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 ملخصًالدراسة

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع تطبيق المنيج الشمولي لتحقيق الجودة في مؤسسات التعميم 
 غزة من خالل: –العالي دراسة حالة الجامعة اإلسالمية 

المعمول بو في الجامعة اإلسالمية في غزة ومدى  ةاالستراتيجي اإلدارةالتعرف عمى واقع  .1
 فاعميتو في تحقيق الجودة المستدامة.

 تحديد واقع أنظمة إدارة األداء  ودورىا في دعم عممية ضمان الجودة. .2
 إلقاء الضوء عمى واقع سياسات وأنظمة إدارة الجودة والدور التي تمعبو في ضمان التميز. .3

اسة قامت الباحثة بجمع البيانات من مصادرىا المختمفة، وقد اعتمدت ولتحقيق أغراض الدر 
الباحثة المنيج الوصفي التحميمي إلجراء الدراسة واالستبانة كأداة رئيسة لجمع المعمومات. وقد 
تكون مجتمع الدراسة من العاممين في الجامعة والمسمى الوظيفي أكاديمي إداري مثل )رئيس 

مساعدي نواب الرئيس، عمداء الكميات، نواب العمداء، رؤساء األقسام( الجامعة، نواب الرئيس، 
وكذلك اإلداريين بمختمف مسمايتيم الوظيفية )مدير، رئيس قسم، إداري.....الخ( والبالغ عددىم 

 (.280(، وتم توزيع االستبانة عمى عينة عشوائية عددىا )523)

ستراتيجية ونظام إدارة األداء ونظام إدارة اإلدارة اال نظامأن كل من  وقد أظيرت نتائج الدراسة
كما اكدت الدراسة  .(0.05عند مستوى داللة إحصائية ) الجودة يؤثر في ضمان الجودة وذلك

وجود تطبيق لممنيج الشمولي لضمان الجودة في الجامعة بشكل جزئي وليس مستمر، وأكدت 
يرات عينة الدراسة حول ىذه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدأيضا أنو 

توجد و  ، إلى سنوات الخبرة في الجامعةو  الجنسالمجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت 

توجد فروق حول ذلك وك، المؤىل العممي لصالح الذين مؤىميم دكتوراهمجتمعة معا تعزى إلى 
أصحاب  تعزى إلى المنصب اإلداري في الجامعة وذلك لصالحمجال اإلدارة اإلستراتيجية 

 المناصب العميا. 

وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات من أىميا: تفعيل العمل بنظام تحفيز العاممين لتطبيق الخطط 
تعزيز دور إدارة الجامعة  .امعةاإلستراتيجية، وذلك لما لو من أثر في تحقيق أىداف وغايات الج

بمراجعة تأثير نظام إدارة األداء عمى التخطيط اإلستراتيجي وعمميات الجودة من خالل بناء نظام 
بناء نظام متكامل إلى  باإلضافة متكامل بين عمميات ضمان الجودة والتخطيط في الجامعة.

  .المتخذة عمى مستوى الجامعة لضمان الجودة لمتأكد من تنفيذ القوانين واألنظمة والقرارات
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Abstract  

This study aimed to examine the reality of applying a holistic approach to achieve the 

quality in higher education institutions: The Islamic University of Gaza as a case 

study. through the following points: 

1. Identify the reality of the current strategic managment adopted at the Islamic 

University of Gaza and explore its efficiency to achieve a sustainable quality system. 

2. determinationthe reality of performance management system effectiveness  and its 

role to support the quality assurance process.  

3. Highlight the reality of  policies and quality management systems and the role it 

plays to ensure excellence. 

In order to achieve the purposes of the study, the researcher collected data from its 

various sources. The study  has adopted the descriptive analytical method and a 

questionnaire as a key tool to obtain the required information. The population of this 

study consists of employees who work at the university job title Academic and 

managerial (university president, vice president, assistant vice president, deans, vice 

deans, department heads), and the administrators with there difference job title 

(Director, Head of Department, administrative ..... etc.). the size of the people meeting 

the criteria is (523), the questionnaire was distributed on a random sample of (280). 

The results of the study showed all of the systems (strategic management, 

performance management,and quality management) affect the quality assurance at 

statistical significance level (0.05).The study confirmed the implementation of a 

holistic approach to achieve quality assurance at the university partially and not 

continuously,The study confirmed that there isa statistical significant relationship 

betweenaverages of study's samples on these areas and areas combined together due 

to gender, experience yearsin the university.Also the study confirmed that there is a 

statistical significant relationship betweenaverages of study's samples on these areas 

and areas combined together due tothe qualification in favor of those holding a Ph.D., 

also there isa statistical significant difference on strategic management field due to 

managerial position in the university in favor of top management position. 

The study came out with several recommendations:activation of the motivation 

system for employees to implement strategic plans,because of its impact on achieving 

the goals and the objectives of the university.Enhance the role of the university 

administration to review the impact of the performance management system on 

strategic planning and operations quality through the building of an integrated system 

between quality assurance processes and planning at the university. In addition to 

building an integrated system for quality assurance to ensure the implementation of 

laws , regulations and decisions taken at the university level. 
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 إهـــــــداء
ً

ً

 ا ىل من علمين الصرب والنجاح .. وادلي العزيز

ىل الينبوع اذلي ال ميل العطاء   .. وادليت احلبيبةا 

 ا ىل رفيق دريب يف احلياة .. زويج الغايل

ىل أ عز وأ غىل رف بأ عيهنما ىل من أ رى التفاؤل   اشلايئ وشليليت الاعزاءلة.. ا 

 أ ساتذيت ال فاضل ..ا ىل لك من علمين حرفا

 

ليك مجيعًا أ هدي هذا   البحثا 

 

 نرسين سامل
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ًشكرًوتقدٌر
 وأدخمني ترضاه صالحاً  أعمل أن والدي وعمى عمي أنعمت التي نعمتك أشكر أن أوزعني رب"

 ."نيالصالح عبادك في رحمتك
 

والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين المبعوث رحمة لمعالمين سيدنا الحمد هلل رب العالمين 
 محمد النبي األمي وعمى آلو وصحبو.

ال يسعني في ىذا المقام إال التوجو بالشكر والعرفان إلى الدكتور/ أكرم سمور لما قدمو لي من 
موصول  والشكر .نصح و إرشاد وتوجيو طول فترة إعداد الدراسة حتى وصمت إلى ما ىو عميو

 لكمية التجارة عميدًا وأساتذة ومدرسين واسأل اهلل ان يجزل ليم الثواب.

ثرائو بما  لجنة ألعضاء وامتناني شكري وأسجل المناقشة لتفضميم بقبول مناقشة ىذا البحث وا 
لجيدىم في إيفادي بأىم  أعضاء لجنة تحكيم االستبانة وأشكر كما قدموه من مالحظات.

 شكل الصحيح.بالبحمد اهلل عمى إخراج االستبانة  المالحظات التي ساعدت

لعائمتي الكريمة لما قدموه لي من عون ومساعدة و دعم متواصل في إنجاز  أتقدم بالشكركما 
 ىذا البحث. 

 الجامعة اإلسالمية  في العاممين الزمالء إلخواني/ اخواتي الجزيل بالشكر أتقدم أن يفوتني وال
  .الدراسة ىذه دادإع أثناء لي المؤازر لدورىم

 


 التوفيق ولي واللّه

 الباحثة                                                                          
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 مقدمة: 1.1

قد شيد تطورات كبيرة  وتعرض لمؤثرات كان ليا أكبر األثر  فمسطينالتعميم الجامعي العالي في 
لعمى من بينيا زيادة مؤسسات التعميم العالي وتوجو  توعمى سياسات التعميم و انماطو ومنيجي

 بالتعميمع الخاص لالستثمار فيو وذلك نتيجة ارتفاع الطمب االجتماعي عمى االلتحاق القطا
ظيور أنماط جديدة لمتعميم العالي مثل التعميم المفتوح ، التعميم ، والنمو السكاني المتزايد

سياسة العولمة التي حولت العالم إلى قرية كونية وسوق ناىيك عن  ،، والتعميم عن بعداإللكتروني
، لمي مفتوح يتحقق الفوز فيو لممنتج األفضل واليد العاممة التي استوعبت المتغيرات الدوليةعا

لذلك كان لزامًا عمى مؤسسات التعميم العالي اتباع نيج متوازن بين العمميات والمخرجات وىو 
 نفس النيج الذي تتبعو منظمات األعمال والذي يطمق عميو المنيج الشمولي والذي يتمثل ببناء

م إدارة الجودة(، بحيث تؤثر كل ام إدارة األداء ، نظام اإلدارة االستراتيجية، نظانظم مترابطة )نظ
 (.2012ابو عرابي، ( منيا في ضمان الجودة

بالتحميل البيئي، التخطيط اإلستراتيجي، التنفيذ، الرقابة فنظام اإلدارة االستراتيجية والمتثل ) 
لقياس درجة االنجاز، حيث  تؤثر عممية قياس مؤشرات االداء  ( يحتاج إلى مؤشرات أداءوالتقييم

االستراتيجي عمى تقييم األىداف االستراتيجية والخطة االستراتيجية طويمة األجل ومن ثم ينعكس 
 (.2012شدفان، (ىذا التأثير عمى نظام إدارة الجودة )اىداف الجودة وعممياتيا(

، حيث  تؤثر عممية قياس مؤشرات االداء التشغيمية األمر نفسو ينطبق عمى نظام إدارة األداء 
 (.2012شدفان، (عمى تقييم ضمان الجودة عمى صعيد األنظمة ومستوى العمميات

ومما سبق يتبين انو يمكن النظر إلى األنظمة الثالث والعالقة الوطيدة بينيم بمثابة المنيج 
 الشمولي لضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي.

 لة الدراسة:مشك 1.1

 التطور ثورة التكنولوجيا الشاممة والقائمة عمى فرضت التغيرات التي شيدىا المحيط العالمي )
تمثل تحديًا لمعقل البشري مما جعل المجتمعات تتنافس لإلرتقاء  ( والتي العممي والمعرفي

معات االعمال بالمستوى النوعي لمنظومة التعميم ونظرًا لمتقدم الممحوظ الذي حققتو مختمف مجت
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ابو  ( )التنظيمات الصناعية، التجارية، تكنولوجية( من خالل تبينيا النظم الحديثة إلدارة الجودة
 .(2012عرابي،

وجود توجو ممحوظ لالىتمام  ودراستيا الحظتفي الجامعة اإلسالمية  ومن خالل عمل الباحثة
د في عمميات تقييم األداء العاممين مجال التخطيط االستراتيجي، باالضافة إلى  االىتمام المتزايب

عمى الصعيد اإلداري واألكاديمي، وذلك من خالل  وحدة  الجودة التي تقود عمميات المراجعة 
وم بإعداد التقارير ووضع التوصيات لالستفادة من التغذية الراجعة قوالتقييم بشكل مستمر والتي ت

لضمان الجودة ضمن شمولي المنيج ال قالسؤال الذي يطرح نفسو ىل تقوم الجامعة بتطبيولكن 
 .إطار يجمع نظام )اإلدارة اإلستراتيجية، إدارة األداء، إدارة الجودة( بما يؤثر عمى ضمان الجودة 

لذا تسعى ىذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق ىذا المنيج الشمولي الذي يربط ىذه المكونات 
ز األىداف بكفاءة وفعالية تقود إلى التميز الثالث ويقود إلى تحقيق التميز في األداء و إنجا

 والمنافسة.

 ويمكن صياغة مشكمة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي:

 غزة؟ -في الجامعة اإلسالمية المنيج الشمولي لتحقيق الجودة في التعميم العاليما واقع تطبيق 

 متغيرات الدراسة: 1.1

 الجودة في مؤسسات التعميم العالي. المنيج الشمولي لضمان المتغير التابع:

 المتغيرات المستقمة:

 نظام اإلدارة االستراتيجية.  .1

 نظام إدارة األداء.  .2

 نظام إدارة الجودة. .3
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ً(1.1شكلًرقمً)
 

ًالمستقلةًوالمتغٌراتًالمتغٌرالتابعًبٌنًالعالقةًٌوضح

ً

 

 

 

 

 

ً

ً( 14,2012شدفان،)المصدر:ً

 فرضيات الدراسة: 1.1

 (.0.05مستوى داللة احصائية )ام اإلدارة االستراتيجي عمى ضمان الجودة عند يؤثر نظ .1
 (.0.05مستوى داللة احصائية )يؤثر نظام إدارة األداء عمى ضمان الجودة عند  .2
 (.0.05مستوى داللة احصائية )يؤثر نظام إدارة الجودة  عمى ضمان الجودة عند  .3
رة اإلستراتيجية، نظام إدارة األداء، نظام إدارة يؤثر نظام تطبيق المنيج الشمولي )نظام اإلدا .4

 (.0.05مستوى داللة احصائية )الجودة( عمى ضمان الجودة عند 
ذات داللة احصائية بين استجابة المبحوثين حول تطبيق المنيج الشمولي  فروقيوجد  .5

عممي، لتحقيق الجودة تعزى لممتغيرات الشخصية التالية: )الجنس، الفئة العمرية، المؤىل ال
 .المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة في مجال العمل...الخ(

 أهداف الدراسة: 1.1

تيدف الدراسة إلى التعرف عمى واقع تطبيق المنيج الشمولي لتحقيق الجودة في التعميم العالي 
 غزة من خالل : –في الجامعة اإلساليمة 

ًضمان

ًالجودة

نظام اإلدارة 
 االستراتيجية

 نظام إدارة األداء
 نظام إدارة الجودة
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ة اإلسالمية في غزة ومدى المعمول بو في الجامع اإلدارة اإلستراتيجيةالتعرف عمى واقع  .1
 فاعميتو في تحقيق الجودة المستدامة.

 تحديد واقع أنظمة إدارة األداء  ودورىا في دعم عممية ضمان الجودة. .2
 إلقاء الضوء عمى واقع سياسات وأنظمة إدارة الجودة والدور التي تمعبة في ضمان التميز. .3

 أهمية الدراسة: 1.1

 خالل النقاط التالية:يمكن تمخيص أىمية ىذه الدراسة من 
أىمية الموضوع كونو يتناول موضوعًا عمى حسب عمم الباحثة لم يتم التطرق إليو من قبل  .1

ولو أبعاد كميا ذات أىمية )اإلدارة اإلستراتيجية، إدارة األداء، إدارة الجودة( سعيًا إلى تحقيق 
م العالي في ضمان الجودة، كما أن الدراسة تطبق عمى مؤسسة من أىم مؤسسات التعمي

 قطاع غزة. 
الدراسة تقدم توصيات يمكن أن يستفاد منيا في تحسين وضمان جودة الخدمات التي تقدم  .2

 لمطمبة والمجتمع عمى حد سواء.
الدراسة يمكن أن تغطي فجوة محتممة في اإلطار النظري المتعمق بالمنيج الشمولي كما أنيا  .3

 حثون واألكاديميون.يمكن أن تقدم نتائج تطبيقية يستفيد منيا البا
الدراسة ميمة بالنسبة لمباحثة وتطوير مستقبميا الوظيفي حيث أنيا تعمل في وحدة ضمان  .4

 الجودة في الجامعة اإلسالمية بغزة.
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 مصطلحات الدراسة: 1.1

ىي فن وعمم صياغة وتنفيذ وتقييم اإلستراتيجية من خالل   " :اإلدارة اإلستراتيجية. 1
 (.David,2008) "قرارات تقود المؤسسة لتحقيق أىدافيامجموعة من ال

ىي عممية شاممة تقوم عمى استشراف " اإلدارة اإلستراتيجية في مؤسسات التعميم العالي:. 2
دراك المتغيرات المرتبطة بالبيئة الداخمية والخارجية لممؤسسة، تيدف إلى االنتقال  المستقبل وا 

)ابو دقة،  "الذي يفي بمتطمبات الجودة الشاممةمن الوضع الحالي إلى الوضع المأمول 
 (.2011الدجني،

ىي ىيكل لنظام اجتماعي يتكون من جماعات وأفراد يعممون معًا لتحقيق " :المؤسسة. 3
 .(Greenberg,Baron2004) "أىداف متفق عمييا

لذا ىو إنجاز األىداف التنظيمية باستخدام الموارد بكفاءة وفعالية، ": األداء المؤسسي. 4
فاألداء المؤسسي يقتضي التركيز عمى العناصر الفريدة التي تميز المنشأة عن غيرىا من 
المنشآت األخرى، والتي تكون محورًا لمتقييم وبالتالي تشمل المؤشرات المالية وغير المالية 

 2009). العمواني،وآخرون، (" وقياس الموجودات الممموسة وغير الممموسة

التعرف عمى مدى قدرة وكفاءة الوحدة  إلىموعة الدراسات التي ترمي مج" :تقييم األداء. 5
االقتصادية من إدارة نشاطيا في مختمف جوانبو اإلداري واإلنتاجي والتقني والتسويقي ...الخ، 

 (.2001)الكرخي، "خالل فترة زمنية محددة

ن مكونات نظام يؤمن كفاءة األداء كل مكون م": الجودة في مؤسسات التعميم العالي. 6
التعميم الجامعي وتطوره المستمر، وتحريكيا نحو تحقيق خطتيا اإلستراتيجية لجعميا قادرة 

عمى تحقيق مستوى الجودة الذي يمبي احتياجات المستفيدين ويكسب ثقة المجتمع في 
   (.2013)بن قدور، "المتخرجين وذلك باالستناد عمى معايير جودة التعميم العالي الدولية

ىي مجموعة األنشطة واإلجراءات التي تتخذىا الجامعة لضمان أن " :الجودة ضمان. 7
معايير محددة وضعت مسبقًا لممنتج التعميمي أو خدمة ما يتم بالفعل الوصول إلييا بانتظام 

)نشوان  "ىدف ىذه األنشطة واإلجراءات تجنب وقوع عيوب في المنتج أو الخدمات المقدمة
،2004.) 
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ىي عممية إستراتيجية إدارية ترتكز عمى مجموعة من القيم تستمد " لشاممة:إدارة الجودة ا. 8
طاقة حركتيا من المعمومات التي تتمكن في إطارىا من توظيف مواىب العاممين واستثمار 
قدراتيم الفكرية في مختمف مستويات التنظيم عمى نحو إبداعي لتحقيق التحسين المستمر 

 .(2008)الطائي، وآخرون، "لممنظمة

مؤسسةة أكاديميةة مسةتقمة مةن مؤسسةات التعمةيم العةالي، تةةأسست عةام  :الجامعـة اإلسـالمية. 9
وىةةي أول مؤسسةةة تعمةةيم عةةالي أنشةةئت فةةي قطةةاع غةةزة بمبةةادرة مةةن شخصةةيات وطنيةةة  1978

التربيةةة والتعمةةيم العةةالي، وىةةي  وأكاديميةةة بةةارزة فةةي قطةةاع غةةزة وخارجةةو. وتعمةةل بإشةةراف وزارة
 واتحةةةاد الجامعةةةات اإلسةةةالمية، ورابطةةةة الجامعةةةات امعةةةات العربيةةةة،عضةةةو فةةةي: اتحةةةاد الج

 اإلسةالمية، ورابطةة جامعةات البحةر األبةيض المتوسةط، واالتحةاد الةدولي لمجامعةات، وتربطيةا
الموقةةةةع اإللكترونةةةةي لمجامعةةةةة ) عالقةةةةات تعةةةةاون مةةةةع الكثيةةةةر مةةةةن الجامعةةةةات العربيةةةةة واألجنبيةةةةة

 .(م2/8/2012بغزة،-ميةاإلسال
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 الثانيفصل  ال
 للدراسة  اإلطار النظري

 

   :اإلدارة اإلستراتيجيةالمبحث األول. 
 :إدارة األداء المبحث الثاني. 
   إدارة الجودة الشاملة: الثالثالمبحث. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 المبحث األول

 اإلدارة اإلستراتيجية               

 مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية.  1.1.1 
 اتيجية.أهمية اإلدارة اإلستر  1.1.1
 مراحل اإلدارة االستراتيجية. 1.1.1
 عناصر التخطيط االستراتيجي. 1.1.1

 التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي.  1.1.1

 اإلدارة اإلستراتيجية والجودة.  1.1.1
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 اإلدارة اإلستراتيجية مفيوم  2.1.1

عة من القرارات اإلستراتيجية واألفعال التي بشكل عام بأنيا"مجمو  ةاالستراتيجي تعرف اإلدارة  
تنفيذ  تحدد أداء المؤسسة عمى المدى البعيد، وتشمل المسح البيئي، صياغة اإلستراتيجية،

  (.(Wheeln,Hunger,2012 اإلستراتيجية، والتقييم والمراجعة"
األىداف ( سنوات يحدد فييا رسالة الجامعة والغايات و 5-3ا" خطة طويمة األجل )بأني وتعرف

التي تسعى إلى تحقيقيا ، وطرق تحقيقيا ، والبرامج الزمنية لتحقيقيا، مع األخذ بعين االعتبار 
  ابأني (. وتعرف2003،)الفرا التيديدات والفرص البيئية ، والموارد واإلمكانيات الحالية لممؤسسة"

رة الجامعة إلى تحقيقيا النشاط اإلداري المرتبط بعممية تحديد األىداف الرئيسية التي تسعى إدا"
وتحديد أساليب التصرف البديمة التي يمكن بواسطتيا تحقيق تمك األىداف بأفضل الطرق وأقل 

" عممية اتخاذ قرارات ووضع أىداف واستراتيجيات  ابأني (. وتعرف2001التكاليف )الضمور،
األسموب " أنو ويعرف كذلك ب (.2001)غنيم،  ،وبرامج زمنية مستقبمية وتنفيذىا ومتابعتيا"

دارتيا وصواًل إلى األىداف  العممي الذي تمجأ إليو اإلدارة في رصد وتوظيف الموارد المتاحة وا 
   (.1989)خطاب،  "المنشودة

عادة صياغةوقد استفادت الباحثة من التعريفات السابقة في  أىم البنود الواردة في  تمخيص وا 
عممية إدارية تقوم عمى مبدأ مشاركة " أنيا لتاليوذلك عمى النحو اتعريف لإلدارة اإلستراتيجية 

الرؤية والرسالة واألىداف وتفاعل جميع العاممين لبناء خطة واضحة المالمح من حيث 
مع تحديد طرق التنفيذ و اإلطار الزمني لتنفيذ الخطة  اإلستراتيجية واإلستراتيجيات والسياسات 

 يل البيئي.وطرق التقييم وذلك بما يتماشى مع  نتائج التحم

 أىمية اإلدارة اإلستراتيجية: 2.1.2 

تتيح المجال لممؤسسة لمتعرف وفيم استراتيجيات المنافسين، مما يساعد المؤسسة عمى  .1
 اكتساب مزايا تنافسية ، تساعدىا في تعزيز موقعيا بين المؤسسات األخرى.

ة عمى تجنب تعتمد اإلدارة اإلستراتيجية عمى التحميل البيئي ، الذي يساعد المؤسس .2
 التيديدات،و االستفادة من الفرص.

 اإلدارة اإلستراتيجية تعزز ثقافة التغيير بين موظفي المؤسسة. .3
اإلدارة اإلستراتيجية تساعد اإلدارة العميا عمى اتخاذ القرارات اإلستراتيجية التي تحقق أىداف  .4

 المؤسسة.
ل لمموارد واإلمكانات تساعد اإلدارة اإلستراتيجية المؤسسة عمى تحقيق أفضل استغال .5

 )المادية،المالية...،الخ(.
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اإلدارة اإلستراتيجية تساىم في تنظيم أنشطة المؤسسة من خالل مسئوليات العاممين فييا،  .6
 (.David,2008وكذلك تفعيل التواصل بين العاممين. )

 
 مراحل اإلدارة االستراتيجية: 2.1.3 
 

 االستراتيجي التحميل  .1
 من لممنظمة الحالي التنافسي كز لممر  شامل منيجي تحميل من اتيجياالستر  التخطيط ينطمق
 القوة ولعناصر ، جية من المنظمة أعمال بيئة والمتوقعة في الحالية والتيديدات الفرص خالل

، وىذا ما يسمى بالمسح البيئي أخرى جية من المنظمة داخل في الموجودة الذاتية والضعف
تقييم وجمع المعمومات من البيئة الخارجية والداخمية وتقديميا والذي يعرف بأنو عممية رقابة و 

لمشخصيات الرئيسية في المؤسسة لتجنب المفاجآت و التأكد من سالمة المؤسسة عمى المدى 
  . ((Wheeln,Hunger,2012البعيد 
 لممساعدة األعمال خمفية عن والمعمومات البيانات من ىائل كم تجميع مرحمة التحميل وتتطمب

 عمى بالتأكيد ستؤثر التخطيط عمى القائمين لدى  المتوافرة فالحقائق السميمة، القرارات اتخاذ في
 . المتخذ القرار نحو التوجيات

 
 :اإلستراتيجية صياغة .2

يطمق أيضًا عمى ىذه المرحمة أنيا مرحمة التخطيط اإلستراتيجي، وىي تتضمن صياغة الرؤية 
  . ((Wheeln,Hunger,2012ك اإلستراتيجيات والسياساتف اإلستراتيجية وكذلاوالرسالة واألىد

( 1(.  2005ولصياغة اإلستراتيجية وتكوينيا، فإن ذلك يتطمب اتخاذ قرارات حول التالي: )الفرا، 
(  3( وضع أىداف طويمة األجل لتحقيق الرسالة،2تحديد فمسفة الجامعة، وغرضيا، ورسالتيا، 

 طويمة األجل.  اختيار اإلستراتيجية لتحقيق األىداف 
 

 : تطبيق اإلستراتيجية  .3
واألىداف العامة إلى  ةتعد عممية تطبيق اإلستراتيجية من المراحل الميمة في ترجمة الرؤى

بأنيا " العممية التي يتم من خالليا تنفيذ اإلستراتيجية وتعرف  ،(2005)الدوري،  واقع عممي
وتتطمب عممية تطبيق  .((Wheeln,Hunger,2012وضع البرامج والميزانيات اإلجراءات"

(  مراجعة اإلطار العام لوضع 2002اإلستراتيجية خطوات خمس ىي )المرسي، وآخرون، 
الخطة اإلستراتيجية، اختيار األىداف اإلستراتيجية وتحضير متطمبات تنفيذىا، مراجعة ثقافة 
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الزمني وتحديد المنظمة، تييئة بيئة المنظمة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية، إعداد البرنامج 
 المسئوليات عن تنفيذ الخطة اإلستراتيجية. 

 
 الرقابة وتقييم اإلستراتيجية:  .4

عمميةةةة التأكةةةد مةةةن أداء المؤسسةةةة اإلسةةةتراتيجي مةةةن خةةةالل مقارنةةةة األداء الفعمةةةي "تعةةةرف بانيةةةا 
 "بالنتةةائج المرغوبةةة، وتقةةةديم تغذيةةة راجعةةة لةةةإلدارة واتخةةاذ إجةةةراءات تصةةحيحية عنةةد الحاجةةةة

Wheeln,Hunger,2012)). 
إلى ثالثةة مسةتويات ىةي: الرقابةة عمةى المسةتوى االسةتراتيجي التةي تيةدف إلةى  وتصنف الرقابة

إحكةةام الرقابةةة عمةةى االتجةةاه االسةةتراتيجي العةةام لممنظمةةة نحةةو المسةةتقبل وعالقتيةةا مةةع المجتمةةع 
مميةة تنفيةذ الذي تخدمو. الرقابة عمى المسةتوى التكتيكةي التةي تيةدف إلةى إحكةام الرقابةة عمةى ع

الخطةةةةةط اإلسةةةةةتراتيجية والتأكةةةةةد مةةةةةن مطابقةةةةةة األداء مةةةةةع األىةةةةةداف الموضةةةةةوعة. الرقابةةةةةة عمةةةةةى 
المسةةةتوى التشةةةغيمي التةةةي تيةةةدف إلةةةى إحكةةةام الرقابةةةة عمةةةى النشةةةاطات والخطةةةط قصةةةيرة األمةةةد 

 (. 2005)الدوري، 
 

اإلدارة و  ، اإلستراتيجية اإلدارة مراحل أحد ىو االستراتيجي التخطيط مما سبق يتضح أن
حيث يبرز دور فريق التخطيط اإلستراتيجي  االستراتيجي لمتخطيط تطور ثمرة ىي اإلستراتيجية

 في مرحمة إعداد وصياغة اإلستراتيجية بيدف الوصول إلى قرارات محددة بشأن التوجيات
 بيئيوالتحميل ال ، الرئيسة وأىدافيا المنظمة رسالة تحديد :تشمل المستقبمية والتي اإلستراتيجية

 والضعف، وتنمية القوة ونواحي والتيديدات الفرص عمى الوقوف بغرض والخارجي الداخمي
 .المتاحة اإلمكانات ضوء في األنسب واختيار البدائل ىذه تقييم ثم اإلستراتيجية البدائل

 تطبيق اإلستراتيجية عمى يعمل تنظيماً  يتطمب ذلك فإن اإلستراتيجية تنفيذ مرحمة خالل في أما
 مما الظروف مع كل تتكيف إستراتيجية قرارات اتخاذ عمى قادرة إدارية وقيادات بشرية اردومو 

 (.  2003اإلستراتيجية )المرسي، اإلدارة يجسد
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 عناصر التخطيط االستراتيجي: 2.1.4

  (.2.1رقم ) شكلن مجموعة من العناصر التالية الموضحة في م ويتكون التخطيط االستراتيجي  
 (2.1)شكل رقم 

 عناصر التخطيط االستراتيجي   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2011المصدر: )الطراونة,
 وفيما يمي شرحَا مختصرًا ليذه العناصر: 

 وضع اإلطار العام لالستراتيجية.  .0
سةةواء كانةةت خارجيةةة أو داخميةةة مةةع تحديةةد  بالمنظمةةةدراسةةة العوامةةل البيئيةةة المحيطةةة  .3

 الفرص المتاحة والقيود المفروضة.
، واختيةةةةةار البةةةةةديل وضةةةةةع االسةةةةةتراتيجيات البديمةةةةةة والمقارنةةةةةة بينيةةةةةاو  د األىةةةةةدافتحديةةةةة .2

   اإلستراتيجي الذي يعظم من تحقيق األىداف في ظل الظروف البيئية المحيطة.
وضةةةع السياسةةةات والخطةةةط والبةةةرامج والموازنةةةات حيةةةث يةةةتم ترجمةةةة األىةةةداف والغايةةةات  .4

جةل، ووضةعيا فةي شةكل بةةرامج طويمةة األجةل إلةى أىةداف متوسةطة األجةل وقصةيرة األ
 زمنية.

تقيةةةةيم األداء فةةةةي ضةةةةوء األىةةةةداف واالسةةةةتراتيجيات والخطةةةةط الموضةةةةوعة مةةةةع مراجعةةةةة  .5
 وتقييم ىذه االستراتيجيات والخطط الموضوعة في ضوء الظروف البيئية المحيطة. 
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اسةةتيفاء المتطمبةةات التنظيميةةةة الالزمةةة لتنفيةةةذ االسةةتراتيجية مةةع مراعةةةاة  تحقيةةق تكيةةةف  .6
  .  أة لمتغيرات المصاحبة لمقرارات االستراتيجيةالمنش

العناصةةر تشةةمل مكونةةات األداء الفعةةال، وبالتةةالي نجةةد أن ىنةةاك عالقةةة كبيةةرة بةةين  ويالحةةظ أن ىةةذه
مكونةةةات األداء الفعةةةال واإلسةةةتراتيجية حيةةةث أن المنظمةةةات التةةةي تسةةةير وفقةةةًا إلسةةةتراتيجية واضةةةحة 

األداء عةةن المنظمةات التةةي تفتقةر إلةةى ىةذا األسةةاس ومحةددة تحقةةق درجةات أعمةةى مةن الفاعميةةة فةي 
الفكري لمعمل، وتكون قراراتيا عبارة عن رد فعل لألحداث الجارية بما يؤثر عمى قةدراتيا عمةى النةو 

 .  (2011) الطراونة،والتكيف وبالتالي عمى فاعميتيا في األجل الطويل
 

 التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعميم العالي: 2.1.5

جيت مؤسسات التعميم العالي إلى التخطيط االستراتيجي وذلك بعد أن أثبت التخطيط التقميدي تو  
عجزه في التغمب عمى التحديات الخارجية والتكيف مع التغيرات التي تحدث في البيئة عمى كافة  

(، حيث يعتبر التخطيط 2011المستويات الثقافية ، االقتصادية ، االجتماعية وغيرىا )محمد،
ستراتيجي عنصر ميم من عناصر اإلدارة اإلستراتيجية والتي ىي بناء إستراتيجية متكاممة اال

تعبر عن التوجيات الرئيسية لممنظمة ونظرتيا المستقبمية وتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في 
مؤسسات التعميم العمي يتطمب تحديد رسالة الجامعة، وكذلك وضع رؤية مستقبمية لمجامعة عن 

المستقبمي، باإلضافة إلى تحديد األىداف اإلستراتيجية والموارد الالزمة لتحقيقيا، وجود موقعيا 
 (.2008، وآخرون،عبد الفتاحىياكل تنظيمية مرنة ومتناسقة مع متطمبات األداء )

 
كما أن التخطيط االستراتيجي يعتبر ميم لمؤسسات التعميم العالي من حيث مساعدة تمك 

ق المستقبمي الذي ترغب في سمكو، يساعد المؤسسات عمى التأكد من المؤسسات في رسم الطري
تحقيق المزايا التنافسية، يخمق روح من التعاون بين جميع العاممين في الجامعة من خالل 
إشراكيم في عممية التخطيط االستراتيجي، مما يزيد انتماء ووالء  ىؤالء العاممين لممؤسسة 

المؤسسة من خالل تحفيزىم عمى التفكير اإلبداعي، كما ويدفعيم لمحرص عمى تحقيق أىداف 
يساعد التخطيط االستراتيجي الجامعات عمى تحقيق االنسجام مع البيئة المحيطة 

 (.2011)محمد،
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 اإلدارة اإلستراتيجية والجودة: 2.1.6 

"لقد أصبح من الواضح أن اليدف األساسي الذي تطمح أية منظمة الوصول إليو ىو تحقيقيا 
الميزة التنافسية في نشاطاتيا الرئيسية، بسبب التحديات المتزايدة التي تواجو المنظمات  مثل تزايد 

حجم المنافسة بين المنظمات التي تعمل في نفس المجال ، حيث أصبح العرض أكثر من 
الطمب، وفي ظل ىذه الظروف أصبح المستيمك ىو سيد الموقف حيث يسعى الجميع إلرضائو، 

ن استمرارية المنظمات في ضوء ىذه السمات، توجيت األنظار إلى إدارة الجودة وذلك لضما
الشاممة التي اعتبرتيا منظمات األعمال وسيمة فعالة من أجل إحداث تغيرات جذرية في فمسفة 

وأسموب العمل فييا لتحقيق أعمى جودة والوصول إلى رضا العميل والمحافظة 
 (2009عميو".)الغالبي،إدريس،

دارة الجودة الشاممة تبين أن ىناك عالقة و من خ الل مراجعة العالقة بين اإلدارة اإلستراتيجية وا 
ا ويتضح ذلك عمى النحو التالي فمثال إذا كانت أىداف مقوية وارتباط منطقي وطبيعي بيني

المنظمة مرتبطة بتحقيق رضا العميل وكسب ثقتو من خالل ضمان جودة الخدمات والمنتجات 
ن كان المقدمة، بإ جراء عمميات الرقابة والتقويم المستمرة باالعتماد عمى مؤشرات أداء واضحة، وا 

من أىداف المنظمة الحرص عمى إشراك جميع العاممين في بناء الخطة وصياغة األىداف، 
كما  باإلضافة إلى االجتماع بمصالح العاممين من خالل تنظيم العمل وحسن استغالل الموارد

دارة اإلستراتيجية تسعى إلى اكتساب ميزة تنافسية والحفاظ عمييا، كما أنيا يمكن القول بأن اإل
تسعى إلى تحقيق أىداف المؤسسة ربحية كانت أو غير ربحية بكفاءة وفعالية، وىذا يقود بالتأكيد 

إدارة  مبادئ وأىداف وأساليب تطبيقإلى تحقيق رضا المستيمك وكسب ثقتو وىذا يتقاطع مع 
 (. 2011)ابو دقة، الدجني، الجودة الشاممة
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 المؤسسة وأنواعيا 2.2.1

طار نسبي، نظام اجتماعي " بأنيا المؤسسة تعريف ويمكن  أنشطة بين عقالني، تنسيقي وا 
 مشتركة، أىداف تحقيق نحو يتجيون ومتداخمة، عالقات مترابطة تربطيم الناس من مجموعة
 السمطة محددة خطوط ذات وظيفية إدارية وحدات ، سةالمؤس في محددة بييكمية عالقاتيم وتنتظم

 (.2002 والمسؤولية" )العدلوني،

"وحدة اجتماعية ىادفة،منسقة أنشطتيا بوعي،ويتفاعل فييا األفراد ضمن حدود  كما تعرف بأنيا
 (.2002معينة واضحة نسيبًا من أجل تحقيق أىداف مشتركة")السالم،

( المؤسسات إلى:  مؤسسات إنتاجية 2002آخرون )المؤسسات أنواع، فقد صنف العدلوني و 
)وىي المؤسسات التي تختص بإنتاج سمعة أو سمع معينة(،  مؤسسات خدمية )وىي المؤسسات 

التي ال تقوم بإنتاج سمع مادية، ولكنيا تقدم خدماتيا لقاء الحصول عمى مقابل(، وفي كمتا 
اع الخاص، أو المشترك. ومؤسسات الحالتين يمكن أن تكون تابعة لمقطاع الحكومي أو القط

دينية أو اجتماعية أو سياسية، والتي تمارس نشاطًا اقتصاديًا ويمكن أن تكون تابعة لمقطاع 
 الحكومي أو الخاص أو التطوعي.

 األداء المؤسسي 2.2.2

 في إطار والعاممين اإلدارة قبل من المبذولة الجيود لجميع المشترك القاسم المؤسسي األداء يعتبر
يكون  يكاد بل عام، بشكل لممنظمات بالنسبة وجوىرياً  ىاماً  مفيوماً  األداء يعد لذا المؤسسات،

 (.2011اإلدارية )الزطمة، المعرفة وحقول فروع لكافة الشمولية الظاىرة

 وبين األفراد تتم بين التي المعقدة التفاعالت من يمكن تعريف األداء المؤسسي بأنو "مجموعة و
 التي والبيئة الثقافة وبين  األفراد ىؤالء بين وكذلك يستخدمونيا، التي والمعدات وادوالم األساليب،
 (. 2005 )بركات،  "سياقيا في يعممون

نتاج مخرجات متناغمة مع أىدافيا  و يعرف بأنو" قدرة المنظمة عمى استخدام مواردىا بكفاءة، وا 
ومة المتكاممة لنتاج أعمال المنظمة (، ويعرف بأنو" المنظ2003ومناسبة لمستخدمييا")بيتيرسون،

 (.2000في ضوء تفاعميا مع عناصر بيئتيا الداخمية والخارجية")مخيمر وآخرون،
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أن  لى( تشير إ2009التوجيات العامة في الفكر اإلداري كما أشار إلييا )ادريس ، الغالبي، 
ة أطر مفاىيمية تغطي األداء مفيوم ذو أبعاد شمولية، لذلك فإن التوجيات الحديثة تنطمق من ست

 الصورة الشمولية التكاممية لممفيوم وىي:

النجاح الذي تحققو المنظمة في تحقيق أىدافيا، وفي ىذا السياق يعبر عن األداء بكونو  .1
 انعكاس لقدرة منظمة األعمال وقابميتيا عمى تحقيق أىدافيا.

بأنو محصمة قدرة المنظمة منطمقات النظرة المستندة إلى الموارد، إذ يعبر عن إدارة األداء  .2
 عمى استغالل مواردىا وتوجيييا نحو تحقيق أىدافيا المنشودة.

النتائج المرغوبة التي تسعى المنظمة لتحقيقيا،فالدراسات اإلستراتيجية واإلدارية حول موضوع  .3
األداء تواجو العديد من الصعوبات، فباإلضافة إلى تعدد المحاور واختالفيا، فأن ىناك 

ول طبيعة البيانات المعتمدة في القياس ومصدر تمك البيانات،فاألداء في أبسط اختالف ح
 صورة يمثل النتائج المرغوبة التي تسعى المنظمة لتحقيقيا.

البعد البيئي الداخمي والخارجي لممنظمة،فاألداء ىو النتائج المتحققة نتيجة تفاعل العوامل  .4
رجية واستغالليا من قبل المنظمة في تحقيقيا والتأثيرات الخا-عمى اختالف أنواعيا-الداخمية
 أىدافيا.

مدخل النظم، فاألداء ىو المستوى الذي تتمتع بو مخرجات المنظمة بعد إجراء العمميات عمى  .5
 مدخالتيا، فاألداء ىو مخرجات األنشطة واألحداث التي تشكل داخل المنظمة.

ي يتوقع أن تقابل األىداف المفيوم الشمولي إذ أن األداء يتمثل بنتائج األنشطة الت .6
 الموضوعية.

 قياس و تقييم األداء 2.2.3

تعد مؤسسات التعميم العالي كغيرىا من المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق التميز من خالل 
حسن إدارة األداء ، فالميمة األساسية التي تسعى المؤسسات بشكل عام لتحقيقيا ومؤسسات 

األىداف والغايات المحددة، ولتحقيق ذلك كان لزام عمى التعميم العالي بشكل خاص ىي تحقيق 
تمك المؤسسات أن تمتمك القدرة عمى إدارة وتخطيط وتقييم األداء المؤسسي وذلك لضمان جودة 

 األداء.



19 

 

 تمعا في التربوي القطاع تطوير عممية من يتجزأ ال جزءا بوصفيا ضرورية التقييم عممية وتعد
 تحقيق عمى التعرف يمكن ال العممية ىذه وبدون ، ليا التابعة والكميات الجامعات ضمنيا ومن

 (.2005ي،الجبور ( العممية الرصانة وتحقيق المستوى رفع في الجامعات تمك أىداف
 عمى وتؤثر تعمل ولكنيا فردية تنظيمية وحدات تعتبر ال انيأل كبيرة أىمية الجامعات أداء ولتقييم

 : من كال أمام مسئولة فيي ، إليو تنتمي الذي عياالجتما النظام وعمى الكمى االقتصاد
 .)العممي لمتقدم كبيرة فرصا يقدم مالئم مناخ في العمل ) ابي العاممين واألكاديميين الموظفين -
  (وفاعمية بكفاءة الموارد باستخدام)  الدولة -
 إلى لموصول ينيالم والتدريب والتعميم ، الشاممة التربوية الخبرة بزيادة  (تمعلمجوا الطالب -

 ). الحياة جودة
 الخاضعة األنشطة لكل والمخرجات المدخالت تحديد يجب الجامعات في األداء بتقييم ولمقيام
 إحدى كانت ولما " ، وأىدافيا الجامعة رسالة ضوء في التقييم عمميات آليات وتحديد ، لمتقييم
 والمستوى خريجييا في المتمثمة المخرجات كفاءة مدى قياس في تتمثل الجامعة تقدم قياس أدوات
 األسس وضع من فالبد ، الجامعات تمك أساتذة يجرييا التي والبحوث العممية واإلنجازات العممي
 سواء عمييا والتعويل إلييا االطمئنان يمكن بنتائج والخروج المطموب التقويم بإجراء الكفيمة العممية

 (.2005ي،الجبور ( العالجات أو الخطط رسم في
 

 أىمية تقييم األداء 2.2.4

يعتبر تقييم األداء وسيمة ضرورية  يمكن من خالليا قياس التقدم الذي تحرزه المؤسسة  .1
التعميمية في تحقيق أىدافيا، ويتم ذلك باالستفادة من البيانات واإلحصاءات الخاصة 

 بالمؤسسة.
 يساعد اإلدارة  في التعرف عمى نقاط القوة والضعف في المؤسسة. .2
 تقييم األداء كأداة لمحكم عمى مدى فاعمية أساليب العمل داخل المؤسسة.يستخدم  .3
 يساعد عمى توفير البيانات والمعمومات الالزمة لتحسين العمل. .4
 يساعد في إيجاد تفسيرات لالنحرافات في النتائج الفعمية عما ىو مخطط ليا تفسيرًا واضحًا. .5
 داء.تحديد الجيات المسئولة عن تمك االنحرافات في األ .6
 تحديد اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتجنب االنحرافات. .7
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 : 2005 ) الحبورى، (أىداف تقييم أداء مؤسسات التعميم العالي 2.2.5

 التعرف عمى نقاط القوة في المؤسسة وتعزيزىا، تحديد نقاط الضعف والعمل عمى تحسينيا. .1
 ورسم سياسات المؤسسة التعميمية.االستعانة بنتائج التقييم في عممية التخطيط االستراتيجي  .2
 قياس كفاءة وفعالية العمميات اإلدارية الداعمة لمعممية التعميمية. .3
تقوية فرص المؤسسات التعميمية  لممنافسة مع نظيراتيا عمى الصعد المحمية والعربية  .4

 والعالمية.
  تعزيز دور مؤسسات التعميم العالي الريادي في تطبيق مفاىيم اإلدارة الحديثة. .5
تساعد اإلدارة العميا في اتخاذ القرارات وذلك من خالل توفير المعمومات الضرورية لدعم  .6

 عممية اتخاذ القرارات.
متابعة تنفيذ أىداف المؤسسة بشكل دوري من خالل عمميات التقييم الذاتية، مما يعزز مبدأ  .7

 الرقابة الذاتية ومحاسبة المسئولية.

 الخاضعة األنشطة لكل والمخرجات المدخالت تحديد يجب تالجامعا في األداء بتقييم ولمقيام
 إحدى كانت ولما ، وأىدافيا الجامعة رسالة في ضوء التقييم عمميات آليات وتحديد ، لمتقييم
والمستوى  خريجييا في المتمثمة المخرجات كفاءة مدى قياس في تتمثل الجامعة تقدم قياس أدوات
 األسس وضع من فالبد ، تمك الجامعات أساتذة يجرييا التي والبحوث العممية واإلنجازات العممي
 سواء عمييا والتعويل إلييا االطمئنان يمكن بنتائج والخروج المطموب التقويم بإجراء الكفيمة العممية

  2005 ).الحبورى، (العالجات أو الخطط رسم في
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 جودة األداء الجامعي 2.2.6

داء كغيره من المفاىيم اإلدارية التي تتباين بشأنو المفاىيم إلى أن مفيوم جودة األ الباحثيشير 
واألفكار وفقا لزاوية النظر من قبل ىذا الباحث أو ذاك إال أن ىذا التباين الشكمي في المفاىيم 

يكاد يكون متماثاًل في المضامين اليادفة إذا أنو يتمحور حول اليدف الذي تسعى لتحقيقو 
 يمك من خالل تفاعل كافة األطراف الفاعمة في المنظمة.المنظمة والذي يتمثل بالمست

إن جودة األداء تعني اإلسيام الفعال لمنظام اإلداري والتنظيمي بكافة عناصره في تحقيق الكفاءة 
ستراتيجية  دارة وا  االستثمارية لمموارد المتاحة من مادة أولية ومعدات وقوى بشرية ومعموماتية وا 

حيث تسيم جميعا في السعي لتحقيق ىدف المنظمة الذي يتركز في ومعايير ومواصفات ...الخ.ب
تحقيق اإلشباع األمثل لممستيمك األخير من خالل تقديم السمع والخدمات بالمواصفات القياسية 

 (.2005ذات النوعية الجيدة والسعر الذي يتالءم مع قدراتو الشرائية )البيالوي،

ة إدارية لممؤسسة التي تدرك من خالليا تحقيق كل إلى أن جودة األداء فمسفالباحث  كما يشير
 (.1996من احتياجات المستيمك، وكذلك تحقيق أىداف المشروع معًا )اتكنسون،

رى أن جودة األداء فمسفة وخطوط عريضة ومبادئ تدل وترشد المنظمة يفوجية نظر الباحث أما 
شرية التي تحسن استخدام لتحقيق تطور مستمر وىي أساليب كمية باإلضافة إلى الموارد الب

الموارد المتاحة وكذلك الخدمات بحيث أن كافة العمميات داخل المنظمة تسعى ألن تحقق إشباع 
 (.2005حاجات المستيمكين الحاليين والمرتقبين ) حسين،

كما تعرف جودة األداء بأنيا منيجية المنظمة لضمان سير النشاطات التي تم التخطيط ليا 
األسموب األمثل الذي يساعد عمى منع وتجنب المشكالت من خالل العمل عمى مسبقًا حيث أنيا 

تحفيز وتشجيع السموك اإلداري التنظيمي األمثل في األداء باستخدام الموارد المادية والبشرية 
 .(2003بكفاءة عالية )العبيدي،
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 إدارة األداء والجودة  2.2.7

 الشاممة الجودة إدارة مفاىيم لتبني المنظمات من الكثير توجو األخيرة اآلونة في ظير لقد

 العالج من خير الوقاية مبدأ عمى اعتمادىا خالل من وذلك األداء، في تطوير لتحقيق كوسيمة

 غير مخرجاتيا من ميما جانبا أن إذ الخدماتية، المنظمات بطبيعة األمر يتعمق عندما خاصة

 وىذا ، األولى المرة من صحيحا يكون نأ يفترض فاألداء العيوب معالجة إعادة لمبدأ قابل

 . 2005 ))محجوب، الجودة استحقاقات مع يتسق

حيث تعد عممية إدارة األداء من العمميات اإلدارية الميمة التي تمارسيا المؤسسات بشكل عام، 
 في واإلسيام الشاممة الجودة إدارة بمنيج حيث تمعب إدارة األداء دور قوي في توثيق االرتباط

التطوير  إلحداث معيا، والتكيف التطورات متطمباتو، وذلك من خالل قيام المؤسسة بمتابعة تحقيق
 عمى والتفوق التنافسية الميزة لتحقيق ومخرجاتيا عممياتيا وتحسين مدخالتيا، في المستمر

 التي النتائج تحقيق عمى قدرتيا في يتمثل المؤسسة أداء يجعل وىذا المناظرة المؤسسات

 تصرفيا، تحت الموضوعة لمموارد األمثل باالستغالل المرسومة واألىداف الخطط مع تتطابق

معا، وبذلك يمكن اعتبار إدارة األداء مدخاًل ضروريًا لمتحسين  والفعالية بالكفاءة مرتبط إذن فاألداء
 (.2009المستمر وضمان الجودة الشاممة في المؤسسات المختمفة )الرب،

 إدارة األداء و أحد العمميات اليامة والضرورية عند الحديث عنتعد عممية التقييم المؤسسي 
الجودة والتخطيط والتطوير المؤسسي الفعال.  فالتقييم المؤسسي يعرف بأنو مجموعة اإلجراءات 
التي يقوم بيا فريق من المعنيين بيدف تحديد نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تطوير في أداء 

محددة بغرض تحسين األداء.  وييتم التقييم المؤسسي باإلجابة عمى  المؤسسة في ضوء معايير
 (. 2003األسئمة المتعمقة بجوىر المؤسسة ومكوناتيا وجودة أدائيا وفاعميتو )عالم، 

والتقويم المؤسسي يضم عادة عددا من المعايير منيا ما ىو متعمق بميمة المؤسسة وأىدافيا 
م، اإلدارة األكاديمية، التخطيط، االتصال(، النطاق المؤسسي وتطمعاتيا، التنظيم والتخطيط )الحك

)البرامج األكاديمية، البحث، المجتمع والخدمة المينية، الموارد المؤسساتية والخدمات )الموارد 
البشرية، الخدمات الطالبية، الموارد التعميمية، الموارد البشرية، الموارد المالي، التطوير 

 .( Lemaitre, et al, 2007الذاتي الفعال ) المؤسسي، آليات لمتقييم
ويعتبر التقييم الذاتي أداة مؤسسية لضمان وتحسين جودة عممية التعميم فييا، مع مراعاة أىداف 

المؤسسة ومقاصدىا ومواردىا والشروط التي يجب أن تعمل ضمنيا.   فموضوع الجودة وضمانيا 
مل االدارة الذاتية والشفافية والمسؤولية اإلدارية ارتبط بمراقبة النوعية باالستقاللية وتعزيز عوا

وييدف التقييم الذاتي لمؤسسات التعميم الجامعي إلى التعرف    والمالية واالجتماعية لمجامعات.
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عمى درجة التوافق بين الممارسات السائدة في الجامعة وبين المعايير في مجاالتيا المختمفة، 
جامعي في ضوء متطمبات الوصول إلى معايير الجودة وجوانب القوة والضعف في األداء ال

واالعتماد، وتحديد نقطة االنطالق في بناء وتنفيذ خطط التحسين المستمر لتحقيق متطمبات 
 (.2008الزيادات ، ، معايير الجودة واالعتماد، مدى تحقق المعايير )مجيد
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  مقدمة 2.3.1

 اً وخيار  اً ممح مطمباً  مبادئيا ونشر نظميا وتطبيق العالي التعميممؤسسات  بجودة أصبح االىتمام  
 تحقيقعمى  قدرتيا زيادةمؤسسات التعميم العالي يعنى  فتميز ًا اآلن في  فمسطين،إستراتيجي

 التعميمية جودة العمميةمستوى  وتحسين األداء مستوى رفع ورسالتيا الذي سيؤدى إلى فيااىدأ
بكافو أشكالو )الجامعات والكميات والمعاىد( منذ  التعميم العالي الفمسطيني وقد  أدى   .ككل

يد أبناء الشعب الفمسطيني بالفرص والمحفزات لمتابعة الدراسة دورًا ميمًا وفعااًل في تزو إنشائو 
خصاب األفكار من خالل تبادل المعمومات مع المجتمع األكاديمي الدولي  العممية والتقنية وا 

وتطوير إمكانيات اإلنتاج الفكري واالقتصادي. كما قام بترسيخ اليوية الفمسطينية مما ساعد عمى 
لمتعميم العالي الفمسطيني تستند إلى  العامة األىداف.  فمى أرضوالمحافظة عمى بقاء الشعب ع
والتطبيقية بطريقة تضمن بأن أي تعميٍم عاٍل فمسطيني،  "القيمية" تكامل األبعاد الفكرية والروحية

بغض النظر عن المؤسسة التي تقدمو ومستوى الدراسة، يستيدف تنمية الفكر وتنمية الروح 
مؤىمين لمتابعة وتطوير إحدى ىذه ليصبح خريجو الجامعات والكميات  يةوتنمية الميارات التطبيق

األبعاد، أو ثالثتيا مجتمعة، حسب احتياجات المجتمع وقابمية الخريج. وىكذا يساىم التعميم 
العالي الفمسطيني مساىمة جذرية في تطوير الموارد البشرية الفمسطينية تطويرًا نوعيًا، بالدرجة 

 . (2005)نخمة وآخرون،  لدرجة الثانيةاألولى، وكميًا با
 

كغيره من -إن االىتمام بالجودة في المؤسسات التعميمية تبع من النظر إلى التعميم باعتباره سمعة
ال بد أن ينافس، وأن يسعى إلى إرضاء مستيمكي تمك السمعة من الطالب والمجتمع -السمع

لمحصول عمى الفرص الوظيفية  طالب يرغبون في الحصول عمى أفضل المؤىالتالوالدولة.ف
التي تزداد شحًا بازدياد عدد الخريجين وقمة فرص العمل، وأولياء أمور الطالب يتطمعون إلى 
أفضل تأىيل ألبنائيم، أما الدولة فترنو إلى مخرجات تعميمة متميزة تمكنيا من تحقيق أىداف 

 (2001خططيا التنموية )الخضير،

 في مؤسسات التعميم العاليأىداف إنشاء نظام لمجودة  2.3.2

 (2010،المجولييمكن حصرىا في مجموعة من األىداف كما أوردتيا )    

 ؛أن يحقق النظام التعميمي األىداف السياسية واالجتماعية و االقتصادية لمدولة  
  ؛مخرجات العممية التعميمية فيو المجتمع الدولي  المحمياكتساب ثقة المجتمع 
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  المجتمعية  لمؤسسات المجتمع المدني و الجمعيات الميتمة بالتعميم إزكاء مبدأ المشاركة
 .الرقابة و دعم مناخ الجودة فيلممشاركة 

  مؤسسات التعميم فيإعالء قيم التميز والقدرة التنافسية. 
  مؤسسات التعميم المختمفة و المجتمع ككل فينشر ثقافة الجودة. 
 االتفاق عمى آليات ونظم معتمدة لضمان الجودة.  
  منظومة المعايير القياسية ووسائل القياس  إرساء في والمينيالتعاون مع المجتمع األكاديمي

 .تتوافق  مع المعايير العالمية التي
  إقامة عالقات تبادلية مع ىيئات و منظمات ضمان الجودة و االعتماد عمى المستوى

  اإلقميمي والدولي بيدف االعتراف المتبادل.

دة في قطاع التعميم يتم من خالل التقويم واالعتماد في مؤسسات التعميم إن نشاط ضمان الجو 
العالي في العالم وذلك لرصد جممة من المفاىيم واإلجراءات المتبعة في مؤسسات التعميم العالي 
 نعمى المستوى العالمي، حيث ظيرت حركة ضمان الجودة كرد فعل ايجابي لما أبداه األكاديميي

مع من قمق حول جودة التعميم العالي ، وىو الذي نجم عن عوامل كثيرة والمسئولون والمجت
العولمة، ازدياد أعداد الطمبة الممتحقين بالتعميم العالي، ازدياد عدد مؤسسات التعميم العالي مما 

 (2007،ينتج عنو منافسة شديدة، محدودية التمويل.)ثابت

 ضمان الجودة2.3.3

ية مستمرة ونشاط منظم لقياس الجودة طبقًا لمعايير قياسية حيث تعرف ضمان الجودة بأنيا" عمم
بغرض تحميل أوجو القصور المكتشفة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين وتطوير األداء ثم قياس 

الجودة مرة أخرى لتحديد مدى التحسن الذي تحقق بغرض التأكد من االمتثال لممواصفات 
ما تعرف بأنيا " كل السياسات والعمميات الموجية (، ك2004والمتطمبات أو المعايير")خوخة،

نحو توفير كل ما يساعد عمى تحقيق الجودة والمحافظة عمييا واالرتقاء بيا")الجرجاوي 
 (2004وآخرون،

 ( تتمثل في اآلتي:2011ىناك صفات عامة لمفيوم ضمان الجودة كما ذكرىا )ويح،

 دف إلى ضمان الجودة.وجود ميمة ، ورسالة، ورؤية لممؤسسات التعميمية تي .1

 وجود إدارة معمومات تسيم في أداء العمل بشكل فعال. .2
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 متطمبات إجراءات تبين كيفية إنجاز العمل، لتحقيق ميمة ورؤية ورسالة المؤسسات. .3

نظام إداري يتكون من مدخالت مثل المصادر البشرية وغيرىا، وعمميات تشمل تخطيط  .4
الخريجين، والمستويات القياسية التي تحققت،  وتنظيم وتنفيذ ومراقبة، ومخرجات مثل عدد
 والمعمومات والميارات المتصمة بالمينة.

 قياس األداء بدقة من خالل معايير لألداء الجيد. .5

 إجراءات تصحيحية ونظام مراجعة إداري لمراقبة وتطوير العمل. .6

 مسئولية كل شخص واضحة في كل وقت. .7

ر الجامعات العربية كما ورد في الدليل العممي ويمكن تحديد الغرض من ضمان الجودة من منظو 
 ( فيما يمي:2008لجامعة بابل ، اإلصدار األول )

 ضمان الوضوح والشفافية لمبرامج األكاديمية. .1
توفير معمومات واضحة ودقيقة لمطمبة، وتحديد أىداف واضحة ودقيقة لمبرامج الدراسية التي  .2

نيا تقدميا الجامعة، والتحقق من توفر الشروط الال زمة لتحقيق ىذه األىداف بفاعمية وا 
 ستستمر في المحافظة عمى ىذا المستوى.

ضمان أن األنشطة التربوية لمبرامج المعتمدة تمبي متطمبات االعتماد األكاديمي وتتفق مع  .3
المعايير العالمية في التعميم العالي ومتطمبات المين وكذلك حاجات الجامعة، والطمبة، 

 والمجتمع.
عة البرامج المقيمة والمعتمدة لدى المجتمع الذي يثق بعمميتي التقويم واالعتماد تعزيز سم .4

 األكاديمي.
 توفير آلية بمسالة جميع المعنيين باإلعداد والتنفيذ واإلشراف عمى البرامج األكاديمية. .5
االرتقاء بنوعية الخدمات المينية التي تقدميا الجامعة لممجتمع، حيث أن التقويم الخارجي  .6

 العتماد يتطمبان تعديل في الممارسات بما يمبي حاجة ومتطمبات التخصصات والمين.وا
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 إدارة الجودة الشاممة 2.3.4

إدارة الجودة  عمىبعد الحديث عن ضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي نسمط الضوء ىنا 
ة إدارية تسعى لمتكامل الشاممة ، حيث تعرف إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي بأنيا" فمسف

في خصائص المنتج )الطالب( وتحدث تغييرات إيجابية ومميزة في الجامعات الفمسطينية لتشمل 
مجموعة من القيم والمعتقدات التنظيمية و المفاىيم اإلدارية والفكر و السموك و النمط القيادي و 

مستوى الجودة التي تمبي أنظمة العمل واإلجراءات وتنظيم التقييم و المتابعة لموصول إلى 
احتياجات المجتمع الفمسطيني و متطمباتو وتكون عممية التحسين والتطوير 

ىي نيج لتنفيذ األعمال يسعى لزيادة الميزة  وتعرف بأنيا " (.2013مستمرتين")المزين،سكيك،
 "التنافسية لممؤسسة من خالل التحسينات المستمرة لجودة المنتج ، الخدمات، العمميات

.(Goetsch, Davis,2013) 

وتعرف بأنيا" تفاعل المدخالت )المناىج ، المستمزمات المادية، األفراد، اإلدارة( في العممية 
( وتعرف بأنيا"مدخل إلدارة 2007التعميمية لتحسين نوعية المخرجات بصفة مستمر")فايزة،

مؤسسات التعميم  مؤسسات التعميم العالي،يرتكز عمى الجودة ، ويبنى عمى مشاركة جميع أعضاء
العالي، ويستيدف النجاح طويل األجل من خالل تحقيق رضى الموظفين في مؤسسات التعميم 

العالي، وتقديم خدمات تعميمية متميزة تقابل رضى المستفيدين من مخرجات التعميم العالي 
  .(2006)طالب،سوق العمل،المجتمع()زاىر،

من المرتكزات الرئيسة التي  ستخالص عدداً ا ن لمباحثةوفي ضوء ما تقدم من تعريفات يمك
 توضح مفيوم إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي:

 .فمسفة شاممة تتبناىا مؤسسات التعميمية لتنظيم عمميا 
  نظام متكامل تسعى من خاللو المؤسسة التعميمية إلى تحقيق رضا المستفيدين من خالل

 إشباع حاجاتيم من عممية التعميم.
  حياة لمجامعات والكميات لتقديم أفضل الخدمات )التعميمية، البحثية، االستشارية( أسموب

 بأفضل األساليب والطرق وأقل التكاليف والوقت، وأعمى جودة.
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 (:2011مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التعميمية )العيثاوي,السامرائي,

ة أصبحت تيتم بعدد المؤسسات التعميمية وليس تزايد عدد الجامعات ، حيث أن الدول النامي .1
 بجودة الخدمة التي تقدم.

 كسب ثقة الطالب من خالل السعي إلرضاء متطمباتو كعميل أساسي في العممية التعميمية. .2
 جمع البيانات وتحميميا لالستفادة منيا في تطوير وتحسين العمميات. .3
 العمل عمى تحسين جودة المخرجات التربوية .4
 ل الموارد )بشرية، مادية، مالية ...الخ(.حسن استغال .5
 طريقة تكفل إشراك جميع العاممين في المؤسسة التعميمية بعمميات التحسين والتطوير. .6

 :(2008( و )فارس,2011مزايا تطبيق إدارة الجودة الشاممة )العيثاوي,السامرائي,

 تقميل األخطاء.النيوض بالعممية التعميمية من خالل تحسين المخرجات بصورة مستمرة و  .1
تحسين أداء العاممين في الجامعات )الطاقم األكاديمي، اإلداري( من خالل تنمية الميارات  .2

 والمعارف.
 تخفيض التكاليف من خالل تقديم مخرجات وفق معايير الجودة وألول مرة. .3
 تطوير البرامج التعميمية بشكل مستمر، وحسب احتياجات سوق العمل. .4
 المتاحة، والعمل عمى تحسين بيئة العمل التعميمية.تحسين استغالل الموارد  .5
كسب ثقة المستفيدين من خالل تحقيق رضا المستفيدين )الطمبة، الموظفين، أولياء االمور،  .6

 المجتمع...( عمى الخدمات التي تقدميا المؤسسات التعميمية .

 نظام إدارة الجودة الشاممة 

ت الحديثةةة فةةةي اإلدارة التةةي القةةت نجاحةةةًا كبيةةرًا فةةةي "يعةةد نظةةام إدارة الجةةةودة الشةةاممة مةةن االتجاىةةةا
تطةةوير إدارة المؤسسةةات عةةن طريةةق بنةةاء ثقافةةة وفمسةةفة لمجةةودة بمعناىةةا الشةةامل داخةةل األفةةراد فةةي 
المؤسسةات بجميةةع مسةتوياتيم اإلداريةةة ، فمةةم يعةد ينظةةر إلةةى الجةودة مةةن الناحيةةة الضةيقة عمةةى أنيةةا 

يةةةةةا كجةةةةةزء متةةةةةداخل ومةةةةةرتبط بجميةةةةةع األنشةةةةةطة فةةةةةي المطابقةةةةةة لممواصةةةةةفات، بةةةةةل أصةةةةةبح ينظةةةةةر إلي
المؤسسات كما أصبح لممستفيد من خدمات المؤسسة معنةى أشةمل غيةر مفيةوم المسةتيمك لمخدمةة، 
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فأصةةةةةةةبح يضةةةةةةةم العامةةةةةةةل فةةةةةةةي المؤسسةةةةةةةة والجيةةةةةةةات اإلداريةةةةةةةة، والمجتمةةةةةةةع المحمةةةةةةةي ، وأصةةةةةةةحاب 
 (.2011العمل")ويح،

 (:2011,كرىا )يدح،الصرايرةأما مبادئ فمسفة نظام إدارة الجودة الشاممة كما ذ

مسةئولية إدارة الجةودة ىةةي مسةئولية جميةع العةةاممين فةي المنظمةة، ألن إدارة الجةةودة ىةي عمميةةة  .1
 تعاونية تشاركية في المقام األول.

 تعزيز مبدأ التقييم الذاتي والرقابة الذاتية. .2

 اإلبداع في العمل ، أي أداء العمل بشكل صحيح من المرة األولى دون أخطاء. .3

بةةةاإلجراءات المتعمقةةةة  ةتقةةدر تكمفةةةة إدارة الجةةةودة الشةةةاممة بجميةةةع التكميةةف ذات العالقةةةة المباشةةةر  .4
 بتطبيق الجودة.

 تعزيز المركز التنافسي لممؤسسة من خالل ضمان جودة الخدمات المقدمة. .5

ويمثةةةل فيةةةم العناصةةةر األساسةةةية لفمسةةةفة إدارة الجةةةودة الشةةةاممة أولةةةى الخطةةةوات الرئيسةةةية لتحقيقيةةةا ، 
 )محمةةود، األمةةر الةةذي يسةةتمزم ترجمةةة تمةةك العناصةةر إلةةى واقةةع فعمةةي، ويتطمةةب ذلةةك عةةدة خطةةوات

2000 ) 

 تحديد أىداف مؤسسات التعميم العالي وفمسفتيا، بما يتالءم مع نظام إدارة الجودة الشاممة. .1

 تفيم فمسفة الجةودة الشةاممة واالبتعةاد تمامةا عةن الخةوف مةن التغييةر الةذي تفرضةو ىةذه الفمسةفة .2
 لتحقيقيا.

 إيجاد نظام فعال لمتدريب عمى العمل بنظام الجودة الشاممة في الجامعة. .3

تبنةةةي أسةةةموب فعةةةال لمقيةةةادة عمةةةى جميةةةةع المسةةةتويات اإلداريةةةة لتشةةةجيع عمميةةةة االلتزام.فالقيةةةةادة  .4
وااللتةةزام أمةةران متالزمةةان ألنةةو مةةن الواجةةب أن يكةةون ىنةةاك التةةزام ومسةةئولية نحةةو نجةةاح إدارة 

 ممة.الجودة الشا

 إسيام ومشاركة األفراد في تحقيق النجاح لكل خطوة من خطوات العممية اإلدارية. .5
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االىتمام بالتخطيط االسةتراتيجي، وعةدم النظةر الةدائم لماضةي العمميةة التعميميةة، أو االنحصةار  .6
 في حاضرىا.

عمةةى  القضةةاء عمةةى العوائةةق التنظيميةةة بةةين العةةاممين فةةي الكميةةات واألقسةةام الجامعيةةة واالعتمةةاد .7
سياسةةات أكثةةر واقعيةةة، والتأكةةد مةةن تحقيةةق أىةةدافيا، األمةةر الةةذي يتطمةةب رفةةض األنمةةاط الثابتةةة 

 في اإلدارة والتنظيم وتقبل مفاىيم جديدة.

 االبتعاد عن الفردية في العمل. .8

 التخمص من تقييم أداء العاممين المبني عمى مقارنتيم بعضيم ببعض. .9

العمةل، عمةى أسةاس أنةو العامةل الفعةال فةي نجةاح  تقوية العنصر البشةري وتدعيمةو فةي انجةاز .10
 اإلدارة.

 العمل عمى أن يكون الطالب ىو المحور الرئيسي في العممية التعميمية والتربوية. .11

  متطمبات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاممة في المؤسسة التعميمية2.3.5

التةةةةةةةي ذكرىةةةةةةةا  إن تطبيةةةةةةق نظةةةةةةةام الجةةةةةةودة فةةةةةةةي المؤسسةةةةةةة التعميميةةةةةةةة يقتضةةةةةةي النقةةةةةةةاط التاليةةةةةةة
 (:2011)العيثاوي،السامرائي،

 القناعة الكاممة والتفيم الكامل وااللتزام من قبل المسئولين في الوزارة. .1
إشةةاعة الثقافةةة التنظيميةةة والمنةةاح التنظيمةةي الخةةاص بةةالجودة فةةي المؤسسةةة التربويةةة نةةزواًل  .2

 إلى المدرسة.
 مستوى الوزارة أو المدرسة.التعميم والتدريب المستمرين لكافة األفراد إن كان عمى  .3
 التنسيق وتفعيل االتصال بين اإلدارات واألقسام عمى المستويين األفقي والعمودي. .4
 مشاركة جميع الجيات وجميع األفراد العاممين في جيود تحسين جودة العممية التعميمية. .5
 .تأسيس نظام معمومات دقيق وفعال إلدارة الجودة عمى الصعيدين المركزي والمدرسي .6
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جميع ما سبق من نقاط يةؤثر بشةكل مباشةر عمةى عناصةر تحقيةق الجةودة، والتةي تةؤدي بةدورىا 
إلةةى تحقيةةق اليةةدف األساسةةي مةةن تطبيةةق نظةةام الجةةودة أال وىةةو تحقيةةق رضةةا المسةةتفيدين مةةن 

 العممية التعميمية )طمبة، مجتمع محمي، عاممين....(.

 الجامعات يف الشاممة الجودة إلدارة الناجح التطبيق مراحل 2.3.6
 :التالي النحو عمى أساسية مراحل بخمس الجامعات في الشاممة الجودة إدارة عممية تمر
 (2007المطيري، القريوتي،)
 ذلك وينعكس ،الشاممة الجودة إدارة لفمسفة التعميمية المؤسسة إدارة وتبني اقتناع مرحمة. 1

 التي والمبادئ ومتطمباتو وأىميتو النظام مفيوم تتناول المسئولين لكبار تدريبية برامج ببدء
 .إلييا يستند

 ذلك تطبيق متطمبات وتحديد لمتنفيذ التفصيمية الخطط وضع وتشمل : التخطيط مرحمة. 2
 .النظام

 تييئة عمييا اإلجابة ضوء في والتي اليامة التساؤالت ببعض وتبدأ : التقويم مرحمة. 3
 .الشاممة الجودة إدارة تطبيق في لمبدء المناسبة األرضية

 تدريبيم ليتم التنفيذ، بعممية إلييا سيعيد التي العمل فرق اختيار وتتضمن : التنفيذ مرحمة. 4
 .الشاممة الجودة بإدارة المتعمقة التدريب وسائل أحدث عمى
 من تحقيقيا يتم التي والنجاحات الخبرات استثمار يتم حيث :الخبرات ونشر تبادل مرحمة. 5

 .الشاممة ودةالج إدارة نظام تطبيق
 

 معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في الجامعات2.3.7 

رغم السمات والمميزات إلدارة الجودة الشاممة في المجال التعميمي إال أن تطبيقيا يصادف العديد 
من الصعوبات التي تحد من فاعميتو في المؤسسات التعميمية بصفة عامة والجامعات بصفة 

 (:2006( ، )العاجز،نشوان، 2012صعوبات التي ذكرىا ) العبادي، خاصة ، ومن أىم ىذه ال

 عدم التزام اإلدارة العميا. .1
 التركيز عمى أساليب معينة في إدارة الجودة الشاممة وليس عمى النظام ككل. .2
 غياب مشاركة العاممين في تطبيق إدارة الجودة الشاممة. .3
مةن حيةث )مةدى تطةور المنةاىج طبقةا عدم الربط بةين الكميةات بالجامعةة قطاعةات سةوق العمةل  .4

 لمتطمبات سوق العمل(.
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 مقاومة التغيير سواء من العاممين أو اإلدارات. .5
المركزية فةي اتخةاذ القةرار فةإدارة الجةودة الشةاممة بحاجةة إلةى نظةام المركةزي يسةمح بالمزيةد مةن  .6

العمةةةل الحريةةةات واالبتكةةةار فةةةي العمةةةل بعيةةةدا عةةةن الةةةروتين والتعقيةةةدات اإلداريةةةة التةةةي تضةةةعف 
 واألداء.

 توقع نتائج فورية من تطبيق أساليب إدارة الجودة الشاممة وليس عمى المدى البعيد. .7
 يحتاج تطبيق إدارة الجودة الشاممة إلى ميزانية كافية غير عادية. .8
 اإلرث الثقافي واالجتماعي الذي يرفض تقبل ما ىو جديد ومطور. .9
 

 التعميم العالي المنيج الشمولي لضمان الجودة في مؤسسات 2.3.8

أعوام حيث كانت تعتمد ىذه المبادرات منذ  عشرةظيرت مبادرات ضمان الجودة في المنطقة منذ 
ظيورىا عمى المبادرات التي تم الترويج ليا من قبل وكالة ضمان الجودة البريطانية ووكاالت 

ار إال أن نظم أخرى )األردن ومصر( ومن ثم انتشرت في معظم الدول العربية، ورغم ىذا االنتش
االعتماد المستخدمة في ىذه الوكاالت متشابية وتعتمد عمى عمميات التقييم الذاتي وكتابة 

. (2012)شدفان،التقارير تمييدًا لعممية التقييم الخارجي لمحصول عمى االعتمادات  

ومع التقدم الممحوظ الذي شيدتو مؤسسات التعميم العالي في الوطن العربي في مجال ضمان 
جودة،  إال أنيا لم تقوم ببناء أنظمة ضمان الجودة بشكل يساعدىا عمى تحقيق النجاحات ال

المطموبة ومن أىم أسباب التي تعيق بناء نظام ضمان الجودة عدم فيم احتياجات المؤسسة، 
، عدم تنفيذ عمميات التدقيق، وأيضا ارتباط الجودة في وعدم المقدرة عمى تطبيق المعايير

ص معيين حيث يتوقف العمل بيا في حال غياب األشخاص المسئولين عنيا المؤسسة بأشخا
(.2012)شدفان،  

 وسرعان ما استفادت مؤسسات التعميم العالي من تجارب منظمات األعمال في ضمان الجودة
، اتبعت منظمات األعمال  نيج متوازن بين العمميات والمخرجات لتحقيق ضمان الجودةحيث 

بناء نظم مترابطة )نظم اإلدارة االستراتيجية، نظم إدارة األداء ، نظم عمى حيث يعتمد ىذا النيج 
(2012)ابو عرابي، إدارة الجودة(، بحيث تؤثر كل منيا في عمميات ضمان الجودة
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ل اإلدارة اإلستراتيجية تحتاج إلى حفعممية التخطيط اإلستراتيجي والتي تعد مرحمة ميمة من مرا
اتيجي لقياس تنفيذ الخطط اإلستراتيجية وىذا بدوره يقود إلى ضرورة مؤشرات قياس األداء االستر 

 ، وعند الحديث عن مراجعة الخطة اإلستراتيجية فنحن ىنا بحاجة بناء نظام إدارة األداء
إلى تحديد آليات المراجعة واستخدام النماذج والوثائق المطموبة ويعتبر ىذا جزء من نظام إدارة 

 (. 2012اضح التداخل الكبير بين األنظمة الثالث )شدفان،الجودة، حيث يظير بشكل و 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 

 الدراسات المحلية. 1.1
 الدراسات العربية. 1.1
 الدراسات األجنبية. 1.1
 التعقيب على الدراسات السابقة. 1.1
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 الدراسات المحمية 3.1

مؤشرات إدارة الجودة الشاممة في الجامعات الفمسطينية ": ( بعنوان2013, سكيك ,المزين). 1
 ".من وجية نظر طمبة الدراسات العميا في ضوء بعض المتغيرات

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مؤشرات إدارة الجودة الشاممة من وجية نظر الدراسات العميا في 
ت داللة إحصائية في ضوء بعض المتغيرات، كما ىدفت إلى معرفة ما إذا كانت ىناك فروق ذا

درجة تقدير عينة الدراسة نحو مؤشرات إدارة الجودة الشاممة في الجامعات الفمسطينية من وجية 
 نظرىم.

 .كأداة لمدراسة وقد استخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي كما تم استخدام االستبانة

تقدير أفراد العينة نحو وأظيرت نتائج الدراسة أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة 
مؤشرات إدارة الجودة الشاممة تعزى لممتغيرين )الجنس، الجامعة( لصالح اإلناث، والجامعة 

 اإلسالمية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير )المستوى الدراسي(.

عميم العالي وقد أوصت الدراسة بضرورة نشر مفاىيم ثقافة إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات الت
مع تعزيز مظاىر القوة ودعم عوامل تحقيق الجودة في الجامعات الفمسطينية ومشاركة العاممين 

 والطمبة في اتخاذ القرارات.

".وحةـالمفت دسـامعة القـبج ودةجـان الـتراتيجيات ضمسا ( بعنوان: "2013)مخموف,. 2  

أحرزتو جامعة القدس المفتوحة في  إللقاء الضوء وعرض وتجسيد التقدم الذي الدراسةتيدف ىذه 
ضمان وضبط وتطوير أعماليا كافة انسجامًا مع إستراتيجيتيا وخططيا المستقبمية، وذلك من 
خالل عرض إجراءات العمل الخاصة بدائرة الجودة وىي )تطوير وتوثيق إجراء العمل، ضبط 

ية والوقائية( والمعتمدة الوثائق والتدقيق الداخمي لمجودة ، وتعميمو عمل اإلجراءات التصحيح
حسب مبادئ وأدوات إدارة الجودة الشاممة وذلك لتحقيق التميز واإلبداع اإلداري، حيث أن ىذه 

اإلجراءات تعتبر بمثابة دستور موثق وواضح لضبط العمميات في جميع الوحدات التابعة لجامعة 
 القدس المفتوحة.
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داد نظام شامل ووظيفي وفّعال لضمان الجودة إع ومن أىم التوصيات التي توصمت الباحثة إلييا:
تقديم الدعم لتطوير ورشات خاصة ، استحداث آلية تمويل خصيصًا لضمان الجودة في الجامعة، 

نشر ثقافة الجودة بين جميع الفروع في الجامعة داخل وخارج ، بضمان الجودة في الجامعة
ة لالعتماد لغرض نشر ثقافة تطوير جياز ضمان الجودة ليكون دفعة لمتطوير وآلي،الوطن
 الجودة.

"تطوير نظام تقييم األداء اإلداري وفق متطمبات إدارة الجودة  :( بعنوان2011)الدجني,. 3
 .تجربة الجامعة اإلسالمية بغزة أنموذًجا" -الشاممة  

عرض تجربة الجامعة اإلسالمية في تطوير نظام تقييم األداء اإلداري ،  ىدف البحث إلى
وره ودعم عممية ضمان الجودة الشاممة في البعد اإلداري في الجامعة اإلسالمية، ومراحل تط

 واقتراح معايير ومؤشرات ونماذج مناسبة لتقييم األداء.

وجةةود وضةةوح فةةي مفيةةوم التقيةةيم لةةدى المبحةةوثين أدى مةةن أىةةم النتةةائج التةةي توصةةل إلييةةا الباحةةث: 
تنةةوع النمةةاذج وعدالةةة توزيةةع األوزان وقابميةةة وجةةود رضةةا عةةن ، كةةذلك إلةةى نجةةاح تجربةةة تقيةةيم األداء

 مؤشرات األداء لمقياس بشكل جيد.

وقةةةد أوصةةةى الباحةةةث بةةةإجراء تعةةةديالت عمةةةى نظةةةام التصةةةنيف الةةةوظيفي فةةةي الجامعةةةة، وزيةةةادة عةةةدد 
التصةةةةنيفات بحيةةةةث تشةةةةمل الوظةةةةائف الفرعيةةةةة، وزيةةةةادة نمةةةةاذج تقيةةةةيم األداء ووضةةةةع معةةةةايير تغطةةةةي 

لتحقيةق مزيةد مةن الدقةة فةي التقيةيم ، وتعزيةز المعةايير ومؤشةرات األداء تصنيفات الوظائف الفرعيةة 
الكمية التي تمكن من الحكم الدقيق وتبتعد عممية التقيةيم عةن سةمبيات الحكةم المسةبق واالنطباعةات 

 وصعوبة التقدير.

التقييم  الذاتي المؤسسي والتخطيط االستراتيجي : "( بعنوان2011)ابو دقة , الدجني ,. 4
الجامعة اإلسالمية بغزة كدراسة  -ضمان الجودة  في الجامعات الفمسطينية   فيىما ودور 
 ."حالة

ىةةدفت الدراسةةة إلةةى إلقةةاء الضةةوء عمةةى تجربةةة التقيةةيم المؤسسةةي الةةذاتي فةةي الجامعةةات الفمسةةطينية 
وقةةةد ركةةةزت الدراسةةةة عمةةةى تجربةةةة الجامعةةةة  وانعكاسةةةاىا عمةةةى عمميةةةة التخطةةةيط االسةةةتراتيجي فييةةةا.

 بعمميتةةيمية بغةةزة كدراسةةة حالةةة ممثمةةة لمجتمةةع الدراسةةة، حيةةث تعةةالج مشةةكمة بحثيةةة متعمقةةة اإلسةةال
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ضةةةمان الجةةةودة بالجامعةةةة.  حيةةةث  فةةةيالتقيةةةيم  الةةةذاتي المؤسسةةةي والتخطةةةيط االسةةةتراتيجي ودورىمةةةا 
فمسةةةطينيًا لمتقيةةةيم الةةةذاتي ثةةةم بيةةةان كيةةةف تمةةةةت  يمًياتةةةأتي ىةةةذه الدراسةةةة لتضةةةع نموذجةةةًا عمميةةةًا تفصةةة

عمميةةةة  فةةةيادة مةةةن تجربةةةة التقيةةةيم الةةةذاتي المؤسسةةةي فةةةي جعةةةل مخرجاتةةةو تمثةةةل أىةةةم مةةةدخل االسةةةتف
التخطةةيط االسةةةتراتيجي لمجامعةةةة. واتبعةةةت الدراسةةةة المةةةنيج الوصةةةفي التحميمةةةي، كمةةةا اتبعةةةت المةةةنيج 

الةةةذاتي. وقةةةد قةةةدمت الدراسةةةة  المؤسسةةةياسةةةتخدم لتطةةةوير مؤشةةةرات ومعةةةايير التقيةةةيم  الةةةذيالبنةةةائي 
تةةةةم تطويرىةةةةا وتوضةةةةيح كيةةةةف يمكةةةةن  التةةةةييةةةةة: معةةةةايير التقيةةةةيم الةةةةذاتي المؤسسةةةةي المخرجةةةةات التال
خطوات عممية لتنفيذ التقييم الةذاتي المؤسسةي والنمةاذج التةي تةم تطبيقيةا، تجربةة تحديد استخداميا، 

 ربط نتائج عممية التقييم المؤسسي بالتخطيط االستراتيجي بالجامعة من خالل نموذج متكامل. 

دراسة  -"دور التخطيط اإلستراتيجي في جودة األداء المؤسسي: ( بعنوان2011,الدجني). 5
 وصفية تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية".

 المؤسسً األداء جودة تحقٌق فً االستراتٌجً التخطٌط علىدورييدف البحث إلى التعرف 

 .للجامعاتالفلسطٌنٌة الشامل

حميمي في تحديد مشكمة البحث ولإلجابة عمى السؤال حيث استخدم الباحث المنيج الوصفي الت
 .الفمسطينية؟" لمجامعات المؤسسي األداء جودة في االستراتيجي التخطيط دور "ماالرئيس 

 دور مستوى بٌن إحصائٌة داللة ذات عالقة وجودومن أىم النتائج التي تم التوصل إلييا: 

 .الفلسطٌنٌة اتللجامع المؤسسً األداء وجودة التخطٌطاالستراتٌجً


 واألنشطة لألىداف محددة أداء مؤشرات وضع ومن أىم التوصيات التي توصل إلييا الباحث:
 الرقابة عمى عممية لضمان النشاط، أو من اليدف إليو الوصول المراد النيائي الشكل تصف
 تراتيجيةاالس لمخطة سنوية دورية مراجعة التخطيط وبالتالي ضمان الجودة، كذلك  إجراء عمميات
 الخطط خالل من اإلجراءات التصحيحية واتخاذ ، أىداف تحقق مدى من والتأكد
 ومتكامل شامل نظام وتصميم المؤسسي، التطوير لعممية كافية موارد باإلضافة إلى توفير.البديمة

 .المستمر والتحسين الجودة ضبط عممية لتدعيم والفحص، التدقيق والعمميات وآليات لألنظمة
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 جتمع الفمسطيني".تطوير التعميم الجامعي لتنمية الم: "( بعنوان2005, نشوان ,لعاجزا). 6

، ييدف البحث إلى التعرف عمى اإلتجاىات الحديثة في إدارة الجودة الشاممة في مجال التعميم
كما ييدف أيضا إلى التعرف عمى متطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في النظام التعميمي، 

 التعرف عمى إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في التعميم الفمسطيني. وكذلك إلى

من أىم النتائج التي توصل إلييا الباحثان: أن تطبيق الجودة الشاممة والنجاحات التي حققتيا 
عالميًا يركز عمى العممية التعميمية كما يركز أيضًا عمى كل المدخالت التربوية لتوظيفيا بشكل 

ين نوعية التعميم، كذلك تبني الجامعات لمفاىيم وأساليب حديثة تنشر المنافسة بين يسيم في تحس
 الجامعات حيث تنعكس ىذه المنافسة إيجابيًا عمى نمو وتحسين العممية التعميمية.

ومن أىم التوصيات التي تم التوصل إلييا تكوين جياز مختص إلدارة الجودة الشاممة مع وجوب 
ادرًا عمى التطبيق والتنفيذ، تييئة الجو العام في المؤسسات التعميمية أن يكون ذلك الجياز ق

وخارجيا لفيم ثقافة الجودة الشاممة وأثرىا، التقويم والتصحيح المستمر لخطوات تطبيق إدارة 
 الجودة الشاممة مع مراقبة عممية االنتاج التعميمي بما يحقق جودة أفضل.
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 الدراسات العربية 3.2

أىمية التسيير اإلستراتيجي كمدخل لتحقيق الجودة  ( بعنوان: "2013أحسن,حمولي, ). 1
  ".الشاممة في مؤسسات التعميم العالي

يعد التسيير اإلستراتيجي أحد المداخل اإلدارية المعاصرة التي تمعب دور حيوي ومميز في 
منافسة في بيئة شديدة مساعدة المنظمات عمى اختالف مياميا وتركيبيا البشري عمى البقاء وال

 التعقيد و التغيير.
حيث توصمت الباحثان في ىذه الدراسة إلى وجود عالقة قوية وارتباط منطقي وطبيعي بين 

دارة الجودة الشاممة وذلك من حيث المنيجية واالستراتيجيات  التسيير اإلستراتيجي لممؤسسات وا 
 اليب.المتبعة، بل أيضًا كالميا متطابقان في األىداف واألس

ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الباحثتان:االستفادة من الخبرات العالمية في كافة 
الجامعات التي تبنت إدارة الجودة الشاممة وثبتت نجاحيا، تخصيص دورات تدريبية لجميع 
الموظفين عمى أىمية تبني مفيوم التسيير اإلستراتيجي وكيفية تطبيقيا، عمل لقاءات دورية 

  .مين في الجامعة لالطالع عمى كل جديد في مجال الجودةلمعام

( بعنوان: "ضمان الجودة في الجامعات العربية:المفيوم وآليات 2012)الحولي, . 2
".التطبيق  

 في تطبيقة آليات وبيان ، الجامعي التعميم في الجودة ضمان مفيوم إلى التعرف البحث ىدف
 العربية، الجامعات
 :التاليين السؤالين عن اإلجابة محاولة خالل من وذلك التحميمي، فيالوص المنيج مستخدماً 

 ؟ الجامعي التعميم في الجودة ضمان . ماىية 1
 ؟ العربية الجامعات في الجودة ضمان لتطبيق مقترحة ت آليا .2
 تقييم،( مستمرة تقويم عممية إلى يشير وشامل عام الجودة ضمان مصطمح أن البحث توصل وقد

 ، تنظيمية وكآلية ،وبرامجو ومؤسساتو العالي التعميم نظام لجودة )تحسين صيانة، ضمان، ضبط،
صدار المعمومات وتقديم والتحسين ، المحاسبة أو المسئولية عمى يركز الجودة ضمان  األحكام وا 

 الجودة ضمان بين تميز النظم من وكثير .التكوين جيدة ومعايير عمييا، متفق عممية خالل من



41 

 

 الخارجية الجودة وضمان ،)العالي التعميم جودة وتحسين لضبط المؤسسية الممارسات( الداخمية
 .)العالي التعميم مؤسسات جودة لضمان الخارجية المشاريع(

 ضمان تطبيق في جيد بشكل تساىم ان يمكن والتي العممية اآلليات من مجموعة البحث واقترح
 كل في العالي التعميم جودة لضمان مجمس وأ ىيئة إنشاء[ منيا العربية الجامعات في الجودة
 عالي تعميم مؤسسة أو جامعة كل في الجودة لضمان دائرة أو وحدة تشكيل - العربية البمدان
 لتوجيات والمادي المعني الدعم في العميا اإلدارة دور عمى التأكيد - الجودة ثقافة نشر - عربية
 الجامعة، في األداء تقييم دورية - بالجامعة التدريس ىيئة أعضاء جودة - الجامعة في الجودة
 ].الشامل المؤسسي والتقييم

المنيج الشمولي لضمان الجودة في مؤسسات التعميم ( بعنوان: "2012, شدفان). 3
".العالي  

التعريف باألساليب المنيجية في مجال إدارة األعمال والتي يمكن اتباعيا ىدفت الدراسة إلى 
يم العالي وتوضيح كيفية التعامل مع مشروع ضمان الجودة داخل دوائر لتحقيق الجودة في التعم

األعمال وتوضيح التشابو بين متطمبات ضمان الجودة في التعميم العالي والممارسات الجيدة التي 
تطبق عادة في قطاع األعمال، إضافة إلى إدخال أدوات إدارة األعمال الرئيسة في مجاالت إدارة 

دار  دارة األداء الالزمة لتطبيق نظام ضمان جودة مستدام في مؤسسات االستراتيجية وا  ة الجودة وا 
 .التعميم العالي

ان متطمبات االعتماد والمعايير العالمية وغايات   ومن أىم النتائج التي تم التوصل إلييا:
المؤسسة يمكن تحقيقيا بشكل مستدام وجيد من خالل وجود النظم الثالث  التالية: االدارة 

ستراتيجية، وبالجودة، وباالداء  فى اى مؤسسة تعميم عالى مع الحرص عمى ان تعمل ىذه باال
النظم بتناغم.   ىذه النظرة الشمولية تعطى التوازن بين المنطمقات التى تركز عمى النظم والتى 

 .تركز عمى المخرجات
ة اإلستراتيجية، وضع خطوات بناء نظام اإلدار  :الدراسة إلييا خمصتومن أىم التوصيات التي 

 ونظام إدارة األداء ، ونظام إدارة الجودة بشكل يحقق ضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي.
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 .( بعنوان: "التخطيط االستراتيجي لمجودة في مؤسسات التعميم العالي"2011)حمدتو,  .4
سسات التعميم ييدف الباحث في ىذه الدراسة إلى تطبيق التخطيط االستراتيجي لمجودة في مؤ 

العالي في السودان وذلك من خالل اإلجابة عمى السؤال الرئيس ىل يمكن بالتخطيط االستراتيجي 
 إلدارة الجودة بالجامعة أن نطور التعميم الجامعي في السودان بما في أيدينا من إمكانات؟ 

 من أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:

اإلدارة العميا في مؤسسات التعميم العالي، ضرورة تركيز يجب أن تكون الجودة ىي رغبة وتوجو 
االىتمام عمى وحدات )إدارات( الجودة والتقويم الذاتي التي نشأت حديثًا في الجامعات، يجب أن 
 تقوم الييئات العميا لمتقويم واالعتماد بالدور المنوط بيا في متابعة أداء وحدات )إدارات( الجودة

 خمصت إلييا الدراسة : ومن أىم التوصيات التي 

التأكيد عمى نشر مفاىيم الجودة لدى اإلداريين والفنيين والطالب،  تشجيع ثقافة التقييم الذاتي 
وتحديد نقاط القوة والضعف كل إدارات العمل داخل الجامعة، ضرورة اختيار مدير وأعضاء إدارة 

دارة الجودة والتقويم الجودة والتقويم الذاتي من خالل معايير محددة و تفويض مدير إ
بالصالحيات الالزمة، يجب تمويل الموازنة المصدقة من إدارة الجامعة لدعم أنشطة ضمان 

 الجودة والتقويم الذاتي واالعتماد.

( بعنوان " تقييم األداء الجامعي في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة 2011)الحراجشة, .5
 .ت"من وجية نظر العاممين في جامعة آل البي

ىةةةدفت الدراسةةةة تقيةةةيم األداء الجةةةامعي فةةةي ضةةةوء إدارة الجةةةودة الشةةةاممة مةةةن وجيةةةة نظةةةر العةةةاممين 
 اإلداريين في جامعة آل البيت ، من خالل اإلجابة عمى األسئمة اآلتية :

مةةةا مسةةةتوى تقيةةةيم األداء الجةةةامعي فةةةي ضةةةوء إدارة الجةةةودة الشةةةاممة مةةةن وجيةةةة نظةةةر العةةةاممين  .1
 لبيت؟اإلداريين في جامعة آل ا

فةةةي مسةةةةتوى تقيةةةةيم األداء  0.05عنةةةد مسةةةةتوى داللةةةةة  إحصةةةةائيةىةةةل ىنةةةةاك فةةةروق ذات داللةةةةة  .2
الجةةامعي فةةي ضةةةوء إدارة الجةةودة الشةةاممة مةةةن وجيةةة نظةةر العةةةاممين اإلداريةةين فةةي جامعةةةة آل 
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البيةةةت تعةةةزى إلةةةى متغيةةةرات النةةةوع االجتمةةةاعي ، والمؤىةةةل العممةةةي، وسةةةنوات الخبةةةرة، والمسةةةمى 
 .الوظيفي

احث المنيج الوصفي المسةحي  التحميةل مةن خةالل تصةميم اسةتبانة  وتكونةت عينةة الدراسةة اتبع الب
( فةةردًا، وتوصةةمت الدراسةةة إلةةى النتةةائج اآلتيةةة:جاء مسةةتوى تقيةةيم األداء الجةةامعي بدرجةةة 122مةةن )

تقةةدير متوسةةةطة، كمةةةا أظيةةةرت الدراسةةةة عةةةدم وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية فةةةي مسةةةتوى تقيةةةيم 
ي فةةي ضةةوء إدارة الجةةودة الشةاممة مةةن وجيةةة نظةةر العةاممين اإلداريةةين فةةي جامعةةة آل األداء الجةامع

البيةت تعةزى إلةى متغيةر النةوع االجتمةاعي ، والمؤىةل العممةي، وسةنوات الخبةرة، والمسةمى الةوظيفي، 
وأوصى الباحث بعقد دورات تدريبيةة عمةى إدارة الجةودة الشةاممة تشةمل جميةع العةاممين فةي الجامعةة 

 ة إدارة الجودة.لنشر ثقاف

( بعنوان: " ضمان جودة التعميم العالي العربي 2011) عاقيمي بنت العربي, بايشي آمال,. 6
 وبعض التجارب العالمية الناجحة"

ىدف الباحث في ىذه الدراسة إلى التركيز عمى مبررات وأساليب تطبيق الجودة الشاممة في 
براز بعض الصعوبات التي تو  اجو التعميم العالي في الوطن العربي،من أىم الجامعات العربية، وا 

النتائج التي توصل إلييا الباحث:أنو ال يمكن الحديث عن ضمان جودة التعميم العالي ألنو واقع 
تجويد مخرجات مؤسسات التعميم العالي العربي تعاني من انخفاض الكفاءة الداخمية النوعية ،و 

التوسع في إتاحة التعميم العالي أدى إلى التدىور في  الكفاءة الخارجية الكمية والنوعية، كما أن
مستوى الجودة، ناىيك أيضا عن الجيود المتواضعة في معظم الدول العربية لالرتقاء بجودة 
 التعميم العالي و باإلضافة إلى االعتماد عمى األنظمة البيروقراطية في إدارة ضمان الجودة.

حث: تفعيل وحدات ضمان الجودة واالعتماد من أىم التوصيات التي توصل إلييا البا 
األكاديمي، األخذ بمنيج إدارة الجودة الشاممة في إدارة مؤسسات التعميم العالي، و وضع 

تشريعات ضرورية لعممية االعتماد وضمان الجودة لممؤسسات الجامعية و إعطاء االستقاللية 
 الجودة. الكاممة لمجامعات لوضع السياسات الخاصة بيا في مجال ضمان
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التخطـيط االسـتراتيجي لرفـع مسـتود األداء فـي الجامعـات ومـا  ( بعنوان: "2011, ابو زقي) .7
 ". حققتو ليبيا لموصول إلى الجودة

تيدف ىذه الدراسة لمتعرف عمى واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعات، ومدى وضوح مفيومو 
ل إلييا:أن تطوير التخطيط االستراتيجي لدى إدارة الجامعة، من أىم النتائج التي تم التوص

 يتطمب دمج إستراتيجية الجودة الشاممة في مكونات الخطة اإلستراتيجية.

تطوير رسالة الجامعة يتطمب تضمينيا تقديم برامج تعميمية عالية تتمتع بمستوى عال من الجودة 
تاحة الفرصة لم شاركة أفضل من وتوفير خدمة المستفيدين وتشجيع البحث وخدمة المجتمع وا 

الطمبة والموظفين، تطوير غايات وأىداف الجامعة يستوجب تحسين النوعية األكاديمية والمينية 
جراءات التخطيط في معرفة االتجاىات الداخمية  في إعداد الطمبة، تساىم عممية تقييم سياسات وا 

 وتحميل أفضل لمبيئة الداخمية.

 ومن أىم التوصيات التي توصل إلييا الباحث:

تبني إستراتيجية الجودة ومبادئيا عند إعداد الخطة اإلستراتيجية لمجامعة،إشراك العاممين في 
إعداد الخطة اإلستراتيجية ، والخطط التنفيذية، تطوير معايير ومؤشرات أداء واضحة تصمح 
لقياس عممية التخطيط االستراتيجي في كافة مراحميا وتنسجم ومعايير الجودة، نشر ثقافة 

 يط اإلستراتيجي بين العاممين.التخط

 التعميم جودة وتحسين الجامعات أداء لتقييم مقترح منيج ( بعنوان: "2011, عبد الحميم). 8
 ". الجامعي

 ودور ، الجامعات أداء جودة تحسين في االستراتيجي التخطيط أىمية بيان إلى ىدفت الدراسة 
  .المجتمع عمى وتأثيرىا ومخرجاتيا التعميمية جودة العممية في المستمر التحسين في األداء تقييم

 من أىم النتائج التي توصمت إلييا الباحثة:

 كمراكز لدورىا العالي التعميم مؤسسات تحقيق في حيويا دورا االستراتيجي يمعب  التخطيط أن
 طويمة اإلستراتيجية االىتمام , والبيئة الديناميكية المعرفي االقتصاد ظل في المعرفة وخمق لمتعميم
كما تم   ، األجل قصيرة شئون الجامعة إدارة في والكفاءة بالمقدرة اىتماميا درجة بنفس األجل
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 في األداء لتقييم استخداميا يمكن األداء وتقييم لقياس متعددة مناىج التوصل إال انو يوجد
  .مبادئ التقييم مراعاة مع المؤسسي والتقييم األكاديمية البرامج بتقييم الجامعات

 من أىم التوصيات التي تم التوصل إلييا:

 احتياجات تناسب والتي األعمال منظمات في المستخدمة األداء تقييم ومداخل بأساليب االستعانة
 الجامعي التعميم في الشاممة الجودة وتحسين لتقييم جديد منيج تطبيق ، التعميم مؤسسات
 اإلستراتيجية خريطة المنبثقة من اتاالستراتيجي لمراجعة كانري ىوشين نظم مدخل باستخدام
ستراتيجيتيا لرؤيتيا الجامعية المؤسسة تحقيق بيدف المتوازن األداء لبطاقة وفقا المعدة  عمى وا 
 المستمر. والتحسين أىداف الجودة وتحقيق الطويل المدى

جودة التعميم في الجامعات  ضمان واقع تطبيق ( بعنوان: "0211, رائيماالعيثاوي, الس) .9
 ".الجامعة الخميجية-الخاصة في ضوء معايير ومتطمبات الجودة الشاممة دراسة حالة

تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع تطبيق الجامعات الخاصة لمجودة من خالل دراسة 
 لحالة الجامعة الخميجية في البحرين. 

 ومن أىم النتائج التي تم التوصل إلييا: 

عتماد ضرورة ممحة أو مطمب حتمي تفرضو التغيرات والتحديات أن نظم الجودة الشاممة واال
 الخارجية التي تواجو الجامعات، والقضايا والمشكالت الداخمية التي تعاني منيا الجامعات. 

ضعف االىتمام بالتوثيق يؤدي إلى عدم مقدرة الفريق الذي يتابع عممية التقييم من الجامعة عمى 
 الشاممة تمثل إستراتيجية متكاممة لتطوير المؤسسات التعميمية.إثبات بعض الحقائق،إن الجودة 

 من أىم التوصيات التي توصل إلييا الباحثان:

ضرورة نشر ثقافة الجودة في الجامعة، الحرص عمى االستمرار في عممية التحسين المستمر 
تقويم الذاتي، وصوال إلى تطبيق مبادئ الجودة الشاممة، تشجيع المؤسسات التعميمية عمى إجراء ال

تأكيد أىمية التوصل إلى معايير الجودة الشاممة المالئمة لممؤسسات التعميمية، وضع خطوط 
 عريضة لمممارسات التعميمية التي تتضمن الجودة و الكفاءة واإلتقان والتميز.
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تصور مقترح لتطوير معايير إلدارة الجودة وضمانيا  ( بعنوان: "0211,  الصرايرة يدح,) . 12
 ". الجامعات األردنية في ضوء تقنيات التعميم اإللكتروني في

تيدف ىذه الدراسة إلى تطوير معايير إلدارة الجودة وضمانيا في الجامعات األردنية، حيث ابتع 
الباحثان األسموب التحميمي التركيبي، حيث توصل الباحثان إلى مجموعة معايير إلدارة الجودة 

معات األردنية حيث تم تصنيف ىذه المعايير إلى عدة مجاالت وضمانيا ممكن تطبيقيا في الجا
منيا في مجال القيادة، رؤية ورسالة الجامعة، الثقافة التنظيمية، أعضاء الييئة التدريسية، البرامج 
 والمناىج الدراسية، إدارة الموارد البشرية والمادية وتنميتيا، البحث العممي، خدمة المجتمع،الطمبة.

 صيات التي توصل إلييا الباحثان:ومن أىم التو 
قيام الجامعات العامة والخاصة بتبني فكرة المعايير ضمان الجودة التي تم تطويرىا في ىذه 

دخاليا في الييكل التنظيمي  الدراسة، إنشاء وحدات ضمان الجودة في الجامعات وا 
راسخة، لتأكيد الجودة  لمجامعات،العمل عمى تنمية القيم واالتجاىات لبناء ثقافة تنظيمية جامعية

الشاممة وعمميات تنفيذىا لدى جميع العاممين في الجامعة، سواء لمطالب أو الكوادر األكاديمية 
 واإلدارية.

رؤية تحميمية لممشاكل والصعوبات التي تواجو تطوير  ( بعنوان: "0211,  يوسف). 11
 مستود األداء بالجامعات في ليبيا".

مشكالت التي تواجو تطوير مستوى األداء الجامعي، واقتراح الحمول ىدفت الدراسة إلى تحديد ال
لتمك المشكالت، حيث استخدم الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، حيث يتبين 

من ىذه الدراسة أن أىم المشاكل والصعوبات التي تواجو تطوير مستوى األداء في الجامعات ىي 
ة، صعوبة توظيف أعضاء ىيئة تدريس أكفاء في بعض تراجع نوعية العممية التعميمي

التخصصات وغياب سياسة واضحة لبناء قدرات أعضاء الييئة التدريسية، ضعف التعاون بين 
 المجتمع المحمي والجامعة.

 من أىم التوصيات التي تم التوصل إلييا:

يا سواء في الرسالة تبني الفمسفة التي تعتبر جودة األداء وسيمة من وسائل ضمان الجودة وفمسفت
واألىداف وبرامج اإلعداد، أو اإلدارة أو المباني،والمرافق. مستندين عمى األساس التالي أن 
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ضمان جودة األداء يعتبر مدخال ميم لتطوير التعميم الجامعي،وذلك لتحقيق األىداف التالية: 
ات التعميم الجامعي، تنفيذ معايير الجودة، تحديد الخطوات واإلجراءات المتبعة في جودة مؤسس

 تحديد الضمانات لتطبيق معايير ضمان الجودة.
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 الدراسات األجنبية 3.3

1. (,Bamber0210) نظرة شمولية لتحقيق الجودة في التعميم العالي " :بعنوان ". 

 Holistic Approach to Achieve Quality in Higher Education 

دراسةةة مبةةادئ وممارسةةات الجةةودة، وأىةةم التحةةديات التةةي تواجةةو تنفيةةذ تسةةتعرض الباحثةةة فةةي ىةةذه ال
الجودة مثل مقاومة العاممين لمتغير، باإلضافة إلى صعوبات قيةاس الجودة.كمةا استعرضةت نمةوذج 
جامعةةةةة كةةةةوين مارغويةةةةت لمجةةةةودة والتطةةةةوير والتحسةةةةين يرتكةةةةز عمةةةةى عناصةةةةر صةةةةمبة ىةةةةي وجةةةةود 

 (strategy- structure-systemsإستراتيجية و ىياكل ونظم  )

عناصةةةر مرنةةةو ىةةةي قةةةيم مشةةةتركة وأسةةةموب عمةةةل وأعضةةةاء ىيئةةةة تدريسةةةية وطمبةةةة وميةةةارات بالةةةذات 
 (shared values- style- staff-skills-studentsألعضاء الييئة التدريسية )

مةةن أىةةم النتةةائج التةةي تةةم التوصةةل إلييةةا: وجةةود دائةةرة فةةي الجامعةةة تيةةتم بموضةةوع التطةةوير والجةةودة 
ىا يكون عمى تعزيز الةتعمم والتةدريس والبحةث فةي الجامعةة، باإلضةافة إلةى أن الجةودة أساسةيا تركيز 

وجةةةود األشةةةخاص فةةةي سةةةياق طبيعةةةي وظةةةروف طبيعيةةةة، والجةةةودة  مرتبطةةةة بطريقةةةة وسةةةموك ىةةةؤالء 
 األشخاص وبمعتقداتيم حول أداء العمل.

دارة الجةودة  فةي و من أىم التوصيات التي توصمت إلييا الباحثةة أن الجةودة بحاجةة إلة ى التةدرج، وا 
الجامعةةة أساسةةيا االتسةةاق الكامةةل بةةين األنشةةةطة والخطةةة اإلسةةتراتيجية  لمجامعةةة مةةع وجةةود الةةةنظم 

 .الالزمة

0 . (, Goddard, Broad0212) :إدارة األداء الداخمي في التعميم العالي " بعنوان
 .البريطاني: نظام غير متبمور"

Internal performance management with UK higher education: an 

amorphous system? 

ييةةدف ىةةذا البحةةةث إللقةةاء الضةةةوء عمةةى إدارة األداء الةةداخمي فةةةي الجامعةةات البريطانيةةةة، تةةم إجةةةراء 
مقةةابالت شةةبو منظمةةة مةةع العةةاممين فةةي الجامعةةة، وحضةةور االجتماعةةات ومراجعةةة الوثةةائق، اعتمةةد 

http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Andrew+Goddard&fd1=aut
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Martin+Broad&fd1=aut
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التةةةةةي تةةةةةم الحصةةةةةول عمييةةةةةا لفيةةةةةم كيفيةةةةةة تفاعةةةةةل الباحةةةةةث نظريةةةةةة تعتمةةةةةد عمةةةةةى تحميةةةةةل المعمومةةةةةات 
 اإلستراتيجية والمحاسبة مع أنظمة األداء في الجامعات التي شممتيا الدراسة.

مةن أىةم النتةائج التةي تةم التوصةل إلييةا أن نظةام إدارة األداء فةي تمةك الجامعةات يعةاني مةن ضةعف 
 في التغذية الراجعة مما يؤدي إلى نقص المحاسبة. 

3 .(,Defifo0228 بعنوان:"عممية التخطيط االستراتيجي : تحميل في كميتين صغيرتين " في )
 .الواليات المتحدة األمريكية"

Strategic planning process: an analysis in small colleges  

 عمميةة الثقةة فةي عالقةة بنةاء في ودوره االستراتيجي، التخطيط عممية تشخيص إلى الدراسة ىدفت
 المخطةط، ودور التغييةر عمميةة فةي الكميةة رئةيس يمعبةو أن يجةب الةذي لةدوروا القةرار، صةنع

 .المؤسسات أداء تنمية في االستراتيجي التخطيط

 البؤريةة، وتحميةل والمجموعةات الفرديةة المقةابالت واسةتخدم الحالةة، دراسةة مةنيج الباحةث واتبةع
 أن يمكةن التةي اليادفةة لعينةا واستخدم االجتماعات، عمى ومالحظات اإللكتروني، والبريد الوثائق
 (4..4 (ضمن من مؤسستين اختيار تم ذلك عمى وبناء قصوى، بدرجة منيا يستفيد

 وحسب ،2005)  تصنيف)كارينجي حسب األمريكية، المتحدة الواليات في عالي تعميم مؤسسة

 وكوبر(. ىما)أوكينيا المؤسستان وىاتان الباحث، وضعيا معينة مواصفات

 : أىميا النتائج من مجموعة إلى ةالدراس خمصت وقد

 وىةذا يعتمةد ومسةتقبميا، لممؤسسةة المشةترك الفيةم عمةى العةاممين يسةاعد االسةتراتيجي التخطةيط إن
ن اإلدارة والعةاممين، بةين والثقةة اإلدارة، ومجمةس الةرئيس بةين الثقةة :منيةا عوامةل عةدة عمةى  وا 

 لمسةتوى يؤىةل والزميةل واالجتمةاعي( رطةيوالبيروق السياسةي (لمقيادة المتعدد اإلطار نمط استخدام
 والقةرارات لمقضةايا المناقشةات المشةاركة عبةر دائةرة ويوسةع والمرونةة، والتميةز التكامةل مةن عةالٍ 

 .المسؤولية تحمل في المشاركة مثل قضية أقل، إدارية مستويات في تناقش والتي الصعبة،

 



50 

 

4. (,Wurm,Smith0228":بعنوان )اة عممية لضمان الجودة"أد -سجل النقاط المرجعية. 

 Flinders’ Benchmarking Register: A Practical Tool  in Quality Assurance 

تيدف ىذه الدراسة لتطوير سجل النقاط المرجعية كخطوة عممية في مجال التخطيط االستراتيجي 
 وضمان الجودة، وذلك من خالل اإلشراك في عممية وضع المعايير.

التي تم التوصل إلييا: تمكين الجامعة من فيم األنشطة بشكل أوضح ووضع و من أىم النتائج 
المعايير الالزمة لقياس تمك األنشطة وبالتالي المساىمة في  تحسين الجودة، وأيضا التركيز عمى 

 استخدام البيانات في الوقت المناسب واستخدام أدلة توثيق اإلجراءات حسب الطمب.

ية  بتوفير معمومات عن الفراغات والتعرف عمى  المعمومات كما يفيد سجل النقاط المرجع
 والبيانات التي ال يتم تحويميا إلى إجراءات تنسيقية فاعمة في دورة الجودة داخل المؤسسة.

من أىم التوصيات التي تم التوصل إلييا: أن سجل النقاط المرجعية يساعد أعضاء الييئة 
راكيم في عمميات التخطيط االستراتيجي وضمان الجودة، التدريسية باعتباره أداة تسيل عممية إش

باختصار يمكننا القول أن ىذه النقاط المرجعية تساعد الجامعة في سد الفجوات الموجودة في 
دورة الجودة، وبالتالي تحسن المعايير األكاديمية ، وضمان جودة المخرجات التعميمية وتحقيق 

 االستفادة لمطمبة.

5. (,Brookes,Becket0228بعنوان: " ممارسات إدارة الجودة في التعميم العالي )-  ماذا
 .تعزز الجودة في الواقع؟"

 Quality Management Practice in Higher Education – What Quality Are 

We Actually Enhancing? 

مؤسسةات  تيدف ىذه الدراسة إلى استعراض الممارسات الحالية الدولية فةي مجةال إدارة الجةودة فةي
التعمةيم العةالي، مةةن أىةم التوصةةيات التةي توصةةل إلييةا الباحةةث، يمكةن تقسةةيم ىةذه الجيةةود إلةى نيةةج 
سةةابق مقتةةبس مةةن نمةةاذج الصةةناعية التةةي تركةةز عمةةى الوظةةائف الخدماتيةةة واإلداريةةة، وعمةةى وجيةةة 

لةتعمم، النقيض، ركةز االنتقةادات التةي وجيةت إلةى النمةاذج الصةناعية عمةى جةودة منتجةات التعمةيم وا
وبةةالنظر إلةةى التغيةةرات البيئيةةة الراىنةةة، فةةإن األولويةةة تحةةتم عمينةةا تحقيةةق التةةوازن بةةين النيجةةين فةةي 
ممارسات إدارة الجودة لمؤسسات التعميم العالي، بدال مةن تجاىةل فوائةد إدارة الجةودة الشةاممة ، كمةا 
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نفةس الوقةت ال ييمةل تظير حاجة إلى إيجاد نيج جديد يضع التعميم والتعمم في الصةمب ولكةن فةي 
 كفاءة وفاعمية الوظائف الخدماتية واإلدارية.

6 .(,Natalya,Tatiana,Ludmila0228) :التقييم الذاتي كأداة لتحقيق التميز في " بعنوان
 .التعميم العالي"

Self Assessment as a tool for achieving excellence in higher education 
 

وتطوير  التميز تحقق مدى لقياس كأداة الذاتي التقييم مبادئ مىع التعرف إلى الدراسة ىدفت
من  الحالة ودراسة السابقة األدبيات عمى الدراسة واعتمدت العالي، التعميم مؤسسات في األداء
 جامعة لمتقييم عمى التطبيق خالل Mordovia State تعريف إلى الدراسة وتوصمت روسيا، في

 لممؤسسات باإلضافة التنافسية والميزات القوة نقاط لتحديد مةمنظ عممية انو أساس عمى الذاتي
 حيث .ونماذج التميز الشاممة الجودة فمسفة عمى باالعتماد تحسين إلى تحتاج التي األمور إلى

 الجامعة، في التقميدية األخرى والطرق لألداء الذاتي التقييم عممية بين ما مقارنة الدراسة قدمت
 فوائد بينت كما بالدرجة األولى، العميا اإلدارة التزام عمى تعتمد التقييم عممية نجاح أن وأوضحت

 .ومنتظم مستمر بشكل العالي التعميم لمؤسسات الذاتي التقييم إجراء
 عمى الطمبة وزعت التي االستبيانات من مجموعة خالل من الجامعة من المعمومات جمع تم وقد

 .الجامعة في المتوفرة ماتالمعمو  إلى باإلضافة والزائرين والعاممين


7 .(,Mikol0227:بعنوان ) "إدارة الجودة في التعميم العالي في أستراليا " . 

Quality management in higher education in Australia 
 

 عمى واتخاذ القرارات المؤسسية اإلدارة عمى أثرىا ودراسة الجودة إدارة تقييم إلى الدراسة ىدفت
 .سيدني جنوب جامعة في يةالتعميم العممية

 :أىميا النتائج من مجموعة إلى الدراسة خمصت وقد
عادة تغيير حيث، من اإلدارة قرارات وعزز إيجابا، أثر قد الجودة إدارة استخدام إن  .1  النظام وا 

 .الموارد تقييم في المختصين واىتمام الحوافز، بناء
عمى  ممموس بشكل أثر ليا اديميةاألك القيادة وممارسة الجودة ممارسة عمى التركيز إن .2

 .لألبحاث التحتية البنية وتقوية المؤسسية، المعمومات ألنظمة التطوير عممية
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الجديدة،  البرامج بيئة وتطوير الجودة، مخرجات تشجيع إلى أدى الحوافز نظام تأسيس إن .3
 .الطمبة دعم خدمات وتقوية
 

8. (,Venkatraman, Sitalakshmi 0227) :طار التنفيذي لتطبيق إدارة اإل" بعنوان
 .ضمان الجودة في برامج التعميم العالي"

A frame work for implementing TQM in higher education programs 

ىدفت الدراسة إلى توفير إطار إدارة الجودة الشاممة التي تؤكد التحسينات المستمرة في التعميم 
الجودة الشاممة في التعميم العالي. وقد تم تحميل إدارة  باعتباره وسيمة مقبولة لتنفيذ برامج إدارة

الجودة الشاممة في التعميم العالي عن طريق النظر في مختمف العوامل الحاسمة مثل الممارسات 
التعميمية القائمة، ومعوقات إدارة الجودة الشاممة والعائد عمى االستثمار في تطبيقات إدارة الجودة 

 الشاممة.
 ج التي تم التوصل إلييا:من أىم النتائ

أنو عمى عكس السيناريو في مجال الصناعة ، فإنو يتم تكييف فمسفة إدارة الجودة الشاممة 
لتتالءم مع مؤسسات التعميم العالي، ويتم تطبيقيا بنجاح في تمك المؤسسات.  حيث يمكن وضع 

يتم تقييميا بسبع  عناصر لمجودة، 6إطار لمجودة الشاممة تعتمد عمى عجمة دونج والتي تشمل 
 خطوات وذلك لتنفيذ التحسينات المستمرة في برامج التعميم العالي.
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 السابقة الدراسات على التعقيب 4.3

 

السةةابقة التةةي تحةةدثت عةةن اإلدارة اإلسةةتراتيجية إلةةى إبةةراز المفيةةوم  الدراسةةات معظةةم اىتمةةت .1
مثةةل دراسةةة ابةةو  ضةةمان الجةةودة بالجامعةة فةةي ودورىمةاالعممةي لةةإلدارة والتخطةةيط واإلسةةتراتيجي 

التقيةيم  الةذاتي المؤسسةي ( والتةي درسةت تجربةة الجامعةة اإلسةالمية فةي 2011دقة، والةدجني )
، ودراسةةة ابةةو ضةةمان الجةةودة  فةةي الجامعةةات الفمسةةطينية فةةيوالتخطةةيط االسةةتراتيجي ودورىمةةا 

ادئيةةا عنةةد إعةةداد الخطةةة والتةةي أوضةةحت ضةةرورة تبنةةي إسةةتراتيجية الجةةودة ومب (2011زقةةي )
 اإلستراتيجية لمجامعة،إشراك العاممين في إعداد الخطة اإلستراتيجية.

المؤسسةات  أداء تنميةة فةي االسةتراتيجي التخطةيط ( عمةى دور2008) Defifoأكةدت  دراسةة  .2
 من خالل مساعدة اإلدارة العميا في اتخاذ القرارات.

الشةةاممة  الجةةامعي فةةي ضةةوء إدارة الجةةودة تقيةةيم األداءتناولةةت بعةةض الدراسةةات الحةةديث عةةن   .3
 التخطيط أىمية ( والتي أوضحت2011( ، دراسة عبد الحميم )2011) الحراجشةمثل دراسة 
 التعميميةة جةودة العمميةة في األداء تقييم ودور ، الجامعات أداء جودة تحسين في االستراتيجي
 ومخرجاتيا.

التقيةةيم المؤسسةةي فةةي مؤسسةةات التعمةةيم  إلةةى أىميةةة)2011أشةةارت دراسةةة ابةةو دقةةة ، الةةدجني ) .4
،كما أوضةةةةةةحت  دراسةةةةةةة كةةةةةةل مةةةةةةن عمميةةةةةةة التخطةةةةةةيط االسةةةةةةتراتيجي العةةةةةةالي وانعكاسةةةةةةو عمةةةةةةى

Natalya,Tatiana,Ludmila (2008مبةادئ ) تحقةق مةدى لقيةاس كةأداة الةذاتي التقيةيم 
 العالي. التعميم مؤسسات في وتطوير األداء التميز

لمشةةةاكل والصةةةعوبات التةةةي تواجةةةو تطةةةوير مسةةةتوى ( عمةةةى أىةةةم ا2011ركةةةزت دراسةةةة يوسةةةف ) .5
 األداء الجامعي، واقتراح الحمول لتمك المشكالت.

تناولةةت بعةةض الدراسةةات الحةةديث عةةن إدارة الجةةودة الشةةاممة فةةي مؤسسةةات التعمةةيم العةةالي مثةةل  .6
( والتةةي ركةةزت عمةةى مبةةررات وأسةةاليب تطبيةةق الجةةودة 2011دراسةةة كةةل مةةن عةةاقيمي، بايشةةي )

( والتةي تبةرز دور 2011امعةات العربيةة، دراسةة كةل مةن العيثةاوي، السةامرائي )الشاممة في الج
نظةةم الجةةودة الشةةاممة واالعتمةةاد لمواجيةةة القضةةايا والمشةةكالت الداخميةةة والخارجيةةة التةةي تعةةاني 
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والتةي تيةدف إلةى اسةتعراض  Brookes, Becket (2008) منيا الجامعات، دراسةة كةل مةن 
 Mikolي فةةةي مجةةةال إدارة الجةةةودة الشةةةاممة، وكةةةذلك دراسةةةة ممارسةةةات مؤسسةةةات التعمةةةيم العةةةال

 ( والتي تشير إال أن إدارة الجودة تؤثر عمى أداء المؤسسة و عممية اتخاذ القرارات.2007)

عمةةةةى ضةةةةرورة وجةةةةود دائةةةةرة فةةةةي الجامعةةةةة تيةةةةتم بموضةةةةوع  Bamber( 2012) أكةةةةدت دراسةةةةة .7
ا أوضةةحت دراسةةة كةةل مةةن يةةدح، التطةةوير والجةةودة وتطبةةق معةةايير االعتمةةاد المعمةةول بيةةا، كمةة

 ( مجموعة معايير يمكن إتباعيا إلدارة الجودة وضمانيا في الجامعات.2011) الصرايرة

 السابقة إلى مجموعة من النتائج أىميا: الدراسات خمصت وقد

أصبحت الجودة ىي رغبة وتوجو اإلدارة العميا في مؤسسات التعميم العالي، وأصبح نشر ثقافة  .1
 ح وضروري لتحقيق المزايا التنافسية.الجودة مطمب مم

يساىم تقييم األداء المؤسسي يعتبر أىم مدخل لمتخطيط اإلستراتيجي في الجامعات وذلك ألنو  .2
جل أتغذية الراجعة في صنع القرارات المختمفة من ال من خالل في عممية التحسين المستمر

جراءات تنفيذىا والتحقق مالتطوير األداء ومراقبة  ن فاعميتيا وكذلك في إدارة الجودة عمميات وا 
 .الشاممة لممؤسسة

تقييم األداء الجامعي يجب أن يتم وفق معايير إدارة الجودة الشاممة، ولضمان نجاح عممية  .3
 تقييم ال بد من تدريب العاممين في المؤسسة عمى برامج إدارة الجودة الشاممة.

الحاجة إلى تجويد مخرجات  نظرًا لمتوسع الممحوظ في مؤسسات التعميم العالي، دعت .4
مؤسسات التعميم، لذلك استدعت الحاجة وجود وحدات لضمان الجودة في مؤسسات التعميم 

 العالي.

ضرورة وجود سياسات وتشريعات واضحة ومعمنة لعممية االعتماد و ضمان جودة المؤسسات  .5
 الجامعية.

 تطوير في لممؤسسة تراتيجيةاإلس عند إعداد الخطة الجودة ومبادئيا إستراتيجية يساىم تبنيئ .6
 .المؤسسة وأىداف رسالة
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إشراك جميع األطراف في التخطيط اإلستراتيجي يساىم بشكل أفضل في رفع األداء، وتحقيق  .7
 ومستقبميا. لممؤسسة المشترك الفيم عمى العاممين الجودة ، يساعد

ضحة تنسجم مع ال بد من تقييم عممية التخطيط اإلستراتيجي وذلك وفق معايير ومؤشرات وا .8
 معايير الجودة.

 يوثر في األداء تقييم الجامعات، و أداء جودة تحسين في االستراتيجي لو دور ميم التخطيط .9
 ومخرجاتيا. التعميمية جودة العممية

 تعتبر جودة األداء وسيمة من وسائل ضمان الجودة، ومدخل ميم لتطوير التعميم الجامعي.  .10

نجاحيا مرىون باالتساق الكامل بين األنشطة والخطة عممية الجودة ىي عممية متدرجة،و  .11
 اإلستراتيجية  لمجامعة مع وجود النظم الالزمة.

النقاط المرجعية تمكن الجامعة من فيم األنشطة بشكل أوضح ووضع المعايير الالزمة  .12
 لقياس تمك األنشطة وبالتالي المساىمة في  تحسين الجودة.

نيج متوازن لضمان جودة الوظائف الخدماتية واإلدارية  تسعى مؤسسات التعميم العالي إلتباع .13
 ناىيك عن ضمان جودة العممية التعميمية والتعممية.

  العميا. اإلدارة التزام تقييم األداء يعتمد عمى فمسفة إدارة الجودة الشاممة ، وعمى عممية نجاح  .14

 

 السابقة الدراسات هي االستفادة أوجه

 

 كتابة اإلطار النظري.  في سابقةال الدراسات من االستفادة تم .1

 تم االستفادة من المراجع المستخدمة في الدراسات السابقة. .2

عداد بنود االستبانة. .3  كما تم االستفادة منيا في تصميم وا 

 كما استفادت الدراسة من الدراسات السابقة في اختيار منيج الدراسة. .4

  . والمقترحات لتوصياتا تقديم في السابقة الدراسات نتائج من الدراسة استفادت .5
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 أهن ها يويز الدراسة الحالية عي الدراسات السابقة

 

التي ربطت أداوت إدارة األعمال الرئيسية وىي  الدراسات أوائل من الدراسة ىذه تعتبر .1
)اإلدارة اإلستراتيجية، إدارة األداء، إدارة الجودة(  وأدخمتيا في المنظومة اإلدارية لمؤسسات 

 في حدود عمم الباحثة. -التعميم العالي

بناء نظام اإلدارة اإلستراتيجية، ونظام إدارة األداء  لتطوير إجراءات توصيات الدراسة قدمت .2
 فمسطين. في العالي التعميم ونظام إدارة الجودة واعتبارىا نموذج لمؤسسات
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 منهجية الدراسة واإلجراءات
 

 المقدمة. 1.1
 اسة. أسلوب الدر  1.1
 مجتمع الدراسة. 1.1
 عينة الدراسة. 1.1
 أداة الدراسة. 1.1
 صدق اإلستبانة. 1.1
 ثبات االستبيان. 1.1
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة. 1.2
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 مقدمةال4.1

جراءاتيةةةةا محةةةةورا رئيسةةةةيا يةةةةتم مةةةةن خاللةةةةو انجةةةةاز الجانةةةةب التطبيقةةةةي مةةةةن  تعتبةةةةر منيجيةةةةة الدراسةةةةة وا 
طريقيةةا يةةتم الحصةةول عمةةى البيانةةات المطموبةةة إلجةةراء التحميةةل اإلحصةةائي لمتوصةةل الدراسةةة، وعةةن 

إلى النتةائج التةي يةتم تفسةيرىا فةي ضةوء أدبيةات الدراسةة المتعمقةة بموضةوع الدراسةة، وبالتةالي تحقةق 
 األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا. 

اة الدراسةةة المسةةتخدمة ومجتمةةع الدراسةةة، وكةةذلك أد متبةةعنيج اللممةةتنةةاول ىةةذا الفصةةل وصةةفا حيةةث 
، ومةةدى صةةدقيا وثباتيةةا. كمةةا يتضةةمن وصةةفا لإلجةةراءات وكيفيةةة بنائيةةا وتطويرىةةا عةةدادىاإوطريقةةة 
واألدوات التةي اسةةتخدمتيا لجمةع بيانةةات أداة الدراسةة وتقنينيةةا،  تصةةميمفةي  ةالباحثةةبيةا مةةت التةي قا

واسةةتخالص لبيانةةات ميةةل اوينتيةةي الفصةةل بالمعالجةةات اإلحصةةائية التةةي اسةةتخدمت فةةي تحالدراسةة، 
 يمي وصف ليذه اإلجراءات. االنتائج، وفيم

 أسموب الدارسة 4.2

المةةةنيج الباحثةةةة  تاسةةةتخدمبنةةةاءا عمةةةى طبيعةةةة الدراسةةةة واألىةةةداف التةةةي تسةةةعى إلةةةى تحقيقيةةةا فقةةةد 
، والةةذي يعتمةةد عمةةى دراسةةة الظةةاىرة كمةةا توجةةد فةةي الواقةةع وييةةتم بوصةةفيا وصةةفا الوصةةفي التحميمةةي

عنيةةا تعبيةةرا كيفيةةةا وكميةةا، كمةةا ال يكتفةةي ىةةذا المةةةنيج عنةةد جمةةع المعمومةةات المتعمقةةةة  دقيقةةا ويعبةةر
بالظاىرة من أجل استقصةاء مظاىرىةا وعالقاتيةا المختمفةة، بةل يتعةداه إلةى التحميةل والةربط والتفسةير 

يزيةةةةد بيةةةةا رصةةةةيد المعرفةةةةة عةةةةن لموصةةةةول إلةةةةى اسةةةةتنتاجات يبنةةةةي عمييةةةةا التصةةةةور المقتةةةةرح بحيةةةةث 
 .الموضوع

 مصدرين أساسين لممعمومات: ةالباحث تاستخدم وقد

فةةةي معالجةةة اإلطةةار النظةةري لمبحةةث إلةةي مصةةةادر  يةةت الباحثةةة: حيةةث اتجالمصــادر الثانويــة .1
البيانةةات الثانويةةة والتةةي تتمثةةل فةةي الكتةةب والمراجةةع العربيةةة واألجنبيةةة ذات العالقةةة، والةةدوريات 

لتةةةي تناولةةةت موضةةةوع الدارسةةةة، والبحةةةةث والمقةةةاالت والتقةةةارير، واألبحةةةاث والدراسةةةات السةةةابقة ا
 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

إلةةةةي جمةةةةع  وانةةةةب التحميميةةةةة لموضةةةةوع البحةةةةث لجةةةةأت الباحثةةةةة: لمعالجةةةةة الجالمصــــادر األوليــــة .2
كمةا ، البيانات األولية من خالل اإلستبانة كأداة رئيسة لمبحث، صممت خصيصاً ليةذا الغةرض
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مقابمةةة واالسةةتفادة مةةن نتائجيةةا فةةي التعميةةق عمةةى نتةةائج االسةةتبانة قامةت الباحثةةة بتصةةميم بطاقةةة 
 وكذلك االستعانة بيا في وضع التوصيات.

 مجتمع الدراسة  4.3

يعةةةرف بأنةةةو جميةةةع مفةةةردات الظةةةاىرة التةةةي يدرسةةةيا الباحةةةث، وبةةةذلك فةةةان مجتمةةةع مجتمةةةع الدراسةةةة 
الدراسةةة. وبنةةاءا عمةةى مشةةكمة الدراسةةة ىةةو جميةةع األفةةراد أو األشةةياء الةةذين يكونةةون موضةةوع مشةةكمة 

العةاممين ضةمن الطةاقم اإلداري فةي الجامعةةة  الدراسةة وأىةدافيا فةان المجتمةع المسةتيدف يتكةون مةن
اإلسةةالمية بغةةزة سةةواء اكةةاديمين إداريةةين أو إداريةةين حيةةث يةةتم تمثةةيميم بالمسةةميات الوظيفيةةة التاليةةة 

اء، نةواب العمةداءو رؤسةاء االقسةام، )رئيس الجامعة، نواب الةرئيس، مسةاعدي نةواب الةرئيس، العمةد
 الجامعة اإلسالمية بغزة(. -)شئون الموظفين(523اإلداريين( والبالغ عددىم )

 عينة الدراسة4.4

 30 عينة استطالعية حجميا تم توزيعحيث ، العينة العشوائية باستخدام طريقة ةالباحث تقاموقد 
وبعد التأكد من صدق بات اإلستبانة. وث والصدق البنائي إستبانة الختبار االتساق الداخمي

تم توزيع  تم اعتبار العينة االستطالعية ضمن عينة الدراسة، كما وسالمة االستبانة لالختبار
وقد تم استرداد  (221وىي أكثر من عينة الدراسة المطموبة ) عمى مجتمع الدراسةإستبانة  (250)
  مما وزع. %8888( استبانة بنسبة 222)

 ستبانة:خطوات بناء اإل

قامةةةةت الباحثةةةةة بإعةةةةداد أداة الدراسةةةةة لمعرفةةةةة واقةةةةع تطبيةةةةق المةةةةنيج الشةةةةمولي لضةةةةمان الجةةةةودة فةةةةي 
دراسةةة حالةةة الجامعةةة اإلسةةالمية غةةزة، واتبعةةت الباحثةةة الخطةةوات التاليةةة  -مؤسسةةات التعمةةيم العةةالي

 -لبناء اإلستبانة:

ع الدراسةةةة، واالسةةةتفادة الدراسةةةات السةةةابقة ذات الصةةةمة بموضةةةو و  األدب اإلدارياإلطةةةالع عمةةةى  -1
 منيا في بناء اإلستبانة وصياغة فقراتيا.

 تم بناء استبانة استنادًا إلى سؤال وأىداف ومتغيرات وفرضيات الدراسة. -2
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مةةن الجامعةةة اإلسةةالمية عةةددًا مةةن أسةةاتذة الجامعةةات الفمسةةطينية والمشةةرفين  ةالباحثةة تاستشةةار  -3
 اإلسةةةةتبانةفةةةةي تحديةةةةد أبعةةةةاد  تطبيقيةةةةة وكةةةةلبغةةةزة، وجامعةةةةة األزىةةةةر، وكميةةةةة المجتمةةةةع والعمةةةةوم ال

 .وفقراتيا

 تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا اإلستبانة.

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.

ممحةةق رقةةم ( فقةةرة ،65( مجةةاالت و )3تةةم تصةةميم اإلسةةتبانة فةةي صةةورتيا األوليةةة وقةةد تكونةةت مةةن )
(3.)   

مةةن أعضةةاء ىيئةةة التةةدريس فةةي مةةن الجامعةةة  ( مةةن المحكمةةين11تةةم عةةرض اإلسةةتبانة عمةةى ) -4
( يبةةين 2اإلسةةالمية بغةةزة، وجامعةةة األزىةةر، وكميةةة المجتمةةع والعمةةوم التطبيقيةةة ، والممحةةق رقةةم )

 .أسماء أعضاء لجنة التحكيم
فةةةي ضةةةوء أراء المحكمةةةين تةةةم تعةةةديل بعةةةض فقةةةرات اإلسةةةتبانة مةةةن حيةةةث الحةةةذف أو اإلضةةةافة  -5

 (.4) قفقرة، ممح( 42اإلستبانة في صورتيا النيائية عمى ) روالتعديل، لتستق

 
 أداة الدراسة 4.5

واقع تطبيق المنيج الشمولي لضمان الجودة في مؤسسات التعميم  " تم إعداد إستبانة حول
 " دراسة حالة الجامعة اإلسالمية غزة -العالي

 تتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسين:

العمر، المؤىل العممي، عدد  الجنس،)البيانات الشخصية والوظيفية ة عن وىو عبار القسم األول: 
 (.المنصب اإلداري في الجامعة حاليا)كإداري أو أكاديمي إداري(،  سنوات الخبرة في الجامعة

 

 مجاالت : 3فقرة، موزع عمى  42، ويتكون من مجاالت الدراسةوىو عبارة عن  القسم الثاني:

 ( فقرة.19، ويتكون من )اإلستراتيجيةاإلدارة : المجال األول

 .ات( فقر 10ويتكون من ), إدارة األداء المجال الثاني:

 .ة( فقر 13ويتكون من ), إدارة الجودة: المجال الثالث
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حسب جدول تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان 
(481:) 

 لخماسي(: درجات مقياس ليكرت ا4.1جدول )

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 

" وبذلك يكون الوزن النسبي في ىذه  ال أوافق بشدة( لالستجابة " 1الدرجة ) ةالباحث تاختار 
 % وىو يتناسب مع ىذه االستجابة.20الحالة ىو

 صدق االستبيان 4.6

 أسئمة اإلستبانة ما وضعت لقياسو يقصد بصدق اإلستبانة أن تقيس 

 ((Berenson et al,2011 بالتأكد من صدق اإلستبانة بطريقتين: ةالباحث تقامقد ، و 

          :"الصدق الظاىري" صدق المحكمين-1
 مجاالت متخصص في (11)اإلستبانة عمى مجموعة من المحكمين تألفت من  ةالباحث تعرض

داء المؤسسي والتخطيط اإلستراتيجي باالضافة إلى متخصصين إدارة الجودة الشاممة و إدارة األ
 توقد استجاب (،2بالممحق رقم )أسماء المحكمين وقد قامت الباحثة بإدارج   في االحصاء 

بإجراء ما يمزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة،  تآلراء المحكمين وقام ةالباحث
 (.4انظر الممحق رقم )ة  وبذلك خرج االستبيان في صورتو النيائي
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 صدق المقياس: -0

 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 

يقصد بصدق االتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي تنتمي 
بحساب االتساق الداخمي  ةالباحث ت، وقد قامBerenson et al,2011)) إلية ىذه الفقرة

وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة لإلستبانة 
 والدرجة الكمية لممجال نفسو.

" والدرجة اإلدارة اإلستراتيجية "  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل (482جدول ) يوضح
وبذلك  α= 0805توي معنوية ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مسالكمية لممجال

 يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو.

 (4.0جدول )

 والدرجة الكمية لممجال"  اإلدارة اإلستراتيجية" مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 586. ة الجامعة.مفيوم اإلدارة اإلستراتيجية واضح لدى إدار   .1

 0.000* 580. تنسجم رسالة الجامعة مع رؤيتيا.  .2

 0.000* 634. يشمل فريق التخطيط اإلستراتيجي في الجامعة أصحاب خبرات متنوعة.  .3

4.  
حصةةةاءات دقيقةةة عةةةن واقعيةةةا الةةةداخمي تسةةةاعدىا  تعتمةةد الجامعةةةة عمةةةى معمومةةةات وا 

 ية.عمى تحديد نقاط القوة والضعف في بيئتيا الداخم
.625 *0.000 

 0.000* 711.تعتمةةد الجامعةةة عمةةى قواعةةد بيانةةات ومعمومةةات خارجيةةة محدثةةة عنةةد تحميةةل البيئةةة   .5
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 الخارجية تساعدىا بدقة عمى تعرف الفرص والتحديات التي تواجييا.

6.  
تشرك الجامعة جميع المعنيةين عنةد وضةع الخطةة اإلسةتراتيجية )العةاممين، الطمبةة، 

 المجتمع المحمي( أصحاب المصمحة ، فئات
.694 *0.000 

 0.000* 682. يوجد لدى الجامعة خطط تنفيذية موثقة ومعتمدة لتحقيق األىداف.  .7

 0.000* 810. تحدد أولويات الخطة اإلستراتيجية وفقًا لألىداف السنوية.  .8

 0.000* 667. تمتزم الجامعة بالبرامج والجداول الزمنية التي تضعيا لتحقيق أىدافيا.  .9

 0.002* 522. تزم الجامعة بالموازنة المحددة في الخطة.تم  .10

 0.000* 699. تعمم الخطة عمى جميع المستويات لمتأكد من تنفيذ تطبيقيا.  .11

 0.001* 537. تطمع إدارة الجامعة العاممين فييا عمى الخطة اإلستراتيجية.   .12

 0.000* 844. تمتزم الجامعة بتطبيق الخطط اإلستراتيجية.  .13

 0.000* 597. ظام تحفيز فعال يدفع العاممين لتطبيق الخطط اإلستراتيجية.يوجد ن  .14

15.  
تسةةتخدم الجامعةةة معةةايير ومؤشةةرات واضةةحة لمحكةةم عمةةى مةةدى تطبيةةق الخطةةة مةةن 

 الجانب الكمي والنوعي.
.718 *0.000 

 0.000* 815. تقوم الجامعة بتقييم الخطة اإلستراتيجية بشكل دوري  .16

17.  
تحقيةةق الميةةزة التنافسةةية التةةي تتضةةمنيا عمميةةة التخطةةيط  تسةةعى إدارة الجامعةةة إلةةى

 اإلستراتيجي.
.805 *0.000 

 0.000* 765. تمتمك إدارة الجامعة القدرة عمى اتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند الحاجة.  .18

 0.000* 763. تستفيد إدارة الجامعة من نتائج تقييم الخطط السابقة في إعداد الخطط المستقبمية.  .19

 . α=0.05رتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة اال *
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والدرجة الكمية  إدارة األداء " "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال  (483جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر  α= 0805لممجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 المجال صادق لما وضع لقياسو.

 (4.3جدول )

 والدرجة الكمية لممجال " إدارة األداء " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 774. يوجد لدى الجامعة نظام واضح يحكم عممية إدارة األداء عمى صعيد المؤسسة.  .1

 0.000* 855. ة.تمتمك الجامعة مؤشرات أداء واضح  .2

 0.000* 793. تعكس مؤشرات األداء أداء الجامعة في المجاالت المختمفة.  .3

 0.000* 707. تواكب مؤشرات األداء المؤشرات العالمية.  .4

5.  
يوجةةد لةةدى الجامعةةة مؤشةةرات أداء واضةةحة إلعةةداد  تقريةةر التقيةةيم الةةذاتي ، وتقةةارير 

 الجامعة.
.708 *0.000 

6.  
ناسةةةةبة لمراجعةةةةة مؤشةةةةرات األداء )كمةةةةي، كيفةةةةي(، بيةةةةدف تمتمةةةةك الجامعةةةةة آليةةةةات م

 مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجودة.
.831 *0.000 

7.  
تسةةتخدم الجامعةةة نمةةاذج محةةددة لتقيةةيم األداء )بطاقةةة األداء المتوازن،نمةةوذج التميةةز 

 األوروبي، معايير التقييم ...الخ(.
.700 *0.000 

 0.000* 638. نتائج تقييم األداء. تقوم إدارة الجامعة بتعميم ونشر   .8

 0.000* 822.تقةةةوم إدارة الجامعةةةة بمراجعةةةة تةةةأثير نظةةةام إدارة األداء عمةةةى التخطةةةيط اإلسةةةتراتيجي   .9
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 وعمميات الجودة .

10.  
تقةةوم إدارة الجامعةةةة بتعمةةيم اإلجةةةراءات التصةةحيحية والقةةةرارات المعتمةةدة عمةةةى نتةةةائج 

 التقييم.
.856 *0.000 

 . α=0.05ائيًا عند مستوي داللة االرتباط دال إحص *

والدرجة الكمية "  إدارة الجودة مجال "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  (484جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر  α= 0805لممجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 المجال صادق لما وضع لقياسو.

 (4.4جدول )

 والدرجة الكمية لممجال" إدارة الجودة مجال "  رتباط بين كل فقرة من فقراتمعامل اال 

 الفقرة م

ن 
سو

بير
مل 

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.001* 562. تتضمن ىيكمية المؤسسة وحدة/دائرة خاصة بالجودة.  .1

2.  
ألقسةام لدى وحدة الجةودة تواصةل سةواء عبةر ممثمةين أو لجةان فرعيةة مةع الكميةات وا

 والدوائر
.342 *0.032 

3.  
تتةةةةوفر لةةةةدى المؤسسةةةةة سياسةةةةات وأنظمةةةةة وقةةةةوانين داخميةةةةة تةةةةدعم عمميةةةةات تطبيةةةةق 

 الجودة.
.894 *0.000 

4.  
يوجةةةةد لمجامعةةةةة نظةةةةام خةةةةاص إلدارة الجةةةةودة تشةةةةمل معةةةةايير االعتمةةةةاد، قةةةةانون وزارة 

 .ISOالتربية والتعميم العالي، والنقاط المرجعية، ومعايير 
.609 *0.000 

 0.000* 841. تيتم إدارة الجامعة بتطوير أىداف الجودة، والخطط، واإلجراءات.  .5
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6.  

يوجد لةدى الجامعةة نظةام التوثيةق يشةمل أدلةة الجةودة، أدلةة العمميةات اإلداريةة، أدلةة 
السياسةةةةةةات واإلجةةةةةةراءات، أدلةةةةةةة لمنمةةةةةةاذج وسةةةةةةجالت المسةةةةةةتخدمة فةةةةةةي المؤسسةةةةةةة، 

 باإلضافة إلى كتيبات الفنية.
.688 *0.000 

7.  
تقةةةوم إدارة الجامعةةةةة بعمميةةةة التةةةةدقيق الةةةةداخمي الةةةدوري، لمتأكةةةةد مةةةن درجةةةةة االمتثةةةةال 

 العمميات بنظام اإلجراءات. 
.827 *0.000 

8.  
تقةةوم إدارة الجامعةةةة بقيةةةاس األداء ومقارنتةةةو مةةةع مؤشةةةرات األداء المحةةةددة فةةةي نظةةةام 

 تقييم األداء.
.794 *0.000 

 0.000* 795. المستفيدين يوجد لدى الجامعة آليات واضحة لقياس رضا  .9

 0.000* 806. يوجد لدى الجامعة خطط لمتحسين المستمر في ضوء نتائج التقييم والمراجعة.  .10

 0.000* 613. تقوم الجامعة بنشر تقارير نتائج التقييم  .11

 0.000* 807. يوجد في الجامعة آليات واضحة لتطوير وتحسين أداء وحدة الجودة بشكل مستمر  .12

 0.006* 453. الجودة بتقييم أداء األفراد كجزء من عممية إدارة األداء.تقوم وحدة   .13

 . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة   *

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي تريد األداة 
 ، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اإلستبانةالوصول إلييا

((Berenson et al,2011. 

عند ( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيًا 485يبين جدول )
 اسو.وبذلك يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما وضع لقي α= 0805مستوي معنوية 
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 (4.5جدول )

 درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة معامل االرتباط بين

 المجال م
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 946. اإلدارة اإلستراتيجية.  .1

 0.000* 938. إدارة األداء.  .2

 0.000* 921. إدارة الجودة.  .3

 . α=0805رتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة اال*        

 ثبات اإلستبانة  4.7  

يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر من 
 .Berenson et al,2011)) مرة تحت نفس الظروف والشروط

 نة الدراسة من خالل:من ثبات إستبا ةالباحث توقد تحقق

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة، وكانت النتائج كما ىي مبينة في 
 (.486جدول )
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 (486جدول )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة

 م
 المجال

عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *اتيالذ

 0.961 0.924 19 اإلدارة اإلستراتيجية.  .1

 0.959 0.919 10 إدارة األداء.  .2

 0.956 0.913 13 إدارة الجودة.  .3

 0.982 0.965 42 جميع المجاالت السابقة 

 = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ صدق الذاتيال*

ألفا كرونباخ مرتفعة حيث تتراوح أن قيمة معامل  (486جدول )واضح من النتائج الموضحة في 
 صدق الذاتي(. وكذلك قيمة ال08965لجميع فقرات اإلستبانة ) بينما بمغت( 08924، 08913بين )

( وىذا 08982لجميع فقرات اإلستبانة ) بينما بمغت( 08956،08961مرتفعة حيث تتراوح بين )
 يعنى أن معامل الثبات مرتفع.

 ةكون الباحثقابمة لمتوزيع. وت (4في الممحق )النيائية كما ىي  تكون اإلستبانة في صورتيابذلك و 
عمى ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصالحيتيا  امن صدق وثبات إستبانة الدراسة مما يجعمي تقد تأكد

 لتحميل النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 4.8

 Statistical Package forفريةغ وتحميةل اإلسةتبانة مةن خةالل برنةامج التحميةل اإلحصةائي تتةم 

the Social Sciences  (SPSS). 
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 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبةار  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سةمرنوف - اختبار كولمجةوروف تم استخدام
جةةدول فةةي ، وكانةةت النتةةائج كمةةا ىةةي مبينةةة انةةات تتبةةع التوزيةةع الطبيعةةي مةةن عدمةةومةةا إذا كانةةت البي

(487.) 

 (4.7جدول )

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجال م 
(Sig.) 

 0.101 اإلدارة اإلستراتيجية.  .1

 0.396 إدارة األداء.  .2

 0.544 إدارة الجودة.  .3

 0.149 جميع مجاالت االستبانة 

 

ت مجةةةةاالجميةةةةع ل (.Sig)أن القيمةةةةة االحتماليةةةةة  (487جةةةةدول )واضةةةةح مةةةةن النتةةةةائج الموضةةةةحة فةةةةي 
0.05مةن مسةتوى الداللةة  الدراسة كانت أكبةر  يتبةع  تالمجةاال يةذهوبةذلك فةإن توزيةع البيانةات ل
 ى فرضيات الدراسة. سيتم استخدام االختبارات المعممية لإلجابة عم حيثو التوزيع الطبيعي 

 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي: يستخدم ىذا األمةر بشةكل أساسةي ألغةراض  -1
 .  الدراسة عينةفي وصف يتم االستفادة منيا معرفة تكرار فئات متغير ما و 

 .قرات اإلستبانةلمعرفة ثبات ف، (Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ -2
( لقيةةةةاس درجةةةةة Pearson Correlation Coefficientمعامةةةةل ارتبةةةةاط بيرسةةةةون ) -3

 لالستبانة . والصدق البنائي لحساب االتساق الداخمي تم استخداموقد و  ،االرتباط
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( لمعرفةة مةةا إذا كانةةت متوسةةط درجةةة االسةةتجابة T-Test) فةةي حالةةة عينةةة واحةةدة Tاختبةار  -4
 تةةم اسةةتخداموأم زادت أو قمةةت عةةن ذلةةك. ولقةةد  3وسةةطة وىةةي قةةد وصةةمت إلةةي الدرجةةة المت

 .واختبار الفرضياتلمتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة 

( لمعرفةةة مةةا إذا كةةان Independent Samples T-Test) فةةي حالةةة عينتةةين Tاختبةار  -5
   .المستقمة ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات تىناك فروقا

( One Way Analysis of Variance) ANOVA اختبةةار تحميةةل التبةةاين األحةةادي -6
لمعرفة ما إذا كان ىنةاك فروقةات ذات داللةة إحصةائية بةين ثةالث مجموعةات أو أكثةر مةن 

 البيانات.
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 الخامسالفصل  

تحليل البيانات واختبار فرضيات  
 الدراسة

 

 المقدمة. 1.1
  وفق المعلومات الشخصية  الدراسة لعينة اإلحصائي الوصف 1.1

 والوظيفية.
 .فرضياتالاختبار   1.1
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 المقدمة: 1.5

، وذلك من خالل اإلجابة تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن ىذا الفصل عرضًا ل
عن أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل إلييا من خالل تحميل 

العمر، المؤىل العممي، عدد  الجنس،يا، والوقوف عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت )فقرات
لذا ، (المنصب اإلداري في الجامعة حاليا)كإداري أو أكاديمي إداري(،  سنوات الخبرة في الجامعة

تم إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة من إستبانة الدراسة، إذ تم استخدام برنامج 
لمحصول عمى نتائج الدراسة التي سيتم عرضيا  (SPSS)لرزم اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ا

 وتحميميا في ىذا الفصل. 

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية  5.0

 وفق البيانات الشخصية والوظيفيةوفيما يمي عرض لعينة الدراسة 

 جنستوزيع عينة الدراسة حسب ال -
 الجنس : (5.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 79.7 177 ذكر

 20.3 45 أنثى

 100.0 222 المجموع

 

 %2083 الباقي بينما% من عينة الدراسة ذكور، 7987أن ما نسبتو  (581جدول )يتضح من 
صب ن أغمب العاممين في الجامعة اإلسالمية والذين يشغمون  المناأيعزى ذلك إلى إناث. 

األكاديمية اإلدارية  والمناصب اإلدارية ىم من الذكور حيث نالحظ أنو يشغل الذكور منصب 
رئيس الجامعة ونواب الرئيس وعمداء الكميات، بينما تشغل أنثى واحدة منصب مساعد نائب 

نواب ، و انثى واحدة ايضًا تشغل منصب نائب عميد، ناىيك أيضا عمى  10رئيس من أصل 



73 

 

بين نسبة الذكور العاممين في المناصب اإلدارية إلى نسبة االناث العامالت في  الفرق الممحوظ
المناصب اإلدارية وممكن ان نرجع ذلك أيضًا إلى سياسة التعيين والترقية المتبعة في الجامعة، 
عمى الرغم من التوجيات الحديثة في الجامعة بتعيين وترقية العامالت اإلناث ليشغمن المناصب 

 ومناصب في اإلدارة العميا وذلك حسب كفاءتين. اإلدارية

وكذلك تبدو ىذه النتيجة ليست ببعيدة عن الوضع العام في فمسطين، حيث تبين اإلحصاءات أن 
%، ونسبة الذكور المشاركين في القوى 1686نسبة اإلناث المشاركن في القوى العاممة تقدر 

أضعاف عن  4ركة الذكور تزيد %، حيث تالحظ الباحثة أن مشا6887العاممة تصل إلى 
حصاء لإل المركزي م )الجياز2011في القوى العاممة خالل عام  مشاركة اإلناث

 (.2012الفمسطيني،

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر -

 العمر (: 5.0جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر

 25.2 56 سنة 30أقل من 

 28.4 63 سنة 40أقل من  -30من 

 46.4 103 رسنة فأكث 40

 100.0 222 المجموع

 

، سنة 30أقل من % من عينة الدراسة أعمارىم 2582أن ما نسبتو  (582من جدول )يتضح 
سنة فأكثر.  40 % أعمارىم4684سنة، بينما  40أقل من  -30% تتراوح أعمارىم من 2884

سة موزعين ن العاممين في الجامعة اإلسالمية والمشمولين ضمن عينة الدراأوىذا يدل عمى 
ضمن مختمف الفئات العمرية من الشباب إلى الفئات العمرية األكبر، وأن معظميم في عينة 

سنة فأكثر، حيث أن العديد منيم يعممون في الجامعة منذ  40الدراسة أعمارىم تتراوح من 
أيضًا السنوات األولى لتأسيسيا، وبحكم الخبرة فيم يشغمون المناصب اإلدارية العميا، كما نالحظ 

%، ويعود ذلك إلى قمة نسبة 2582تعادل تقريبًا  سنة 30األعمارىم تتراوح أقل من أن نسبة 
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التعيين في السنوات األخيرة لشغل الوظائف اإلدارية وذلك يعود إلى توجو الجامعة إلى سد 
الشواغر اإلدارية من خالل التدوير الوظيفي واالستعانة بالموظفيين أصحاب العقود المؤقتة 
وأيضًا كما تستعين الجامعة بالعاممين في برامج التشغيل المؤقت كما تعمل إدراة الجامعة عمى 
تغمب الحاجة إلى تعيين كوادر جديدة من خالل تشكيل فرق من العاممين بالجامعة  لتحقيق 

 .ميمة معينة

تبمغ سنة حيث  40وجود توازن بين العاممين األعمارىم أقل من وبشكل عام تالحظ الباحثة 
 .%4686حيث تقدر نسبتيم  سنة 40%، وكذلك العاممين الذين أعمارىم أكثر من 5386نسبتيم 

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي -
 المؤىل العممي :(5.3)ل جدو

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي

 50.5 112 بكالوريوس

 21.2 47 ماجستير

 28.4 63 دكتوراه

 100.0 222 المجموع

 

 % مةةن عينةةةة الدراسةةةة يحممةةةون درجةةةة البكةةةالوريوس،5085أن مةةةا نسةةةبتو  (583جةةةدول ) يتضةةح مةةةن
وتعةةزو الباحثةةة ذلةةك % يحممةةون درجةةة الةةدكتوراه. 2884% يحممةةون درجةةة الماجسةةتير، بينمةةا 2182
بمسةةةمى  لمحصةةةول عمةةةى وظيفةةةةالمةةةؤىالت المطموبةةةة أحةةةد التعيةةةين فةةةي الجامعةةةة ألنةةةو  شةةةروطإلةةةى 

ن مسةةةتوى يالعةةةاممين بتحسةةة توجةةةو الباحثةةةة الحةةةظت، كمةةةا كحةةةد أدنةةةى "بكةةةالوريس"ي ىةةة وظيفةةةي إداري
وبشةةكل عةةام تالحةةظ الباحثةةة وجةةود .(الةةدكتوراة ،الماجسةةتيرعميةةا ) اتتعمةةيميم والحصةةول عمةةى شةةياد

% إلةةى نسةةبة الحاصةةمين عمةةى دراسةةات 5085تةةوازن بةةين نسةةبة الحاصةةمين عمةةى درجةةة البكةةالوريس 
ة ذلةةك إلةةى حةةرص إدارة الجامعةةة عمةةى اإلرتقةةاء بةةاداء المؤسسةةة مةةن % ، وتعةةزو الباحثةة4986عميةةا 

 خالل تحفيز العاممين بيا عمى تحسين مستوى تحصيميم العممي.
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 توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة في الجامعة )كإداري أو أكاديمي إداري(  -
 سنوات الخبرة في الجامعة :)5.4جدول )

المئوية %النسبة  العدد سنوات الخبرة  

 22.5 50 سنوات 5أقل من 

 26.1 58 سنوات 10أقل من  -5من 

 51.4 114 سنوات فأكثر 10

 100.0 222 المجموع

 5أقل من % من عينة الدراسة سنوات خبرتيم 2285أن ما نسبتو  (584جدول )يتضح من 
ات % سنو 5184بينما سنوات،  10أقل من  -5% تتراوح سنوات خبرتيم من 2681، سنوات
% من عينة الدراسة سنوات خبرتيم 2285وتعزو الباحثة أن ما نسبتو  سنوات فأكثر. 10خبرتيم 
سنوات، وذلك لقمة أعداد العاممين الذين تم استقطابيم خالل الخمس سنوات األخيرة،  5أقل من 

ز كما ترجع ىذه النسبة القميمة إلى قمة أعداد الشباب في العينة االستطالعية حيث ال تتجاو 
تقدر نسبتيم  سنوات فأكثر  5خبرتيم  بالعاممين الذين تبمغ عدد سنوات%. أما فيما يتعمق 2582
تتراوح من اعمارىم % وىي نسبة كبيرة جدًا وتعزو الباحثة ذلك إلى أن ىذه الفئة ىم من 7785

 .ت طويمةافتر وىم يعممون في الجامعة منذ فأكثر سنة  40

 ب اإلداري في الجامعة حالياتوزيع عينة الدراسة حسب المنص -

 المنصب اإلداري في الجامعة حاليا (:5.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد المنصب اإلداري في الجامعة حاليا

 0.5 1 رئيس الجامعة

 4.5 10 نائب الرئيس/ مساعد نائب رئيس

 9.5 21 عميد/ نائب عميد
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 19.4 43 رئيس قسم

 9.0 20 مدير

 57.2 127 إداري

 100.0 222 لمجموعا

 

% من عينة الدراسةة منصةبيم اإلداري رئةيس الجامعةة، 085( أن ما نسبتو 585يتضح من جدول  )
% رئةةةيس قسةةةةم، 1984% عميةةةةد/ نائةةةب عميةةةةد، 985نائةةةب الةةةةرئيس/ مسةةةاعد نائةةةةب رئةةةيس،  485%
ميةةةا ذلةةةك إلةةى أن نسةةبة العةةاممين فةةي اإلدارة العالباحثةةة  وتعةةز % إداري. 5782% مةةدير، بينمةةا 980

)رئةةيس الجامعةةة، نةةواب رئةةيس الجامعةةة، مسةةاعدي نةةواب الةةرئيس، العمةةداء( والمسةةتطمع آراؤىةةم تبمةةغ 
% وىةةي نسةةبة جيةةدة حيةةث تةةم اسةةتطالع رأي رئةةيس الجامعةةة رغةةم انشةةغاالتو 1485مجمةةوع نسةةبتيم 

 مةنيم لالسةتبانة، 10وقد تةم اسةتجابة  15فيما يتعمق بنواب الرئيس ومساعديو فعددىم  المتعددة، و
 .شخص 21منيم وتم استجابة  29وفيما يتعمق بالعمداء ونوابيم فقد تم استطالع رأي 

% 80دارة التنفيذيةة فقةد بمغةت النسةةبة وفيمةا يتعمةق بالمسةتطمع آراؤىةم مةن فئةةة اإلدارة الوسةطى، واإل
 حرصةةيم المتزايةةد إليصةةال رأييةم حةةول المةةنيج الشةةمولي لمجةةودة  لةةإلدارة العميةةاوتعةزو الباحثةةة ذلةةك ل

 في الجامعة.

 اختبار فرضيات الدراسة:  5.3

لعينتين T لعينة الواحدة، Tالختبار فرضيات الدراسة فقد تم استخدام االختبارات المعممية )اختبار
( ىذه االختبارات مناسبة في حالة وجود أن توزيع البيانات يتبع مستقمتين، التباين األحادي

 التوزيع الطبيعي.

وســط )وســيط( درجــة اإلجابــة يســاوي درجــة الحيــاد )درجــة الموافقــة اختبــار الفرضــيات حــول مت
 المتوسطة( 
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وىةي تقابةل موافةق بدرجةة متوسةطة  3اختبار أن متوسط درجة اإلجابةة يسةاوي  :الفرضية الصفرية
 )محايد( حسب مقياس ليكرت المستخدم.

 . 3متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديمة

الفرضةية الصةفرية ويكةون فةي ( فإنةو ال يمكةن رفةض 0805أكبةر مةن  Sig)  < 0805Sigإذا كانةت 
ىذه الحالة متوسط آراء األفراد حول الظاىرة موضةع الدراسةة ال يختمةف جوىريةًا عةن موافةق بدرجةة 

( فيةتم رفةض الفرضةية 0805أقةل مةن  Sig)  > Sig 0805)محايد(، أما إذا كانةت  3متوسطة وىى 
رجةة الموافقةة عةن دآراء األفةراد يختمةف جوىريةًا ة القائمة بأن متوسةط الصفرية وقبول الفرضية البديم

، وفةةي ىةةذه الحالةةة يمكةةن تحديةةد مةةا إذا كةةان متوسةةط اإلجابةةة يزيةةد أو يةةنقص المتوسةةطة )محايةةد( 
وذلك من خالل قيمة االختبةار فةإذا كانةت قيمةة االختبةار موجبةة  .الحيادبصورة جوىرية عن درجة 
 بي لإلجابة يزيد عن درجة الحياد والعكس صحيح.فمعناه أن المتوسط الحسا

 الفرضية األولى:

 (.2.25يؤثر نظام اإلدارة االستراتيجي عمى ضمان الجودة عند مستود داللة إحصائية )

 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلي درجة الحياد  Tتم استخدام اختبار 
 (.586ل )جدو النتائج موضحة في  أم ال. 3وىي 

 (5.6جدول )

 " اإلدارة اإلستراتيجيةلكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م

بي
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سط 
متو
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 2 0.000* 21.48 78.91 3.95مفيةةةةةةةةوم اإلدارة اإلسةةةةةةةةتراتيجية واضةةةةةةةةح لةةةةةةةةدى إدارة   .1
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 الجامعة.

2.  
 1 0.000* 25.58 82.90 4.14 تنسجم رسالة الجامعة مع رؤيتيا.

3.  

يشةةةمل فريةةةق التخطةةةيط اإلسةةةتراتيجي فةةةي الجامعةةةةة 
 أصحاب خبرات متنوعة.

3.79 75.89 16.57 *0.000 4 

4.  

حصةةاءات دقيقةةة  تعتمةةد الجامعةةة عمةةى معمومةةات وا 
عةةةن واقعيةةةا الةةةداخمي تسةةةاعدىا عمةةةى تحديةةةد نقةةةاط 

 لقوة والضعف في بيئتيا الداخمية.ا
3.73 74.59 13.12 *0.000 7 

5.  

تعتمةةةةةد الجامعةةةةةة عمةةةةةى قواعةةةةةد بيانةةةةةات ومعمومةةةةةات 
خارجيةةةةةةةة محدثةةةةةةةة عنةةةةةةةد تحميةةةةةةةل البيئةةةةةةةة الخارجيةةةةةةةة 
تساعدىا بدقة عمى تعرف الفةرص والتحةديات التةي 

 تواجييا.

3.61 72.16 11.11 *0.000 13 

6.  

لخطةةة تشةةرك الجامعةةة جميةةع المعنيةةين عنةةد وضةةع ا
اإلسةةةةةةةةةةةتراتيجية )العةةةةةةةةةةةاممين، الطمبةةةةةةةةةةةة، أصةةةةةةةةةةةةحاب 

 المصمحة ، فئات المجتمع المحمي(
3.09 61.80 1.32 0.094 18 

7.  

يوجةةد لةةدى الجامعةةة خطةةط تنفيذيةةة موثقةةة ومعتمةةدة 
 لتحقيق األىداف.

3.85 77.05 16.62 *0.000 3 

8.  

تحةةدد أولويةةات الخطةةة اإلسةةتراتيجية وفقةةًا لألىةةداف 
 السنوية.

3.79 75.71 15.00 *0.000 5 

9.  

تمتةةةةةزم الجامعةةةةةة بةةةةةالبرامج والجةةةةةداول الزمنيةةةةةة التةةةةةي 
 تضعيا لتحقيق أىدافيا.

3.77 75.38 14.48 *0.000 6 

 12 0.000* 11.25 73.18 3.66 تمتزم الجامعة بالموازنة المحددة في الخطة.  .10

 16 0.000* 3.96 65.36 3.27تعمم الخطة عمى جميع المستويات لمتأكد من   .11
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 تنفيذ تطبيقيا.

12.  

تطمةةةةع إدارة الجامعةةةةة العةةةةاممين فييةةةةا عمةةةةى الخطةةةةة 
 اإلستراتيجية. 

3.18 63.62 2.60 0.005 17 

13.  
 11 0.000* 12.56 73.55 3.68 تمتزم الجامعة بتطبيق الخطط اإلستراتيجية.

14.  

يوجةةةةد نظةةةةام تحفيةةةةز فعةةةةال يةةةةدفع العةةةةاممين لتطبيةةةةق 
 الخطط اإلستراتيجية.

2.90 58.10 -1.33 0.092 19 

15.  

خدم الجامعةة معةايير ومؤشةرات واضةحة لمحكةم تسةت
عمةةةةةى مةةةةةدى تطبيةةةةةق الخطةةةةةة مةةةةةن الجانةةةةةب الكمةةةةةي 

 والنوعي.
3.40 68.05 7.70 *0.000 15 

16.  

تقةةةةوم الجامعةةةةة بتقيةةةةيم الخطةةةةة اإلسةةةةتراتيجية بشةةةةكل 
 دوري

3.54 70.78 9.35 *0.000 14 

17.  

تسةةةعى إدارة الجامعةةةة إلةةةى تحقيةةةق الميةةةزة التنافسةةةية 
 تخطيط اإلستراتيجي.التي تتضمنيا عممية ال

3.71 74.12 12.23 *0.000 9 

18.  

تمتمةةك إدارة الجامعةةة القةةدرة عمةةى اتخةةاذ اإلجةةراءات 
 التصحيحية عند الحاجة.

3.72 74.45 13.80 *0.000 8 

19.  

تسةةةةةتفيد إدارة الجامعةةةةةة مةةةةةن نتةةةةةائج تقيةةةةةيم الخطةةةةةةط 
 السابقة في إعداد الخطط المستقبمية.

3.68 73.67 13.54 *0.000 10 

  0.000* 15.67 72.02 3.60 قرات المجال معاً جميع ف 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة * . 
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 يمكن استخالص ما يمي: (586جدول )من 

)الدرجة  4814ساوي " ي رؤيتياتنسجم رسالة الجامعة مع  لمفقرة الثانية "المتوسط الحسابي  -
وأن القيمة 25858 %، قيمة االختبار 82890أن المتوسط الحسابي النسبي  ( أي5الكمية من 

لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  08000تساوي  (Sigاالحتمالية ).
0.05  3، مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وىي 
نالحظ أن الرتبة التي  حيثيعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  وىذا

( وىي تمثل أعمى نسبة موافقة تم الحصول عمييا من قبل الفئة 1حصمت عمييا  ىذه الفقرة )
المستطمع أرائيم، وتعزو الباحثة ذلك إال أن إدارة الجامعة قد صاغت رسالة الجامعة بشكل 

ضح لجميع العاممين في المؤسسة، حيث انبثقت الرسالة من رؤية الجامعة المستقبمية  مفيوم ووا
حيث تضمنت قيم وفمسفة الجامعة ناىيك عن مجاالت العمل الرئيسة وىي التعميم، البحث 

 العممي، خدمة المجتمع.

ق الخطط يوجد نظام تحفيز فعال يدفع العاممين لتطبي المتوسط الحسابي لمفقرة الرابعة عشر " -
--، قيمة االختبار %58810أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2890ساوي " ي اإلستراتيجية

لذلك تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيًا   08092تساوي (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،1833
0.05عند مستوى داللة  ذه الفقرة ال يختمف ، مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لي

( 19نالحظ أن الرتبة التي حصمت عمييا  ىذه الفقرة ) حيث. 3جوىريا عن درجة الحياد وىي 
وىي تمثل أعمى نسبة عدم موافقة تم الحصول عمييا من قبل الفئة المستطمع أرائيم، وتعزو 

تقييم األداء  أن نظام الحوافز الذي تطبقو إدارة الجامعة مرتبط فقط بنتائج ىالباحثة ذلك إل
، باإلضافة إلى عدم استناد ىذا النظام عمى مؤشرات أداء تنفيذ الخطة  اإلداريين لمموظفين

اإلستراتيجية والخطط التنفيذية، مما يعني عدم وجود نظام تحفيز مرتبط بشكل مباشر بتطبيق 
 الخطة اإلستراتيجية. 

أن المتوسط الحسابي النسبي ، و 3860 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي
لذلك  08000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،15867%، قيمة االختبار72802يساوي 

0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة  "اإلدارة اإلستراتيجية" يعتبر مجال  مما يدل عمى أن ،
وىذا يعني أن  3ًا عن درجة الحياد وىي متوسط درجة االستجابة ليذا المجال يختمف جوىري
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تعزو الباحثة ذلك إلى وجود خطة و ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. 
شاممة تغطي مجاالت العمل الثالث المنصوص عمييا في رسالة الجامعة  إستراتيجية لمجامعة

عتماد إدارة الجامعة في صياغة وىي التدريس، البحث العممي، خدمة المجتمع، ناىيك عمى ا
الخطة عمى نتائج التحميل البيئي الداخمية والخارجية وذلك من خالل االستعانة بخبرات نخبة من 

 العاممين في الجامعة.

 نتيجة الفرضية:
 (.2.25يؤثر نظام اإلدارة االستراتيجي عمى ضمان الجودة عند مستود داللة إحصائية )

إلى التكامل بين النظامين حيث أن إجراءات تطبيق نظام اإلدارة  وتعزو الباحثة ذلك التأثير
اإلستراتيجية والتي تنطمق من التحميل الدقيق لمبيئة الداخمية والخارجية وكذلك إشراك العاممين في 
المؤسسة في وضع وصياغة الخطة اإلستراتيجية يؤثر عمى جودة التنفيذ حيث تخمق المشاركة 

الفعال والذي يمكن قياسو من خالل مؤشرات أداء واضحة تستخدم في  نوع من االلتزام لتطبيق
عمميات التقييم الدوري لمخطة اإلستراتيجية واالستفادة من نتائج التقييم التخاذ إجراءات تصحيحية 

عداد خطط مستقبمية تضمن جودة العمميات داخل المؤسسة. ومما سبق يظير االندماج  وا 
 يث المبادئ واإلجراءات.والتكامل بين النظاميين من ح

( من وجود ارتباط  2011واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ابو دقة ، الدجني )
متكامل  بين التخطيط اإلستراتيجي والذي يعد مرحمة من مراحل اإلدارة  اإلستراتيجية والجودة من 

د عالقة قوية وارتباط ( والتي توصمت إلى وجو 2013حيث المبادئ والمخرجات. دراسة حمولي )
دارة الجودة الشاممة من حيث المنيجية  منطقي وطبيعي بين التسيير اإلستراتيجي وا 

، دراسة الدجني واإلستراتيجيات المتبعة ، بل أيضًا كالىما متطابقان في األىداف واألساليب
تخاذ ( التي توصمت إلى ضرورة إجراء مراجعة لمخطة اإلستراتيجية لضمان الجودة وا2011)

( والذي توصمت إلى تبني إستراتيجية الجودة 2011اإلجراءات التصحيحية،دراسة ابو زقي)
 ومبادئيا عند إعداد الخطة اإلستراتيجية لمجامعة والخطط التنفيذية.

حيث يرجع سبب ىذا االتفاق بين ىذه الدراسة والدراسات السابقة إلى تشابو عينة الدراسة حيث 
لى وجود نفس الثقافة ومفاىيم اإلدارة في الشرق األوسط.طبقت عمى مؤسسة تعميم ع  الي، وا 
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 الفرضية الثانية:

 (.2.25يؤثر نظام إدارة األداء عمى ضمان الجودة عند مستود داللة إحصائية )

لمعرفةةةة مةةةا إذا كانةةةت متوسةةط درجةةةة االسةةةتجابة قةةةد وصةةةمت إلةةةي درجةةةة  Tتةةم اسةةةتخدام اختبةةةار 
 (.587حة في جدول )موضالنتائج  أم ال. 3الحياد وىي 

 (5.7جدول )

 " إدارة األداء لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م
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1.  

يوجد لدى الجامعة نظام واضح يحكم عمميةة إدارة األداء 
 ى صعيد المؤسسة.عم

3.75 75.02 14.13 *0.000 2 

 1 0.000* 15.57 75.73 3.79 تمتمك الجامعة مؤشرات أداء واضحة.  .2

3.  

تعكةةةةةةس مؤشةةةةةةرات األداء أداء الجامعةةةةةةة فةةةةةةي المجةةةةةةاالت 
 المختمفة.

3.75 74.95 13.69 *0.000 4 

 6 0.000* 10.79 71.93 3.60 تواكب مؤشرات األداء المؤشرات العالمية.  .4

5.  

جد لدى الجامعة مؤشرات أداء واضةحة إلعةداد  تقريةر يو 
 التقييم الذاتي ، وتقارير الجامعة.

3.75 75.02 13.29 *0.000 2 

6.  

تمتمةةةك الجامعةةةة آليةةةات مناسةةةبة لمراجعةةةة مؤشةةةرات األداء 
)كمةةةةي، كيفةةةةي(، بيةةةةدف مواكبةةةةة التطةةةةورات الحديثةةةةة فةةةةي 

 مجال الجودة.
3.65 73.00 12.23 *0.000 5 
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7.  

عةةةةة نمةةةةةاذج محةةةةددة لتقيةةةةيم األداء )بطاقةةةةةة تسةةةةتخدم الجام
األداء المتوازن،نمةةوذج التميةةز األوروبةةي، معةةايير التقيةةيم 

 ...الخ(.
3.50 70.09 8.66 *0.000 7 

8.  
 9 0.000* 6.28 68.31 3.42 تقوم إدارة الجامعة بتعميم ونشر نتائج تقييم األداء. 

9.  

عمةى تقوم إدارة الجامعة بمراجعة تةأثير نظةام إدارة األداء 
 التخطيط اإلستراتيجي وعمميات الجودة .

3.44 68.87 8.37 *0.000 8 

10.  

تقةةةةةةةوم إدارة الجامعةةةةةةةة بتعمةةةةةةةيم اإلجةةةةةةةراءات التصةةةةةةةحيحية 
 والقرارات المعتمدة عمى نتائج التقييم.

3.29 65.79 4.93 *0.000 10 

  0.000* 14.02 71.85 3.59 جميع فقرات المجال معاً  

0.05يًا عند مستوي داللة المتوسط الحسابي دال إحصائ* . 

 يمكن استخالص ما يمي: (587ن جدول )م

 3.79" يساوي  تمتمك الجامعة مؤشرات أداء واضحةلمفقرة الثانية " المتوسط الحسابي  -
، 15.57%، قيمة االختبار75.73( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية من 
لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند  0.000( تساوي Sigالية ).وأن القيمة االحتم

0.05مستوى داللة  زاد عن  ، مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد
حيث وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  3درجة الحياد وىي 

( وىي أعمى نسبة موافقة في ىذا المحور، 1رتبة التي حصمت عمييا ىذه الفقرة )نالحظ أن ال
وتعزو الباحثة ذلك إلى حرص إدارة الجامعة عمى صياغة مؤشرات أداء واضحة لكل من 
الخطة اإلستراتيجية لمجامعة والخطط التشغيمية عمى صعيد العمادات/الدوائر/الكميات وذلك 

ة المطموبة حيث يتم االستعانة بتمك المؤشرات في عمميات لضمان تنفيذ األنشطة بالجود
التقييم الدورية، ناىيك عن صياغة مؤشرات أداء واضحة وتضمينيا في الوصف الوظيفي 
وتعميميا عمى الموظفين، وذلك ليتسنى لمموظف التعرف عمى المؤشرات التي سيتم االعتماد 

ييم الدورية لممؤسسة ككل يوجد دليل معايير و. وفيما يتعمق بعمميات التقئعمييا في تقييم أدا
ومؤشرات التقييم وىو معمن عمى الموقع اإللكتروني لعمادة الجودة والتطوير ويتم مراجعتو 

 بشكل دوري لمواكبة التطورات. 
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تقوم إدارة الجامعة بتعميم اإلجراءات التصحيحية والقرارات  العاشرة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة %65879أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3829ساوي " ي تائج التقييمالمعتمدة عمى ن

لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة  08000تساوي  (Sig، وأن القيمة االحتمالية ).4893االختبار 
0.05إحصائيًا عند مستوى داللة   مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ،

وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه  3اد عن درجة الحياد وىي قد ز 
وتعزو الباحثة ذلك إلى قيام إدارة الجامعة في العديد من الجوانب بتقديم التغذية  الفقرة.

الراجعة لمجيات المعنية حول عمميات التقييم لالستفادة منيا في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية 
يما يتعمق بتقييم التقارير السنوية لمعمادات/الدوائر/الكميات والتي تقوم بيا عمادة فمثاًل ف

الجودة والتخطيط يتم إرسال نتائج التقييم )نقاط القوة، نقاط الضعف، التوصيات( لمجيات 
المعنية لالستفادة منيا في صياغة الخطط السنوية لمسنوات القادمة، وفيما يتعمق بتقييم األداء 

در األكاديمي، اإلداري( فقد حرصت إدارة الجامعة عمى تقديم التغذية الراجعة لنتائج )الكا
تقييم األداء لمموظفين المعنيين، حيث يستطيع الموظف الحصول عمى نتائج التقييم األداء 
وبشكل مفصل لكل بند من بنود التقييم وذلك لمتعرف عمى الجوانب التي بحاجة إلى تحسين، 

قييم أداء المؤسسة ككل ، تقوم الجية المعنية يعد االنتياء من عممية التقييم وفيما يتعمق بت
بصياغة تقرير التقييم الذاتي و إرسالو لرئاسة الجامعة لالسترشاد بو في صياغة الخطة 

 اإلستراتيجية الجديدة.

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3859بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي   -
لذلك  08000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ).، 14802%، قيمة االختبار71885ساوي ي

0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة  "إدارة األداء" يعتبر مجال  مما يدل عمى أن ،
ن وىذا يعني أ 3متوسط درجة االستجابة ليذا المجال يختمف جوىريًا عن درجة الحياد وىي 

وتعزو الباحثة ذلك إلى وجود نظام ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. 
يحكم عممية إدارة األداء عمى صعيد المؤسسة حيث يوجد دليل تفصيمي بمعايير ومؤشرات 
التقييم المؤسسي يستخدم في تقييم أداء المؤسسة، كما يوجد نظام يحكم عممية إدارة األداء 

راد )الكادر األكاديمي، اإلداري(، حيث تتم عممية التقييم في أوقات محددة يد األفعمى صع
 من كل سنة كما يفتح باب التظمم عمى النتائج وتدرس التظممات ويتم الرد عمييا.
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 نتيجة الفرضية:

 (2.25يؤثر نظام إدارة األداء عمى ضمان الجودة عند مستود داللة إحصائية )

ك التأثير نتيجة اعتبار نظام إدارة األداء مدخل ميم لتحقيق ضمان الجودة في ذل تعزو الباحثة
المؤسسة، حيث أن إجراءات إدارة األداء المتمثمة بوجود مؤشرات أداء واضحة تعكس مختمف 
مجاالت العمل في المؤسسة، وكذلك مراجعة تمك المؤشرات بصورة دورية بما يتالءم مع 

نة بيا في عمميات التقييم الداخمية لمتعرف عمى واقع األداء المؤسسي، المتغيرات العالمية لالستعا
 ضمان جودة العمميات. يؤدي إلى

( والتي أشارت إلى أىمية التقييم 2011وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة ابو دقة، الدجني )
لى والتي أشارت إ  Natalya et al.(2008) المؤسسي في مؤسسات التعميم العالي، ودراسة 

دور التقييم الذاتي واعتباره كأداة لتحقيقر التميز وتطوير األداء في مؤسسات التعميم العالي، 
تمكن ( والتي أكدت عمى ضرورة تعزيز معايير ومؤشرات األداء لم2011وكذلك دراسة الدجني )

داء ( والتي توصمت إلى معايير تقييم األ2011الحراجشة )من الحكم الدقيق عمى األداء، ودراسة 
( والتي 2011الجامعي والتي تتماشى مع معايير إدارة الجودة الشاممة، ودراسة عبد الحميم )

 أكدت عمى ضرورة تقييم األداء ودوره في التحسين المستمر في جودة العممية التعميمية
( والتي دعت إلى تبني فمسفة جودة 2011ومخرجاتيا وتأثيرىا عمى المجتمع، ودراسة يوسف )

 واعتباره وسيمة من وسائل ضمان الجودة وفمسفتيا ومدخل ميم لتطوير التعميم الجامعي.األداء 

ويرجع سبب االتفاق بين ىذه الدراسة والدراسات السابقة إلى تطبيقيا عمى نفس عينة الدراسة، 
باإلضافة إلى تشابو الظروف في البيئات التي خصعت ليا الدراسات السابقة، ناىيك عن تبني 

 يم إدارة األداء في مؤسسات التعميم العالي.نفس مفاى
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 الفرضية الثالثة:

 (.2.25يؤثر نظام إدارة الجودة عمى ضمان الجودة عند مستود داللة إحصائية )
 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلي درجة الحياد  Tتم استخدام اختبار 
 (.5.8جدول )النتائج موضحة في  أم ال. 3وىي 

 (5.8جدول )

 لكل فقرة من فقرات مجال " إدارة الجودة " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م

بي
سا
الح

سط 
متو
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بي 
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ي ال
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سط 
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S
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رتبة
ال

 

1.  

تتضةةةةةةةمن ىيكميةةةةةةةة المؤسسةةةةةةةة وحةةةةةةةدة/دائرة خاصةةةةةةةة 
 بالجودة.

4.53 90.50 36.23 *0.000 1 

2.  

لةةدى وحةةةدة الجةةةودة تواصةةل سةةةواء عبةةةر ممثمةةةين أو 
 لجان فرعية مع الكميات واألقسام والدوائر

4.22 84.31 22.94 *0.000 2 

3.  

تتةةةةوفر لةةةةدى المؤسسةةةةة سياسةةةةات وأنظمةةةةة وقةةةةوانين 
 داخمية تدعم عمميات تطبيق الجودة.

3.92 78.35 16.83 *0.000 4 

4.  

مل يوجةةةد لمجامعةةةة نظةةةام خةةةاص إلدارة الجةةةودة تشةةة
معةةةةةةايير االعتمةةةةةةاد، قةةةةةةانون وزارة التربيةةةةةةة والتعمةةةةةةيم 

 .ISOالعالي، والنقاط المرجعية، ومعايير 
3.88 77.61 16.14 *0.000 5 

5.  

تيةةةةةةةتم إدارة الجامعةةةةةةةةة بتطةةةةةةةوير أىةةةةةةةةداف الجةةةةةةةةودة، 
 والخطط، واإلجراءات.

3.93 78.53 17.81 *0.000 3 
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6.  

يوجةةةةةد لةةةةةدى الجامعةةةةةة نظةةةةةام التوثيةةةةةق يشةةةةةمل أدلةةةةةة 
العمميةةةات اإلداريةةةة، أدلةةةة السياسةةةات  الجةةةودة، أدلةةةة

واإلجةةةراءات، أدلةةةة لمنمةةةاذج وسةةةجالت المسةةةتخدمة 
 في المؤسسة، باإلضافة إلى كتيبات الفنية.

3.87 77.43 16.73 *0.000 6 

7.  

تقةةةةةةةةوم إدارة الجامعةةةةةةةةة بعمميةةةةةةةةة التةةةةةةةةدقيق الةةةةةةةةداخمي 
الدوري، لمتأكد مةن درجةة االمتثةال العمميةات بنظةام 

 اإلجراءات. 
3.51 70.14 8.58 *0.000 11 

8.  

تقةةةةةوم إدارة الجامعةةةةةةة بقيةةةةةةاس األداء ومقارنتةةةةةةو مةةةةةةع 
 مؤشرات األداء المحددة في نظام تقييم األداء.

3.54 70.83 9.67 *0.000 10 

9.  

يوجةةةد لةةةدى الجامعةةةة آليةةةات واضةةةحة لقيةةةاس رضةةةا 
 المستفيدين

3.28 65.62 4.22 *0.000 13 

10.  

يوجةةد لةةدى الجامعةةة خطةةط لمتحسةةين المسةةتمر فةةي 
 تائج التقييم والمراجعة.ضوء ن

3.62 72.35 10.46 *0.000 8 

 12 0.000* 5.48 67.37 3.37 تقوم الجامعة بنشر تقارير نتائج التقييم  .11

12.  

يوجد في الجامعة آليةات واضةحة لتطةوير وتحسةين 
 أداء وحدة الجودة بشكل مستمر

3.59 71.74 9.60 *0.000 9 

13.  

ء مةةةن تقةةةوم وحةةةدة الجةةةودة بتقيةةةيم أداء األفةةةراد كجةةةز 
 عممية إدارة األداء.

3.85 76.97 16.06 *0.000 7 

  0.000* 19.95 75.54 3.78 جميع المجاالت السابقة معا 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة * . 
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 يمكن استخالص ما يمي: (588جدول )من 

ساوي " يىيكمية المؤسسة وحدة/دائرة خاصة بالجودة  تتضمنلمفقرة األولى " المتوسط الحسابي  -
، 36823%، قيمة االختبار90850( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية من  4853

لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى  08000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ).
0.05داللة   يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد ، مما
نالحظ ان الرتبة التي  وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 3وىي 

( وىي أعمى نسبة موافقة في المحور، وتعزو الباحثة ذلك إلى أنو 1حصمت عمييا ىذه الفقرة )
ت ىيكمية الجامعة وحدة خاصة بالجودة )إدارية، أكاديمية( تتبع ىذه تتضمن 2002منذ عام 

لنائب الرئيس لمشئون األكاديمية ومع نشر ثقافة الجودة وتطور العمل في الجامعة، اتخذ  الوحدة
حيث تتبع ىذه العمادة لرئاسة الجامعة  2013قرار بتشكيل عمادة الجودة والتخطيط في أغسطس 

لجودة والتخطيط، كما يوجد لدى العمادة تواصل مع جميع الدوائر مباشرة من خالل عميد ا
 واالقسام من خالل لجان.  

"  يوجد لدى الجامعة آليات واضحة لقياس رضا المستفيدينالمتوسط الحسابي لمفقرة التاسعة "  -
وأن القيمة ، 4822، قيمة االختبار%65862أي أن المتوسط الحسابي النسبي   3828 ساويي

لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  08000تساوي  (Sigالية ).االحتم
0.05  3، مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وىي 

التي حصمت  نالحظ أن الرتبة وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
( وىي أقل نسبة موافقة وتعزو الباحثة ذلك لوجود إجراءات محددة تقوم بيا 13عمييا ىذه الفقرة )

عمادة الجودة والتخطيط لقياس رضا المستفيدين، وتعد ىذه اإلجراءات حديثة التطبيق ومن 
ون الطمبة، أمثمتيا إجراءات قياس رضا الطمبة حول أداء موظفي القبول والتسجيل، المالية، شئ

وىي الجيات التي تتعامل مع الطمبة بشكل مباشر، باإلضافة إلى قياس رضا الطمبة عن أداء 
عضو ىيئة التدريس من خالل استبانات التقييم، ناىيك عن قياس رضا الطمبة حول الخدمات 

تفادة من ريا، العيادة الطبية ....الخ، ومع ذلك ال يوجد آليات لالسيالتي تقدميا المكتبة، الكافت
 نتائج قياس مستوى الرضا. 
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، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3878 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -
 (Sigوأن القيمة االحتمالية ).، 19895%، قيمة االختبار75854لجميع فقرات المجال يساوي 

0.05مستوى داللة  دال إحصائيًا عند"إدارة الجودة" لذلك يعتبر مجال  08000تساوي   مما ،
وىذا  3يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال يختمف جوىريًا عن درجة الحياد وىي 

وتعزو الباحثة ذلك إلى قيام يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. 
حيث سعت ىذه الوحدة منذ نشاتيا إلى دعم  2002ام إدارة الجامعة بتأسيس وحدة الجودة منذ ع

الجامعة عمميات التطوير والتحسين في الجامعة من خالل رسالتيا التي تؤكد عمى " تييئة 
ونشر ثقافة الجودة، وقيادة عممية التحسين اإلسالمية لموفاء بمتطمبات ومعايير الجودة العالمية 

مي واإلداري، وكسب ثقة المجتمع الفمسطيني في المستمر لألداء الجامعي المؤسسي واألكادي
الدوائر  من خالل التواصل مع جميع" وذلك نوعية الخريجين وفقا لمعايير أداء محددة وواضحة

كما تسعى إدارة الجامعة بتطوير  .واألقسام من خالل فرق التميز ومجمس الجودة في الكميات
األدلة والنماذج والسجالت بشكل أىداف و إجراءات وخطط ضمان الجودة، وكذلك تطوير 

 يتماشى مع نتائج التقييم الدوري.

 نتيجة الفرضية:

 (.2.25يؤثر نظام إدارة الجودة عمى ضمان الجودة عند مستود داللة إحصائية )

وتعزو الباحثة وجود ذلك التأثير إلى التداخل الكبير بين نظام إدارة الجودة وتحقيق ضمان 
طبيق نظام إدارة الجودة والتي تنطمق من وجود جية مسئولة عن الجودة، حيث أن إجراءات ت

متابعة عمميات إدارة الجودة في الجامعة من خالل نشر ثقافة الجودة واشراك العاممين في 
الجامعة في عمميات المتابعة والتقييم والتطوير والذي بدوره يقود إلى تحقيق ضمان الجودة وذلك 

تأكد من تطبيق األنظمة اإلدارية والقرارات التي تتخذ عمى من خالل وجود آليات منيجية لم
مستوى الجامعة وكذلك إجراءات عمميات التقييم الداخمي الدورية والتي تعتبر من أىم إجراءات 
 ضمان الجودة في المؤسسة، واالستفادة من نتائج التقييم لتحسين األداء واتخاذ القرارات الالزمة.

إلرشادية، وأدلة العمميات والوثائق والنماذج جزء أساسي في نظام إدارة كذلك يعتبر توفر األدلة ا
 الجودة لما ليا من دور ىام في ضمان جودة العمميات والرقابة.
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( والتي تشةير إال أن إدارة الجةودة تةؤثر عمةى 2007) Mikolكل من  واتفقت ىذه النتائج مع دراسة
( عمةى ضةرورة وجةود Bamber2012 (ت دراسةة أكةدكما  أداء المؤسسة و عممية اتخاذ القرارات.

دائةةةرة فةةةي الجامعةةةة تيةةةتم بموضةةةوع التطةةةوير والجةةةودة وتطبةةةق معةةةايير االعتمةةةاد المعمةةةول بيةةةا، كمةةةا 
معةايير يمكةن إتباعيةا إلدارة  عمةى ضةرورة تحديةد( 2011) أوضحت دراسة كل من يدح، الصةرايرة

ضةةرورة عمةةى  (2011السةةامرائي)العيثةةاوي، . كمةةا أوصةةت دراسةةة الجةةودة وضةةمانيا فةةي الجامعةةات
( عمةةى 2013) ، كمةةا أكةةدت دراسةةة كةةل مةةن المةةزين وسةةكيك عمةةىنشةةر ثقافةةة الجةةودة فةةي الجامعةةة

ضةةرورة نشةةر مفةةاىيم ثقافةةة الجةةودة الشةةاممة فةةي مؤسسةةات التعمةةيم العةةالي مةةع تعزيةةز مظةةاىر القةةوة 
مبةةةةة فةةةةي اتخةةةةاذ ودعةةةةم عوامةةةةل تحقيةةةةق الجةةةةودة فةةةةي الجامعةةةةات الفمسةةةةطينية ومشةةةةاركة العةةةةاممين والط

لضةةةمان ( والتةةةي أوصةةةت بإعةةةداد نظةةةام شةةةامل ووظيفةةةي وفعةةةال 2013القةةةرارات، ودراسةةةة مخمةةةوف )
( والتةي توصةمت إلةى اىميةة وجةود جيةاز مخةتص 2005الجودة، ودراسة كل من العةاجز ونشةوان )

 إلدارة الجودة الشاممة مع وجوب أن يكون ذلك الجياز قادراص عمى التطبيق والتنفيذ.

 لرابعة:الفرضية ا

يؤثر نظام تطبيق المنيج الشمولي )نظام اإلدارة اإلستراتيجية, نظام إدارة األداء, نظام إدارة 
 (.2.25مستود داللة احصائية )الجودة( عمى ضمان الجودة عند 

لمعرفةةة مةةا إذا كانةةت متوسةةط درجةةة االسةةتجابة قةةد وصةةمت إلةةي درجةةة الحيةةاد  Tتةةم اسةةتخدام اختبةةار 
 (.589ج موضحة في جدول )النتائ أم ال. 3وىي 
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 (5.9جدول )  

 فقرات االستبيانلجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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 0.000* 17.92 73.04 3.65 فقرات االستبيانجميع 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *                            . 

( 5)الدرجةة الكميةة مةن  3865 سةاويالمتوسةط الحسةابي لجميةع الفقةرات يتبةين أن ( 589من جدول )
 (Sigأن القيمةة االحتماليةة ).17892 االختبةار ، قيمةة %73804 أي أن المتوسةط الحسةابي النسةبي

0.05لذلك تعتبر الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى داللةة  08000تساوي   ممةا يةدل عمةى أن ،
وىذا يعني أن ىناك موافقةة مةن قبةل أفةراد  3متوسط درجة االستجابة قد زاد عن درجة الحياد وىي 

لي لضةةمان وتعةةزو الباحثةةة ذلةةك إلةةى وجةةود تطبيةةق لممةةنيج الشةةمو  .بشةةكل عةةامالعينةةة عمةةى الفقةةرات 
الجةةودة فةةي مؤسسةةات التعمةةيم العةةالي فةةي الجامعةةة اإلسةةالمية بشةةكل جزئةةي وىةةو مةةا أكدتةةو المقابمةةة 

ي، حيةةث وقةةت إجةةراء المقابمةةة كةةان كةةل مةةن التةةي تمةةت مةةع كةةل مةةن د.فريةةد القيةةق، ود.حةةاتم العايةةد
ت منفصةةمة عمةةادة التخطةةيط والتطةةوير ووحةةدة الجةةودة األكاديميةةة، ووحةةدة الجةةودة اإلداريةةة تتبةةع إدارا

م تةةةم العمةةةل عمةةةى دمةةةج عمةةةادة التخطةةةيط 2013وليةةةا أولويةةةات مختمفةةةة، ولكةةةن فةةةي شةةةير سةةةبتمر 
والتطوير ووحدة الجودة األكاديميةة واإلداريةة لتصةبح عمةادة الجةودة والتطةوير وتتبةع رئةيس الجامعةة 

 الشمولي بشكل رسمي.وضع قاعدة األساس لمبدء بتطبيق المنيج  مباشرة، وىذا إلى
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 :الخامسةضية الفر  

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة المبحوثين حول تطبيق المنيج الشمولي 
لتحقيق الجودة تعزد لممتغيرات الشخصية التالية: )الجنس, العمر, المؤىل العممي, عدد 

 سنوات الخبرة في الجامعة, المنصب اإلداري في الجامعة حاليا(
 

مسةةتقمتين" لمعرفةةة مةةا إذا كةةان ىنةةاك فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية  لعينتةةينT تةةم اسةةتخدام اختبةةار " 
وىو اختبار معممي يصةمح لمقارنةة متوسةطي مجمةوعتين مةن البيانةات. كةذلك تةم اسةتخدام اختبةار " 
التبةةةاين األحةةةادي " لمعرفةةةة مةةةا إذا كةةةان ىنةةةاك فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية وىةةةذا االختبةةةار معممةةةي 

 متوسطات أو أكثر. 3يصمح لمقارنة 

يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين اســـتجابة المبحـــوثين حـــول تطبيـــق المـــنيج الشـــمولي 
 لمجنس. لتحقيق الجودة تعزد

 -  Tالمقابمة الختبار"  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  (5.10جدول )من النتائج الموضحة في 
والمجاالت مجتمعة معا  لجميع المجاالت α ≤ 0.05لعينتين مستقمتين " أكبر من مستوى الداللة 

وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الجنس.حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 

وقوانين واحدة،  العاممين في الجامعة )ذكور، إناث( يعيشون نفس ظروف العمل، وتحكميم أنظمة
وتشرف عمييم إدارة واحدة لذلك فيم متساوون في معرفتيم بممارسات الجامعة عمى صعيد أنظمة 

 )اإلدارة اإلستراتيجية، إدارة األداء، إدارة الجودة(.

عند  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية( بأنو 2011اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة الحراجشة )
ال توجد فروق ذات داللة ( 2008تعزى لمجنس، ودراسة عايش ) α ≤ 0.05مستوى داللة 

.لمجنس تعزى α ≤ 0.05عند مستوى داللة  إحصائية
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 الجنس –لعينتين مستقمتين " -  T" نتائج اختبار : (5.11جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 أنثى ذكر 

 0.123 1.549- 3.72 3.57 اإلدارة اإلستراتيجية.

 0.310 1.018- 3.68 3.57 إدارة األداء.

 0.977 0.028- 3.78 3.78 إدارة الجودة.

 0.311 1.015- 3.73 3.63 جميع المجاالت معا

 

يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين اســـتجابة المبحـــوثين حـــول تطبيـــق المـــنيج الشـــمولي 
 لمعمر. لتحقيق الجودة تعزد

المقابمة الختبار"  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  (5811في جدول )ضحة من النتائج المو 
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  α ≤ 0805التباين األحادي " أقل من مستوى الداللة 

وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
سنة  40العمر لصالح الذين أعمارىم المجاالت مجتمعة معا تعزى إلى حول ىذه المجاالت و 

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن ىذه الفئة العمرية  لدييا خبرة كبيرة في العمل في الجامعة، وقد فأكثر.
عاصرت تطور األنظمة اإلدارية )نظام اإلدارة اإلستراتيجية، نظام إدارة األداء، نظام إدارة 

يم من إصدار األحكام المنطقية حول واقع تطبيق المنيج الشمولي لضمان الجودة( مما مكن
 الجودة في الجامعة اإلسالمية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ( 2008واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة عايش )
 .العمرتعزى إلى  تقديرات عينة الدراسة
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 العمر –" التباين األحادي نتائج اختبار "  (:5.11جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

أقل من 
 سنة 30

 30من 
أقل  –
 40من 

 سنة

سنة 40
 فأكثر

 0.001* 7.238 3.74 3.41 3.56 اإلدارة اإلستراتيجية.

 0.013* 4.422 3.72 3.45 3.52 إدارة األداء.

 0.000* 10.014 3.95 3.56 3.70 إدارة الجودة.

 0.000* 8.315 3.80 3.47 3.59 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين اســـتجابة المبحـــوثين حـــول تطبيـــق المـــنيج الشـــمولي 
 .لممؤىل العممي لتحقيق الجودة تعزد

المقابمة الختبار"  (.Sig)أن القيمة االحتمالية  ن( تبي 5812جدول )من النتائج الموضحة في 
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  α ≤ 0805التباين األحادي " أقل من مستوى الداللة 

وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
المؤىل العممي لصالح الذين مؤىميم زى إلى حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تع

دكتوراه. وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أن أصحاب المؤىالت العميا )دكتوراة( لدييم القدرة عمى 
جراءات تطبيق األنظمة الثالث )اإلدارة اإلستراتيجية، إدارة  دارك تفاصيل وا  فيم واستيعاب وا 

أكبر مما ىم من حممة الماجستير والبكالوريس وىذا  األداء، إدارة الجودة( لضمان الجودة بشكل
 حسب اعتقاد الباحثة أدى إلى وجود فروق في استجابة أفراد العينة.

( بأنو 2011(، حراجشة )2008(، عايش )2012واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة كل من بشير )
 زى لممؤىل العممي.تع توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسةال 

 المؤىل العممي –التباين األحادي " نتائج اختبار "  (:5.12دول )ج
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 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس

 0.001* 7.241 3.82 3.47 3.53 اإلدارة اإلستراتيجية.

 0.005* 5.454 3.79 3.41 3.56 إدارة األداء.

 0.003* 6.147 3.98 3.62 3.73 إدارة الجودة.

 0.001* 7.594 3.86 3.50 3.60 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة المبحوثين حول تطبيق المنيج الشمولي   
 د سنوات الخبرة في الجامعة )كإداري أو أكاديمي إداري(.لمعد لتحقيق الجودة تعزد

المقابمة الختبار"  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  (5813جدول )من النتائج الموضحة في 
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  α ≤ 0805التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

وق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فر 
. تعزو الباحثة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى سنوات الخبرة في الجامعة

ىذه النتيجة إال أن معظم أفراد عينة الدراسة عمموا لفترات طويمة في الجامعة، أي أن لدييم الخبرة 
ابة والحكم الدقيق عمى واقع تطبيق المنيج الشمولي لضمان الجودة في والكفاءة المطموبة لالستج

 سنوات خبرة فاكثر. 10نسبة الحاصمين عمى  %5184الجامعة اإلسالمية، حيث يتضح ان 

أنو ال توجد فروق ذات ( 2011(، الحراجشة )2008واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة ابو عامر )
 تعزى لسنوات الخبرة. عينة الدراسةداللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 

 

 

 

 عدد سنوات الخبرة في الجامعة –التباين األحادي " اختبار "  نتائج(: 5.13جدول )
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 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

أقل من 
5 

 سنوات

 5من 
أقل  –
 10من 

 سنوات

10 
سنوات 
 فأكثر

 0.299 1.214 3.65 3.58 3.50 اإلدارة اإلستراتيجية.

 0.315 1.161 3.63 3.62 3.47 إدارة األداء.

 0.225 1.500 3.84 3.74 3.68 إدارة الجودة.

 0.261 1.351 3.70 3.64 3.55 جميع المجاالت معا

   
يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين اســـتجابة المبحـــوثين حـــول تطبيـــق المـــنيج الشـــمولي 

 داري في الجامعة حاليا.لممنصب اإللتحقيق الجودة تعزد 

 يمكن استنتاج ما يمي: (5814جدول )من النتائج الموضحة في 

المقابمة الختبار" التباين األحادي " أقل من مستوى الداللة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
0805 ≥ α  " وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة  اإلدارة اإلستراتيجية " لمجال
ائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذا المجال تعزى إلى المنصب اإلداري في إحص

عميد/ /  رئيس الجامعة/ نائب الرئيس/ مساعد نائب رئيس الجامعة وذلك لصالح الذين منصبيم
ىذا يعني أن درجة الموافقة حول مجال اإلدارة اإلستراتيجية كانت أكبر لدى أفراد  .نائب عميد

الذين بمنصب رئيس الجامعة/نائب رئيس/ مساعد نائب رئيس جامعة/عميد/نائب عميد،  العينة
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة ألن عممية التخطيط اإلستراتيجي يتم عمى مستوى اإلدارة العميا في 
الجامعة بما ذلك عممية جمع المعمومات، والتحميل البيئي، وصياغة الخطط التنفيذية، ووضع 

 باإلضافة  إلى عمميات التقييم الدورية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.الموازنات 
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  أكبر من مستوى الداللة (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت، فقد تبين أن القيمة االحتمالية 
0805 ≥ α  وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات

 .اإلداري في الجامعةالمنصب المجاالت والمجاالت مجتمعة، تعزى إلى  هحول ىذعينة الدراسة 
تعزو الباحثة ذلك إلى السياسة المتبعة في الجامعة من محاولة إشراك جميع العاممين في 

دارة الجودة. وبالتالي ىذا يمعب دور ميم في إلماميم بمضامين األنظمة  عمميات إدارة االداء، وا 
سابقة وىذا حسب اعتقاد الباحثة أدى إلى عدم وجود فروق في استجابة  التي تحكم العمميات ال

 أفراد العينة تعزى إلى المنصب اإلداري.

 المنصب اإلداري في الجامعة –التباين األحادي " نتائج اختبار " (: 5.14جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

 رئيس الجامعة/

ئيس/ نائب الر 
 مساعد نائب رئيس

عميد/ 
نائب 
 عميد

رئيس 
 قسم

 إداري مدير

 0.037* 2.595 3.52 3.67 3.62 3.88 3.85 اإلدارة اإلستراتيجية.

 0.217 1.456 3.51 3.68 3.66 3.83 3.62 إدارة األداء.

 0.193 1.535 3.71 3.86 3.80 3.93 4.04 إدارة الجودة.

 0.069 2.208 3.57 3.73 3.69 3.88 3.85 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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 السادسالفصل  
         النتائج والتوصيات

 مقدمة. 1.1

 نتائج الدراسة. 1.1

 توصيات الدراسة. 1.1

 دراسات مقترحة. 1.1
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 مقدمة1.1

تي تم التوصل إلييا من خالل ىذه الدراسة، كما يضم يتم في ىا الفصل استعراض أىم النتائج ال
ىذا الفصل عرض ألىم التوصيات التي توصمت إلييا الباحثة بيدف االستفادة منيا في بناء 

 األنظمة التي تحقق المنيج الشمولي لضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي.

 نتائج الدراسة 6.2

 :التالية النتائج إلى الباحثة تتوصم الدراسة وفرضيات فقرات تحميل بعد

 باإلدارة اإلستراتيجية: تتعمق نتائج 6.2.1

%، كما أن 82.9بنسبة  مع رؤيتيامنسجمة رسالة الجامعة غالبية عينة الدراسة أجابت أن  .1
 مفيوم اإلدارة اإلستراتيجية واضح لدى إدارة الجامعة.% أكدوا أن 78.91ما نسبتو 

% 77.05وذلك بنسبة  موثقة ومعتمدة لتحقيق األىدافيوجد لدى الجامعة خطط تنفيذية  .2
 % من العينة اإلستطالعية أكدوا أن75.89حسب وجية نظر العينة اإلستطالعية، كما أن 

 متنوعة.الخبرات الأصحاب  يشمل فريق التخطيط اإلستراتيجي في الجامعة

فيز فعال يدفع نظام تح في الجامعة اإلسالمية  يوجدمن عينة الدراسة أنو  %58.10 أشار .3
 .العاممين لتطبيق الخطط اإلستراتيجية

جميع بإشراك الجامعة  % من عينة الدراسة أكدوا عمى قيام  إدارة61.80أظيرت الدراسة أن .4
المعنيين عند وضع الخطة اإلستراتيجية )العاممين، الطمبة، أصحاب المصمحة ، فئات 

 .المجتمع المحمي(

 بإدارة األداء: تتعمق نتائج 6.2.2

، بينما الجامعة مؤشرات أداء واضحة عمى امتالك % من عينة الدراسة75.73أكد  .1
يوجد لدى الجامعة نظام واضح يحكم عممية إدارة األداء عمى صعيد  % أوضحوا أنو75.02
 .المؤسسة
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ىذا  تقوم إدارة الجامعة بتعميم اإلجراءات التصحيحية والقرارات المعتمدة عمى نتائج التقييم .2
تقوم إدارة الجامعة بتعميم % 68.31% من عينة الدراسة، كما أوضح 65.79ما ذكره 

 .ونشر نتائج تقييم األداء

 بإدارة الجودة: تتعمق نتائج 6.2.3

دائرة خاصة  / وحدة تتضمن ىيكمية المؤسسة% من العينة اإلستطالعية أن 90.50أكد  .1
 .بالجودة

مع الكميات  ى وحدة الجودة لد تواصل% من العينة اإلستطالعية عمى وجود 84.31عبر  .2
% من عينة 78.35 ، كما أكدعبر ممثمين أو لجان فرعيةوذلك عبر  واألقسام والدوائر

 إدارة الجامعة بتطوير أىداف الجودة، والخطط، واإلجراءات. الدراسة عمى اىتمام

آليات واضحة لقياس رضا  % من المبحوثين امتالك الجامعة65.62كما اعتبر  .3
 .المستفيدين

% من العينة 67.37فقد أكد  الجامعة بنشر تقارير نتائج التقييم فيما يتعمق بقيام إدارةو  .4
إدارة الجامعة بعممية التدقيق الداخمي الدوري، لمتأكد  اإلستطالعية ذلك، أما فيما يتعمق  بقيام

% من عينة الدراسة ىذه 70.14فقد أكد  من درجة االمتثال العمميات بنظام اإلجراءات
 ة.النتيج

 نتائج عامة: 6.2.4

كانت نسبة الذكور في عينة الدراسة أعمى من نسبة اإلناث حيث بمغت نسبة الذكور  .1
 .% إناث20.3%، بينما الباقي 79.7

، %46.4حيث بمغت نسبتيم  سنة فأكثر 40غالبية عينة الدراسة كانت أعمارىم تتراوح بين  .2
، %28.4حيث بمغت نسبتيم  سنة 40أقل من  -30تتراوح أعمارىم من  تميو الفئة العمرية 

 .%25.2عمى أقل نسبة  سنة 30عينة الدراسة أعمارىم أقل من وأخيرًا الفئة العمرية 

كانت نسبة الحاصمين من عينة الدراسة عمى مؤىل عممي بكالوريس أعمى من غيرىا حيث  .3
 ، وجاءت في المرتبة%28.4وتميو حممة الدكتوراة حيث بمغت نسبتيم  % ،50.5قدرت 

 .%21.2 األخيرة حممة الماجستير بنسبة
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عمى أعمى نسبة حيث  سنوات فأكثر 10احتمت العينة اإلستطالعية تتراوح سنوات خبرتيم  .4
وىو ما يعادل أكثر من نصف العينة اإلستطالعية، بينما احتمت العينة   %51.4بمغت 

مركز الثاني عمى ال سنوات 10أقل من  -5تتراوح سنوات خبرتيم من اإلستطالعية التي 
 سنوات 5عينة الدراسة سنوات خبرتيم أقل من ، وكانت نسبة عينة الدراسة % 26.1بنسبة 
22.5%. 

، يميو الذين %57.2أغمب المستطمع أراؤىم من اإلداريين العاممين في الجامعة بنسبة  .5
، وقد توزعت باقي النسب عمى العمداء ونوابيم، %19.4يشغمون من رئيس قسم بنسبة 

 الجامعة ونوابو ومساعدييم.ورئيس 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة  أثبتت الدراسة عدم وجود .6
 .حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى الجنس

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت ت .7
 .سنة فأكثر 40ا تعزى إلى العمر لصالح الذين أعمارىم والمجاالت مجتمعة مع

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت  .8
 .والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى المؤىل العممي لصالح الذين مؤىميم دكتوراه

الدراسة حول ىذه  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة .9
 .المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى سنوات الخبرة في الجامعة

مجال "اإلدارة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول  .10
تعزى إلى المنصب اإلداري في الجامعة وذلك لصالح الذين منصبيم رئيس  اإلستراتيجية"

 .يس/ مساعد نائب رئيس / عميد/ نائب عميدالجامعة/ نائب الرئ

دارة الجودة فقد أظيرت الدراسة عدم وجود .11 فروق ذات  أما بالنسبة لمجال إدارة األداء وا 
داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت 

 .مجتمعة، تعزى إلى المنصب اإلداري في الجامعة
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 سةالدرا توصيات 6.3

التي  التوصيات بعضبصياغةقامت الباحثة ،التي تم التوصل إلييا الدراسة نتائجانطالقًا من ال
في االنظمة المتبعة في الجامعة والتي تؤثر  الموجودة مكن أن تساىم في تعزيز نقاط القوةمن الم

 .التي بحاجة إلى تحسيننقاط عمى ضمان الجودة، وتحسين ال

 ستراتيجيةباإلدارة اإل توصيات تتعمق 6.3.1

، وذلك لما لو من أثر في نظام تحفيز العاممين لتطبيق الخطط اإلستراتيجيةتفعيل العمل ب .1
 تحقيق أىداف وغايات الجامعة.

جميع المعنيين )العاممين، الطمبة، أصحاب المصمحة ، فئات المجتمع  ضرورة إشراك .2
 في إعداد الخطة اإلستراتيجية. المحمي(

إلستراتيجية لمجامعة عمى جميع الدوائر واألقسام والوحدات زيادة وسائل تعميم الخطة ا .3
لضمان تكامل األدوار مما يضمن سير عمميات الجامعة وفقًا لمتوجيات اإلستراتيجية المتفق 

 عمييا.
تراعي الميزة التنافسية عمى المستوى معايير ومؤشرات واضحة  تضمين الخطة اإلستراتيجية .4

 المحمي واإلقميمي والعالمي.
 بإدارة األداء يات تتعمقتوص 6.3.2

وتعزيز  الناتجة من تقارير التقييم،  اإلجراءات التصحيحيةوضع آليات محددة لتعميم  .1
لالستفادة منيا في عمميات التحسين  القرارات المعتمدة عمى نتائج التقييمسياسات اتخاذ 

 والتطوير.

ايير ومؤشرات أداء اعتماد عمميات التقييم الدوري عمى صعيد المؤسسة واألفراد  وفق مع .2
 محددة، واالستمرار في عمميات تعميم نتائج تقييم األداء سواء عبر لقاءات أو منشورات.

إدارة الجامعة بمراجعة تأثير نظام إدارة األداء عمى التخطيط اإلستراتيجي تعزيز دور  .3
من خالل بناء نظام متكامل بين عمميات ضمان الجودة والتخطيط في  وعمميات الجودة 

 لجامعة.ا



103 

 

، وتدريب العاممين عمى الحرص عمى تنوع النماذج المستخدمة في نظام تقييم األداء الشامل .4
  المؤشرات والمعايير المتضمنة في ىذه النماذج وكيفية استخداميا في عمميات التقييم.

 بإدارة الجودة توصيات تتعمق 6.3.3

ق بشكل دوري، مع مستوى الرضا الوظيفي يطب إعداد نموذج يشمل جوانب متعددة لقياس .1
وضع آليات واضحة ومعمنة لالستفادة من ىذه النتائج في التحسين والتطوير، باإلضافة إلى 

 إتخاذ اإلجراءات التصحيحة وترجمتيا إلى قرارات.

اعتماد  إجراءات واضحة وممنيجة لتوفير التغذية الراجعة حول نتائج التقييم الذاتية و  .2
 الداخمية والخارجية.

تضم خبرات متنوعة لمقيام بعمميات التقييم الدورية عمى صعيد الجامعة، ن استحداث لجا .3
وكذلك بناء نظام نظام وآليات إلصدار تقارير دورية ينتج عنيا توصيات لتحسين ظروف 

 العمل.

بناء نظام متكامل لضمان الجودة لمتأكد من تنفيذ القوانين واألنظمة والقرارات المتخذة عمى  .4
   اتيا المختمفة.مستوى الجامعة ووحد

 توصيات عامة  6.3.4

تنويع أساليب وطرق نشر ثقافة ضمان الجودة في الجامعة لتصبج جزء ال يتجزأ من ثقافة  .1
من خالل تشجيع تبادل أفضل الممارسات بين العاممين في الجامعة في  المؤسسة ككل

 مجال ضمان الجودة.

)نظام اإلدارة  التتصميم نظام المنيج الشمولي لضمان الجودة يشمل األنظمة الث .2
اإلستراتيجية، نظام إدارة األداء، نظام إدارة الجودة( وكذلك العمميات الرئيسية في تمك 

 األنظمة. 

تحديد إجراءات وآليات واضحة لعممية التقييم الدورية والتي تقوم بيا جية محددة بالجامعة  .3
 الجامعة.  لمتأكد من تطبيق وفاعمية المنيج الشمولي لضمان الجودة المتبع في

توفير الموارد الكافية الخاصة بتطبيق المنيج الشمولي لضمان الجودة بما يتناسب مع  .4
 موازنة الجامعة.
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دعم اإلدارة العميا لموضوع تطبيق المنيج الشمولي لضمان الجودة مما يقمل من عواقب  .5
 مقاومة التغيير.

 دراسات مقترحة 6.4

 :التالية ساتراالدة الباحث قترحيا ، تاستنادًا عمى النتائج التي تم التوصل إلي
-الممارسات الجيدة في تطبيق المنيج الشمولي لضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي .1

 دراسة حالة مقارنة بين الجامعات الفمسطينية.
تصور مقترح لتطوير فاعمية المنيج الشمولي لضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي في  .2

 حديثة.ضوء االتجاىات ال
 المعوقات التي تواجو مؤسسات التعميم العالي في تطبيق المنيج الشمولي لضمان الجودة. .3
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 أواًل/المراجع العربية
 ن الكريم.القرآ 
 سسات التعميم العالي بحوث "ضمان الجودة في مؤ (.2010) نآخرو  و الرب،عماد أبو

 . التوزيع،عمان،األردن و لمنشر صفاء دار.ودارسات"
 ( التخطيط اإلستراتيجي القومي". شركة مطابع السودان لمعممية.2008ابو صالح، محمد ".) 
 ( 1996اتكنسون، فيميب.) إدارة الجودة الشاممة التغيير الثقافي:األساس الصحيح إلدارة"

ب عبد الفتاح السيد العماني، الجزء األول، مركز الخبرات المينية . تعريالجودة الشاممة"
 لإلدارة الحديثة، الجيزة، مصر.

  إدارة الجودة الشاممة المفاىيم األساسيات األدوات (.2008)أروى ، نورأحمد، النعيم و"
 . الطبعة األولى، ىيئة الخرطوم لمصحافة والنشر، السودان.والوسائل"

 إدارة الجودة في التعميم العالي منظور دولي عن التقويم (.2007) بريان، جون وثارالشاه"
 . ترجمة/ دالل بنت منزل النضير، معيد اإلدارة العامة، السعودية.المؤسسي والتغيي"

 ( 2005البيالوي، حسن حسين وآخرون.) الجودة الشاممة في التعميم بين مؤشرات التميز"
 الطبعة األولى، دار السيرة، عمان، األردن.. ومعايير االعتماد )األسس والتطبيقات("

 ( 2009الترتوري،محمد وأغادير، جويخان.) إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم"
. الطبعة الثانية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، العالي والمكتبات ومراكز المعمومات"

 عمان، األردن.
 ( 2005حسين، سالمة.) دار النيضة العربية لمنشر الجودة في التعميم""االعتماد وضمان .

 والتوزيع، القاىرة، مصر.
  الطبعة األولى، الدار االستراتيجية اإلدارية".(2000) منى، شريفخطاب، عايدة و."

 اليندسية، القاىرة، مصر.  
  دار المناىج ."اإلدارة اإلستراتيجية مدخل تكاممي"(2007) احسان، جالبرشيد، صالح و .

 التوزيع، عمان، األردن.لمنشر و 
 ( الطبعة الثانية، مكتبة النيضة " إدارة المدارس بالجودة الشاممة".)2003الشرقاوي، مريم .

 المصرية، القاىرة، مصر.
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 ( 2008الطائي، العبادي وآخرون.)"الطبعة "إدارة الجودة الشاممة في التعميم الجامعي.
 ردن.األولى، مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع، عمان، األ

 ( 2011الطراونة، تحسين.)"الطبعة األولى، دار البداية، "استراتيجيات اإلدارة الحديثة.
 عمان، األردن.

 (التخطيط اإلستراتيجي لتطوير أداء المؤسسات التنظيم 2008عبد الفتاح ،ايمان وآخرون".)
 دار الكتب والوثائق العممية، مصر. االرتقاء بالكفاءات القيادية". -واإلدارة

 التقويم التربـوي المؤسسـي:  أسسـو ومنيجياتـو وتطبيقاتـو فـي تقـويم (."2003)م، صالحعال
 ، مصر.القاىرة، .  دار الفكر العربي"المدارس

 ،لمطباعة والنشر، ابنحزم دار األولى، الطبعةالمؤسسي". العمل (2002)."محمد العدلوني 
  .بيروت

 (2009الغالبي، إدريس.) الطبعة الثانية، دار منيجي متكامل""اإلدارة االستراتيجية منظور .
 وائل لمنشر، عمان، األردن.

  دار "أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازن"(.2009)  وائل، ادريسالغالبي، طاىر و .
 وائل لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى ، عمان، األردن.

 ( 2006غنيم، عثمان)."دار الصفاء لمنشر الطبعة األولى ،  ."التخطيط أسس ومبادئ عامة
 والتوزيع، عمان، األردن. 

 (2008مجيد، سوسن.)"دار صفاء لمتوزيع والنشر، " الجودة في التعميم دراسات تطبيقية .
 عمان، األردن.

 (2003مرسً،نبٌل)". التنافس استزاتيجيات وتنفيذ تكويي االستزاتيجية اإلدارة".

 .الجدٌدة،مصردارالجامعة
  الحادي القرن تحديات لمواجية اإلستراتيجية "اإلدارة. (1999) الحميد بدع المغربي 

 مصر. القاىرة، العربية طباعة نشر وتوزيع، النيمين مجموعة ".والعشرين
 ( 2001الكرخي، مجيد.)"الطبعة األولى، دار الشئون "تقويم األداء في الوحدات االقتصادية.

 الثقافية العامة، بغداد، العراق.
 ( 2007النبوي، أمين.)دارة الجودة الشاممة في التعميم الجامعي -"االعتماد األكاديمي وا 

 . الدار المصرية المبنانية، القاىرة، مصر.حالة كميات التربية نموذجًا"
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 التقارير والدوريات 
 

 ( 2006ابو فارة، يوسف.)"واقع تطبيق إدارة الجودة الشاممة في الجامعات الفمسطينية" .
 (، األردن.2(، العدد )2ة األعمال، مجمد )المجمة األردنية في إدار 

 ( 2004أحمد، خوخة".) المدخل في تحسين جودة الخدمات الصحية : الرعاية الصحية
 . المكتب التنفيذي لمجمس وزارة الصحة لمدراء مجمس التعاون لدول الخميج العربية.األولية"

 ( 2006البنا، رياض وآخرون.) وزارة كز الجودة""تطوير الييكل التنظيمي لمنظومة مر .
 التربية والتعميم، البحرين.

 مصر. المينية، مركزالخبرات". المتكامل الدليل الشاممة الجودة"(.2005) توفيق،عبدالرحمن 

 ( 2010الجامعة االسالمية.)"وحدة الجودة،  " دليل التقييم المؤسسي: معايير ومؤشرات .
 غزة، غزة، فمسطين.-الجامعة االسالمية

 حصاءات"(.2012) زي لإلحصاء الفمسطينيالجياز المرك )كانون  ."المرأة والرجل قضايا وا 
 (. رام اهلل، فمسطين.2012أول، ديسمبر، 

 صفحةإجرائو" وكيفية أىميتو الجامعات أداء تقويم"(.2005) الجبوري،عبدالحسين . 
 م.2013 يناير 8 اإلطالعالكترونية، تاريخ 

topic-http://measurement.arabepro.com/t39 

  مستود إدراك العاممين بمناطق جامعة القدس (.2004) شريف، حمادالجرجاوي، زياد و"
الفمسطينية،  ".مجمة البحوث والدراسات التربويةالمفتوحة بمحافظة غزة إلدارة الجودة الشاممة

 ين.(، فمسط7)مجمة عممية محكمة ، العدد
 ( 2001الخضير، خضير.) مؤشرات جودة مخرجات التعميم العالي بدول مجمس التعاون"

(، مجمس التعاون لدول 53.مجمة التعاون، العدد )لدول الخميج العربية:دراسة تحميمية"
 الخميج العربية.

 ( 2008السايح، محمد".)"الجودة,جودة التعميم, إدارة الجودة الشاممة:رؤية حول المفيوم .
 م.2012 ديسمبر3اإلطالعالكترونية، تاريخ  حةصف

topic-http://etqm.yoo7.com/t129 
 

http://measurement.arabepro.com/t39-topic
http://measurement.arabepro.com/t39-topic
http://etqm.yoo7.com/t129-topic
http://etqm.yoo7.com/t129-topic
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 ،العربية الجامعات في وممارستيا الجودة ثقافة "تعزيز(.2011)وآخرون محمد السبوع" .
 دليل إرشادي، مشروع التير.

 ( 2006سكر، ناجي.)امعة األقصى بغزة كخطوة عمى طريق تحقيق جودتيا " تقويم أداء ج
(، مركز تطوير التعميم الجامعي، جامعة 10. مجمة دراسات التعميم الجامعي، العدد)الشاممة"

 عين شمس، القاىرة، مصر.
  جتمع " تطوير التعميم الجامعي لتنمية الم(2005) جميل،  نشوانالعاجز، فؤاد و

(، الجامعة اإلسالمية 2(، العدد )1ميم العالي، مجمد )مجمة الجودة في التع الفمسطيني".
 بغزة، فمسطين.

  ( 2012العبادي، حاتم .)"معايير ضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي و مؤشراتيا" .
 جريدة الرأي، منتدى أحباب األردن.

 ( 2000عشيبة، فتحي.)مكانية تطبيقيا في التعميم الجامعي المصري -"الجودة الشاممة وا 
 (. 3. مجمة اتحاد الجامعات العربية، العدد )دراسة تحميمية"

 ( 2008غانم، فتح اهلل.) مدد تطبيق نظام إدارة الجودة و أثرىا عمى أداء كميات العموم"
. مجمة الجامعة اإلسالمية )سمسمة الدراسات اإلدارية واالقتصاد في الجامعات الفمسطينية"

 غزة، فمسطين.(، 1(، العدد)16اإلنسانية(، المجمد)
 ( 2008فارس،عمي.)"مجمة المجال، "أىمية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في الجامعات.

 (، البيضاء، ليبيا.16العدد)
 في التربوية لمعممية الشاممة الجودة إدارة "(.2007) يوسف، المطيريمحمد و ، القريوتي 

 عبد العزيز جامعة الممكمجمة  ".التدريس ىيئة أعضاء منظور من الكويت جامعة
 .السعودية(، 1)، العدد (21د )مجمال، )االقتصاد واإلدارة(

  معوقات التخطيط االستراتيجي في جامعة أم القرد (. 2012) حازم، بدرانةالكمثم، حمد و"
".المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا

 والتكنولوجيا، صنعاء، اليمن. (،جامعة العموم 10، العدد)2012
  متطمبات تطبيق إدارة (.2000، يوسف عبد المعطي)صبري، مصطفىمحمود،محمد"

 مجمة العموم التربوية، جامعة القاىرة، مصر. الجودة الشاممة في الكميات التربوية".
 ( 2005مطير، محمد.)التحديات التي تواجو التعميم العالي في الجميورية اليمنية الواقع" 

 . رئاسة الجميورية، المركز الوطني لممعمومات، اليمن.والرؤية المستقبمية"
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 ( 2005نخمة، خميل وآخرون.)"خطة عمل إستراتيجية لتطوير التعميم العالي في فمسطين"  .
 وزارة التربية والتعميم العاالي، رام اهلل، فمسطين. 

 ( 2004نشوان، جميل.) في التعميم الجامعي في ضوء "تطوير كفايات المشرفين األكاديميين
الفمسطينية،  . مجمة البحوث والدراسات التربويةمفيوم إدارة الجودة الشاممة في فمسطين"

 (، فمسطين.7)مجمة عممية محكمة ، العدد
 والدكتوراه  ردراسات الماجستي 
 المؤسسى األداء تحسين عمى المعمومات تكنولوجيا استخدام أثر"(.2005) بركات، خالد 

 الييئة عمى تطبيقية دراسة البرد والنقل المواصالت مجال في العاممة ات العامةلمييئ
 مصر. القاىرة، جامعة العامة، اإلدارة في الفمسفة دكتوراه رسالة ."حديد مصر لسكك القومية

 ( 2011الدجني، اياد)." دراسة  -دور التخطيط اإلستراتيجي في جودة األداء المؤسسي
في التربية "مناىج  دكتوراة رسالة معات النظامية الفمسطينية".وصفية تحميمية في الجا

 .جامعة دمشق، سوريا وطرائق تدريس"،
 ( 2006الدىدار، مروان)." العالقة بين التوجو االستراتيجي لدد اإلدارة العميا في الجامعات

ة، ". رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بغز الفمسطينية وميزتيا التنافسية
 فمسطين. 

 ( 2011الزطمة، نضال.)عمى تطبيقية  األداء دراسة تميز عمى وأثرىا المعرفة "إدارة 
. رسالة ماجستير غير منشورة، غزة" قطاع في المتوسطة العاممة التقنية والمعاىد الكميات

 الجامعة اإلسالمية بغزة، فمسطين. 
 األبحاث والمؤتمرات 

 

 التقييم  الذاتي المؤسسي والتخطيط االستراتيجي "(.2011) اياد، الدجني، سناء و ابو دقة
الجامعة اإلسالمية بغزة كدراسة  -ودورىما فى ضمان الجودة  في الجامعات الفمسطينية  

.ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعميم العالي،جامعة "حالة
 الزرقاء األىمية، األردن.

 ( 2011ابو زقية، خديجة.) التخطيط االستراتيجي لرفع مستود األداء في الجامعات وما "
. ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي الدولي لضمان حققتو ليبيا لموصول إلى الجودة"

 جودة التعميم العالي، جامعة الزرقاء األىمية، األردن.
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  ق الجودة (."أثر التسيير اإلستراتيجي كمدخل لتحقي2013) سيام، حموليأحسن، جميمة و
. ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي الدولي الثاني الشاممة في مؤسسات التعميم العالي "

 لضمان جودة التعميم العالي، جامعة الزيتونة األردنية، األردن.
 ( 2011بنت العربي، عاقيمي و بايشي، آمال .) ضمان جودة التعميم العالي العربي وبعض"

. ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة "التجارب العالمية الناجحة
 التعميم العالي، جامعة الزرقاء األىمية، األردن.

 ( 2009البطش، محمد".)ورقة عمل التجربة األردنية في مجال االعتماد وضمان الجودة ."
 مقدمة إلى ندوة جودة التعميم العالي، طرابمس، ليبيا.

 ( 2013بن قدور، أشواق.)العالي التعميم بمؤسسات الجودة ضمان نظام تصميم حاولة" م-
ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي لمتعميم العالي أنموذجا".  لتامنغست الجامعي المركز

 آفاق مستقبمية، غزة، فمسطين. -في الوطن العربي
 ( مي "أثر تنفيذ المجتمع التدريبي الخاص بالعالقة مع المجتمع المح.)2007ثابت، زياد

 ، رئاسة التعميم بعمان.13. الخطة الثنائية عمى دعم المجتمع المحمي لممدرسة"
 ،تقييم األداء الجامعي في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة .(2011محمد ) الحراجشة"

. ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي الدولي من وجية نظر العاممين في جامعة آل البيت"
 العالي، جامعة الزرقاء األىمية، األردن.لضمان جودة التعميم 

 ( الوضع القائم لمجودة في الميدان التربوي". 2007حسن، فايزة".) بحث مقدم إلى الجمعية
 السعودية لمعموم التربوية والنفسية، السعودية.

 (2011حمدتو، سيف الدين".)التخطيط االستراتيجي لمجودة في مؤسسات التعميم العالي ."
ة إلى المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعميم العالي، جامعة الزرقاء ورقة عمل مقدم
 األىمية، األردن.

 ( 2012الحولي، عميان.)."ضمان الجودة في الجامعات العربية:المفيوم وآليات التطبيق" 
ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السنوي الرابع لممنظمة العربية لضمان الجودة في التعميم،مدينة 

 توبر، مصر.أك 6
 ( 2009زغوان، بشير.)"ورقة مقدمة "مؤشرات ومعايير الجودة في التعميم الجامعي الميبي .

لندوة العممية حول جودة التعميم العالي. المجنة الوطنية الميبية لمتربية والثقافة والعموم بالتعاون 
 ليبيا. مع المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة، جامعة الفاتح، طرابمس،

 ( 2006السمطان، خالد.)"ورقة "التفكير والتخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعميم العالي .
 مقدمة لمممتقى اإلداري الرابع، الجمعية السعودية لإلدارة، السعودية.
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 ( 2004شاىين،عبد الفتاح.) التطوير الميني ألعضاء ىيئة التدريس كمدخل لتحقيق جودة"
. ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر النوعية في التعميم الجامعي جامعي"النوعية في التعميم ال

 الفمسطيني، جامعة القدس المفتوحة، فمسطين.
 ( 2012شدفان، رائد.)"ورقة "المنيج الشمولي لضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي .

لي، العا التعميم في الجودة لتحقيق الشمولي المنيج عمل مقدمة إلى ورشة عمل حول حول
 األردن.

  تطوير التعميم الجامعي الفمسطيني في ضوء (.2006) جميل، نشوانالعاجز، فؤاد و"
المؤتمر العممي الدولي السابع ، كمية  . ورقة عمل مقدمة إلىمفاىيم إدارة الجودة الشاممة"

 ، مصر.التربية ، جامعة الفيوم
 ( 2011عبد الحميم، نادية.)التعميم جودة وتحسين تالجامعا أداء لتقييم مقترح "منيج 

. ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعميم العالي، جامعة الجامعي"
 الزرقاء األىمية، األردن.

 ( 2003العبيدي، سيالن.)"تفعيل دور الجامعات اليمنية في تحقيق األىداف النوعية" .
 مركز تطوير التعميم الجامعي.

 (2009العمواني،حسن)".ورقة عمل مقدمة إلى"والنظرية والمداخل المفيوم المعرفة إدارة . 
 .الثاني، األردن العربي المؤتمر

  واقع تطبيق جودة التعميم في الجامعات (.2011)عمار، السامرائيالعيثاوي،أحالم و "
. ورقة الجامعة الخميجية"-الخاصة في ضوء معايير ومتطمبات الجودة الشاممة دراسة حالة

مة إلى المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعميم العالي، جامعة الزرقاء األىمية، عمل مقد
 األردن.

 ( 2003الفوال، محمد.) أنظمة الجودة واعتماد المعايير بالنسبة لمكميات الجامعية ولكميات"
. ورقة عمل مقدمة إلى االجتماع الخامس لجمعية كميات التربية ومعاىدىا في التربية"
 ت العربية ، دمشق، سوريا.الجامعا

 ( 2006المبارك، معصومة.)"ورقة "القيادة والتفكير اإلستراتيجي,الطريق إلى المستقبل .
 مقدمة إلى الممتقى اإلداري الرابع، الجمعية السعودية لإلدارة، السعودية.

 ( 2010المجولي، سموى.)ورقة عمل مقدمة إلى العالي" التعميم في الجودة ضمان "منظومة .
 البعث، سوريا. ، جامعةUHESالعالي التعميم قطاع تطوير رنامجب

 ،إلى مقدمة عمل ورقة ,"استشرافي مدخل– الجامعة اختراع إعادة"(.2005)فيصل محجوب 
 .مصر الشيخ، شرم العالي، التعميم استشراف مؤتمر
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 (2011محمد، سميمان.) مكانية "التخطيط االستراتيجي في بعض الجامعات االجنبية وا 
. ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي فادة منو في تطوير التعميم الجامعي في مصر"اإل

 الدولي لضمان جودة التعميم العالي، جامعة الزرقاء األىمية، األردن.
 ( 2011محمد، سميمان.) دراسة مقارنة لمتخطيط اإلستراتيجي في بعض الجامعات البحثية"

. ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي عميم الجامعي"واألكاديمية لإلفادة منو في تطوير الت
 الدولي لضمان جودة التعميم العالي، جامعة الزرقاء األىمية، األردن.

 ( 2013مخموف، شادية)".ورقة عمل "وحةـدسالمفتـامعة القـودةبججـان الـتراتيجيات ضمسا .
 ستقبمية، غزة، فمسطين.آفاق م-مقدمة إلى المؤتمر الدولي لمتعميم العمي في الوطن العربي

 ( 2000مخيمر، عبد العزيز وآخرون.)"ورقة "قياس األداء المؤسسي لألجيزة الحكومية .
 مصر. المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، القاىرة، عمل مقدمة إلى

  عات "مؤشرات إدارة الجودة الشاممة في الجام(.2013) سامية،  سكيكالمزين، سميمان و
. ورقة عمل الفمسطينية من وجية نظر طمبة الدراسات العميا في ضوء بعض المتغيرات"

 آفاق مستقبمية، غزة، فمسطين. -مقدمة إلى المؤتمر الدولي لمتعميم العالي في الوطن العربي
 ( 2011ويح، محمد.) نظم الجودة الشاممة وسبل االفادة منيا في تطوير مؤسسات إعداد "

عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعميم العالي، جامعة  . ورقةالمعمم"
 الزرقاء األىمية، األردن.

  (." تصور مقترح لتطوير معايير إلدارة الجودة 2011) خالد، الصرايرةيدح، أحمد و
. ورقة عمل مقدمة إلى وضمانيا في الجامعات األردنية في ضوء تقنيات التعميم اإللكتروني"

 ؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعميم العالي، جامعة الزرقاء األىمية، األردن.الم
 رؤية تحميمية لممشاكل والصعوبات التي تواجو تطوير مستود "(.2011حممي) ،يوسف

ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة  .األداء بالجامعات في ليبيا"
 اء األىمية، األردن.التعميم العالي، جامعة الزرق



 :الُمقابالت 
  ،بتاريخ  شخصيةمقابمة العايدي، حاتم، مدير الجودة اإلدارية في الجامعة اإلسالمية، غزة

33/16/3102. 
 بتاريخ  شخصية،مقابمة غزة، عميد التخطيط والتطوير في الجامعة اإلسالمية، فريد ،القيق

07/16/3102. 
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 ال      م     الح       ق 


 ( كتاب التحكيم.1ملحق رقم :) 

 ( ق ائمة بأسماء الُمحكمين.1ملحق رقم :) 

 ( االستبانة في صورتها األولية.1ملحق رقم :) 

 ( االستبانة في صورتها  1ملحق رقم :)النهائية. 

 ( بطاقة المق ابلة.1ملحق رقم :) 
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 : كتاب التحكيم(1ق رقم )محم

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ـــــــــــــــة  غـــــــــــــــزة –اإلســـــــــــــــالمية  الجامع
 

 العميـــــــــــــــــــا اتالدراســـــــــــــــــــ عمـــــــــــــــــــادة
 

 األعمــــــال إدارة قســــــم – التجــــــارة كميــــــة
 

 

 .احملرتم/  الدكتور

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو,,,

"واقع تطبيق المنيج الشمولي لضمان الجودة في مؤسسات التعميم حول  بدراسة الباحثة تقوم

 درجة عمى ولالحص لمتطمبات استكماالً  دراسة تطبيقية عمى الجامعة اإلسالمية،وذلك "العالي

 .بغزة اإلسالمية بالجامعة األعمال إدارة في الماجستير

ولقد أعدت الباحثة إستبانة أولية كأداة رئيسية لمدراسة والتي تتكون من ثالث محاور رئيسية، 

 الباحثة يسر خبرة واختصاص، أىل كونكم المجال، ىذا في معرفة ألكثر بأنكما العميق وإليماننا

 .حوليا ومقترحاتكم مالحظاتكم وتضمين آرائكم إلبداء ىذه االستبانة أيديكم بين تضع أن

 التقدير,,, و االحترام فائق وتقبموا

 الباحثة

 نسرين سالم
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 حكمينأسماء المُ : قائمة ب(2محمق رقم )



 هكاى العول الوسوى الوظيفي االسواء م.

مساعدنائبرئٌسالجامعةأ.د.سناءابودقة  .0

سوحدة/رئٌاألكادٌمٌةللشئون

الجودة

الجامعةاإلسالمٌة

الجامعةاإلسالمٌةعمٌدكلٌةالتجارةأ.د.ماجدالفرا  .3

الجامعةاإلسالمٌةأستاذمشاركد.سامًابوالروس  .2

الجامعةاإلسالمٌةأستاذمشاركد.سمٌرصافً  .4

الجامعةاإلسالمٌةأستاذمشاركد.ٌوسفبحر  .5

الجامعةاإلسالمٌةرعمٌدالتخطٌطوالتطوٌد.فرٌدالقٌق  .6

الجامعةاإلسالمٌةأستاذمساعدد.إٌادالدجنً  .7

الجامعةاإلسالمٌةمدٌرالجودةاإلدارٌةد.حاتمالعاٌدي  .8

الجامعةاإلسالمٌةنائبرئٌسوحدةالجودةد.صادقفروانة  .9

جامعةاألزهرأستاذمشاركد.نهاٌةالتلبانً  .01

ٌةللعلومالتطبٌقٌةالكلٌةالجامعمحاضرد.محمدسالم  .00
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 : االستبانة في صورتيا األولية(3محمق رقم )
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 غزة-الميةـــــــــــاالس الجامعة

 العميا الدراسات عمادة

 ارةــــــــــــــالتج ةـــــــــــــكمي

 الــمــاألع إدارة مــســـق

 أختي الكريمة /أخي الكريم

 وبركاتو,,, اهلل ورحمة عميكم السالم

 ماجستير لرسالة استبانة تعبئة :الموضوع

واقع تطبيق المنيج الشمولي لضمان الجودة في مؤسسات التعميم حول " بدراسة الباحثة تقوم
 درجة عمى الحصول لمتطمبات استكماالً  ذلكو  ،"دراسة حالة الجامعة اإلسالمية بغزة العالي

 المطموبة لممعمومات لموصول مصدر خيرم بأنك نؤمن أننا يثحو  .األعمال إدارة في الماجستير
 من المطمق التعاون نجد أن أمل وكمنا االستبانة ىذه لتعبئة إليكم توجينا ،التجربة أىلم كونك
عممًا اختيار اإلجابة التي تعكس الواقع العممي، و  المرفقة االستبانة فقرات قراءة يرجىلذا  قبمكم.
 .فقط العممي البحث ألغراض تستخدمس يسيتم الحصول عمييا تال كافة المعمومات بأن

 ,,,ولكم جزيل الشكر والتقدير

 

 الباحثة

 نسرين سالم
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 رئيسةالقسم األول: معمومات 

 البيانات الشخصية والوظيفية أواًل:

 

 

 

 

ًالسمات الشخصية  1.1ًًًًًًً

الجنس:ً .1

 أنثى )   (   ذكر  )   (

 العمر:ً .0
 40أقل من  – 30من  )   ( سنة 30أقل من  )   (

  فأكثر 40 )   (

 المؤىل العممي:ً .3
 دكتوراه )   ( ماجستير )   ( بكالوريس )   (

 :في الجامعة عدد سنوات الخبرةً .4
 10أكثر من  □ 10أقل من  - 5من  □   سنوات 5أقل من  □

 :المنصب اإلداري في الجامعة حاليا .5
 إداري)   (  ئيس قسمر )   (  مدير)   (  عميد)   ( 
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في العمود الذي يعبرعن درجة موافقتك أو عدم موافقتك عمى كل  (x)ثانيًا: ُيرجى وضع عالمة 
 عبارة:

 اإلجابة المحور األول: اإلدارة اإلستراتيجية  

أوافق  العبارة  #
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق  محايد أوافق
 بشدة

واضةةةةةح لةةةةةدى إدارة  يعتبةةةةةر مفيةةةةةوم اإلدارة اإلسةةةةةتراتيجية  .1
 الجامعة.

     

تحةةةدد رؤيةةةة الجامعةةةة مجةةةال نشةةةاطيا الحةةةالي ووجيتيةةةا   .2
 االستراتيجية المستقبمية.

     

      تضع الجامعة رسالتيا بوضوح.  .3

      تنسجم رسالتيا الحالية مع األنشطة التي تقوم بيا.  .4

      تقوم الجامعة بتتشكيل فريق لمتخطيط اإلستراتيجي.  .5

حصاءات دقيقة عن تعتم  .6 د الجامعة عمى معمومات وا 
 واقعيا الداخمي.

     

تقوم الجامعة بتحديد نقاط القوة والضعف في بيئتيا   .7
 الداخمية.

     

تعتمد الجامعة عمى قواعد بيانات ومعمومات خارجية   .8
 محدثة عند تحميل البيئة الخارجية.

     

      اجييا .تحدد الجامعة بدقة الفرص والتحديات التي تو   .9

تشارك الجامعة جميع المعنيين عند وضع الخطة   .10
اإلستراتيجية )العاممين، الطمبة، أصحاب المصمحة ، 

 فئات المجتمع المحمي(

     

     يوجد لدى الجامعة خطط تنفيذية موثقة ومعتمدة   .11
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 لتحقيق األىداف.

تحدد أولويات الخطة االستراتيجية وفقًا لألىداف   .12
 السنوية.

     

تمتزم الجامعة بالبرامج والجداول الزمنية التي تضعيا   .13
 لتحقيق أىدافيا.

     

      تمتزم الجامعة بالموازنة المحددة في الخطة.  .14

تعمم الخطة عمى جميع المستويات لمتأكد من تنفيذ   .15
 تطبيقيا.

     

      يوجد خطة استراتيجية واضحة لمجامعة.  .16

ؤشرات واضحة لمحكم تستخدم الجامعة معايير وم  .17
 عمى التحميل البيئي.

     

تستخدم الجامعة معايير ومؤشرات واضحة لمحكم   .18
 عمى تكوين االسترايتيجية.

     

      تقوم الجامعة بتقييم الخطة اإلستراتيجية بشكل دوري  .19

يوجد لدى الجامعة آليات واضحة لمراجعة ومراقبة   .20
 تطبيق االستراتيجية.

     

 في التنافسية الميزة تحقيق إلى الجامعة ةإدار  تسعى  .21
 . اإلستراتيجي التخطيط

     

تحرص إدارة الجامعة عمى أن تعكس الخطة   .22
 اإلستراتيجية تطمعات أصحاب المصمحة.

     

تمتمك إدارة الجامعة القدرة عمى اتخاذ اإلجراءات   .23
 التصحيحية عند الحاجة.

     

     ييم الخطط السابقة تستفيد إدارة الجامعة من نتائج تق  .24
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 في إعداد الخطط المستقبمية.

 االجابة المحور الثاني: إدارة األداء

أوافق  العبارة  #
 ال أوافق  محايد أوافق بشدة

ال أوافق 
 بشدة

يوجةةةد لةةةةدى الجامعةةةةة نظةةةةام واضةةةةح يحكةةةةم عمميةةةةة إدارة   .1
 األداء عمى صعيد المؤسسة.

     

      ة األداءيوجد في الجامعة فريق تخطيط إلدار   .2

      تمتمك الجامعة مؤشرات أداء واضحة.  .3

تعكةةةةةةةس مؤشةةةةةةةرات األداء أداء الجامعةةةةةةةة فةةةةةةةي المجةةةةةةةال   .4
 اإلستراتيجي

     

 تعكةةةةةةةس مؤشةةةةةةةرات األداء أداء الجامعةةةةةةةة فةةةةةةةي المجةةةةةةةال  .5
 التشغيمي

     

      تعكس مؤشرات األداء أداء الجامعة في مجال الجودة  .6

راجةةةةةةةةةع الخارجيةةةةةةةةةة تتماشةةةةةةةةةى مؤشةةةةةةةةةرات األداء مةةةةةةةةةع الم  .7
 )مؤشرات خارجية، نقاط مرجعية ،.....(

     

يوجةةةةةد لةةةةةدى الجامعةةةةةة مؤشةةةةةرات أداء واضةةةةةحة إلعةةةةةداد    .8
 تقرير التقييم الذاتي ، وتقارير الجامعة.

     

يراعةي العةاممين فةةي الجامعةة مؤشةةرات أداء عنةد إعةةداد   .9
 تقارير الجامعة المختمفة.

     

راجعةة مؤشةةرات األداء تمتمةك الجامعةة آليةةات مناسةبة لم  .10
)كمةةةي، كيفةةةي(، بيةةةدف مواكبةةةة التطةةةورات الحديثةةةة فةةةي 

 مجال الجودة.

     

     تقةةةةوم الجامعةةةةةة بتجميةةةةةع النتةةةةائج مةةةةةن خةةةةةالل مصةةةةةفوفة   .11
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 األداء المتوازن.

تسةةةتخدم الجامعةةةة نمةةةاذج محةةةددة لتقيةةةيم األداء )بطاقةةةة   .12
األداء المتوازن،نمةةةةةةةةوذج التميةةةةةةةةز األوروبةةةةةةةةي، معةةةةةةةةايير 

 .الخ(.التقييم ..

     

يوجةةةةد لةةةةدى الجامعةةةةة وحةةةةدة متخصصةةةةة إلدارة وقيةةةةاس   .13
 األداء.

     

تمتمةةةةك الجامعةةةةة خطةةةةة واضةةةةحة لقيةةةةاس األداء بغايةةةةات   .14
 وأىداف محددة.

     

تمثةل مؤشةةرات األداء كافةةة المسةةتويات إلضةةفاء الطةةابع   .15
 المؤسسي

     

تقةةةةوم إدارة الجامعةةةةة بتعمةةةةيم ونشةةةةر نتةةةةائج تقيةةةةيم األداء   .16
 العميا   كإجراء لتأصيل نظام إدارة األداء لإلدارة

     

تقةةةةوم إدارة الجامعةةةةة بمراجعةةةةة تةةةةأثير نظةةةةام إدارة األداء   .17
 عمى التخطيط اإلستراتيجي وعمميات الجودة .

     

تقةةةةةوم إدارة الجامعةةةةةةة بتعمةةةةةيم اإلجةةةةةةراءات التصةةةةةةحيحية   .18
 والقرارات المعتمدة عمى نتائج التقييم.

     

عةة فةي إعةداد الخطةط التشةغيمية عمةةى تعتمةد إدارة الجام  .19
 نتائج تقارير التقييم المؤسسي.

     

 االجابة المحور الثالث: إدارة الجودة

أوافق  العبارة  #
 ال أوافق  محايد أوافق بشدة

ال أوافق 
 بشدة

      تتضمن ىيكمية المؤسسة وحدة/دائرة خاصة بالجودة.  .1

      المؤسسة.ىناك تواصل بين تمك الوحدة وباقي دوائر   .2
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يوجةد فةةي الجامعةةة فريةةق إلدارة الجةةودة يضةةم نخبةةة مةةن   .3
 العاممين في الجامعة وذلك عمى مستوى الجامعة.

     

      يشارك العاممين في المؤسسة في عمميات الجودة.  .4

تتةةوفر لةةدى المؤسسةةة سياسةةات وأنظمةةة وقةةوانين داخميةةة   .5
 تدعم عمميات تطبيق الجودة.

     

ة نظةةةةةام خةةةةةةاص إلدارة الجةةةةةودة تشةةةةةةمل يوجةةةةةد لممؤسسةةةةةة  .6
معةةايير االعتمةةاد، قةةانون وزارة التربيةةة والتعمةةيم العةةالي، 

 .ISOوالنقاط المرجعية، ومعايير 

     

تيةةتم إدارة الجامعةةة بتطةةوير أىةةداف الجةةودة، والخطةةط،   .7
 واإلجراءات.

     

يوجةةةد فةةةي الجامعةةةة نظةةةام يحكةةةم عمميةةةات إدارة الجةةةودة   .8
االحتفةةةةةةةاظ بالسةةةةةةةجالت، إدارة مثةةةةةةةل )مراقبةةةةةةةة الوثةةةةةةةائق، 

 األعمال واالتصاالت، التدقيق والمراجعة الداخمية..(.

     

تقةةةةةةوم إدارة الجامعةةةةةةة ببنةةةةةةاء ىيكةةةةةةل تنظيمةةةةةةي مناسةةةةةةب   .9
 لضمان الجودة.

     

يوجةةد لةةدى الجامعةةة نظةةام التوثيةةق يشةةمل أدلةةة الجةةودة،   .10
أدلةةةة العمميةةةات اإلداريةةةة، أدلةةةة السياسةةةات واإلجةةةراءات، 

ج وسةةةةةجالت المسةةةةةتخدمة فةةةةةي المؤسسةةةةةة، أدلةةةةةة لمنمةةةةةاذ
 باإلضافة إلى كتيبات الفنية.

     

تمتةةةةزم إدارة الجامعةةةةة فةةةةي تنفيةةةةذ عممياتيةةةةا فةةةةي الخطةةةةط   .11
 التشغيمية.

     

تقةةةوم إدارة الجامعةةةة بعمميةةةة التةةةدقيق الةةةداخمي الةةةةدوري،   .12
 لمتأكد من درجة االمتثال العمميات بنظام اإلجراءات. 

     

ة بقيةاس األداء ومقارنتةو مةع مؤشةرات تقوم إدارة الجامع  .13
 األداء المحددة في نظام تقييم األداء.
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يوجةةةةةةد لةةةةةةدى الجامعةةةةةةة آليةةةةةةات واضةةةةةةحة لقيةةةةةةاس رضةةةةةةا   .14
 المستفيدين

     

يوجد لةدى الجامعةة خطةط لتحسةين المسةتمر فةي ضةوء   .15
 نتائج التقييم والمراجعة.

     

      تقوم الجامعة بنشر تقارير نتائج التقييم  .16

يوجةةةةد فةةةةي الجامعةةةةة آليةةةةات واضةةةةحة لتطةةةةوير وتحسةةةةين   .17
 أداء وحدة الجودة بشكل مستمر

     

تقةوم وحةدة الجةودة بتقيةةيم أداء األفةراد كجةزء مةن عمميةةة   .18
 إدارة األداء.
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 : االستبانة في صورتيا النيائية(4محمق رقم )
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ـــــــــــــــة اإلســـــــــــــــالمية   غـــــــــــــــزة –الجامع
 

 عمـــــــــــــــــــادة الدراســـــــــــــــــــات العميـــــــــــــــــــا
 

 قســــــم إدارة األعمــــــال -كميــــــة التجــــــارة 
 

 

 أختي الكريمة /أخي الكريم

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو,,,

 الموضوع: تعبئة استبانو لرسالة ماجستير

واقـع تطبيـق المـنيج الشـمولي لضـمان الجـودة فـي مؤسسـات التعمـيم تقوم الباحثةة بدراسةة حةول "
ــة الجامعــة اإلســالمية غــزة"العــالي دراســة ح ، وذلةةك اسةةتكمااًل لمتطمبةةات الحصةةول عمةةى درجةةة ال

الماجسةتير فةةي إدارة األعمةةال. وحيةةث أننةا نةةؤمن بةةأنكم خيةةر مصةدر لموصةةول لممعمومةةات المطموبةةة 
كةةونكم أىةةال لتجربةةة، توجينةةا إلةةيكم لتعبئةةة ىةةذه اإلسةةتبانة وكمنةةا أمةةل أن نجةةد التعةةاون المطمةةق مةةن 

قةراءة فقةةرات اإلسةتبانة المرفقةةة واختيةار اإلجابةة التةةي تعكةس الواقةةع العممةي، عممةةًا قةبمكم. لةذا يرجةةى 
 .بأن كافة المعمومات التي سيتم الحصول عمييا ستستخدم ألغراض البحث العممي فقط

 ولكم جزيل الشكر والتقدير,,,

 

 الباحثة

 نسرين سالم
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 القسم األول: معمومات رئيسة

 يفيةأواًل: البيانات الشخصية والوظ

 السمات الشخصية  1.1       

 الجنس:  .1

 )   ( ذكر  
  

 )   ( أنثى

 العمر:  .2

 40أقل من  – 30)   ( من  سنة 30)   ( أقل من  

  فأكثر 40)   (  

 المؤىل العممي:  .3

 )(دكتوراه )   ( ماجستير )   ( بكالوريوس 

 ي(:عدد سنوات الخبرة في الجامعة )كإداري أو أكاديمي إدار   .4

   فأكثر 10  □ 10أقل من  - 5من  □   سنوات 5أقل من  □ 

 المنصب اإلداري في الجامعة حاليا  .5

)   ( نائب الرئيس/  )   ( رئيس الجامعة 
 مساعد نائب رئيس

)   ( عميد/نائب 
 عميد

)   ( رئيس 
 قسم

 )   ( مدير

     )   ( إداري 

 

 

 



129 

 

 لذي يعبر عن درجة موافقتك أو عدم موافقتك عمى كل عبارة:في العمود ا (x)ثانيًا: ُيرجى وضع عالمة 

 اإلجابة المحور األول:اإلدارة اإلستراتيجية 

أوافق  العبارة  #
 ال أوافق  محايد أوافق بشدة

ال أوافق 
 بشدة

      مفيوم اإلدارة اإلستراتيجية واضح لدى إدارة الجامعة.  .1

      تنسجم رسالة الجامعة مع رؤيتيا.  .2

مل فريةةةةةةق التخطةةةةةةيط اإلسةةةةةةتراتيجي فةةةةةةي الجامعةةةةةةة يشةةةةةة  .3
 أصحاب خبرات متنوعة.

     

حصةةاءات دقيقةةة عةةن   .4 تعتمةةد الجامعةةة عمةةى معمومةةات وا 
واقعيةةةةةا الةةةةةداخمي تسةةةةةاعدىا عمةةةةةى تحديةةةةةد نقةةةةةاط القةةةةةوة 

 والضعف في بيئتيا الداخمية.

     

تعتمةد الجامعةة عمةى قواعةد بيانةات ومعمومةات خارجيةةة   .5
ة الخارجية تسةاعدىا بدقةة عمةى محدثة عند تحميل البيئ

 تعرف الفرص والتحديات التي تواجييا.

     

تشةةةةرك الجامعةةةةة جميةةةةع المعنيةةةةين عنةةةةد وضةةةةع الخطةةةةة   .6
اإلسةةتراتيجية )العةةاممين، الطمبةةة، أصةةحاب المصةةمحة ، 

 فئات المجتمع المحمي(

     

يوجةةةةد لةةةةدى الجامعةةةةة خطةةةةط تنفيذيةةةةة موثقةةةةة ومعتمةةةةدة   .7
 لتحقيق األىداف.

     

د أولويةةةةةات الخطةةةةةة اإلسةةةةةتراتيجية وفقةةةةةًا لألىةةةةةداف تحةةةةةد  .8
 السنوية.

     

تمتةةزم الجامعةةة بةةالبرامج والجةةداول الزمنيةةة التةةي تضةةعيا   .9
 لتحقيق أىدافيا.

     

      تمتزم الجامعة بالموازنة المحددة في الخطة.  .10
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تعمم الخطة عمى جميع المستويات لمتأكد من تنفيذ   .11
 تطبيقيا.

     

لجامعةةةةةةةة العةةةةةةةاممين فييةةةةةةةا عمةةةةةةةى الخطةةةةةةةة تطمةةةةةةةع إدارة ا  .12
 اإلستراتيجية. 

     

      تمتزم الجامعة بتطبيق الخطط اإلستراتيجية.  .13

يوجد نظام تحفيز فعال يةدفع العةاممين لتطبيةق الخطةط   .14
 اإلستراتيجية.

     

تسةةةةتخدم الجامعةةةةة معةةةةايير ومؤشةةةةرات واضةةةةحة لمحكةةةةم   .15
 عمى مدى تطبيق الخطة من الجانب الكمي والنوعي.

     

      تقوم الجامعة بتقييم الخطة اإلستراتيجية بشكل دوري  .16

تسةةعى إدارة الجامعةةة إلةةى تحقيةةق الميةةزة التنافسةةية التةةي   .17
 تتضمنيا عممية التخطيط اإلستراتيجي.

     

تمتمةةةةةك إدارة الجامعةةةةةة القةةةةةدرة عمةةةةةى اتخةةةةةاذ اإلجةةةةةراءات   .18
 التصحيحية عند الحاجة.

     

نتةةائج تقيةةيم الخطةةط السةةابقة  تسةةتفيد إدارة الجامعةةة مةةن  .19
 في إعداد الخطط المستقبمية.

     

 االجابة المحور الثاني: إدارة األداء

أوافق  العبارة  #
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق  محايد أوافق
 بشدة

يوجةةةةد لةةةةدى الجامعةةةةة نظةةةةام واضةةةةح يحكةةةةم عمميةةةةة إدارة   .1
 األداء عمى صعيد المؤسسة.

     

      داء واضحة.تمتمك الجامعة مؤشرات أ  .2

     تعكةةةةس مؤشةةةةةرات األداء أداء الجامعةةةةة فةةةةةي المجةةةةةاالت   .3
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 المختمفة.

      تواكب مؤشرات األداء المؤشرات العالمية.  .4

يوجةةةةةد لةةةةةدى الجامعةةةةةة مؤشةةةةةرات أداء واضةةةةةحة إلعةةةةةداد    .5
 تقرير التقييم الذاتي ، وتقارير الجامعة.

     

األداء  تمتمةك الجامعةةة آليةات مناسةةبة لمراجعةة مؤشةةرات  .6
)كمةةةي، كيفةةةي(، بيةةةدف مواكبةةةة التطةةةورات الحديثةةةة فةةةي 

 مجال الجودة.

     

تسةةةتخدم الجامعةةةة نمةةةاذج محةةةددة لتقيةةةيم األداء )بطاقةةةة   .7
األداء المتوازن،نموذج التميز األوروبي، معايير التقيةيم 

 ...الخ(.

     

      تقوم إدارة الجامعة بتعميم ونشر نتائج تقييم األداء.   .8

دارة الجامعةةةةة بمراجعةةةةة تةةةةأثير نظةةةةام إدارة األداء تقةةةةوم إ  .9
 عمى التخطيط اإلستراتيجي وعمميات الجودة .

     

تقةةةةةوم إدارة الجامعةةةةةةة بتعمةةةةةةيم اإلجةةةةةةراءات التصةةةةةةحيحية   .10
 والقرارات المعتمدة عمى نتائج التقييم.

     

 اإلجابة المحور الثالث: إدارة الجودة

أوافق  العبارة  #
 بشدة

ال أوافق  أوافق  ال محايد أوافق
 بشدة

      تتضمن ىيكمية المؤسسة وحدة/دائرة خاصة بالجودة.  .1

لدى وحةدة الجةودة تواصةل سةواء عبةر ممثمةين أو لجةان   .2
 فرعية مع الكميات واألقسام والدوائر

     

تتةةوفر لةةدى المؤسسةةة سياسةةات وأنظمةةة وقةةوانين داخميةةة   .3
 تدعم عمميات تطبيق الجودة.
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ة نظةةةةةةام خةةةةةةاص إلدارة الجةةةةةةودة تشةةةةةةمل يوجةةةةةةد لمجامعةةةةةة  .4
معةةايير االعتمةةاد، قةةانون وزارة التربيةةة والتعمةةيم العةةالي، 

 .ISOوالنقاط المرجعية، ومعايير 

     

تيةةتم إدارة الجامعةةة بتطةةوير أىةةداف الجةةودة، والخطةةط،   .5
 واإلجراءات.

     

يوجةةد لةةدى الجامعةةة نظةةام التوثيةةق يشةةمل أدلةةة الجةةودة،   .6
ريةةةة، أدلةةةة السياسةةةات واإلجةةةراءات، أدلةةةة العمميةةةات اإلدا

أدلةةةةةة لمنمةةةةةاذج وسةةةةةجالت المسةةةةةتخدمة فةةةةةي المؤسسةةةةةة، 
 باإلضافة إلى كتيبات الفنية.

     

تقةةةوم إدارة الجامعةةةة بعمميةةةةة التةةةدقيق الةةةداخمي الةةةةدوري،   .7
 لمتأكد من درجة االمتثال العمميات بنظام اإلجراءات. 

     

مةع مؤشةرات  تقوم إدارة الجامعة بقيةاس األداء ومقارنتةو  .8
 األداء المحددة في نظام تقييم األداء.

     

يوجةةةةةةد لةةةةةةدى الجامعةةةةةةة آليةةةةةةات واضةةةةةةحة لقيةةةةةةاس رضةةةةةةا   .9
 المستفيدين

     

يوجد لدى الجامعة خطط لمتحسةين المسةتمر فةي ضةوء   .10
 نتائج التقييم والمراجعة.

     

      تقوم الجامعة بنشر تقارير نتائج التقييم  .11

واضةةةةحة لتطةةةةوير وتحسةةةةين يوجةةةةد فةةةةي الجامعةةةةة آليةةةةات   .12
 أداء وحدة الجودة بشكل مستمر

     

تقةوم وحةدة الجةةودة بتقيةيم أداء األفةراد كجةةزء مةن عمميةةة   .13
 إدارة األداء.
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 : بطاقة المقابمة(5محمق رقم )
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 بطاقة مقابمة

 حفظة اهلل  ....... السيد : ......................................................

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

بداية أىديكم أطيب التحيات، ويسرني أن أضع بين أيديكم بطاقة المقابمة التي تم استخداميا في 
واقع " ىذه الدارسة كأداة من أدوات جمع البيانات، حيث تقوم الباحثة بإجراء دراسة عنوانيا 

دراسة تطبيقية عمى  -ودة في مؤسسات التعميم العاليتطبيق المنيج الشمولي لضمان الج
 إدارة في الماجستير درجة عمى الحصول لمتطمبات استكماالً  وذلك ."الجامعة اإلسالمية بغزة

 .بغزة اإلسالمية بالجامعة األعمال
 

 

 

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 

 إشراف : الدكتور / أكرم سمور  الباحثة : نسرين سالم
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 نات الشخصية والوظيفيةالبيا أواًل:

 االسم:  .1

 المؤىل العممي:  .2

 :في الجامعة في المنصب الحالي عدد سنوات الخبرة  .3

 المنصب اإلداري في الجامعة حاليا:  .4

 ثانيا: أسئمة المقابمة:

ًالمٌةهلًٌتمًتطبٌقًالمنهجًالشمولًًلضمانًالجودةًفًًالجامعةًاإلسً .1

ً

ً

ًلضمانًالجودةًفًًالجامعةًاإلسالمٌةًبغزة؟ًإلىًأيًمدىًٌتمًتطبٌقًالمنهجًالشمولًً .0

ً

ً

ًماًهًًنقاطًالقوةًالموجودةًفًًالجامعةًوالتًًتساعدًعلىًتطبٌقًالمنهجًالشمولً؟ً .3

ً

ً

ًماًهًًالمعوقاتًالتًًمنًالممكنًأنًتعٌقًتطبٌقًالمنهجًالشمولًًلضمانًالجودةًفًًالجامعةًاإلسالمٌة؟ .4

ً

 

ً



 

 


