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الجودة في و ، لمؤسسات التعليم العالي الشاملة هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على تجربة جامعة األقصى في نشر وتطبيق إدارة الجودة :ملخصال
منهج للعمل  يتبن علىمؤسسات التعليم العالي في معظم دول العالم  وقد حرصت ،التعليم هي إحدى المسائل الحيوية في نظام التعليم المعاصر

 .نوعية التعليم في الماضي أبرزت تحسنا محدودا في األداء األكاديمي في المدارس والجامعات فالمناهج والبرامج التعليمية التي طبقت لتحسين
 ،عديدة دعت مؤسسات التعليم العالي في فلسطين لالتجاه إلى جودة التعليم اً غير أن جودة التعليم ما زالت موضوعا مثيرا للجدل حيث نجد هناك أسباب

خاصة في  -فهذه األسباب وغيرها دعت ،والتوسع في الطلب على التعليم العالي وغيرها ،ولعل من أبرزها تنوع أهداف مؤسسات التعليم العالي وتعددها
وقد ركزت الدراسة على تجربة جامعة األقصى في تطبيق معايير الجودة الشاملة وبيان المعيقات في  ،لالهتمام بجودة التعليم العالي -جامعة األقصى

 . بالجامعةفي  تطبيق أداة الجودة الشاملة
ثم المعيقات التي تحول دون تطبيق تلك  ،بينت الدراسة معايير الجودة الشاملة وتجربة الجامعةو وقد استخدم الباحثون المنهج التحليلي الوصفي النظري 

  .المعايير بشكل كامل

  .جامعة األقصى -مؤسسات التعليم العالي -العالي جودة التعليم -الجودة الشاملة :الكلمات المفتاحية

  

  :مقدمة
تعتبر دائرة الجودة الشاملة من أحدث المناهج في منشأة األعمال، وقد 
شهدت المنشآت الصناعية في الدول المتقدمة شيوعيًا واسعًا في تطبيق 
هذا المنهج وحققت المنافع منه في تحسين مركزها السوقي والتنافسي، 

أخذ تطبيق ذلك إلى ، واالرتفاع بمستوى األداء، و األرباحوفي زيادة 
منشآت  هاتشهدطاعات الخدمات بفعل األزمة ذاتها التي سبق أن ق

األعمال الصناعية في الغرب، ومن بين المنشآت الخدمة التي شهدت 
تطبيقًا إلدارة الجودة الشاملة في الغرب مؤسسات التعليم العالي من 

  .)2003:26الطائي وقداده، (جامعات وكليات 
فالجودة في التعليم هي إحدى المسائل الحيوية في نظام التعليم  

المعاصر، وقد حرصت مؤسسات التعليم العالي في معظم دول العالم 
والبرامج تبني منحنى ومنهج للعمل، فالمناهج التعليمية  علىالمختلفة 

تحسنًا محدودًا في  أبرزتالتي طبقت لتحسين نوعية التعليم في الماضي 
األكاديمي في المدارس والجامعات، غير أن جودة التعليم ما زالت األداء 

موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث أن النظام التعليمي القائم في العديد من هذه 

الطلبة لسوق العمل بصورة كافية، وال يمنحهم الفرصة  يهيئالدول ال 
  ).32: 1999ويليامز، ( إلبراز إبداعاتهم

بهذا الموضوع، وكانت قد وجهت إلى وقد اهتمت الدول المتقدمة 
نظمها التعليمية نقدًا وعدم رضا النخفاض مستوى الجودة فيها، كما 
وركزت على دراسة الجوانب المرتبطة بالجودة على أثر اكتشافها 

حدث في الواليات  انخفاض مستوى التعليم فيها، وخير دليل على ذلك ما
صف القرن العالم في منت دول عنالمتحدة األمريكية وقدرتها وتميزها 

  ).1992:69عابدين، (العشرين 
وهناك أسباب عديدة دعت مؤسسات التعليم العالي لالتجاه إلى جودة 

ولعل من أبرزها تنوع أهداف مؤسسات التعليم العالي وتعددها،  ،التعليم
ؤسساته، موالتوسع في الطلب على التعليم العالي وظهور أنماط جديدة ل

التعليم العالي الخاص، وظهور وسائط تعليمية جديدة،  إضافة للتوسع في
، وما تضمنته من أنماط العالي وغيرهافهذه التغيرات التي شهدها التعليم 

خاصة في جامعة -جديدة  دعت القائمين على هذه المؤسسات 
لالهتمام بجودة التعليم العالي، حتى صار السعي وراء تحقيق  -األقصى

استخدامها  يمكنوضع مؤشرات ومعايير  يستلزمالجودة مطلبًا ضروريًا 
 .الحكم على مستوى الجودة فيها من
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  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
سارعت الجامعات الفلسطينية إلى استخدام مدخل تطبيق الجودة الشاملة 
كما يلقى استحسان المجتمع وأرباب العمل، وقد تمثلت مشكلة الدراسة 

في تطبيق الجودة الشاملة  في التعرف إلى تجربة جامعة األقصى
  :وستحاول اإلجابة عن األسئلة التالية

  ما مفهوم إدارة الجودة الشاملة؟ .1
ما هي معايير الجودة الشاملة الالزم تطبيقها في مؤسسات التعليم  .2

 العالي في فلسطين؟
 ما هي محاور الجودة الشاملة المطبقة بجامعة األقصى؟ .3
 الشاملة بجامعة األقصى؟ما هي معوقات تطبيق معايير الجودة  .4

  :أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة إلى ما يلي

  .التعرف إلى مفهوم إدارة الجودة الشاملة في جامعة األقصى .1
التعرف إلى معايير الجودة الشاملة الالزم تطبيقها في جامعة  .2

 .األقصى
 .التعرف إلى محاور الجودة الشاملة المطبقة بجامعة األقصى .3
المعوقات في تطبيق معايير الجودة الشاملة بجامعة التعرف إلى  .4

 .األقصى

  :أهمية الدراسة
وهو تجربة  ،تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله .1

، حيث ينظر إلى وتطبيقها جامعة األقصى في إدارة الجودة الشاملة
إدارة وتطبيق الجودة الشاملة على أنها أحدث مدخل للتطوير 

التربوي، وهي تمثل إحدى إفرازات الفكر اإلداري  واإلصالح
في التطبيق العملي في  ونجاعتهاالمعاصر، التي أثبتت كفاءتها 

  .كثير من الجامعات في العالم
حاجة مؤسسات التعليم العالي وخاصة جامعة األقصى ألدوات  .2

تفيدها في عملية رصد نقاط القوة، وكشف نقاط الضعف والجوانب 
فة ألدائها، وكذلك مدى التصاقها بحاجات المجتمع وتفاعلها المختل

 .مع متطلباته
محاولة جادة إليجاد بيانات بحثية للمسئولين  الدراسةلعل هذه  .3

والقائمين على إدارة جامعة األقصى والجامعات الفلسطينية حول واقع 
نظام التعليم فيها في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة، بهدف 

 .د بها لتجويد وتحسين مكونات نظام التعليم في الجامعةاالسترشا

  :حدود الدراسة
ة تناولت الدراسة موضوع مؤشرات إدارة وتطبيق الجود :الحد الموضوعي

  .األقصىالشاملة في جامعة 
  .غزة –جامعة األقصى  :الحد المؤسساتي

  .م2014-2013عام : ألزمانيالحد 
  :مصطلحات الدراسة

   :الشاملةإدارة الجودة 
) 14 :1998العلوي، (تعددت تعريفات إدارة الجودة الشاملة فقد عرفها 

، وهي األفراد المدخالتنظام متكامل يتم من خالله تفاعل " :بأنها
واألساليب واألجهزة لتحقيق مستوى عال من الجودة حيث يقوم العاملون 
باالشتراك بصورة فاعلة في العملية التعليمية، والتركيز على التحسين 

فتكون  المدخالتأما المستمر لجودة المخرجات إلرضاء المستفيدين، 
اء كانوا طلبة أو الدراسية والمستلزمات المادية واألفراد، سو  المناهجمن 

، فقد عرفها )73: 1999 النجار،(أما  ". موظفين أو أعضاء خريجين
أسلوب متكامل يطبق في جميع فروع المنطقة التعليمية ومستوياتها "بأنها 

ليوفر للعاملين وفرق العمل الفرصة إلشباع حاجات الطلبة والمستفيدين 
تعليمية بحثية  أو هي فعالية تحقيق أفضل خدمات .من عملية التعليم

 ."وأعلى جودة ممكنة األساليب وأقل التكاليف بأكفأواستشارية 
 :بأنها) Hixon & love Lacem, 1992: 2( ههيكسون وزميل(وقد عرفها 

إداريــة ترتكــز علــى مجموعــة مــن القــيم وتســتمد طاقــة  إســتراتيجيةعمليــة "
حركتهـــا مـــن المعلومـــات التـــي تـــتمكن فـــي إطارهـــا مـــن توظيـــف مواهـــب 
وقــدرات أعضــاء هيئــة التــدريس فــي مختلــف المجــاالت لتحقيــق التحســين 

  ".المستمر ألهداف الجامعة
فلسفة إدارية تسعى للتكامل في خصائص ( :ويعرفها الباحثون بما يلي

يجابية ومميزة في الجامعات إوتحدث تغييرات ) الطلب(المنتج 
والمفاهيم الفلسطينية لتشمل مجموعة من القيم والمعتقدات التنظيمية 

 ،دارية والفكر والسلوك والنمط القيادي وأنظمة العمل واإلجراءاتاإل
وتنظيم التقييم والمتابعة للوصول إلى مستوى الجودة التي تلبي احتياجات 

عملية التحسين والتطوير  وتكون ،المجتمع الفلسطيني ومتطلباته
  .ينتمستمر 

الشـاملة تضـم فـي  في ضوء مـا سـبق مـن التعريفـات نـرى أن إدارة الجـودة
  :إطارها مجموعة من المضامين والمسلمات أهمها

 شمولية العمليات واألنشطة التي تطور ثقافة الجامعة -
 .الحرص على استمرارية التحسين والتطوير لتحقيق الجودة.وتغيرها

 .التركيز على تجويد المخرجات النهائية -
 .االعتماد على استراتيجيات طويلة األمد -
ات وطاقات جميع األفراد والعاملين في العملية ياستثمار إمكان -

 .التربوية
 .توفير أدوات ومعايير -
 .تقديم الخدمات بما يشبع حاجات الطلبة -
 .تخفيض التكلفة مع تحقيق الطلب االجتماعي -
 .تقليل األخطاء -
  .تباع اإلدارة التشاركية في عملية التحسين المستمرةا -

  :ليمالجودة الشاملة في التربية والتعأهمية 
إن مؤشرات الجودة إذا ما أحسن فهمها وتوظيفها تلعب دورًا مهمًا في 

وقد كان وال زال يتبنى مؤشرات الجودة  ،تطوير التعليم وتحسين مخرجاته
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أساسًا للتوجيه ولتقويم ثورة حقيقية في مجاالت التربية، وال تنحصر على 
، بل تمتد لتشمل المربين والموجهين نمستوى معين أو شخص معي

، أهمية )2006دياب، (وأعضاء هيئة التدريس والطلبة أنفسهم ويوضح 
  :كما يلي المؤشراتهذه 

  .وضع مستويات معيارية وأهداف متفق عليها لمتابعة تحصيل الطلبة .1
 .تقديم لغة مشتركة وأهداف متفق عليها لمتابعة تحصيل الطلبة .2
 .ى تحقيق العديد من النواتج المحددة مسبقاً إظهار قدرة المعلمين عل .3
لتحصيل طالبهم  ةتمكين هيئة التدريس من تحديد المسئوليات الحالي .4

 .والتخطيط للتعليم المستقبلي لهم
استخدام هيئة التدريس لالتناجات المحددة كدليل لكيفية ونوعية  .5

 .في تطبيقه وتنفيذه المستخدمةالمنهاج ووسائطه 
 .المعلمين نحو أساليب التعليم المتطورةيجابية إتدعيم  .6
المعلمين معرفة وفكرًا متجددًا عن كيفية تفكير وتعلم طالبهم  إكساب .7

 ).11، 2006دياب، (

  :الدراسات السابقة
  :أوًال الدراسات العربية

وسائل تحسن أداء عضو هيئة : بعنوان) 2012الجنابي، (دراسة  .1
  .التدريس في التعليم الجامعي

إلى وسائل تحسين أداء عضو هيئة  التعرفهدفت الدراسة إلى 
التدريس في التعليم الجامعي وذلك من خالل توفر األدوات الخاصة 

تطوير : به ومؤشرات الجودة الشاملة الالزمة لتطبيقه والتي من أهمها
قدرات عضو هيئة التدريس من خالل المشاركة في المؤتمرات 

ة وتشجيعه على البحث العلمي الجاد والندوات والدورات المتخصص
والنشر في المجالت العلمية سنويًا، فضًال عن وجود نظام فعال 
 ،لتقييم األداء يرافقه مراجعة مستمرة لنظام الترقية العلمية والوظيفية

والعمل على  ،مع دراسة أوضاع أعضاء هيئة التدريس بصفة دورية
ة النظر في الحوافز تحفيزهم على األداء األفضل، مع ضرورة إعاد

والعمل على تعديلها بصفة  ،المادية والمعنوية ألعضاء هيئة التدريس
العلمي ومكانته االجتماعية،  األستاذدورية بما يتناسب مع موقع 

المقبول للتعيين كعضو في هيئة التدريس بدورة تدريبية في  وٕالحاق
ي اختيار طرائق التدريس قبل تعيينه، مع توخي الحياد والموضوعية ف

  .المقبولين في الدراسات العليا
تقييم األداء الجامعي في ضوء : بعنوان) 2011الحراحشة، (دراسة  .2

في  اإلداريينمعايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين 
  .)آل البيت(جامعة 

دفت الدراسة إلى تقييم األداء الجامعي في ضوء إدارة الجودة ه
في جامعة آل البيت، وأثر  اإلداريينالشاملة من وجهة نظر العاملين 

فردًا، ) 122(كل من تقييم األداء الجامعي وتكونت عينه الدراسة من 
جاء مستوى تقييم األداء   :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

تقدير متوسطة كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق الجامعي بدرجة 

ذات داللة إحصائية في مستوى تقييم األداء الجامعي في ضوء إدارة 
الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين اإلداريين في جامعة آل 
البيت تعزى إلى متغير النوع االجتماعي، والمؤهل العلمي، وسنوات 

الدراسة بعقد دورات تدريبية على وأوصت . الخبرة، والمسمى الوظيفي
إدارة الجودة الشاملة تشمل جميع العاملين في الجامعة لنشر ثقافة 

  .إدارة الجودة الشاملة
 التعليممعايير الجودة في مؤسسات : بعنوان) 2009دياب، (دراسة  .3

  .دراسة حالة –الجامعة الفلسطينية الفاعلة  –العالي 
ر أداة لقياس درجة توافر مبادئ هدفت هذه الدراسة إلى إعداد وتطوي

الجامعة ًة ومعايير الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي متخذ
وقد  . كدراسة حالة) جامعة القدس المفتوحة(الفلسطينية الفاعلة 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم االستبانة 
من أعضاء هيئة ) 60(كأداة للدراسة وتألفت عينة الدراسة من 

في جامعة القدس المفتوحة اختيرت من  اإلداريينالتدريس والعاملين 
 .المناطق التعليمية الخمس التابعة للجامعة في قطاع غزة

وقد أظهرت النتائج أن النسبة المئوية العامة لمدى توافر معايير 
  .وهي نسبة متوسطة) %60.5(الجودة في الجامعة هي 

خطأ هو المجال المتعلق بالعملية التربوية حيث وأن أكثر المجاالت 
 ، في حين أن أقلها كان المتعلق بتطوير)%63.9(حصل على نسبة 

وهي نسبة %) 57(القوى البشرية العامة حيث حصل على نسبة 
  .غير مقبولة ودون المتوسط

وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على نشر مفاهيم ثقافة الجودة 
تقبل التعليم العالي لتهيئة المناخ الالزم و  الشاملة داخل مؤسسات

  .متطلبات إدارة الجودة الشاملة لدى العاملين في هذه المؤسسات
التعليم في برامج واقع جودة : بعنوان) 2009عساف والحلو، (دراسة  .4

  .الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر الطلبة
التعليم في برامج الدراسات العليا هدفت الدراسة إلى معرفة واقع جودة 

في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر الطلبة، كما هدفت إلى 
النوع االجتماعي، الكلية، المستوى (معرفة تأثير متغيرات الدراسة 

الدراسي، الوضع المهني للطالب، تقدير الطالب، والمسار المتوقع 
سات العليا، وتكون على واقع جودة التعليم في برامج الدرا) للطالب

من طلبة الدراسات العليا، أما عينة ) 1100(مجتمع الدراسة من 
طالبًا وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى ) 248(الدراسة فقد تكونت من 

أن واقع جودة التعليم في جامعة النجاح كانت عالية بوزن نسبي 
تعزى  إحصائية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة )73(

الكلية، ولصالح كليات العلوم، والشريعة، والتربية، ومتغير لمتغير 
تقدير الطالب لصالح ذوى التقدير الممتاز بينما لم تكن الفروق دالة 

النوع االجتماعي، والمستوى الدراسي، (تبعًا للمتغيرات  إحصائيا
بينت سلبيات وايجابيات برامج ، كما )والمسار المتوقع للطالب
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قترحات الكلية لتطوير هذه البرامج في جامعة الدراسات العليا، وم
  .النجاح الوطنية

مؤشرات الجودة وتوظيفها في تنظيم : بعنوان) 2006دياب، (دراسة  .5
  .التعليم والتعلم

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى مؤشرات الجودة وأهميتها 
وتوظيفها في عملية التعليم والتعلم كما هدفت إلى التعرف إلى أبعاد 
مؤشرات التربية وتوظيفها من خالل تحديد الجوانب المرغوبة، 

ما دلت تدل على وجودها في الموقف التعليمي  إذاوتحديد مؤشرات 
مؤشرات الجودة التي تدل على تحقيق الذي يتم البحث فيه عن 

المعيار، وتؤكد وجوده أو عدم وجوده، وقد أوصت الدراسة بضرورة 
السعي وراء تحقيق الجودة في التعليم مع وضع مؤشرات ال يمكن 
استخدامها في الحكم على مستوى الجودة في العملية التربوية ألجل 

د من الدراسات تحسينها وتطويرها، كما أوصت الدراسة إجراء المزي
  .واألبحاث التي تتعلق بجودة التعليم وتطويره

الجودة والنوعية لتطوير التعليم " بعنوان) 2002عبد الغفور، (دراسة  .6
  .تجربة العراق –العالي والبحث العلمي 

تطرقت هذه الدراسة إلى تجربة العراق الخاصة بضمان النوعية 
ت التحديات التي والجودة وقياس أداء التعليم العالي، كما عرض

تواجه التعليم العالي في ضوء التطورات السياسية واالقتصادية 
 ةوالتكنولوجية التي طرأت على العالم في العقود الثالثة الماضي

وتداعياتها على التعليم العالي ويرى الباحث أن هذا النظام يجب أن 
  :يحقق األهداف والمهمات اآلتية

تجاه الطلبة، وذلك بتقديم نوعية  ضمان مسئولية الجهات التعليمية -
  .دراسية جيدة

 .مساعدة الطلبة في التعرف إلى الكليات والجامعات الرصينة -
 .تسهيل انتقال الطلبة عبر الدول والحدود -
في زيادة الشفافية والمسئولية للكلية والجامعات تجاه الجهات  اإلسهام -

 .الممولة أو التي تقدم الدعم المالي
 .لتقويم الشهادات ومعادلتهاوضع معايير  -

  :الدراسات األجنبية: ثانياً 
العناصر الثمانية إلدارة الجودة : بعنوان) Padhi ،2010( دراسة  .1

  .الشاملة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم إدارة الجودة الشاملة ونشأتها 

  :وعناصرها، حيث قسم الباحث تلك العناصر إلى أربع مجموعات
  .والفضيلة والثقة األخالقيات: المجموعة األولى األساس ويشمل .أ

 .التدريب والعمل بروح الفريق والقيادةوتشمل  :مرحلة البناء .ب
 .وتشمل التواصل :Dinding mortar .ت
 .وتشمل التشخيص: مرحلة السقف .ث

وقد توصل الباحث إلى أن العناصر الثمانية السابقة ضرورية وأكيدة 
وأن للمشرف على تنفيذها  ،لشاملة في المنظمةلنجاح إدارة الجودة ا

وبدون هذه في تطوير هذه العناصر في مكان العمل،  اً عظيم اً دور 
، كما أن إدارة الجودة الشاملة وحدة العمل العناصر ال يمكن أن تنجح

لكي تكتمل ال بد أن تحتوي على الفضيلة واألخالق، والتدريب هو 
الجودة الشاملة، وأن قلة  إدارةالمفتاح ألي منظمة لكي تخلق بيئة 

التواصل بين األقسام والمشرفين والموظفين تخلق عبئًا على عملية 
  .ككل ةإدارة الجودة الشامل

إدارة الجودة الشاملة في التعليم : بعنوان) Hurst ،2002(دراسة  .2
 .كيف توضح المفاهيم والعمليات نفسها في الغرفة الصفية: العالي

تطبيق إدارة الجودة الشاملة ى معرفة إمكانية هدفت هذه الدراسة إل
، واستخدم ).North western public univ(ومفاهيمها في جامعة 

أسلوب المقابالت، ومراجعة السجالت الصفية وأسلوب الباحث 
المالحظة باعتبارها أدوات للدراسة وجمع البيانات، وأظهرت النتائج 

  .إدارة الجودة الشاملةأن كليات الجامعة تطبق فعًال مفاهيم 
القيادة الفاعلة إلدارة الجودة : بعنوان) Hirtz، 2002(دراسة  .3

كان هناك عالقة بين  إذاهدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما .الشاملة
نمط القيادة التربوية السائدة وٕامكانية تطبيق مدخل إدارة الجودة 
الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، وقد اقتصرت الدراسة على 

) Missouri Rlla University(األكاديمية في جامعة  اإلدارات
ن بهذا أول مؤسسة و لتك) 1995(والحاصلة على جائزة الجودة عام 

ولتحقيق الغرض من تطبيق  وية تحصل على هذه المكافأة، ترب
على رؤساء الدوائر والموظفين  استبانة الدراسة قام الباحث بتوزيع

، وقد وزعت االستبانة على رؤساء )Baldirge(وفق معايير بالدرج 
الدوائر والموظفين لتقويم رئيس كل دائرة، وأظهرت النتائج أن هناك 
عالقة قوية بين نمط القيادة السائد في المؤسسات التعليمية وٕامكانية 
تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وأن التحول من نمط قيادي إلى آخر له 

  .الشاملة الجودة عالقة مباشرة وٕامكانية تطبيق إدارة
  :التعليق على الدراسات السابقة

  :من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح ما يلي
تناولت معظم الدراسات السابقة مفهوم إدارة الجودة الشاملة ومدى  -

الي بتطبيقه مثل دراسة مؤسسات التعليم الع أوالتزام الجامعات 
، Padhi( ودراسة) hurst 2002، 2009، و دياب 2006دياب (

2010(. 
اتفقت الدراسات الحالية مع بعض الدراسات السابقة في معايير  -

ومؤشرات الجودة الشاملة ومدى التزام الجامعات أو المؤسسات 
، والعساف، الحلو(ودراسة ) 2009 ،دياب(بتطبيقها مثل دراسة 

 ).2006دياب ، (دراسة و  )،) (2008
السابقة في رصد اتفقت الدراسات الحالية مع بعض الدراسات  -

التحديات والصعوبات التي تعيق تطبيق إدارة الجودة الشاملة في 
 .)2011الحراحشة (المؤسسات والجامعات مثل دراسة 
 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة
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 :استفاد الباحثون من الدراسات السابقة في عدة أمور منها
حيث اعتمدته  اختيار منهج الدراسة وهو المنهج الوصفي التحليلي -

 .معظم الدراسات السابقة
تحديد معايير الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي حسب  -

 ) 9001األيزو (مؤشرات الجودة العالمية 
 :أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

إن الدراسة الحالية تناولت موضوع مؤشرات الجودة الشاملة في  -
جامعات الفلسطينية وهذه الدراسة األولى جامعة األقصى كإحدى ال

 .في حدود علم الباحثين التي تناولت هذا الموضوع
  :ولإلجابة على أسئلة الدراسة ومناقشتها اتبع الباحثون ما يلي

الجــــودة  إدارةمــــا مفهــــوم "علــــى  وبــــنص األولعلــــى الســــؤال  اإلجابــــة

 "الشاملة؟
العالي و حرصًا منها تماشيًا مع التوجيهات العالمية لمؤسسات التعليم 

نة جامعة االقصى كجامعة على تحقيق الجودة و انطالقًا من مكا
حريصة على التميز، أنشئت دائرة ضمان الجودة بموجب قرار  فلسطينية

هة المخولة بمتابعة لتكون الج 23/3/2005  رئيس الجامعة بتاريخ
ان الجودة والتطوير األكاديمي في جامعة االقصى لضم ومواكبة شؤون

إلى مستويات علمية أكاديمية تنافس الجامعات المحلية   الوصول
  .واالقليمية

حيث يتضمن الهيكل التنظيمي للجامعة عمادة ضمان الجودة تتبع 
لرئاسة الجامعة ومن ضمن المهام الرئيسية الموكلة لها العمل على 

الدبلوم، متابعة مطابقة البرامج التعليمية المتوفرة في الجامعة سواء كانت 
البكالوريوس والماجستير لمعايير الجودة الشاملة لمؤسسات التعليم 

ووحدة الجودة  ،العالي، حيث أنها تتضمن وحدة الجودة األكاديمية
حيث أنه يتم تشكيل لجنة جودة . ووحدة جودة العمادات المساندة اإلدارية

مجال لكل برنامج تعليمي من أعضاء الهيئة التدريسية ذوي الخبرة في 
والتحقوا بدورات وورش عمل حول المعايير الجودة  ،التدريس الجامعي

الشاملة وأيضا إعداد وصياغة تقارير التقييم الذاتي للبرامج التعليمية 
حيث . وذلك بالتنسيق مع العمادة لمتابعة البرنامج في تطبيق المعايير

البرنامج،  أنها تتبع االستراتيجيات تقييم مختلفة لتقييم عام للجودة في
الذي تحقق فيما يخص مخرجات  اإلنجازمعرفة مدى  إلىوباإلضافة 

  :التعلم المنشودة في البرنامج من قبل
  .الطالب الذين يتم تسجيلهم، والذين يتخرجون من البرنامج -
توزيع استبيانات على الطالب المحتمل تخرجهم للحصول على تغذية  -

  .بشكل عام راجعة عن المقررات الدراسية والبرنامج
توزيع استبيانات على الخريجين للحصول على تغذية راجعة عن  -

  .المقررات الدراسية والبرنامج بشكل عام
المقابلة الشخصية لمجموعة من الطالب المحتمل تخرجهم للتعرف  -

  .على وجهة نظرهم حول المقررات الدراسية والبرنامج بشكل عام

تخرجين للتعرف على المقابلة الشخصية لمجموعة من الطالب الم -
 . وجهة نظرهم حول المقررات الدراسية والبرنامج بشكل عام

  :أعضاء هيئة التدريس المتفرغين وغير المتفرغين
  .  توصيات األساتذة الزائرين حول المقررات الدراسية والبرنامج -
  .المراجعة الدورية للبرنامج من خالل مراجعين خارجيين -
  .الدولية ذات العالقةااللتزام بمعايير الهيئات  -
 :دائرة ضمان الجودة في الجامعة -
  : مراجعة نتائج عمليات التقويم -
للتعرف " المراجعات الداخلية والخارجية –اللقاءات  –االستبيانات " •

على نقاط القوة في البرنامج لتعزيزها ونقاط الضعف لمعالجتها 
  . وتحسينها

  .ل في ضوئهاالتعرف على اإلمكانات المتاحة للبرنامج والعم •
  .توفير تجهيزات وتسهيالت إضافية •
تحسين مهارات أعضاء هيئة التدريس من خالل إلحاقهم ببرامج  •

تدريبية وورش عمل لتحسين مهاراتهم وتطويرها في مجاالت معينة 
  .كالتعليم والتعلم واستخدام التقنية

تعديل الخطة الدراسية وفق احتياجات المجتمع المتغيرة ومتطلبات  •
  تكثيف برامج معينة  -العمل المتجددة سوق 

من البرنامج  خريجونمن أرباب العمل الذين لديهم : مثال :آخرين •
وغيرهم من أصحاب المصلحة؟ استبيانات يتم توزيعها على أرباب 
العمل وغيرها من الشرائح االجتماعية ذات العالقة للتعرف على 

 .عن مستوى أداء الخريجين من البرنامج آرائهم
  .يم لقاءات دورية بأرباب العمل والمجتمع المستهدف من البرنامجتنظ −

  وحدة الجودة األكاديمية
ًا في تطبيق معايير يتطمح الوحدة ألن تكون رائدة محليًا وٕاقليم :الرؤية

  .الجودة األكاديمية وصوًال للتميز في األداء والمخرجات والخدمات

الجودة في جامعة  وحدة الجودة األكاديمية بدائرة ضمان :ةالرسال
األقصى، تهدف إلى الوصول إلى أعلى مستويات الجودة في توفير 
البيئة التعليمية التعلمية والتدريبية لبناء القدرات الممكنة لطلبة الجامعة 
للتعلم المستمر لخدمة احتياجات سوق العمل المحلي واالقليمي، 

ت التدريسية واالرتقاء بكفاءة أعضاء الهيئة التدريسية في الممارسا
وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبحث العلمي وخدمة 
المجتمع، و توفير مستوى متميز من جودة المرافق و الخدمات بالجامعة 

  .في ضوء معايير الجودة الشاملة للمؤسسات التعليم العالي

  :األهداف
 نشر وتعميق ثقافة الجودة والتحسين المستمر بين منتسبي الكليات .1

  ).أعضاء هيئة التدريس، والطلبة(األكاديمية 
تنمية قدرات منتسبي الكليات األكاديمية في مجال تطبيق معايير  .2

  .الجودة المعتمدة محليًا واقليمياً 
  .المساهمة في توصيف البرامج التعليمية والمساقات في كل الكليات .3
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الكليات العمل على إنجاز تقارير التقييم الذاتي للبرامج التعليمية في  .4
  .المختلفة

 الهيئةتأسيس منظومة لتبادل الخبرات التدريسية الناجحة بين أعضاء  .5
  .التدريسية

دعم التحديث واإلصالح والتطوير في أنشطة الجامعة وٕايجاد جوائز  .6
  .أكاديمية للجودة والتميز والتفوق في سياق تحسين الجودة التنافسي

لتلبية احتياجات البرامج االجتهاد في تحسين جودة البيئة التعليمية  .7
  .التعليمية

  :وحدة الجودة اإلدارية
تحقيق اإلبداع والتميز في ممارسات الجودة في اإلدارات  :الرؤية

  .المختلفة بالجامعة وفقا لمنهجية عمل مؤسسية وبيئة إدارية متكاملة 

تهيئة بيئة إدارية محفزة تحقق الجودة والتميز في العمليات  :الرسالة
لتعزيز االنتماء وتنمية المهارات بما يحقق الجودة في كافة اإلدارية 

  .العمليات والمخرجات الجامعية

  :األهداف
  .نشر الوعي بثقافة الجودة الشاملة .1
بناء النظم الداخلية للجودة الشاملة في مختلف القطاعات اإلدارية في  .2

  .الجامعة
  .بناء القدرات في مجال تطبيقات الجودة الشاملة .3
داء وفقا ألفضل منظومة متكاملة لمعايير الجودة ومؤشرات األتطوير  .4

  .النماذج العالمية
ماهى معايير الجودة "على  نصي الذيالثاني  على السؤال ولإلجابة

 فيفلسطين  فيالشاملة الالزم تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي 
  "ضوء التجارب العالمية؟

تعمل االتجاهات الحديثة في قياس وٕادارة الجودة على تفادى ضيق 
النظرة والعمل على قياس مخرجات التعليم الجامعي المتمثلة في توافر 
خصائص اتجاهية ومعرفية ومهارية وسلوكية في الخريجين فحسب، بل 
يمتد قياس جودة الخدمة إلى جودة عناصر تقديم الخدمة التعليمية على 

سسات التعليمية، ولقد قامت وزارة التعليم العالي البريطانية مستوي المؤ 
بتشكيل لجنة دائمة لتقييم جودة تلك العناصر على  1992في عام 

 & David(مستوى الدرجة الجامعية األولي في الجامعات البريطانية 

Harold, 2000; Davis & Ringsted, 2006( نشأ في عام أ، كما
أعلى لتقييم جودة الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في  اً م مجلس1995

 National Quality Assurance and(الجامعات األمريكية 

Accreditation, 2004( . ولقد اتفقت اللجنتان على المعايير الواجب
ا كما إتباعها لتقييم جودة الخدمة وجاءت هذه العناصر ومعايير تقييمه

 )Verrall, Brukner, & Seward(1هو موضح في الجدول رقم 
)David & Harold, 2000; Davis & Ringsted, 2006; National 

Quality Assurance and Accreditation, 2004( 
 

معايير تقييم جودة الخدمة التعليمية في المؤسسة  :)1(جدول رقم 

  .التعليمية
 نواحي الجودة العنصر

  .درجة تغطية المواضيع األساسية  - المنهج العلمي -1
التناسب مع قدرة استيعاب الطالب في هذه  -

  .المرحلة
  .االرتباط بالواقع العملي -
  .اإللمام بالمعارف األساسية -
إعداد الطالب لعصر العولمة من خالل تعلم  -

 . لغة أجنبية

  .درجة المستوى العلمي والموثوقية  - المرجع العلمي -2
  .شكل وأسلوب إخراج المرجع العلمي -
  .وقت توافر المرجع العلمي -
  .سعر المرجع العلمي -
  .امتداد االستفادة من المرجع العلمي -
  .أصالة المادة العلمية -
 .االتجاهات التي ينميها المرجع العلمينوع  -

  .المستوى العلمي والخلفية المعرفية - أعضاء هيئة التدريس -3
  .إدراك احتياجات الطالب -
  .االنتظام في العملية التعليمية -
  .االلتزام بالمنهج العلمي -
  .تقبل التغذية الراجعة -
العمل على تنمية المهارات الفكرية  -

  .التنافسية
  .تنمية الحس الوطني والوازع األخالقي -
  .الهدف من أسلوب التدريس المستخدم -
  .تنمية االتجاه التحليلي -
  .تنمية النظرة المتعمقة -
  .درجة التفاعل الشخصي -
  .الوعي بدور القدرة العلمية والخلقية -
 

  .درجة الموضوعية واالتساق - أسلوب التقييم -4
  .درجة الموثوقية والشمول -
  .عدم التركيز على التلقين -
  .التركيز على القدرة التحليلية -
 .التركيز على التفكير اإلنتقادى  -

توافر المعلومات الالزمة لتشغيل وٕادارة  - النظام اإلداري -5
  .النظام

  .التوجه نحو سوق العمل -
المناخ الجيد لممارسة األنشطة الرياضية  -

  .والفنية
  .النظام اإلداري وفعاليةكفاءة  -
 .والتعامل معها الشكاوىتلقى  -
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  .تناسبها مع طبيعة العملية التعليمية - التسهيالت المادية -6
 .الجماليةتنمية وٕاشباع الناحية  -

وانطالقًا من القائمة التي أوردها معهد إدارة الجودة الشاملة الفيدرالي ومن 
آراء العديد من الباحثين حول ماهية وعدد وترتيب هذه المتطلبات يمكن 

   :إنالقول 

  : متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي
إن دعم تطبيق إدارة الجودة الشاملة يحتاج إلى دعم  :دعم اإلدارة العليا

  . ومؤازرة من اإلدارة العليا لتحقيق األهداف المرجوة
زرع التوعية والقناعة لدى جميع العاملين في  :التمهيد قبل التطبيق

مؤسسات التعليم العالي لتعزيز الثقة بإدارة الجودة الشاملة مما يسهل 
   .من قبل العاملين بمؤسسات التعليم العاليعملية تطبيقها وااللتزام بها 

إن توحيد العمليات يرفع من مستوى جودة األداء  :توحيد العمليات
ويجعله يتم بطريقة أسهل ويعمل على تقليل التكاليف من خالل جعل 
العمل يتم بأسلوب واحد مما يرفع من درجة المهارة عمومًا داخل 

   .مؤسسات التعليم العالي
من خالل لجنة تنفيذ وضبط النوعية  :رارية المتابعةشمولية واستم

المعلومات من  وأقسام مؤسسات التعليم العالي المختلفة لمتابعة وجمع
   .أجل التقييم لتتم معالجة االنحرافات عن معايير التطوير

إشراك جميع العاملين في جميع مجاالت العمل  :سياسة إشراك العاملين
  . وخاصًة في اتخاذ القرارات وحل المشاكل وعمليات التحسين

تغيير اتجاهات جميع العاملين بما يتالءم مع تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
  . للوصول إلى ترابط وتكامل عال بين جميع العاملين بروح الفريق

المحافظة على قضايا البيئة  :واالجتماعيةالمسؤولية األخالقية 
 . والمجتمع من خالل تقديم خدمات ال تضر بالبيئة وبالصحة العامة

الفوائد المرجوة من تطبيق نظام إدارة الجـودة الشـاملة فـي التعلـيم 

  العالي 
ال يمكن للجودة أن تتحقق في التعليم إال من خالل تأسيس المنهج 
الفكري السليم الذي تسير عليه هذه العملية التعليمية، والتي تضمن 
إضافة للعلوم والمعارف التي يتلقاها الطالب، منظومة القيم الخلقية، 
ونظم العالقات اإلنسانية، ووسائل االتصال المتطورة وغيرها من 

التي تجعل من حياة الطالب في المؤسسة التعليمية متعة،  الضروريات
  . فضال عن المادة العلمية التي يتلقاها تحت مفهوم إدارة الجودة الشاملة

  . رؤية ورسالة وأهداف عامة للمؤسسة التعليمية واضحة ومحددة •
  . رسالة وأهداف جميع الوحدات بالمؤسسة واضحة ومحددة •
عليمية وخطط سنوية للوحدات متوفرة خطة إستراتيجية للمؤسسات الت •

  . ومبينة على أسس علمية
هيكلة واضحة ومحددة وشاملة ومتكاملة وعلمية ومستقرة للمؤسسة  •

  . التعليمية
  . لكل دائرة ولكل موظف متوفرة ومحددة اً وظيفي اً وصف •

معايير جودة محددة لجميع مجاالت العمل في الجامعات خدمية،  •
   ماليةة، إنتاجية، أكاديمية، إداري

  . إجراءات عملية واضحة ومحددة من أجل تحقيق معايير الجودة •
لتطبيق إدارة الجودة في  اً ومالئم شامالً  اً توفر نوعية وتدريب •

  . المؤسسات التعليمية
  . واضحة ومحددة في النظام اإلداري للمؤسسات التعليمية اً أدوار  •
  . لعاملينلدافعية وانتماء والتزام ومشاركة ا اً ملحوظ اً ارتفاع •
لجميع اإلداريين والمشرفين والعاملين في  اً مستوى أداء مرتفع •

  . المؤسسات التعليمية
توفر جو من التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسانية السليمة بين جميع  •

  . العاملين في المؤسسات التعليمية
 بين اإلداريين والمشرفين والعاملين في الجامعات ياً عال وتكامالً  اً ترابط •

  . والعمل بروح الفريق
  . احترام وتقدير الجامعات محليًا وعالمياً  •
حل المشاكل متواصل ومستمر والعاملون يمتلكون المهارات الالزمة  •

  . لحل المشاكل بطريقة علمية سليمة
  . رسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها العامة تتحقق بشكل جيد •
  . لية للخدمة والمنتجات بنفقات أقلانوعية جودة ع •
 .االستخدام األمثل لالتصال والتواصل •

ما هي محاور الجودة :" ولإلجابة على السؤال الثالث والذي بنص على
  "الشاملة المطبقة بجامعة األقصى؟

إن بؤرة تركيز إدارة الجودة الشاملة في الجامعات تنصب أساسا في 
بقصد تطويرها وتحسينها، باعتبار هذا مجال تقويم المؤسسة التعليمية 

األسلوب احد األساليب الحديثة المستخدمة في تقويم المؤسسات بشكل 
عام والمؤسسات التعليمية بشكل خاص وتوظيف مبادئ وأفكار إدارة 
الجودة الشاملة في أنظمة التعليم العالي يعود بالنفع على الجامعات إذ 

ألهداف الجامعة ورسالتها  يضع حجر األساس لرؤية فلسفية جديدة
ير مفاهيمهم غويرفع معنويات العاملين فيها ويمنحهم فرصة التعبير وي

   .واتجاهاتهم نحو المهنة مما يضفي على البيئة التعليمية مناخا منتجا
 إلىضمن مسعى جامعة األقصى لتحقيق رؤيتها ورسالتها للوصول 

التقييم الذاتي الدوري والتقييم  إجراءالتميز محليًا وٕاقليميًا من خالل 
الخارجي على حسب نموذج هيئة االعتماد والنوعية والجودة لوزارة التربية 

الفرصة لمتخذي القرار لفهم والوقوف  إلتاحةوالتعليم العالي بفلسطين 
 القائمونعلى نقاط القوة والضعف في كل برنامج تعليمي لكي يستطيع 

للتخلص من نقاط الضعف  يجيةإستراتعلى البرنامج تطوير خطة 
تؤدي إلى عملية مستمرة  اإلجراءاتكل تلك  ، إنوتعزيز نقاط القوة

سعيًا من الجامعة لتحقيق معايير  ،لتطوير وتحديث البرامج التعليمية
هيئة االعتماد والنوعية والجودة المحلية، ولكي تقودها عملية التقييم 

ت وعمليات ومخرجات الذاتي والخارجي بكافة مكوناتها من مدخال
لنشر  واإلقليميوضوابط وقوانين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي 
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، واإلقليميةوتطبيق معايير الجودة لمؤسسات التعليم العالي المحلية 
لتخدم خصوصية المؤسسة والتفاعل مع احتياجاتها المرحلية والمستقبلية 

التفاعل المستمر  والمساهمة في تطوير المجتمع المحلي وذلك من خالل
مع مختلف قطاعاته وتوفير الكفاءات المتخصصة لتطوير االقتصاد 

من خالل ما تقدمه الجامعة من تخصصات تخدم  واإلقليميالفلسطيني 
  .المجتمع الفلسطيني بشكل عام

التقييم الذاتي من خالل  إجراءوقد عملت جامعة األقصى على تنفيذ 
عادة تقييم إلدريس في كل برنامج لجنة مشكلة من قبل أعضاء هيئة الت

يتم دراستها والخطط الدراسية و استحداث  التيالمناهج والمقررات 
تسمح بقدر أكبر  التيتخصصات جديدة، واألخذ بأحدث النظم التعليمية 

من المشاركة الطالبية المبدعة القادرة على المنافسة، وتفتح مجاالت 
ت وفقًا لقدراتهم وٕامكانياتهم دراسة المقررا فياالختيار أمام الطالب 

وبموجب القرار اإلداري لرئيس الجامعة الصادر بتاريخ . ورغباتهم
م، تم إنشاء عمادة ضمان الجودة بجامعة األقصى، وذلك 23/3/2005

لمواكبة متطلبات جودة التعليم العالي وتزايد أهميتها على المستوى 
  .المحلي واإلقليمي والدولي

  :المطبقة بجامعة األقصى يمحاور التقييم الذات
 الجزء األول

 :اسم وعنوان الجامعة •
   :اسم ولقب رئيس الجامعة •
   :سنة التأسيس •
  :لمحــة عـن  الجامعة •
 :الدرجات األكاديمية التي تمنحها الجامعة •
 :)خارطة هيكلية ( البرامج  /المعاهد  /عدد الكليات  •
  :  عدد أعضاء المجلس االستشاري •

 

الطلبة المقبولين حسب الجنس وحسب السنوات عدد  2: جدول رقم

 .للسنوات الخمس الماضية

 المجموع إناث ذكور العام الجامعي

    

    

    

    

    

    
 

  .عدد الخريجين للخمس سنوات الماضية :3جدول رقم 

 المجموع إناث ذكور العام الجامعي

    

    

    

    

    
  

 

 
 

  .)الهيكل التنظيمي اإلداري للمؤسسة( الجامعة عدد اإلداريين في 

  
  
 

عدد أعضاء الهيئة التدريسية في المؤسسة حسب  :4جدول رقم
  :الجدول التالي

 متفرغ أنثى ذكر الشهادة الرتبة
غير 

 متفرغ

العدد 

 الكلي

      دكتوراه أستاذ

      دكتوراه أستاذ مشارك

      دكتوراه أستاذ مساعد

      ماجستير محاضر

      بكالوريوس مدرس

مساعد بحث 
 وتدريس

      بكالوريوس

مساعد تدريس 
وبحث علمي 

 ومختبرات

 بكالوريوس
     

  :الدائرة القائمة على البرنامج الخاضع للتقييم/ لمحة عن القسم
  :         الدائرة القائمة على البرنامج/ اسم وعنوان القسم .1
 :                           الدائرة/ اسم ولقب رئيس القسم .1
 :                                           مسمى البرنامج .1
  :                       الدرجة العلمية التي يمنحها البرنامج .1
 :                                       سنة تأسيس البرنامج .1
 ): في السنوات األربع السابقة( مجعدد الخريجين من البرنا .1

 

أعضاء الهيئة التدريسية بالبرنامج، حسب الجدول  :5جدول رقم
  :التالي

 العدد  
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تفرغ   الرتبة

 كامل
 تفرغ جزئي

 

نسبة 

التفرغ في 

 البرنامج

نسبة التفرغ 

في برامج 

 أخرى

    أستاذ

    أستاذ مشارك

    أستاذ  مساعد

    محاضر

        مدرس

تدريس وبحث  مساعد
  علمي مختبرات

      

    المجموع

 : عدد الطلبة في البرنامج .1
   :السنة األولى •
  :  السنة الثانية •
 :  السنة الثالثة •
 : السنة الرابعة •

  

 .عدد الطلبة في البرامج :6جدول رقم 

 عدد البرامج نوع البرنامج
 عدد الطلبة عدد المدرسين

  غير متفرغ متفرغ

     

          
 

  
  
  

  
تقييمات سابقة في آخر خمس سنوات وأي إجراءات تبعًا  :7جدول رقم 

  .لذلك
تاريخ 

إجراء 

 التقييم

نوع 

 التقييم

إجراءات 

بعد 

 التقييم

الجهة 

 المنفذة

    

  الجزء الثاني

  :رسالة المؤسسة وأهداف البرنامج .1

  :رسالة المؤسسة
 :رسالة البرنامج 

 : أهداف البرنامج

  : األسئلة األساسية التي تتعلق باألهداف العامة للبرنامج )1- 1(

  كيف يتم تحديد فلسفة وأهداف وأولويات البرنامج؟  •
 هل هناك إجماع حولها؟ •
هل هنالك تناغم وثبات بينها وبين رسالة المؤسسة األم؟ ما أوجه  •

 التشابه؟ وما االختالف إن وجد؟ ولماذا؟
  ):الهيكلية اإلدارية(النظام اإلداري  .2
 ما مدى التناسق بين هيكلية مساقات البرنامج ومحتواها؟ .1
مة الهيكلية وتحقيق متطلبات البرنامج من حيث طرح ءما مدى مال .2

 المساقات ومتطلبات الطلبة، الخ؟
هل هنالك لجان للبرنامج وتعريف لمرجعية وأهداف هذه اللجان  .3

 وعضويتها؟
 ما الفرص المتاحة للطلبة لعضوية اللجان المختلفة؟ .4
   الخطة التنفيذية للمنهاج .3
  :األسئلة األساسية الخاصة بالخطة التنفيذية للمنهاج) 1- 3(
ما مدى التوازن بين خطة الدراسة وانتقال الطلبة بين مستويات  .1

 البرنامج المختلفة؟
ما مدى نجاعة قياس وتقييم الطلبة في االنتقال من مستوى أدنى إلى  .2

 أعلى في البرنامج؟
وٕاجراءات لمساعدة الطلبة ذوي االحتياجات  إمكاناتهل هنالك  .3

 الخاصة؟
ما مدى التوازن في المنهاج بين المتطلبات األساسية للتخصص  .4

 والمتطلبات الفرعية في العلوم الطبيعية واإلنسانية؟
ما مدى دعم اإلجراءات والطرق التعليمية والتعلمية في تحقيق فلسفة  .5

 وأهداف البرنامج؟
 أخالقيات التخصص؟هل يحتوي البرنامج على  .6

  بيئة التعليم والتعلم 
  :األسئلة األساسية الخاصة ببيئة التعليم والتعلم) 1- 4(
 فاعلة؟ وتعلميهما مدى توفير البرنامج لبيئة تربوية تعليمية  .1
للطلبة لمستوى  البيتيةما مدى عكس االمتحانات والواجبات  .2

 ومضمون المساقات؟
المختلفة ذات العالقة بالطلبة ما دور المعنيين في التقييمات  .3

االلتحاق بالبرنامج، استكمال البرنامج، التخرج، الحقوق، الواجبات، (
 ؟)الخ

هل تحتوي السياسات والقوانين واألنظمة ذات العالقة بالمدرسين  .4
بنودًا تعنى بالتوظيف، والتعيين والواجبات والحقوق، والراتب، والترقية 

 واإلعفاء من الخدمة، الخ؟
توفر سياسات وأنظمة وقوانين مكتوبة وفي متناول أيدي هل ت .5

 الجميع؟
هل هناك وثائق للبرنامج وملفات الطلبة والمدرسين تشير إلى الثبات  .6

 في تطبيق وتنفيذ األنظمة والقوانين والسياسات؟
  المرافق التعليمية التعلمية  .4
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  :األسئلة األساسية الخاصة بالمرافق التعليمية التعلمية) 1- 5(
  :المرافق العامة •
ما مدى كفاية المرافق العامة للتدريس والبحث العلمي والنشاطات  .1

 الالمنهجية؟
غرف  مالءمةالتحتية للتعليم بالتركيز على  البنيما مدى كفاية  .2

التدريس والمختبرات والوسائل السمعية والبصرية، وكفاية مساحات 
 الدراسة، وخدمات الحاسوب؟

هل هنالك أي معوقات لتعديل وتطوير المنهاج العلمي تبعًا لنقص  .3
 التحتية؟ البنيفي 

  : المكتبة .5
 ما مدى استخدام المكتبة؟ .1
 هل ساعات العمل مناسبة؟ .2
 هل هنالك مساعدة للطالب في المكتبة؟ .3
 هل المساحة مناسبة؟ .4
 هل المصادر كافية؟ .5
 ما مدى فعالية اإلجراءات المتبعة في المكتبة؟ .6
 مستوى مقتنيات المكتبة وخدماتها؟ما  .7
  :مرافق التدريب العملي .6
ما مدى كفاية المرافق المخصصة للتدريب العملي من ناحية النوعية  .1

 والحجم والعدد لتحقيق احتياجات الطلبة وأهداف البرنامج؟ 
 كيف يتم اختيار مرافق التدريب العملي؟ .2
 من يساهم في وضع المعايير وعملية االختيار؟  .3
 متها واألهداف العلمية للمساقات؟ءم مواكيف يت .4
كيف تتم عملية تقييم مرافق التدريب العملي من ناحية نوعية  .5

الخدمات المقدمة، والمنتفعين والمشرفين الميدانيين مقارنة مع أعداد 
 الطلبة؟

ما مدى تالؤم إجراءات االتصال والتواصل ما بين البرنامج ومرافق  .6
ا االتصال في تسهيل عملية التعليم التدريب العملي؟ وهل يساهم هذ

  والتعلم؟
مدرسين لمتابعة الطلبة في مرافق التدريب / هل يتم استخدام مشرفين .7

العملي؟ كيف يتم التأكيد على مؤهالتهم؟ وكيف يتم تأهيلهم لهذا 
 الدور؟

هل توجد معوقات أو مشاكل أو عقبات في التدريب والمتابعات  .8
؟ كيف )المرافق، تنظيم التدريب، الخمن حيث استخدام (الميدانية 

 يمكن تذليل هذه العقبات إن وجدت؟
 األبحاث   

   .األسئلة األساسية الخاصة بالبحث العلمي) 1- 6(
ما العوامل التي تسهل عملية البحث العلمي، وما هي العوامل التي  .9

 تعيق ذلك؟
 هل تتوفر ميزانية كافية للبحث العلمي ؟ .10

 وسياسات محددة لتنشيط البحث العلمي؟هل يوجد أهداف واضحة  .11
 هل هناك خطط لتطوير وتنشيط البحث العلمي؟ .12
هل يوجد آليات واضحة لتبادل الخبرات والبحوث العلمية مع  .13

 اآلخرين ؟
 هل تتوفر آليات لنشر ودعم البحوث العلمية؟  .14
  الهيئات األكاديمية واإلدارية  .7
  يميةاألسئلة األساسية الخاصة بالهيئات األكاد) 1- 7(
ما مدى كفاية أعداد ونوعية المدرسين لتحقيق متطلبات التعليم  .1

النظري والعملي للبرنامج، والقيام بالبحث العلمي وخدمة المجتمع 
 المهني؟

هل يوجد وضوح وثبات في التطبيق في معايير استقطاب وتوظيف  .2
 وتقييم وترقية المدرسين؟

المدرسين المؤهلين، ما العوامل التي تسهل عملية استقطاب وبقاء  .3
 وما العوامل التي تعيق ذلك؟

ما مدى االتصال والتواصل بين أعضاء الهيئة التدريسية أنفسهم  .4
 ومدى اتصالهم مع إدارة برنامجهم أو الجامعة والكلية عامة؟ 

ما الطرق والوسائل واإلمكانات المتوفرة لتطوير الهيئة التدريسية؟ هل  .5
للتطوير؟ وفي أي من المجاالت؟ كيف يتم تتوفر للمدرسين إمكانات 

 تأهيل المدرسين الجدد؟
المدرسين عن مشاركتهم في اتخاذ القرارات على  ارضما مدى  .6

/ جامعتهم؟ ما نجاعة اإلجراءات/ كليتهم/ دائرتهم/ مستوى برنامجهم
 الطرق المتبعة في إيصال المعلومات المطلوبة للمدرسين؟

بين العبء الوظيفي لمدرسي البرنامج االختالف ما / ما أوجه التشابه .7
مع مدرسين من برامج أخرى مشابهة في نفس المؤسسة أو في 

 مؤسسات أخرى؟
   :الطلبة والخريجون .8
  األسئلة األساسية الخاصة بالطلبة والخريجين ) 1- 8(
ما مدى نجاعة إجراءات استقطاب واختيار الطلبة؟ وهل عدد  .1

كمًا ونوعًا؟ وكيف يتم التأكيد  الراغبين في االلتحاق بالبرنامج مالئم
على معايير االختيار وتطبيقها؟ مع بيان األسباب في الحاالت 

  .االستثنائية
هل عدد الطلبة الملتحقين بالبرنامج مناسب لعدد المدرسين والمرافق  .2

 المتوفرة؟
اإلرشاد األكاديمي، (ما مدى فاعلية الخدمات التالية والمتوفرة للطلبة  .3

؟ )المواصالت، توفر مرافق الراحة في المؤسسة الرعاية الصحية،
 وفي حالة عدم توفر أي من الخدمات المذكورة ما سبب ذلك؟

الذي ) االجتماعية، االقتصادية(ما مدى التنوع في خلفيات الطلبة  .4
 يتوخاه البرنامج؟ وكيف يتم التأكيد على ذلك؟

 كيف يتم التعامل مع القضايا ذات العالقة بمشاكل الطلبة؟ .5
 تهم؟اكيف يتم التعامل مع وثائق الطلبة ونتائجهم الفصلية وشهاد .6
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ما مدى تحقيق الطلبة لمتطلبات النجاح في مستويات البرنامج  .7
  المختلفة؟

كيف تتم عملية تسهيل انتقال الطلبة من الدراسة الثانوية إلى  .8
 البرنامج داخل المؤسسة؟

ة؟ مع بيان ما تكلفة الطالب في البرنامج مقارنة مع برامج مشابه .9
 .تبريرات للتكلفة العالية

  ما األساليب التي يتبعها البرنامج لمتابعة الخريجين؟ .10
 ما  مدى مساهمة الخريجين في العمالة الوطنية؟ .11
إسهامات استثنائية لخريجي البرنامج؟ ما هي؟ / هل هنالك صفات  .12

 وفي أي من المجاالت؟
للخريجين في ) الوظائف(ما مدى توافق أنماط عمل الخريجين  .13

 األعوام الثالثة السابقة  وأهداف ورسالة البرنامج؟
 التمويل .9
 األسئلة األساسية الخاصة بالتمويل )  1- 9(
كيف يتم تمويل البرنامج وأنشطته المختلفة ليتمكن من أداء رسالته  .1

  وتحقيق أهدافه؟
  ما مصادر التمويل ومدى استدامتها؟ .2

  .والعالقات العامة التواصل الخارجي والتبادل المعرفي - 10
الخاصة بالتواصل الخارجي والتبادل المعرفي  األساسية األسئلة) 10-1(

  :  والعالقات العامة
 ؟)إن وجدت(ما مدى تشبيك البرنامج مع برامج خارجية مشابهة  .1
 ؟)إن وجدت(ما مجاالت التشبيك القائمة  .2
رها تنظر إلى إجراءات التشبيك والتبادل مع البرامج األخرى وأث كيف .1

  في تطوير البرنامج؟
  أنظمة ضمان الجودة .10

  :األسئلة األساسية  الخاصة بأنظمة ضمان الجودة) 11-1(
ما مدى استخدام إجراءات التقييم المنهجية لمكونات البرنامج في  .1

 سبيل مراجعته من أجل تطويره ودعمه؟ 
  هل يتم إشراك المعنيين في التقييم؟ كيف؟ .2
  على التغييرالتخطيط االستراتيجي والقدرة  .11

األسئلة األساسية والخاصة بالتخطيط االستراتيجي والقدرة على ) 12-1(
  . التغيير

هل تقوم المؤسسة أو البرنامج بتخطيط استراتيجي دوري لمراجعة  .1
 . األداء وتحديد المسار المستقبلي؟أعط أمثلة إن توفر 

رات هل لدى المؤسسة أو البرنامج القدرة على التغيير في ضوء المتغي .2
االجتماعية  –في البيئة التعليمية الداخلية أو البيئة االقتصادية 

  .   الخارجية؟ أعط أمثلة إن توفر 
  الملخص

  :  اكتب ملخصا مختصرا عن كل مما يأتي
 .نقاط القوة والضعف في البرنامج .1

  .قوة البرنامج: أوال
  .ضعف واحتياجات البرنامج: ثانيا

 .السابق إن وجدتالتغيرات التي طرأت منذ التقييم  .1
  .مساهمة التقرير في اإلعداد للتخطيط االستراتيجي .2

صياغة أهداف ورسالة الجامعة بصورة واضحة ومحددة وقابلة 

  .للتحقيق ويمكن قياسها
الجامعة للمقترحات الهادفة  إدارةتوفر الرغبة الحقيقية والصادقة لدى  .1

  .تحسين وتطوير الوضع التعليمي إلى
  .والموظفين والطلبة في رسم سياسة الجامعةإشراك األساتذة  .2
) أساتذة وطلبة وموظفين وعاملين( توعية وتثقيف جميع العاملين .3

  .الجودة الشاملة وبصورة مستمرة بإدارة
على استخدام أساليب  أعضاء الهيئة التدريسيةوحث  االهتمام .4

  .التدريس التي تعتمد على تعليم التفكير للطلبة
حواسيب ،شاشات عرض، أجهزة (الصفي  توفير مستلزمات التعلم .5

  ).مختبرات ،عارضة
استخدام أساليب تقويم متنوعة لتقويم شخصية الطالب من جوانب  .6

  .  على جانب المعلومات فقط االقتصارمتعددة وعدم 
تجديد وتحديث  المناهج الدراسية في ضوء التقدم المعرفي  .7

  .والتكنولوجي العالمي
عند اختياره لتنفيذ أعمال ومهام  التدريسي الكادر من الكفءاختيار  .8

   .جديدة
  .الواسع بكفاءة واختيار عضو هيئة التدريس في الجامعة االهتمام .9

للعاملين والطلبة ( الواسع بالحوافز والمكافآت التشجيعية  االهتمام .10
   .المتميزين في أدائهم في الجامعة)
والخدمية في  اإلداريةاختيار أشخاص مؤهلين في األقسام  .11

   .الجامعة
  .التقليل من المركزية في اتخاذ القرارات في الجامعة .12
توفر مكتبات غنية في الكتب والمصادر المختلفة في أقسام  .13

  .المكتبة المركزية إلى باإلضافةوكليات الجامعة 
توفر قاعدة بيانات متكاملة تغطي مجاالت األنشطة والفعاليات  .14

  .المختلفة في الجامعة
والتطوير داخل  اإلبداعبيئة تساعد العاملين والطلبة على توفير  .15

  .الجامعة
  .وضع معايير لقبول الطلبة في الجامعة .16
بالمكاتب المخصصة ألعضاء هيئة التدريس والموظفين  االهتمام .17

  .،من حيث المساحة والتجهيزات المالئمة
ة جعل الود واالحترام المتبادل بين العاملين وبينهم وبين الطلبة ثقاف .18

  .شائعة
توفير شبكة معلومات تربط الجامعة بالجامعات األخرى داخليا  .19

  .وخارجيا
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استخدام أنظمة حديثة في نقل المعلومات وتبادلها في مؤسسات  .20
  .الجامعة

  .اهتمام الجامعة وتشجيعها للتعلم الذاتي لدى الطلبة .21
المتابعة المستمرة لتحصيل الطلبة وتحليل النتائج طوال العام  .22

  .الدراسي
تهيئة الفرص المتكافئة لجميع العاملين لتحقيق النمو المتكامل في  .23

  .شخصياتهم
  .توفر الخدمات الصحية واألمنية في مباني ومؤسسات الجامعة .24
  .أعداد الطلبة في الصف الواحد يكون قليال .25
  .توفير السكن المالئم للعاملين والطلبة الوافدين .26
  .الطلبة مساحات القاعات الدراسية واسعة تستوعب أعداد .27
التقويم الدوري ألعمال الجامعة ومؤسساتها لتشخيص المعوقات  .28

  .ووضع العالجات المناسبة
نجاز األعمال واتخاذ إفي  اإلداريالقضاء على الروتين والفساد  .29

  .القرارات في الجامعة
  .والترفيهية في الجامعة واالجتماعيةباألنشطة العلمية  االهتمام .30
  .السياسية بالجاذباتر الجامعة استقاللية الجامعة وعدم تأث .31
  .إعداد البرامج التعليمية وفقا لحاجات سوق العمل والمجتمع .32
دعم نشاطات أعضاء هيئة التدريس في مجاالت التدريس والبحث  .33

  . العلمي ماديا ومعنويا
االلتزام بأخالقيات مهنة التعليم ويكون االحترام المتبادل بين جميع  .34

  . العاملين والطلبة هو السائد في العالقات بينهم
توفير المالعب الرياضية المختلفة وٕانشاء المسارح والقاعات  .35

  .ألغراض الفنون الجميلة
 االهتمامبالبيئة والحفاظ عليها من التلوث من خالل  االهتمام .36

  .ة وٕانشاء الحدائق والتشجير بنظام هندسي جميلبالنظاف
  .بالتوصيف الوظيفي الواضح لعمل أي موظف بالجامعة االهتمام .37
توصيف المناهج الدراسية من حيث إعداد وصياغة أهدافها وتوزيع  .38

  .مفرداتها على أشهر السنة الدراسية
تأسيس وحدة المناهج الدراسية في الجامعة وكلياتها لمتابعة سير  .39

  .ق المنهج الدراسي في الجامعةتطبي
عقد ى الكامل عل لإلشرافالعمل على إنشاء دائرة االمتحانات  .40

  . االمتحانات ٕاجراءو 
ما معوقات تطبيق معايير "على نصي الذيعلى السؤال الرابع  ولإلجابة

  "؟األقصىالجودة الشاملة بجامعة 
الجودة الشاملة في التعليم الجامعي لتحقيق مستوى جيد  مبادئتطبيق  إن

من النوعية في التعليم الذي يمر بمرحلة من عدم االستقرار ،قد تعترض 
والتي استنبطت من خالل المقابالت الشخصية  سبيله بعض المعوقات

الهيئة التدريسية  أعضاءمن قبل فريق الجودة لجميع  إجراؤهاالتي تم 
حضروا الدورات التدريبية الخاصة بتطبيق معايير الجودة الذين  واإلدارية

 هذهخذ التغذية الراجعة من قبلهم وخالصة أالجامعة وتم  فيالشاملة 
  : األتيالتقييمات وجد 

  .كافية لتطبيق برنامج الجودة الشاملة تخصصاتعدم وجود  .1
عدم اقتناع اإلدارات بفلسفة الجودة الشاملة وعدم تبنيها لها لضعف  .2

  .قناعتها بجدوى التغيير
  .والعاملين في الجامعة اإلدارةعدم انسجام العالقة بين  .3
  .االلتزام بالشعارات فقط دون التطبيق الفعلي لفلسفة الجودة الشاملة .4
معايير قياس الجودة غير واضحة ومتجددة لقياس مدى التقدم  .5

  .واإلنجاز
جمود األنظمة والقوانين وبروز الروتين والفساد اإلداري في السياسات  .6

  .اإلدارية
  .عدم توفر بيانات متكاملة عن مجاالت العمل داخل الجامعة .7
قلة التمويل المالي وضخامة التكاليف المصاحبة لتطبيق الجودة  .8

  .الشاملة
  .ةالمركزية في صنع السياسات التعليمية واتخاذ القرارات في الجامع .9

  .الجودة الشاملة إدارةعدم توفر الكوادر المؤهلة في مجال  .10
  .إهمال كفاءة عضو هيئة التدريس عند اختياره لتنفيذ أعمال معينة .11
  .المكاتب المخصصة ألعضاء هيئة التدريس مالءمةعدم  .12
  .قلة تنوع مصادر التعليم في الجامعة .13
  .تعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع إدارية في الجامعة .14
  .مساحات القاعات الدراسية ال تكفي ألعداد الطلبة .15
  .قلة توفر بيانات متكاملة تغطي أنشطة وفعاليات الجامعة .16
المختبرات  كالحواسيب،( قلة توفر مستلزمات األنشطة الصفية .17

  ).والوسائل التعليمية
  .بالتعلم الذاتي للطلبة االهتمامعدم  .18
  .بتطوير وتحديث البرامج العلمية االهتمامعدم  .19
 .عدم وضوح بعض المصطلحات المرفقة للجودة الشاملة .20

  :توصيات البحث
  :الدراسة يوصي الباحثون بما يلي أهداففي ضوء 

إدارة  أجل العمل على نشر ثقافة الجودة في برامج الجامعات من .1
  .التعليم الجامعي بالجودة الشاملة

  .توظيف نتائج األبحاث العلمية في تطوير العملية التعليمية .2
تطوير قواعد معلومات خاصة بالطلبة والمدرسين واإلداريين والشؤون  .3

  .المالية لالسترشاد بها في عملية التطوير
تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تعني بجودة التعليم  .4

  .الجامعي لصقل خبرات األكاديميين العاملين
دة الشاملة تدريب المحاضرين واإلداريين على كيفية تطبيق إدارة الجو  .5

  .في التعليم الجامعي حسب المواصفات العلمية
اعتماد سياسة التقويم الخارجي للتحقق من مدى تطبيق إدارة الجودة  .6

  .الشاملة في التعليم العالي
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  .المهاراتو التكنولوجيا في اكتساب المفاهيم توظيف  .7
 .كمدخل إلدارة الجودة الشاملة اإلستراتيجياعتماد التخطيط  .8
في ضوء نتائج البحث يقترح الباحثون الدراسات : دراسات مقترحة .9

 :التالية
مدى التطبيق لضمان الجودة الشاملة الواقع والطموح من وجهة  .أ

  .األقصىفي جامعة  األقسامالعمداء ورؤساء  أداءنظر 
في تبسيط وتطوير العمل في  وكفاءتهمتحسين فعالية الموظفين  .ب

  .مؤسسات التعليم العالي
في الجامعات الفلسطينية في ضوء  اإلدارية اإلجراءات هندسة .ج

  .الجودة الشاملة إدارةمبادئ 
الجودة الشاملة في  إدارةفي ضوء  اإلداريةتقييم نظم المعلومات  .د

  .الجامعات الفلسطينية
هيئة التدريس في ضوء  ألعضاء واألكاديميةالسمات الشخصية  .ه

معايير االعتماد وضمان الجودة للتعليم العالي بالجامعات 
  .الفلسطينية

التدريسية كمدخل لتحقيق جودة  الهيئات ألعضاءالتطوير المهني  .و
  .النوعية في التعليم الجامعي

في الجامعات  اإلداريةسبل القيام بدراسة تقييمية لتطبيق الجودة  .ز
  ).الموارد المادية والمالية والفنية إدارة( الفلسطينية في مجاالت

  

  قائمة المراجع
  :أوال المراجع العربية

تقييم األداء الجامعي في ضوء ): 2012( الحراحشة، محمد عبد .1
معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين، اإلداريين في 
جامعة آل البيت، بحث مقدم إلى المؤتمر العربي الدولي لضمان 

-10جودة التعليم العالي في جامعة الزرقاء الخاصة، في الفترة من 
12/5/2012. 

وسائل تحسين  أداء عضو هيئة ): 2012( الجنابي،عبد الستار شفيق .2
-1التدريس في التعليم الجامعي، كلية الصفة، جامعة الكوفة، ص

 .24ص
 إدارة الجودة الشاملة مفهوم وٕاطار للتطبيق): 2003( الطائي، وقدادة .3

في الجامعات وكليات العلوم اإلدارية لتطوير وتحسين مستويات 
في أداء كليات  هضمان الجودة وأثر : األداء، المؤتمر العلمي الثامن

 .م2003-23-21االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزرقاء 
إدارة الجودة الشاملة فى مؤسسات ): 1998( العلوي، حسين محمد .4

الملك بن عبد العزيز، مركز النشر العلمى التعليم العالي، جامعة 
  .جدة

، دار 9000الدليل الصناعي إلي ايزو ): 2006( باد يرو، اديدجي .5
  .الفجر للنشر والتوزيع، مصر

معايير الجودة في مؤسسات التعليم ): 2009( دياب، سهيل رزق .6
العالي، الجامعة الفلسطينية الفاعلة، دراسة حالة، مجلة جامعة القدس 

 .43ص-12ص 17المفتوحة لألبحاث والدراسات،ع
مؤشرات الجودة وتوظيفها في تنظيم  ):2006( دياب، سهيل رزق .7

-10ص )1(ع) 22(مج التعليم والتعلم، الجودة في التعليم العالي،
  .12ص

الجودة واقتصادياتها في التربية، ): 1992( عابدين، محمود عباس .8
 7مج ابطة التربية الحديثة،دراسة نقدية، دراسات تربوية، القاهرة، ر 

  .145ص- 69ص 44،ج
واقع جودة التعليم في برامج ): 2009( عساف، عبدو الحلو، غسان .9

الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر الطلبة، 
  .744ص-713ص ،3، ع13مج مجلة جامعة النجاح الوطنية،

االيزو، عمان الجودة وأنظمة  ):2012( كورتل، فريد، كحيلة، أمال .10
  .األردن، دار الكنوز للمعرفة العلمية

أساسيات إدارة الجودة الشاملة، ترجمة ): 1999( ويليامز، ريتشارد .11
  .عبد الكريم العقيل، مكتبة جرير، الرياض السعودية
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