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 وخطة الدراسة: منهجية -أوالَ:

ً فى منظومة المجتمع كونه  ً أساسيا عد ييشكل التعليم العالى عنصرا
احل أهم وسائل اللحاق بركب اإلنسانية وإستكماالً لما تم تحقيقه فى مر

ه ب توجيالتعليم األساسية والثانوية ، ولذلك فإن تحقيق جودة التعليم تتطل

 التحتية من أجل خلق كل الموارد البشرية والنظم والعمليات والبنية
مخرجات مواتية لإلبتكار واإلبداع لضمان تلبية المنتج التعليمى 

ً تحقي قه للمتطلبات التى تهيئ الطالب لبلوغ المستوى الذى نسعى جميعا

وبالجودة القادرة على بناء الفرد المتعلم والمجتمع وفق التطورات 
 والتغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة .

مخرجات اى نظام الغاية األساسية لوجوده ، وتعكس وتمثل 

أخر مخرجات التعليم العالى مدى متأنة النظام التعليمى ومدى تطور أو ت

 ،ظالمى المجتمع ويرتبط ذلك ارتباطاً جوهرياً بإدارة الجودة الشاملة ) ال
 ( . 2015وآخرون ، 

ً فى العم هدفاً ل ووينظر إلى إدارة الجودة الشاملة بإعتبارها أسلوبا

أو  فى آن واحد ، وبأنها عملية مستمرة وليست مرحلة تنقضى بإنتهاء مدة
ولية مرحلة معينة ، وتركز إدارة الجودة الشاملة على إيجاد ثقافة المسئ

نع الجماعية والمساءلة والتميز ، كما تركز على العمل الوقائى ، أى م

 )مشكالت وحلها وقوع المشكالت والخلل بدالً من االنشغال بمعالجة ال
 ( .102: ص 2007عابدين وخالف ، 

ً كبيرة وط ويلة ويتطلب نظام إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاته جهودا

المدى تشمل عادة على إعادة التركيز على رغبات وطموحات منظمات 

وير األعمال والتجارة والمنظمات االخرى فى المجتمع باإلضافة إلى التط
 ت والعمل بروح الجماعة وتعميق روح الفريقالسريع فى أنظمة المدخال

لرؤية بدالً من اتباع الهيكلية الفردية ، إضافة إلى ذلك العمل بمنظور ا

 األمد الطويلة األمد بدالً من اإلصالحات والحلول الفورية )اآلنية ( ذات
ا القصير ، إذ يهدف نظام الجودة الشاملة إلى تجديد األعمال التى له

ت لجودة مع تحديد المسؤوليات والصالحيات لألفراد ذاعالقة مباشرة با

ة العالقة وإقامة عالقات تعاونية بينهما وكذلك إلى تأسيس آلية منظم

 ( .17-16: ص 2008لتكامل الوظائف داخل المنظمة كلها )العلى ، 
ويتضح أن التنافس الذى تشهده األسواق العالمية انتقل بين 

عالى ، تنافس من نوع جديد محوره الشركات إلى مؤسسات التعليم ال

اإلبداع والتطوير كوسيلة للحصول على أعلى المردودات وهذا التحول 

فى طبيعة المنافسة بين مؤسسات التعليم العالى ، يحتم على أية مؤسسة 
تعليمية ترغب فى التنافس أن تطور من فلسفتها وتحسن من أداء 

ن نجاح أى مؤسسة يرتبط العمليات بها لتقديم الخدمة األفضل ، حيث أ

بجودة خدماتها وأداء موظفيها وعملياتها وفى ذلك نرى أن مستوى آداء 
 األنشطة لن يرتفع بدون مفهوم إدارة الجودة الشاملة .

مما سبق نجد أن نجاح المؤسسات التعليمية يعتمد على مستوى 

ب لعجودة الخدمات اإلدارية التى تقدمها إدارة المؤسسة ، األمر الذى ي
دور كبير فى تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية وبشكل يؤثر على مستوى 

جودة مخرجاتها ونتائجها ، ومن هنا يقع على عاتق هذه المؤسسات 

بحاث التعليمية تحقيق مستويات عالية من الجودة فى خدماتها والقيام باأل

لة شامالعلمية وخدمة المجتمع وال يتأتى ذلك إال بإتباع إدارة الجودة ال
للوصول إلى مستوى عالى من األداء فى جـودة مخرجـاتها )سليمان ، 

2014 . ) 

     -مشكلة البحث وتساؤالته : -2
تعد مؤسسات التعليم العالى من المؤسسات ذات المخرجات 

ى أالمتنوعة الى حد كبير بإعتبارها الوسيلة األساسية لتقدم وإزدهار 

العملية التعليمية ال تتسع  مجتمع فى العالم كما يالحظ أن مخرجات
ً لمتطلبات البيئة الخارجية السريعة التغيير مما جعلها أكثر  أطرها وفقا

 تنوعاً وشمولية .

وتتمثل مخرجات اى نظام الغاية األساسية لوجوده وتعكس 

أخر مخرجات التعليم العالى مدى متانة النظام التعليمى ومدى تطور او ت
تم التركيز على مجموعة من المؤشرات المجتمع ، وفى هذه الدراسة ي

ل التى تعكس مخرجات العملية التعليمية للمعاهد العليا الخاصة وتتمث

 مشكلة الدراسة فى اإلجابة على التساؤل األتى :
إلى أى مدى يساهم تطبيق ادارة الجودة الشاملة فى تحسين جودة  -

 مخرجات العملية التعليمية؟

 

 
 

 

 

  

م حول ضمان 2021المؤتمر الدولي 

 جودة مؤسسات التعليم العالي
 

ودة جإمكانيةتطبيقإدارةالجودةالشاملة بالمعاهد العليا الخاصة من أجل التحسين المستمر وضمان 

 مخرجات العملية التعليمية
 

 إيمان محمود شاذلى محمود

 

 مصر. –القاهرة  –المعهد العالى لإلدارة والسكرتارية ونظم المعلومات

  الُملخص
 

 يحتله من يمثل التعليم العالي أهم دعائم تطوير المجتمعات البشرية وأدوات النهوض بها وذلك لما

إضافة  الجتماعية.التنمية االقتصادية وامكانة في تهيئة وإعداد األطر الفنية والعلمية المؤهلة لتحقيق 

عي ما هو إلى دوره في صناعة المعرفة والعلم ونشرها ، وإن اعتماد نظم الجودة في التعليم الجام
ة المستدام إال استجابة لمتطلبات المجتمع وتحفيز اإلبداع وإجراء البحوث العلمية لتحقيق التنمية

 خدمة للمجتمع البشري.

 يا الخاصةإلى الكشف عن إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمعاهد العلويهدف هذا البحث 

من وجهة نظر مدراء وحدات الجودة ، ولتحقيق هدف الدراسة إعتمدت على المنهج الوصفى 
جميع ( مفردة وإتباع اسلوب الحصر الشامل ل157التحليلي القائم على المسح باإلستبيان على )

 مفرداته.

 

 2020-06-28قبال:تاريخ االست

 2020-12-31تاريخ االستقبال:

 2021-01-31تاريخ القبول:

 2021-10-10تاريخ النشر:

 

 المفتاحية  الكلمات
جودة مخرجات  –إدارة الجودة الشاملة 

 ثقافة الجودة الشاملة –العملية التعليمية 

 للباحث االلكتروني البريد

eman.elshazly@ymail.com 
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 -أهداف البحث: -3

ا من مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة فى المعاهد العليالتأكد  (1
 الخاصة.

 التعرف على أبعاد تطبيق إدارة الجودة الشاملة فى المعاهد . (2

 تحديد العالقة بين تطبيق ادارة الجودة الشاملة وجودة مخرجات (3
 العملية التعليمية .

اقتراج مجموعة من التوصيات حول تطبيق إدارة الجودة الشاملة  (4

 ها فى تحسين مخرجات العملية التعليمية .ودور

 -أهمية البحث: -4
قية يمكن إبراز أهمية البحث الحالى من الناحيتين النظرية والتطبي

 -وذلك على النحو األتى :

 األهمية النظرية للبحث : -أ
ودة يعد هذا البحث على حد علم الباحثة األول فى تطبيق إدارة الج -

الخاصة بالرغم من تعدد األبحاث الشاملة بالمعاهد العليا 

حث والدراسات المرتبطة بالجودة الشاملة وتنوعها اال ان هذا الب

 يجمع بين متغيرين غاية فى األهمية من حيث أبعاد تطبيق ادارة
 الجودة الشاملة وجودة مخرجات العملية التعليمية .

 يمكن االستفادة من هذه النتائج فى إجراء بحوث ودراسات علمية -

ة ناول تقديم تصورات مقترجة لسبل تطبيق ادارة الجودة الشاملتت
 فى المعاهد العليا الخاصة.

رصد ليمكن اإلستفادة من اإلستبيان المقدم فى البحث الحالى كأداة  -

 واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة وانعكاسها على جودة مخرجات
 العملية التعليمية .

 األهمية التطبيقية للبحث : -ب

عهد اعد هذه الدراسة على اإلهتمام من قبل المسئولين بالمربما تس -

 بأهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة والتحسين المستمر .
يمكن االستفادة من هذا البحث فى الوقوف على نقاط الضعف  -

داخل المعهد ومحاولة تحسينها وتحديد المشاكل التى تحيط 

 تقويمها .بمخرجات العملية التعليمية ومحاولة تحسينها و
اإلستفادة من المعلومات الراجعة وإستثمارها فى ضمان جودة  -

 مخرجات العملية التعليمية.

 أسلوب جمع البيانات -5
عة تم استخدام المنهج الوصفى التحليلى الذى يقوم على رصد ومتاب 

 دقيقة لظاهرة أو حدث معين بطريقة كمية أو نوعية فى فترة زمنية أو

تعرف على الظاهرة أو الحدث من حيث المحتوى عدة فترات من أجل ال

والمضمون ، والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد فى فهم الواقع 
وتطويره ، واعتمدت الباحثة على نوعين من المصادر لجمع البيانات 

 -هى :

المصادر األولية : تم تصميم استبانة تتكون من الجزء األول  -أ
زء الثانى يتعلق بجودة يتعلق بإدارة الجودة الشاملة ، والج

بقة مخرجات العملية التعليمية وقد تمت االستعانة بالدراسات السا

 لصياغة االستبانة .

المصادر الثانوية : تم مراجعة الرسائل العلمية والكتب  -ب
ة والدوريات والمنشورات والمجالت العلمية والمواقع االلكتروني

الدراسة ، ومن خالل على شبكة االنترنت ذات العالقة بموضوع 

المصادر الثانوية تعرف الباحث على األسس والطرق السليمة 
فى كتابة األبحاث واإللمام العلمى بجوانب موضوع الدراسة 

 وهى إدارة الجودة الشاملة ومخرجات العملية التعليمية .

 -متغيرات الدراسة: -6
،  السليمةإدارة الجودة الشاملة )القيادة والرؤية  المتغير المستقل:

المشاركة والمبادرة من قبل العاملين ، تطبيق مفهوم 

 النظام ، التحسين المستمر(.

 جودة مخرجات العملية التعليمية. المتغير التابع:
 

 

 

 ( نموذج متغيرات الدراسة1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 -فروض الدراسة: -7

 الفرض الرئيسى للدراسة :

لة التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق إدارة الجودة الشام

 لعاملينوالمبادرة من قبل امن حيث ))القيادة والرؤية السليمة ، المشاركة 

، تطبيق مفهوم النظام ، التحسين المستمر (( وبين جودة مخرجات 
 العملية التعليمية وينبثق من هذا الفرض الرئيسى عدة فروض فرعية .

التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق  الفرض الفرعى األول :

إدارة الجودة الشاملة من حيث القيادة والرؤية 
السليمة وبين جودة مخرجات العملية 

 التعليمية.

 التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق الفرض الفرعى الثانى :
إدارة الجودة الشاملة من حيث المشاركة 

وبين جودة والمبادرة من قبل العاملين 

 مخرجات العملية التعليمية .

 التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق الفرض الفرعى الثالث :
إدارة الجودة الشاملة من حيث تطبيق مفهوم 

 النظام وبين جودة مخرجات العملية التعليمية.

 التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق الفرض الفرعى الرابع :
دة الشاملة من حيث التحسين إدارة الجو

المستمر وبين جودة مخرجات العملية 

 التعليمية.

 مجتمع وعينة البحث : -8

يمكن تعريف مجتمع البحث من المنظوراإلحصائى على أنه " 

جميع المفردات التى تمثل الظاهرة موضوع الدراسة ، وتشترك فى صفة 

( Malhotra , 2009معينة أو أكثر والتى مطلوب جمع البيانات حولها )
ً ألن مجمع الدراسة محدود )  مفردة( وال يمثل أحد أنواع 157، ونظرا

هذا المجتمعات الكبيرة الحجم فإنه تقرر إستخدام أسلوب الحصر الشامل ل

 المجتمع .

 وحدة المعاينة : -9

يقصد بوحدة المعاينة تلك المفردة األساسية التى تتكون منها 

 تمثل مفردات مجتمع الدراسة المستهدفةعناصر مجتمع الدراسة ومن ثم 

( ، وتتمثل وحدة 2016عند جمع البيانات الالزمة للدراسة )إدريس ، 
اء المعاينة فى هذه الدراسة مدراء وحدات الجودة بالمعاهد ومن هم اعض

 هيئة تدريس بالمعهد.

 
 

 

 

 ثانياً : اإلطار المعرفى للدراسة :

فى الجامعات ) النجار ،  TQMمفاهيم إدارة الجودة الشاملة  -1

2009 : ) 

جودة مخرجات 

 العملية التعليمية

 إدارة الجودة الشاملة

 تطبيق مفهوم النظام-4

=المشاركة والمبادرة من 2
 قبل العاملين

 القيادة والرؤية السليمة-1

 لتحسين المستمر-3
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 ارتبط المفهوم التقليدى لجودة التعليم الجامعى بعمليات الفحص

والرفض والتركيز على االختبارات النهائية ، دون مراجعة القدرات 
قد ووالمهارات اإلدراكية والحركية والمنطقية والتحليلية والسلوكية . 

،  وكيد جودة التعليم الجامعىتحول هذا المفهوم التقليدى إلى مفهوم ت

إلى ضرورة اختيار معدالت نمطية  –بالدرجة األولى –والذى يستند
م لألداء ، وبناء منظومة إلدارة الجودة فى الجامعات تقوم على مفاهي

 التى تتمثل فى أنها : TQMتطبيقات 

 سلوب متكامل يطبق فى جميع أنحاء الجامعة ، ليوفر لألفراد أ

الفرصة إلرضاء الطالب والمستفيدين من التعليم وفرق العمل 

 والبحوث الجامعية .

 تمرة إستراتيجية للتغيير تبدأ من البيئة وتنتهى ببرامج تحسينات مس
 إلرضاء الطالب والمجتمع.

  تمييز وقياس ومحاولة إشباع احتياجات ورغبات الطالب الحاليين

اً افه ، ورجوعوالمرتقبين ، عن طريق آليات البدء من المجتمع وأهد

 إلى األدوار والمهام الواجبة التنفيذ لتحقيق تلك األهداف .

 ( فعالية تحقيق أفضل خدمات تعليمية وبحثية وإستشارية )الفعالية
 بأكفأ األساليب )أقل تكاليف وأعلى جودة ممكنة( .

عبارة عن ثقافة جيدة يجب  –إذن  – TQMفإدارة الجودة الشاملة 

 ألنها تحقق العناصر اآلتية :أن تتبناها الجامعات 
 . التركيز على الطالب والمستفيدين 

 . اعتبار الجودة جزءاً رئيسياً من استراتيجية الجامعة 

 . توفير فلسفة وآليات وأدوات أساسية للنجاح فى إدارة الجامعة 

  التركيز على المشاركة الفعالة لتنفيذ معدالت الجودة العالية. 
  ال تنتهى .التحسينات المستمرة التى 

 . الشمولية لجميع أرجاء الجامعة وكلياتها ومعاهدها 

 . اعتبار كل فرد فى الجامعة مسئوالً عن الجودة 
  ( التغيير فى ثقافة الجامعة لتركز على جميع جوانب الجودة

المصادر ، المدخالت ، عمليات التشغيل ، المخرجات ، 

 االستخدامات ، المقارنات ، البيئة ، القيادة ( .

فى مؤسسات  TQMمقومات إستخدام نظم إدارة الجودة الشاملة  -2

 التعليم العالى:

 تفرض خصوصية العملية التعليمية العديد من التحديات التى يجب 

لشاملة دراستها وتحليلها بدقة لضمان النجاح فى تطبيق نظم إدارة الجودة ا
TQM . فى مؤسسات التعليم العالى 

ستخدام نظم إدارة الجودة الشاملة ويمكن تحديد أهم مقومات ا

TQM  ، ( : 2005فى مؤسسات التعليم العالى فيما يلى )ماضى 
التفاق على المقصود بالعميل ودوره فى المؤسسات التعليمية : ا -أ

حيث يخلق تعدد األطراف التى تتلقى الخدمات التى تقدمها 

 المؤسسات التعليمية العديد من التساؤالت التى تتمثل فى : 

 هم عمالء المؤسسات التعليمية ؟ من -
 ما هو دور كل منهم فى المنظومة التعليمية ؟ -

 كيف يمكن قياس درجة رضا عمالء المؤسسات التعليمية ؟ -

إلى أى حد يمكن لعمالء المؤسسات التعليمية أن يحققوا  -
 مساهمة فعالة فى تحسين الخدمات التعليمية ؟

تمثل للخدمة التعليمية يفعلى الرغم من أن العميل المباشر المتلقى 

فى الطالب ، إال أن اعتبار الطالب هو المخرج الرئيسى للمؤسسات 
التعليمية يجعل المنظمات التى تتولى توظيف الخريجين عميالً غير 

 ، مباشر لتلك المؤسسات . وقد دفع ذلك البعض إلى اعتبار الطالب عميالً 

توسع فى تعريف بينما جهات التوظف زبائن . ويرى البعض ضرورة ال

عميل الجامعة ، وأال يكون قاصراً على الطالب وجهات التوظف فقط ، 
بل يمتد إلى مجموعات أخرى هى : أعضاء هيئة التدريس ، وهيئات 

البحوث الحكومية واألهلية ، والجامعات األخرى التى يستكمل بها 

الخريجون دراساتهم ، بل إنهم يعتبرون رابطة الخريجين ضمن عمالء 
 لجامعة الواجب االهتمام بهم .ا

وعلى الرغم من شبه االتفاق فى كافة حاالت النجاح فى استخدام 

TQM  ، فى المؤسسات التعليمية على اعتبار الطالب بمثابة عميل للنظام

إال أن البعض يرفض االعتراف بذلك ، ألن استخدام اصطالح " العميل " 

تهدف إلى تحقيق الربح  قد يوحى بأن المؤسسات التعليمية هى منظمات
قبول  –بشكل تلقائى  -بالدرجة األولى ، وأن استخدام هذا المصطلح يعنى 

ً على حق" ، وهو ما يتنافى مع جوهر العملية  فكرة أن " العميل دائما

ما هى احتياجاته الحقيقية  –عادة  –التعليمية ، حيث أن الطالب ال يعرف 
 رات على المدى البعيد.، وما هو مناسب له من المعارف والمها

إن هذا التخوف من اعتبار الطالب عميالً يرجع إلى التصور غير 

ال الصحيح للدور الذى يلعبه الطالب فى تحسين المنظومة التعليمية ، ف

أن يكون دور الجامعة هو مجرد اكتشاف  TQMيتطلب تطبيق نظام 
ا صحيح لهذاحتياجات ورغبات الطالب والعمل على إشباعها ، فالتطبيق ال

سواء  النظام يتطلب إشراك الطالب كمجموعة فعالة فى العملية التعليمية ،

 تعلق ذلك بتحديد االحتياجات وتصميم المناهج وطرق التعلم ، أو بأن
ع م السرييكون الطالب باحثاً عن المعرفة وليس متلقياً لها ، ففى ظل التراك

ا ن يكون الفرد متعلمللمعارف فى العصر الحديث ، أصبح من المستحيل أ

ترى  TQMفى أربع سنوات ، ولذلك ، فإن الجامعات التى تأخذ بمفهوم 

ليم أن المنتج الذى تتولى الجامعة تقديمه هو شخص مسلح بالقدرة على تع
ن أذاته بشكل دائم ، ولتحقيق ذلك ، ترى هذه الجامعات أن الخريج يجب 

 يتحلى بالمواصفات التالية :

  التعلم والمعرفة فى مجاله الوظيفى الذى يعد لهمعرفة مصادر . 

 . مهارة القيام بالبحث والتعلم الذاتى 

 التحلى باتجاه إيجابى نحو التعلم والمعرفة والثقة فى الذات . 

 . وجود دافع داخلى و إرادة قوية لالستمرار فى عملية التعلم 

:  الشراكة بدالً من اإلنتماءات التخصصية ألعضاء هيئة التدريس -ب
ود حيث جرى الفكر التقليدى بالجامعات والمعاهد التعليمية على وج

أقسام علمية يتخصص كل منها فى مجال علمى محدد. وقد وصل 

ام انتماء أعضاء هيئة التدريس لتلك األقسام إلى حد فقدان االهتم
دام بالهوية الكلية للمؤسسة التعليمية ومخرجاتها. وحيث أن االستخ

يتطلب إيجاد فرق عمل تجمع أكثر من إدارة أو  TQMالفعال لنظم 

قسم أو وظيفة داخل المنظمة حتى يمكن تحقيق ما يسمى بالتكامل 

إن فاألفقى بين أجزاء المنظمة من أجل تقديم أفضل خدمة لعمالئها، 
ل تلك االنتماءات الشديدة لألقسام العلمية تقف حجر عثرة فى سبي

 ت التعليمية فى المؤسسا TQMالتطبيق الناجح لنظم 

وعلى ذلك ، فإن العمل على إيجاد ثقافة جديدة للمؤسسة 
أفضل  التعليمية تدعم شراكة األقسام العلمية فى تقديم خدمة تعليمية

ً على توفير خريج أفضل لسوق العمل ، يعتبر أحد  ، والعمل معا

. وفى هذا الصدد ، قامت TQMالمتطلبات الرئيسية لنجاح نظام 
ا الجنوبية " بالتركيز على الموضوع الذى سوف جامعة " كلورادو

 يفيد الطالب من حيث المعارف والمهارات واالتجاهات ، ثم العمل

على حشد كل العاملين باألقسام العلمية للتعاون فى تحقيق هذه 

المتطلبات عن طريق الشراكة فى بعض المقررات والبرامج، بل 
 ها مجموعات متخصصةإنها قامت بإلغاء األقسام العلمية، واعتبرت

 فى مجاالت معرفية معينة .

نظم الحوافز التى تشجع على التحسين المستمر فى العملية  -ج
حيث تركز نظم الحوافز الحالية التى تطبق مع أعضاء التعليمية : 

وبصفة خاصة الجامعات  –هيئة التدريس فى العديد من الجامعات 

لعلمية التى يقوم على كم وجودة البحوث ا –ذات األسماء العريقة 
بها عضو هيئة التدريس ، باإلضافة إلى مساهماته األكاديمية 

األخرى مثل: تأليف الكتب ، وحضور المؤتمرات العلمية 

فى  TQMوالمشاركة الفعالة بها . وعلى الرغم من أن نظام 

المؤسسات التعليمية يركز على التحسين الدائم للعمليات األكاديمية ، 
والمقررات وأسلوب إكساب المعارف والمهارات  ابتداء من إعداد

للطالب ، إلى نظم التقييم المستمرة لدرجة التقدم فى تحصيل 

المعارف وبناء شخصية الطالب ، إال أن درجة مساهمة عضو هيئة 
التدريس فى دراسة وتحليل وتحسين معظم هذه العمليات ال يحظى 

ه المؤسسات . ولذلك بالتقدير الكامل من قبل المسئولين عن إدارة هذ

، فإن ارتباط نظم التحفيز والترقية وتجديد العقود بدرجة مساهمة 
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عضو هيئة التدريس فى تحسين مكونات العملية التعليمية مطلباً 

 فى المؤسسات التعليمية . TQMأساسياً لنجاح نظام 

تعميق دور فريق العمل والمجموعات الطالبية فى العملية  -د

 –فى ظل الفكر التقليدى  –تشجع الجامعات حيث ال التعليمية : 

على عمل الطالب فى مجموعات خالل العملية التعليمية ، على 
ن إالرغم من حاجتهم الماسة إلى ذلك فى بيئة العمل بعد تخرجهم . 

فى تحسين جودة العملية  TQMالجامعات التى أخذت بمدخل 

اء كان التعليمية اهتمت بعمل الطالب فى مشروعات جماعية ، سو

ذلك فى مقررات محددة ، أو فى معالجة بعض الموضوعات عبر 
أكثر من مقرر دراسى ، بل وبمشاركة رجال األعمال أنفسهم فى 

 تلك المشروعات كما هو الحال فى جامعة "كولورادو" .

للعمليات  Benchmarkingالمقارنة و وجود أطر مرجعية  -ه
البحث الدائم عن حيث يمكن تحقيق التميز من خالل والنتائج : 

أفضل الممارسات فى العملية التعليمية ، والتى تمكن من تحقيق 

ج أفضل النتائج فيما يتعلق بالمواصفات الواجب توافرها فى الخري

 ا :الذى تقدمه الجامعة . وهنا ، يجب التنويه إلى أمرين هامين هم

  : ب يج أال يتم التركيز فقط على مقارنة النتائج ، بلاألمر األول
ة أن تتم مقارنة الممارسات لما لها من فوائد مباشرة فى إمكاني

تحقيق تحسين للعمليات ، فال تكفى مقارنة النتائج الدراسية 

للفصول أو األقسام أو الكليات أو الجامعات ، بل يجب وجود 
منهج محدد يسمح بتوصيف الممارسات الناجحة فى مكونات 

ويتم  ها والعمل على تحسينها ،العملية التعليمية ، حتى يمكن تحليل

ابتكار مقاييس جديدة لإلنجاز تتمشى مع شكل الخريج الذى 
 تهدف الجامعة إلى تقديمه فى سوق العمل .

  : إشراك الطالب فى عمليات المقارنات المرجعية األمر الثانى

رنة للعمليات والنتائج أوالً بأول ، سواء كان ذلك على مستوى مقا

، أو المجموعات أو األقسام أو الكليات  الطالب بعضهم ببعض

أو الجامعات ، مع استخدام نتائج المقارنة المرجعية فى وضع 
أسس واضحة لتطوير العمليات بناًء على مشاركة الطالب مع 

الهيئة التدريسية و الهيئة اإلدارية واألطراف األخرى ذات 

.  الصلة ) مثل : أولياء األمور ، وجهات تشغيل الخريجين . .
 إلخ ( .

حيث :  TQMاالهتمام بالجانب البشرى عند تطبيق نظم  -و

أوضحت دراسة فى جامعة " هيوستون " أن التركيز على الجانب 
قد أدى إلى نتائج  TQMفقط عند تطبيق نظم  High-Teghالفنى 

فى  High-Teghسلبية فيما يتعلق بالجانب البشرى واالنسانى 

ؤسسة لتركيز على تغيير ثقافة المتقديم الخدمة . لذلك ، فإنه يجب ا

رف التعليمية نحو االتصال بالعميل ) الطالب ( ، والسعى إلى التع
على احتياجاته ورغباته ، والتعامل معه من منطلق المشاركة ، 

ويتطلب ذلك التدريب المستمر للعاملين وأعضاء هيئة التدريس 

جة على أساليب االتصال الفعال، وضرورة القياس الدائم لدر
ك التحسن فى مستوى الخدمة المدركة بجانبيها الفنى والبشرى. كذل

، فإن مشاركة العاملين بالجامعات فى عملية التعرف على 

احتياجات ورغبات الطالب، وفى وضع معايير للخدمة المقدمة 

يضمن التزامهم بتطبيقها عند التنفيذ الفعلى ، بشرط إعطائهم 
 الطالب .صالحيات التصرف بما يحقق مصلحة 

حيث الشك فى أن دور اإلدارة فى كافة المستويات التنظيمية :  -ز

 TQMوجود إدارة جامعية عليا على قناعة بأهمية وجدوى نظم 
فى تحسين جودة الخدمة وترشيد استخدام الموارد يأتى على رأس 

مقومات النجاح فى تطبيق هذه النظم ، ولم يكن نجاح تجربة جامعة 

 5ة ، قد استغرق فترة زمنية طويلة ) "أوروجون" عملية سهل
سنوات ( ، وموارد كثيرة ، و واجه معوقات ال حصر لها ، ولكن 

وجود القيادة ذات اإلصرار كان العامل الحاسم فى  االستمرار فى 

تطبيق مشروع التطوير . ومن هنا ، يجب أن تكون لإلدارة العليا 

التعليمية التى  رؤية مستقبلية لمستوى الجودة و األداء بالمؤسسة
تقوم بإدارتها ، بل إنها يجب أن تعمل على مشاركة هذا التصور مع 

كافة المستويات اإلدارية داخل المؤسسة . ومن ناحية أخرى ، فإن 

دور أعضاء هيئة التدريس فى التعامل مع الطالب يتشابه مع الدور 

، ويعتبر  TQMالقيادى الجديدة المطلوب من اإلدارة فى ظل نظم 
لك استبداالً للمفهوم القديم لدور عضو هيئة التدريس كمحدد ذ

بتقديمها  –بمفرده  –للمعلومات والمعارف الواجب إعطاؤها والقائم 

للطالب ، والمحدد بمفرده لطريقة تقييم الطالب والقائم بها . أما فى 
ظل فلسفة إدارة الجودة الشاملة ، فإن عضو هيئة التدريس يقوم 

شرف على عملية التعلم ، والذى يسهل عملية نقل بدور المدرب الم

المعارف وإكساب المهارات ، والقائد الذى يرشد ويشجع الطالب 

على أن يكونوا جزءاً فعاالً فى عملية التعلم ، حتى يستطيعوا 
 ممارسة هذا الدور بعد تخرجهم من الجامعة .

حيث أنه على  فى الجامعة : TQMالشمولية فى تطبيق نظم  -ح

هو األمر الواجب  TQMمن أن اإلدخال التدريجى لنظم  الرغم
اتباعه ، إال أن التطبيق يجب أال يشمل فقط الخدمات الجامعية 

لية الجانب األكاديمى والعم –أيضاً  –المساعدة ، بل يجب أن يشمل 

نظم لالتعليمية بالجامعة . وقد أثبتت التجارب أن التطبيق المحدود 

TQM تطبيق على الخدمات المساعدة ، قد يرجع إلى سهولة ال
ا ، باإلضافة إلى تجنب حساسية تغيير نظم العملية األكاديمية ذاته

 حتى ال يتعارض ذلك مع القوة التقليدية ألعضاء هيئة التدريس .

ة حيث أن عدم وجود رغبة حقيقي تغيير ثقافة المؤسسة التعليمية : -ط
ات منظمة وسلوكيلدى كل أفراد المؤسسة التعليمية لتغيير ثقافة ال

ً عند تطبيق نظم  ً قويا فى  TQMالعاملين بها ، يعتبر عائقا

ليست مجموعة من النظم  TQMالجامعات، فمن المعروف أن نظم 
 ر . الفرعية ، ولكنها ثقافة تقوم على اإلقتناع والرغبة فى التغيي

حيث  : TQMدراسة التكلفة والعائد المرتبطين بتطبيق نظم  -ي

ً  –فى مؤسسات التعليم العالى  TQMيمكن إدخال نظم   والتى غالبا

من خالل تقديم التبرير الكافى للدولة وأجهزة  –تتبع الحكومة 
 المساءلة الشعبية والسياسية . وفى هذا الصدد ، يجب قياس كافة

ليم أنواع التكاليف المترتبة على إدخال هذه النظم مثل : تكلفة تع

لفة سين النظم اإلدارية ، وتكوتدريب العاملين ، وتكلفة تعديل وتح
وإقناع العاملين بها ،  TQMالوقت المستغرق فى نشر فلسفة 

وتكلفة الوقت الذى يستغرقه العاملون فى دراسة وتطوير النظم 

ة على المختلفة ووضعها موضع التنفيذ . أمل بالنسبة للعوائد المترتب
، فإنه يمكن حصرها من خالل نظرة مستقبلية  TQMتطبيق نظم 

 طويلة األجل ، دون التركيز على بعض األهداف قصيرة األجل .

 : فى التعليم والتعليم العالى  TQMمعايير إدارة الجودة الشاملة  -3

ارة حدد المهتمون بالجودة مجموعة من المعايير التى تقوم عليها إد
 عامة ، وتتمثل هذه المعايير فى :الجودة الشاملة فى التعليم بصفة 

 . تبنى فلسفة إدارية تهدف إلى ضمان الجودة 

 . االهتمام بالفكر االبتكارى فى اإلدارة 
 . التركيز على الطالب داخل وخارج المؤسسة التعليمية 

  التركيز على التشارك بين الطالب والمعلمين والجهاز

 اإلدارى .

  مسئوالً عن الجودة .اعتبار كل فرد فى المؤسسة التعليمية 
 . تحديد احتياجات ورغبات العمالء 

 . التركيز على عالج أوجه القصور وتدعيم أوجه التفوق 

 . استمرارية التحسين والتطوير 
 تنمية ثقافة الجودة لدى جميع العاملين بالمؤسسة التعليمية . 

 د التركيز على منع الطالب من الفشل بدالً من دراسة الفشل بع

 وقوعه .
 ريب كل فرد فى المؤسسة التعليمية من أجل الجودة .تد 

رة أما فى مؤسسات التعليم العالى بصفة خاصة ، فتتعدد معايير إدا

 الجودة الشاملة لتشمل :

  ، جودة البرامج التعليمية من حيث : العمق ، والشمول

ية والتكامل ، والقدرة على مواجهة التحديات القومية االقتصاد
رات ولوجية ، والمرونة الالزمة لمواجهة التغيوالثقافية والتكن

 البيئية المتالحقة .
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  ًجودة عضو هيئة التدريس بتأهيله التأهيل المناسب علميا

 وسلوكياً .

  جودة طرق التدريس من حيث تكامل المفاهيم والممارسات

ا النظرية األكاديمية مع تلك العملية أو التطبيقية ، وربط م
بالقضايا والمشكالت والفرص يدرس من برامج ومقررات 

 البيئية .

  جودة التجهيزات والمكتبات وكفائتها وتحديثها بصفة مستمرة

. 

  جودة اإلدارة من حيث االستغالل األمثل للموارد المالية
ين والمادية والبشرية المتاحة ، مع التطوير والتحسين المستمر

 من خالل عمليات التحليل والتقييم واإلصالح .

 ويل من حيث كفايته لتوفير التجهيزات ودعمه جودة التم

 للمشروعات البحثية .

 . جودة التقييم لكل العناصر السابقة 

فى الجامعات  TQMمبررات تطبيق إدارة الجودة الشاملة   -4

 ( : 2009المصرية ) النجار ، 

أن  أشار العديد من الكتاب وخبراء التربية واإلدارة الجامعية إلى

المنافسة بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وبين الجامعات 
دمة . الوطنية واألجنبية مستمرة ، بل إنها سوف تزداد خالل السنوات القا

فى  TQMويرى هؤالء أن مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

 لمصرية تنبع من التحديات المعاصرة أمام هذه الجامعات ،الجامعات ا
 والتى من أهمها :

  غياب التنافسية فى األسواق العالمية لخريجى الجامعات

 الوطنية .

 . تدهور إنتاجية خريجى الجامعات الوطنية فى شتى المجاالت 
  نقص نصيب الشركات الوطنية من السوق العالمى بسبب

انماط  البشرية ، تلك الحالة الناتجة عن الحالة المتردية للموارد

 التعليم الجامعى الحالى.
  زيادة المعروض من خريجى الجامعات الوطنية عن الطلب

عليهم ) خريجى كليات الطب ، والتجارة ، والزراعة ، 

 والحقوق ، واآلداب . . وغيرها من الكليات ( . 

 . تزايد نسب البطالة بين خريجى الجامعات الوطنية 

 مخرجات العملية التعليمية : -5

 مما ال شك فيه إن أى نظام مهما كان حجمه ونوعه يتكون من ثالث

 ،مكونات رئيسية ال يبنى بدونها وهى المدخالت والعمليات والمخرجات 
ً ، وألن دراستنا تركز على دراسة  وهكذا هو الحال فى التعليم أيضا

يمية بأنها المخرجات فيمكن وصف جودة مخرجات العملية التعل

اإلستراتيجية التى تهدف إلى توظيف المعلومات والمهارات والقدرات 
مع ، لتحقيق التحسين المستمر بما يسهم فى االرتقاء بقيمة مؤسسات المجت

والجودة بذلك تبرز من خالل التفاعل المتكامل ما بين ما تحويه 

مخرجات العملية التعليمية من تخصصات وخبرات ومعارف متراكمة 

لفة وما بين اآلليات والعمليات التى تؤديها المنظمات والقطاعات المخت
 (.Haksen & others, 2000وفقاً لتوجهها وفلسفتها.)

ومن المعلوم أن مخرجات النظام تتأثر إلى حد كبير بنوعية 

 –مدخالتها فضال عن دور العمليات فى ذلك ، ولذا فإن على أى منظمة 
فأن يتوجب عليها أن توفر بعض العناصر  –مهما كانت طبيعة نشاطها 

يلها المهمة فى مدخالتها كمتطلبات أساسية البد من توافرها لكى يتم تحو

 الى مخرجات بصورة منتجات أو خدمات.
أما فى النظام التعليمى فالشك أن خصوصية النظام تلعب دورا 

ً فى تحديد المدخالت مما ينعكس حتما على طبيعة المخرجات  أساسيا

ا ، وإن النظام التعليمى يجب أن يتحكم فى مدخالته على ضوء أيض

ستوى  مالمخرجات التى يهدف الى تحقيقها لكونها تؤثر تأثيراً مباشراً فى 
 ، كما إن عملية المعالجة ومستوى كفاءتها ، كما إن عملية المعالجة

ك ومستوى كفائتها قد يؤدى الى حدوث تغير سلبى أو إيجابى فى جودة تل

 رجات المخ

ومن المسلم به إن المؤسسات التعليمية تختلف عن بعضها البعض 

ً للرؤى والرسائل التى تتبناها  فى عناصر نظمها وبجميع مكوناتها تبعا
واألهداف التى تسعى الى تحقيقها فضالً عن طبيعة تخصصاتها وظروف 

بيئتها المختلفة، وطبيعة وأنواع المخرجات، كل ذلك يجعل من تحقيق 

مخرجات تك المؤسسات أمرا ليس سهال، لذا فقد أصبح توجه جودة 
المؤسسات التعليمية الى نظام العملية التعليمية الحديث الذى يولى اهتماما 

 كبيراً بالمخرجات المستهدفة .

وتتضح فكرة اهتمام المؤسسات التعليمية بمفهوم المخرجات 

ء حاجات المستهدفة التى تسعى الى تحقيقها من خالل سعيها إلرضا
وى ومتطلبات سوق العمل، وإذا كانت المؤسسات التعليمية لم تحقق المست

المستهدف من ضمان الجودة فى مخرجاتها، فتقوم بقياس ومقارنة 

حد مخرجاتها الفعلية الى المخرجات الطموحة )المستهدفة( التى تضمن ال
 فةاألدنى من معايير الجودة، مما يتطلب النظر الى المخرجات المستهد

 باعتبارها احد أهم مدخالت النظام التعليمى الحديث .

 مخرجات النظام التعليمى : -6

تعد مؤسسات التعليم العالى من المؤسسات ذات المخرجات 
م المتنوعة والمتعددة الى حد كبير باعتبارها الوسيلة األساسية لتقد

مية عليوازدهار أى مجتمع فى العالم ، كما يالحظ ان مخرجات العملية الت

ها ما جعللها تتسع أطرها وفقاً لمتطلبات البيئة الخارجية السريعة التغير م
ً وشمولية ، ويعرض الجدول ) ً مما جعلها أكثر تنوعا هم ( أ1أكثر تنوعا

 مخرجات العملية التعليمية .

 ( عناصر مخرجات العملية التعليمية1الجدول )

التعليمية يمكن أن  والبد من اإلشارة الى أن تنوع مخرجات العملية

يتوقف الى حد كبير على مدى طبيعة وتنوع أهداف المؤسسات التعليمية 

مع األخذ بنظر االعتبار ظروف ومتطلبات البيئة المحيطة ناهيك عن 

فاعلية تلك المؤسسات وكفاءتها ، مما يجعل المؤسسات تتبنى بعضا من 
 أنواع المخرجات دون غيرها .

 ستبانة( :صدق أداة الدراسة )اال -7

 معامالت الصدق لفقرات مجال القيادة والرؤية السليمة  –أ 
( أدناه يشمل على فقرات مجال القيادة والرؤية 2الجدول رقم )

ة ( فقرة ، وتم حساب معامل ارتباط كل فقر13السليمة الذى يتكون من )

من الفقرات بالدرجة الكلية للمحور وذلك بغرض قياس مدى ارتباطها 

الذى تنتمى إليها كدليل على صدق هذه الفقرات لقياس ما بالمحور 
 وضعت لقياسه .

( يوضح معامل االرتباط بين كل فقرات مجال القيادة 2جدول رقم )

 والرؤية السليمة والدرجة الكلية للمحور

 % . 5دالة إحصائية عند مستوى   **

( ان معامالت ارتباط 2حيث يتضح من خالل الجدول رقم )
بيرسون لفقرات المجال األول " القيادة والرؤية السليمة " تراوحت بين 

كحد أدنى وذلك للفقرة الثالثة التى تنص على " تؤيد إدارة  0.561
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الجامعة مبدأ تفويض الصالحيات وتدفق المعلومات من األقسام المختلفة 

كحد اقصى وذلك للفقرة الثامنة التى تنص  0.839" و لتحسين الجودة 
على " تقدر إدارة المعهد االنجازات المتميزة لموظفيها فى تحقيق مفهوم 

إدارة الجودة الشاملة " وكانت جميع معامالت االرتباط ذات داللة 

% مما يشير لوجود درجة عالية فى  5إحصائية عالية عند مستوى 
 وقدرتها على قياس ما وضعت لقياسه .صدق فقرات المجال األول 

معامالت الصدق لفقرات مجال المشاركة والمبادرة من قبل  –ب 

 العاملين 

ة ( أدناه يشمل على فقرات مجال المشاركة والمبادر3الجدول رقم )
ط ( فقرات ، وتم حساب معامل ارتبا8من قبل العاملين الذى يتكون من )

ة للمحور وذلك بغرض قياس مدى كل فقرة من الفقرات بالدرجة الكلي

ياس ارتباطها بالمحور الذى تنتمى إليها كدليل على صدق هذه الفقرات لق
 ما وضعت لقياسه .

 

( يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 3جدول رقم )

 المشاركة والمبادرة من قبل العاملين والدرجة الكلية للمحور

( ان معامالت ارتباط 3حيث يتضح من خالل الجدول رقم )

بيرسون لفقرات المجال الثانى " المشاركة والمبادرة من قبل العاملين " 

كحد أدنى وذلك للفقرة األولى التى تنص على "  0.664تراوحت بين 
يساهم موظفو المعهد فى تقديم الحلول والمقترحات لتحسين الجودة " و 

وذلك للفقرة الثالثة التى تنص على " تهتم إدارة كحد اقصى  0.830

المعهد بالتغذية الراجعة من الموظفين بتقبل المقترحات الجيدة وتبنيها 

لتحسين الجودة " وكانت جميع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية 
% مما يشير لوجود درجة عالية فى صدق فقرات  5عالية عند مستوى 

 على قياس ما وضعت لقياسه .المجال الثانى وقدرتها 

 معامالت الصدق لفقرات مجال تطبيق مفهوم النظام  –ج 
م ( أدناه يشمل على فقرات مجال تطبيق مفهوم النظا4الجدول رقم )

( فقرات ، وتم حساب معامل ارتباط كل فقرة من 6الذى يتكون من )

الفقرات بالدرجة الكلية للمحور وذلك بغرض قياس مدى ارتباطها 

محور الذى تنتمى إليها كدليل على صدق هذه الفقرات لقياس ما بال
 وضعت لقياسه .

( يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 4جدول رقم )

 تطبيق مفهوم النظام والدرجة الكلية للمحور

( ان معامالت ارتباط بيرسون 4حيث يتضح من خالل الجدول رقم )

د كح 0.737ق مفهوم النظام " تراوحت بين لفقرات المجال الثالث " تطبي
و أدنى وذلك للفقرة السادسة التى تنص على " يوجد قسم خاص بمراقبة أ

كحد اقصى وذلك  0.878توكيد الجودة فى الهيكل التنظيمى للمعهد" و 

ن للفقرة الثانية التى تنص على " يسن المعهد لوائح وتشريعات وقواني
واضحة لتطبيق مفهوم ادارة الجودة الشاملة " وكانت جميع معامالت 

% مما يشير لوجود  5االرتباط ذات داللة إحصائية عالية عند مستوى 

ما  درجة عالية فى صدق فقرات المجال الثانى وقدرتها على قياس

 وضعت لقياسه.

 معامالت الصدق لفقرات مجال التحسين المستمر  –د 

( أدناه يشمل على فقرات مجال التحسين المستمر 5الجدول رقم )

( فقرة ، وتم حساب معامل ارتباط كل فقرة من 11الذى يتكون من )
الفقرات بالدرجة الكلية للمحور وذلك بغرض قياس مدى ارتباطها 

إليها كدليل على صدق هذه الفقرات لقياس ما  بالمحور الذى تنتمى

 وضعت لقياسه .

( يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 5جدول رقم )

 التحسين المستمر والدرجة الكلية للمحور

( ان معامالت ارتباط 5حيث يتضح من خالل الجدول رقم )

راوحت بين بيرسون لفقرات المجال الثالث " تطبيق مفهوم النظام " ت
كحد أدنى وذلك للفقرة السادسة التى تنص على " يتحمل المعهد   0.643

مسئولياته تجاه المجتمع من خالل التحسين المستمر لجودة خدماتها " و 

كحد اقصى وذلك للفقرة التاسعة التى تنص على " يعتمد المعهد   0.840

جودة " سياسة تفويض السلطات والصالحيات لموظفيها بهدف تحسين ال
 5وكانت جميع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عالية عند مستوى 

% مما يشير لوجود درجة عالية فى صدق فقرات المجال الثانى وقدرتها 

 على قياس ما وضعت لقياسه .

 -معامالت الصدق لفقرات محور جودة مخرجات العملية التعليمية : -ه

فقرات محور جودة مخرجات ( أدناه يشمل على 6الجدول رقم )

اط ( فقرة، وتم حساب معامل ارتب14العملية التعليمية الذي يتكون من )
كل فقرة من الفقرات بالدرجة الكلية للمحور وذلك بغرض قياس مدى 

ياس ارتباطها بالمحور الذي تنتمي إليها كدليل على صدق هذه الفقرات لق

 .ما وضعت لقياسه

اط بين كل فقرة من فقرات محور جودة ( يوضح معامل االرتب6جدول)

 مخرجات العملية التعليميةوالدرجة الكلية للمحور
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( ان معامالت ارتباط بيرسون  6حيث يتضح من خالل الجدول رقم) 

 0.590لفقرات محور "جودة مخرجات العملية التعليمية " تراوحت بين 
عهد  دوما كحد أدني وذلك للفقرة التاسعة التي تنص على"ان  يراعى الم

األبعاد األخالقية المتعلقة بخدمة المجتمع  لتحسين الجودة المطلوبة في 

كحد اقصى وذلك للفقرة األولى التي تنص  0.779إنجاز االعمال" و 
على "يتمتع خريجوا المعهد بكفاءة عالية تؤهله إلتقان عمله في بداية 

عالية عند  التعيين وكانت جميع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية

% مما يشير لوجود درجة عالية في صدق فقرات  المحور 5مستوى 

 وقدرتها على قياسما وضعت لقياسه.

 ثبات أداة الدراسة : -8

ً فى  إن توافر مقاييس دقيقة وثابتة هو من االمور الضرورية جدا

مع مجال البحوث الميدانية التى تعتمد على االستبانة كأداة رئيسية لج
 ألن المقايس الغير ثابتة ال تعطى صورة صادقة عن الوضع البيانات ،

عد الراهن موضوع االهتمام ، أى أن نتائج المقاييس غير الثابتة التسا

الباحثان على الوقوف على حقيقة الظاهرة التى يدرسها ، مما يجعله 

اشم هعاجزاً عن اتخاذ أى قرار مناسب حيال النتائج التى توصل لها )أبو 
 ،2006. ) 

والثبات يختص بمدى الوثوق فى البيانات التى نحصل عليها من 

يتم  خالل تطبيق أداة الدراسة على عينة البحث ، بمعنى أن النتائج التى
الحصول عليها من خالل تحليل بيانات أداة الدراسة يجب أال تتأثر 

ة ، بالعوامل التى تعود إلى أخطاء الصدفة ، فهو يعنى دقة أداة الدراس

وبصورة مختصرة يمكن وصف التبات بأنه ضمان الحصول على نفس 
ً إذا أعيد تطبيق األداة على نفس المجموعة من األف راد ، النتائج تقريبا

أبو وهذا يعنى قلة تأثير عوامل الصدفة والعشوائية على نتائج األداة )

 (. ويقدم برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 2006هاشم ، 

(SPSS العديد من طرق حساب ثبات أداة الدراسة ، وهذا اكتفى )
 الباحثان بحساب الثبات باستخدام الطرق االتية:

 طريقة التجزئة النصفية: 8/1

ا إلى وتعتمد هذه الطريقة على تجزئة الفقرات المراد قياس الثبات له
نصفين ، النصف األول يمثل الفقرات ذات األرقام الفردية والنصف 

ل يمثل الفقرات ذات األرقام الزوجية ، ومن ثم يتم حساب معامالثانى 

( ، ومن ثم ثم تعديله من خالل 2016االرتباط بين النصفين )ادريس، 
(، والجدول رقم Spearman-Brownحساب معامل سبيرمان بروان )

 ( أدناه يوضح نتيجة ذلك .7)

جزئة ( يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقة الت7جدول رقم )

 النصفية

( ان جميع معامالت قبل التعديل 7ويتضح من خالل الجدول رقم )

لمحور " جودة مخرجات العملية التعليمية "و  0.726تراوحت بين 

لمحور " التحسين المستمر" كما وبلغ معامل االرتباط قبل  0.854
، وبعد تعديله باستخدام معادلة سبيرمان  0.840التعديل لالستبانة ككل 

بينما تراوحت المعامالت المعدلة  0.913بروان ارتفعت قيمته لتصل إلى 

لمحور " التحسين  0.922لمحور " األداء الوظيفى " و  0.842بين 

 المستمر " .
ومن خالل ذلك يتضح لنا أن بيانات الدراسة تتمتع بدرجة عالية 

لها وبالتالى يمكن االعتماد على هذه البيانات وتحليجداً من الثبات ، 

 وتعميم نتائج على مجتمع الدراسة .

 طريقة ألفاكرونباخ: 8/2

 لمزيد من الدقة فى التحقق من ثبات البيانات التى تم جمعها من

ا ائج كمأفراد العينة ، تم أيضاً استخدام معامل ألفاكرونباخ ، وكانت النت
 (.8هو موضح بالجدول رقم )

 ( يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفاكرونباخ8جدول رقم )

( تؤكد النتائج السابقة التى أشارت ألن اداة 8النتائج فى الجدول رقم )

الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ، وعليه يالحظ أن معامل 

لمحور " تطبيق مفهوم  0.881ألفاكرونباخ لقياس الثبات تراوحت بين 
لمحور " القيادة والرؤية السليمة " كما وبلغت قيمة  0.934نظام "و ال

تشير هذه القيمة لتمتع أداة ,0.976معامل ألفاكرونباخ لالستبانة ككل 

 الدراسة بدرجة كبيرة جداً من الثبات فى البيانات التى تم جمعها .

 نتائج تحليل أسئلة الدراسة : -9

عليا الجودة الشاملة فى المعاهد الالسؤال األول: ما درجة تطبيق إدارة 

 الخاصة ؟

 مجال القيادة والرؤية السليمة : 9/1
فيما يلى عرض ألهم المقاييس اإلحصائية لفقرات المجال األول 

راد ( فقرة استجاب لها أف8"القيادة والرؤية السليمة" الذى يتكون من )

بى العينة وفق مقياس ليكرت الخماسى ، حيث تم حساب الوسط الحسا
واالنحراف المعيارى والوزن النسبى لكل فقرة من فقرات المجال ومن 

عبر ( التى ت3ثم تم اختبار مساواة متوسط كل فقرة من الفقرات للقيمة )

، (T-testعن حياد أفراد العينة تجاه كل فقرة وذلك باستخدام اختبار )
 وترتيب كل فقرة على المحور بمقارنة الوسط الحسابى .

( يوضح نتائج تحليل فقرات مجال القيادة والرؤية 10)جدول رقم 

 السليمة

 α≤0.05المتوسط الحسابى دال إحصائيا عند  **

 ( ما يلى :10تبين من النتائج الموضحة فى الجدول رقم )
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 أن الفقرة األولى والتى تنص على " توجد لدى إدارة المعهد خطة

واضحة ومحددة حول الجودة " قد جاءت المرتبة األولى ، بمتوسط 
 % ، والقيمة االحتمالية أقل 80.34وبلغ الوزن النسبى  4.017حسابى 

، وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائية عند مستوى داللة  0.05من 

0.05  =α ا يدل على أن متوسط درجة االستعانة لهذه الفقرة قد، ومم 
 وهذا يعنى أن أفراد عينة الدراسة قالوا 3كبر عن درجة الحياد وهى 

انهم موافقون بدرجة مرتفعة على أنه توجد لدى إدارة المعهد خطة 

 واضحة ومحددة واألهداف حول الجودة . 

نجد الفقرة وفى المرتبة األخيرة من حيث قيمة المتوسط الحسابى 
الثالثة عشر والتى تنص على " توفر الجامعة ميزانية خاصة لتطوير 

% ،  65.77وبلغ الوزن النسبى  3.289الجودة " بمتوسط حسابى 

حصائية ، وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إ 0.05والقيمة االحتمالية أقل من 
بة ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجاα=  0.05عند مستوى داللة 

ينة وهذا يعنى أن أفراد الع 3لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد وهى 

صة قالوا انهم موافقون بدرجة متوسطة على انه توفر المعهد ميزانية خا

 لتطوير الجودة .
لغ بوبشكل عام يالحظ أن متوسط مجال " القيادة والرؤية السليمة " 

، وبذلك  0.05قل من % والقيمة االحتمالية أ 71.05بوزن نسبى  3.553

دل ، مما ي α=  0.05تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائية عند مستوى داللة 
على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد 

ى فوهذا يدلل أن القيادة والرؤية السليمة تساهم بدرجة مرتفعة  3وهى 

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة .

 ة والمبادرة من قبل العاملين :مجال المشارك 9/2

 "فيما يلى عرض ألهم المقاييس اإلحصائية لفقرات المجال الثانى 

( فقرات 8" الذى يتكون من )المشاركة والمبادرة من قبل العاملين 

استجاب لها أفراد العينة وفق مقياس ليكرت الخماسى ، حيث تم حساب 
سبى لكل فقرة من الوسط الحسابى واالنحراف المعيارى والوزن الن

فقرات المجال ومن ثم تم اختبار مساواة متوسط كل فقرة من الفقرات 

ستخدام ( التى تعبر عن حياد أفراد العينة تجاه كل فقرة وذلك با3للقيمة )
( ، وترتيب كل فقرة على المحور بمقارنة الوسط T-testاختبار ) 

 الحسابى .

مجال المشاركة والمبادرة ( يوضح نتائج تحليل فقرات 11جدول رقم )

 من قبل العاملين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 α≤  0.05المتوسط الحسابى دال إحصائيا عند  **

 ( ما يلى :11تبين من النتائج الموضحة فى الجدول رقم )

أن الفقرة األولى والتى تنص على " يساهم موظفو المعهد فى تقديم 
الحلول والمقترحات لتحسين الجودة " قد جاءت المرتبة األولى ، 

% ، والقيمة  73.33وبلغ الوزن النسبى  3.667بمتوسط حسابى 

، وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائية عند 0.05االحتمالية أقل من 
، ومما يدل على أن متوسط درجة االستعانة  α=  0.05مستوى داللة 

وهذا يعنى أن أفراد عينة  3لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد وهى 

 الدراسة قالوا انهم موافقون بدرجة مرتفعة على هذه الفقرة . 
 وفى المرتبة األخيرة من حيث قيمة المتوسط الحسابى نجد الفقرة

لين ارة المعهد على أشراك جميع العامالثامنة والتى تنص على " تعمل إد

بكافة المستويات فى عمليات تحسين جودة العمل " بمتوسط حسابى 
% ، والقيمة االحتمالية أقل من  65.98وبلغ الوزن النسبى  3.299

=  0.05، وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائية عند مستوى داللة  0.05

αة لهذه الفقرة قد كبر عن ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجاب

 وهذا يعنى أن أفراد العينة قالوا انهم موافقون 3درجة الحياد وهى 
 بدرجة متوسطة على انه تعمل إدارة المعهد على إشراك جميع العاملين

 بكافة المستويات فى عمليات تحسين جودة العمل .

وبشكل عام يالحظ أن متوسط مجال " المشاركة والمبادرة من قبل 
ن م% والقيمة االحتمالية أقل  5 .68بوزن نسبى  3.426املين " بلغ الع

=  0.05، وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائية عند مستوى داللة  0.05

α  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد كبر عن ،

وأنه هناك موافقة مرتفعة على أن المشاركة  3درجة الحياد وهى 
 لشاملةة من قبل العاملين لها دور كبير فى تطبيق إدارة الجودة اوالمبادر

 نتائج تحليل مجال تطبيق مفهوم النظام : 9/3.

ات ( أدناه يشمل على أهم المقاييس اإلحصائية لفقر12الجدول رقم )
( فقرات 6" الذى يتكون من )تطبيق مفهوم النظام  المجال الثالث "

ياس ليكرت الخماسى ، حيث تم حساب استجاب لها أفراد العينة وفق مق

الوسط الحسابى واالنحراف المعيارى والوزن النسبى لكل فقرة من 
فقرات المجال ومن ثم تم اختبار مساواة متوسط كل فقرة من الفقرات 

ستخدام ( التى تعبر عن حياد أفراد العينة تجاه كل فقرة وذلك با3للقيمة )

على المحور بمقارنة الوسط  ( ، وترتيب كل فقرة T-testاختبار ) 

 الحسابى .

 ( يوضح نتائج تحليل فقرات مجال تطبيق مفهوم النظام12جدول رقم )

 α≤0.05المتوسط الحسابى دال إحصائيا عند  **

 ( ما يلى :13من النتائج الموضحة فى الجدول رقم )تبين 

هد أن الفقرة األولى والتى تنص على " توصف النظم واللوائح بالمع

 املة "بأنها سريعة االستجابة للمتغيرات فى إطار مفهوم إدارة الجودة الش

وبلغ الوزن النسبى  3.546قد جاءت المرتبة األولى ، بمتوسط حسابى 
ة قر، وبذلك تعتبر هذه الف 0.05% ، والقيمة االحتمالية أقل من  70.93

، ومما يدل على أن متوسط  α=  0.05دالة إحصائية عند مستوى داللة 

ى وهذا يعن 3درجة االستعانة لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد وهى 

ئح أن أفراد عينة الدراسة قالوا انهم موافقون أنه توصف النظم واللوا
بالجامعة بأنها سريعة االستجابة للمتغيرات فى إطار إدارة الجودة 

 الشاملة.

وفى المرتبة األخيرة من حيث قيمة المتوسط الحسابى نجد الفقرة 
الثالثة والتى تنص على " تحد التشريعات واللوائح بالمعهد من 

البيروقراطية اإلدارية التى تعيق تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة " 

% ، والقيمة  66.74وبلغ الوزن النسبى  3.337بمتوسط حسابى 
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، وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائية عند  0.05ية أقل من االحتمال

، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة  α=  0.05مستوى داللة 
وهذا يعنى أن أفراد العينة  3لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد وهى 

قالوا انهم موافقون بدرجة متوسطة على انه تحد التشريعات واللوائح 

البيروقراطية اإلدارية التى تعيق تطبيق مفهوم الجودة بالمعهد من 
 الشاملة .

وبشكل عام يالحظ أن متوسط مجال " تطبيق مفهوم النظام " بلغ 

، وبذلك  0.05% والقيمة االحتمالية أقل من  68.01بوزن نسبى  3.40

دل ، مما ي α=  0.05تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائية عند مستوى داللة 
على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد 

، وأنه هناك موافقة مرتفعة على أنه فى حالة تطبيق مفهوم  3وهى 

 النظام بشكل سليم فى تطبيق إدارة الجودة الشاملة بدرجة مرتفعة.

 نتائج التحليل لمجال التحسين المستمر : 9/4

ات أدناه يشمل على أهم المقاييس اإلحصائية لفقر( 14الجدول رقم )

ب ( فقرة استجا11" الذى يتكون من )التحسين المستمر المجال الثالث "

لها أفراد العينة وفق مقياس ليكرت الخماسى ، حيث تم حساب الوسط 
الحسابى واالنحراف المعيارى والوزن النسبى لكل فقرة من فقرات 

( 3) واة متوسط كل فقرة من الفقرات للقيمةالمجال ومن ثم تم اختبار مسا

ار ) التى تعبر عن حياد أفراد العينة تجاه كل فقرة وذلك باستخدام اختب
T-test . وترتيب كل فقرة على المحور بمقارنة الوسط الحسابى ، ) 

 ( يوضح نتائج تحليل فقرات مجال التحسين المستمر14جدول رقم )

 α≤  0.05المتوسط الحسابى دال إحصائيا عند  **

 ( ما يلى :14تبين من النتائج الموضحة فى الجدول رقم )

أن الفقرة األولى والتى تنص على " سعى المعهد إلى التحسين 

،  المستمر لجودة الخدمات التى تقدم للطلبة" قد جاءت المرتبة األولى
% ، والقيمة  74.30وبلغ الوزن النسبى  3.715بمتوسط حسابى 

ند ، وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائية ع 0.05االحتمالية أقل من 

، ومما يدل على أن متوسط درجة االستعانة  α=  0.05مستوى داللة 
ة وهذا يعنى أن أفراد عين 3لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد وهى 

تمر حسين المسالدراسة قالوا انهم موافقون على أنه يسعى المعهد إلى الت

 لجودة الخدمات التى تقدم  للطلبة .

وفى المرتبة األخيرة من حيث قيمة المتوسط الحسابى نجد الفقرة 
الثانية والتى تنص على " تحرص إدارة المعهد على تدريب موظفيها 

وبلغ  3.254لتشكيل فرق عمل لعملية تحسين الجودة " بمتوسط حسابى 

، وبذلك  0.05ة االحتمالية أقل من % ، والقيم 65.09الوزن النسبى 
، مما يدل α=  0.05تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائية عند مستوى داللة 

على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد 

وهذا يعنى أن أفراد العينة قالوا انهم موافقون بدرجة متوسطة  3وهى 
يب موظفيه لتشيكل فرق عمل على انه تحرص إدارة المعهد على تدر

 لعملية تحسين الجودة .

وبشكل عام يالحظ أن متوسط مجال " التحسين المستمر " بلغ 
، وبذلك  0.05% والقيمة االحتمالية أقل من  68.15بوزن نسبى  3.408

دل ، مما ي α=  0.05تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائية عند مستوى داللة 

لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد  على أن متوسط درجة االستجابة

، وأنه هناك موافقة مرتفعة على أن عمليات التحسين  3وهى 
ة المستمرللخدمات لها دور كبير فى تطبيق إدارة الجودة الشاملة بدرج

 مرتفعة.

 نتائج تحليل مجاالت إدارة الجودة الشاملة : 9/5
( يوضح المتوسطات واألوزان النسبية وقيمة 15الجدول رقم )

 ( ، ومستوى الداللة لالختبار لمجاالت إدارة الجودةT-testاختبار) 

ن قبل المشاركة والمبادرة م-الشاملة األربعة ) القيادة والرؤية السليمة

 التحسين المستمر( .-تطبيق مفهوم النظام-العاملين

نتائج تحليل مجاالت إدارة الجودة الشاملة ( يوضح 15جدول رقم )

 األربعة

 α≤0.05المتوسط الحسابى دال إحصائيا عند  **

 ( ما يلى :15تبين من النتائج الموضحة فى الجدول رقم )

  المجال األول : القيادة والرؤية السليمة احتلت المرتبة األولى

 % 71.05بوزن نسبى 

 ن قبل العاملين احتلت المجال الثانى : المشاركة والمبادرة م

 % 68.51المرتبة الثانية بوزن نسبى 

  المجال الرابع : التحسين المستمراحتلت المرتبة الثالثة بوزن

 % 68.15نسبى 

  المجال الثالث : تطبيق مفهوم النظاماحتلت المرتبة األخيرة
 % 68.01بوزن نسبى 

( أن المتوسط الحسابى 15حيث يالحظ من خالل الجدول رقم )

لكل مجال من المجاالت يزيد زيادة جوهرية وذات داللة إحصائية عن 
( التى تعبر عن المتوسط التام للموافقة على المجال ، وبناءاً 3القيمة )

عليه نستنتج وجود موافقة مرتفعة وجوهرية من قبل أفراد عينة الدراسة 

ت إدارة الجودة الشاملة وعليه وجود درجة تطبيق مرتفعة على مجاال
 إلدارة الجودة الشاملة فى المعاهد العليا الخاصة. 

 -نتائج اختبارات فروض الدراسة: -10

 -الفرض الرئيسى:

لة "ال توجد عالقة ذات داللة أحصائية  بين تطبيق إدارة الجودة الشام
 بالمعاهد العليا الخاصة."وبين جودة مخرجات العملية التعليمية 

ويتفرع من هذه الفرض أربعة فروض فرعية، وللتحقق من صحة 

 الفروض تم استخدام معامل
ائج ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين متغيرا ت الدرا سة وفيما يلي نت

 اختبار الفروض الفرعية.

رة دا"ال توجد عالقة ذات داللة أحصائية بين تطبيق إالفرض الفرعى األول:  
الجودة الشاملة من حيث القيادة والرؤية السليمة وبين جودة 

                                     .مخرجات العملية التعليمية 
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( يوضح نتائج اختبار العالقة بين القيادة والرؤية 16جدول رقم)

 السليمة وجودة مخرجات العملية التعليمية بالمعهد

 0.05**دالة عند مستوى داللة 

 0،761من خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة معامل االرتباط بلغت ) 

ودة ( وتعبرعن وجود عالقة طردية قوية بين القيادة والرؤية السليمة وج

لرؤية مخرجات العملية التعليمية ، وهذا يعني انه كلما ا زدت القيادة وا
ة السليمة لدى إدارات المعهد يزداد مستوى جودة مخرجات العملي

 التعليمية .

التوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند  "-الفرض الفرعي الثاني:

( بين المشاركة a≤0.05مستوى داللة )

والمبادرة من قبل العاملين وبين وجودة 

 مخرجات العملية التعليمية " 
ر وللتحقق من صحة الفرض تم استخدام معامل االرتباط بين المتغي 

وجودة المستقل )المشاركة والمبادرة من قبل العاملين( والمتغير التابع )

 مخرجات العملية التعليمية( والجدول التالي يوضح ذلك.

( يوضح نتائج اختبار العالقة بين المشاركة والمبادرة 17جدول رقم)

 العاملين وجودة مخرجات العملية التعليمية.من قبل 

 0.05**دالة عند مستوى داللة 

من خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة معامل االرتباط بلغت 

( وذلك يعبرعن وجود عالقة طردية قوية بين المشاركة 0.683)
هد  ، والمبادرة من قبل العاملين وجودة مخرجات العملية التعليمية بالمع

 إدارة أنه كلما  زادت المشاركة والمبادرة من قبل العاملين فى وهذا يعني

 الجودة لدى المعهد يزداد  جودة مخرجات العملية التعليمية.

 -الفرض الفرعى الثالث:
(  a≤0.05"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

قق ولتحبين تطبيق مفهوم النظام وبين وجودة مخرجات العملية التعليمية 

من صحة الفرض تم استخدام معامل االرتباط بين المتغير المستقل) 
يمية( تطبيق مفهوم النظام( والمتغير التابع )جودة مخرجات العملية التعل

 والجدول التالي يوضح ذلك.

 ( يوضح نتائج اختبار العالقة بين تطبيق مفهوم 18جدول رقم)

 يةوبين وجودة مخرجات العملية التعليمالنظام
 0.05**دالة عند مستوى داللة 

( 0.745من خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة معامل االرتباط بلغت) 

وذلك يعنى انه توجد عالقة طردية قوية بين تطبيق مفهوم النظام وجودة 

مخرجات العملية التعليمية وهذا يعني أنه كلما ذاد االهتمام بتطبيق مفهوم 
 مستوى جودة العملية التعليمية.النظام في المعهد أرتفع 

 -الفرض الفرعى الرابع:

( بين a≤0.05"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 عمليات التحسين المستمر وبين جودة مخرجات العملية التعليمية " 

ر وللتحقق من صحة الفرض  تم استخدام معامل االرتباط بين المتغي

 المستمر( والمتغير التابع) وجودة مخرجاتالمستقل )عمليات التحسين 
 العملية التعليمية ( والجدول التالي يوضح ذلك.

( يوضح نتائج اختبار العالقة بين عمليات التحسين 19جدول رقم)

 المستمر وجودة مخرجات العملية التعليمية

 0.05**دالة عند مستوى داللة 

باط بلغت ) من خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة معامل االرت
(وتعبر عن وجود عالقة طردية قوية بين عمليات التحسين 0.78

المستمرو جودة مخرجات العملية التعليمية ، حيث كانت قيمة معامل 

ين ، وهذا يعني أنه كلما ذاد األهتمام بعمليات التحس 0.786االرتباط 

 المستمر في المعهد  يزداد مستوى جودة مخرجات العملية التعليمية .

 -ختبار الفرض الرئيسى:ا

( بين 0.05"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 إدارة الجودة الشاملة وبين جودة مخرجات العملية التعليمية. 
 وللتحقق من صحة الفرض  ولقياس العالقة بين المتغير المستقل )

ات مخرجتطبيق إدارة الجودة الشاملة( بشكل عام والمتغيرالتابع ) جودة 

دول العملية التعليمية (  تم حساب معامل االرتباط بين المتغيرين والج
 -التالي يوضح ذلك:

 

( يوضح نتائج اختبار العالقة بين إدارة الجودة 19جدول رقم)

 الشاملة  وبين جودة مخرجات العملية التعليمية.

 0.05دالة عند مستوى داللة **

معامل االرتباط بلغت )  من خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة

 ( ويعبرذلك عن وجودعالقة طردية قوية بين تطبيق إدارة الجودة0،869
الشاملة وجودة مخرجات العملية التعليمية، حيث كانت قيمة معامل 

ملة في ، وهذا يعني انه كلما ذاد تطبيق إدارة الجودة الشا0.869االرتباط 

 لتعليمية.المعهد يزداد مستوى وجودة مخرجات العملية ا

 -نتائج وتوصيات الدراسة والدراسات المستقبلية :-11

 -نتائج الدراسة: -11/1

جودة بناءا على الدرا سة الميدانية التي حول العالقة بين إدارة ال

فقد  الشاملة وجودة مخرجات العملية التعليمية بالمعاهد العليا الخاصة،
خالل البيانات التي خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وذلك من 

 جمعها الباحث من خالل االستبانة التي قاموا بها، وبعد عرض وتفسير

 -النتائج  فقد توصلت الدراسة إلى:
 توجد عالقة طردية قوية بين إدارة الجودة الشاملة وجودة مخرجات -1

ة العملية التعليمية فى المعهد، وهذا يدلل على أهمية تطبيق إدار

ة ا في تحسين جودة مخرجات العملية التعليميالجودة الشاملة ودوره
ع ، ويتأتى ذلك من خالل القيادة اإلدارية االستراتيجية والتي تض

الجودة الشاملة هدفا لها ضمن رؤيتها ، وتعمل على تطبيق مفهوم 

ادية نظام إدارة الجودة الشاملة باحترافية وتسخير كل اإلمكانات الم

 واشراكه وتعزيز العمل الجماعيوالبشرية، وتنمية الكادر البشري 
وتشجيعه وتنمية روح المبادرة لديهم، ومتابعة عمليات التحسين 

المستمر والتطوير للخدمات التي تقدمها بما يؤدي إلى تحقيق 

النجاحات على مستوى المجتمع بما ينعكس على الموظفين وارتفاع 
 وتحسن مستوى أدائه .
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الرؤية السليمة وجودة توجد عالقة طردية قوية بين القيادة و -2

ة إلى مخرجات العملية التعليميةبالمعاهد ، ويعزز الباحث  هذه النتيج
شعور الفئة المستهدفة في المعهد قيد الدراسة بوجود خطة 

فة استراتيجية واضحة من القيادة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بكا

سين مستلزماتها، وشعور العاملين بأهميتها ودورها الفعال في تح
أداء  األداء اإلداري واألكاديمي داخل المعهد بما ينعكس إيجابيا على

 وتحسين جودة الخدمة المقدمة من المعهد.

ن توجد عالقة طردية قوية بين المشاركة والمبادرة من قبل العاملي -3

شر نوذيادة فاعلية أاألداء  بالمعهد  ، ويعزز الباحث  ذلك إلى أن 
اخل دئمة على تنمية دور الموارد البشرية ثقافة الجودة الشاملة القا

يذ المؤسسات التعليمية من خالل إشراكهم في عمليات التخطيط والتنف

والمتابعة من خالل لجان الجودة تساهم في تعزيز دورهم داخل 
المعهد مما  يحفزهم ويشجع روح المبادرة لديهم بما ينعكس على 

ن مستوى جودة حاالتهم النفسية ويتحسن مستوى أدائهم وتحسي

 الخدمة.

داء أ توجد عالقة طردية قوية بين تطبيق مفهوم النظام وذيادة فاعلية  -4
ة كافة العاملين بالمعهد مما ينعكس على مخرجات العملية التعليمي

املة للمعهد ، وهذا يدلل على أن تطبيق مفهوم نظام إدارة الجودة الش

ه يات التي تصاحببمدخالته المادية والبشرية بطريقة صحيحة والعمل
وصوال إلى المخرجات وهي المحصلة النهائية سيؤدي حتما إلى 

 رضا الموظفين عن النظام وبالتالي ارتفاع وتحسن مستوى الخدمة .

توجد عالقة طردية قوية بين عمليات التحسين المستمر ووجودة  -5
لكبير مخرجات العملية التعليمية  للمعهد ، وهذا يدلل على االهتمام ا

 بل المعهد  بعمليات التحسين المستمر لخدماته وأداء موظفيهمن ق

حلي وتطويره للحفاظ على مكانته العلمية والتنافسية في المجتمع الم

مما يساهم في زيادة الثقة  فى خدمات المعهد وذيادة فاعلية 
 مخرجاته.

كانت درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المعهد  مرتفعة وقد  -6

ة ا حسب متوسطاتها الحسابية على التوالي: ) القيادترتبت مجاالته
عمليات  -المشاركة والمبادرة من قبل العاملين -والرؤية السليمة

تطبيق مفهوم النظام( ، وهذا يدلل على حالة  -التحسين المستمر

لجودة االستقرار التي يعيش فيه المعهد والتي تساهم في تطبيق إدارة ا
صلحة ملقادرة على توجيه العاملين بما فيه الشاملة من خالل القيادة ا

 المعهد  وتحقيق األهداف األستراتيجية.

جة أن مستوى جودة مخرجات العملية التعليمية للمعهد  إيجابية وبدر -7

%، وهذا يدلل  68.2ووزن نسبي  3.41مرتفعة بمتوسط حسابي 
 على ارتفاع مستوى مخرجات العملية التعليمية .

 -التوصيات : -11/2

العمل على توحيد مفهوم الجودة الشاملة وعناصرها األساسية لدى  -1
يع كافة االطراف في المعهد ، وأهدافها وكيفية تنفيذها من جانب جم

 العاملين بالمعهد .

 العمل على تفعيل اإلمكانات المادية والبشرية التي تساند تطبيق -2

 .معايير إدارة الجودة الشاملة
 شة واقع تطبيق الجودة الشاملة علىعقد المؤتمرات الدورية لمناق -3

 .مستوى المعاهد العليا الخاصة و نتائج تطبيقها

تشكيل لجنة متخصصة على مستوى كل معهد إلعداد نظام معلومات  -4
داء ألنشطة وبرامج الجودة الشاملة وتوثيقها، ومتابعة نظم تقييم األ

 .األكاديمى واإلداري

ة ي في تقييم تطبيق إداراالستعانة بخبراء الجودة والتميز اإلدار -5
 .الجودة الشاملة والمقارنة بنماذج عربية ودولية

 أنشاء قسم خاص بمراقبة الجودة في المعهد. -6

ما متعديل الكادر اإلداري والمالي لإلداريين العاملين في المعهد   -7

سيؤثر إيجابيا على ارتفاع مستوى أداء العاملين وارتفاع مستوى 
 .ةتطبيق إدارة الجودة الشامل

ة تنمية وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس واعضاء الهيئة المعاون -8

 بالمعهد فى مجاالت إدارة الجودة الشاملة.
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