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 مستخلص البحث ابللغة العربية: 
هدف البحث إىل تعرف درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة ابجلامعات اخلاصة يف األردن من وجهة نظر أعضاء        

( عضو هيئة تدريس مت اختيارهم من ثالث جامعات خاصة ابلطريقة  150هيئة التدريس فيها.  وتكونت عينة البحث من )
جماالت ولإلجابة على أسئلة   سبع( فقرة موزعة على 59ستبانة مكونة من )العشوائية البسيطة. وطّور الباحث هلذا الغرض ا

البحث استخدام الباحث املتوسطات احلسابية ودرجة التطبيق والرتبة لكل فقرة ولكل جمال من جماالهتا. وتوصلت البحث  
عالية، كذلك كانت درجة تطبيق  إىل أن درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اخلاصة يف األردن كانت 

معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اخلاصة يف اجملاالت السبع مرتبة تنازليا ، املعلومات والتحليل ، االنتفاع ابملوارد  
نتائج  كما توصلت ال البشرية ، أكيد اجلودة يف اإلنتاج ، القيادة ، التخطيط االسرتاتيجي ، نتائج اجلودة، رضا املستهلكني. 

تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اخلاصة يف األردن يف جماالت القيادة واملعلومات والتحليل   درجة  إىل ارتفاع
 والتخطيط السرتاتيجي واالنتفاع ابملوارد البشرية وأتكيد اجلودة يف اإلنتاج. وأوصت البحث مبجموعة من التوصيات. 

 
 اجلودة، اجلامعات اخلاصة، معايري اجلودة. إدارة  املفتاحية: الكلمات  
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The Application Degree of The Comprehensive Quality Management Standards in 

Private Universities in Jordan, from the Teaching Staff Members' Point of View 

 

 Abstract 

This study aimed to identify the application degree of the comprehensive quality 

management standards in private universities in Jordan, from the teaching staff members 

point of view. The study sample consisted of 150 faculty members randomly selected 

from private universities. The researcher designed a fifty-nine-item questionnaire 

involving seven areas. To find out the answers of questions of the study, the researcher 

used the mean scores, the application degree and rank of each item, and each area of the 

study. The study results revealed a high degree of the implementation of the 

comprehensive quality management standards in private universities in Jordan. There was 

a descending order of the degree of the application of the comprehensive quality 

management standards in the seven areas as follows: information, analysis, human 

resources utilization, production quality assurance, leadership, strategic planning, quality 

results, consumer satisfaction. The results also showed that there is a high degree of the 

application of comprehensive quality standards in private universities in Jordan 

administration in the areas of leadership, information and analysis, strategic planning, 

utilization of human resources and quality assurance. The study put forward a number of 

recommendations. 

 

Keywords: quality management, private universities, standards quality. 
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 مقدمة البحث: 
يعد أتسيس اجلامعات والكليات اخلاصة يف الوطن العريب ظاهرة جديدة ال يزيد عمرها عن مخس عشرة سنة  

وعلمية وإنسانية ومتاشيا مع ظاهرة االنفجار السكاين اليت  ( وقد وجدت تلبية حلاجات اجتماعية واقتصادية 2000)ربيع،
حيث إن بداية فكرة هذه اجلامعات ظهرت يف العقدين اآلخرين من القرن   ؛بدأت تتفاقم يف الوطن العريب كما يف العامل كله 

املنصرم من أجل ختفيف الضغط عن اجلامعات الرمسية اليت ترهق احلكومات والدول اليت مل تعد حتتمل تكاليف التعليم بعد  
حث للجامعات الرمسية قادرة على  أن تضاعف عدد الطالب املتخرجني يف الثانوية العامة بزايدة ملحوظة، ومل تعد مقاعد الب

استيعاهبم كما أن أصحاب رؤوس األموال يف هذه الدول هنجوا إىل استثمار أمواهلم يف هذا القطاع احليوي والصرح العلمي  
 املهم.

لقد أحدث بروز هذه املؤسسات التعليمية اخلاصة يف الوطن العريب ثورة على التقاليد التعليمية املتعارف عليها،     
 أكون أكثر إنصافاً؛ فاحلقيقة أن جمرايت العصر والتقدم التكنولوجي هو الذي فرض واقع التغري، وملا كانت املنافسة  وحىت

أتخذ مكان الصدارة لدى العاملني يف القطاع اخلاص فقد برزت مظاهر التعليم العصري لدى مؤسسات التعليم اخلاص أكثر  
لعريب حاهلا يف ذلك حال كثري من دول العامل. وعندما ننظر إىل التعليم العايل يف  منه على مؤسسات التعليم العايل يف الوطن ا

مؤسسة   3000الوطن العريب حاهلا يف ذلك حال كثري من دول العامل. وعندما ننظر إىل التعليم اجلامعي اخلاص من أصل 
قني مبؤسسات التعليم العايل اخلاص مثال  تعليم عايل. ومنذ منتصف السبعينات من القرن العشرين كانت نسبة الطلبة امللتح 

مؤسسة تعليم عايل. ومنذ منتصف السبعينات   3000مؤسسة للتعليم اخلاص من أصل  1800جند أن هناك ما يزيد عن 
%. كذلك الوضع يف  23من القرن العشرين كانت نسبة الطلبة امللتحقني مبؤسسات التعليم العايل اخلاص األمريكية حوايل 

اليت أفرطت يف هذا اجلانب حيث استطاعت اجلامعات اخلاصة أن حتقق أمانيها، فعلى سبيل املثال هناك أكثر   بعض البلدان
% من الطلبة يف  60% من الطلبة يف كوراي اجلنوبية والياابن، و75% من الطلبة يف الفلبني، وفوق أكثر من 80من 

ات اليت حتدث يف العامل. وعليه فقد تعددت مؤسسات  (. إن وطننا العريب ليس ببعيد عن التغري 2000كولومبيا )درة، 
التعليم العايل اخلاص يف بالدان وأصبحت تستقطب أعدادا كبرية من الراغبني مبواصلة البحث، ففي دراسة أعدها رئيس  

طالب  جامعة فيالدلفيا توقعت أن يصل عدد الطلبة العرب امللتحقني ابجلامعات العربية إىل مخسة ماليني وست مئة ألف 
؛ ما يتطلب وفق البحث توفري ربع مليون عضو هيئة تدريس، وبينت البحث أن الدول العربية حققت توسًعا   2015عام 

  6.3كمًيا يف التعليم العايل جتاوز التوقعات خالل فرتة قصرية مشرية إىل أن عدد الطلبة العرب امللتحقني جبامعات عربية بلغ 
كلية جامعية، وأشارت    600جامعة و 200ألف عضو هيئة تدريس موزعني على  140مليون يقوم على تدريسهم حوايل 

مليار   60وحنو  1995مليار دوالر عام  44و 1990مليار دوالر على التعليم العايل عام  30إىل أن العامل العريب أنفق 
 (. 2004)العبادي، 2015مليارات عام  107ويتوقع أن ينفق  2000دوالر عام 

على جمموعة   -من خالل اطالع الباحث -من مؤسسات التعليم العايل اخلاص يف البالد العربية لقد اتفقت عديد 
 من األهداف تسعى إىل حتقيقها على املدى الطويل نذكر منها: 

 تنشئة املواطن الصاحل املؤمن ابهلل املنتمي إىل وطنه، وعروبته وتطويرها.  -
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 هارات التطبيقية التخصصية. تزويد الدارس بقدر كاٍف من املعارف والعلوم وامل -
 أتمني حاجات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية من القوى البشرية وخدمة اجملتمع.  -
 دعم البحث العلمي ورفع مستواه وتوسيع نطاقه.  -

امة،  ومع زايدة التوجه يف األردن حنو االستثمار يف إنشاء جامعات أهلية خاصة اىل جانب اجلامعات اجلكومية الع
فقد أصبحت هذه اجلامعات تشكل عنصرًا مهما يف القطاع التعليم العايل ال ميكن جتاهله، أو التقليل مما تقدمه من مسامهة  
يف تعزيز االقتصاد األردين واستقطاب األعداد الكبرية من الطلبة الراغبني يف إكمال دراستهم اجلامعية من داخل األردن  

وضوع تطوير التعليم العايل وضمان اجلودة يف خمرجاته من خرجيي اجلامعات وتزويدهم  وخارجه من أجل ذلك؛ فقد أخذ م 
ابملهارات التكنولوجية واملعرفية يلقى اهتماما رمسيا وشعبيا ليس فقط ابعتباره مؤشرا رئسيا للتنمية والنهضة احلقيقية بل من  

قد أخذ اجملتمع االردين وبكافة فئاته من قادة رأي  أجل مواجهة متطلبات سوق االعمال احمللية واالقليمية والدولية، و 
ومسئويل تطوير تربوي وأهايل طلبة وأكادميني ورجال أعمال يطالب بضرورة توافر خرجيي ذوي كفاءات ومهارات تتواءم مع  

العلمي حنو ضمان  مطلبات سوق العمل وقادرة على مواجهة املنافسة االقليمية والعاملية مما دفع وزارة التعليم العايل والبحث 
جودة التعليم واالعتماد األكادمييني ووضع معايري معتمدة لتطبيق اجلودة املطلوبة ولكن عدًدا كبريًا من الرتبويني وااًلكادمييني  
األردنيني يرون أن معاير االعتماد الرمسية وأسس ضبط اجلودة للجامعات اخلاصة، وهي من التحدايت األساسية اليت يعاين  

ع التعليم العايل اخلاص يف األردن إضافة إىل مشكالت أخرى يرون أهنا تتمثل يف املستوى املتدين للخرجيني وعدم  منها قطا 
 (. 2009،  )صربيمواءمة الربانمج االكادميية مع سوق العمل وعدم االهتمام الكايف ابلبحث العلمي واألدارات اجلامعية .  

 اإلطار النظري 
 مفهوم إدارة اجلودة الشاملة  

يعد مفهوم إدارة اجلودة الشاملة من أحدث املفاهيم اإلدارية والذي يقوم على جمموعة من األقسام واملبادئ اليت  
ميكن ألي إدارة أن تتبناها، وذلك من أجل أن حتقق أفضل أداء ممكن ويف ذلك تعددت وتباينت التعريفات اليت أوردها  

وضوع اجلودة يف وضع تعريف حمدد ملعىن ومضمون اجلودة وأبعادها املختلفة ومن الصعب أن جند تعريفاً  الكتاب واملهتمني مب
 بسيطاً يعرفها تعريفاً شامالً قاطعاً بسبب تعدد جوانبها، والتعريفات التالية توضح ذلك: 

ات تكون قادرة على الوفاء حباجات  يرى البعض أن تعبري اجلودة يشري إىل قدرة اإلدارات على إنتاج سلعة أو تقدمي خدم -
يف تعريف للجودة   (  Johnson,1992ويتفق معهم يف هذا التعريف إىل حد كبري ما ذكره جونسون  والعمالء، املستهلكني 

: " أبهنا القدرة على حتقيق رغبات املستهلك ابلشكل الذي يتطابق مع توقعاته وحيقق رضاه التام عن السلعة أو اخلدمة اليت  
مثل حجمه، شكله أو    characteristicأن اجلودة " هي صفة املنتج   Ruch(1992إليه ". كذلك يرى روتش )تقدم 

تكوينه, وحتديداً هي الصفة اليت حتدد قيمة املنتج يف السوق، وإىل أي مدى من الكفاءة سيؤدي ذلك املنتج الوظيفة واملهمة  
مياثل إىل حد كبري ما ورد يف التعريف السابق،   ( Gilmore,1974اليت صمم من أجلها". ويف تعريٍف َاخر أورده جيلمور )

 دة هي درجة مطابقة منتج معني لتصميمه أو مواصفاته ". إذ يرى أن اجلو 
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  املنظمة،أهنا " حتول يف الطريقة اليت تُدار هبا  على  James Rilay( 2000ويف تعريف أورده الدرادكه والشبلي )
واليت تتضمن تركيز الطاقات املنظمة على التحسينات املستمرة لكل العمليات والوظائف وقبل كل شيء املراحل املختلفة  

 (bhrrat wathu( تعريف َاخر لــــــــ )2001كما أورد الدرادكة )  العميل.للعمل، إذ إن اجلودة ليست إال حتقيق حاجات 
سعاد املستهلكني عن طريق عمل املدربني واملوظفني مع بعضهم البعض من أجل  عرفها " أهنا التفوق يف األداء إل الذي

حتقيق أو تزويد املستهلكني جبودة ذات قيمة من خالل أتدية العمل الصحيح ابلشكل الصحيح وفق املرة األوىل، ويف كل  
 ( يكون على الشكل ااَليت:  Tomوقت " أما وجهة النظر األمريكية، فإن تعريف )

اجلودة الشاملة هي فلسفة وخطوط عريضة ومبادئ تعني وترشد املنظمة وتلحق هبا تطور مستمر، وهي   إدارة   
أساليب كمية ابإلضافة إىل املوارد البشرية اليت حتسن املواد املتاحة، وكذلك هي كافة العمليات داخل املنظمة، تسعى ألن  

 Avid and 1994(. ويعرفها أفيد وستارلين )2000)محودحتقق إشباع حاجات املستهلكني احلاليني واملرتفعني 
stranley   أبهنا  "حالة ديناميكية مرتبطة ابملنتجات املادية واخلدمات وابألفراد والعمليات والبيئة احمليطة حييث تتطابق )

 هذه احلالة مع التوقعات". 
نالحظ أن هناك اختالفًا واضحًا وكبري يف   -وطبعًا هناك الكثري -من خالل ما استعرضناه من تعاريف هلذا املفهوم

( يرى  Garvin1,984,تعريف اجلودة بني الباحثني ولذلك جند أن أحد املهتمني واملسؤولني عن جودة املنتج وهو جارفن )
  User-Basedحصرها مجيعًا وتقسيمها إىل عدة أنواع بعضها يعتمد يف تعريفها على أساس املستخدم  تعريفات ميكن أن 

إىل األخذ هبذا املدخل رجال التسويق حيث يرون أن اجلودة العالية تعين أداء أفضل. أما رجال اإلنتاج فإن اجلودة من  ومييل 
حيث إهنا تنظر إىل اجلودة على أنه املتغري اخلاضع   ؛ Manufacturing-basedوجهة نظرهم تقوم على أساس التصنيع 

رى أنه يتعني على املؤسسات أن تضع أهدافها املتعلقة بتصميم اجلودة  للقياس الدقيق. ونظرًا هلذه االختالفات فإنه ي
مبعىن أنه يتعني على املؤسسة أن تضع تصميم اجلودة ابلشكل الذي جيعل الفرق   ،وتكاليف احلصول على املستوى املعني هلا

 املوجب بني القيمة والتكلفة عند حده األقصى. 
وعلى العموم لو أمعنا النظر يف مجيع التعريفات السابقة وغريها من التعريفات الستخلصنا منها بعض األسس اليت    

 تقوم عليها اجلودة الشاملة واليت تعرب عن هذا املفهوم: 
وذلك من خالل   وتوقعاته، إن املؤسسة تعتمد يف حركتها بشكل أساسي على رغبات العميل ومدى احتياجاته  -

 وأخذها بعني االعتبار يف خططها واسرتاتيجياهتا التنظيمية.  العميل، اهتمامها ابلبياانت واملعلومات املرتدة عن 
ا تسعى ابستمرار خللق هذا التحسني وأال يكون هناك  إن املؤسسة تسعى دائماً إىل التحسني والتطوير الدائم؛ حيث أهن  -

 فرتة زمنية بني حتسني وَاخر، وأيضاً ضرورة أن يشمل التحسني كافة قطاعات املؤسسة دون االكتفاء بغريها.  
 تغري نظرة األفراد وإيصاهلم إىل حقيقة أن النجاح على املستوى الفردي معناه جناح املؤسسة.  -
ملية اختاذ القرار من خالل مجع البياانت وتلخيصها وحتليلها لضمان التطوير والتحسني  إن املؤسسة تعتمد على ع -

 واجلودة املستمرة.  
إن املؤسسة يف إدارة اجلودة تسعى إىل العمل اجلماعي، وهو استغالل مجاعات العمل الفاعلة، والبحث عن األساليب   -

 اخلالّقة والتحليلية يف عملية اختاذ القرارات. 



 محمد حسن حماداتد.  ،  ربابعه  عمر عبد الرحيمد.            درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة بالجامعات الخاصة األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) اجمللد احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 

46 

 ظفني داخل املؤسسة سلطات وصالحيات أكرب.  منح املو  -
: إن وراء االهتمام املتزايد بتبين ادارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل عدد من املربرات  القولوميكن 

 ( منها:  2004،184)القيسي،
التعليم العايل بوصفة نتاج قوة انسانية عالية اجلودة وهي عملية تعمل على اشباع حاجات سوق العمل بقوى بشرية   -

 والتنمية. مؤهلة وذات قيمة نفعية يف االقتصاد 
هارات  التعليم العايل بوصفه تدريًبا على البحث العلمي فالتعليم العايل يعمل على اعداد االفراد إعداًدا عالًيا ويكسبهم م -

البحث العلمي ويتم قياس اجلودة اعتماًدا على جودة االنتاج العلمي الذي يتم اجنازه وعلى القدرة يف االكتشاف  
 والتحليل للوقائع ومعاجلة املشكالت وحلها. 

اذ يعد وسيلة للتطور االجتماعي وعرض الفرص للجميع للمسامهة يف   احلياة التعليم العايل بوصفه مسالة توسيع فرص  -
 املختلفة. اء املؤسسات بن

 :السابقة والبحوث  الدراسات 
دراسة هدفت إىل حتديد املعوقات االدارية واملعوقات البشرية واملعوقات الفنية   ( ابجراء2014قامت حسن )

واملعوقات املادية اليت تواجه تطبيق ادارة اجلودة الشاملة بربانمج املاجستري املوازي يف كلية العلوم االجتماعية يف جامعة االمام  
ا من املعوقات تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة من أمهها:  حممد بن سعود االسالمية بينت نتائج البحث إىل أن هناك كثريً 

عدم وجود معايري خاصة جبودة الربامج الدراسية والتغري الدائم غري املربر للقيادات اجلامعة وضعف التزام القيادات اجلامعية  
دارة اجلودة الشاملة وضعف التنسيق  ابلقضاء على معوقات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة وتوقع النتائج السريعة لفوائد تطبيق ا

 بني اإلدارات املختلفة خبصوص الدورات التدريبية املقدمة ابجلامعة وضعف نظام احلوافز املادية ابجلامعة . 
( دراسة حالة جلامعة الطائف فرع اخلرمة كدراسة حول إمكانية  تطبيق  مفهوم إدارة اجلودة  2012أجرى جعفر )   

عليم العايل من أجل التحسني املستمر وضمان جودة املخرجات واحلصول على االعتمادية ومن  الشاملة على خدمات الت 
أهم النتائج اليت توصلت إليها البحث هناك وعي لدى أعضاء هيئة التدريس مبتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف  

ينات املخصصة والبيئة اجلامعية املميزة وهناك  مؤسسات التعليم العايل وهناك نقص يف القاعات التدريسية واملعامل واملاك 
نقص وقصور يف استخدام األساليب احلديثة يف التقومي وقياس األداء لطالب واألساتذة وان اخلدمات املقدمة ال تليب  

   .احتياجات اجملتمع احمللي كليا
لتعليم العايل بني النظرية  ( حبثًا هدف التعرف إىل إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات ا 2008أجرى الصرايرة ) 

والتطبيق ولتحقيق اهلدف مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي جبمع وتفسري املعلومات الالزمة لالستفادة منها يف موضوع  
البحث وانقش البحث مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وأمهيتها وفوائد ومتطلبات تطبيقها يف مؤسسات التعليم العايل كما مت  

راهتا وحماورها وجتارب تطبيقها يف بعض الدول وخلص البحث بتقدمي بعض التوصيات اليت توضح ملؤسسات  مناقشة مؤش
 التعليم العايل أمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة فيها.     
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(، دارسة حول " إمكانية تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل  2004) وأجرى الغميز 
الدوائر ورؤساء األقسام يف وزارة التعليم العايل"، هدفت إىل معرفة مدى إمكانية تطبيق   مديريية من وجهة نظر السعود 

معايري إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة املذكورة يف عنوان البحث، وهل توجد فروق دالة إحصائيًا يف إمكانية تطبيق معايري  
الدوائر؟ تعزى إىل املسمى الوظيفي واملؤهل   األقسام ومديري ن وجهة نظر رؤساء إدارة اجلودة الشاملة يف نفس املؤسسة م

 اإلدارية. العلمي واخلربات 
كان ترتيب جماالت إمكانية تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة حسب استجاابت أفراد العينة على أداة البحث مرتبة   -

جمال مرافق املؤسسات التعليمية، جمال القيادة، جمال التخطيط، جمال التعليم والتعلم، جمال   التايل: تنازليًا على النحو 
 الراجعة. ة، جمال التغذية التقومي، جمال املوارد البشرية واملالي 

(، بعنوان " تقدير درجة جودة اخلدمات اإلدارية املساندة يف اجلامعات  2004ويف دارسة قام هبا اخلطيب واخلطيب ) -
 هدفت إىل: األردنية احلكومية ابستخدام معايري جائزة ابلدريج " 

رجة جودة اخلدمات اإلدارية املساندة وفقاً ملعايري  تقدير مديري ورؤساء األقسام اإلدارية يف اجلامعات األردنية الرمسية لد  -
 اجلائزة. جائزة ابلدرج املساندة وفق نفس 

تقدير الفئة السابقة يف اجلامعات األردنية الرمسية لدرجة جودة اخلدمات اإلدارية املساندة وفقًا جملاالت معايري جائزة   -
 ابلدرج. 

 اآلتية: وقد توصلت البحث إىل النتائج  -
تقدير أفراد جمتمع البحث لدرجة جودة اخلدمات اإلدارية املساندة وفقاً ملعايري جائزة ابلدرج تقع ضمن املدة " درجة  أن   -

 قليلة" وابلتايل فإن هذه اخلدمات اإلدارية املقدمة ذات جودة قليلة ملعايري اجلائزة. 
لة أو جودة متوسطة يف مجيع اجملاالت الفرعية  إن اخلدمات اإلدارية املساندة املقدمة من أفراد اجملتمع ذات جودة قلي -

 ملعايري اجلائزة. 
بدراسة حول " تطوير أداة لقياس إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل" كان   ، (2003وقام املوسوي )

العايل، أيضاً   اهلدف منها تطوير إدارة موضوعية لقياس درجة استيفاء مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم 
التحق من صدق األداء وثباهتا وقابليتها للتطبيق يف املؤسسات الرتبوية، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي بركنيه الكمي  

( عضوًا من  60والكيفي على أساس أنه اإلسرتاتيجية املناسبة لتحقيق أهداف البحث، وكانت عينة البحث تتكون من)
( عضو  625% من أفراد العينة اجملتمع األصلي الذي ضم)10البحرين حبيث مثل أفراد العينة أعضاء هيئة التدريس جبامعة 

( فقرة استوفت معايري الصدق والثبات وغطت أربعة جماالت أساسية يف  48تدريس وتضمن املقاييس يف صورته النهائية )
فيما تراوحت معامالت ثبات االتساق  ( 0.75(و)0.41إدارة اجلودة الشاملة وتراوحت معامالت اتساق الفقرات بني )

( وهي كلها دالة إحصائيًا مما حدا ابلباحث على ضوء هذه النتائج  0.91( و)0.73الداخلي للمقاييس الفرعية بني)
ابإلفادة من هذا املقياس يف حتديد إمكانية توظيف مبادئ غدارة اجلودة الشاملة وأفكارها يف مؤسسات التعليم العايل لغرض  

 ليات التعليم والتعلم وحتسني خمرجات التعليم وجتويد التعليم يف الدول اخلليجية والعربية . تطوير عم 
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لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل:   ( حبثه بعنوان " دارسة إمربيقية bomtain,2002وأجرى بومتني )
(   CSFsمنوذج مقرتح لسياق جملس التعاون اخلليجي" هدفت إىل شرح اخلصائص والتعرف على عوامل النجاح احلرجة ) 
حول إدارة  ابلنسبة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل، ابلنسبة جمللس التعاون اخلليجي، كذلك مراجعة األدبيات 

، وابلتحديد الفئات السبع: القيادة والتخطيط  ابلدريج( كإطاراجلودة الشاملة. وقد استخدم الباحث معايري جائزة )مالكون 
االسرتاتيجي، والرتكيز على الطالب واألطراف املعينة واملعلومات والتحليل والرتكيز على العاملني وهيئة التدريس وإدارة عملية  

 النتائج: داء التنظيمي، وخلصت هذه البحث إىل جمموعة من  الدعم ونتائج األ 
 إن إدارة اجلودة الشاملة ميكن تطبيقها يف التعليم العايل بدول جملس التعاون اخلليجي.  -
  جملس التعاوناجلامعات يف  ت اجلودة، وقياداإن جامعات دول جملس التعاون اخلليجي هي يف املراحل املبكرة من حركة  -

 الوعي أبمهية حتسني اجلودة يف مؤسساهتم واالستعداد ملتابعتها. اخلليجي لديهم 
( بعنوان " مدى مالءمة بيئة قطاعات التعليم العايل  ALGHABBOOSI,2002,ويف دراسة قام هبا الغنبوصي ) 

التعليم العايل  وجامعة السلطان قابوس لتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة"، هدفت إىل معرفة مدى مالءمة بيئة قطاعات 
بشكل عام وجامعة السلطان قابوس بشكل خاص؛ لتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة، ولتحقيق هذا اهلدف اقرتح الباحث  

اَراء أعضاء الكادر الوظيفي جلامعة السلطان قابوس وبيئة اجلامعة من    منوذجاً يتألف من مثانية مبادئ تستخدم الستكشاف 
ودة الشاملة فيها، وكانت طبيعة هذه البحث استكشافية ووصفية. وقد استخدم الباحث  أجل التوصل على إطار للج 

 ( ملبادىء النموذج املقرتح الثمانية. وقد أشارت نتائج هذه البحث إىل النتائج اآلتية: 30)على استبانة حتتوي 
 مببادئها.  ميكن تبين إدارة اجلودة الشاملة يف جمال التعليم العايل يف حالة كان هناك التزام  -
وعدم وضوح   القرارات، هناك بعض املعيقات اليت تواجه جناحًا واملتمثلة يف عدم مشاركة املوظفني األقل رتبة يف اختاذ  -

املسؤوليات للوظائف العليا وعدم وضوح املعايري واإلجراءات الرمسية ابلنسبة لتلك اليت ترتبط بنظام املكافآت ونظم  
 العاملني. فضاًل عن ذلك غياب خطة اسرتاتيجية لتدريب الرتقية وقياس أداء العاملني  

 .    SQUيوجد هناك بنية حتتية ممتازة متكن من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف بيئة   -
قد يساعد اجلامعة على   TQMكشف حتليل البياانت الرئيسي أن فئات العينة الثالثة وافقت على أن االلتزام مببادىء  -

 حتسني خدماهتا وتقليل تكلفتها. 
 هلا سلطة اختاذ القرارات فيما يتعلق بتبين مبادىء إدارة اجلودة الشاملة.  فقط  SQUقيادة  وافقت عينة البحث على أن  -

 التعقيب على الدراسات السابقة  
تعددت هذه الدراسات تعبعا لطبيعة املشكلة، وتنوعت الدراسات فيها ومنها من درس املعوقات اإلدارية أو طبيق  

 الشاملة. مفهوم اجلودة الشاملة، أو حول إمكانية تطبيق معايري اجلودة، أو حول تطوير أداة لقياس أداة اجلودة 
 األردن. ن الدراسات السابقة أها كانت شاملة للجامعة اخلاصة يف ولكن ما مييز دراستنا ع 
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 : وأسئلته  بحث مشكلة ال
حظي التعليم العايل يف األردن خالل الفرتة املاضية اهتماًما ابجلودة وأنظمتها يف مؤسسات الدولة كما أن هناك  
إقبااًل متزايدا على التعليم العايل سوى اجلامعات احلكومية او اخلاصة وتعترب اجلامعات اخلاصة عنصرًا مهًما يف قطاع التعليم  

 التقليل مما يقدمة من املشاركة يف تعزيز االقتصاد األردين.   العايل يف األردن ال ميكن جتاهل أو 
من أهم املوجات الىت استحوذت على   Total Quality Management( TQMوتعد إدارة اجلودة الشاملة )

واملرغوبة يف  اهتمام كبري من قبل القادة واملديرين واملمارسني والباجثني واألكادمييني بوصفها إحدى املفاهيم األدارية السائدة 
الفرتة احلالية ويرتبط هذا املفهوم ابجلودة ذاهتا واليت تدل على جممل السمات اخلصائص واملميزات اليت تتعلق ابخلدمة  

( واذ وصفت أبهنا املوجه الثورية الثالثة بعد الثورة الصناعية  Blackmur,2004وابحتياجات املستفيدين الظاهرة والكامنة )
ت نتيجة للمنافسة العاملية الشديدة بني املؤسسات االنتاجية الياابنية من جهة واالمركية واالروبية من  وثورة احلواسييب ظهر 

واكدت   ( lotana& lavan,1993;Weeb& Bryant,1993)جهة اخرى وذلك للحصول على رضا املستهلك 
نظمات اليت تطبقها وذلك من خالل زايدة  معظم الدراسات ان تطبيق ادارة اجلودة الشاملة له انعكاسات اجيابية على اداء امل

االنتاجية وحتسن معدل الرحبية واخنفاض التكاليف وحتسني االداء احلايل وحتسني عالقات املوظفني وارتفاع مستوايت الرضا  
-Buter,1995الوظيفي لديهم وبوجود املؤشرات اليت تبني جدوى ادارة اجلودة الشاملة ازدادت سرعة انتشارها 

1996;Rao,et,al,1996).) ( 2008 )الصرايرة 
وتسعى اجلامعات  ولقد لقيت ادارة اجلودة الشاملة اهتماما كبريا من القيادات االدارية والباحثني واألكادميني، 

للوقوف على مدى تطبيقها ملعايري إدارة اجلودة الشاملة. وذلك من أجل حتسينها وتطويرها واالرتقاء هبا. كما تسعى وزارة  
لتعليم العايل أيضا على الوقوف على مدى تطبيق هذه املعايري يف اجلامعات الرمسية واخلاصة ولكن هذه البحث سيتم  ا

إجراؤها على اجلامعات اخلاصة. وحتديداً تكمن مشكلة البحث يف التعرف على درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف  
 فيها. ضاء هيئة التدريس اجلامعات اخلاصة يف األردن من وجهة نظر أع

 سؤال البحث:  
 ما درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اخلاصة يف األردن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟ 
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 أمهية البحث 
البحث من خالل تناوهلا ملعايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اخلاصة وتربز أمهيته من خالل   ا تربز أمهية هذ

 النقاط اآلتية: 
البحث أمام صانعي القرار يف التعليم العايل وإدارة اجلامعات اخلاصة من حيث توفري املعلومات اليت   استكون نتائج هذ .1

 تساعد صناع القرار على التطوير والتحسني. 
 رفع مستوى األداء يف اجلامعات اخلاصة.  .2
 االطالع على جتربة اجلامعات اخلاصة يف تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة.  .3
 إثراء املكتبة األردنية والعربية والعاملية هبذا النوع من الدراسات.  .4
 تبىن عليها دراسات أخرى.  .5

 مصطلحات البحث: 
  املختلفة ومن تؤسس املتطلبات ابنظمة اجلودة يف املؤسسات  معايري اجلودة: هي جمموعة من املواصفات اليت

بداية مراحل تطبيق منهجية ادارة اجلودة الشاملة وذلك ملساعدة االدارة يف قياس النتائج الفعلية على   يف الضروري وضعها 
أساسها فبدون هذه املواصفات لن تتمكن املؤسسة من احلكم على ادائها واجنازها سواء اكان ذلك اثناء مرحلة التطبيق ام  

 ( 2004، )جودة بعدها  
 : حدود البحث 

 االتية: دود اقتصر البحث على احل
التعرف على درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة ابجلامعات اخلاصة األردنية من وجهة نظر   املوضوعية: احلدود  -

 أعضاء هيئة التدريس. 
 اقتصر البحث على اعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاصة   البشرية: احلدود  -
 احلدود املكانية: اقتصر البحث على اجلامعات اخلاصة يف االردن   -
  2015الدراسي خالل العاماحلدود الزمانية: مت تطبيق البحث   -
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 الطريقة واإلجراءات  
   :منهجية البحث 

رته على تزويدان ابملعلومات الضرورية؛ ومن مث حتليل هذه  مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك لقد
 البحث. املعلومات وتفسريها للوصول إىل النتائج اليت أسهمت يف حتقيق أهداف 

جمتمع البحث وعينتها: تكون جمتمع البحث من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاصة يف األردن والبالغ  
% من جمتمع البحث مت اخذ جامعة من الشمال  10.مث أخذ الباحث العينة ابلطريقة العشوائية البسيطة 1500عددهم 

 الشرق. وجامعة من الوسط وجامعة من 
   : البحث  واتأد

ث على استبانة قام الباحث بتطويرها بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة اليت  اشتملت البح
فقرة عربت بكل فقرة منها عن أحد معايري   59تناولت جماالت إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات وقد تكونت االستبانة من 

أتكيد   –نتائج اجلودة  -رضا املستهلكني -القيادة  -املعلومات والتحليل  -اجلودة الشاملة وهي التخطيط االسرتاتيجي 
 اإلنتفاع ابملوارد البشرية ولإلجابة على الفقرات مت استخدام مقياس )ليكرت( اخلماسي.  -اجلودة يف اإلنتاج واخلدمات 

 االيت: وقد مت اعتماد تصحيح اداة البحث على النحو 
 منخفضة  مؤشرا على درجة  2,3-1املتوسط احلسايب الذي يقع بني 
 يعد مؤشرا على درجة متوسطة   3,7-2,3املتوسط احلسايب الذي يقع بني 
 مؤشرا على درجة عالية   5-3,7املتوسط احلسايب الذي يقع بني 

 صدق األداة 
مت التحقق من صدق األداة بعرضها على عشرة حمكمني من ذوي الكفاءة واخلربة واملختصني مبجال اجلودة الشاملة واإلدارة  

 ية من اجلامعات االردنية الرمسية واخلاصة. الرتبو 
 ثبات األداة 

مت التحقق من ثبات األداة ابتباع طريق االختبار وإعادة االختبار على عينة من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات  
أنفسهم مرة   اخلاصة من جمتمع البحث وبعد مضي ثالث أسابيع من التطبيق األول مث إعادة تطبيق األداة على أفراد العينة

ويعد هذا معامل ثبات مقبواًل إلجراء البحث كما مت احتساب معامل   (0.90أخرى وقد بلغ الثبات بني االختيار بني )
 ( وهي كذلك نسبة مقبولة. 0.85ألفا لالتساق الداخلي بني فقرات األداة وبلغ )  كرونباخ

 اإلحصائية املستخدمة: االساليب 
استخدم الباحث املتوسطات احلسابية ودرجة التطبيق ملعرفة استجاابت أفراد البحث على كل فقرة وكل جمال من جماالت  

 البحث. 
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 عرض ومناقشة نتائج سؤال البحث 
درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اخلاصة يف األردن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها "متت  " ما 

اإلجابة على هذا السؤال من خالل حساب املتوسطات احلسابية والرتبة ودرجة التطبيق الستجاابت أفراد عينة البحث على  
 اجملاالت ككل كما هي يف اجلدول اآليت: 

 املتوسطات احلسابية والرتبة ودرجة التطبيق إلجاابت عينة البحث على اجملاالت ككل: (1ول )جد
 درجة التطبيق املتوسط احلسايب  اجملال الرتبة  الرقم
 عالية  3.8 جمال القيادة 4 1
 عالية  4.1 جمال املعلومات والتحليل 1 2
 عالية  3.75 جمال التخطيط اإلسرتاتيجي  5 3
 عالية  4.0 االنتفاع ابملوارد البشرية جمال  2 4
 عالية  3.9 أتكيد اجلودة يف االنتاج  3 5
 متوسطة  3.6 جمال نتائج اجلودة  6 6
 متوسطة  3.5 جمال رضى املستهلكني 7 7

 عالية  3.8 املتــــــــــــوســـــــــــط الـــــــــــــكــــــــلـــــــــــي
( أن املتوسطات احلسابية العامة الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات جماالت البحث  1يتضح من اجلدول )

( حيث احتلت االستجاابت األكثر يف  4.1-3.5( وبدرجة تطبيق عالية تراوحت ما بني )3.8السبعه ومبتوسط كلي )
  االنتاج( ويليه جمال )أتكيد اجلودة يف  عالية.طبيق ( وبدرجة ت4.1والتحليل( مبتوسط حسايب وقدره ) جمال )املعلومات 

( وبدرجة تطبيق  3.8( وبدرجة تطبيق عالية. ويليه جمال )القيادة( ومبتوسط حسايب وقدره )3.9ومبتوسط حسايب قدره )
( وبدرجة تطبيق عالية ويليه جمال )نتائج اجلودة(  3.75االسرتاتيجي( ومبتوسط حسايب قدره )  )التخطيط عالية. ويليه جمال 

ومبتوسط   املستهلكني(  )رضا واحتلت االستجاابت االقل جمال  متوسطة.( وبدرجة تطبيق 3.6ومبتوسط حسايب وقدره )
ت أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات  ( وبدرجة تطبيق متوسطة. ولقد توصلت النتائج إىل أن تصورا3.5حسايب وقدره )

اخلاصة يف األردن مبعايري تطبيق إدارة اجلودة الشاملة كانت بدرجة عالية على اجملاالت ككل. وميكن تفسري ذلك على أساس  
  أن إدارة اجلودة الشاملة من االجتاهات احلديثة واليت القت اهتماًما من إدارة اجلامعات اخلاصة واليت اعتربت ذلك أسلوابً 
شاماًل للتطوير التنظيمي. وكذلك ميكن تفسري ذلك على أن وزارة التعليم العايل يف األردن تسعى إىل بناء إسرتاتيجية لتطبيق  
إدارة اجلودة الشاملة وذلك لتطوير الكفاءات يف اجلامعات وتوجيهها حنو خدمة اجلامعة واجملتمع وتعزيز التنمية االقتصادية  

( يف  2004) دراسة املغينزاون بني اجلامعات اخلاصة. وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة واالجتماعية وتشجيع التع 
 التطورات حنو إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اخلاصة. 
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 (                )القيادةعرض ومناقشة نتائج اجملال االول 
 احلسابية والرتبة ودرجة التطبيق الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات اجملال االول )القيادة(  ت املتوسطا (: 2جدول )

 درجة التطبيق املتوسط احلسايب  الفقرة  الرتبة  الرقم

1 1 
تعمل اجلامعة على حتليل الشكاوى اليت تصدر من املوظفني 

 عالية  4.5 حلها. والطالب وتسعى يف 

2 8 
تتخذ إدارة اجلامعة اإلجراءات التصحيحية ملا يعرتضها من مشاكل 

 متوسطة  3.3 بشكل فوري ودون أتجيل.

 عالية  4.4 توفر اجلامعة فرق عمل تسهم يف حل املشكالت الطارئة.  2 3

4 9 
أغلب املشاكل اليت كانت تعرتض تطوير أدائي يف املاضي مت حلها 

 متوسطة  2.9 الكلية.من قبل إدارة 

 عالية  3.9 به. يطلب منك اقرتاحات تسهم يف تطوير العمل الذي تقوم  3 5

6 4 
أشعر بتحرر وعدم اخلوف عند مناقشة املشاكل أو املشاعر السلبية  

 عالية  3.8 عند مديري

7 5 
مديري ثقة كاملة يف قدرات زمالئي عند أدائهم لعملهم  يظهر 

 متوسطة  3.6 بشكل جيد. 

 متوسطة  3.4 مثال. توجد عالقات بني زمالء العمل خارج اجلامعه جلسات عشاء  7 8

9 6 
يعلمين مسؤويل بني فرتة وأخرى عن تكرار االخطاء يف ادائي من  

 متوسطة  3.5 خالل إستمارة يظهر فيها هذا التكرار. 

10 7 
عملت إداريت على تدرييب يف عمل خمططات بيانية تساعدين يف  

 متوسطة  3.4 تطوير أدائي. 

11 5 
تطوير األداء تزودان اجلامعة برسوم بيانية تصنف املشاكل اليت تعرتض 

 متوسطة  3.6 بناء على أمهيتها. 

 عالية  3.8 املتــــــــــــوســـــــــــط الـــــــــــــكــــــــلـــــــــــي
( أبن املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات جمال )القيادة(  2يتضح من خالل اجلدول )

( وبدرجة تطبيق عالية واحتلت االستجاابت األكثر  3.8( ومبتوسط حسايب كلي )  4.5-3.4قد تراوحت ما بني ) 
ني والطالب وتسعى يف حلها ( مبتوسط حسايب وقدره  الفقرة  )تعمل اجلامعة على حتليل الشكاوى اليت تصدر من املوظف 

( وبدرجة تطبيق عالية واحتلت االستجاابت األقل الفقراتن اللتان تنصان على التوايل ) توجد عالقات بني زمالء  4.5)
ئي  العمل خارج اجلامعة جلسات عشاء مثال(  )عملت  إداريت على تدرييب يف عمل خمططات بيانية تساعدين يف تطوير أدا

على   ( 6، 5، 3)( وبدرجة تطبيق متوسطة . وحصلت الفقرات 3.4( واللتان حصلتا على متوسط حسايب وقدره ) 
( وبدرجة تطبيق عالية . كما حصلت ابقي فقرات اجملال على درجة   3.8 ، 3.9 ،4.4) متوسطات حسابية على التوايل 

ة بدرجة عالية وميكن تفسري ذلك أن اجلامعه تعاجل ما  تطبيق متوسطة وميكن القول أن استجاابت عينة البحث كانت مطبق
يقدم هلا من مشاكل بشكل فوري وتسعى إىل حل هذه املشكالت وهذا يدل على وضوح األنظمة والتعليمات يف  
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اجلامعات اخلاصة وكذلك أن اجلامعات اخلاصة حتاول أن ترتقي إبدارهتا وخمرجاهتا حيث تسعى إىل بناء مسعة للجامعة  
بة للفقرات اليت حصلت على درجة متوسطة ويبدو أن هناك ضعف يف استخدام الرسوم البيانية يف قياس اداء العمل  وابلنس

 وكذلك مل تكن العالقات االجتماعية كما جيب ان تكون بدرجة عالية. 
 والتحليل(  )املعلوماتجمال   ومناقشة نتائج عرض 
املعلومات  )الثاين املتوسطات احلسابية والرتبة ودرجة التطبيق إلستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات اجملال : (3) جدول

 والتحليل( 

املتوسط  الفقرة  الرتبة  الرقم
 احلسايب 

درجة 
 التطبيق

1 7 
 تشركين إدارة جامعيت يف استخدام التقنيات اإلحصائية ملراقبة جودة العمل. 

 متوسطة  3.5 

 عالية  3.8 فيها.توفر اجلامعة نظام حديث لتبادل وتداول املعلومات وتدفقها بني األقسام املختلفة  5 2
 عالية  4.6 بياانت. توجد قاعدة معلوماتية تساعد يف تسهيل ما يريد املوظف من  1 3
 عالية  4.5 املستمر. .تعمل اجلامعة على حتديث بياانهتا ومعلوماهتا ذات العالقة هبا ملواكبة التغري  2 4

5 3 
توفر إدارة اجلامعة استمارات للموظفني تساعدهم يف تنظيم وتسجيل البياانت واملعلومات 

 اليت ختدم تطوير العمل. 
 عالية  4.3

 عالية  3.9 تعاجل جامعيت املشكالت األكثر أمهية وحسب أولوايهتا من حيث اخلسائر النامجة. 4 6

بيانية تصنف األسباب اليت تساهم أبكرب قدر يف حدوث املشاكل تصمم جامعيت رسوم  6 7
 اليت تعرتض تطور األداء.

 عالية  3.7

 عالية  3.8 عملك.تتعرض إىل النقد والتوجيه أحياان مما يقلل من محاسك وإيداعك يف جتويد  5 8
 عالية  4.1 الـــــــــــــكــــــــلـــــــــــياملتــــــــــــوســـــــــــط 

( أبن املتوسطات احلسابية  3عرض ومناقشة نتائج اجملال الثاين ) املعلومات والتحليل( يتضح من خالل اجلدول )
( ومتوسط   4.6-3.5الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات جمال ) املعلومات والتحليل( قد تراوحت ما بني )

كثر الفقرة ) توجد قاعدة معلوماتية تساعد يف تسهيل ما  ( وبدرجة تطبيق عالية واحتلت االستجاابت األ 4.1حسايب كلي )
( وبدرجة تطبيق عالية واحتلت االستجاابت األقل الفقره اليت تنص  4.6يريد املوظف من بياانت( ومبتوسط حسايب وقدره )

( وبدرجة  3.5على)تشركين إدارة اجلامعة يف استخدام التقنيات اإلحصائية ملراقبة جودة العمل( ومبتوسط حسايب وقدره)
تطبيق متوسطة أما ابقي فقرات هذا اجملال فقد حصلت على درجة تطبيق عالية وميكن القول أن استجاابت أفراد عينة  
البحث كانت مطبقه بدرجة عالية يف هذه الفقرة وميكن تفسري ذلك أن اجلامعات توفر قاعدة بياانت وتعمل على حتديثها  

على املوظفني استخدامها وكذلك استخدام التقنيات اإلحصائية وتوفر اجلامعة كل ما   لتبادل املعلومات بني األقسام ويسهل
يطلب مبحتوى فقرات هذا اجملال وهذا يدل أن اجلامعات اخلاصة تسعى للمنافسة وكذلك سرعة عملها لتوفري الوقت واجلهد  

 على طالهبا وموظفيها. 
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    االسرتاتيجي(  )التخطيطعرض ومناقشة نتائج اجملال الثالث 
التخطيط  )الثالث املتوسطات احلسابية والرتبة ودرجة التطبيق الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات اجملال : (4جدول )

 االسرتاتيجي( 
 درجة التطبيق املتوسط احلسايب  الفقرة  الرتبه  الرقم

1 1 
تعمل إدارة اجلامعة على إاثريت وجذب اهتمامي حنو حتسيين  

 لعملي ابستمرار. 
 عالية  4.4

2 2 
تعمل جامعيت ابستمرار على تطوير عالقاهتا مع اهليئات  

 والوزارات املختلفة يف اململكة. 
 عالية  4.2

3 2 
توجد خطط تضعها جامعيت ملساعدة الوزارات واهليئات يف 
اململكة لتطوير مقدراهتا على توريد طالب ذوي مستوى عايل 

 إىل سوق العمل. 
 عالية  4.2

توجد قنوات ذات كفاءة عالية يف االتصال بني اجلامعة   3 4
 والوزارات واهليئات املختلفة يف اململكة. 

 عالية  4.1

تتجلى يل االهداف والسياسات اليت تسري عليها جامعيت   8 5
 بوضوح. 

 متوسطه  3.2

6 7 
إن ما وضعته اجلامعة من أهداف يف كافة اجلوانب للعام  

 احلايل حتقق مجيعها. الدراسي 
 متوسطه  3.4

 متوسطه  3.5 هتتم اجلامعة يف موضوع التميز والتفوق على اآلخرين. 5 7
 متوسطه  3.3 تسعى اإلدارة يف أن جتعل اجلامعة مكان جيد للعمل.  6 8

9 5 
توجد مكافآت مالية لألشخاص الذين يقدمون مقرتحات 

 جديدة. 
 متوسطه  3.5

10 4 
لقد تعلمت خالل فرتة وجودي يف اجلامعة أن أصف أدائي يف 
القسم الذي أان أعمل به ابستخدام احلاسب اآليل يف شكل  

 ، أعمدة، دوائر.بيانية، خطوطخمططات 
 متوسطة  3.6

 عالية  3.75 الـــــــــــــكــــــــلـــــــــــياملتــــــــــــوســـــــــــط 
( أبن املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات جمال )التخطيط  4يتضح من خالل اجلدول )

( وبدرجة تطبيق عالية واحتلت  3.75( ومتوسط حسايب كلي )4.4 -3.2االسرتاتيجي( قد تراوحت ما بني )
 وجذب اهتمامي حنو حتسيين لعملي ابستمرار(  إدارة اجلامعة على إاثريت  )تعملاالستجاابت األكثر الفقرة اليت تنص على 

يل   )تتجلىواحتلت االستجاابت االقل الفقرة اليت تنص على  عالية.( وبدرجة تطبيق 4.5ومبتوسط حسايب وقدره )
وحصلت   متوسطه.( وبدرجة تطبيق 3.2األهداف والسياسات اليت تسري عليها جامعيت بوضوح( ومبتوسط حسايب وقدرة )

جامعيت ابستمرار على تطوير عالقتها مع اهليئات والوزارات   )تعمل ى درجة عالية من التطبيق وتنص على ثالث فقرات عل
خطط تضعها جامعيت ملساعدة الوزارات واهليئات يف اململكة لتطوير مقدراهتا على ختريج طالب   اململكة. )توجداملختلفة يف 
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قنوات ذات كفاءة عالية يف االتصال بني اجلامعة والوزارات واهليئات املختلفة   )توجدذوي مستوى عايل إىل سوق العمل(، 
يق متوسطة وبشكل عام فقد حصل هذا اجملال على  يف اململكة(. أما ابقي فقرات هذا اجملال فقد حصلت على درجة تطب 

درجة عالية يف التطبيق يف مضمون فقرات هذا اجملال. وهذا يدل على أن اجلامعات اخلاصة تعمل على جذب انتباه املوظف  
ق  حنو عمله وحتسينه وتطويره وكذلك تعمل على التخطيط مع اهليئات والوزارات املختلفة ابململكة وذلك من أجل التنسي

لتبادل اخلدمة وخدمة الطرفني والنهوض ابجلامعة. كما أن هناك جمموعة من الفقرات اليت جاءت بدرجة متوسطة وهذا يعين  
أن اجلامعات اخلاصة ما زالت مبضمون هذه النقاط بدرجة تطبيق متوسطة وحباجة إىل االرتقاء هبا لتصل إىل درجة عالية.  

وكذلك   األداء.داف اجلامعه للعاملني واستخدام احلاسب اآليل يف وصف ومنها استخدام االحصاء وكذلك توضيح أه
االهتمام مبوضوع التميز والتفوق. وعلى إدارة هذه اجلامعات العمل على االرتقاء، ومبضمون هذه الفقرات اليت جاءت  

 على اجلامعات أن تدرس  بدرجة متوسطة لتصل إىل درجة عالية من معايري اجلودة وتفعيلها بدرجة أكرب مما هي عليه فمثال 
موضوع املكافآت املادية على من يقدم تطوير وميكن أهنا تستخدم أساليب أخرى غري اجلوائز املادية هذا وقد اتفقت هذه  

 (. 2004النتيجة مع دراسة الغميز)
   البشرية(ابملوارد   )االنتفاععرض ومناقشة النتائج املتعلقة ابجملال الرابع    

  )االنتفاعاملتوسطات احلسابية والرتبة ودرجة التطبيق الستجاابت افراد عينة البحث على فقرات اجملال الرابع  : (5جدول )
 ابملوارد البشرية( 

املتوسط  الفقره  الرتبه  الرقم
 احلسايب 

 درجة التطبيق

 عالية  4.5 تؤمن إدارة جامعيت وتقتنع أبمهية إكساب موظفيها جرعات تدريبية يف جمال عملهم. 2 1
 متوسطه  3.4 يوجد تقييم مستمر يف جامعيت ملدى حاجيت وزمالئي للتدريب حىت نقدم ما هو أفضل. 6 2
 عالية  4.7 الكلية. أشارك يف وضع أهداف لربامج التدريب اليت تعد يف  1 3
 متوسطة  3.3 تستقدم جامعيت خرباء من اخلارج لكي يسهموا يف تطوير األداء بداخلها.  7 4
 عالية  4.4 أغلب االقرتاحات اليت يقدمها زمالئي يف العمل يتم تطبيقها وترى النور.  3 5

6 5 
من األساليب اليت اكتسبتها أثناء عملك يف هذه اجلامعة أن حتدد ما يصادف من 

 مشاكل حتديدا دقيقا وتعرف األسباب وحتدد السبب الرئيسي. 
 عالية  3.9

 عالية  4.3 واحلوار خالل االجتماعات اليت تعقدها اجلامعة. يرتك لك حرية اإلبداع  4 7
 عالية  4.0 املتــــــــــــوســـــــــــط الـــــــــــــكــــــــلـــــــــــي

ابملوارد   جمال )االنتفاع( أبن املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات 5يتضح من اجلدول )
( وبدرجة تطبيق عالية. واحتلت االستجاابت  4.0ومتوسط حسايب كلي ) ( 4.5 – 3.3وقد تراوحت ما بني ) البشرية( 

(  4.7يف وضع أهداف الربامج التدريبية اليت تعد يف الكلية( ومبتوسط حسايب وقدره ) )أشاركاألكثر الفقرة اليت تنص على 
جامعيت خرباء من اخلارج لكي يسهموا يف   )تستقدموبدرجة تطبيق عالية. واحتلت االستجاابت االقل الفقرة اليت تنص على 

( على درجة تطبيق  2حصلت فقرة )( وبدرجة تطبيق متوسطة و 3.3ومبتوسط حسايب وقدره ) بداخلها(تطوير األداء 
ابقي   أفضل( أما تقييم مستمر يف جامعيت ملدى حاجيت وزمالئي للتدريب حىت نقدم ما هو  )يوجد متوسطة واليت تنص على 
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فقرات هذا اجملال فقد حصلت على درجة تطبيق عالية . وهذا يدل على أن العاملني يف اجلامعات اخلاصة يشاركون بوضع  
هتتم إدارة اجلامعات يف اقرتاحات العاملني حيث أن   كبرية وكذلكوىل موضع التدريب للعاملني أمهية  األهداف وكذلك ت

  االجتماعات. معظمها يرى النور حسب رأي افراد عينة البحث كما أن يف اجلامعات اخلاصة حرية اإلبداع واحلوار خالل 
ولكن هناك بعض الفقرات جاءت بدرجة   بدقة.د اسباهبا وهناك حبث للمشاكل اليت تعرتي العاملني ومن مث حتديدها وحتدي

خالل حمتوى الفقرات ويوجد تقييم مستمر يف جامعيت ملدى حاجيت وزمالئي للتدريب ـــــــــــ فإن التقييم   متوسطة. فمن تطبيق 
مد على ذلك من خالل  مل يكن بدرجة عالية وكذلك ستقدم جامعيت خرباء من اخلارج ـــــــــ وهذا يدل على أن اجلامعه تعت

 مدربني من الداخل وعلى إدارة اجلامعات العمل لرفع فاعلية الفقرات اليت كانت بدرجة تطبيق متوسطة. 
 عرض ومناقشة النتائج املتعلقة ابجملال الرابع )أتكيد اجلودة يف اإلنتاج(    

أتكيد  ) اخلامس املتوسطات احلسابية والرتبة ودرجة التطبيق الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات اجملال  : (6جدول )
 االنتاج( اجلودة يف 

 درجة التطبيق املتوسط احلسايب  الفقرة  الرتبة  الرقم

1 5 
توفر اجلامعة اختبارات قبلية لتحديد مستوى الطالب املقبولني  

 متوسطة  3.3 لقياس كفاءهتم. 

2 1 
تعرضت الختبار عند قبويل كموظف يف اجلامعة حيدد قدرايت 

 عالية  4.7 وإمكانيايت. 

3 4 
حتدد جامعيت يف كل سنة براجمها الدراسية وفق احتياجات سوق 

 متوسطة  3.4 العمل. 

 متوسطة  3.6 توفر اجلامعة كل االحتياجات اليت تسهم يف تطوير أدائي وحتسينه.  2 4

5 3 
تعودت على ضبط أدائي من العمل ابستمرار وسعيت دائما على  

 تصويب اخطائي 
 متوسطة  3.5

6  
تعودت على تسجيل األفكار اليت تطرح أثناء االجتماع ومراجعتها  

 بعد انتهائه. 
  

 عالية  3.9 الـــــــــــــكــــــــلـــــــــــياملتــــــــــــوســـــــــــط 
( أبن املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات جمال ) أتكيد اجلودة يف  6تضح من اجلدول )ي

االستجاابت  ( وبدرجة تطبيق عالية واحتلت 3.9( ومبتوسط حسايب كلي) 4.7 – 3.3اإلنتاج( قد تراوحت ما بني )
(  4.7األكثر الفقرة )تعرضت الختبار عند قبويل كموظف يف اجلامعة حيدد قدرايت وإمكانيايت( ومبتوسط حسايب وقدره )

وبدرجة تطبيق عالية وهذا يدل على أن اجلامعات تركز على موضوع  التعيني وتليه جل االهتمام من أجل تدعيم عملية  
األقل الفقرة اليت تنص على )حتدد اجلامعة اختبارات قليلة لتحديد مستوى الطالب   واحتلت االستجاابت ،التقومي املستمر
( وبدرجة تطبيق متوسطة وهذا يدل على أن اجلامعة مل تصل حلد اآلن إىل  3.3ومبتوسط حسايب ) كفاءهتم( املقبولني لقياس  

بيق متوسطة يف مضمون الفقرات  درجة عالية يف تطبيق مضمون هذه الفقرة. وكذلك حصلت ثالث فقرات على درجة تط
اآلتية ) توفر كل االحتياجات اليت تسهم يف تطوير أدائي وحتسينه وضبط أداء العاملني ابستمرار وتصويب األخطاء وحتدد  
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جامعيت يف كل سنه براجمها الدراسية وفق احتياجات السوق ( وكل هذه املضامني ما زالت بدرجة متوسطة من التطبيق  
امعات اخلاصة أن ترفع درجة التطبيق مبضامني هذه الفقرات إىل درجة عالية حيث يبدو عدم االهتمام هبا  وعلى إدارة اجل

ابلقدر الكايف كما أن املوظف تعود على كتابة أفكاره وطرحها بعد االجتماع وهذا يسجل للجامعات اخلاصة حيث دربت  
  االجتماعات من اقرتاحات وأفكار. العاملني على هذه املهارة مما يدل على املتابعه ملا يدور يف

 )نتائج اجلودة(     عرض ومناقشة النتائج املتعلقة ابجملال اخلامس 
نتائج  ) اخلامس املتوسطات احلسابية والرتبة ودرجة التطبيق الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات اجملال  : (7جدول )

 اجلودة( 
 التطبيقدرجة  املتوسط احلسايب  الفقرة  الرتبه  الرقم
 عالية  3.8 تتوفر لدي الرغبة العالية لتحسني أدائي ابستمرار 1 1
 متوسطة  3.6 وأخرى.يفحص املسؤولون يف اجلامعة أدائي يف العمل ما بني فرتة  2 2
 متوسطة  3.6 يوجد تقييم للمقرتحات اليت يقدمها املوظفون يف اجلامعة.  2 3
 متوسطة  3.6 له. تضع إدارة اجلامعة معايري لنوع اخلدمات اليت يقدمها القسم التابع  2 4

تتطوع أحياان من ذاتك يف االجتماع بزمالئك ويشاركك زمالؤك هذا  3 5
 التطوع يف بعض االحيان. 

 متوسطة  3.5

 متوسطة  3.4 أنت راض على األفراد الذين جتتمع معهم وحترتم دائما أرائهم.  4 6

7 2 
تشعر برضى عن األشخاص الذين يشرتكون يف حل املشكالت اليت 

تعرتض تطوير األداء يف جامعتتك وترى أهنم مناسبني حلضور مثل 
 االجتماعات. هذه 

 متوسطة  3.6

على إشراكك يف فريق عمل عملت اجلامعة خالل تواجدك للعمل هبا  3 8
 لوضع تطورات معينة جلودة األداء فيها. 

 متوسطة  3.5

 متوسطة  3.6 املتــــــــــــوســـــــــــط الـــــــــــــكــــــــلـــــــــــي
( أبن املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات جمال )نتائج  7)اجلدول يتضح من خالل 

( وبدرجة متوسطة من التطبيق واحتلت  3.6ومتوسط حسايب كلي وقدره ) (3.8 -3.4قد تراوحت ما بني ) اجلودة(
وقدره  ر( ومبتوسط حسايب االستجاابت األكثر الفقرة اليت تنص على )تتوفر لدي الرغبة العالية لتحسني أدائي ابستمرا

وهذا يدل على أن العاملني لديهم الرغبة يف حتسني عملهم وإن دل ذلك فإمنا يدل على أن   عالية.( وبدرجة تطبيق 3.8)
العاملني يف اجلامعات اخلاصة لديهم الرغبة يف التحسني وهذا ما ينجح تطبيق معايري إدارة اجلودة وابلتايل مزيد من النجاح  

ا يدل كذلك على اهتمامهم أبنفسهم للحصول على مزيد من النجاح. واحتلت االستجاابت األقل الفقرة اليت  واإلبداع ومم
( وبدرجة تطبيق  3.4)قدرة تنص على )أنت راض على األفراد الذين جتتمع معهم وحترتم دائما أرائهم.( ومبتوسط حسايب 

طة وهذا يدل على أن اجلامعات اخلاصة ما زالت يف درجة  وابقي فقرات هذا اجملال أيضا حصلت على درجة متوس متوسطة.
متوسطة يف تطبيق معايري مضمون هذه الفقرات وهي  )يفحص املسؤولون يف اجلامعة أدائي يف العمل ما بني فرتة وأخرى( ،  

اليت يقدمها القسم  )يوجد تقييم للمقرتحات اليت يقدمها املوظفون يف اجلامعة( ، )تضع إدارة اجلامعة معايري لنوع اخلدمات 
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التابع له (، )تتطوع أحياان من ذاتك يف االجتماع ويشاركك زمالؤك هذا التطوع يف بعض األحيان.( ،  )تشعر برضا عن  
األشخاص الذين يشرتكون يف حل املشكالت اليت تعرتض تطوير األداء يف جامعتك وترى أهنم مناسبني حلضور مثل هذه  

الل تواجدك للعمل هبا على إشراكك يف فريق عمل لوضع تطورات معينة جلودة األداء  االجتماعات(، )عملت اجلامعة خ 
فيها( ، وعلى إدارة اجلامعات اخلاصة أن تويل مضمون هذه الفقرات كل العناية وذلك لرفع درجة تطبيقها من درجة متوسطة  

 إىل درجة عالية من أجل املنافسة واإلبداع وأتدية رسالتها . 
 رضا املستهلكني(   ) السادس نتائج املتعلقة ابجملال عرض ومناقشة ال

رضا  )السادس  املتوسطات احلسابية والرتبة ودرجة التطبيق الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات اجملال : (8جدول )
 املستهلكني( 

 الفقرة  الرتبة  الرقم
املتوسط 
 احلسايب 

 درجة التطبيق

تقدم هلم  عماتقوم إدارة اجلامعة بتحديد درجة رضا الطالب واملوظفني  3 1
 من خدمات 

 متوسطة  3.5

تسعى إدارة اجلامعة من خالل وسائل اتصاهلا بك على التعرف عل  4 2
 احتياجاتك املستقبلية يف الوظيفة. 

 متوسطة  3.4

 متوسطة  3.1 العملتشركين إدارة جامعيت يف عملية التخطيط املتعلقة بيسر  6 3
 متوسطة  3.3 تسهم إدارة جامعيت يف حل مشكالت موظفيها وطالهبا بسرعة وإتقان.  5 4

تستفيد اجلامعة من نظام التغذية العكسية لقياس رضاك ورضا الطالب  2 5
 وسوق العمل. 

 متوسطة  3.6

 عالية  3.8 اجلامعة. يوجد معايري مناسبة لتقييم تطور أدائي يف العمل من قبل إدارة  1 6
 متوسطة  3.3 متنحين اجلامعة مكافآت مالية عندما تشعر بتحسن إنتاجي.  5 7

8 2 
يوجد حتفيز معنوي داخل اجلامعة لكل من يسهم يف تطوير أدائه مثل  

 كلمات الشكر والثناء ........اخل. 
 متوسطة  3.6

 متوسطة  3.3 ومقرتحاهتم. تشجع إدارة الكلية املوظفني على إبداء آرائهم  5 9
 متوسطة  3.5 املتــــــــــــوســـــــــــط الـــــــــــــكــــــــلـــــــــــي

  )رضا ( أبن املتوسطات احلسابية الستجاابت أفواج عينة البحث على فقرات جمال 8يتضح من اجلدول )
( وبدرجة تطبيق متوسطة. واحتلت  3.5( ومتوسط حسايب كلي )3.8 – 3.1املستهلكني( قد تراوحت ما بني )

يف العمل من قبل إدارة اجلامعة( ومبتوسط   االستجاابت األكثر الفقرة اليت تنص على )يوجد معايري مناسبة لتقييم تطور أدائي 
( وبدرجة تطبيق عالية وهذا يدل على أن اجلامعات اخلاصة تضع معايري من أجل تقيم تطور أداء العمل  3.8حسايب )

والعاملني وهذا ما عربت عنه أراء عينة البحث على اإلجابة على حمتوى الفقرة. أما ابقي فقرات هذا اجملال جاءت بدرجة  
طة وهذا يدل على أن اجلامعة يف مضمون فقرات اجملال ما زالت يف درجة متوسطة وهي الفقرات )تقوم إدارة اجلامعة  متوس 

بتحديد درجة رضا الطالب واملوظفني عن ما تقدم هلم من خدمات(، )تسعى إدارة اجلامعة من خالل وسائل اتصاهلا بك  
)تشركين إدارة جامعيت يف عملية التخطيط املتعلقة بيسر العمل(،   على التعرف عل احتياجاتك املستقبلية يف الوظيفة( ،
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)تسهم إدارة جامعيت يف حل مشكالت موظفيها وطالهبا بسرعة وإتقان (، )تستفيد اجلامعة من نظام التغذية العكسية  
، )يوجد حتفيز  لقياس رضاك ورضا الطالب وسوق العمل(، )متنحين اجلامعة مكافآت مالية عندما تشعر بتحسن إنتاجي ( 

معنوي داخل اجلامعة لكل من يسهم يف تطوير أدائه مثل كلمات الشكر والثناء ........اخل( ، )تشجع إدارة الكلية  
املوظفني على إبداء آرائهم ومقرتحاهتم (. ولذلك على إدارة اجلامعة أن تويل كل االهتمام حملتوى فقرات اجملال أعاله وذلك  

جة تطبيقها إىل درجة عالية وهذا يدل على أن اجلامعات اخلاصة يف حمتوى هذه الفقرات ليست  من أجل العمل على رفع در 
ابملستوى املطلوب من التطبيق من حيث حتديد درجة رضى الطالب واملوظفني واملشاركة يف عملية التخطيط واملسامهة يف  

 كذلك التشجيع على إبداء الرأي وتقدمي املقرتحات. املالية واحلوافز املعنوية واملادية و  واملكافآت حل مشكالت املوظفني 
ولذلك على إدارة   اخلاصة.وأخريا البد من القول أن رضا املستهلكني مل يكن ابلدرجة املطلوبة عن أداء عمل اجلامعات 

 رسالتها. اجلامعات اخلاصة إعادة النظر من أجل حتقيق رضا املستهلكني من أجل املنافسة واحملافظة على حتقيق  
 نتائج البحث 

 اآلتية: خلصت البحث إىل النتائج 
 عالية. إن درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اخلاصة يف األردن جاءت بدرجة تطبيق  .1
واملعلومات والتحليل،   جماالت القيادة،إن درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اخلاصة يف األردن يف  .2

 والتخطيط االسرتاتيجي، واالنتفاع ابملوارد البشرية، وأتكيد اجلودة يف اإلنتاج جاءت بدرجة تطبيق عالية. 
جلامعات اخلاصة يف األردن يف اجملاالت وأتكيد نتائج اجلودة، ورضا  إن درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف ا .3

 املستهلكني جاءت بدرجة تطبيق متوسطة. 
 التوصيات

 إعالمي. نشر الوعي مبفهوم إدارة اجلودة الشاملة وآلية تطبيقها يف اجلامعات اخلاصة من خالل برانمج   .1
 الشاملة. إميان إدارة اجلامعات اخلاصة بفلسفة اجلودة  .2
 عدم االهتمام ابلرحبية بدرجة كبرية تتعارض مع معايري اجلودة.  .3
لشاملة لرفع درجة التطبيق يف اجملاالت اليت جاءت بدرجة  تدريب العاملني يف اجلامعات اخلاصة على إدارة اجلودة ا .4

 متوسطة. 
 : العربيةاملراجع  أوال :  
إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف خدمات التعليم العايل من اجل التحسني  ( 2012جعفر عبدهللا، ) دريس،

  ة ابخلرمه. جمل. دراسة حالة فرع جامعة الطائف املستمر وضمان جودة املخرجات واحلصول على االعتمادية 
العدد   الثالث،اجمللد  والتكنولوجيا، أماراابك، جملة علمية حمكمة تصدر عن األكادميية األمريكية العربية للعلوم 

   62ص -39ص  السابع،
 والتوزيع. دار املسرية للنشر  عمان، االردن: . إدارة اجلودة الشاملة(. 2000محود، خضري كاظم.)

 االردن ، دار وائل للنشر والتوزيع .  :عمانادارة اجلودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات (  2004جودة، حمفوظ )
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