
الشعبية الديمقراطية ة زائر ا ة ور م  ا

التعل العيوزارة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والبحث  ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

اال العلوم و لية سيالعلومقتصادية ال وعلوم ة علــــــــــــــــقس  التجار التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم سيـــــــــوم
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إسم  س  ازي ـــــــــــــــــــــــــــاعيلـــــــــــــد. ـــــــــــــــــــــــــــــــرئ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ســــــــــــــــــج  اـــــــــــــــــــ  رةـكــــــــامعة

كأ.  ـــالــــــــمــــــــــــــد. ــــــــقــــــم  ـــــوريـــــــــــمنصـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ســـــــــــــــــج  رراـــــ  رةـكـــــــــامعة

عم  عارــــــــــــــــــــــــــــــــــد. مــــــــــــــــــعض  ــــــيـــــــــــــبن ســــــــــــــج  اــــــــشـاقــــنـوا  رةـكــــــــــــامعة

يحــــــــــــــــــــإل.أ.د  ـــــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــعض  ياوي ـــــــــــــــ بـــــــــــــــج  اــــــــشـاقــــنـوا  ةــــــــــــــاتنـــــامعة

يأ.  شعو فوزي محمود مــــــــــــــــــعض  د. ورقــــــــــــــج  اــــــــشـاقــــنـوا  ةــــــــــــــلـــــامعة

كم  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. مــــــــــــــــــعض  ميـــــــــــــــــــــــاســــال املســــــــــــــج  اــــــــشـاقــــنـوا  ةــــــلـيـامعة
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2Résumé 

3Abstract 

 
 
 
 
  
 

 

 
                                                            « I would like that to be known; these facts are in the summary which I think is a very good one » 

يكونما« أن األفضلأود ا أ أعتقد ال ص امل املوجودة قائق ا وأن   »معروفا؛

 

                                                        John Sherman Cooper  
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1 
املؤسساتتمحورت اغاية طبيع انت ما ا،م صناع ادة الر ثم ا شاط ة االستمرار تحقيق

األخرى العا التعليم ومؤسسات باستمرار، نھ وتحس األداء ات مستو ع املحافظة خالل من وذلك

ظل ذلك بتحقيق يئاتمطالبة ال من العديد وإقبال ارجية، وا الداخلية ا ئ ب والدوليةعقد الوطنية

وتق ا يف عنبتص البحث حتمية أمام تقف ا جعل ما ذا و باستمرار، ا أدا منبدائلييم ا تمك جديدة

التعقد ذا ة مواج مرونة أك ا وتجعل ا أدا ن   .تحس

ذه ن ب الشاملةالبدائلومن ودة ا إدارة إنجد مؤسسة من ا تطبيق ونتائج مراحل باين ت ال

ااألمرو أخرى، م نجد ال العا التعليم مؤسسات ع يالحظ متقدمةمانفسھ ذالمراحل ل لتوجھ

إيجابا ذلك عكس وا ماعالبديل ا وم ا، أدا ن أوليةتحس البديللمراحل ذا ل نتائجلتوجھ تزال وال

ا وم رة، ظا غ ا أدا ن أالتحس ا خيارا ضمن البديل ذا تضع األداءال ن تحس أن اعتبار ع صال

خالل ومن أخرى، ببدائل ةيتعلق مؤسساتمعا أداء ن تحس الشاملة ودة ا إدارة دور الية إش

للتطبيق. الثالثة ات املستو أحد ضمن ة األخ ذه يف تص يمكن ة زائر ا العا   التعليم

ذه عدف للتعرف الشامقيمدور الدراسة ودة ا (لةإدارة ة ر و ون،ال ا الز ع امك ال

عالعليا،اإلدارة القرار اتخاذ املستمر، ن التحس ماعية، ا ياملسؤولية العمليا املدخل قائق، ا أساس

العملو  اإل الداعمةو )فرق ن،(التخطيط التمك املشاركة، ب، التدر القيادة، ، اتي )التحفو االتصالس

ن ادياأل تحس األ سواءاإلداري و داء حد ع العاواملجتم التعليم ة.مؤسسات زائر   ا

ذه ع اليةولإلجابة الدراسةاإلش دف وكمية)،تموتحقيق (كيفية ينة ال ة املقار ع االعتماد

ا لبيانات الكيفي التحليل خالل من املعمقةوذلك ململقابالت ة ودةاملوج ا خاليا العمداءسؤو لياتو/أو ب

دف املس ستبالدراسةةاالقتصاد ا عدد بلغ شرق لياتوال ع خاللالبالدوغربوسطو موزعة ومن ،

لبيانات الك يان412التحليل العلميةاموزعااست م درجا اختالف ع ليات ال ذه أساتذة نية.و ع   امل

األ  خلو إصخ الدراسة النتائجت من ماجملة ا م أ ة زائر ا العا التعليم بمؤسسات املتعلقة

الفرضيات، باختبار تؤكديرتبط ال تأث تلك يمإدراكعدم نمفا تحس ع واألداء الشاملة ودة ا إدارة

امدرجة ومؤشراتاالل والداعمة ة ر و ا ي،األداءبالقيم إيجا دور ودةوجود ا إدارة لقيم ومعنوي

األد ن تحس ،الشاملة ادي األ عدمواملجتماإلداري اء ذوجود، أفراداتفروق ن ب إحصائية داللة

ام االل درجة لتحديد واملؤشراتالعينة القيم العالقةذه الشعبة، ة، ا الرتبة، س، ا ات: ملتغ عزى

واالنتماء العل   .اإلداري بالبحث

•••، العا التعليم الداعمة،مؤسسات القيم ة، ر و ا القيم الشاملة، ودة ا إدارة

األداء، ن تحس األداء، األداءمؤشرات ، ادي األ ااإلداري األداء ،. املجتم  ألداء
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Le Rôle de Management de la Qualité Totale dans l’Amélioration de la Performance des Etablissements de 

l'Enseignement Supérieur - Une Etude des Opinions d'un Echantillon d’Enseignants dans les Facultés 

d’Economie des Universités Algériennes - 

2. Résumé : 

L’objectif de toute entreprise quelque-soit sa nature est d’assurer la pérennité de son activité et d’être leader dans son 

secteur et ce, à travers le maintien et l’amélioration continue de ses performances, les établissements de l'enseignement 

supérieur doivent également se fixer un tel objectif, compte tenu de la complexité de leurs environnements interne et 

externe, mais aussi de l'enthousiasme de nombreux organismes nationaux et internationaux à vouloir évaluer et classer ses 

établissements selon leurs performances – Face à ces nombreux défis, ces établissements sont amenés à chercher, sans 

cesse, de nouvelles alternatives qui leur permettent de meilleurs niveaux de performances et davantage de flexibilité face à 

la complexité de ses environnements. 

Parmi ces alternatives, on trouve le management de la qualité totale (TQM) dont les phases les résultats de sa mise en 

œuvre varient d’une entreprise à une autre. Il en est de même pour les établissements de l'enseignement supérieur. En effet, 

parmi ces derniers, il y a ceux qui sont bien avancés dans cette mise en œuvre et dont l’impact a été positif sur les  niveaux 

de  performance ; puis ceux qui n’en sont qu’au début et les résultats ne sont pas encore palpables ; et enfin ceux qui n’ont 

pas du tout opté pour cette alternative considérant que l’amélioration des performances peut venir d’autres alternatives. Si 

nous abordons la problématique du rôle du management de la qualité totale dans l'amélioration de la performance des 

établissements de l'enseignement supérieur algérien on peut classer ces derniers dans l'un des trois niveaux d’application. 

Cette étude vise à identifier le rôle des valeurs fondamentales de management de la qualité totale (l'orientation client, 

l'engagement de la direction, la responsabilité collective, l'amélioration continue, l'analyse factuelle, l'approche processus et 

le travail en groupe) et des valeurs de soutien (la planification stratégique, le leadership, la formation, la participation, 

l’autonomisation, la communication et la motivation) dans l’amélioration de la performance académique, managériale et 

sociétale des établissements de l'enseignement supérieur algérien. 

Pour répondre à cette problématique et atteindre l'objectif de l'étude nous adoptons l'approche hybride (qualitative et 

quantitative), pour ce qui est de l’analyse qualitative, les données sont collectées à partir d’entretiens organisés avec les 

coordinateurs de cellules qualité et/ou doyens de six facultés d'économie, ciblées par notre étude, réparties à l'est, au centre 

et à l'ouest du territoire national. Quant à l'analyse quantitative, les données sont collectées à partir de 412 questionnaires 

distribués aux enseignants de différents niveaux scientifiques et différentes catégories professionnelles de ces facultés. 

A la fin de notre étude nous arrivons à un certain nombre de conclusions relatives aux établissements de 

l'enseignement supérieur algérien et qui peuvent nous de tester les hypothèses de départ, celles qui confirment: qu’il 

n’existe pas d’impact de la perception des concepts du management la qualité totale et performance sur l’amélioration du 

degré d'engagement aux valeurs fondamentales et valeurs de soutien et aux indicateurs de performance, qu’il existe aussi 

un rôle positif et significatif des valeurs de management de la qualité totale dans l’amélioration de la performance 

académique, managériale et sociétale, qu’il n’existe pas de différence significative entre les unités d’échantillonnage pour 

déterminer le degré d'engagement à ces valeurs et ces indicateurs attribuables à des variables de: sexe, catégorie 

professionnelle, expérience, domaine, relation à la recherche scientifique et appartenance administrative. 

 Les établissements de l'enseignement supérieur, le management de la qualité totale, les valeurs ••• Mots clefs:

fondamentales, les valeurs de soutien, les indicateurs de performance, l’amélioration de la performance, la performance 

académique, la performance managériale, la performance sociétale.   
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The Impact of Total Quality Management in Improving Performance of Higher Education Institutions 

- From the Point of View of a Sample of Economic Faculties Members in Algerian Universities -  

3.  Abstract:  

The aim of any organization is to ensure the continuity of its activities and to be a leader in its sector by 

maintaining performance levels and enhancing continuous improvement. The institutions of higher education are 

obliged to attain that, especially with complexity of internal and external environment, and the interest of many 

national and international organizations to classify and evaluate the performance of these institutions constantly. This 

is what makes them facing an inevitable need to seek new alternatives that can improve their performance and to be 

more flexible with this complexity. 

Among these alternatives, there is "Total Quality Management" (TQM) that vary from one organization to 

another in application's steps and results. We find the same situation in institutions of higher education: those with 

advanced stages in adopting this alternative which reflects positively on improving their performance, and those in the 

early stages and the results on performance are not achieved yet, and those who do not put this alternative in their 

choice on the grounds that improved their performance depends on other alternatives. If we are deal with the problem 

of Total Quality Management role in improving performance of the Algerian higher education institutions, we can 

classify these institutions into one of these three levels of application. 

This study aims to identify the role of core values of Total Quality Management (customer focus, management 

commitment, collective responsibility, continuous improvement, factual analysis, process approach and work group) 

and supported values (strategic planning, leadership, training, participation, empowerment, communication and 

motivation) in improving academic, managerial and societal performance of Algerian institutions of higher education. 

To address this problem and achieve the aim of the study, we adopted the hybrid approach (qualitative and 

quantitative), with a qualitative analysis of data from interviews conducted with quality cells responsible and/or deans 

of the economics faculties, which are distributed in the six faculties (eastern, central and west), and with the 

quantitative analysis of data of 412 questionnaires distributed to professors of these faculties at different scientific 

levels and professional categories. 

In the end, the study concluded a set of recommendations about Algerian higher education institutions. 

Particularly, there is no impact of the awareness of concepts of Total Quality Management and performance on 

improving the degree of commitment to the core values and supported values and performance indicators. Also, there 

is a positive and significant impact of Total Quality Management values on improving academic, managerial and 

societal performance. Moreover, this study found that there are no significant differences between sample units to 

determine the degree of commitment to these values and indicators attributed to variables: gender, professional 

category, experience, field, relationship to scientific research and administrative affiliation. 

higher education institutions, Total Quality Management, core values, supported values, performance ••• Keywords: 

indicators, improved performance, academic performance, management performance, societal performance.  



 

 
  

  
  

 

 

  

 

 
 

 «ࡧWhen you abbreviate your learning, you abbreviate your growth»  ࡧࡧࡧࡧ                                                     

تختصرالتعلم،«        اختصارالتطورعندما  »يمكنك

 

                                                                                           Israelmore Ayivor  

 

  



X 
 

 

 

ية  املختصرات األجن باللغة العرية  الداللة باللغة   الداللة

p. Page الصفحة  

Vol. Volume املجلد  

Iss: Issue العدد  

Edit. Edition الطبعة  

Pub. Publication مطبعة  

Op. cit. Ouvrage précédemment cité سابق   مرجع

Ibid. "Ibidem" (Au même endroit) أعاله   املرجع

TQC  Total Quality Control  ودة ل الشامل   الضبط

CWQC  Company Wide Quality Control  للمنظمة الشاملة ودة ا   رقابة

MQT  Maitrise de la Qualité Totale  ودةالتحكم   الشاملةا

GQG  Gestion de la Qualité Globale  ودةسي   الشاملةا

TQM  Total Quality Management  الشاملة ودة ا   إدارة

PDCA Plan, Do, Check, Act ن التحس الفحص، التنفيذ،   التخطيط،

ISO  
International Organization for 

Standardization  
س للتقي العاملية   املنظمة

MBNQA  Malcolm Baldrige National Quality Award  الوطنية ائزة ودةا ولمل دجمال   بالدر

UNESCO 
United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization 
بيةاملتحدةاألمممنظمة   والثقافةوالعلملل

AROQA 
Arab Organization for Quality Assurance 

in Education 
يةاملنظمة ودةلضمانالعر   التعليما

INQAAHE 
International Network for Quality 

Assurance Agencies in Higher Education 

االتالعامليةالشبكة ودةضمانلو التعليما

  العا

APQN Asia-Pacific Quality Network ودةشبكة   والباسيفيكآسياا
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ENQA 
European Association for Quality 

Assurance in Higher Education 

معية يةا ودةلضماناألورو التعليما

  العا

NAAC 
National Assessment and Accreditation 

Council 
الوط والتقييم االعتماد   مجلس

IIEP 
International Institute for Educational 

Planning 
د بوي للتخطيطالدواملع   ال

INRP 
Institut National de Recherche 

Pédagogique/ Lyon 
/ البيداغو للبحث الوط د   ليون املع

APRIEF 

Association pour la Promotion des 

Recherches et des Innovations en 

Education et en Formation/ Lyon 

ارات واالبت البحوث ز عز التعليمجمعية مجال

ليون  ن/ و   والت

ARWU Academic Ranking of World Universities امعات ل ادي األ يف   التص

URAP 
University Ranking by Academic 

Performance 
ادي األ األداء حسب امعات ا يف   تص

AVCC Australian Vice-Chancellors’ Committee امعات ا رؤساء نواب اليةنة   األس

CHEPS Center for Higher Education Policy Studies العا التعليم لسياسة الدراسات   مركز

WASC 
Western Association of Schools and 

Colleges 
امعات وا ليات لل ية الغر معية   ا

AACSB 
Association to Advance Collegiate Schools 

of Business 
ليات ال األعمالجمعية إدارة   املتقدمة

LSE London School of Economics السياسية والعلوم لالقتصاد لندن   لية

QAA 
Quality Assurance Agency for Higher 

Education 
يطانية ال العا التعليم جودة ضمان الة   و

TQARO 
Teaching Quality Assurance and Review 

Office 
التعليممكتب جودة وضمان   مراجعة

EAUC 
Environmental Association for Universities 

and Colleges 
ليات وال امعات ا ئة ب حماية   جمعية

AUB American University of Beirut كية األمر وت ب   جامعة

MBA Master Business Administration األعمال إدارة املاس   برنامج

BBA Bachelor of Business Administration األعمال إدارة وس الور الب   برنامج
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SSHSC Saw Swee Hock Student Centre طانيا بر لالستدامة الطالب   مركز

SPSS Statistical Package for Social Sciences االجتماعية العلوم ي اإلحصا التحليل   برنامج

VIF Variance Inflation Factor التباين م ت   معامل

CFI Comparative Fit Index  املقارن املطابقة   مؤشر

RMSEA Root Mean Square Error of Approximation رام   مؤشر

LMD Licence Master Doctorat دكتوراه ماس س سا الل   نظام

PNR Programme National de Recherche للبحث الوط نامج   ال

CNEPRU 

Comité National d'Evaluation et de 

Programmation de la Recherche 

Universitaire 

البحث رمجة و لتقييم الوطنية نة ال برنامج

  العل

SNDL 
Système National de Documentation en 

Ligne 
ي و اإللك للتوثيق الوطنية   البوابة

CIAQES 

Commission d'Implémentation d'un 

Système d'Assurance Qualité dans les 

Etablissements d'Enseignement Supérieur 

التعليم جودة ضمان لتطبيق الوطنية نة ال

  العا

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
  

  
  

 

 
 

 

 
  
 

 

 
 «ࡧTrouver n'est rien, c'est le plan qui est difficileࡧ»  ࡧࡧࡧࡧ                                               

طة« ا تحديد الصعب ولكن تجد، أن ل الس  »من

 

                                                          Fiodor Dostoïevski 
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   «لكي ال يبتعد أحدهما عن اآلخر تميزه بوجود مقدمة جيدة وخاتمة جيدة، وبعدها يجب التوفيق بينهما الجيد العرضسر  »

 

                                                                 George Burns 

» Le secret d’un bon discours, c’est d’avoir une bonne introduction et une bonne conclusion. Ensuite, il faut s’arranger pour 

ces deux parties ne soient pas très éloignées l’une de l’autre «
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 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 .   تقديم إشكالية الدراسة1

جوهر أنشطة ضمان  »أن:  Padraig Walshيشير رئيس الجمعية األوروبية لضمان جودة التعليم العالي 

أداء  )ضمان تحقيق( الجودة يتضمن هدفين أساسيين: املساءلة والتحسين، وهما من يؤدي إلى تأمين

فإذا ما تم تطبيق نظام ضمان الجودة بنجاح ساعد ذلك على توفير املعلومات مؤسسات التعليم العالي، 

املتعلقة بمدى أداء هذه املؤسسات ألنشطتها بالجودة املطلوبة )املساءلة(، ثم تقديم االقتراحات والتوصيات 

يرتبطان وعليه فضمان الجودة وتحسين الجودة  تحسين أداء مختلف األنشطة )التحسين(.حول كيفية 

والقيادة  ون اإلداريدعم ثقافة الجودة التي يجب أن يتبناها الجميع: الطلبة، األساتذة، لارتباطا وثيقا 

 هذا التصريح فيه إشارة إلى األسباب الداخلية التي قد تدفع مؤسسات التعليم العالي إلى تبني، 1« املؤسسية

لتحقيق هدفي: املساءلة أو معرفة املستوى الحقيقي لألداء،  ضمن نظام ضمان الجودة ثقافة وقيم الجودة

 والتحسين أو تحسين أداء أنشطة مؤسسات التعليم العالي.  

صالح األستاذ الدكتور الجودة واالعتماد للجامعات العربية  رئــيس مجلـــس إدارة ضـــمان ومن جهته يشير

ملـا كـان مفهـوم ضـمان جـودة التعلـيم بكافـة مسـتوياته يحظـى بأهميـة متزايـدة علـى كافـة األصعدة  »: هأن هاشم

والتربوية والتعليميـة املحليـة والدوليـة علـى حـد سـواء، تعمـل جامعاتنـا العربيـة علـى إنشـاء مؤسسـات  اإلدارية

العـالم مراكـز ومؤسسـات عامـة وخاصــة، تعتمــد معــايير علميـة تعنـى بتحقيـق هـذا املفهـوم، مثلمـا انتشـرت فـي 

تراعــي مــا تقــدره لعملهـا، وصــوال إلى جودة املخرجات التعليمية ومتابعة نتـائج أعمالهـا فـي فتـرات متعاقبـة، 

ا لرفــع مســتوى أدائهــا وتأهيلهــا للتأكـد مـن تـوفير املقومـات األساسـية ألداء دور املؤسســات التعليميــة ومســاعدته

تدفع  قد التي الخارجيةاألسباب وهذا التصريح فيه إشارة إلى  ،2« لتأخــذ موقعهــا فــي ميــدان املنافسة العاملية

 ونتائج مختلف أنشطتها.مؤسسات التعليم العالي العربية لتبني مفهوم ضمان الجودة بغية تحسين أدائها 

تطلعات أصحاب املصلحة تغيرت من متطلبات واضحة ومحددة إلى  نجد أنعلى املستوى الداخلي 

ين، القادة، النقابات، اإلدارياف )الطلبة، األساتذة، األطر تعدد هذه  بسببتطلعات كثيرة ومعقدة، وذلك 

طلعات كل طرف اآلباء، الجهات الوصية، سوق العمل أو املؤسسات الحكومية والخاصة( واختالف وتعدد ت

بالنسبة لآلخر )فمثال: يتطلع الطلبة واآلباء إلى ضمان تكوين نوعي جيد يمكن من الحصول على مناصب عمل 

هامهم، ويتطلع مل املتميز األداءإلى وجود ظروف عمل مناسبة تمكنهم من ون اإلداريو راقية، ويتطلع األساتذة 

تتطلع إلى أداء هذه  هذه األخيرةهم بأداء مهامهم وتحقيق أهداف الجهات الوصية، يالقادة إلى التزام مرؤوس

1 Padraig Walsh, Speech by Dr. Padraig Walsh about Launch of Review of Reviews Report on 29th May 2014, Web-site: 

http://www.qqi.ie/Publications/Review%20of%20Reviews%20-%20Speech%20Dr%20Padraig%20Walsh.pdf, See on: 30/09/2015, At: 14.05 
2

ضمان الجودة واالعتماد، مانة العامة التحاد الجامعات العربية مجلس األ ، دليل ضمان الجودة واالعتماد للجامعات العربيةفيصل عبد اهللا الحاج وآخرون،  

 03، ص 2008عمان، 
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املؤسسات ملختلف أنشطتها باملستوى املطلوب، وتتطلع املؤسسات الحكومية والخاصة أو سوق العمل إلى 

كفاءة عالية(، وهذا ما يجعل مؤسسات التعليم العالي في مواجهة لعدد هائل من  ي تحصيل خريجين ذو 

 التطلعات التي ينبغي االستجابة لها واألهداف التي يجب تحقيقها.

 دورهالم يعد وأنشطة مؤسسات التعليم العالي، ف دور على  تعدد التطلعات واألهداف انعكس حيث

يقتصر على النشاط الجوهري الذي أنشأت من أجله أو النشاط األكاديمي )التعليم والبحث( فقط، بل 

)الخدمات الطالبية وخدمات الجمهور الخارجي باستخدام مختلف  اإلداريةاألنشطة ى توسعت دائرة مهامها إل

املوارد(، واألنشطة املجتمعية أو املساهمة في التنمية املجتمعية على مختلف األصعدة )االقتصادية، 

 األداءالثقافية، االجتماعية، األخالقية، البيئية... (، بالتالي انتقل قياس وتحسين أدائها من التركيز على 

 املجتمعي. األداءو  اإلداري  األداءاديمي إلى تعميم القياس والتحسين على مختلف األنشطة أو باألحرى األك

لم تعد تلك املؤسسات التي تقدم خدمات أما على املستوى الخارجي فنجد أن مؤسسات التعليم العالي 

من دولة إلى أخرى(، محلية فقط، بل أصبحت تقدم خدمات وطنية ودولية )بفعل انتقال الطلبة للدراسة 

وهذا ما يجعلها تخضع للمنافسة الدولية والعاملية مع العديد من املؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة 

، فضال عن خضوعها للتقييم والتصنيف من قبل وتحسين حصصها السوقية الستقطاب أفضل الطلبة

 تختلف من مركز أو هيئة ألخرى. دةمراكز وهيئات التصنيف الدولي للجامعات باعتماد معايير جد متعد

أن هذه املؤسسات أصبحت ترتبط مع العديد من املؤسسات والهيئات الخارجية،  ثانيةونجد من جهة 

(، الهيئات ضمان الجودة... الوطنية لهيئات ال، التعليم العالي الهيئات الوطنية )وزاراتوالتي نذكر منها: 

الجمعية األوروبية لضمان جودة ، ضـــمان الجودة واالعتماد للجامعات العربية االقليمية واملناطقية )هيئة

... (، والهيئات العاملية )هيئة تصنيف جامعة شنغهاي، مجلة تصنيف التايمز، مخبر تصنيف التعليم العالي

طة وتقييمها( أداء األنشطريقة العمل و ب ا)خاص وعمليا ... (، والتي يفرض كل منها إطارا مرجعياالويبومتركس

 .يختلف عن اآلخر

مطالبة بالبحث عن السبل  اصخصو والجزائرية  عموما أصبحت مؤسسات التعليم العالي إثر ذلكوعلى 

( والخارجية )الخضوع للمنافسة والتقييم من تنوع األهداف واألنشطةالكفيلة استجابة للتحديات الداخلية )

تحقيق الجودة في (، وقد يشكل التوجه نحو متباينةعمل  أطر و  معايير تقييم مختلفة قبل هيئات تفرض عليها

تطبيق إدارة الجودة أو  هذه املؤسساتأفراد جزءا من ثقافة لتصبح  وتحسينها باستمرار  جميع مظاهر العمل

 ختلفة وأداءامل أصحاب املصلحة االستجابة لتطلعاتضمن والتي يمكن أن تهذه السبل،  إحدىالشاملة 

الدولية وصوال إلى مصاف الجامعات  املطلوب،املستوى واملجتمعية( ب اإلداريةو  ية)األكاديم نشطةاأل مختلف

 العاملية بل ومنافستها.و 
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إدارة الجودة الشاملة بالنظام  تبني هو تعلقوعليه يمكن تصور إشكالية الدراسة من جانبين، األول 

أكثر منه مجرد تطبيق ألدوات وأساليب  الجزائريةمؤسسات التعليم العالي السائد داخل  والقيمي الثقافي

شمل تل سواء من ناحية القياس أو التحسين هذه املؤسسات أنشطة أداء والثاني هو اتساع دائرة ،بسيطة

 املجتمعي.  األداءو  اإلداري  األداءاألكاديمي و  األداء

الجزائرية بقيم إدارة الجودة درجة التزام مؤسسات التعليم العالي تحديد في  اإلشكالية وبذلك تتبلور 

، حيث تمثل القيم املتغير واملجتمعية( اإلداريةو  أداء مختلف أنشطتها )األكاديمية الشاملة وانعكاس ذلك على

 .للدراسة كما يأتيواألسئلة الفرعية  الرئيس يالسؤال ليتحدد  املتغير التابع األداءاملستقل و 

 واألسئلة الفرعية الرئيسيالسؤال .   1.1

: ما دور قيم إدارة الجودة يأعاله كاآلتالدراسة شكالية إ ملناقشةوفقا  الرئيس يالسؤال يمكن صياغة 

جملة من  الرئيس ي السؤالويندرج ضمن هذا ؟ الشاملة في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي الجزائرية

  والتي تصاغ كما يلي:  األسئلة الفرعية

في تحسين درجة التزام مؤسسات التعليم العالي الجزائرية  األداءالشاملة و ما دور إدراك إدارة الجودة  ‒

 ؟واملجتمعي اإلداري األكاديمي و  األداءمة ومؤشرات بالقيم الجوهرية والداع

 ؟ؤسسات التعليم العالي الجزائريةاألكاديمي مل األداءما دور قيم إدارة الجودة الشاملة في تحسين  ‒

 ؟ؤسسات التعليم العالي الجزائريةمل اإلداري  األداءجودة الشاملة في تحسين ما دور قيم إدارة ال ‒

 ؟ؤسسات التعليم العالي الجزائريةاملجتمعي مل األداءما دور قيم إدارة الجودة الشاملة في تحسين  ‒

أداء مؤشرات قيم إدارة الجودة الشاملة و ب لتحديد درجة االلتزامهل توجد فروق بين أفراد العينة  ‒

ات التعليم العالي الجزائرية تعزى ملتغيرات: الجنس، الرتبة، الخبرة، الشعبة، العالقة بالبحث مؤسس

 ؟اإلداري العلمي واالنتماء 

 الخاصة بكل سؤال على حدة.  وبناء على هذه األسئلة يمكن تصور فرضيات الدراسة الرئيسية والفرعية

 والفرضيات الفرعية  الرئيسيةالفرضية .   2.1

صالحيته موضع صحته و والتي تظل  ،وتفسير أولي ألسئلة الدراسة ،الفرضية عن تخمين مبدئيتعبر 

واعتمادا على ذلك يمكن صياغة فرضيات الدراسة باتباع أسس البحث العلمي وبناء على السؤال ، اختبار

  :كاآلتي أعاله الرئيس ي واألسئلة الفرعية

 ؛لقيم إدارة الجودة الشاملة دور في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي الجزائرية الفرضية الرئيسية: ‒

 الفرضيات الفرعية: ‒

دور في تحسين درجة التزام مؤسسات التعليم العــــــــــــــــالي الجزائرية  األداءإلدراك إدارة الجودة الشاملة و  -

 ؛واملجتمعي إلداري ااألكاديمي و  األداءبالقيم الجوهرية والداعمة ومؤشرات 

 ؛األكاديمي ملؤسسات التعليم العالي الجزائرية األداءلقيم إدارة الجودة الشاملة دور في تحسين  -
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 ؛ملؤسسات التعليم العالي الجزائرية اإلداري  األداءلقيم إدارة الجودة الشاملة دور في تحسين  -

 ؛املجتمعي ملؤسسات التعليم العالي الجزائرية األداءلقيم إدارة الجودة الشاملة دور في تحسين  -

داللة إحصائية بين أفراد العينة لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة  ذاتال توجد فروق  -

الشاملة ومؤشرات أداء مؤسسات التعليم العالي الجزائرية تعزى ملتغيرات: الجنس، الرتبة، الخبرة، 

 .اإلداري الشعبة، العالقة بالبحث العلمي واالنتماء 

ة والفرعية تتضح لنا أهداف األسئلة الرئيس على اإلجابةاختبار هذه الفرضيات و  وانطالقا من محاولة

 الدراسة وأهميتها.

 أهداف الدراسة وأهميتها.   3.1

وفقا للنتائج التي يسعى الباحث لتحقيقها سواء على املستوى النظري أو  أهداف الدراسةيمكن صياغة 

 امليداني، وذلك كما يلي:

التعرف على املفاهيم النظرية املتعلقة بإدارة الجودة الشاملة وقيمها الجوهرية والداعمة، وكذا أداء  ‒

 واملجتمعية؛ اإلداريةمؤسسات التعليم العالي بأبعاده األكاديمية، 

في مؤسسات التعليم العالي،  األداءالتعرف على مقياس أو عبارات قيم إدارة الجودة الشاملة ومؤشرات  ‒

ما إذا كانت العبارات املستخدمة لقياس هذه القيم  )معرفة لها ةلة اختبار الخصائص السيكو متريومحاو 

 عن الش يء املراد قياسه(؛ واملؤشرات تعبر فعال 

، األداءاختبار مدى إدراك أساتذة كليات االقتصاد بالجامعات الجزائرية ملفاهيم إدارة الجودة الشاملة و  ‒

 واملجتمعي؛ اإلداري األكاديمي،  األداءوانعكاس ذلك على االلتزام بالقيم الجوهرية والداعمة ومؤشرات 

 اإلداري  األداءاألكاديمي،  األداءفي تحسين  الجوهرية والداعمة اختبار دور قيم إدارة الجودة الشاملة ‒

 املجتمعي ملؤسسات التعليم العالي الجزائرية؛ األداءو 

ا كانت إجابات أساتذة كليات االقتصاد بالجامعات الجزائرية تتجه في اتجاه واحد بالنسبة ما إذاختبار  ‒

الجنس، الرتبة، حسب متغيرات:  األداءومؤشرات لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة 

 ؛اإلداري بالبحث العلمي واالنتماء الخبرة، الشعبة، العالقة 

اختبار نموذج الدراسة والذي يفترض وجود دور للقيم الجوهرية والداعمة )املتغير املستقل( في تحسين  ‒

 أداء مؤسسات التعليم العالي الجزائرية )املتغير التابع(.  

ستويين: املعلى  ة هذا املوضوعنمن خالل تحديد مكاأكثر  ضحتتفيمكن أن  ألهمية الدراسةأما بالنسبة 

 اني، وذلك كما يلي:النظري وامليد

يشكل موضوع إدارة الجودة الشاملة وأداء مؤسسات التعليم العالي أحد املحاور على املستوى النظري:  ‒

الحديثة في  اإلشكاليات إحدىي تشكل املهمة ضمن األدبيات النظرية املتعلقة بجودة التعليم العالي، والت



مقدمــــــــــــــــــــــة  

 

 

وبالتالي محاولة إثراء املادة العلمية من ناحية هذا املجال وتأخذ اهتمام العديد من الباحثين واملختصين، 

 اإلداري و  األكاديمي األداءتطوير ومؤشرات  ودة الشاملة، وكذاالج تطوير القيم الجوهرية والداعمة إلدارة

أرضية فكرية لتعتبر الدراسة بذلك  ،ريانظ( األداء)القيم بواملجتمعي، ومن ناحية ربط هذين املتغيرين 

 ملة أو جديدة تتعلق بهذا املوضوع.تمكن من دعم دراسات أخرى مك

في  ة التي تواجه قطاع التعليم العاليالرئيس اإلشكالياتتندرج الدراسة ضمن  على املستوى امليداني: ‒

باستمرار من  األداءالتصنيف واملساءلة عن و بعد خضوع مختلف مؤسساته للتقييم، الجزائر، خصوصا 

جهته الوصية )وزارة التعليم العالي والبحث  إقدامقبل العديد من الهيئات الوطنية والدولية، وكذا 

محاولة اختبار درجة  وبالتالي، أثرهادون اختبار  شاملةإحداث إصالحات عميقة  علىالعلمي( وقادته 

، األداءبقيم إدارة الجودة الشاملة وانعكاس ذلك على تحسين  التعليم العالي الجزائرية مؤسساتالتزام 

 اإلداري و  األكاديمي األداءتحسين  كيفيةيضم عدة اقتراحات بخصوص  فكري ليأتي بعدها تحديد إطار 

  لتزام بالقيم الجوهرية والداعمة.واملجتمعي لهذه املؤسسات من خالل اال

األهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها، وكذا أهمية الدراسة على املستوى النظري  تحديدانطالقا من 

 تظهر مبررات اختيار املوضوع أدناه. أن امليداني يمكناملستوى و 

 مربرات اختيار موضوع الدراسة.   4.1

   من دوافع اختيار هذا املوضوع تحديدا دوافع ذاتية وأخرى موضوعية:

 التي دفعت الباحث ملعالجة إشكالية الدراسة، حيث تتمثل في: األسباب الشخصية أو   األسباب الذاتية: ‒

بحكم ارتباطه بالتخصص األكاديمي للباحث أو إدارة  األداءاالهتمام بموضوع إدارة الجودة الشاملة و  -

 في هذا املجال؛ والفكرية األعمال ومحاولة توسيع املعارف النظرية

ائر باعتبار الباحث أحد أفراده إشكاليات قطاع التعليم العالي في الجز  إحدىاالهتمام بمعالجة  -

(، والتوجه نحو اقتراح الحلول والتوصيات بخصوص تحسين أداء مؤسساته من اأستاذا ثم طالب)

 خالل االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة؛

يات االقتصاد لعنصر في العملية التعليمية لك باعتبارهم أهمنظرة األساتذة عرفة مل الفضول  -

بالجامعات الجزائرية، حول مدى التزام كلياتهم وجامعاتهم بقيم إدارة الجودة الشاملة الجوهرية 

 واملجتمعي. اإلداري األكاديمي،  األداءوالداعمة وانعكاس ذلك على تحسين 

 لنسبة للبحث العلمي، حيث تتمثل في: أهمية املوضوع باأو األسباب التي تؤكد  األسباب املوضوعية: ‒

األهمية النظرية وامليدانية ملوضوع قيم إدارة الجودة الشاملة وتحسين أداء مؤسسات التعليم العالي  -

فراد هذه املؤسسات الجزائرية، خصوصا وأن االلتزام بهذه القيم يعتبر كتعهد ثقافي يلتزم به كافة أ

 باستمرار؛ األداءالعمل على تحسين  ومن ثم من ثقافتهم اجزءلتصبح الجودة 
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 اإلداري األكاديمي، و  األداء ومؤشراتالجوهرية والداعمة  إدارة الجودة الشاملة قيمبتطوير االهتمام  -

، ثم تحديد املؤشرات(و  القيم واملجتمعي من وجهة نظر شمولية )اعتماد أطر مختلفة لتطوير هذه

 الجزائرية؛ م بها في مؤسسات التعليم العالياااللتز  درجة

بين قيم إدارة الجودة الشاملة وتحسين أداء مؤسسات  وامليدانيةالعالقة النظرية  توضيحمحاولة  -

األبحاث والدراسات السابقة على هذا  ، والتي نأمل أنها لم تدرس من قبلالجزائرية التعليم العالي

دون  األداءأبعاد ض بعض القيم دون جميعها أو بعدراسة ركز على النحو، خصوصا وأن معظمها ي

 جميعها؛

وبعد تقديم إشكالية الدراسة وتوضيح أسئلتها وفرضياتها الرئيسية والفرعية، أهدافها وأهميتها، 

 .اإلشكاليةومبررات اختيار موضوع الدراسة، نتساءل عن األسس املنهجية املعتمدة ملعالجة هذه 

 لدراسة.   املعاجلة املنهجية ل2

 واختبار الفرضيات، الدراسة شكاليةاملسار البحثي املتبع ملعالجة إ املنهجية طبيعةتتضمن املعالجة 

 Raymond-Alainوحسب  البشرية واملوضوعية،الزمانية، إضافة إلى توضيح حدود الدراسة املكانية، 

Thiétart et al.  وفقا ملا يلي:، 1تتحدد طبيعة هذا املسار 

 لدراسةالنموذج االسرتشادي ل.   1.2

 Le  الوضعي (Paradigmeبراديغم النموذج االسترشادي )باعتماد  يتم معالجة موضوع الدراسة

positivisme  معينة ومحاولة ظاهرة ل اسبب دراسة ما إذا كان متغير معينل)يعتمد على وضع افتراضات أولية

وجود دور للقيم  تعتبر  الفرضياتجملة من وضع يستند إلى  والذي ،(اختبار ذلك في الواقع ثم تعميم النتائج

واملجتمعي، ثم صياغة أسئلة  اإلداري األكاديمي،  األداءإلدارة الجودة الشاملة في تحسين  الجوهرية والداعمة

تحديد آراء أساتذة كليات االقتصاد بالجامعات الجزائرية بناء على ذلك بغرض االستبيان ودليل املقابلة 

 والكميةبعدها تحليل هذه اآلراء باستخدام الطرق الكيفية ، ليتم بخصوص هذا املوضوع وفقا لواقعهم

 لتأكيد أو نفي صحة الفرضيات، ثم تعميم نتائج الدراسة على مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.

 منط االستدالل.   2.2

مقارنة موضوع معين مع ) االختبارتم اعتماد يللوصول إلى املعرفة، وفي الدراسة  املتبع أو املسار املنهجي

استخدام الطرق الكيفية ب وذلككنمط لالستدالل، الفرضيات( مصداقية واختبار الواقع بهدف تقييم 

الختبار صحة الفرضيات من عدمها، وتأكيد أو نفي وجود دور لقيم إدارة الجودة الشاملة في تحسين  والكمية

أداء مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، بناء على واقعها املعبر عنه بآراء أساتذة كليات االقتصاد بالجامعات 

 الجزائرية في دليل املقابلة واالستبيان.

1 Voir: Raymond-Alain Thiétart et al., Méthodologie de Recherche en Management, Dunod, 2ème Edit., Paris, 2003 
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 ة )كمية أو كيفية(.   املقاربة املستخدم3.2

الختبار فرضيات الدراسة  باملقاربة الهجينةوالكمية ما يعرف املقاربتين الكيفية  يتم االعتماد على كلتي 

)أو تم توزيع دليل املقابلة على مسؤولي خاليا الجودة يبالنسبة للمقاربة الكيفية ف، الرئيسية والفرعية

اعتمادا نتائجه نظريا وكيفيا  لتحلل بعدها ،بالجامعات الجزائرية كليات االقتصادل العمداء إن تعذر ذلك(

يتم ، وبالنسبة للمقاربة الكمية (العلوم االجتماعية)خاص بالتحليل الكيفي في  Nvivo برنامج  على مخرجات

)نوع من املعاينة االحتمالية تقوم على تقسيم املجتمع املدروس إلى عناقيد  توزيع استبيان على عينة عنقودية

 الكلياتب اأستاذ 372تضم  أو مجموعات متماثلة من الناحية املكانية، ثم أخذ عينة ممثلة لكل عنقود(

وكميا  إحصائيا لتحلل بعدها نتائجه ،الحد األدنى(بدل  ااستبيان 412 قبول و  473توزيع )تم كحد أدنى  نفسها

)الخاص  Amosلعلوم االجتماعية( وفي ا اإلحصائيالخاص بالتحليل ) SPSSبرنامجي:  اعتمادا على مخرجات

 بالتحليل العاملي التوكيدي ونمذجة املعادلة البنائية الختبار نموذج الدراسة(.

الزمانية، البشرية وبعد توضيح املسار البحثي نتساءل عن حدود الدراسة من جميع الجوانب املكانية، 

 واملوضوعية.

 حدود الدراسة.   4.2

تبين حدود الدراسة اتساع البحث ومحدودية قدرات الباحث في تغطية جميع جوانبه خصوصا من 

 الناحية امليدانية، وذلك كما يلي:

 معاهدو/أو  كليات املقابلة واالستبيان بست يتم إجراء الدراسة وخصوصا توزيع دليلالحدود املكانية:  ‒

ومعهد االقتصاد باملركز الجامعي  بسكرةجامعة كلية االقتصاد بتتمثل في: ، اقتصاد بالجامعات الجزائرية

كلية االقتصاد بجامعة الشلف ومعهد االقتصاد باملركز الجامعي تيبازة من ناحية من ناحية الشرق،  ميلة

  ومعهد االقتصاد باملركز الجامعي غيليزان من ناحية الغرب.  تيارت بجامعة الوسط، كلية االقتصاد

بالدراسة وعدد األساتذة الذين سيوزع عليهم دليل املقابلة  لتحديد العينة املستهدفةالحدود الزمانية:  ‒

على إحصائيات  تقتصر الدراسة (أعاله هداعاملو/أو  في كل عنقود على حدة )الكليات واالستبيان فعليا

 ؛2013/2014امعية السنة الج

مسؤولين لخاليا الجودة بكليات االقتصاد  ةيقتصر توزيع دليل املقابلة على ثالثالحدود البشرية:  ‒

ميلة، تيبازة وغيليزان. لمراكز الجامعية مدراء معاهد اقتصاد ل ة، وثالثلجامعات بسكرة، الشلف وتيارت

و/أو )العدد االجمالي ألساتذة هذه الكليات  اأستاذ 473على عينة تضم  هتوزيعبيان فقد تم أما االست

 الكمي.عتمد في التحليل فقط ت ااستبيان 412املعاهد(، ليتم قبول 

كليات االقتصاد بالجامعات اختبار درجة إدراك أساتذة  على تقتصر الدراسةالحدود املوضوعية:  ‒

وانعكاس ذلك على تحسين درجة االلتزام بالقيم  األداءملفاهيم إدارة الجودة الشاملة و  الجزائرية
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 األداءثم تحديد درجة االلتزام بهذه القيم ودور ذلك في تحسين  ،األداءالجوهرية والداعمة ومؤشرات 

، وأخيرا اختبار الفروق حسب خصائص عينة الدراسة لتحديد درجة واملجتمعي اإلداري األكاديمي، 

 بهذه القيم واملؤشرات.االلتزام 

مكانة هذه الدراسة نتساءل عن وتحديد خيارات املعالجة املنهجية لها، وبعد تقديم إشكالية الدراسة 

 مقارنة بالدراسات واألبحاث السابقة األجنبية والعربية.

 عرض وحتليل الدراسات السابقة.   3

ات مختلفة ولكنها سواء بالنسبة للدراسات السابقة األجنبية أو العربية نجد الكثير منها يعالج إشكالي

من ناحية متغير أداء مؤسسات  وأذات صلة بموضوع الدراسة، من ناحية متغير إدارة الجودة الشاملة وقيمها 

يكون التعليم العالي وتحسينه، لذلك ال يتم ذكر كل هذه الدراسات ألنه من الصعب حصرها بل يكاد 

ا في إطار موضوعي محدد، وبالتالي يتم التركيز على الدراسات املرجعية التي تم جميع هاوتحليل هاعرضمستحيال 

االعتماد عليها في تطوير نموذج الدراسة وتحليل العالقة النظرية بين القيم الجوهرية والداعمة ومختلف 

 .األداءأبعاد 

 .   عرض وحتليل الدراسات السابقة األجنبية1.3

 :1"في األقسامتحسين عملية التعليم: إدارة الجودة الشاملة " James P. Gilbert et al. 1993دراسة  ‒

والذي يهدف لتحسين  (إدارة الجودة الشاملة) حاول الباحث وزمالؤه اقتراح برنامج للتحسين املستمر

قارن ألبعاد جودة الخدمة املحليل تعاريف الجودة والتتحليل مختلف فعالية التدريس، ومن خالل 

 بين هذا البرنامج وتحسين فعالية العملية التعليمية.نظرية والتدريس الفعال توصلوا إلى وجود عالقة 

 التميز تحقيق إدارة الجودة في التعليم: " Bryan R. Cole 2002و Jacqueline S. Goldberg دراسة ‒

الطالبي والعدالة  األداءحاول الباحثان معالجة إشكالية تحقيق التميز في : 2ي"الطالب األداء والعدالة في

لبيانات املالحظة، املقابلة وتاريخ مدرسة بينهم من خالل تطبيق نظم إدارة الجودة، ومن خالل تحليلهم 

Brazosport ( تطبيق معايير جائزة الجودة  خصوصابوالية تكساس األمريكية، توصال إلى أن نظم الجودة

التي  مالكولم بالدريدج للجودةمعايير الجائزة الوطنية ، و 1998عام هذه الدراسة التي تحصلت عليها 

 الطالبي. األداء، من شأنها أن تحقق مزيدا من العدالة وتحسن (1999عام  تحصلت عليها

حاول  :3املدرس ي"العالقة بين إدارة الجودة الشاملة والتحسين " Seake H. Rampa 2004دراسة  ‒

اعتماد إدارة الجودة الشاملة ودورها في مسح املمارسات السلبية لجودة التعليم الباحث دراسة إشكالية 

1 James P. Gilbert et al., Improving the Process of Education: Total Quality Management for the College Classroom, Innovative Higher 

Education, Human Sciences Press, Vol. 18, Iss: 01, New York, 1993, pp. 65-85 
2 Jacqueline S. Goldberg & Bryan R. Cole, Quality Management in Education: Building Excellence and Equity in Student Performance, 

Quality Management Journal, American Society for Quality, Vol. 09, Iss: 04, USA, 2002, pp. 08-22 
3 Seake H. Rampa, The Relationship Between Total Quality Management and School Improvement, Doctoral Thesis of Philosophy, 

Department of Education Management and Policy Studies, Faculty of Education, University of Pretoria, South Africa, 2004, pp. 01-190 
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املالحظة املباشرة  :والتي لوحظت بالخصوص في عدة مدارس بجنوب إفريقيا، ومن خالل تحليله لبيانات

 أنه توجداستبيان موزع على األساتذة، تم التوصل إلى  189و نصف املهيكلةوغير املباشرة، املقابالت 

الرؤية نحو تحقيق الجودة وااللتزام بثقافة خصوصا ) تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملةبالغة لأهمية 

 ملمارسات السلبية.اهذه التحسين املؤسس ي والقضاء على تحقيق في  (الجودة

إدارة الجودة الشاملة وأثرها على لتطبيق  املفتاحيةالعوامل " Mustafa Dilber et al. 2005دراسة  ‒

حاول الباحث وزمالؤه دراسة إشكالية تأثير بعض : 1"تجربة التركيةالفي صناعة الرعاية الصحية:  األداء

قيم إدارة الجودة الشاملة والتي تعتبر كعوامل مفتاحية لنجاح تطبيقها على أداء األعمال للمؤسسات 

توصلوا إلى وجود  ااستبيان 50ومن خالل قيامهم بتحليل بيانات االستشفائية الصغيرة واملتوسطة بتركيا، 

بالحقائق وتحسين أداء هذه  اإلدارةالعليا، نشر سياسة الجودة و  اإلدارةعالقة معنوية بين قيم: التزام 

 املالي. األداءاملؤسسات خصوصا 

 إدارة الجودة الشاملة مبادرات االستدامة للشركات:" Lisa L. Walker 2007و Shelly F. Fustدراسة  ‒

ان تحليل إشكالية قابلية الشركات التي تلتزم بمبادئ إدارة الجودة تالباحثحاولت : 2"؟املستقبلية

إلى أن الشركات التي تلتزم بهذه املبادئ مة، وبعد التحليل النظري توصلتا الشاملة لتبني معايير االستدا

لبيئي على املستوى ا تساهم في إيجاد حلول و تحافظ على املوارد ، من السهل أن تمتثل للمعايير البيئية

 االجتماعي. 

 األداءعلى  اتالجامعفي دارة املوارد البشرية ل  املثلىمارسات املتأثير " Xing Zhou-Ling 2009 راسةد ‒

التنظيمي لسبعة  األداءو  حاول الباحث دراسة العالقة بين ممارسات إدارة املوارد البشرية :3"التنظيمي

استبيان موزع على أساتذة وموظفي هذه الجامعات  700ة، وبعد تحليله لبيانات يجامعات صين

التي تصنف كقيم تدعم و  (التحفيز )باألخص مارساتتوصل إلى أن هذه املباستخدام املعادالت الهيكلية، 

 .للجامعات املالي األداءو  التدريس ي والبحثي األداءتطبيق إدارة الجودة الشاملة لها تأثير إيجابي على 

إدارة الجودة الشاملة املطبقة على  تحليل العالقة بين" Jesús Perdomo-Ortiz et al. 2009دراسة  ‒

في محاولة لدراسة العالقة بين ممارسات إدارة املوارد البشرية  :4"إدارة املوارد البشرية واالبتكار أساس

ية لهذه املوارد، وبعد قيام الباحث اإلبداعوالتي تعتبر كقيم داعمة إلدارة الجودة الشاملة والنتائج 

1 Mustafa Dilber et al., Critical Factors of Total Quality Management and its Effect on Performance in Health Care Industry: A Turkish 

Experience, Problems and Perspectives in Management, Business Perspectives, N°: 04, Ukraine, 2005, pp. 220-235 
2 Shelly F. Fust & Lisa L. Walker, Corporate Sustainability Initiatives: The Next TQM? Korn/Ferry International 2007, On the Web-site: 

http://www.kornferry.com/institute/207-corporate-sustainability-initiatives-the-next-tqm, See on: 22/12/2014, At: 22.53, pp. 02-08 
3 Xing Zhou-Ling, Impact of University’s Optimal Human Resource Management Practices on Organizational Performance, Systems 

Engineering - Theory & Practice, Systems Engineering Society, Vol. 29, Iss: 11, China, 2009, pp. 112-122 
4 Jesús Perdomo-Ortiz et al., An Analysis of the Relationship Between Total Quality Management Based Human Resource 

Management Practices and Innovation, The International Journal of Human Resource Management, Routledge Francis and Taylor Group, 

Vol. 20, Iss: 05, London, 2009, pp. 1191–1218 
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بالشركات االسبانية الصناعية الكبرى، تم التوصل إلى أن  اموزع ااستبيان 106ه بتحليل بيانات وزمالئ

 ية لألفراد.اإلبداعهناك عالقة معنوية بين ممارسات )التدريب، التحفيز والعمل الجماعي( والنتائج 

املستدامة وإدارة الجودة الشاملة في  الدارة" Michela Pellicell 2009و Patrizia Gazzolaدراسة  ‒

من خالل التحليل النظري والتاريخي لتطور إدارة : 1"مصادر خارجية العمومية التي تعتمداملنظمات 

الجودة الشاملة وإشكالية ارتباطها باملسؤولية االجتماعية، توصلت الباحثتان إلى أن هذين املتغيرين هما 

، وبالتالي تسهل قيم إدارة الجودة الشاملة دمج ممارسات املسؤولية نظريا وفكريا اتفاق مثبت على

 االجتماعية في وقت قصير.

: ميالتعل أنشطة في الشاملة تطبيق إدارة الجودةلدراسة تجريبية " Sabihaini et al. 2010دراسة  ‒

فعالية أنشطة التدريس بتطبيقات إدارة الجودة حاول الباحث وزمالؤه ربط : 2"دراسة حالة إندونيسيا

إلى أن:  واتوصل ،يسة التجريبية ملجموعتين من طلبة التعليم العالي اإلندونيس ومن خالل الدرا ،الشاملة

على فعالية ب تؤثراملشاركة، القيادة، الثقافة والتركيز على الزبون كممارسات إلدارة الجودة الشاملة 

 .من وجهة نظر الطلبة أنشطة التعليم

املستدام: محاولة اختبار العالقة في الشركات  األداءو  إدارة الجودة الشاملة" Fazli Idris 2011دراسة  ‒

إدارة الجودة الشاملة )القيادة، التخطيط االستراتيجي، قيم في محاولة ملعالجة إشكالية تأثير : 3املاليزية"

( اإلنتاجيةاملمارسات املثلى، التركيز على الزبون، التركيز على العاملين، التركيز على املجتمع والتركيز على 

استبيان موزع على عينة من الشركات املتحصلة  400تحليل بيانات خالل على االلتزام املجتمعي، ومن 

  .ملختلف الشركات على التوجه املجتمعي القيمليزيا، تم إثبات أثر هذه ابم 9000 اإليزو  على شهادة

املدارس  ةباألكاديمي لطل األداءالشاملة و إدارة الجودة " Rhoda O. Oduwaiye et al. 2012  دراسة ‒

األكاديمي  األداءلشاملة و أجريت هذه الدراسة الختبار العالقة بين إدارة الجودة ا :4"نيجيرياب الثانوية

 120لبيانات  اإلحصائيبنيجيريا، ومن خالل التحليل  إلورين متروبوليسب لطالب املدارس الثانوية

، تبين وجود عالقة إيجابية ومعنوية بين قيم إدارة مدرسة 25مدرسة من بين  15استبيان موزع في 

السلوكية للقادة ومتطلبات إدارة  الجودة الشاملة كمتغير مستقل )ممارسات املوارد البشرية، املهارات

 األكاديمي كمتغير تابع. األداءالجودة الشاملة( و 

1 Patrizia Gazzola & Michela Pellicelli, Sustainable Management and Total Quality Management in Public Organizations with 

Outsourcing, Documents of Faculty of Economics, University Dell'insubria, Italy, 2009, Without pages 
2 Sabihaini et al., An Experimental Study of Total Quality Management Application in Learning Activity: Indonesia’s Case Study, 

Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, Johar Educational Society, Vol. 04, Iss: 01, Lahore, 2010, pp. 01-20 
3 Fazli Idris, Total Quality Management (TQM) and Sustainable Company Performances: Examining the Relationship in Malaysian 

Firms, International Journal of Business and Society, Faculty of Economics and Business, University Malaysia Sarawak, Vol. 12, Iss: 01, 

Malaysia, 2011, pp. 31-52 
4 Rhoda O. Oduwaiye et al., Total Quality Management and Students’ Academic Performance in Ilorin Metropolis Secondary Schools, 

Nigeria, Asian Journal of Management Sciences & Education, Leena & Luna International, Vol. 01, Iss: 01, Oyama, Japan, 2012, pp. 141-152 
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الوظيفي: دراسة تطبيقية  األداءبإدارة الجودة الشاملة  "ربط Tinuke M. Fapohunda 2012دراسة  ‒

حاول الباحث معالجة إشكالية تأثير نجاح نظم إدارة الجودة الشاملة : 1"نيجيريابالتصنيع  اتشركفي 

في الشركات الصناعية الكبرى  اموزع ااستبيان 150التنظيمي للشركات، وبعد تحليله لبيانات  األداءعلى 

هذين املتغيرين وخصوصا بين إدارة الجودة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين بنيجيريا، توصل إلى 

 األداءو ملقاومة التغيير الفعالة  اإلدارةو  ،تنظيم األفراد ،األخطاءوالوقاية من الشاملة كمتغير مستقل 

 كمتغيرات تابعة.

دارة ل  املدركة رخرجاتاملآثار إدارة الجودة الشاملة على " S. L. Gupta 2012و Ankur Jainدراسة  ‒

إدارة الجودة  معالجة إشكالية تأثير ثان الباح حاول : 2"الهندبفي صناعة البرمجيات  البشرية املوارد

استبيان موزع   324، وبعد قيامهما بتحليل بيانات الشاملة على النتائج املدركة إلدارة املوارد البشرية

الجودة إلدارة  مةللقيم الداع أثر كبير ، تم التوصل إلى وجود على موظفي صناعة البرمجيات بالهند

تحفيز ) على النتائج املدركة للموارد البشرية (الثقافة التنظيميةو  تمكين املوظفينالشاملة )خصوصا: 

 (.لثقة التنظيمية ومعنويات األفراداألفراد، الرضا الوظيفي، االلتزام التنظيمي، ا

ممارسات إدارة الجودة "دراسة لتأثير  Richard B. Nyaoga 2013و  Ndungu M. Nderituدراسة  ‒

حاول الباحثان معالجة إشكالية تأثير ممارسات إدارة : 3العامة، بكينيا" االبتدائية على أداء املدارس

العليا،  اإلدارةالتركيز على الزبون، املقارنة املرجعية، العمل الجماعي، التزام الجودة الشاملة )خصوصا: 

ن معدالت التحاق الطلبة يوتحساألكاديمي  األداء( على التحسين املستمر، التدريب املكافأة والتقدير

لألساتذة املدرسين باملدارس  اموجه ااستبيان 60واملناهج الدراسية، ومن خالل قيامهما بتحليل بيانات 

 بين هذه املتغيرات.بكينيا، تم التوصل إلى أنه يوجد أثر معنوي  ر ناكورو االبتدائية العامة ببلدية 

حاول الباحثون  :4"املالي األداءإدارة الجودة الشاملة و " Victor B. Wayhan et al. 2013دراسة  ‒

شركة  93املالي، وبعد تحليلهم ملعطيات  األداءمعالجة إشكالية اآلثار املباشرة إلدارة الجودة الشاملة على 

، تم التوصل إلى وجود عالقة إيجابية بين هذين 1993إلى  1985أمريكية حاصلة على جوائز الجودة بين 

 املتغيرين.

1 Tinuke M. Fapohunda, Correlates of Total Quality Management and Employee Performance: An Empirical Study of a Manufacturing 

Company in Nigeria, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Human Resource Management Academic 

Research Society, Vol. 02, Iss: 06, Iran, 2012, pp. 01-13 
2 Ankur Jain & S. L. Gupta, Effects of Total Quality Management on Perceptual Human Resource Management Outcomes in Software 

Industry in India, International Research Journals, Research in Business and Management, Vol. 01, Iss: 02, India, 2012, pp.23-35 
3 Ndungu M. Nderitu  & Richard B. Nyaoga, An Investigation on the Effect of Quality Management Practices on the Performance of 

Public Primary Schools in Nakuru Municipality, Kenya, International Journal of Education and Research, Contemporary Research Center 

CRC Publications, Vol. 01, Iss: 12, 2013, On the web-site: http://www.ijern.com, See on: 23/12/2014, at: 21.00 , pp. 01-14 
4 Victor B. Wayhan et al., TQM and Financial Performance: Are Findings of Direct Effects Methodological Artefacts? Total Quality 

Management & Business Excellence, Routledge Francis and Taylor Group, Vol. 24, Iss: 02, London, 2013, pp. 171-187 
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في  للطالباألكاديمي  األداءو  الداريةاملمارسات " Peter N. Waweru 2014و John A. Orodhoدراسة  ‒

معالجة الباحثان حاول  :1"كينياب لثانوية العامة في مقاطعة كيامبولمدارس الاالمتحانات الوطنية 

األكاديمي  األداءوالتي تعتبر من قيم إدارة الجودة الشاملة على  اإلداريةتأثير بعض املمارسات إشكالية 

دراء تم امل عينة عشوائية من على اموزع ااستبيان 26للطالب بهذه املدراس، ومن خالل تحليلهما لبيانات 

، االستراتيجيات التنظيمية الفعالة، التخطيط الجيد للموارد البشرية واملادية ممارسات: التوصل إلى أن

 األكاديمي للطالب. األداءة في تحسين يبفعالكلها تساهم  دابير الرقابةتو  خدمات الدعم واملساندة

"الجودة واملسؤولية االجتماعية: نظرة التحسين املستمر  Teresa Nogueiro et al. 2014دراسة  ‒

في محاولة ملعالجة إشكالية تحقيق التميز وزيادة االلتزام املجتمعي : 2والتميز في التعليم العالي البرتغالي"

ت أو تحقيق املسؤولية االجتماعية وتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة، تمكنت الباحثة وزميالتها من إثبا

، وأن نظم الجودة خصوصا معايير العالقة بين الجودة، البيئة، الصحة والسالمة واملسؤولية االجتماعية

أن إدارة الجودة الشاملة من شأنها أن تسرع و الجودة األوروبية قد أدرجت عنصر املسؤولية االجتماعية، 

 في ثقافة االلتزام املجتمعي.

 عربيةال .   عرض وحتليل الدراسات السابقة2.3

الجامعي )دراسة  األداءاملفاهيمي والعملياتي لتطوير جودة  الطار " 2007 دراسة محفوظ أحمد جودة ‒

الجامعي وعلى  األداءحاول الباحث معالجة إشكالية تطوير  :3("األردنحالة جامعة العلوم التطبيقية في 

مع قيم إدارة  تتفق مبادئهد نماذج التميز التي األكاديمي من خالل تطبيق أح األداءوجه الخصوص 

، األردنات األكاديمية لجامعة العلوم التطبيقية باإلحصائيالجودة الشاملة، ومن خالل تحليله لبعض 

األكاديمي من ناحية تحسين عدد الخريجين  األداءخلص الباحث إلى أن هذا النموذج يساهم في تطوير 

 الطالب. ومن ناحية تحسين رضا الحاصلين على درجة جيد فما فوق 

"استرخدام إدارة الجودة الشاملة في تحسين مستوى جودة  2009 دراسة أحمد عبد هللا الرشدي ‒

حاول الباحث معالجة إشكالية تأثير إدارة الجودة الشاملة  :4الخدمة التعليمية في الجامعات اليمنية"

على تحسين جودة الخدمات الجامعية، ومن خالل تحليله لبيانات دليل املقابلة املوزع بالجامعات 

Peter N. Waweru & John A. Orodho, Management Practices and Students’ Academic Performance in National Examinations in Public 

Secondary Schools in Kiambu County, Kenya, International Journal of Recent Scientific Research, Neelakandan, Vol. 05, Iss: 02, India, 2014, 

pp. 472-479 

Teresa Nogueiro et al., Quality and Social Responsibility: A View to Continuous Improvement and Excellence in Portuguese Higher 

Education Institutions, The Perspective of the Students Integrated in Mobility Programs, On the Web-site: 

http://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/3594/1/Quality%20and%20Social%20Responsibility.pdf, See on: 25/12/2014, At: 00.59, 

Without pages 
، أبحاث املؤتمر (األردنالجامعي )دراسة حالة جامعة العلوم التطبيقية في  األداءاملفاهيمي والعملياتي لتطوير جودة  الطار  محفوظ أحمد جودة، 3

  157-130، ص ص 2007ديسمبر 13-9العربي األول بعنوان: الجامعات العربية: التحديات واآلفاق املستقبلية، الرباط، 
، أطروحة دكتوراه في إدارة إدارة الجودة الشاملة في تحسين مستوى جودة الخدمة التعليمية في الجامعات اليمنيةاسترخدام أحمد عبد هللا الرشدي،  4

 344-، ص ص ل2009األعمال، كلية االقتصاد، جامعة الجزائر، 
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اليمنية، وبيانات االستبيان املوزع بذات الجامعات، خلص الباحث إلى أن الثقافة التنظيمية املتعلقة 

مجال التعليم العالي وخصوصا  فياملدركة  النتائج الجودة الشاملة تساهم في دعم دارةبااللتزام بقيم إ

 .تحسين جودة الخدمات التعليمية

تنمية املوارد البشرية في ضوء تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة " 2010دراسة عاصم شحادة علي  ‒

لتنمية املوارد مبادئ إدارة الجودة الشاملة ية تطبيق حاول الباحث معالجة إشكال :1"في الجامعات

في التعليم العالي ة لفهوم إدارة الجودة الشامالبشرية في الجامعات، ومن خالل التحليل النظري مل

ثرها في املوارد البشرية في الجامعات وأ وتطبيقها ومعاييرها، بيان خطوات بناء نظام إدارة الجودة الشاملة

ارة الجودة الشاملة تطبيقات إد، تم التوصل إلى أن جارب الجامعات في العالمبعض تلالتطرق و  ،العاملة

 البشرية العاملة املتميزة. تخريج املواردهم في من شأنها أن تسفي الجامعات 

 املالي األداءإدارة الجودة الشاملة وأثرها في تحسين " 2010 أحمد عبد هللا الدعاس هللاعبد دراسة  ‒

في محاولة منه ملعالجة إشكالية تأثير أبعاد  :2"يةاألردندراسة تطبيقية في عينة من املصارف التجارية 

موزع على العاملين  ااستبيان 200املالي، ومن خالل تحليله لبيانات  األداءإدارة الجودة الشاملة على 

وجود عالقات ارتباطية ذات داللة معنوية بين كل من أبعاد ية، خلص الباحث إلى األردنبالبنوك التجارية 

املالي في  األداءوتحسين  العليا، التحسين املستمر، املعلومات املطلوبة ومشاركة العاملين( اإلدارة)التزام 

 ية.األردنالتجارية  املصارف

دراسة  التنظيمي األداءأثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة على " 2011 ي أبو زيادةكز دراسة  ‒

معالجة إشكالية تأثير تطبيق حاول الباحث  :3"تطبيقية في عينة من املصارف التجارية الفلسطينية

 ااستبيان 112لبيانات  اإلحصائيالتنظيمي، ومن خالل التحليل  األداءمبادئ إدارة الجودة الشاملة على 

 اإلدارة)اقتناع ودعم على مدراء عينة من املصارف التجارية بفلسطين، تم التوصل إلى أن قيم  اموزع

 األداءأبعاد تؤثر باإليجاب على العليا، القدرة على االتصال الفعال، مشاركة العاملين وتحفيزهم( 

 املرتبط بأداء املوارد البشرية.التنظيمي 

 أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة و نظم إدارة البيئة" 2011 ورشيد مناصرية رحيم حسيندراسة  ‒

ل الباحثان تحليل إشكالية تأثير و حا :4"للمؤسسة االقتصادية البيئي األداءعلى تحسين  14000 اليزو 

ة، الباحـث، جامعـة قاصـدي مربـاح ورقلـ، مجلـة تنميةة املةوارد البشةرية فةي ضةوء تطبيةق مبةادئ إدارة الجةودة الشةاملة فةي الجامعةاتعاصم شحادة علي،  1

  204-195 ، ص ص2010، الجزائر، 07العدد 
، دراسات يةاألردناملالي دراسة تطبيقية في عينة من املصارف التجارية  األداءإدارة الجودة الشاملة وأثرها في تحسين عبد هللا أحمد عبد هللا الدعاس،  2

 113-93، ص ص 2010، عمان، 01، العدد  37ية، املجلد األردن، الجامعة اإلداريةالعلوم 
، مجلة جامعة التنظيمي دراسة تطبيقية في عينة من املصارف التجارية الفلسطينية األداءأثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة على زكي أبو زيادة،  3

 885-879، ص ص 2011، فلسطين، 04، العدد 25ية(، جامعة النجاح، املجلد اإلنسانالنجاح لألبحاث )العلوم 
، البيئي للمؤسسة االقتصادية األداءعلى تحسين  14000 اليزو أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة و نظم إدارة البيئة رحيم حسين ورشيد مناصرية،  4

البيئي، جامعة  األداءاملالي وتحديات  األداءوالحكومات: نمو املؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق املتميز للمنظمات  األداءأبحاث امللتقى الدولي الثاني حول 

 315-303، ص ص 2011نوفمبر  23-22قاصدي مرباح ورقلة، 
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البيئي، ومن خالل  األداء( على 14000 اإليزو  نظم إدارة البيئة) إدارة الجودة الشاملةتطبيق نظم 

البيئي في ظل  األداءالتحليل النظري وعرض تجربة ليند غاز، تم التوصل إلى وجود تأثير لهذه النظم على 

 قيود االلتزام املجتمعي وتحقيق التنمية املستدامة.

 األداء"إدارة الجودة الشاملة وأثرها على كفاءة  2012 سهيل محمد بني مصطفى وآخرون دراسة ‒

األكاديمي، ومن  األداءفي محاولة الختبار أثر إدارة الجودة الشاملة على كفاءة  :1األكاديمي في الجامعات"

خالل قيامهم بتحليل بيانات دليل مقابلة واستبيان تم توزيعهم بجامعة املجمعة السعودية، توصل 

ودة في التعليم الجامعي، متابعة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، توفير متطلبات الج الباحثون إلى أن

األكاديمية تؤثر كلها  اإلدارةالعملية التعليمة، تطوير القوى البشرية )خصوصا األساتذة( وقرارات 

 األكاديمي.  األداءباإليجاب على كفاءة 

 إدارة الجودة الشاملة للبيئة في دور متطلبات " 2012 سلطان حازم ووالء أكرم أحمد الطويلدراسة  ‒

الشركة العامة لصناعة األدوية  املدراء في آلراءالتنمية املستدامة: دراسة استطالعية  تعزيز

حاول الباحثان دراسة إشكالية تأثير متطلبات إدارة الجودة الشاملة : 2"نينوى  –واملستلزمات الطبية 

ة األدوية استبيان موزع بالشركة العامة لصناع 35على التنمية املستدامة، ومن خالل تحليل بيانات 

 اإلدارةواملستلزمات الطبية باملوصل، تم التوصل إلى وجود عالقات ارتباط معنوية بين متطلبات )التزام 

 العليا، التركيز على الزبون، التحسين املستمر، العمل الجماعي( وتعزيز التنمية املستدامة.

 -األكاديمي  األداء( على كفاءة TQMأثر إدارة الجودة الشاملة )" 2014 دراسة إبراهيم عاود مشاقبة ‒

، اإلشكاليةفي محاولة منه الختبار هذه  :3"يةاألردنالجامعة بفي قطاع التعليم العالي  -انية دراسة ميد

ية، توصل األردنعلى أساتذة الجامعة  اموزع ااستبيان 120لبيانات  اإلحصائيةومن خالل معالجته 

الباحث إلى وجود تأثير إيجابي لـ: تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، توفير متطلبات إدارة الجودة 

 األكاديمي. األداءالشاملة، تنمية املوارد البشرية والقرارات األكاديمية لإلدارة على كفاءة 

ة هذه األخيرة مقارنة مع هذه وبعد عرض وتحليل الدراسات السابقة األجنبية والعربية، يأتي ذكر أهمي

 الدراسات.

 

 

، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، األكاديمي في الجامعات األداءإدارة الجودة الشاملة وأثرها على كفاءة سهيل محمد بني مصطفى وآخرون،  1

 86-59، ص ص 2012، مصر، 02، الجزء 28رابطة التربويين العرب، العدد 
دور متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئة في تعزيز التنمية املستدامة: دراسة استطالعية آلراء املدراء في أكرم أحمد الطويل ووالء حازم سلطان،  2

 19-01، ص ص 2012، العراق، 93، العدد 35واالقتصاد، السنة  اإلدارة، مجلة نينوى  –ناعة األدوية واملستلزمات الطبية الشركة العامة لص
3 Ibrahim Awwad Salem Mashagba, The Impact of Total Quality Management (TQM) on the Efficiency of Academic Performance - 

Empirical Study - The Higher Education Sector – The University of Jordan, International Journal of Scientific & Technology Research, Vol. 

03, Iss: 04, On the Web-site: http://www.ijstr.org, See on: 27/12/2014, At: 22.00, pp. 358-364 
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 أهمية الدراسة مقارنة مع الدراسة السابقة.   3.3

التي حاول الباحثون واملختصون معالجتها في األبحاث والدراسات السابقة،  اإلشكالياتمن خالل عرض 

 : يتبين ما يلي

تسهم في تحليل العالقة بين قيم تعتبر جميع األبحاث السابقة الواردة دراسات مرجعية، خاصة وأنها  ‒

إدارة الجودة الشاملة وأبعاد أداء مؤسسات التعليم العالي، ولكن وجه القصور في ذلك يكمن في تركيزها 

 األداءعلى دراسة جانب واحد من هذه القيم )القيم الجوهرية، أو الداعمة( مقابل أحد هذه األبعاد )

ملجتمعي( الختبار العالقة. وبالتالي يعتبر تطرق الدراسة إلى تحليل هذه ا األداءأو  اإلداري  األداءاألكاديمي أو 

 نظرية وميدانية بخصوص هذا املجال؛كإضافة  األداءالعالقة بين مختلف القيم ومختلف أبعاد 

واحدة )كيفية من  مقاربةركزت أغلب الدراسات السابقة على تحليل الدور أو األثر أو العالقة باستخدام  ‒

أما تحليل لبيانات االستبيان(،  اإلحصائيخالل تحليل بيانات دليل املقابلة أو كمية من خالل التحليل 

الدراسة لدور قيم إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي الجزائرية فيكون 

لنظري لهذا الدور، التحليل الكيفي لبيانات دليل باستخدام كال املقاربتين أو املقاربة الهجينة )التحليل ا

البسيطة واملتقدمة وكذا  اإلحصائي، التحليل الكمي لبيانات االستبيان باستخدام طرق التحليل املقابلة

 ؛التحليل العاملي التوكيدي ونمذجة املعادلة البنائية(

األكاديمي، بينما نجدها  األداءاسات واألبحاث السابقة على تحليل العالقة من ناحية ركزت أغلب الدر  ‒

، ونجد هذه األبحاث تلك التي اإلداري  األداءقليلة إذا ما قورنت باألبحاث التي تدرس العالقة من ناحية 

، بينما تقوم الدراسة بتحليل هذه قليلة جدا املجتمعي األداءتدرس العالقة بين إدارة الجودة الشاملة و 

املجتمعي، وتعتبر  األداءو  اإلداري  األداءاألكاديمي،  األداءألبعاد الثالثة: العالقة بطريقة متوازنة من ناحية ا

املجتمعي في مؤسسات التعليم العالي  األداءأيضا سباقة لتحليل العالقة بين قيم إدارة الجودة الشاملة و 

 نظريا وميدانيا؛

وخصوصا العالقة بين حلل هذه العالقة في قطاعات أخرى، كذلك أن بعض الدراسات السابقة تيالحظ  ‒

املالي يصعب قياسه في قطاع  األداءاملجتمعي، على اعتبار أن  األداءاملالي و  األداءإدارة الجودة الشاملة و 

املجتمعي ال يزال مفهومه حديثا بالنسبة للمؤسسات الصناعية فكيف بمؤسسات  األداءالتعليم العالي، و 

ن ناحية القيام بتحليل دور قيم إدارة الجودة الشاملة هذا القطاع، وعليه فالدراسة تغطي هذا النقص م

 األداءاملالي الذي تم التعبير عنه في مؤسسات التعليم العالي بجودة االنفاق، وفي تحسين  األداءفي تحسين 

 املجتمعي الذي تم التعبير عنه بمدى مساهمة هذه املؤسسات في انشغاالت املجتمع وحل مشاكله.

الدراسة وتوضيح املعالجة املنهجية في الدراسة، ثم عرض وتحليل الدراسات وبعد تقديم إشكالية 

، نتساءل عن هيكلة الدراسة وصعوباتها على السابقة العربية واألجنبية وتوضيح أهمية الدراسة مقارنة معها

 املستوى النظري وامليداني.
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04الفرضية 
05الفرضية 

03الفرضية 
02 رضيةفال

01 رضيةفال

 .   هيكلة الدراسة وخطتها البحثية4

التصميم العام للدراسة واملحاور  بحثية: نموذج الدراسة االفتراض ي،تتضمن هيكلة الدراسة وخطتها ال

 األساسية في خطتها البحثية، لتوضح في األخير صعوبات الدراسة، وذلك كما يلي: 

 منوذج الدراسة االفرتاضي  .1.4

يمثل الشكل املوالي نموذج الدراسة الذي تم تطويره بناء على تحليل الدراسات السابقة والتحليل 

 قيم إدارة الجودة الشاملة وأداء مؤسسات التعليم العالي: ل واملفاهيميالنظري 

 نموذج الدراسة االفتراض ي (:01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 إعداد الباحث املصدر:

يربط نموذج الدراسة بين قيم إدارة الجودة الشاملة كمتغير مستقل وأداء مؤسسات التعليم العالي 

التي تعتبر كمبادئ أساسية لتطبيق إدارة  القيم الجوهريةكمتغير تابع، بالنسبة للمتغير املستقل تمثله: 

، التحسين املستمر، الجماعية املسؤولية، العليا اإلدارةالتزام ، التركيز على الزبون تشمل: الجودة الشاملة )

نجاح  تساعد علىالتي تعتبر كقيم القيم الداعمة والعمل الجماعي( و املدخل العملياتيبالحقائق،  اإلدارة

، (التحفيزو  االتصال، التمكين، املشاركة، التعليم والتدريب، القيادةالتخطيط االستراتيجي، تشمل: )تطبيقها 

، الطلبة األساتذةعن أداء العملية التعليمية ) الذي يعبر  األكاديمي األداءأما املتغير التابع فتمثله ثالثة أبعاد: 

أداء ) في هذه املؤسسات الذي يعبر عنه بأداء موردين أساسيين الداري  األداء، والبرامج( والعملية البحثية

تجاه  مؤسسات التعليم العاليأو التزام املجتمعي  األداء، (املالي أو جودة االنفاق ألداءااملوارد البشرية و 

  .املسؤولية املجتمعية ضمن تحقيق أولويات املجتمع الذي تعمل فيه

قيم إدارة 

 الجودة الشاملة

أداء مؤسسات 

 التعليم العالي

 القيم الجوهرية

 القيم الداعمة

 األكاديمي األداء

 اإلداري  األداء

 املجتمعي األداء

البيانات الوصفية العامة: )الجنس، الرتبة، الخبرة، 

 (اإلداري الشعبة، العالقة بالبحث العلمي، االنتماء 

 العالي التعليم مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة إدراك في مؤسسات التعليم العالي األداء إدراك
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 التصميم العام للدراسة  .2.4

 الشكل أدناه التصميم الهيكلي من املقدمة إلى الفصول إلى الخاتمة ومكانة كل ذلك في الدراسة: يظهر 

 التصميم العام للدراسة (:02الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة:

الدراسة شكاليةتقديم إ 

للدراسة املعالجة املنهجية 

تحليل الدراسات السابقة 

وخطتها البحثيةالدراسة  ةهيكل 
الفصل 1.  إدارة الجودة 

الشاملة في مؤسسات 

  التعليم العالي

الفصل 2.  أداء 

مؤسســـــــات التعليم 

ـــــــالي ــــــ  العـــــ

 املفاهيم النظرية للقيم الجوهرية والقيم الداعمة )تطوير األبعاد واملؤشرات(

واملجتمعي )تطوير األبعاد واملؤشرات( اإلداري املفاهيم النظرية لألداء األكاديمي،   

الفصل 3.  قيم إدارة 
الجودة الشاملة وتحسين 
أداء مؤسسات التعليم 

ــــــــالع ــــــ اليـــــ  

 الربط النظري بين أبعاد قيم إدارة الجودة الشاملة وأداء مؤسسات التعليم العالي 

الفصل 4.  اإلطار  املنهجي 

 والتمهيدي للدراسة 

التمهيد للدراسة امليدانية: املسار املنهجي املتبع، مجتمع وعينة الدراسة، األدوات 

 املستخدمة لجمع البيانات، أدوات وطرق التحليل الكيفي والكمي للبيانات. 

الفصل 5.  اإلطار  

امليداني للدراسة واختبار 

 الفرضيات 

البيانات الكيفية والكمية واختبار الفرضيات تحليل  

 خاتمة:
وتطبيقاتها الدراسة نتائج 

الدراسة اقتراحات 

آفاق الدراسة 

إعداد الباحثاملصدر:   
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 خطة وهيكلة الدراسة  .3.4

 إضافة إلى املقدمة والخاتمة، أن الدراسة قسمت إلى خمسة فصول  السابقح لنا من الشكل ضيت

الفصل املنهجي و  بالجانبالرابع يتعلق الفصل ، و الجانب النظري للموضوعالثالثة األولى عالجت الفصول 

 وذلك كما يلي: امليداني، بالجانبالخامس 

عن الجانب املنهجي العام للدراسة والذي يبنى عليه تصميم الفصول األخرى وحتى نتائج  املقدمةتعبر  ‒

، املعالجة املنهجية للدراسة، تحليل الدراسات السابقة وتوضيح اإلشكاليةالخاتمة، وهي تتضمن: تقديم 

 وهيكلة الدراسة وخطتها البحثية؛ما ستضيفه الدراسة مقارنة معها، 

إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات الجة النظرية للمتغير املستقل أو للمع الفصل األول خصص  ‒

الفكري والفلسفي إلدارة الجودة  اإلطار األول يتضمن ثالثة عناصر أساسية:  يشمل، حيث التعليم العالي

في ، والتطور التاريخي لها ة بالجودة، إدارة الجودة الشاملةتوضيح املفاهيم املتعلقوالذي يتم فيه  الشاملة

ضبط من خالل  شاملة في مؤسسات التعليم العاليلتأصيل املفاهيمي إلدارة الجودة الحين يتطرق الثاني ل

التداخل و املفاهيم املتعلقة بـ: الجودة، ضمان الجودة وإدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي 

 أهم توضيح يتم أين يالعال لتعليما مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة قيم، أما الثالث فيحتوي بينها

 في هذه املؤسسات؛ ومفهوم كل منها إلدارة الجودة الشاملة القيم الجوهرية والقيم الداعمة

أداء مؤسسةةةةةةةةةات التعليم أو  فهو مخصص للمعالجة النظرية للمتغير التابع للفصل الثانيوبالنسبة  ‒

وم مفهوخصوصا تحديد  األداءاملفاهيمية لألداء وتحسين  األطر، من خالل ثالثة عناصر أيضا: العةةةةةةةةةةةةالي

األسس الفكرية ألداء مؤسسات التعليم ، ثم هوالتحديات الحديثة لتحسين األداء، أساسيات إدارة األداء

ه في هذه املؤسسات، وأخيرا وإشكالية تحديد مؤشرات األداء، تقييم األداءفهوم والتطرق مل العالي وتقييمه

ألداء الكيفية والكمية لمؤشرات للصياغة والذي يتضمن  مؤشرات أداء مؤسسات التعليم العالي

 بناء على أطر مختلفة؛ واملجتمعي اإلداري ، األكاديمي

الربط  الفصل الثالثبناء على التحليل النظري لكل متغير على حدة في الفصلين األول والثاني، يتم في  ‒

قيم إدارة الجودة الشاملة وتحسين بنظري بين املتغير املستقل واملتغير التابع، ليعنون هذا الفصل ال

منها عنصرا أساسيا ، ويستكمل هذا الربط على ثالثة مستويات يمثل كل أداء مؤسسات التعليم العالي

بتحسين أداء مؤسسات عالقة قيم إدارة الجودة الشاملة عرض في هذا الفصل، املستوى األول يتضمن 

ل املفاهيم والنماذج النظرية، ويتضمن املستوى الثاني تحليل هذه العالقة من خال التعليم العالي

ئها، أما تحسين أداوأثر ذلك على ماد قيم إدارة الجودة الشاملة اعتفي رائدة الجامعات النماذج بالتطرق ل

 ا توصلت إليه الدراسات واألبحاث السابقة؛املستوى الثالث فيتضمن تحليل هذه العالقة من خالل م

واملعالجة النظرية ملتغيرات الدراسة، يتم التمهيد للفصل امليداني  اإلشكاليةاملقدمة أو باألحرى على بناء  ‒

منهجية  أوالوالذي يتضمن ثالثة عناصر: ، املنهجي والتمهيدي للدراسة الطار باملوسوم  الفصل الرابعفي 
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النموذج االسترشادي أو كل ما يتعلق باملسار البحثي )من  وعرض البديلة للبحثالدراسة والخيارات 

االختبارات ، وثانيا نتائج الدراسةثبات و  صدق ثم الدراسة املعاينة وأدوات إلى املقاربة(، البراديغم

 األداءتحسين الجودة و  الستراتيجية تمهيدي مدخل، وثالثا املستخدمة لتحليل البيانات الكيفية والكمية

التطرق لعرض واقع التعليم العالي في الجزائر من ناحية تطوره، وتقييم و  في الجامعات الجزائرية

ذولة بخصوص للجهود املب اإلشارةو  ملؤسسات الدولية لتصنيف الجامعاتمؤسساته حسب إحصائيات ا

 ؛األداءتحسين الجودة و 

 الطار باملوسوم  الفصل الخامسداني، أو من خالل التحليل النظري واملنهجي تم التطرق لالطار املي ‒

عرض وتحليل  أوال ، هذا الفصل يتضمن ثالثة عناصر هو اآلخر:امليداني للدراسة واختبار الفرضيات

عرض نتائج الدراسة ، ثم Nvivoكيفيا وتركيبيا من خالل مخرجات برنامج نتائج املقابالت املعمقة 

اختبار ، وأخيرا SPSSمخرجات الوصفي واعتمادا على  اإلحصاءباستخدام طرق  الخاصة باالستبيان

والتحليل ( SPSSاالستداللي )مخرجات  اإلحصاء طرق  باستخدام الفرضيات والنموذج االفتراض ي للدراسة

 ؛الدراسات السابقة نتائج ومقارنة ذلك مع (Amosالعاملي التوكيدي  )مخرجات 

مراحل البحث من املقدمة حتى الفصل الخامس، اعتمادا على ما تم التوصل إليه في كل مرحلة من  ‒

 .الخاتمة، اقتراحات الدراسة وآفاقها والتي تدرج في وتطبيقاتها تتوضح للباحث نتائج الدراسة

بعض  يواجهوال شك أن كل هذه املراحل أو اتباع مراحل البحث العلمي في الدراسة يجعل الباحث 

 الصعوبات على املستوى النظري وامليداني.

 صعوبات الدراسة  .4.4

  نظريا واجه الباحث:على املستوى النظري:  ‒

تشعب مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي )جودة التعليم، ضمان الجودة  -

 الداخلي والخارجي، قيم إدارة الجودة الشاملة، أساليبها، أدواتها( وبالتالي صعوبة حصرها نظريا؛

أو  اإلداري األكاديمي أو  األداءسواء صعوبة حصر وتحديد مؤشرات أداء مؤسسات التعليم العالي  -

لوجود أطر مختلفة تحدد هذه املؤشرات )مؤشرات مقترحة من قبل الباحثين، املجتمعي نظرا 

 مؤشرات الهيئات الوطنية واالقليمية، مؤشرات هيئات التصنيف الدولي... (؛

بين املتغيرين، خاصة وأن هناك العديد من الباحثين من يتعامل مع مصطلح صعوبة الربط النظري  -

 جودة مؤسسات التعليم العالي كمصطلح مماثل ألداء مؤسسات التعليم العالي.

 ميدانيا واجة الباحث:على املستوى امليداني:  ‒

وتقييم  بخصوص مؤسسات التعليم العالي الجزائرية حديثة على إحصائيات وطنية الحصول صعوبة  -

 ؛أدائها

مناطق  تبار أن العينة املستهدفة تضم ست كليات لستصعوبة توزيع وجمع االستبيان على اع -

 تيارت وغيليزان(.مختلفة )بسكرة، ميلة، الشلف، تيبازة، 



 
 

 

 

 

 متهيــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 الفكري والفلسفي إلدارة اجلودة الشاملة اإلطار.    1.1

 التأصيل املفاهيمي إلدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي.   2.1

 م العاليقيم إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعلي.   3.1

  ــــــــةــــــــخالصــــــ

 

 
 

                                   « Manager la qualité, c'est manager l'entreprise » 

                                 « «  إدارة الجودة، تعني إدارة املؤسسة 

 

                                            Armand V. Feigenbaum    
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 .  إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي1   الفصل

 

 دـــــــــــــمتهي

كعنصر مفتاحي في املنافسة بين الدول نظرا تعتبر جودة التعليم » أن:  Armand V. Feigenbaum يشير

والخدمات تتحدد بطريقة تفكير، صنع، واتخاذ القرارات املتعلقة بالجودة بالنسبة ألن جودة املنتجـات 

 1«.العـاملين، املهندسين واالقتصاديين  للمديرين، املعلمين،

عن  بحثالهمة في مراحل التعليم، مسسات التعليم العالي باعتبارها حلقة مؤ  ما فرض علىوهذا 

تمكنها من و  ،ذات جودة عاليةديم خدمات تعليمية تق على التي يمكن أن تساعدها اإلداريةسالي  األ 

املحلي، الهيئة األكاديمية  املجتمع الطلبة، اآلباء،بما في ذلك:  ،أصحاب املصلحةلتطلعات  االستجابة

 اف األخرى.األطر ، الدولة والهيئات الحكومية، و اإلداريةو 

به كموضوع اهتم ومن بين أسالي  تحسين وتطوير جودة التعليم العالي نجد إدارة الجودة الشاملة، 

الكثير من الكتاب والباحثين على املستويين الفكري والتطبيقي، وهذا ما نتج عنه تعدد املفاهيم املرتبطة به في 

وتعميق التصورات  الفهمظل كثرة األبحاث العلمية واألكاديمية، لذلك خصص هذا الفصل لتوسيع 

 الصحيحة حول مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي، من خالل التطرق للعناصر التالية:

يعنى هذا املبحث بتوضيح املفاهيم املتعلقة بالجودة،  الفكري والفلسفي إلدارة الجودة الشاملة: اإلطار  ‒

 ؛حدث عنها في قطاع التعليم العاليقبل الت وتطورها التاريخيالجودة الشاملة، إدارة 
  
ضبط لخصص هذا املبحث التعليم العال : مؤسسات  دارة الجودة الشاملة ي التأصيل املفاهيمي إل  ‒

التعليم العالي، وكذا مؤسسات في الشاملة إدارة الجودة و  الجودةضمان ، جودةاملتعلقة بـ: ال فاهيمامل

  التداخل بينها؛
 

إدارة الجودة الشاملة توضيح أهم قيم  يتم فيه التعليم العال : مؤسسات الشاملة ي إدارة الجودة قيم  ‒

 الداعمة( ومفهوم كل منها على حدة.)القيم الجوهرية والقيم  في مؤسسات التعليم العالي

 

 

 

 

1 Mohammad S. Owlia & Elaine M. Aspinwall, TQM in Higher Education - A Review, International Journal of Quality & Reliability 

Management, MCB University Press, Vol. 14, Iss: 05, Bradford, 1997, p. 527  
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 الفكري والفلسفي إلدارة اجلودة الشاملة اإلطار.   1.1

املنظمات سعيا منها لتحسين أدائها واستجابة ملتطلبات  تنتهجهاالتي  اإلداريةهناك العديد من األسالي  

زبائنها في السوق، وتعد إدارة الجودة الشاملة من بين هذه األسالي  التي يؤدي تطبيقها إلى تحسين امليزة 

في  مرونتهادة زيامن من جهة، و  هازبائناالستجابة لتطلعات  فهي تمكنها من 1التنافسية* لهذه املنظمات،

تغيرات محيطها الداخلي والخارجي من جهة أخرى، ولعل فشل الكثير من املنظمات في تطبيق هذا تعامل مع ال

إدارة الجودة وإدارة الجودة الشاملة. وقبل أن نتطرق ملفهوم  بمضامينعدم معرفتها ليرجع إنما  اإلداري املنهج 

أهم املفاهيم األساسية إلدارة الجودة ، يج  أن نورد أوال التعليم العاليمؤسسات الجودة الشاملة في 

 الشاملة، التطور التاريخي لها، وأهم االتجاهات املتعلقة بها.

 مدخل تعريفي إلدارة اجلودة الشاملة   1.1.1

تتوزع تعاريف إدارة الجودة الشاملة بين ثالثة اتجاهات أساسية: التركيز على الزبائن وضرورة تلبية 

أسالي  وأدوات تحسين هذه حاجاتهم ورغباتهم، التركيز على تحقيق نتائج مرغوبة، والتركيز على معرفة 

بها )الجودة، الضبط الشامل اختالف وتفاوت وجهات النظر حول املصطلحات املرتبطة التي مبعثها  .النتائج

 فما هو مدلول كل مصطلح؟ الجودة الشاملة(،وإدارة للجودة، 

 اجلودة  حقيقة مصطلح   1.1.1.1

الجودة ينظر إليه من زوايا متعددة تعكس اختالف وجهات النظر للعديد  مصطلحمما ال شك فيه أن 

 2 :من خمسة أوجه David A. Garvinمن الكتاب الذين شكلوا أدبيات إدارة الجودة الشاملة، حيث ينظر إليها 

، الذاتية في املنتج، تتجاوز قياس ومنطقية الوصفمن الخصائص  الذي يعكس توفر مجموعة التميز: ‒

 ؛يمكن معرفتها إال من خالل الخبرةوال 

الكميات ملكونات أو يعبر عنه بمختلف جودة باعتبارها متغيرا قابال للقياس، الينظر إلى حيث أصل املنتج:  ‒

 ؛خصائص املنتج

 ؛ورغبات الزبون الظاهرة والضمنية حاجاتالجودة هي وسيلة لتلبية أصل املستعمل:  ‒

 ؛اإلنتاجمواصفات تطلبات و أنها مطابقة مل ينظر إلى الجودة على أصل التصنيع: ‒

 تتحدد الجودة بالنسبة للتكاليف، وينظر إليها على أنها تقدم قيمة جيدة مقابل التكاليف.أصل القيمة:  ‒

منخفض، أو أنها تنشأ أساسا من القيمة التي تستطيع املنظمة أن تقدمها لزبائنها، فيمكن أن تأخذ شكل سعر Michael E. Porter  يرى امليزة التنافسية: *1

 Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior , Michael E. Porterراجع:، تقديم منافع متميزة في املنتج مقارنة باملنافسين

Edition, New York, 1985, p. 03 st, Free Press, 1Performance 
1 See: Thomas C. Powell, Total Quality Management as Competitive Advantage: A Review and Empirical Study, Strategic Management 

Journal, SMS, Vol. 16, Iss: 01, Chicago, 1995, pp. 15-37 
2 Stefan Lagrosen et al., Examination of the Dimensions of Quality in Higher Education, Quality Assurance in Education, MCB University 

Press, Vol. 12, Iss: 02, Bradford, 2004, p. 62 
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إلى أن املنظمة ال يمكنها أن تنتهج مداخل متعددة للجودة، بل يج  أن تنظر David A. Garvin يشير و 

للجودة من زاوية واحدة، فعلى سبيل املثال يساعد أصل املستعمل في معرفة توقعات الزبون، في حين يساعد 

 يعكس مدى االلتزامأصل املنتج على ترجمة هذه التوقعات إلى خصائص إنتاجية، أما أصل التصنيع فهو 

ال يمكن اعتماده في مجال  Garvinواعتبر أن توجه  Evert Gummesson، لذلك انتقده بهذه الخصائص

أصل املنتج وأصل التصنيع أين يصع  ضبط مواصفات وخصائص الخدمة ب يتعلقالخدمة، خاصة فيما 

  .باعتبارها غير ملموسة

توافق أداء املنتج مع ، أي 1«لالستخدام مة املنتج ءمدى مال» بأنها: يعرفها ف  Joseph M. Juranأما

، أي قدرة التوافق مع متطلبـات 2«قدرة االستجابة للزبون » بأنها:   Kaoru Ishikawaمتطلبات الزبائن، ويعرفها

وجوب تحقيق احتياجات الزبون في الحاضر » بأنهــا:  William E. Demingورغبـــات الزبون، في حين يعرفها 

  Philip B. Crosbyادهم، أماــــجودة بهذا تتحدد بمقدار االستجابة لتطلعات الزبائن وإسع، فال3«واملستقبل 

املوضوعــة سابقا،  اإلنتاج، أي مطابقة املنتج النهائي لخصائص 4«املطابقة للمتطلبات » فيرى بأنها: 

تمثل الناتج الكلي للمنتج أو الخدمة جراء دمج الخصائص » بأنهـا:   Armand V. Feigenbaumويعرفها

، وهذا التعريف 5«التسويقية والهندسية والتصنيعية والصيانة بما يساعد في تلبية حاجات الزبون ورغباته 

 والتوافق مع رغبات ومتطلبات الزبائن. اإلنتاجينظر للجودة من زاويتين مختلفتين: التطابق مع خصائص 

* الذي ISO 8402تعريف هو فاعتمادا من قبل الكتاب والباحثين في مجال الجودة  األكثر التعريف  اأم

( والتي )منظمة بمنتجاتها وخدماتها وعملياتهامجموعة الخصائص والصفات لكيان » ورد فيه أن الجودة هي: 

بذلك تتحدد بمجموعة من ، فالجودة 6«تعكس قدرته على تلبية حاجات ورغبات الزبائن العلنية والضمنية

املوضوعة سابقا والتي تعكس قدرة املنتج أو الخدمة على  اإلنتاجيةالخصائص التسويقية، الهندسية، و 

االستجابة ملتطلبات الزبون الظاهرة واملعروفة ضمنيا، وهي تختلف عن الجودة الشاملة التي تعني محاولة 

 بمشاركة جميع العاملين.و ت املنظمة، تحقيق الجودة في جميع مظاهر العمل، في كل مستويا

1 Tilman Becker, Consumer Perception of Fresh Meat Quality: A Framework for Analysis, British Food Journal, Emerald Group Publishing 

Ltd., Vol. 102, Iss: 03, United Kingdom, 2000, p. 159  
2 Philippe Détrie, Conduire une démarche qualité, Edit. Eyrolles, 4ème  édition, Paris, 2001, p. 20 
3 Abby Ghobadian et al., Service Quality: Concepts and Models, International Journal of Quality & Reliability Management, MCB University 

Press, Vol. 11, Iss: 09, Bradford, 1994, p. 48 
4 V.M. Rao Tummala & Chiu L. Tang, Strategic Quality Management, Malcolm Baldrige and European Quality Awards and ISO 9000 

Certification: Core Concepts and Comparative Analysis, International Journal of Quality & Reliability Management, MCB University Press, 

Vol. 13, Iss: 04, Bradford, 1996, p. 09 
5 Benita M. Beamon & Tonja M. Ware, A Process Quality Model for the Analysis, Improvement And Control of Supply Chain Systems, 

Logistics Information Management, MCB University Press, Vol. 11, Iss: 02, Bradford, 1998, pp. 108-109 

 *ISO 8402: يوضح اللغة املستخدمة فيISO 9000   2000، ألغي في ديسمبر 1994حس  إصدار. 
6 Mohammed Nouiga, La Conduite du Changement par la Qualité dans un Contexte Socioculturel: Essai de Modélisation Systémique 

et Application à l’Entreprise Marocaine, Thèse de Doctorat en Sciences, Spécialité: Génie industriel, Ecole Nationale Supérieure d’Arts et 

Métiers, Paris, 2003, p. 31 

http://www.ingentaconnect.com/content/mcb
http://www.ingentaconnect.com/content/mcb
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 مصطلحات الضبط الشامل للجودة   2.1.1.1

يعد مصطلح إدارة الجودة الشاملـة كمفهوم مرك  يعبر عن توجـه إداري متميز يمثل مرحلـة من التطور 

للجودة، والذي الشمولي في حركـة الجودة، فهو يعبر عن امتداد لفكرة الشموليـة في الجودة أو الضبط الشامل 

، نتجت عن كثرة البحوث سواء TQC  ،CWQC ،GQG ،MQTيعرف بعدة مصطلحات أكثرها استعماال:

 .ض تعريفي وتوضيحي لهذه املصطلحاتالعلميـة أو األكاديميـة املتعلقـة بهذا املجال، وفيما يلي عر 

TQC (Total Quality Controlأو الضبط الشامل للجودة كان أول من تكلم عن ) هFeigenbaum  في كتابه

 صيانة الجودةو  نظام فعال لدمج تطوير الجودة» ، حيث عرفه على أنه: م1961الضبط الشامل للجودة عام 

املجموعات في املنظمة، وذلك لجعل املنتج أو الخدمة أكثر  وتحسين الجودة، أي الجهود التي تبذلها مختلف

، وأشار أن ضبط الجودة يبدأ من عملية 1« الكامل للزبون لرضا ااملستويات لتحقيق جميع  اقتصادا في

هذا املصطلح ال يضم جميع العناصر مثل تنمية العالقات مع التصميم إلى غاية وضع املنتج في يد الزبون، 

 املوردين والعمل الجماعي التي تعتبر جزءا من إدارة الجودة الشاملة.

( أو رقابة الجودة الشاملة للمنظمة فهو Company Wide Quality Control)CWQC أما بالنسبة ملصطلح 

في أن الشمولية في الجودة  عنه، وهو يختلف TQCم بدل مصطلح 1968مصطلح استعمله اليابانيون سنة 

الذي تكون فيه الجودة مسؤولية  TQCتعني أن رقابة الجودة تقع على عاتق جميع أفراد املنظمة، بدل 

 املتخصصين فقط والشمولية فيه تعني مراقبة جميع مراحل العمل.

( أو التحكم في الجودة الشاملة فهو جزء Maitrise de la Qualité Totale) MQTفيما يتعلق بمصطلح 

ص االلتزام بمعايير من إدارة الجودة الشاملة يتمحور حول االلتزام بمتطلبات نظام إدارة الجودة الذي يخ

( أو تسيير الجودة الشاملة فقد نتج عن خطأ Gestion de la Qualité Globale) GQG، وفيما يخص اإليزو 

( أو إدارة الجودة الشاملة إلى اللغة Total Quality Management) TQMترجمة املصطلح االنجلوسكسوني 

 *. اإلدارة طبعا عنفرنكوفونية، ألن التسيير يختلف ال

 إدارة اجلودة الشاملة تعريف   3.1.1.1

ها ئإدارة الجودة الشاملة وتحديد متطلباتها ومباد على الرغم من وجود العديد من املحاوالت لتعريف

أسلوب و  لباحثين حولها بين: فلسفة إداريةاختلفت رؤى احيث ، لها نا ال نجد تعريفا محددا وشامال فإن

  .ثقافة مشتركةو  نظام متكاملو  للتحسين املستمر

1 Angel R. Martinez-Lorente et al., Total Quality Management: Origins and Evolution of the Term, The TQM Magazine, MCB University 

Press, Vol. 10, Iss: 05, Bradford, 1998, p. 381 

أما  ،لتحقيق األهداف قصيرة ومتوسطة األجل مثل: )التسيير املالي، تسيير املبيعات، تسيير الخزينة...( تستخدم فيه األسالي  الكمية Gestion التسيير  *

 .أو السلوكية مثل: )االتصال، القيادة، التحفيز...( لتحقيق أهداف املنظمة ككل فتستخدم فيها األسالي  الكمية والكيفية Management اإلدارة
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 .William Jفلسفة إدارية، حيث عرفها بأنها يصف إدارة الجودة الشاملة  الباحثين من فهناك من

Kolarik  :1«ية التي تعبر عن تأسيس منظمة مستمرة التحسين اإلرشادفلسفة ومجموعة من املبادئ » بأنها ،

ومجموعة مبادئ إرشادية، تعتبر بمثابة دعائم التحسين تمثل فلسفة » بأنها:  Dale H. Besterfield ا ـــــــوعرفه

املستمر للمنظمة، وهي تطبيق للطرائق واملوارد البشرية لتحسين كل العمليات ودرجة الوفاء، وتلبية حاجات 

هدفها التحسين املستمر لتلبية حاجات  إدارية، فهي بذلك تعبر عن فلسفة 2«الزبون الحالية واملستقبلية 

 الزبون.

ا: ــــــــــــــــــــــــــــبأنه James R. Evansيعرفها  سلوب للتحسين املستمر، حيثهناك من الباحثين من يصفها بأنها أو 

تحول في الطريقة التي تدار بها املنظمة، والتي تتضمن تركيز طاقات املنظمة على التحسينات املستمرة لكل » 

ختلفة للعمل، إذ أن الجودة ليست أكثر من تحقيق حاجات العمليات والوظائف وقبل كل ش يء املراحل امل

نهج لتحسين فعالية ومرونة األعمال ككل،  »بأنها:  John S. Oaklandوفي ذات السياق يعرفها  ،3«الزبون 

لتكون و كل شخص وعلى كل مستوى، و  كل نشاطو  طوير املنظمة بأكملها، في كل قسمووسيلة لتنظيم وت

يج  أن يعمل كل جزء منها بشكل صحيح، مع االعتراف بأن كل شخص وكل نشاط يؤثر املنظمة فعالة حقا، 

، أي أنها أسلوب للتحسين املستمر يستهدف زيادة فاعلية املنظمة ومرونتها في تحقيق االستجابة 4«ويتأثر باآلخر

 لزبائنها الداخليين والخارجيين، بمشاركة جميع أفراد املنظمة.

ثقافة مشتركة تختص » بأنها: .Jens J. Dahlgaard et al ويصفها آخرون بأنها ثقافة مشتركة، حيث يعرفها 

، فإدارة 5«بزيادة رضا الزبون بواسطة التحسين املستمر، ويكون األفراد فيها كعناصر فاعلة في املنظمة 

 حسين املستمر،أو أسلوب للتفلسفة إدارية  أو أسلوب إداري أكثر منها مجرد تعبر عن ثقافة الجودة الشاملة 

يتأصل فيها االلتزام الشامل بالجودة، وتعبر عن اقتناع األفراد ومواقفهم تجاه مشاركتهم في عملية حيث 

 ، بهدف االستجابة لتطلعات الزبائن.الكمية والكيفية اإلداريةالتحسين املستمر باالستخدام املبدع لألسالي  

، أو نهج متكامل كما نظام متكامل أنها ة الشاملةإدارة الجود عتمد بكثرة في أدبياتن التعريف املأونجد 

تطويري يضم  نظام» بأنها:   .Shoji Shiba et alها يعرفحيث  أصطلح عليه لدى بعض الكتاب واملنظرين،

كل ويعرفها  ،6« األدوات واألسالي  التدريبية إلدارة املنظمات في محيط سريع التغيرو  مجموعة من التطبيقات

 20، ص2009، دار الفكر للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، إدارة الجودة الشاملةعواطف إبراهيم الحداد،  1
 21، ص2008، عالم الكتاب الحديث، الطبعة األولى، عمان، 9001إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل لاليزو فواز التميمي وأحمد الخطي ،  2

 20، ص2008، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، وأنماط القيادة التربويةالجودة الشاملة محمود عيد املسلم الصليبي، 3 
4 Richard Joss, An Evaluation of Total Quality Management Projects in the National Health Service, Doctoral Thesis of Philosophy, 

Department of Government, Brunei University, London, 1998, p. 48 
5 Anette Hallberg & Katarina Sipos-Zackrisson, Improvements of Public Library Service Quality: Perspective of Libraries and Study 

Centers, The TQM Journal, Emerald Group Publishing Ltd., Vol. 22, Iss: 01, United kingdom, 2010, p. 89 
6 Jonas Hansson, Total Quality Management – Aspects of Implantation and Performance: Investigations with a Focus on Small 

Organizations, Doctoral Thesis, Department of Business Administration & Social Science, Luleå University of Technology, Sweden, 2003, p. 
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 الجوهرية، يضم مجموعة القيم اإلداري تحسين مستمر للنظام » بأنها:  Bengt Klefsjöو  Ulrika Hellstenمن 

ي نظام متكامل . فه1« واألدوات، بهدف زيادة رضا الزبون الداخلي والخارجي مع خفض كمية املوارد واألسالي 

األسالي  مثل: و العمل الجماعي، و  التركيز على الزبون : مثل الجوهريةمجموعة من القيم  يعني أنها تضم

هدف التحسين تستخرائط ومخططات ضبط الجودة، مثل: واألدوات املقارنة املرجعية، حلقات الجودة و 

  وتحقيق رضا الزبائن. بة للتغييرات التي تفرضها البيئةلالستجا املستمر للمنظمة ككل

العنصر املحوري، وتبقى األسالي  واألدوات  هيالجوهرية  القيم إال أن هؤالء الباحثين يعتبرون أن

رة الجودة تعريف إدااعتماد يدعم ، وهذا ما طبعا بهذه القيمكتقنيات يسهل تطبيقها إن تأصل االلتزام 

  كتعريف إجرائي.  ثقافة مشتركةالشاملة بوصفها 

 التطور التارخيي ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة   2.1.1

عبر مراحل متعددة انعكست عن اإلسهامات التي أفرزتها مختلف آراء  الشاملة الجودةإدارة لقد مر تطور 

كافة  لتطبيقهتسعى  اإداري امنهجوا على تطوير هذا املفهوم وجعله الذين عملو واتجاهات روادها األوائل، 

أهم  فما هياملنظمات، وذلك من أجل تحقيق مستويات متميزة من الجودة تستجي  لتطلعات الزبائن، 

 ؟تطور مفهوم إدارة الجودة الشاملةاملحطات التاريخية ل

 إدارة اجلودة الشاملةلفكرة التارخيية  األصول   1.2.1.1

إن النشأة الحديثة ملوضوع إدارة الجودة الشاملة كمفهوم علمي لم تمنع بعض الكتاب والباحثين من 

ال بد منه، حيث تعتبر  باعتبار أن الجودة مطل  إنسانير قديمة، إرجاع هذا املوضوع كمفهوم عملي إلى عصو 

Zohra Cherfi إلى عشر قبل امليالد، وبالضبط  أن التكلم عن مفهوم الجودة يمكن إرجاعه إلى القرن الثامن

التي تختص  229ملواد القانونية في شريعة حمورابي* التي دونها في مسلته املشهورة، حيث تنص املادة ا

إذا كان بناء قد بنى بيتا لرجل لم يحسن عمله بحيث انهار البيت الذي بناه وسب  » على أن:  بتنظيم األعمال

، أما في التعامل التجاري فقد ألزم التاجر أن يقدم سلعة 2«موت صاح  البيت فسوف يقتل ذلك البناء 

 نقصها ويصلح عيوبها. يتداركجيدة وغير معيبة وإال عليه أن 

ة في القرن الخامس عشر قبل امليالد إلى تأكيد الفراعنة املصريين على الجودة في وتشير الوقائع التاريخي

بناء ودهان جدران معابد مصر القديمة، كما قاموا بتخصيص مجموعة من املفتشين مهمتهم مراقبة جودة 

 3األهرامات في جميع مراحل تشييدها.

1 Bengt Klefsjö et al., Quality Management and Business Excellence, Customers and Stakeholders: Do we agree on what we are talking 

about, and does it matter? The TQM Journal, Emerald Group Publishing Ltd., Vol. 20, Iss: 02, United Kingdom, 2008, p. 121 

مادة قانونية، شملت: االتهام الباطل،  300، حيث احتوت على حوالي ق.م 1790)سادس ملوك مملكة بابل القديمة( إلى عام  حمورابيشريعة * تعود 

 .العائلة، واألجور، والتجارة، والقروض، والديون  ة، وتنظيم أمور األراض ي واألعمال، وأنظمةالعسكريوأعمال السحر، والخدمة 
2 Zohra Cherfi, La Qualité « Démarches, Méthodes, et Outils », Hermès Science Pub., Sans Edit., Paris, 2002, p. 21  

)بتصرف( 55عواطف إبراهيم الحداد، مرجع سابق، ص   3
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
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 ،األداءوإتقان العمل وحسن  والدقة بالجودةاإلسالمية تدل على اهتمام املسلمين والحضارة العربية 

حيث نجد أن مفهوم الجودة موجود في كل تعاليم االسالم بكل مضامينه، وهو مطل  إلرضاء هللا عز وجل 

رآنية واألحاديث النبوية النصوص القمن العديد  اوإرضاء اآلخرين، كفرع من القيم االسالمية التي وردت فيه

َلْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما اتََّقْوا ﴿الى: ، ومن ذلك قوله تعالشريفة

(، وقوله 93)املائدة ﴾ ْحِسِننياْلُم ُيِحبُّ َواللَُّه ۗ  َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُثمَّ اتََّقْوا َوآَمُنوا ُثمَّ اتََّقْوا َوَأْحَسُنوا 

)البقرة  ﴾ِننَيَوَأْنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللََِّه َوال ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التََّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنََّ اللَََّه ُيِحبَُّ اْلُمْحِس﴿تعالى: 

إن له: ))وقو ، (رواه مسلم)(( إن هللا كتب االحسان على كل ش يءقوله صلى هللا عليه وسلم: )) وكذلك (،195

، واالحسان مفهوم واسع لكن إذا أطلق (رواه البيهقي)(( هللا تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن

والثاني  اإلنعام على الغير ، ويقال االحسان على وجهين: أحدهما لفظ فإن املراد به فعل ما هو حسنال

أي ، « الناس أبناء ما يحسنون  » :اإلحسان في الفعل أو العمل وعلى هذا قول اإلمام علي رض ي هللا عنه

 أن هللاواالعتقاد ب اإلحسان يقتض ي من املسلم إتقان العمل، و منسوبون إلى ما يعملونه من األفعال الحسنة

إن هللا يحب ))كذلك قوله صلى هللا عليه وسلم: ومن هذه النصوص ، مطلع على عملهو عز وجل ناظر إليه 

بحيث تعني أي عمل سواء  كلمة العمل وهنا أطلق الرسول ، (رواه البيهقي) ((إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه

 1عليميا...ت ا أو أو اقتصادي اجتماعيا أو كان عمال دينيا

 االحسان فيعلى هذا األساس فإن الجودة في اإلسالم تعتبر كهدف سامي يسعى من خالله املسلمون إلى و 

من جهة، وإلى طاعة هللا سبحانه وتعالى ورسوله من جهة أخرى، وبذلك أصبحت الجودة وإتقانه العمل 

خصائص الو ات ـــــواصفاملب االلتزاموذلك من خالل  ،يلتزم بها الفرد لتحقيقهاكعقيدة وكثقافة إسالمية 

أو الزبائن الظاهرة  دين، ثم تلبية حاجات ورغبات املستفيا رب العاملينــــــــــرضفي تحقيق  رجاء مسبقااملحددة 

 .والضمنية

 املراحل التارخيية لتطور مفهوم إدارة اجلودة الشاملة   2.2.1.1

يشير العديد من الباحثين أن نشأة الجودة كمفهوم علمي تعود إلى السنوات األولى من القرن العشرين، 

على إعطاء العمل طابعا علميا الذي ركز اهتمامه Frederic W. Taylor من خالل إسهامات املهندس األمريكي 

في املنظمات والورش الصناعية، واعتبر أن مراقبة الجودة هي عملية سهلة ومستقلة عن عمليتي التصميم 

، تقوم على أساس ضبط جودة العمليات بتقليل الفاقد في الزمن من خالل الحد من املمارسات اإلنتاجو 

 والحركات غير الضرورية.

في الرقابـة املعاصـرة للجودة،  الذي يعد الرائد األول Walter A. Shewhart تلت هذه األفكار إسهامات 

حيث أثبت مـن  خالل كتابـه "السيطرة االقتصاديـة على الجودة في املنتجـات الصناعيـة" أن مختلف العمليـات 

قاء الرابع عشر بعنوان "الجودة في الل ،أبحاثقراءة إسالمية() واملتطلبات املفهوم واملبادئ التعليم العام:الجودة الشاملة ي  ، بدرية بنت صالح امليمان 1

 )بتصرف( 20، ص2007ماي  16-15اململكة العربية السعودية، القصيم، فرع ، التربوية والنفسية )جستن( لجمعية السعودية للعلوم، ام"االتعليم الع
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والجودة( ترتبط ببعضهـا ارتباطـا وثيقـا، وأن املصطلح التقليدي للجودة الذي يقوم على  التصميمو  اإلنتاج)

ال يمكن أن يسهم في تحسيـن الجودة، وقدم بذلك نظريتـه  اإلنتاجالتأكـد من جودة املنتج بعد انتهاء عمليـة 

ن طريـق السيطـرة على البحث عن أسبـابهـا، وذلك عو  اإلنتاجالتي تقوم على أسـاس التخلص من أخطـاء 

العديد من الرواد األوائل  إسهاماتالفكري للجودة بفضل  اإلطار وتطور بعد ذلك . جودة بأسـالي  إحصائيـةال

وغيرهم  ... ،Joseph M. Juran ،William E. Deming ،Kaoru Ishikawa  ،Armand V. Feigenbaumلها أمثال: 

 في تطوير نظريات إدارة الجودة الشاملة. واممن ساهم

 1أساسا في: متمثلة محطات تاريخيةعبر عدة  إدارة الجودة الشاملة تطورت مفاهيمنجد أن  وعموما

بنفسه في بدءا بالتفتيش الذي يقوم به الحرفي  :(1940 - بداية الثورة الصناعية) التفتيشمرحلة  ‒

التفتيش ، ثم التفتيش الذي يقوم به رئيس العمال مع ظهور املصنع الحديث، إلى أن أصبح الورشة

بأسلوب املقارنات،  عرف التفتيش في هذه املرحلة، اإلنتاجحجم  لتزايدعمال نظرا مسؤولية فرقة من ال

 ؛االخطاءمنع  وقوع يال فالتفتيش  ،ةالنهائي اتاملنتجكل مع  املحددة سابقاأي مقارنة املواصفات 

عرفت هذه املرحلة  اإلنتاجتزايد كميات  مع (:1960 - 1940) للجودة اإلحصائيالضبط مرحلة  ‒

فحص كل   منبدال  ،والعينات اإلحصائيةتطبيقات جديدة لضبط الجودة باستخدام األسالي  

في مجال  اإلحصائيةاستخدام األسالي   على نمطية املنتج وفق قياسات موحدة ساعدتحيث  املنتجات،

 ؛ ومطوري نظرية ضبط الجودة إحصائيامن مؤسس ي  Walter A. Shewhartويعد ، الرقابة

حيث  ،أسالي  الرقابة على الجودةفي شهدت هذه املرحلة تطور (: 1980 - 1960) مرحلة ضمان الجودة ‒

، فضال عن اعتماد Armand V. Feigenbaumمفهوم الضبط الشامل للجودة الذي طوره  انعكست عن

تشير إلى بناء الجودة وليس التفتيش أسالي  أخرى مثل: حلقات الجودة وأسلوب حل املشاكل، وكلها 

 بعمال الخط األول وانتهاء باملدير العام؛  اوذلك من خالل املسؤولية الجماعية في تحقيقها بدء عنها،

الذي  اإلداري تحولت مفاهيم ضمان الجودة إلى املدخل   (:2010 - 1980) مرحلة إدارة الجودة الشاملة ‒

من خالل وذلك  ،تحقيق نجاح طويل األمدساهمة جميع العاملين في املنظمة بهدف معلى الجودة، و  يركز 

املرحلة التركيز  ملجتمع، ومن خصائص هذهالزبون وتحقيق املنافع لجميع العاملين وا االستجابة لتطلعات

 .العاملية الجودة ومعايير  خصائصبتحديد  تهتمظهور املواصفات العاملية التي و ، العالي على العمليات

، مختصرة في أساسية أشار أنه يمكن توزيع هذه املراحل التاريخية إلى ستة مراحلفقد   Shoji Shiba أما

 الجدول املوالي:

 

 

 

 )بتصرف( 12 -09، ص ص2005عمان، الطبعة األولى، زوري للنشر والتوزيع، ، دار الياإدارة الجودة الشاملةالعزواي، محمد عبد الوهاب  1
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 ملفهوم إدارة الجودة الشاملة التطور التاريخي (:1/1الجدول رقم )

 النطاق والعملية الفترة املفهوم

 قبل الستينيات املطابقة للمواصفات
 ، التفتيش النهائي،اإلنتاجات في خدمة اإلحصائي

 الطل  يفوق العرض، تجاهل احتياجات السوق.

 بداية الستينيات املالءمة لالستخدام
 تلبية حاجات الزبون، العرض يفوق الطل ، بحوث التسويق، والتفتيش

 النهائي.

 منتصف السبعينيات مة للتكاليفءاملال
تحرير األسواق، االرتفاع السريع لألسعار، ترشيد التكاليف، املراقبة 

 الذاتية واملساءلة، أسلوب حل املشاكل، وحلقات الجودة.

مة للحاجات ءاملال

 الضمنية
 منتصف الثمانينيات

تحديد حاجات الزبون رغم عدم إدراكه لها، التمكن من التقنيات: أدوات 

 دارة الجودة، االستماع للزبون، الحاجات الكيفية، وظيفة نشر الجودة.إ

 بداية التسعينيات املنظمةمة مع قيم ءاملال
الترويج للمنظمة بصورتها العامة وقيمها وثقافتها، إرضاء الزبون، والتقارب 

 بين القيم الذاتية والتي تحملها املنظمة.

 .املعيش ي والبيئة اإلطار ، احترام االجتماعيةو حاجات البيئية التكامل  منتصف التسعينيات مة مع البيئةءاملال

  Mohammed Nouiga, Op. cit. p. 32املصدر:

مراحل، تتعلق األولى بعمليات  إدارة الجودة الشاملة عبر ست تطور ممارساتيشير الجدول أعاله إلى 

مرحلة التفتيش، أما املرحلة عرف سابقا ب املحددة مسبقا، وهو ماالتفتيش للتأكد من املطابقة للمواصفات 

 اإلنتاجدة ، وبسب  زياورغباتهم حاجات الزبائن وفقا ملا تمليهالثانية فهي تتعلق بضبط مواصفات املنتج 

و املرحلة للجودة أ اإلحصائيبط بدأ االتجاه نحو عملية الض (في الجدول بزيادة العرض على الطل )أشير إليها 

، منع األخطاء قبل وقوعها والتحكم أكثر في التكاليفوترتبط املرحلة الثالثة بعمليات املذكورة آنفا،  ةالثاني

االستراتيجية  اإلدارةللمرحلة الرابعة فهي تتفق مع مرحلة مرحلة ضمان الجودة، وبالنسبة  وهذا ما يشير إلى

 وتتفق املرحلتين ،حاولة فهم حاجاته الضمنيةوتعني التركيز أكثر على الزبون وم ،للجودة والتي لم تذكر سابقا

األسالي  واالدوات تستخدمها مع مرحلة إدارة الجودة الشاملة، التي تضم مجموعة من القيم و  اآلخرتين

  املنظمة للتقرب أكثر من الزبون واالستجابة لتطلعاته البيئية واالجتماعية.  

الجمع بين العديد من التوجهات العلمية )علم االجتماع، علم  اإلدارةتتطل  دراسة نظريات هذا و 

، التاريخ، االقتصاد، التسيير، العلوم السياسية...(، والتي يعبر كل منها عن زاوية تحليلية اإلنسانالنفس، علم 

هات غير متجانس )وج اإلداري ، غير أن تعدد وجهات النظر واملجاالت النظرية يؤدي إلى اعتبار املجال معينة

 1،اإلدارةنظر مختلفة، صراعات االستنباط، دراسات متنوعة...(، وهذا ما يمنع وجود عرض تركيبي لنظريات 

 هذا من جهة ومن جهة أخرى يسمح ذلك بإحداث تطور في النظريات من خالل تكامل وجهات النظر 

 املفاهيم عديد مناملة قد نتجت عن تكامل الإدارة الجودة الشأن املختلفة، وعلى هذا األساس نجد 

، وذلك كما هو ومراحل تطور إدارة الجودة الشاملة اإلدارةنظريات بأساسا واملتعلقة  ،املختلفة واملمارسات

  : املواليكل موضح في الش

1 Michel Barabel & Olivier Meier, MANAGEOR "Les Meilleures Pratiques du Management", Dunod, 2ème Edit., Paris, 2010, p. 07 
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 وإدارة الجودة الشاملة اإلدارةممارسات تكامل  (:1/1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 
 

 Philippe Détrie, Op. cit. p. 27 املصدر: 

عن مجموعة من املمارسات التي نتجت عن التطور تعبر إدارة الجودة الشاملة أن إلى يشير الشكل أعاله 

العلمية كانت عمليات التفتيش تتم  اإلدارة، في مرحلة أولى عند ظهور نظرية اإلدارةونظريات  هاالتاريخي ملفهوم

للجودة أو  اإلحصائي، بعدها ظهر مفهوم الضبط اإلنتاجبعد انتهاء عملية )لكل الوحدات املنتجة( بصفة كلية 

ية، ثم ضمان الجودة الذي يشير إلى اإلنسانالذي صاحبه ظهور حركة العالقات  اإلنتاجية فحص العينات

باألهداف أو تقسيم األهداف بين الرؤساء  اإلدارةبناء الجودة وليس التفتيش عنها صاحبه ظهور مفهوم 

بظهور مفهوم  اقترن للعمل على تحقيقها، وبعد ذلك توجهت املنظمات نحو تصور الجودة كمحور استراتيجي 

في عملية تحديد األهداف، ثم الجودة الشاملة التي تشير إلى مشاركة باملشاركة أو مشاركة العاملين  اإلدارة

لتحمل مسؤوليات أكثر، أخيرا ظهرت إدارة الجودة 1*همة التحسين املستمر وتمكينجميع األفراد في عملي

 . ويتوقع أن تتغير اهتمامات إدارةطور مفهوم الجودة والرقابة عليهاالشاملة  كحوصلة للمراحل التي مر بها ت

نحو تحقيق رفاهية الزبون وتفوق تطلعاته، وهذا ما يجعلنا نتكلم عن  الجودة الشاملة بعد هذه املراحل

   حدود تطور هذا املفهوم.

 حدود تطور مفهوم إدارة اجلودة الشاملة   3.2.1.1

إذ ولكي تحقق املنظمة مستوى  ،يتوقع أن يشهد العقد القادم تطورات كبيرة في أسالي  ضبط الجودة

الجودة املطلوب عليها أن تبدأ بالزبون وليس بالسلعة امللموسة أو العملية التصنيعية، إذ سيعتمد التركيز على 

الزبون في جميع عمليات ضبط الجودة بدءا من التخطيط لألنشطة والفعاليات الالزمة لضبط الجودة 

أي بعبارة أخرى سوف يكون االتجاه بالتحول نحو تحقيق القيمة  وإدارتها وصوال إلى املخرجات النهائية،

عندما يقرر املسؤول أن يحول بعض صالحيات عمله لشخص آخر ألسباب  فالتفويضأن التمكين يختلف عن التفويض،  Ernest Shackletorأشار * 

تمكين العاملين: إطار  جوهري، سعد بن مرزوق العتيب راجع: .فيعنى توسيع املسؤوليات املتعلقة باملهام الحالية دون الحاجة لتغييرها التمكينمحددة، أما 

 05ص ،2005أفريل  18 -17، الشركة السعودية للكهرباء، الرياض، وي العاشر إلدارة الجودة الشاملةامللتقى السن، أبحاث مفاهيمي

 نظريات اإلدارة 

 

 تمكين األفراد

 

باألهداف اإلدارة  

 
باملشاركة اإلدارة  

 

 مراحل تطور إدارة الجودة الشاملة 

 

للجودة اإلحصائيالضبط   

 
 ضمان الجودة

 
 التسيير االستراتيجي للجودة

 

 الجودة الشاملة

 

 إدارة الجودة الشاملة

 

1920 

1950 

1970 

1980 

1990 

يةاإلنسانمدرسة العالقات   

 

 التنظيم العلمي للعمل

 

 التفتيش
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تتعلق بخدمة الزبائن واملجتمع  والتي 1وهذا ما يعرف بمرحلة األبهة أو رفاهية الزبون،الشاملة للزبون، 

الخارجي للمنظمة من جوان  مختلفة، فلم يعد نجاح املنظمات متعلقا بتقديم منتجات وخدمات متميزة 

البيئية، االجتماعية، األخالقية والقانونية ...وغيرها والتي تعبر عن مفهوم  األطر لق كذلك باحترام فقط، بل يتع

 املسؤولية االجتماعية.*

تفويض العاملين وتحفيزهم ماديا ومعنويا لتقديم األفضل للزبائن في منظمة ب مرهون  وتحقيق ذلك

 متعلمة، ويكون بمثابة الحافز على التعلم واالبتكار.

التي طورتها املنظمات  اإلدارةشكلين من أشكال   .Richard M. Hodgetts et alوعلى هذا األساس حدد

، حيث تعتمد املنظمة املتعلمة 2(World-Classواملنظمة العاملية ) *يرة، املنظمة املتعلمة*خالل السنوات األخ

على مبادئ وتطبيقات إدارة الجودة الشاملة إضافة إلى مبادئ التعلم التنظيمي )تطوير التعلم الداخلي، التزام 

املنظمة بتطوير واستعمال املعارف الجديدة والتكنولوجية، االنفتاح الكلي على العالم الخارجي، وتطوير رؤيا 

على العاملين(، أما املنظمة العاملية فتختلف عنها بقدرتها على التميز والريادة مشتركة مبنية على مشاركة 

كما هو موضح في وذلك ادئ مهما كان حجمها ونشاطها، ــــــــــــــــــــــــــــعند تطبيق كل هذه املباملستوى العـــــــــــــــــــــــالمي 

 :أدناهالشكل 

 التطور التنظيمي للمنظمات (:1/2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 Class-o WorldLearning tanizations: From Total Quality to Paradigm OrgNew , et al.Richard M. Hodgetts ,املصدر:

Organizational Dynamics, Elsevier, Vol. 22, Iss: 03, Oxford, 1994, p. 10 

  60عواطف إبراهيم الحداد، مرجع سابق، ص 1

ـــاملسؤولي أن Archie B. Carroll * يرى  ـــ ــــة االجتماعيــ ــ ـــ ــ ــــةتتضمن أربعة أبعاد أساسية: ة ـــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــــاالقتصادي املسؤوليــ ـــ ــــ، األخالقيةـ ـــ ــ ـــ ــــ، القانونيةــ ـــ ـــة.الخيريو  ةـ ـــ ــ  راجع: ـ

, Without Edit., Denmark, 2008, p. 12 Ventus Publishing ApS, Corporate Social Responsibility,David Crowther & Güler Aras

 راجع: التعلم.فرق : تفكير النظم، السيادة الشخصية، الرؤية املشتركة، النماذج العقلية، و للمنظمة املتعلمةالخصائص التالية  Peter M. Sengeحدد  **

1990, , New York Edit., st, 1, Doubleday CurrencyThe Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning OrganizationPeter M. Senge, 

pp. 09-13 
2 Jérôme Lérat-Pytlak, Le Passage d’une Certification ISO 9001 à un Management par la Qualité Totale, Thèse de Doctorat en Sciences 

de gestion, Institut d’Administration des Entreprises, Université des Sciences Sociales – Toulouse I, France, 2002, p. 43 

 الجودة الشاملة

)التكـيف(   

 املنظمة املتعلمة

)استباق التغيير(   

 املنظمة العاملية 

)التحسين املستمر من أجل التميز(

 التنظيـميالتطــور 

 الزمـــن
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أن املنظمة ال تنتهي عند تطبيق ممارسات إدارة الجودة الشاملة للتكيف مع  السابقيالحظ من الشكل 

حاصل في هذا  تغير ابة ألي محيطها، بل تتطور مع الزمن لتصبح منظمة متعلمة لها قدرة ومرونة االستج

املحيط بتطبيق مبادئ التعلم التنظيمي، ثم تصبح منظمة عاملية متميزة ورائدة بفضل فلسفة التحسين 

فإن نظريات إدارة الجودة الشاملة قد تضمنت واشتملت  املستمر املنبثقة من ثقافة الجودة الشاملة. لذلك

للجودة، وتمتد كمحتوى فكري لنظريات  اإلحصائيعلى املفاهيم السابقة لها مثل ضمان الجودة والضبط 

 الباحثين واملمارسين حاليا. العديد من أخرى مثل نظرية التعلم التنظيمي التي تشكل اهتمام 

 دة الشاملة اجلو إدارةنظام عناصر    3.1.1

مجموعة  تشمل إلى أن إدارة الجودة الشاملة ال يمكن أن Bengt Klefsjöو Jonas Hanssonكل من يشير 

مبادئ فقط، بل تشكل نظاما متكامال يضم مجموعة من العناصر، واملتمثلة أساسا في: القيم الجوهرية، 

  ؟هذه العناصر ما هو مضمون كل منف األسالي  واألدوات.

 إلدارة اجلودة الشاملة النظام املتكامل   1.3.1.1

إدارة أو عناصر النظام املتكامل  لتقديم هذان الباحثانلنوضح ذلك أوال من خالل الشكل الذي طوره 

 على حدة:الشاملة، ثم نورد مضمون كل عنصر من هذه العناصر  الجودة

 دارة الجودة الشاملة النظام املتكامل إل  (:1/3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 n Small nting Total Quality Management ior ImplemeCore Value Model fA  ,öBengt Klefsj &Jonas Hansson املصدر:

MCB University Press, Vol. 15, Iss: 02, Bradford, 2003, p. 74, The TQM Magazine, Organizations 

 

 إدارة الجودة الشاملة

زيادة رضا الزبون الداخلي والخارجي مع تخفيض كمية املوارد الهدف:  

 الجوهرية:القيم 

العليا، املدخل العملياتي،  اإلدارةالتزام 

التحسين املستمر، اتخاذ القرارات على 

أساس الحقائق، التركيز على الزبون، 

املسؤولية الجماعية

 :األساليب

الجودة، نشر سياسة الجودة، حلقات 

مشاركة املوردين، تطوير العاملين، وظيفة 

نشر الجودة، التقييم الذاتي، إدارة العمليات، 

 تصميم التجارب، املقارنة املرجعية

 :األدوات

مخطط الصلة، مخططات املراقبة، 

  ،خرائط التدفق، مصفوفة التصميم

، مخطط MBNQA ،ISO 9000معايير 

Ishikawa ، مخطط الشجرة 
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ثقافة الالتي تشكل  الجوهريةأن إدارة الجودة الشاملة تضم مجموعة من القيم  السابقيشير الشكل 

، وتعطى لها األهمية الكبرى، ثم تأتي األسالي  التي تدعم هذه القيم كحلقات الجودة، وأخيرا *التنظيمية

هذه األسالي  أن  Hellsten و Klefsjöيعتبر و هذه األسالي  كمخططات الرقابة، تطبيق األدوات التي تدعم 

 تطبيق إدارة الجودة الشاملةواألدوات ذكرت على سبيل املثال ال الحصر، ويكون الهدف األساس ي من 

  .املتاحة األمثل للموارداالستغالل مع  ينوالخارجي ينن الداخليائتحقيق رضا الزب بعناصرهاوااللتزام 

 إلدارة اجلودة الشاملة ** وهريةالقيم اجل   2.3.1.1

إلى مجموعة املبادئ املرشدة للمنظمة والتي ال ترتبط بزمن معين، بحيث تشكل  الجوهريةالقيم  تشير 

تنعكس في و خصائص املنظمة الداخلية التي تنشأ نتيجة تفاعل مجموعة من األفكار، الخبرات والتجارب، 

، ويعبر عنها في نحو تحقيق األهداف املنشودة بيئة العمل لتوجيه سلوك األفراد ضمن الظروف التنظيمية

وحة مصطلح األطر ه أدبيات إدارة الجودة الشاملة بعدة مصطلحات )مبادئ، عناصر، أبعاد(، ويعتمد في هذ

 الجوهرية الذي يتضمن أساسا: القيم 

 1حو الزبون،أن إدارة الجودة الشاملة هي فلسفة التوجه ن .Satish Mehra et alيشير التركيز على الزبون:  ‒

أي فلسفة الفهم الجيد للحاجات الحاضرة واملستقبلية للزبائن الداخليين والخارجيين للمنظمة، 

 لقيم األخرى.ا محور لالستجابة ملتطلباتهم وتفوق تطلعاتهم، حيث تشكل هذه القيمة 

بتحديد توجهات املنظمة لاللتزام بالقيم األساسية للجودة، لذلك  عادة يقوم القادة العليا: اإلدارةالتزام  ‒

للمشاركة في عملية تحسين الجودة،  األفراديج  عليهم خلق محيط داخلي يتمكنون من خالله دمج 

 وااللتزام بتخصيص املوارد الالزمة لتحقيق ذلك.

ملة والذي أحد املفاهيم الجوهرية إلدارة الجودة الشا Sandra Klinkenbergتعتبره املدخل العملياتي:  ‒

 حيث تسير املوارد ومختلف نشاطات املنظمة كعملية.   2نتائج التنظيم، ملعظميعطي تقدما ملحوظا 

ينبغي أن يكون التحسين املستمر لجودة العمليات، املنتجات والخدمات كهدف دائم  :التحسين املستمر ‒

لي  التطوير التدريجي، والتقييم الدوري لألداء، وتطوير أداء العمليات للمنظمة، وذلك باعتماد أسا

 على أسالي  التطوير في مختلف األنشطة. األفرادوتدري  

ـــقافالثEdgar H. Schein * عرف  ــــ ــــ ـــ ــــ ــــبأنه ةلتنظيميـــــا ةــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــاملب مجموع »ا: ــ ــ ـــ ـــاألساسي ادئــ ــ ــاخترعته التي ةـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــالجماع اـ ـــ  مشكالتها حل أثناء طورتها أو اكتشفتها أو ةــ

ــالخ للتكيف ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــواالندم ارجيــ ـــ ــ ـــــلألعض تعليمها ثم ومن فعاليتها أثبتت والتي الداخلي اجـــ ـــ  راجع: «.وفهمها  وإدراكها باملشكالت طريقة للشعور  كأحسن الجدد اءـــ

23-,  San Francisco, 2010, pp. 07Edit. thBass Wiley Imprint, 4-, JosseyOrganizational Culture and LeadershipEdgar H. Schein,  

 .بالثقافة أو ثقافة الجودة الشاملة هذا املصطلح( الرتباط Principes( بدل مصطلح مبادئ )Core values) الجوهريةالقيم ** اختار الباحثان مصطلح 
1 Ana Abrunhosa & Patrícia Moura E SÁ, Are TQM Principles Supporting Innovation in the Portuguese Footwear Industry? Technovation 

28, Elsevier, Oxford, 2008, p. 210 
2  Stefan Lagrosen, Exploring the Impact of Culture on Quality Management, International Journal of Quality & Reliability Management, 

MCB University Press, Vol. 20, Iss: 04, Bradford, 2003, p. 476 
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من املهم جدا اتخاذ القرارات على أساس معلومات واقعية وحقيقية، اتخاذ القرار على أساس الحقائق:  ‒

ات الحقيقية سواء كانت ذات خاصية رقمية أو وليس على أساس عوامل عشوائية، حيث تحتاج املعطي

 1شفهية إلى استخدام أدوات نظامية لهيكلتها وتحليلها.

يرجع نجاح استراتيجية الجودة إلى مشاركة جميع األفراد في تحقيق رضا الزبائن املسؤولية الجماعية:  ‒

والتحسين املستمر للجودة، إذ تعني هذه القيمة تطبيق التحسين املستمر في جميع العمليات بمشاركة 

أنها تتضمن  Irving J. DeToroو Arthur R. Tennerجميع األفراد وفي كل املستويات التنظيمية، ويرى 

   2مشاركة املوردين في العمل ملساعدة األفراد على عملية التحسين املستمر.

  أساليب إدارة اجلودة الشاملة   3.3.1.1

، ويشمل الجوهريةأن األسالي  تمثل طرق أداء العمل في املنظمة لنشر القيم Hellsten و Klefsjöيؤكد 

حيث تمثل األسالي  املذكورة أدناه أهم ما يعتمد عند  3كل أسلوب مجموعة من األنشطة ممثلة بعدة طرق،

 Maria Fredriksson:4تطبيق إدارة الجودة الشاملة حس  

تعني لألفضل أو لألحسن، وتترجم إجماال إلى التحسين  Zenتعني التغيير، و Kaizen :Kaiفلسفة الكايزن  ‒

، Masaaki Imaiم على يد الخبير الياباني 1984املستمر، طبقت ألول مرة في اليابان كفلسفة عملية عام 

أن كل األفراد يشاركون باستمرار خطوة بخطوة نحو تحسين عمليات املنظمة، ذلك أن التحسين  اومعناه

ايزن بفلسفة التوجه ليصبح تحسينا جذريا، وتعرف فلسفة الكتد مع الزمن املستمر والتدريجي سيم

عن طريق االلتزام التدريجي  واالستجابة لتطلعاته بالزبون والعمليات، ألنها تركز على خدمة الزبون 

 التي يأتي التفصيل فيها الحقا. Demingبتحسين العمليات، وفق منطق دورة 

م عندما قام 1810تعود الجذور التاريخية للمقارنة املرجعية إلى عام  :Benchmarking املقارنة املرجعية ‒

بدراسة أفضل األسالي  املستخدمة في معامل الطحين البريطانية  Francis Lowellالصناعي االنجليزي 

في بداية الخمسينيات من من قبل اليابانيين كفلسفة عملية استخدمت ألول مرة و لتحديد أكثرها نجاحا، 

ت األمريكية وتكييفها على املطبقة في املنظما واألسالي  املمارسات لحاولوا نقل أفض حيثاملاض ي القرن 

أسلوب يتضمن دراسات تفصيلية لعمليات مماثلة أو مطابقة لتلك التي ك، وتعتبر املقارنة املرجعية بيئتهم

1 Magnus Svensson, TQM – Based Self-Assessment in Educational Organizations: Help or Hindrance, Doctoral Thesis, Department of 

Business Administration & Social Science, Luleå University of Technology, Sweden, 2004, p. 23 
2 Jonas Hansson, Op. cit. p. 15 
3 Roy Andersson et al., Similarities and Differences Between TQM Six Sigma and Lean, The TQM Magazine, Emerald Group Publishing 

Ltd., Vol. 18, Iss: 03, United Kingdom, 2006, pp. 284-285 
4 Maria Fredriksson, From Customer Satisfaction to Citizen Interaction: A Cooperation Model for Community Development Based on 

Total Quality Management, Doctoral Thesis, Department of Business Administration & Social Science, Luleå University of Technology, 

Sweden, 2004, pp. 21-24    )بتصرف(  
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نرغ  في تحسين جودتها، حيث تتطل  القيام بالتقييم الذاتي لعمليات ونتائج املنظمة، والقدرة على 

 ( لتحسين هذه العمليات والنتائج. واملتميزةأترجمة املمارسات املطبقة في منظمات أخرى )الرائدة 

عام أول من طور فكرة حلقات الجودة  Kaora Ishikawaيعتبر : Quality Circles حلقات الجودة ‒

في لتعلم أسالي  وممارسات الجودة، ثم تطورت  أفراد الفرق جمع م، كأسلوب تعليمي هدفه 1960

 6من  تتضمنبذلك حلقات الجودة كفرق عمل جماعي  فأصبحت، أكثر رسميةلتصبح  املنظمات اليابانية

احة، املتالتحسين  بدائلقة بالجودة أو دراسة أفراد هدفهم مناقشة، تحليل وحل املشاكل املتعل 10إلى 

 وهو ما يسمح بتعلم األفراد. 

التخيل التطبيقي: "م في كتابه 1953عام  Alex F. Osborn طوره :Brainstorming العصف الذهني ‒

ية في أي اإلبداع، ويعتبر كمنهجية فعالة لتوليد األفكار "ي للمشكالتاإلبداعمبادئ وإجراءات الحل 

حيث يجتمع أعضاء الفريق لطرح أفكار جديدة بطريقة تخلو من النقد والتقييم، وال تعتبر هذه موضوع، 

األفكار كحلول نهائية، ويتم ذلك بإحدى الطرق: الطريقة املنظمة التي يقوم فيها كل عضو بطرح أفكاره 

  عند دوره، والطريقة غير املنظمة التي يتم فيها طرح األفكار دون مراعاة الدور.

أو دورة  Demingدورة "ـ أو ما يعرف بدورة التحسن، إلى هذه األسالي  هناك ما يعرف بأسلوب  إضافة

PDCA"ها كل منيعتبر  ، والتي James R. Evans وWilliam M. Lindsay انتشارا األكثر األسلوب  أنها.  

أول من تحدث عن فكرة دورة التحسين، التي أعيدت تسميتها من قبل Walter A. Shewart يعد 

 املوالي:مبينة في الشكل أساسية م، حيث تتكون من أربعة مراحل 1950سنة  Demingاليابانيين باسم دورة 

 Demingدورة  (:1/4الشكل رقم )

 

 

 

 

، تعري  سرور علي إبراهيم سرور، دار املريخ ، والتنظيم، واالستراتيجية"اإلدارةالجودة الشاملة "جيمس إيفان وجيمس دين،  املصدر:

 180، ص2009للنشر، بدون طبعة، الرياض، 

التنفيذ "، ثم Planالتحسين عملية تغيير تنطلق من التخطيط " يعتبر  Demingيتضح من الشكل أن 

"Do"فالفحص ،"Check" وأخيرا التحسين ،"Act في شكل دورة علمية وتطبيقية، ينبغي تكرارها باستمرار ،"

 .Kaizenللمحافظة على مستويات الجودة املطلوبة، وهذا ما يطلق عليه فلسفة التحسين املستمر 

ألن التحسين يأتي من تطبيق املعرفة، فيمكن أن  أساس منطقي،مبنية على  Demingبالتالي فإن دورة 

، أو العمليات أسهل، أو أكثر دقة، أو أسرع، أو أقل تكلفة، أو أكثر أمنا، أو اإلدارةتجعل معرفة الهندسة، أو 

 
Plan 

 

Do 
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Act 
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أكثر مناسبة الحتياجات الزبون، باعتماد ثالثة أسئلة أساسية: ما الذي نحاول أن نحققه؟ ما التغييرات التي 

  1لينتج عنها تحسين؟ كيف نعرف أن التغيير يكون تحسينا؟ نجريهايمكن أن 

( فال تقل أهمية 1/3)رقم في الشكل  Hellstenو  Klefsjö التي ذكرها الباحثانألسالي  األخرى وبالنسبة ل

بفهم وترجمة متطلبات الزبون  وظيفة نشر الجودة تتعلقحيث  خصوصيتها وأهميتها،فلكل هي األخرى، 

نشر سياسة  وترتبط، الضمنية إلى املواصفات النهائية لإلنتاج والكفيلة بتفوق هذه املتطلباتالظاهرة و 

، أما بتوضيح أهداف، إجراءات، سياسات وحتى أسالي  الجودة في مختلف املستويات التنظيمية الجودة

د مواصفات فهي تندرج ضمن فلسفة تحسين جودة املنتجات من خالل مشاركتهم في تحدي مشاركة املوردين

وتنمية معارفهم يعتبر كإحدى متطلبات إدارة  العاملين تطوير ، ويشير معظم الكتاب والباحثين أن اإلنتاج

فهو يمكن مختلف املستويات التنظيمية من تحديد  التقييم الذاتيالجودة الشاملة وليس كأسلوب، أما 

بضبط  إدارة العملياتاالنحرافات في تحقيق النتائج والعمل على تداركها لتحقيق التحسين املطلوب، وتعنى 

تصميم ويهدف حتى التسليم النهائي للمنتج،  الزبون كل العمليات لتحسين الجودة، بدءا من معرفة متطلبات 

 . السابقةبناء على البيانات املستمدة من التجارب  ملنتجات، العمليات والخدماتإلى تصميم االتجارب 

هذه األسالي  قد تتداخل فيما بينها، فنجد مثال أن أسلوب الكايزن يتطل   كل إلى أن اإلشارةوتجدر 

، وقد يستخدم أسلوب العصف الذهني في العديد من حلقات الجودة، Demingاستخدام أسلوب دورة 

  ويتطل  أسلوب املقارنة املرجعية القيام بالتقييم الذاتي لعمليات ونتائج املنظمة وهكذا. 

 أدوات إدارة اجلودة الشاملة   4.3.1.1

"، Contrôle"، مراقبة "Planificationإدارة الجودة بأنها: ثالثية الجودة: تخطيط " Joseph M. Juranيصف    

"، والتي يمكن تحقيقها من خالل مجموعة من األدوات تساعد على اتخاذ القرارات Améliorationوتحسين "

 .اإلحصائيةوتسهل عملية تحليل البيانات، حيث يعتمد معظمها على األسالي  

 2واملتمثلة أساسا في: ،فقطثال بعض األدوات على سبيل امل Hellstenو  Klefsjöالباحثان لقد ذكر 

حيث يتطل  أن  يقوم على أساس تمثيل الروابط املنطقية والتتابعية لفكرة مركزية،مخطط الصلة:  ‒

لصلتها  وفقا، ويتم تسجيل االستجابات وتنظيمها ملناقشة هذه الفكرةأفراد  8إلى  6تجتمع مجموعة من 

 .أو عالقتها ببعضها البعض

تتضمن فصل األسباب م، حيث 1924سنة  Walter A. Shewartاقترحها في األصل  مخططات املراقبة: ‒

 ، وذلك لتعريف تأثيرات األسباب املحددة.العامة عن األسباب الخاصة في التغير الذي يحدث للعملية

 179 -177جيمس إيفان وجيمس دين، مرجع سابق، ص ص 1
 175 - 105ص ص املرجع أعاله، راجع:  2



العـالي  التعليم  يف مؤسسـات الشاملـة   اجلـودة  إدارة .  الفصـل 

 

 

كتمثيل للخطوات التي يج  إتباعها خالل عملية معينة باستعمال رموز وأشكال  تعتبر خرائط التدفق: ‒

 ، ويكون من األفضل أن يطورها أفراد مشمولون في العملية )العاملون، املشرفون، الزبائن...(.عليهامتفق 

واملهام بيانيا  ، الوظائفتعرض العالقات بين الخصائص هي صفحات انتشار مصفوفة التصميم: ‒

 .بطريقة توفر نقاط اتصال منطقية بين كل عنصر

األسباب الفرعية لكل تمثيل يقوم على  واألثر، حيثيعرف كذلك بمخطط السب   :Ishikawaمخطط  ‒

 في شكل عظمة سمكة ملعرفة أسباب أي مشكلة من املشاكل املتعلقة بالجودة.سب  

، أو لتحقيق هدف معين. إلتمام مشروع معين املراد انجازهايمثل املسارات واملهام  مخطط الشجرة: ‒

 يستخدم املخطط هذا األسلوب لإلجابة على أسئلة مثل: ما املسارات الالزم اتباعها إلتمام مهمة معينة؟ 

العاملية والي تعتبر كدليل إرشادي نمطي تتبعه املنظمات إلرساء هي مجموعة من املعايير  :9000 اإليزو  ‒

نتهي االلتزام بها بالحصول على حيث ي، العاملية للتقييس*نظام الجودة الشاملة، أنشأت من قبل املنظمة 

 شهادة التقييس التي تساعد على تسويق املنتجات في السوق العالمي.

 20أو معايير جائزة الجودة الوطنية مالكولم بالدريج، أسسها الكونجرس األمريكي في  :MBNQAمعايير  ‒

وعلى  األمريكية ورفع روح التنافس بينها في مجال الجودة، املنظماتأداة لقياس أداء كلتكون ، 1987أوت 

 العموم فإن االلتزام بمعاييرها يساعد على إرساء نظام الجودة.

مخطط و  مخطط الصلة، مصفوفة التصميمتخطيط الجودة )أدوات  :هذه األدوات إلىيمكننا تقسيم و 

(، Ishikawaة، خرائط التدفق ومخطط ودة )مخططات املراقبتنظيم وتحليل بيانات الج، وأدوات الشجرة(

 (.MBNQA معاييرو  9000 إيزو ساء نظامها )وأدوات تحسين الجودة وإر 

ملراحل، إلى أن عرفت قد مرت بالعديد من ايمكن القول أن إدارة الجودة الشاملة  وبناء على ما سبق

، كل املستويات التنظيميةفي التحسين املستمر  ستهدف تحقيقويكنظام متكامل يبنى على القيم الجوهرية 

 1 .في مؤسسات التعليم العالي ما دمنا نتكلم عن ذلك مفهومها طبعاوسيأتي الحقا التفصيل أكثر في 

 

 

 

 

 

م بعد توجه املجتمع األوروبي اتجاه اتفاقية التجارة 1947فيفري  23هي اتحاد عالمي غير حكومي مقره في جنيف، أنشأ في  :ISO* املنظمة العاملية للتقييس 

مطلع  ،http://www.iso.org/iso/fr/home/about.htm راجع: هيئة تقييس وطنية هدفها تحرير معايير عاملية للجودة. 90يضم في عضويته أكثر من و الحرة، 

 17.50، على الساعة: 12/11/2013بتاريخ: عليه 
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 العالي التعليممؤسسات  يف الشاملة اجلودة إلدارة املفاهيمي التأصيل   .2.1

أن التعليم العالي في حاجة إلى إدارة الجودة الشاملة مثل  Katrina Wearnو Samuel K. Hoيعتبر 

ذلك أنها تساعد على تحسين جودة  1ليته،وفعا تهن كفاءباعتبارها مصدر لتحسياألعمال األخرى، قطاعات 

، بما يكفل االستجابة لتحديات السوق، التميز في تقديم املخرجات املعرفيةخصوصا جودة و التعليم العالي 

نى يتس ولناف املستفيدة من العملية التعليمية، األطر ، وتحقيق رضا وتحسين املعارف التعليميةالخدمات 

 إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي. و ، جودة، ضمانهاال تحقيق ذلك إال من خالل فهم ما يعنيه مفهوم

 مقاربات اجلودة يف مؤسسات التعليم العالي    1.2.1

تختلف خاصية مؤسسات التعليم العالي عن غيرها من املؤسسات باعتبارها مقدمة للخدمة، وذلك ما 

 واملقاربات، ويمكن نوعا ما، ال سيما مفهوم الجودة الذي يأخذ العديد من املعاني خاصةيجعل املفاهيم فيها 

  بمقارباته وأبعاده ومحاوره؟حقيقته، فما الذي يعنيه هذا املفهوم تترجم  زواياينظر إليه من عدة  أن

 خصوصية مؤسسات التعليم العالي   1.1.2.1

للمعرفة، التي يج  أن تكون في  منتجايشكل التعليم العالي أحد القطاعات الحيوية في املجتمع باعتباره 

، التعليم العالي مؤسساتنشاط  عن األعمال منظماتنشاط مستويات مقبولة من الجودة، ونظرا الختالف 

 فيها.هذه األخيرة قبل أن نتكلم عن مفهوم الجودة خصوصية  أن نوضح أوالينبغي 

)مدخالت، عمليات، مخرجات( يمكن أن يطبق في  اإلنتاجأن نظام  William E. Deming  يؤكدمن جهته 

 مؤسسات التعليم العالي التي يأخذ نظام إنتاجها الشكل املوالي: فيها، بما جميع املنظمات مهما كان نشاطها

 نظام التعليم العالي (:1/5الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,Journal of Qafqaz Management in Higher EducationaI Institutions Application of Total QualityÖmer F. Ünal , املصدر:

University,  Qafqaz University, Vol. 01, Iss : 07, Azerbaijan, 2001, p. 05 

1 Samuel K. Ho & Katrina Wearn, A Higher Education TQM Excellence Model: HETQMEX, Quality Assurance in Education, MCB 

University Press, Vol. 04, Iss: 02, Bradford, 1996, p. 35 

 املخرجات

 طلبة مؤهلين
 مهارات/ معارف جديدة

 نتائج البحث 

 التصميم وإعادة التصميم

 ،استشارةبرنامج التدريس، 

 البحث العلمي ة،م الطلبيتعل

 البحث عن الزبائن

الزبائن أصحاب 
 املصلحة

 الحكومة
 قطاع األعمال

 العائالت
 املدخالت  الطلبة

 الطلبة 
 الهيئة األكاديمية

 الهيئة اإلدارية 
 العمال

 املعدات والتجهيزات 

املوردون أصحاب 
 املصلحة

 العائالت 
 املدارس العليا

 الكليات التحضيرية 
 قطاع األعمال 

 العمليات 

 ؟نحن اآلن وأين نريد أن نكون  أين
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في مؤسسات التعليم العالي يرتكز أساسا على األسئلة املحورية  اإلنتاجوعليه فإن هذا النظام أو نظام 

اف أصحاب املصلحة )الزبائن واملوردون(؟ األطر من هم ؟ التالية: ما هو التوجه االستراتيجي لهذه املؤسسات

دورة تنطلق و . عن كل ذلك السابق؟ ماهي العمليات املفتاحية؟، ويجي  الشكل ما هي املدخالت؟ واملخرجات

لهذه تحديد التوجه االستراتيجي  تحديد حاجاتهم ورغباتهم، إلىالبحث عن الزبائن و هذا النظام من عملية 

كة بمشار  جديدة أو إعادة تصميم العمليات القائمة عمليات، ليتم بعدها تصميم بناء على ذلكاملؤسسات 

بعمليات ، )معارف ومهارات جديدة، طلبة مؤهلين...( مرغوبة تحويل املدخالت إلى مخرجات يتم حتىوردين، امل

  تحويل القيمة أو العمليات املصممة.

أن هناك ثالثة خصائص تميز مؤسسات التعليم العالي عن إلى  Tibor G. Csizmadiaيشير ومن جهته 

 فيها:  اإلداريةهيكلها وثقافتها، وهو ما يؤثر على تطبيق مختلف املمارسات و نظام إنتاجها غيرها بالنظر إلى 

اف الفاعلة فيها وكثرة العمليات األطر تتصف مؤسسات التعليم العالي بالتعقيد نظرا لتعدد  التعقيد: ‒

أن:  Pamela S. Tolbertو  Richard H. Hallها، حيث يشير ـــداخلها، وكذا تعدد املعامالت بينها وبين محيط

ملواجهة إشكالية االستجابة  والجغرافي العمودي، أكثر تعقيدا على املستوى األفقيهذه املؤسسات » 

األفقي إلى طرق  التعقيد، حيث يرجع 1«اف الفاعلة...األطر لجميع االنشغاالت واألفكار املختلفة لجميع 

في كل األقسام وعدد األقسام، وينتج  العمودي فيرجع إلى تعدد املستويات التعقيدتقسيم املهام، أما 

 . األداءالتشتت الجغرافي عن توزيع مختلف الوظائف على مواقع جغرافية متعددة لرفع مستويات 

كثيرا ما نجد تخصصات أكاديمية وتوجهات فكرية كثيرة في مؤسسات  اختالف التوجهات العلمية: ‒

، وذلك ما يؤدي إلى تعدد املحتويات العلمية واملناهج اإلنتاجيةة أو يالعالي مقارنة بنظيرتها الخدم التعليم

التعليمية، حيث تعبر التوجهات العلمية عن تركيبات معرفية واضحة تشكل مع الزمن ثقافات فرعية 

على غرار  اإلداريةاألسالي  متعددة لألفراد في هذه املؤسسات، وهذا ما يؤثر بصفة أو بأخرى على اعتماد 

 .إدارة الجودة الشاملة

تعبر السمعة التنظيمية عن التقدير الشائع من قبل الجمهور ألي جامعة أو كلية، إذ  السمعة التنظيمية: ‒

يصع  تقليدها أو  الصفات الذاتية التي تميز بينها ويمكن أن تفسر سلوكها االستراتيجي، حيثتشير إلى 

املشكلة للثقافة التنظيمية، والتي نقلها ألنها مستمدة من مميزات داخلية فريدة من نوعها تعبر عن القيم 

تؤثر بصفة أو بأخرى على اعتماد أسالي  إدارة الجودة الشاملة خاصة في مؤسسات التعليم العالي التي 

 تقوم في جوهرها على إنتاج املعرفة.

أو  ،خدمةلل مقدمةكون مؤسسات التعليم العالي  إلى هذه الخصائص ينبغي أن ال نتغاض ى عنإضافة 

ذلك يكون من الضروري ، لتقديم الخدمةفيها باألحرى هو نظام ل اإلنتاجكونها مؤسسات خدمية، ونظام 

  ، حس  ما أورده املختصون.معرفة خصائص الخدمة

1 Tibor G. Csizmadia, Quality Management in Hungarian Higher Education Organizational Responses to Governmental Policy, 

Doctoral Thesis, Faculty of Management & Governance, University of Twente, The Netherlands, 2006, p. 54 (بتصرف) 
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تحدد طبيعة أساسية  أربعة خصائص Gary Armstrongوصديقه  Philip Kotlerيحدد وفي هذا الصدد 

  1وهي: بناء على تعريفهم لها، الخدمة

 ؛تذوقها، ملسها، سماعها، أو شمها ما يميز الخدمات، عدم التمكن من رؤيتها، الالملموسية: ‒

كن فصلها عن أحد الخصائص األساسية للخدمة، إنتاجها واستهالكها في نفس اللحظة، وال يم التالزمية: ‒

 ؛مقدمها )شخص أو آلة(

ن تقديمها، خصائص الخدمات، التغير الحاصل لجودتها ألنها تتعلق بمقدمها، مكا من عدم التجانس: ‒

 ؛مدة وطريقة تقديمها

من بين الخصائص األساسية للخدمة، ال يمكن في أي حال تخزينها لالستعمال  غير قابلة للتخزين: ‒

 املستقبلي أو التنبؤ باملبيعات.  

التعليمية التي تقدمها  الخدمةالخدمات، بما في ذلك  إلى أن هذه الخصائص عامة لجميع اإلشارةوتجدر 

  .مؤسسات التعليم العالي

 جودة التعليم العالي تعريف مقاربات    2.1.2.1

اف الفاعلة في األطر نظرا لتعدد رؤى الزبائن و  ،واضح ومثير للجدل يعتبر مفهوم جودة التعليم العالي غير 

 .املصطلحالعملية التعليمية حوله، لذلك نجد أنه من الصع  تحديد تعريف موحد وشامل لهذا 

منظور افتراض ي وشرط أساس ي يأخذ بعين » جودة التعليم العالي بأنها:  Robert Birnbaumيعرف  حيث

أو مدى مطابقة ستحقاقية اال : أساسية هيثالثة أبعاد  وقد حدد لها، 2«االعتبار نظرة أصحاب املصالح 

 البعدمؤسسات التعليم العالي للمعايير املهنية والتعليمية باالعتماد على تقييم الخبراء األكاديميين، 

أو مدى  الفرداني البعداف الفاعلة، األطر أو درجة إشباع أي جامعة أو كلية الحتياجات مختلف  االجتماع 

ا بالنسبة ـــــــــمساهمة هذه املؤسسات في تكوين كفاءات بشرية من خالل الخدمة التعليمية املوجهة للطلبة. أم

مؤسسات  ألصحاب املصلحة فياعتمدا على وجهات النظر املختلفة فقد  Diana Greenو Lee Harveyلـ 

 م العالي تأخذ خمسة تعاريف مختلفة:التعليم العالي لتحديد مفهوم الجودة، ووجدا أن جودة التعلي

األكاديمية دائما التفوق  والهيئات مؤسسات التعليم العاليأي أن يكون هدف  الجودة بمعنى التميز: ‒

ولعل هذا التعريف فيه صرامة وشدة  3، وخصوصا تحقيق نتائج متميزة وأفضل من اآلخرين،والتميز

1 Gary Armstrong & Philip Kotler, Principes de Marketing, Pearson Education, 8ème Edit., Paris, 2007, pp. 214-215 
2 Antigoni Papadimitriou, The Enigma of Quality in Greek Higher Education: A Mixed Methods Study of Introducing Quality 

Management into Greek Higher Education, Doctoral Thesis, Faculty of Management & Governance, University of Twente, The 

Netherlands, 2011, p. 34 
3 Janne Parri, Quality in Higher Education, Vadyba/Management, Index Copernicus International, Vol. 11, Iss: 02, Poland, 2006, p. 107 
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دما تكون معايير التميز غير منطقية وال يمكن بلوغها، والقائمين عليها خاصة عن لهذه املؤسساتبالنسبة 

 وعادة ما يستخدم في نظام التصنيع باعتبار أن معايير الجودة فيه محددة بدقة.

هذا التعريف يصف الجودة بمعنى الكمال والخلو من األخطاء، ولكن الجودة بمعنى انعدام األخطاء:  ‒

، وإنما %100ي، وال يمكن بلوغ درجة الكمال بنسبة تحقيق ذلك في مؤسسات التعليم العالي يبقى نسب

 يترك مستوى متدني جدا ملجال الخطأ ما دامت خدمة التعليم من تقديم البشر.

ويمكن  1أي املطابقة ملواصفات الزبون أو رسالة الجامعة أو الكلية، مة لألهداف:ءالجودة بمعنى املال ‒

تحقيق ذلك في مؤسسات التعليم العالي إذا تحددت هذه املواصفات بدقة متناهية باعتبار أن هناك 

جماعات متعددة من الزبائن لهذه املؤسسات، لذلك فإن هذه األخيرة تحدد رسالتها ثم تحدد مواصفات 

 كل زبون وتبحث عن تحقيق التوافق بينها.

ودة بالقيمة وخصوصا القيمة النقدية، ويرتبط هذا املفهوم في أي مساواة الجالجودة كقيمة نقدية:  ‒

مؤسسات التعليم العالي بالكفاءة والفعالية، أو مدى تحقيق هذه املؤسسات ألهدافها واالستجابة 

لتطلعات زبائنها بأقل تكلفة وأقل قيمة، ولو نالحظ هذا من وجهة نظر الزبون املحوري أو الطال  نجد أن 

 خدمة تعليمية عالية الجودة ثم البحث عن قيمة الخدمة. همه األولي تلقي

الفهم واملواقف االيجابية والتغيير املوضوعي من على يحصل الطال  أو الخريج  الجودة بمعنى التحول: ‒

أو خالل مراحل العملية التعليمية، والطال  أو الخريج األفضل هو القادر على إدارة حياته العملية 

  2، بمساعدة املعرفة واملهارة والخبرة املكتسبة في الجامعة.بسهولة والتحول لهااملستقبلية العلمية 

اعتمد على نظرة شمولية ملفهوم جودة التعليم  Birnbaumنجد أن  وباملقارنة بين التعاريف السابقة

ألصحاب فقد اعتمدا على وجهات النظر الجزئية  Greenو  Harveyالعالي من خالل ثالثة أبعاد متكاملة، أما 

على  كلهموقد اعتمد  متكاملة.وحددا خمسة تعاريف مختلفة لكنها التعليم العالي  املصلحة في مؤسسات

 .جودة التعليم العاليمفهوم  لتحديد ةكيفي مقاربة

لتحديد مفهوم جودة التعليم العالي  ةكمي مقاربةفقد اعتمدا على  Joe Berryو  Helena Worthenأما 

معدل التخرج االجمالي، معدل الطلبة املوظفين ومستوى أجورهم، معدل الطلبة املعنيين » من خالل: 

سهولة الحصول على بالدراسات العليا، نقاط التفوق في االمتحانات الرسمية، االستخدام الفعال للموارد، 

منه، عدد الطالب في الصف ونسبة األساتذة/الطلبة، التقييم على  التعليم لكل الذين بإمكانهم االستفادة

أساس التدريس، تطوير قدرات الطال  الستعمال معارف جديدة في التطبيق )خارج الصف(، تشجيع وتسهيل 

متابعة الدراسة، فرص التعلم والتطوير املنهي لألساتذة، فائدة هذا التعلم بالنسبة للطلبة، تطوير مهارات 

1 Lynn T. Drennan, Total Quality Management in Higher Education: An Evaluation of the Impact of Assessment and Audit on the 

Quality of Teaching and Learning in the Scottish Universities, Doctoral Thesis, Faculty and Department of Education Studies, University 

of Glasgow, Scotland, 2000, p. 36 
2 Janne Parri, Op. cit. p. 108 
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االحترام املتبادل دها و يستطوير الوعي االنتقادي، إنشاء الجماعة، بيئة تعلم ات املواطنة النشطة، وسلوكي

الجمع بين كل هذه التدابير  إن. 1«بين الطالب واألساتذة، وتأمين حرية املناقشة األكاديمية للطلبة واألساتذة 

، يعطي صورة مثالية لجودة التعليم العالي، لكننا نجد بعضا منها يحظى باألولوية على حساب البعض اآلخر

 .تهمل التدابير الثانوية مؤسسات التعليم العاليلذلك قد نجد بعض 

لتحديد وطنية والدولية وبالنسبة للمقاربة املعتمدة لدى العديد من الباحثين والعديد من الهيئات ال

واملؤشرات الكيفية في تعريف جودة التعليم العالي، هي املقاربة التي تجمع بين املؤشرات الكمية  مفهوم

 الجودة وتحديد مستواها. 

م متعدد األبعاد واملحاور، وعليه فإن اختالف مقاربات تعريف جودة التعليم العالي إنما يجعلها كمفهو 

الذي م، و 1998املنعقد بباريس سنة مؤتمر اليونسكو للتعليم يتفق مع التعريف املقرر للجودة في وهذا ما 

ميع وظائف التعليم أن الجودة في التعليم العالي مفهوم متعدد األبعاد ينبغي أن يشمل ج» :ينص على

واملباني واملرافق واألدوات،  املناهج الدراسية، والبرامج التعليمية، والبحوث العلمية، والطالب،وأنشطته مثل: 

 2.« ر مقارنة للجودة معترف بها دولياوتوفير الخدمات للمجتمع املحلي، والتعليم الذاتي الداخلي، وتحديد معايي

 واحملاور كمفهوم متعدد األبعاد جودة التعليم العالي   3.1.2.1

: جودة الطال ، جودة األستاذ، جودة املباني... وغيرها، تعبر املحاور عن مجاالت جودة التعليم العالي مثل

أما األبعاد فهي تعبر عن العناصر التي تعكس مواصفات جودة هذه املحاور مثل: الكفاءة، املصداقية، 

 األمان... وغيرها.

من الدراسات املعتمدة  Elaine M. Aspinwall و Mohammad S. Owliaدراسـة تعتبر وفي هذا السياق  

حيث حـاول الباحثـان إسقـاط األبعـاد ، واملعروفة في هذه األدبيات في تحديد إطار أبعاد جودة التعليم العالي

على قطـاع التعليم  .James A. McCall et al لـ البرامجأبعاد جودة و  David Garvinلـ  املختلفـة لجودة املنتج

، فخلص في هذا القطاع املختلفـة ألبعـاد جودة الخدمـة لتحديد أبعاد الجودة العـالي، ثم اعتمـاد النمـاذج

 :املوضحة في الجدول املواليالباحثان إلى حصر األبعاد 

 

 

 

1 Waheed Afzal, On Students’ Perspective of Quality in Higher Education, 3rd International Conference on Assessing Quality in Higher 

Education, Lahore – Pakistan, 6th – 8th December, 2010.  
2 UNESCO, Higher Education in the Twenty-First Century Vision and Action, Working Document at the World Conference on Higher 

Education, UNESCO, Paris, 5-9 October 1998. 
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 التعليم العاليأبعاد جودة  (:1/2الجدول رقم )

 التعريف ي  التعليم العال  الترجمة االنجليزية األبعاد الرقم

 Reliability االعتمادية 01

 درجة صحة، دقة، وحداثة التعليم

 التزاماتهامؤسسة التعليم العالي  تؤديإلى أي مدى 

 درجة االتساق في العملية التعليمية )التعليم(

 إرادة وميل الطاقم األكاديمي ملساعدة الطلبة Responsiveness االستجابة  02

 فهم الزبائن وحاجاتهم Understanding customers فهم الزبائن 03

 اإلرشاددرجة تواجد الطاقم للتوجيه و  Access االقتراب 04

 املعرفة النظرية والتطبيقية للطاقم واملهارات األخرى  Competence الكفاءة 05

 السلوك االنفعالي وااليجابي تجاه الطلبة Courtesy املجاملة 06

 درجة تواصل املحاضرين والطلبة في الصف Communication االتصال 07

 درجة اعتماد مؤسسة التعليم العالي  Credibility املصداقية 08

 خصوصية املعلومة Security األمان 09

 حالة، كفاءة، وجود التجهيزات والتسهيالت Tangibles امللموسية 10

 املعرفة/املهارات األولية املتطلبة للطلبة Performance األداء 11

 واملهارات اإلضافية، استخدام الكمبيوتراملعرفة  Completeness االنجاز 12

 درجة تطبيق املعرفة/املهارات املكتسبة في مجاالت أخرى  Flexibility املرونة 13

 كيفية تعامل مؤسسة التعليم العالي مع شكاوي الزبائن وحل املشاكل Redress التعويض 14

 ,n Higher EducationFramework for the Dimensions of Quality iA Mohammad S. Owlia & Elaine M. Aspinwall , املصدر:

Quality Assurance in Education, MCB University Press, Vol. 04, Iss: 02, Bradford, 1996, p. 18 

التعليم العالي، حيث  لتعريف الوصفي لتسيير وقياس جودةا أعاله تشكل األبعاد املوضحة في الجدول 

تتعلق أبعاد االعتمادية، املصداقية، األمان، والتعويض بمؤسسة التعليم العالي في حد ذاتها، أما بعد 

، األداءاالتصال فيتعلق باملنهج التعليمي املعتمد، ويتعلق بعد امللموسية بالتجهيزات، وفيما يخص أبعاد 

وتتعلق األبعاد املتبقية )االستجابة، فهم الزبائن، االقتراب،  االنجاز، واملرونة فهي تتعلق بمستوى الطلبة،

 وهذا ما يعرف بمحاور الجودة. ، اإلداري الكفاءة، واملجاملة( بالطاقم األكاديمي و 

الكثير من األفكار والتوجهات حول تقسيمها في مؤسسات التعليم  يقودنا التكلم عن هذه املحاور إلىو 

لباحثين ملحاور جودة التعليم العالي، ومن جهة نجد تقسيم الهيئات الوطنية، العالي، فمن جهة نجد تقسيم ا

ومن جهة نجد تقسيم الهيئات الدولية، ويختلف كل تقسيم عن اآلخر ، لذلك يكون من األفضل التركيز على 

 املحاور دون التركيز على التقسيمات، حيث تتمثل هذه املحاور على العموم في: 

ليس هناك خالف حول الدور الهام الذي يقوم به األستاذ في نظام التعليم العالي،  جودة األستاذ: ‒

ويقصد بجودة األستاذ تأهيله العلمي الذي يسهم في إثراء العملية التعليمية وتقديم املحاضرات بصفة 

من  مميزة واملساهمة الفعالة في نشاطات البحث العلمي في الكليات والجامعات، والتي تعكس بمجموعة

الكفاءة ندرج ضمنها الكفاءة العلمية والخبرة العملية، تالتي  الكفاءة املهنيةالسمات تتمثل أساسا في: 

الكفاءة أو املهارات االتصالية لألستاذ التي تمكنه من إيصال املعلومة بصفة جيدة للطلبة،  الفنية
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الكفاءة ح واألفضل للطلبة، والتي تجعل األستاذ حريصا على األمانة العلمية وتقديم األص الخلقية

 وتحكم األستاذ بصفة جيدة في لغة التدريس إللقاء املحاضرة بصفة جيدة. اللغوية 

باعتبار أن الطال  هو جوهر العملية التعليمية والزبون املحوري لها ينبغي إعطاء أهمية  جودة الطالب: ‒

التعليم العالي ويمكنه من إتمام خاصة له، ويقصد بجودة الطال  تأهيله الذي يسمح له بدخول نظام 

دراساته الجامعية واستيعاب املعرفة التي تعكس خريج ذو مستوى جيد، أي أن جودة الطلبة ال يعبر عنها 

بمستوى وجودة الخريجين فقط، بل بجودة الطلبة خالل مراحل التعليم العالي كذلك، حيث تعكس 

أو تحكم الطال  بصفة جيدة في مجال تخصصه  الكفاءة العلميةبمجموعة من الصفات املتمثلة في: 

التي ينالها الطال  من  الكفاءة العمليةواألدوات الضرورية في هذا التخصص مثل: االعالم اآللي واللغات، 

أو إملام الطال   الكفاءة الثقافيةخالل التربصات والنشاطات التطبيقية خالل مراحل تعليميه، 

التي يندرج ضمنها قدرة الطال  على الكفاءة السلوكية تخصصه، وبمواضيع علمية وثقافية خارج إطار 

وإدراك األمور وتحليلها وانتقادها وكذلك املواقف الخلقية كاالنضباط وح  العمل وغيرها، وتعين  اإلبداع

 هذه السمات الطال  على التحول إلى الحياة العملية أو مواصلة دراساته العلمية. 

ضم البرامج التعليمية مجموعة مميزة ومنظمة من املقررات الدراسية والتي ت جودة البرامج التعليمية: ‒

ويقصد بجودتها عمقها، مرونتها، وشمولها ملختلف  1تؤدي إلى منح الدرجة األكاديمية لهذا البرنامج،

املعرفية التحديات العاملية واملستجدات املتطلبات التنموية و  املعارف العلمية والتطبيقية بما يتناس  مع

الحديثة، ويسهم في تحسين جودة مخرجات العملية التعليمية، ويتم تطوير هذه البرامج باالعتماد على 

 وأصحاب املصلحة الطلبة طلعاتبدراسة متطلبات سوق العمل وت ون األساتذة املختصين الذين يقوم

 لترجمها إلى تخصصات علمية تندرج ضمنها مجموعة من البرامج األكاديمية.

املناهج التعليمية إلى عشرة أنواع: املحاضرة، جماعات Shahida Sajjad قسم ت دة املناهج التعليمية:جو  ‒

لع  األدوار، الذهني، العمل، املؤتمرات، العصف  ورشالفردي، الفروض، امللتقيات،  العرضالحوار، 

ال يوجد ف 2الظروف واملسببات املختلفة النتهاج منهج تعليمي معين أو آخر، تووضحودراسة الحاالت، 

منهج أفضل من آخر أو منهج أمثل، فما هو أمثل لتدريس مادة امليكانيك ليس بالضرورة أفضل لتدريس 

مادة الفلسفة، وما هو أمثل لتدريس هذه األخيرة للسنة األولى لطلبة التدرج ليس بالضرورة أفضل 

وعلى هذا األساس يقصد بجودة املنهج التعليمي انتهاج . فس املادة لطلبة ما بعد التدرجنلتدريس 

األسلوب املناس  إلثارة استجابة الطلبة في الصف وإيصال املعلومات املتطلبة في تلك املادة، باالستعانة 

إلى جان   تفيدين،باإلمكانات املتاحة واستخدامها بما يتناس  والبرنامج املقرر لتلبية توقعات املس

ؤتمر رابطة أبحاث م، ضمان جودة واعتماد البرامج األكاديمية ي  املؤسسات التعليمية )األهداف، االجراءات، النتائج(سوسن شاكر مجيد الجلبي،  1

 .2011أفريل  30-29 بيروت،، قصر اليونسكو جامعات لبنان بالتعاون مع املكت  الوطني لبرنامج تمبوس األوروبي،
2 See: Shahida Sajjad, Effective Teaching Methods at Higher Education Level, Pakistan Journal of Special Education, University of Karachi, 

Vol. 11, Sindh, Pakistan, 2010, pp. 01-16 



العـالي  التعليم  يف مؤسسـات الشاملـة   اجلـودة  إدارة .  الفصـل 

 

 

االهتمام املماثل بجودة طرق التدريس ووسائل وأسالي  التقييم التي يج  أن تكون أولويتها دائما العمل 

  .الطلبةومهارات معارف على تحقيق التحسن املستمر في 

 :تشمل املدرجات، القاعات، املكتبات، اإلقامات  جودة املباني والتجهيزات والوسائل التعليمية

الجامعية، النوادي الطالبية، الحدائق، التجهيزات املكتبية، التهوية، االضاءة، الصوت وغيرها، إضافة إلى 

وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصال، والتي تؤثر بصفة أو بأخرى على جودة مخرجات العملية التعليمية 

لذي يتم فيه وبه التفاعل بين عناصر هذه العملية، ويقصد بجودة املباني والتجهيزات باعتبارها املحور ا

والوسائل التعليمية توافرها من الناحية النوعية والكمية بما يكفل التوزيع املناس  للتخصصات 

من  ري اإلداالعلمية عليها، واحتواء الطاقات الطالبية الجامعية وتوفير شروط العمل للطاقم األكاديمي و 

 أجل العمل على تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية.

  :اعتمادا على أعمال  التعليمييقصد بجودة الكتاب جودة الكتاب التعليميJoseph M. Juran  توفر  بأنها

مجموعة من املواصفات في الكتاب تعكس اشباع حاجات املستفيدين وتحوز على رضاهم مع عدم 

وباعتباره منتجا أكاديميا يمكن تصنيف املستفيدين  1احتواءه على العيوب العلمية، املنهجية واملطبعية،

يدين الخارجيين )خريجون، (، واملستفاإلداري ، األساتذة، الطاقم ةبإلى: املستفيدين الداخليين )الطلمنه 

بالتالي كلما تحسنت جودته كلما أثر ذلك إيجابا على رضا هذه مؤسسات تعليمية أخرى، مهنيون...(، 

 اف نحو التحصيل املعرفي والبحث العلمي.األطر 

  حدد  التعليمية: اإلدارةجودةPeter F. Drucker :تحديد األهداف الخاصة أو  الرسالة ثالثة أبعاد لإلدارة

وضمان إنتاجية العمل واألفراد  أداء األفرادورسالة املنظمة مهما كانت مؤسسة أو مستشفى أو جامعة، 

 2أو التسيير بشكل مسؤول وتأثير هذه املنظمة على املجتمع، املستخدمين، واملسؤولية االجتماعية

على جودة اللوائح والتشريعات واألنظمة  وينعكس االلتزام بهذه األبعاد في مؤسسات التعليم العالي

والقوانين والسياسات والفلسفات في ظل إدراك القادة ألهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة، حيث تكون 

 واضحة، محددة، مرنة ومواكبة للتغييرات الحاصلة.

لي ألنها تحقق تقوم الحكومات بتوفير مساعدات مباشرة ملؤسسات التعليم العا جودة التمويل التعليمي: ‒

تندرج ضمن الوظائف األساسية للجامعات والكليات، وتحتاج هذه  3أرباح اجتماعية واقتصادية،

املؤسسات يوما بعد يوم إلى مزيد من املساعدات املالية خاصة بعد االرتفاع املتزايد ألعداد الطلبة وتنوع 

ية املناسبة والوقت املناس  بما يكفل الخدمات التعليمية، ويقصد بجودة التمويل التعليمي توفره بالكم

 توفير املوارد الالزمة لتقديم هذه الخدمات.

الندوة الوطنية لتطوير املناهج واالختصاصات التي تنظمها وزارة التعليم العالي، جامعة  أبحاث، جودة الكتاب الجامع  وآفاق تطويرهعبد هللا سعيد،  1

 )بتصرف(. 2007ماي  31-30حل ، سوريا، 
2 Peter F. Drucker, Devenez Manager: Les Meilleurs Textes de Peter Drucker, Pearson Education, Sans Edit., Paris, 2006, p. 21 
3 Ben Jongbloed, Funding Higher Education: Options, Trade-Offs and Dilemmas, Paper for Fulbright Brainstorms 2004 - New Trends in 

Higher Education, Lisbon, Portugal, 25 September 2004. 
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تحدد  وكميةيحتاج تقييم الخدمات التعليمية إلى وضع مؤشرات كيفية  التعليمي: األداءجودة تقييم  ‒

مستوى الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، ويقصد بجودة تقييم 

 .التعليمي وضوح ودقة وشمولية هذه املؤشرات األداء

عموما يمكن تعريف البيئة التعليمية بأنها العملية التي تنشأ الوعي والفهم جودة البيئة التعليمية:  ‒

، الثقافية، والتكنولوجية، وتتعلق اإلنسانللعالقة بين األفراد وبيئاتهم املتعددة: الطبيعية، صنع 

ويقصد بجودتها السلوك البيئي املسؤول لتطوير مجتمع واع ومهتم  1لوكيات،باملعرفة، القيم، والس

بالبيئة واملشاكل املتعلقة بها من خالل املعرفة، املهارات، السلوكيات، الدوافع، وااللتزام بالعمل فرديا 

 وجماعيا ألجل حل املشاكل املتداولة والوقاية من املستجدة.    

الكمية أن لكل بعد من األبعاد ولكل محور من املحاور أعاله مجموعة من املؤشرات  اإلشارةوتجدر 

إذا  ال فال يمكن أن نعرف مثال مستوى الجودة من خالل بعد فهم الزبائن إ ،لقياس مستوى جودته والكيفية

وال يمكن أن : درجة توافق البرامج الدراسية مع حاجات الزبائن كمؤشر كيفي، ترجمته إلى مؤشرات، مثل تتم

: نسبة االحتفاظ أو االنتقال ثلم ،إال من خالل مجموعة من املؤشرات كمحور نعرف مستوى جودة الطال  

  إلى املستويات الدراسية األعلى كمؤشر كمي.

 مؤسسات التعليم العالييف جوهر ضمان اجلودة    2.2.1

بالنظر إلى مؤسسات التعليم العالي نجد أن لها ثالثة أهداف جوهرية: تطوير الطلبة، ترقية املعرفة، 

 تحقق، وهو ما يتطل  ضمان الجودة داخليا وخارجيا حتى تنفيذ جميع األنشطة املخطط لهاواملساهمة في 

 مؤسسات التعليم العالي؟  فما املقصود بضمان الجودة فيهذه األهداف،  اإلداريةالعمليات األكاديمية و 

 ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العالي حقيقة   1.2.2.1

واملطبقة في  املقررة واملنتظمة،مجموعة النشاطات  »بأنه:  ISO 8402ر ياضمان الجودة حس  معيعرف 

وخدماتها منظمة بمنتجاتها معين ) كيان في الالزمةلتوفير الثقة  حس  الحاجة وظهرتنظام الجودة، إطار 

معين، بل يتضمن  إجراءفضمان الجودة ال يقتصر على نشاط أو ، 2« متطلبات الجودةبفي حتى ي (وعملياتها

 Dianaو Lee Harveyيشير كل من  وفي ذات السياقلجودة*، نظام ا ضمن واالجراءاتالعديد من النشاطات 

Green  :تعلق بـ: اآلليات، اإلجراءات، والعمليات املعتمدة لتحقيق الجودة املرغوبة واملحددة. االفتراض ي» أنه

1 Gareth Thomson & Jenn Hoffman, Measuring the Success of Environmental Education Programs, Canadian Parks and Society, Sierra 

Club Canada, Web-site: http://macaw.pbworks.com/f/measuring_ee_outcomes.pdf, See on: 25/12/2013, At: 18.15, p. 06 
2 Wouter Van Den Berghe, Application des Normes ISO 9000 dans l’Enseignement et la Formation, Revue Européenne de Formation 

Professionnelle, CEDEFOP, N° 15, Grèce, 1998, p. 22 

يتضمن: نظام التوثيق، و التحسين املستمر لألداء، تحقيق و تطبيق سياسة الجودة على  حيث يساعدتسيير الجودة  هدفه كاملهو نظام  نظام الجودة: *

Guide Méthodologique de la Démarche DAIO, U راجع: (.اإلدارة)مجلة  اإلدارةنظام الفحص )التدقيق الداخلي(، نظام تحليل النتائج على مستوى 

, Vu le: 27/12/2013, A: 18.30, p. 02  ://udaio.asso.fr/doc/doc_114.pdfhttp, Sur le Site:Qualité 
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يفهم من  وعليه ال  ،1«الضمني لتطوير ضمان الجودة هو إذا كانت هذه اآلليات مطبقة فإن الجودة ستحقق 

مجموعة من اآلليات من خالل جودة البل ضبط  يير واملواصفاتمجموعة من املعابأنه  ضمان الجودة

 .واالجراءات والعمليات

الفصل بين مصطلح الجودة  د، أي عنالتعليم العالي مؤسسات في وعند تحليلنا أكثر لهذا املفهوم

تلبية لخدمة التعليمية والتي تعكس قدرتها على اواصفات م مجموعةوالضمان، نجد أن األول يدل على 

 لجودة(.ضمان اسابقا، لكن يحدث االشكال في املصطلح الثاني )، وقد تم تعريفه الزبائنحاجات ورغبات 

حيث اعتبر أن ، Fave-Bonnet بمفهومه الواسع املصطلحأحد الباحثين الذي تكلموا عن مضمون هذا 

موضحة في  من ثالثة زوايا التعليم العالي، يمكن النظر إليه مؤسسات وخاصة فيضمان الجودة مصطلح 

 الجدول أدناه:

 لجودةضمان ا صطلحم مضمون  (:1/3رقم )الجدول 

 التطبيق هدفال السؤال الجوهري  املصطلحات

 تطبيق التقييم قياس الجودة كيف نقيس الجودة؟ تقييم الجودة

 التحقق من الجودة إثبات أن الجودة تحققت كيف نضمن الجودة؟ ضمان الجودة

 االجراءات وثقافة الجودةتنفيذ  تسيير الجودة كيف نتحصل على الجودة؟ إدارة الجودة

Universitaire: Une Conception à Promouvoir et ànseignement L’Assurance Qualité à l’E, et al. Mélanie Julien  املصدر:

Québec, 2012, p. 07, Avis à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Conseil supérieur de l’éducation, n ŒuvreeMettre  

مؤسسات التعليم  وخاصة فيضمان الجودة  مصطلح يكون من الواضح أن وبناء على الجدول أعاله

وليس  واملدير ليست متماثلة مختلفة، فنظرة كل من املقيم، املقرر وجهات نظر ثالث  يأخذ يمكن أن العالي

والثاني يهتم بكيفية ضمان الجودة ، األول يهتم بمسألة كيفية قياس الجودة لديهم هدف واحد كذلك

هذا بالنسبة للمعاني التي يتضمنها كل مصطلح على حدة، فما هي املعاني  لثالث يهتم بكيفية الحصول عليها.وا

 في مؤسسات التعليم العالي؟  شموليواملفاهيم التي يتضمنها ضمان الجودة كمصطلح 

مصطلح  »بأنه: في مؤسسات التعليم العالي ضمان الجودة   .Lazãr Vlãscesanu et al من جهته يعرف

أو  ،جودة نظامتحسين( و  حفاظ ،تحقيق ،رقابةقياس، تقييم )هدفها عملية دائمة ومستمرة  يمثل معا

مصطلح شمولي يضم العديد من املفاهيم املتعلقة بالقياس، ، أي أنه 2« أو برامج التعليم العالي مؤسسات

 ضمن نظام تقييم الجودة بمفهومه الواسع. ،وغيرها الرقابة، التحسين...

1 Alan Tait, Perspectives on Distance Education - Quality Assurance in Higher Education: Selected Case Studies, The Commonwealth of 

Learning, Vancouver, Canada, 1997, p. 31 
2 Lazãr Vlãscesanu et al., Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions, Report UNESCO, UNESCO 

CEPES, Romania, 2007, p. 74 
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شمولي يضم العديد من أو  عام كمفهومكذلك ه نجد العديد من الباحثين يستخدمون ومن جهة أخرى 

  املوالي:في الشكل  Sanjaya Mishra، مثل ما أشار إليه ة بالجودة وإدارة الجودة الشاملةاملفاهيم املتعلق

 ضمان الجودةمفهوم خارطة  (:1/6الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,earning, The Commonwealth of L, Education: An IntroductionQuality Assurance in Higher Sanjaya Mishra املصدر:

 NAAC, Karnataka, India, 2006, p. 04  )بتصرف(

 شمولي يضم العديد من مفهومأن ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي هو أعاله يوضح الشكل 

إدارة الجودة الشاملة التعاريف، األبعاد، األدوات، النماذج، التطبيقات...(، حيث تعتبر املفاهيم )املعاني و 

فكري شمولي يتضمن القيم  كنظامتعتبر ه هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن هذه األخيرة كإحدى نماذج

يع الزبائن، من بهدف االستجابة لتطلعات جم هذه املؤسسات، األسالي ، واألدوات التي تستعملها الجوهرية

لعملية ل ، العمال، األساتذة، والطلبة على التحسينات املستمرةاإلداري بين الطاقم  التشاركيةخالل املسؤولية 

)ضمان الجودة وإدارة الجودة نصل إلى نتيجة أساسية مفادها أن كال املصطلحين  وبذلك. اإلداريةاألكاديمية و 

 يتضمن اآلخر وخاصة في مؤسسات التعليم العالي. لكن ما هو الفرق بينهما؟الشاملة( 

ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي آليات  أنSmith H. Douglas و Lewis G. Ralph يشير كل من

خصوصا على مدخالت ومخرجات النظام على التوالي، أما إدارة الجودة الشاملة هدفها إدماج وتحسين تركز 

 .التعليم العال     1
 التقييم الوطني واالعتماد 

 

 دوره في املجتمع 

 

 . أبعاد الجودة4

 املنتج

 البرامج
 الخدمات

 األنظمة املرئية

 

 ضمان الجودة ي  التعليم العال 
. تاريخ 3

 حركة الجودة

Deming 

Juran 

Crosby 

 الرواد 
 

 الجودة . مفهوم2
 ملاذا نهتم بالجودة؟

 تعاريف
 

. ملاذا نضمن الجودة؟5  التقييم الذاتي 

 الضبط الخارجي للجودة

 . األدوات6

 خرائط التدفق
 الرسومات البيانية

 مخطط عظمة السمكة
 مخطط التبعثر
 خرائط الرقابة

  Baldrige رييامع
ISO  9000 
 ستة سيغما

 نموذج جدارة االستحقاق
 إدارة الجودة الشاملة
 نموذج التقييم الوطني

 . النماذج7

 . التطبيقات الدولية8

USA 
UK 

Australia 
INQAAHE 

APQN 
ENQA 

 

 التحسين املستمر . ثقافة الجودة9
 خلية الضمان الداخلي للجودة

AROQA 
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  بينهما.وهذا هو الفرق الجوهري . 1«املراحل الثالثة في النظام التعليمي: املدخالت، العمليات، واملخرجات

 في التعليم العالي. إدارة الجودة الشاملةو وسيتضح ذلك أكثر عند التفصيل في وظائف وآليات ضمان الجودة، 

 ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العالي وظائف   2.2.2.1

داف في إطار ضمان الجودة، حيث أن مؤسسات التعليم العالي تهدف إلى تحقيق العديد من األه شكال 

تحسين جودة املخرجات التعليمية، تحقيق التميز في تقديم الخدمات أساسا في: هذه األهداف ل ثمتت

اف املستفيدة، األطر تحقيق رضا أصحاب املصلحة و ، حصول على شهادات واعترافات وطنيةالتعليمية، ال

...وغيرها، ولتحقيق هذه األهداف ينبغي القيام بمجموعة من الوظائف تندرج ضمن ضمان الجودة. وبشكل 

 مؤسسات التعليم العالي. ضمان الجودة فيباملرتبطة  الوظائفمن  أكثر تحديدا، حدد الباحثون العديد

حددا  ناللذا Antony Stellaو Michaela Martinوبين أربعة وظائف، الذي ميز  Lee Harveyمن بينهم 

يمكن اعتبار أن غيابها )الوظائف( قد يؤدي إلى تدني فعالية ضمان الجودة، وبصفة ، حيث خمسة وظائف

 2 :متمثلة فيوظائف ثمانية عامة يمكن دمج هذه الوظائف التسعة في 

التعليم ؤسسات أن مالتأكد من فراد عن تنفيذ الواجبات، بهدف محاسبة األ  تتضمن التيو  :املساءلة ‒

 ؛التي تنفقها األموال العامةو  تقدمهاحمل املسؤولية عن الخدمات التي تتالعالي 

 ؤسسة االعتراف العلني؛املبرنامج أو الالذي يعطي  التقييم: ‒

 ؛وضعه وشرعيته األساس ي، هنظامحماية ، و التعليم العالي نظام استقرارضمان ـسمح بت التي :الرقابة ‒

 ةرغوباملاملمارسات والسياسات ، جراءاتاإل  التعليم العالي تعتمدؤسسات مضمان أن هدفها  املطابقة: ‒

 ؛من أصحاب املصلحة مغيره...، و من قبل املمولين والحكومات

 املتعلقة باالعتراف واالعتماد؛ :االتصاالت املعلوماتية ‒

 عموما يتحقق عند مستويات عالية من الجودة؛ االعتماد: ‒

 ؛وتطابق معارفهم ومعارفهم مع معايير الكفاءة املهنية: للخريجيناالعتراف املنهي  ‒

  مع متطلبات البيئة الداخلية والخارجية. تغيير الالتكيف و  تحقيقهدف إلى ي الذي :تحسينال ‒

وذلك من ، كهدف بل هو وسيلة لتحقيق أهداف التعليم العاليال يمكن اعتبار ضمان الجودة  وعليه

 الخارجي للجودة:الضمان الضمان الداخلي أو خالل وظائفه األساسية التي تندرج ضمن 

ضمان تحقيق  برامج، أو للجامعات علق بالسياسات واآلليات الداخليةيت الضمان الداخل  للجودة: ‒

األهداف واملعايير املستخدمة في التعليم العالي على العموم، أو في جامعة معينة أو كلية معينة على وجه 

1 Mohammad S. Owlia & Elaine M. Aspinwall, Op. cit. p. 527 
2 Mélanie Julien et al., Op. cit. p. 10  )بتصرف(  
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نا كثيرا ما نجد العديد من مؤسسات التعليم العالي تلجأ إلى مقيم داخلي من كلية أو لولع 1الخصوص.

 معمقة. حتى جامعة أخرى، ويتم بذلك التقييم بصفة شمولية ال بصفة 

لضمان جودة خارجية )وكالة وطنية لتي تتم من قبل وكالة يتعلق باملراجعة ا الضمان الخارج  للجودة: ‒

)هيئة مهنية(، من أجل تقييم عمليات الجامعة أو برامجها للتحقق من  خارجية هيئةالتعليم العالي( أو 

يتم هذا التقييم باالعتماد على معايير مهنية وطنية أو  وقد 2احترام املعايير املتفق عليها واملحددة مسبقا.

 دولية قد ال تتوافق مع بيئة الجامعة أو الكلية املقيمة.

وعليه يكون من األفضل تحقيق التكامل بين آليات الضمان الداخلي وآليات الضمان الخارجي، وجعل 

 .للتعليم العالي كالهما يص  في تحقيق هدف اآلخر، حتى يتم تحقيق األهداف املنشودة

 آليات ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العالي   3.2.2.1

 عمليات ونشاطاتأن اعتماد ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي ينتج عنه  Janne Parriيشير 

متعددة، تتمثل في: تقييم، مراجعة، اعتماد، ومراقبة الجودة في هذه املؤسسات، والتي تعتبر كآليات لتحسين 

 جودة التعليم العالي:

لتوضيح العملية الخاصة بالتقييم الخارجي  اآللية هستخدم هذتتقييم الجودة ي  التعليم العال :  ‒

 االجراءاتحتوي على التقنيات، تت أو برامج التعليم العالي، حيث )اختبار، قياس، ضبط( لجودة مؤسسا

والنشاطات التي تطبق من قبل تنظيم خارجي بهدف تقييم جودة عمليات، ممارسات، وبرامج التعليم 

)التقييم  األساليب)وطني أو مؤسساتي(،  النطاقفي إطار هذا التعريف هناك عدة عوامل: والعالي. 

)النظام، املؤسسة،  املستوياتإطار الفحص من قبل النظراء، أو زيارات املوقع(، الذاتي، التقييم في 

القيم ببعض  كذلك )السياسات، الهياكل، الثقافات(، يرتبط تقييم الجودة اآللياتالقسم، الفرد(، 

ته )التركيز على الفرد، كفاءا اإلداريةمثل: القيم األكاديمية )التركيز على املوضوع(، القيم  الكيفية

البيداغوجية والتطبيقات في قاعة التدريس(، القيم املتعلقة بالعمل )التوجه نحو خصائص خريجي 

   3الجامعات ونتائج فضاء التكوين(.

تقييم الجودة من خاللها يقوم تنظيم خارجي بضمان  عمليةهي  مراجعة الجودة ي  التعليم العال : ‒

تخصيص وتطبيق: إجراءات ضمان الجودة ملؤسسات أو برنامج التعليم العالي، ومجموعة إجراءات 

ال تختبر املراجعة الجودة في حد ذاتها وإنما قدرة النظام على و الضمان الداخلي والخارجي لجودة النظام. 

يتحقق ذلك إال من قبل أشخاص )مراجعي الجودة( ليست لهم عالقة  تحقيق مستوى جيد للجودة، وال 

1 IIEP (UNESCO), Making Basic Choices for External Quality Assurance System, Module No. 01, IIEP Pub., UNESCO, Paris, 2006, p. 18 
2 Michaela Martin & Antony Stella, Assurance Qualité Externe dans l'Enseignement Supérieur: Les Options, Module de Recherche, IIEP 
Pub., UNESCO, Paris, 2007, p. 38   
3 Ibid. p. 39 
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مباشرة مع القطاع املراد تقييمه. مراجعة الجودة يمكن أن تكون لها أهداف داخلية أو خارجية، حيث 

 1تحفظ نتائجها بالكتابة )تقرير املراجعة(.

ع أكاديمي علمي )أو شهادة( يمنح مكانة أكاديمية أو وض» االعتماد هو:  اعتماد مؤسسات التعليم العال : ‒

للمؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي مقابل استيفاء املؤسسة أو البرنامج ملعايير جودة التعليم 

وعلى هذا فإن االعتماد يعد  2،« املقدمة وفق ما يتفق عليه مع مؤسسات التقييم )االعتماد( التعليمية

من بين أسالي  الضمان الخارجي للجودة، ويعتبر كعملية يقيم من خاللها تنظيم عمومي غير حكومي أو 

أو لبرنامج تعليمي معين، بهدف املعرفة الرسمية ملدى االلتزام  ككلخاص، لجودة مؤسسة التعليم العالي 

تميز ويعتراف أو استعمالها ملدة محددة. أو غير معتمد( لال باملعايير املحددة، وينتهي بمنح شهادة )معتمد 

يعنى باعتماد  اعتماد مؤسس ي، هناك رسمياالعتماد هو قرار أن : أهمها عدة خصائصبـ االعتماد

االعتماد تقييم جودة برنامج معين،  هأو تخصص ي هدفاعتماد برامج  مؤسسة التعليم العالي ككل، و

 املتطلبات الدنياوالحفاظ عليه، يتعلق االعتماد على األقل بتقييم العال   جودة التعليمهدفه االرتقاء بـ

 .إيجابي/سلبي/ظري قرار  وينتهي بمنح)عتبة الجودة(، 

هذا النهج نتج في مؤسسات التعليم العالي عن إشكالية ضبط أنشطة الجامعات مراقبة الجودة:  ‒

 ها.على جودة عمله في فرد يكون مسؤوال والكليات، وحقيقة أن كل 

بين آليات الضمان الداخلي وآليات الضمان الخارجي  .Mélanie Julien et al فرق تومن جهة أخرى 

والثانية أساسا في االعتماد، التقييم ومراجعة  ،التقييم الذاتي في األولى تتمثلللجودة في التعليم العالي، حيث 

اآلليات الخارجية  علىاهتمام الباحثين وينص   .أخرى مثل التصنيف الدولي تطبيقاتالجودة، إضافة إلى 

 ملؤسسات التعليم العالي. الجوهري تبارها االنشغال باع

 معينين داخل مؤسسةيمثل مجموعة النشاطات واالجراءات التي يقوم بها أفراد بالنسبة للتقييم الذاتي 

معرفة بهدف وفق معايير محددة سلفا،  النتائج املرغوبةالجودة مع مستوى ملقارنة  وذلكالتعليم العالي، 

تحديد أولويات واستراتيجيات و  ، تحديد نقاط القوة والضعف،املحددة عايير مقارنة بامل الجودةمستوى 

 التحسين.

 Karine Tremblayحدد ا االعتماد، التقييم واملراجعة فتآلليات الضمان الخارجي خصوصوبالنسبة 

 معناها والفرق بينها وفقا للجدول املوالي: Viktoria Kisو

 

1 Michaela Martin & Antony Stella, Op. cit. p. 40 
، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، الجودة واالعتماد األكاديمي ملؤسسات التعليم العام والجامع سوسن شاكر مجيد ومحمد عواد الزيادات،  2

 271، ص 2008عمان، 
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 آليات الضمان الخارجي للجودة (:1/4الجدول رقم )

 النتائج االهتمام السؤال اآللية الغاية

 قرار إيجابي أو سلبي التكيف )الرسالة، املوارد، العمليات( ؟للموافقة عليه كفايةد هل هو جي االعتماد املساءلة

 النتائج إلى أي مدى تكون النتائج جيدة؟ التقييم 
املستوى )يتضمن قرار  

 إيجابي أو سلبي(

 املراجعة التحسين
 هل تم استفاء األهداف؟

 هل العملية فعالة؟
 وصف كيفي العمليات

 ,.Op. cit. p. 14  Mélanie Julien et alاملصدر:

أهداف هذه اآلليات يتمثل أساسا في  معيار التفريق بين يمكن القول أن أعاله وبناء على الجدول  

، والتحسيناملساءلة  ويخدم أهدافبجودة النشاطات  أكثر  بالنسبة للتقييم يتعلقفالتقييم وطبيعة نتائجه، 

ويتضمن االعتماد التقييم التحسين، وتخدم أكثر أهداف جعة فهي تتعلق بجودة آليات ضمان الجودة اأما املر 

 العتراف ويخدم أكثر أهداف املساءلة.أو املراجعة التي تنتهي بمنح ا

لجودة في مؤسسات التعليم العالي، االتي تندرج ضمن أنظمة ضمان و األخرى  أو التطبيقات اآللياتأما 

الذي يستهدف ترتي  مؤسسات التعليم  التصنيف الدولي للجامعات :في .Mélanie Julien et alفتتمثل حس  

التي تستهدف معرفة مستوى الرضا  الدراسات االستقصائية للطلبة ،العالي وفقا ملعايير طورتها منظمات دولية

والذي يستهدف معرفة مستوى األساتذة  ، تقييم األساتذة من قبل الطالبعن جودة الخدمات التعليمية

ملعرفة جودة التكوين ككل ومدى تأثيره على سلوك ومواقف  ج التعلم، تقييم نتائورضا الطلبة عن جودتهم

هذا بالنسبة ملفهوم ضمان الجودة فما الذي يعنيه مفهوم إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات  .الطلبة

 التعليم العالي؟

 التعليم العاليمؤسسات دارة اجلودة الشاملة يف إل مدخل مفاهيمي   3.2.1

عادة ما تسعى مؤسسات التعليم العالي إلى تحقيق رضا أصحاب املصلحة واالستجابة لتطلعاتهم 

التعليمية، وتعتبر إدارة الجودة الشاملة من بين االستراتيجيات  املخرجاتاملختلفة، وخاصة تحسين جودة 

 ؟املؤسساتفي هذه  مفهومها وكيف يتم انتهاجهافما هو التي تعتمد لتحقيق ذلك، واألسالي  

 التعليم العاليمؤسسات إدارة اجلودة الشاملة يف  تعريف   1.3.2.1

من الصع  تحديد تعريف موحد إلدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، خاصة مع كثرة 

 الفكري أو التطبيقي لهذا املفهوم.  اإلطار ، سواء تعلقت باألبحاث والدراسات املتعلقة بهذا املجال

ية موجهة نحو الطال  أو فلسفة تعليم »بأنها: John Manley و  Robert Manleyأساسا يعرفها كل من 

، يليدية للتعليم العالالتق اإلدارة، وأن هذه الفلسفة يج  أن تتضمن عدة جوان  تبعدها عن إطار املستفيد

قيادة فعالة ذات ها، مختلف مجاالت ييئة التعليم بالجودة التعليمية فوه اإلدارةالتزام : هذه الجوان  تشمل
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، التحليل في اإلحصائيةاستخدام األدوات واألسالي  ، تقديم برامج تدريبية لرفع الكفاءة، جودة أداء عالية

ية التي تجعل اإلرشادتتضمن مجموعة من املبادئ . أي أنها فلسفة إدارية 1« استخدام طرق فعالة للتقييم

 التقليدية. اإلدارةعن ممارسات  بعيدةمؤسسة التعليم العالي 

 يةاإلرشادبعض املبادئ اتفاق العديد من الباحثين حول رغم أنه  Lee Harveyيشير ومن جهة أخرى 

 تندرج ضمن العناصر التيمن  في مؤسسات التعليم العالي، إال أن هناك العديد دارة الجودة الشاملةإل 

 وذلك كما هو موضح في الشكل املوالي: ،تعريفها

 إلدارة الجودة الشاملة ةالعناصر العشر  (:1/7الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 n Higher Education: Trends in Regulation, Translation and Quality Assurance i, et al.Don F. Westerheijden املصدر:

Netherlands, 2007, p. 188he mics, Vol. 20, Springer, T, Book Series of Higher Education DynaTransformation 

أن إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي هو مفهوم أو نهج شمولي  أعاله يوضح الشكل

حس  ما أشار   العديد من العناصر، هذا من جهة ومن جهة أخرى يقودنا مفهوم الشمولية باعتباره يتضمن

Ömer F. Ünal  ويمكن أن يؤثر عليها هذه املؤسساتجميع املجاالت واملستويات في ب يتعلق » :أنهاعتباره إلى ،

 130ص  مرجع سابق،، أحمد عبد هللا الرشدي 1

إدارة الجودة 

 الشاملة

من تعريف الجودة 

  التوجه بالزبون خالل 

 

 الهيكل التنظيمي

 فرق العمل

 التزام اإلدارة

 التركيز على الجودة
 سلسلة الجودة

املشاركة على مستوى 

 املنظمة لتحقيق الجودة

الثقاي  التغيير   

 التقنيات اإلحصائية

 التحسين املستمر
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البنية التحتية الجامعية )املختبرات، املكتبات، : املرافق املادية )املباني، املجمعات الرياضية... الخ(، خصوصا

، األفراد قييماالمتحانات ونظم التمناهج التدريس، ، الوثائق، االتصاالت، البنية التحتية للمعلومات... الخ(

، خطط التطوير املؤسس ي )التخطيط االستراتيجي(ين ونظم التحسين، البحث والنشر، اإلدارياألكاديميين و 

 1 .« املجتمعو   صناعةالو  جامعةال بين العالقة

بين نظرتي الشمولية ملفهوم إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، لنجد أنه ال  ولو نجمع

املرتبطة بالثقافة  الجوهريةيخرج مثل ما أشرنا سابقا عن كونه نهج أو نظام متكامل، يتضمن مجموعة القيم 

ملستويات التنظيمية ملؤسسات التنظيمية، األسالي  واألدوات، والتي تعتمد بمشاركة جميع األفراد في جميع ا

التعليم العالي، وذلك الحداث تحسينات مستمرة في جميع املجاالت والعمليات والخدمات، نحو تحقيق جودة 

أصحاب املصلحة وخاصة الزبائن، حيث تعطي األهمية الكبرى للقيم كونها أساس  التعليم العالي وإرضاء

 ي أول.تطبيق األسالي  واألدوات، وهذا كتعريف إجرائ

ترتكز أكثر على القيم، حيث  إدارة الجودة الشاملة في التعليم بأنChristopher Rhodes  وهو ما يؤكده

عملية إدارية استراتيجية ترتكز على مجموعة من القيم، تستمد طاقة حركتها من املعلومات » بأنها:  يعرفها

واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم  األفرادالتي نتمكن في إطارها من توظيف مواه  

  .2«على نحو إبداعي لتحقيق التحسين املستمر 

وهذا ما يقودنا لصياغة التعريف االجرائي الثاني، والذي يقتض ي أن إدارة الجودة الشاملة تمثل ثقافة 

املبادئ التوجيهية ألفراد مؤسسة التعليم التنظيمية، التي تعتبر بمثابة مشتركة ترتكز على مجموعة من القيم 

 العالي، نحو االلتزام بتحقيق الجودة والتحسين املستمر في كل املستويات واملجاالت. 

التعليم العالي، أنظمة وعليه فإن إدارة الجودة الشاملة ستحدث تغييرات عميقة في فروض ومبادئ 

في األوجه  .Robert Bishop et alثل ما أشار إليه فتصبح مختلفة عن الفروض واملبادئ التقليدية، وذلك م

 3التالية: التسعة 

 التركيز على الزبائن واملستفيدين بدل التركيز على اللوائح والقواعد؛ ‒

 تحديد التغييرات املتوقعة قبل أداء العمل وليس بعده؛ ‒

فريق العمل من خالل نظم محددة وموضوعة بإحكام بدل أداء العمل بشكل منفرد وممارسة  تعاون  ‒

 األنشطة حس  التخصص الوظيفي؛

1 Ömer F. Ünal, Op. cit. p. 05 
، دار املسيرة للنشر إدارة الجودة الشاملة ي  مؤسسات التعليم العال  واملكتبات ومراكز املعلوماتمحمد عوض الترتوري وأغادير عرفات جويحان،  2

  77، ص2006الطبعة األولى، عمان، والتوزيع والطباعة، 
تقييم فرص تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة كمرتكز لتحسين جودة أداء العملية التعليمية: دراسة مقارنة بين سيـد محمد سباعي،  أحمد 3

معة أسيوط، مصر، ، أطروحة دكتوراه فلسفة في إدارة األعمال، كلية التجارة، جاالجامعات الحكومية والجامعات الخاصة ي  جمهورية مصر العربية

 بدون صفحة، 2005
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 تحقيق األهداف الشخصية؛ العمل على تحقيق األهداف التي تعكس رؤية الجامعة بدل ‒

 فلسفة التحسين املستمر؛  ‒

جمع واستخدام البيانات الكمية وتحليلها بشكل منتظم بدل اتخاذ القرارات اعتمادا على اآلراء  ‒

 الشخصية والخبرة والحدس؛

البحث عن املعلومات الخارجية املتعلقة ببيئة وزبائن مؤسسة التعليم العالي بدل االعتماد على املعلومات  ‒

 الداخلية فقط؛

 من االنتقادات في عملية التحسين بدل رفضها؛ االستفادة ‒

 بدل انتظارهم لحين إخبارهم بما يؤدونه من أعمال. لألفرادتفويض السلطة  ‒

داري إ ،ثقافي، فكري تطبيق إدارة الجودة الشاملة كنهج أهمية وبناء على هذه الفروقات تتجلى لنا 

جودة ل والتحسين املستمرواألكاديمية ملؤسسات التعليم العالي،  اإلداريةيسمح بتطوير  العمليات  وتنظيمي

واالستجابة  اف أصحاب املصلحة وخاصة الزبائناألطر تحقيق رضا التعليمية نحو واملخرجات الخدمات 

 .املختلفةواهتماماتهم لتطلعاتهم 

، مثله مثل ةضرور ي قطاع التعليم العالي كف مفهوم إدارة الجودة الشاملة وانتهاجه وبذلك أضحى

نحوه خاصة بعد سنة  الجامعات والكلياتاتجاه ، وتزايد القطاعات األخرى )الصناعية، التجارية، الخدمية(

  1:جملة من األهداف متمثلة أساسا فيملساهمته في تحقيق م، وذلك 1990

نتيجة لتوصيف األدوار واملسؤوليات املحددة لكل فرد في نظام التعليم  اإلداري ضبط وتطوير النظام  ‒

 حس  قدراته ومؤهالته العلمية؛كل  ،العالي

 االرتقاء بمستوى الطلبة األكاديمي واالنفعالي واالجتماعي والنفس ي والتربوي؛ ‒

 ملستمر؛ين من خالل التدري  ااإلداريتحسين كفاءات املشرفين األكاديميين ورفع مستوى أداء  ‒

 في نظام التعليم العالي؛ األفرادية بين جميع اإلنساننشر ثقافة التفاهم والتعاون والعالقات  ‒

توفير هيكل تنظيمي ملؤسسة التعليم العالي بطريقة تسهل عملية التعلم بعيدا عن البيروقراطية وتسمح  ‒

 باملشاركة في اتخاذ القرارات التعليمية؛

 اتجاه عملية التعليم وأهدافه مع توفير فرص مالئمة للتعلم الذاتي؛رفع مستوى الوعي لدى الطلبة  ‒

زيادة االحترام والتقدير املحلي بمؤسسات التعليم العالي ملا تقدمه من خدمة مختلفة للطلبة واملجتمع من  ‒

 خالل املساهمة في تنمية املجتمع املحلي.

 

األولى،  ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعةاملعاصر" اإلداري إدارة التعليم الجامع  "مفهوم حديث ي  الفكر هاشم فوزي دباس العبادي وآخرون،  1

 )بتصرف( 489-488 ، ص ص2007عمان، 



العـالي  التعليم  يف مؤسسـات الشاملـة   اجلـودة  إدارة .  الفصـل 

 

 

 إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي تطبيقمقاربات    2.3.2.1

حيث ، لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بنجاح املالئمةمرهون باختيار املقاربة  األهداف أعالهإن تحقيق 

أخذ يالتعليم العالي مؤسسات انتهاج إدارة الجودة الشاملة في » أن:  Rajesh K. Shastriو Murad Aliيشير 

، كعنصر محوري يرتكز على الزبون أو رضا الطالب ، حيث يرى البعض بأنها نظام إداري تينمختلف مقاربتين

بالتركيز على الزبون تتعلق فاملقاربة األولى  1. « ز التغيير في املؤسسات الجامعيةويرى آخرون أنها فلسفة لتعزي

املقاربة  ، وتتعلقذات جودةمن خالل تقديم خدمات جامعية فهم تطلعاته املختلفة واالستجابة لها ومحاولة 

تحسين املستمر للعمليات على مستوى مؤسسة التعليم العالي ككل لتحقيق التغييرات بإحداث  الثانية

ما يشدد من تداخل كال وهذا  ويكون الهدف من ذلك تحقيق التوافق مع تطلعات الزبون، ،والخدمات

    ويجعلهما متقاربتين جدا. املقاربتين

تين أساسيتين العتماد بين مقارب Delausnay Nathalieو Sylin Michel من تفصيال يفرق كلوبشكل أكثر 

 2:إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي

، Malcom Baldrigeللجودة، جائزة  Demingاملرجعية املوجودة )جائزة  األطر على العديد من  ترتكز األولى ‒

النموذج األوروبي إلدارة الجودة(، والتي تحدد غالبا الخطوط العريضة لنماذج ، 9000 اإليزو معايير 

  ؛لشاملة في مؤسسات التعليم العاليإدارة الجودة اتطبيق 

تمثل في تحديد أدوات القياس الضرورية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في تف ةالثاني املقاربةأما  ‒

تحديد موضوع العمل ثم تحديد املنهجية املناسبة لتحقيق مؤسسات التعليم العالي، وهذا ما يستلزم 

 األهداف املرغوبة.

املختلفة ومحاولة اعتمادها في مؤسسات  األطر وعليه فإن املقاربة األولى تنطلق من اعتماد معايير هذه 

طلق من التعليم العالي، لتكون كخطوة مرحلية نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة، أما املقاربة الثانية فتن

عملية القيام بالتقييم املسبق لتحديد مستوى التزام هذه املؤسسات بقيم، أسالي  وأدوات إدارة الجودة 

ألنها تنطلق من الخصوصية البيئية  ةالثاني املقاربةانتهاج ما يرجح  وعادة .الشاملة ثم تحديد حاجتها للتغيير

لحصول ل األطر اعتماد معايير هذه املة، ليأتي بعدها والثقافية لهذه املؤسسات نحو اعتماد إدارة الجودة الش

وال يعتبر ذلك كقاعدة عامة . ملؤسسة التعليم العالي املتميز  تعكس املستوى التعليمي على اعترافات

فاملؤسسات التي تنشط في بيئة تعليمية عاملية وتنافسية، عليها أن تنطلق من معايير تتوافق مع خصوصية 

 تعتمد بعض املؤسسات كال املقاربتين النتهاج إدارة الجودة الشاملة.. وقد (املقاربة الثانيةانتهاج بيئتها )

1 Murad Ali & Rajesh K. Shastri, Implementation of Total Quality Management in Higher Education, Asian Journal of Business 

Management, Maxwell Scientific Organization, Vol. 02, Iss: 01, Taiwan, 2010, p. 12 
2 Sylin Michel & Delausnay Nathalie, Les Démarches de Qualité dans l’Enseignement Supérieur: Quels Choix Méthodologiques 

Fondamentaux? 8ème Biennale de l’Education et de la formation, INRP et l'APRIEF, Lyon, 11-14 avril 2006. 
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أن  انتهاج إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، وخاصةمن الصع   وعلى العموم نجد أنه

ين اإلداريو ال محالة، خاصة من قبل األساتذة  ةفيها واردالتغيير قوية جدا ومقاومة  لهاالثقافة األكاديمية 

لذلك ينبغي على قادة هذه املؤسسات  .فقط معينةمجرد موضة أخرى تعمل وفق أسس الذين يعتقدون أنها 

العمل وتعليميهم، مشاركتهم في تحديد أهداف التغيير، االتصال معهم  مع األفراد من خالل:التعامل بذكاء 

دعم  ،وزيع املكافآت على كل من يطبق خطط التغييرللتفاوض واالتفاق، تمن خالل القادة غير الرسميين 

 إضافة إلى ذلك ينبغي تحديد األهداف .لعملية التغييرالالزمة توفير املوارد املادية والبشرية و  العليا اإلدارة

 .الجودة الشاملة كليا يتم التحول إلى إدارة الجزئية واملراحل االنتقالية حتى

 إدارة اجلودة الشاملة للتحول إىل  مؤسسات التعليم العالي جماالت التغيري يف    3.3.2.1

أن إدارة الجودة الشاملة هي عملية تغيير للثقافة األصلية للمنظمة، وإعادة James C. Gaither يشير 

لذلك فإن عملية التحول إلى إدارة الجودة  1توجيهها نحو تحقيق منتجات متميزة أو خدمات ذات جودة عالية،

 :"7sجاالت تعرف بـ: "شامل يمس العديد من املالشاملة بمؤسسات التعليم العالي تحتاج إلى عملية تغيير 

عادة ما يبدأ التحول إلى إدارة الجودة الشاملة بإعادة النظر في رسالة مؤسسة  :Strategyاالستراتيجية  ‒

التعليم العالي واستراتيجيتها، ويتطل  هذا التغيير إجراء تغييرات أخرى مثل التغيير في الهيكل، الثقافة، 

 .اإلداريةالتدريس واألعمال عملية التكنولوجيا املستخدمة في 

ى إعادة هيكلة مؤسسة التعليم العالي، وتصميم األقسام ونطاق االشراف بمعن :Structuresالهياكل  ‒

والعالقات الوظيفية ودرجة التنسيق بين االدارات املختلفة واملركزية في صنع واتخاذ القرارات، بما يسمح 

 بإحداث التكامل األفقي والعمودي بشكل يسهل انتقال األوامر والتوجيهيات.

يد من األنظمة في مؤسسات التعليم العالي، منها: نظام التدريس، نظام توجد العد :Systemsالنظم  ‒

...الخ، حيث يتطل  تطبيق إدارة الجودة الشاملة وضع أنظمة ،اإلداري التقييم، النظام املالي، النظام 

 واالستراتيجية الجديدة لهذه املؤسسات. ةمة املعمول بها، تتوافق مع الرؤيجديدة بدال من القدي

إن تحقيق التحسين املستمر ملخرجات نظام التعليم العالي، ال يكون إال من خالل عمل : Staff العاملون  ‒

الفريق وروح التعاون، وأفراد يتحلون بروح الوالء واالنتماء للجامعات والكليات، بحيث يسعى كل منهم 

 الجودة.ليكون األفضل في 

ملحاضرات واملؤتمرات والتدري ، بهدف إكساب من خالل بعض الطرق مثل ايتم تغييرها  :Skillsاملهارات  ‒

 األفراد مهارات جديدة تمكنهم من أداء واجباتهم الوظيفية بنجاح.

1 Marilyn M. Helms et al., TQM Principles and their Relevance to Higher Education: The Question of Tenure and Post-Tenure Review, 

International Journal of Educational Management, MCB University Press, Vol. 15, Iss: 07, Bradford, 2001, p. 322 
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يحتاج تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي إلى قيادة إدارية قادرة  :Styleالنمط  ‒

، في سبيل اإلداريةو  في العملية التعليميةاف الفاعلة األطر على إحداث التفاعل االيجابي بينها وبين جميع 

 التحسين املستمر لجودة املخرجات.

أو بناء ثقافة قوية لدى األفراد لتتكون بينهم قيم مشتركة، وذلك بتغيير : Shared Valueالقيم املشتركة  ‒

 الجودة.االتجاهات السلبية إلى اتجاهات إيجابية، تمكن مؤسسة التعليم العالي من تحقيق 

تتفاعل هذه املتغيرات فيما بينها إلحداث تغييرات إيجابية في مؤسسات التعليم العالي، حيث تمتلك هذه 

وصياغة استراتيجية تتالءم مع هذه النظم، من خالل املعارف  ةالهياكل والنظم وتقوم بتحديد رؤياألخيرة 

ههم نحو تحقيق إدارة الجودة الشاملة، واملهارات التي اكتسبها أفرادها، والذين هم بحاجة إلى نمط قيادي يوج

 كمتغير محوري للمتغيرات األخرى التي تؤثر وتتأثر بها. القيموتعد 

، املحاور واألبعاد التي تحدد مستواهاالعالي تعكس بمجموعة ن جودة التعليم فإملا سبق وكتلخيص 

خرجات، أما إدارة الجودة الشاملة املمع قارنة املدخالت لضبطها بمويتعلق ضمان الجودة باآلليات التي تهدف 

املشتركة بين أفراد التنظيم، ويستهدف تحسين جودة نظام التعليم يرتكز أساسا على القيم نظام متكامل  فهي

  العالي ككل )مدخالت، عمليات ومخرجات(، وسيأتي تعريف هذه القيم بالتفصيل في املبحث املوالي.
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  الشاملة يف مؤسسات التعليم العاليإدارة اجلودة قيم .   3.1

فهي  1،« إدارة الجودة الشاملة تطبيقلنجاح  املحوريثقافة الجودة هي العنصر  »أن:  John Bodleyيشير 

وااللتزام ترتكز على مجموعة من القيم ترسم توجه األفراد في مؤسسات التعليم العالي نحو تحقيق الجودة 

لتتشكل بذلك  مختلف األسالي  واألدوات املتعلقة بإدارة الجودة الشاملة،بها، وهذا ما يدعم عملية اعتماد 

التحسين املستمر لجودة العمليات والخدمات في هذه املؤسسات. القيم الجوهرية والداعمة التي تحدد ثقافة 

 .وسيتم التفصيل في كل هذه القيم من خالل هذا املبحث

 الشاملة يف مؤسسات التعليم العاليمدخل مفاهيمي لقيم إدارة اجلودة    1.3.1

أما قيم إدارة الجودة ، ةالواحد فراد املؤسسة التعليميةالقيم بشكل عام عن اتفاقات مشتركة بين أتعبر  

التعليم  مؤسساتالشاملة فهي تعبر عن املبادئ املتفق عليها والتي أصبحت تشكل جزءا من ثقافة الجودة في 

  ؟هذه املؤسساتإدارة الجودة الشاملة في  اعتمادي أهميتها ضمن فما املقصود بها وما هالعالي، 

 قيم إدارة اجلودة الشاملةتعريف    1.1.3.1

شروط  أو  ، خاصيات، معايير مواضيع »أن القيم تمثل في معناها العام:  .Neal M. Ashkanasy et al يشير 

فهي بذلك تؤثر على سلوك األفراد وتوجههم في كل نشاط يؤدونه، ، 2« الدليل للنشاط البشري تكون بمثابة 

تؤثر على الخيارات  معتقدات ثابتة نسبيا »بأنها:  .Michael W. Grojean et alوبشكل أكثر وضوحا يعرفها 

القيم    فاألفراد يكتسبون  ،3«السلوكية التي تحفز األفراد للتصرف بطريقة تتوافق مع هذه الخيارات 

وتحدد ما هو صحيح وما هو خطأ، ما هو مقبول ويتعلمونها لتصبح كمعتقدات ثابتة نسبيا تحرك سلوكهم، 

لكن وما هو غير مقبول، ما هو مفضل وما هو غير مفضل، ما هو مرغوب وما هو غير مرغوب بالنسبة لهم، 

 القيم الفردية أم القيم التنظيمية؟ بذلك هل نقصد

بمثابة  ، وتكون أنها تنشأ من املفاهيم املشتركة اجتماعيا Milton Rokeachفردية يشير  بالنسبة للقيم ال

ذه الفرد على املستوى ، فهي بذلك تحدد املوقف الذي يتخيكتسبها الفرد في توجيه سلوكهاملعايير التي 

، ونجدها كثيرة في مؤسسات التعليم فالقيم الفردية قد تختلف من فرد آلخر 4،هذاته لعرض دليلاالجتماعي و 

البشرية املتنوعة، فكل حس  تعليمه، وكل حس  محيطه  باملواردالعالي، خاصة وأن هذه األخيرة تتميز 

 بدل القيم الفردية.املشتركة االجتماعي، وكل حس  ثقافته،....الخ، لذلك سيكون التركيز على القيم التنظيمية 

1 Loiy Bani Ismail, An Evaluation of the Implementation of Total Quality Management (TQM) within the Construction Sector in the 

United Kingdom and Jordan, Doctoral Thesis, Business School, University of Huddersfield, United Kingdom, 2012, p. 114 
2 Neal M. Ashkanasy et al., Handbook of Organizational Culture & Climate, Sage Pub., Without Edit., California, 2000, p. 38 
3 Michael W. Grojean et al., Leaders, Values, and Organizational Climate: Examining Leadership Strategies for Establishing an 

Organizational Climate Regarding Ethics, Journal of Business Ethics, Kluwer Academic Pub., Vol. 55, Iss: 03, The Netherlands, 2004, p. 225 
4 Scott A. Herbst & Ramona Houmanfar, Psychological Approaches to Values in Organizations and Organizational Behavior 

Management, Journal of Organizational Behavior, Routledge Taylor & Francis Group, Vol. 29, Iss: 01, United Kingdom, 2009, p. 496  
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القيم التنظيمية تشكل محل اهتمام العديد من أن  .Michael W. Grojean et al وفي هذا الصدد يشير

األبحاث املتعلقة بالثقافة التنظيمية، باعتبارها محرك السلوكيات التي تسمح بإحداث تفاعالت إيجابية بين 

تعبر عن اتفاقات مشتركة توجه سلوك األفراد في فهي بذلك  1وتطورها، املنظمةمما يؤدي إلى بقاء األفراد 

األهداف، فمن جهة نجد أنها تمثل جزءا من مؤسسات التعليم العالي ليحدث تفاعل بينهم نحو تحقيق 

 .ه املؤسسات وأهدافها من جهة أخرى بتوجه هذكذلك الثقافة التنظيمية لهذه املؤسسات، وهي ترتبط 

 بأنها مجموعة من ، والتي تعرفالتنظيمية في مؤسسات التعليم العاليالقيم فمصطلح القيم يقصد به 

 وتوجهها، التي تعبر عن فلسفتهاو تعكس االتفاقات املشتركة والخصائص الداخلية لهذه املؤسسات، القيم 

 . وتوفر الخطوط العريضة لتوجيه السلوك التنظيمي وصنع القرارات

ي هذه املؤسسات، فاألحرى أن نتطرق ملصطلح آخر وهو قيم فإذا كان التوجه نحو اعتماد نظم الجودة ف

بدل القيم التنظيمية، وفي هذا الصدد نجد العديد من املصطلحات التي استعملها  إدارة الجودة الشاملة

 William E. Demingبادئ )ومن ذلك مبادئ مصطلح م فكثيرا ما يستخدم الكتاب للداللة على نفس املعنى،

للتعبير كذلك  ويستخدم كذلك مصطلح أساسيات ومصطلح مبادئ أساسية، 2(إلدارة الجودة األربعة عشر 

التحسين املستمر، التركيز على الزبون، املسؤولية الجماعية،... لكن لو نالحظ هذه املبادئ: ) ،عن املبادئ

 ، لهذا استخدم مصطلح القيم.  ي نحو تحقيق الجودة، لنجد أنها ترتبط أكثر بالتوجه الثقاف(وغيرها

بأنها قيم إدارة الجودة الشاملة وبناء على تحليل مصطلح القيم والقيم التنظيمية، يمكن تعريف 

الثقافة التنظيمية  من جزءا تشكل أصبحت والتياملبادئ املتفق عليها واملشتركة بين األفراد،  مجموعة من

ما  ضمن، التنظيمي نحو تحقيق الجودة وتحسينها باستمرارالعالي، بما يوجه السلوك  التعليم ؤسسةمل

 يعرف بثقافة الجودة.

نمط العادات البشري، املعتقدات والسلوكيات  »بأنها:  ثقافة الجودة Frank M. Gryna يعرفمن جهته و 

، وتعتبر كمرجع من الثقافة التنظيمية ملؤسسات التعليم العالي اتمثل جزء، فهي 3«املتعلقة بتحقيق الجودة 

وهذا ما يعزز من أهميتها ضمن انتهاج إدارة الجودة الشاملة في أساس ي لسلوك األفراد والتزامهم بالجودة، 

 هذه املؤسسات.

 إدارة اجلودة الشاملة تطبيقالقيم ضمن  أهمية   2.1.3.1

العتماد إدارة الجودة على أهمية البعد الثقافي أو التغيير الثقافي يؤكد العديد من الكتاب والباحثين 

ح تطبيقها بمدى وجود قيم ثقافية تدعم ذلك، في حين يربط البعض اآلخر حيث يربط بعضهم نجا الشاملة،

 فشل تطبيقها بعدم توافق القيم الثقافية مع ذلك.

1 Michael W. Grojean et al., Op. cit. p. 226 
2 See: William E. Deming, Out of the Crisis, MIT Press Edit., 1st Edit., Massachusetts, United States, 2000, pp. 23-24 
3 S L Tang et al., Quality Culture Auditing for Construction Contractors, The Hong Kong Institution of Engineers Transactions, Routledge 

Taylor & Francis Group, Vol. 17, Iss: 01, United Kingdom, 2010, p. 26 
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حول الثقافة التنظيمية السائدة ومحاولة قياسها   Clayton J. Laffertyو Robert A. Cookeففي دراسة لـ 

أما السائد،  ميا، وجدا أن هناك عالقة ارتباط موجبة بين مستويات الجودة املحققة والنمط الثقافيك

Donald G. Sluti et al. ن الجودة يتحس تسهم في د أثبتوا في دراستهم أن الثقافة التنظيمية القوية يمكن أنفق

 1.اإلداري التشغيلي و  األداءو 

أن سب  فشل تطبيق إدارة الجودة الشاملة Jouni Kekäle و Tauno Kekäleهذا ومن جهة أخرى يؤكد 

فقد كشفا Robert E. Quinn و Kim S. Cameronأما ها مع الثقافة التنظيمية السائدة، هو عدم توافق مبادئ

، تطبيقها هو عدم اعترافها بإجراءات ،في اعتماد إدارة الجودة الشاملةمن املنظمات العديد سب  فشل ن أ

 2.املنظمةقيم وثقافة والتي قد تشكل تغييرا جوهريا في توجه، 

نحو تطبيق  مع توجهها مؤسسات التعليم العاليقيم  تناس تقدير الحاجة للتغيير الثقافي لت وعليه فإن

في املرحلة األولى قبل اعتماد األسالي  واألدوات الخاصة  ويأتي تكييف القيم ،إدارة الجودة الشاملة مهم جدا

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وذلك كما يوضحه الشكل املوالي: ب

 دور القيم واألسالي  واألدوات ضمن اعتماد إدارة الجودة الشاملة (:1/8الشكل رقم )

 

 

 

 

مجلة إدارة الجودة ، والتقنيات واألدواتم كنظام إداري قوامه القي إدارة الجودة الشاملة، ينغت كليفجوو  أولريكا هلستين املصدر:

 (بتصرف) 248، ص 2000، دبي، 04، العدد 12حمدان بن محمد االلكترونية، املجلد ، منشورات جامعة الشاملة

رضا الزبائن الداخليين والخارجيين ضمن اعتماد إدارة الجودة غاية تحقيق أن  أعاله الشكليوضح 

وتحسينها باستمرار،  في العمل تحقيق الجودةب االلتزاممبادئ تكرس الشاملة، ينطلق من اختيار القيم التي 

ثانية عملية تحديد األسالي  املالئمة التي تدعم نظام القيم املوجود، وأخيرا تحدد األدوات ال املرحلةويأتي في 

  والتي تستخدم بشكل فعال لدعم األسالي .  املناسبة

هذا إذا اعتبرنا أن القيم، األسالي  واألدوات تسير في اتجاه واحد، أي عدم وجود سب  لتطبيق أسلوب 

(، حلقات الجودة) في حد ذاتها ا نجد أن استخدام أسلوب معين أو أداة معينةأو أداة معينة، فكثيرا ممعين 

العمل الجماعي، التعاون بدل قيم: في تطبيق إدارة الجودة الشاملة ) عتبر جوهريةتأخرى كرس قيم ثقافية ت

ليم ، لتتشكل ثقافة الجودة في مؤسسات التع(التي تكرسها حلقات الجودة املسؤولية الجماعيةالتنافس، 

1 See: Zahir Irani et al., Total Quality Management and Corporate Culture: Constructs of Organizational Excellence, Technovation, 

Elsevier, Vol. 24, Oxford, 2004, p. 645 
2 See: Canis Cheng & Anita Liu, The Relationship of Organizational Culture and the Implementation of Total Quality Management in 

Construction Firms, Surveying and Built Environment, The Hong Kong Institute of Surveyors, Vol. 18, Iss: 01, Hong Kong, 2007, p. 11  

 األدوات األساليب القيم

 إدارة الجودة الشاملة

تعزيز مستوى رضا الزبائن  الغاية:

خفــض  الـداخليين والخــارجيين مـع

 نسبة املوارد املستخدمة
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العالي بناء على هذا النظام من القيم، وبذلك يصبح من السهل جدا اعتماد إدارة الجودة الشاملة في هذه 

  املؤسسات ألن األفراد يؤمنون بها.

جودة دارة الاعتماد إمع  توافقا األكثرما هي القيم الثقافية إلى غاية الحين هو: والسؤال الذي يطرح 

 التعليم العالي؟ة خصوصا في مؤسسات الشامل

 يف مؤسسات التعليم العالي قيم إدارة اجلودة الشاملة حتديد   3.1.3.1

إدارة الجودة الشاملة، من  انتهاجمع وانسجاما  توافقا األكثرالثقافية  للقيممن الباحثين  العديد تطرق 

الذين يشيرون و ... وغيرهم،  .P. Love ،J. C. Anderson et al. ، J. R. Detert et alو Z. Irani ،A. Beskese :بينهم

. في حين مالءمة لنجاح تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة األكثرهي و القبيلة* املنظمات التي لديها ثقافة أن 

أنه من أجل تطبيق إدارة الجودة الشاملة  .Mohanty R. Pو A. Curry، R. R. Lakhe و R. Pageيوضح كل من 

العليا، مشاركة العاملين، أو املتغيرات  اإلدارةالزبون، دعم التركيز على نحو وجه املنظمة تبنجاح ينبغي أن ت

 1التي تتسم بها ثقافة القبيلة.

قيم ختلف نشاطها، ولكن عندما نتطرق لذلك بصفة عامة وفي جميع املنظمات مهما ال أشرناهذا إذا 

أن  مبشكل آخر ما دافيها التفصيل  تخصيص يعنيإدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، فهذا 

 هذه املؤسسات لها خصوصيتها الثقافية.

الثقافية املرتبطة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم نجد نوعين من القيم  عموما

 :والقيم الداعمة ةالعالي: القيم الجوهري

بادئ امل »بأنها: Jerry I. Porras و James C. Collinsيعرفها كل من (: Core Valuesالقيم الجوهرية ) ‒

ومهمة داخل  متأصلةهي ال تتطل  أي حكم خارجي، بل لها قيمة و .. . ة للمنظمةـــــــــــــــــــــــــدائمالساسية و األ 

تمثل مجموعة من املبادئ املرشدة للمنظمة والتي ال ترتبط بزمن معين  فالقيم الجوهرية، 2« املنظمة

وعليه فإن ما  3وتمثل مصدر الهام للعاملين فيها ملالحقة الغرض الرئيس الذي تسعى املنظمة إلى تحقيقه.

بقى يفرق القيم الجوهرية عن غيرها من املعتقدات والقيم الثقافية أنها ال تكون منفتحة أمام التغيير بل ت

، إال أن أغل  املنظمات تعمل على الجمع بين وعادة ما يكون عددها قليل مهما تغير نشاط املنظمة، ثابتة

 أكثر من قيمة جوهرية إلحداث التوافق بين مختلف تطلعات أصحاب املصلحة.

في لتغيرات املتوقع حصولها واالستجابة بسرعة لمشاركة األفراد في املنظمة، ن الثقافة أساسا على مدى يركز هذا النوع م :(Clan Cultureثقافة القبيلة )* 

 USA, 2008, p. 384Edit. thWestern Cengage Learning, 10-South, Organization Theory and Design ,Richard L. Daft , راجع:. البيئة الخارجية
1 Juan A. Gimenez-Espin et al., Organizational Culture for Total Quality Management, Total Quality Management & Business Excellence, 

Routledge Taylor & Francis Group, Vol. 24, Iss: 06, United Kingdom, 2013, p. 681 
2 James C. Collins & Jerry I. Porras, Building Your Company’s Vision, Harvard Business Review, Harvard Business School Publishing, Vol. 74, 

Iss: 05, Boston, 1966, p. 66 
  168، ص 2008، دار املناهج للنشر والتوزيع، بدون طبعة، عمان، االستراتيجية "مدخل تكامل " اإلدارةصالح عبد الرضا رشيد وإحسان دهش جالب،  3
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 لشاملة في مؤسسات التعليم العاليالقيم الجوهرية إلدارة الجودة اعلى هذا األساس يمكن تعريف 

ال والتي ، ومبادئه التوجيهية واألساسية اإلداري قيم الجودة التي تعتبر أساس تطبيق هذا النهج بأنها:  إجرائيا

ويوضح الجدول  .نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة تتغير مع تغير املعطيات البيئية بل تعتبر كثقافة متأصلة

 :الدراسات السابقة بعض املوالي هذه القيم حس  ما ورد في

 القيم الجوهرية إلدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي (:1/5الجدول رقم )

 القيم الجوهرية
Marchese 

1993 

Ünal 

2001 

Sakthivel 

2006 

Venkatraman 

2007 

Sabihaini 

et al. 

2010 

Kysilka & 

Medinschi 

2011 

Jalal 

2011 

Zakuan 

et al. 

2012 

 أشرف

أحمد  السعيد

 2005  محمد 

أحمد عبد 

هللا الرشدي 

2009 

 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ التركيز على الزبون 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - العليا اإلدارةالتزام 

 √ √ - √ √ - √ - √ - الجماعية املسؤولية

 √ √ √ √ √ - - √ √ √ التحسين املستمر

 √ √ - √ √ √ √ - - √ بالحقائق اإلدارة

 - √ - - √ - - - - - املدخل العملياتي

 - √ √ - - √ - - √ - العمل الجماع 

 التطرق للقيمة ذاتها؛ √

 عدم ذكر القيمة إطالقا. -

 جمع وترتي  الباحث املصدر:

، الجوهرية املذكورة الباحثين على أغل  القيمهناك شبه اتفاق بين معظم ن أ أعالهمن الجدول نالحظ 

ين فقط، العملياتي وفرق العمل( والتي يوافق عليها بعض الباحث خيرتين )املدخلويستثنى من ذلك القيمتين األ 

ن استخدامها كمبدأ توجيهي وكقيمة جوهرية شائع في أدبيات إدارة الجودة الشاملة إال أنه على العموم نجد أ

 في مؤسسات التعليم العالي.

تحقيق ثقافة لالحاجة أن  .Pernilla Ingelsson et alتشير (: Supporting Values) القيم الداعمة ‒

 ثقافة بناءوالفشل في  ،إدارة الجودة الشاملة اعتماد في الجوهريةاملسائل  أحدقوية هي  تنظيمية

ل لذلك فإن ابتكار وصيانة البيئة الداعمة للجودة يمث 1عتبر كعامل حاسم في فشل تطبيقها.ي داعمة

تطبيق عندما يؤكد أن  Shoji Shibaوهذا ما قد يعنيه  ،فلسفة الجودة الشاملة األهم في املظهر والجوهر 

 عامل، فردال يعنى فقط ابتكار البنية والعملية التي تسهل صناعة الجودة لكل  إدارة الجودة الشاملة

وهذا ما  2دافعية تلقائية ملمارسة الجودة بأنفسهم. األفرادولكن ابتكار البيئة التي من خاللها يصبح لدى 

 اعمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.يعرف بالقيم الد

1 Pernilla Ingelsson et al., Can Selecting the Right Values Help TQM Implementation? A Case Study about Organizational 

Homogeneity at the Walt Disney Company, Total Quality Management & Business Excellence, Routledge Taylor & Francis Group, Vol. 23, 

Iss: 01, United Kingdom, 2012, p. 04 
، أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية، كلية التربية، جامعة رؤية إسالميةإدارة الجودة الشاملة ي  املؤسسات التعليمية: أشرف السعيد أحمد محمد،  2

 )بتصرف( 144، ص 2005املنصورة، مصر، 
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قيم ثقافية متأصلة في هذه هذه األخيرة يمكن تعريفها إجرائيا في مؤسسات التعليم العالي بأنها: 

املؤسسات تدعم تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وتساعد على اعتماد برامجها، أساليبها، وأدواتها. وهي تختلف 

التوجيهية إلدارة الجودة الشاملة ولكن تساعد فقط على عن إطار املبادئ  عن القيم الجوهرية في كونها تخرج

 :ما يليوتتمثل حس  ما ورد في الدراسات السابقة في .وتتغير من مؤسسة جامعية ألخرى  تطبيقها

 إلدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي الداعمةالقيم  (:1/6الجدول رقم )

 الداعمةالقيم 
Marchese 

1993 

Ünal 

2001 

Sakthivel 

2006 

Venkatraman 

2007 

Sabihaini 

et al. 

2010 

Kysilka & 

Medinschi 

2011 

Jalal 

2011 

Zakuan 

et al. 

2012 

أشرف 

السعيد أحمد 

 2005  محمد

أحمد عبد 

هللا الرشدي 

2009 

 - √ عامة √ √ عامة √ - عامة √ عامة √ - - التخطيط االستراتيج 

 - √ - عامة √ - - - عامة √ - - القيادة

 - √ √ √ - √ عامة √ - √ عامة √ والتدريب التعليم

 √ √ √ - - - عامة √ - √ عامة √ املشاركة

 - √ - - - - عامة √ - - عامة √ التمكين

 - √ √ - - - عامة √ √ - عامة √ االتصال

 - √ - √ - - عامة √ - - عامة √ التحفيز

 التطرق للقيمة ذاتها؛ √

 عدم ذكر القيمة إطالقا؛ -

 عامة: التطرق للقيمة بصيغة أخرى. √

 جمع وترتي  الباحث املصدر:

مؤسسات التعليم  داخلية اإلنسانغل  القيم الداعمة تتعلق بالعالقات من الجدول أعاله أن أيالحظ 

نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة.  املوارد البشرية باعتبارها العنصر املحوري فيلدعم العالي، وتوجه أساسا 

 الجوهرية والداعمة في العناصر املوالية.وسيأتي التفصيل في القيم بنوعيها 

 القيم اجلوهرية إلدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي   2.3.1

هناك شبه اتفاق في أدبيات إدارة الجودة الشاملة على أن القيم الجوهرية مهمة جدا ضمن برامج 

، غير أنه يوجد اختالف بين الباحثين والكتاب حول ما تعنيه كل قيمة من هذه اإلداري اعتماد هذا النهج 

القيم الجوهرية القيم، كل حس  مرجعه الفكري وكل حس  طريقة تحليله، فما مضمون كل قيمة من هذه 

 وخاصة في مؤسسات التعليم العالي؟

 العليا اإلدارةالرتكيز على الزبون والتزام    1.2.3.1

العليا، في إطار  اإلدارةهناك العديد من العناصر التي تندرج ضمن قيمتي التركيز على الزبون والتزام 

 اعتماد إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، وسيكون التركيز على أهمها:

توصيف الحاجات الظاهرة هذه القيمة: تحديد الزبائن،  تشملأو التوجه بالزبون، التركيز على الزبون:  ‒

ستجابة لهذه الحاجات ، توجه أنشطة مؤسسة التعليم العالي نحو اال للزبائن والتوقعات الضمنية
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إلى  اإلشارةوتجدر  Shyamaprasad P. Mukherjee.1مثل ما أشار   ، وذلكوتقييم رضا الزبون والتوقعات، 

 .Gopal K. Kanji et al أن هناك فئات مختلفة يمكن اعتبارها كزبائن ملؤسسات التعليم العالي، حددها

 في الشكل املوالي:بشكل أكثر تفصيال 

 زبائن مؤسسات التعليم العالي (:1/9الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 Total Quality Higher Education InstitutionsUK n Management iQuality Total ,.et alGopal K. Kanji , املصدر:

Management, Routledge Taylor & Francis Group, Vol.: 10, Iss: 01, United Kingdom, 1999, p. 131 

الطال  كزبون داخلي ثانوي همه نجد أن فلكل فئة من الزبائن اهتمامات وتوقعات تختلف عن األخرى، 

التحول إلى الحياة العملية أو إتمام  من برامج وخدمات تعليمية متنوعة وذات جودة، تمكنه الحصول على

زبون خارجي أولي، أما األفراد والهيئات األكاديمية املختلفة كزبائن داخليين كدراسته العليا كخريج متميز و 

كاديمية واأل اإلداريةنشاطاتهم ة أوليين فهمهم الحصول على التحفيزات املادية واملعنوية التي تمكنهم من تأدي

في تحصل أوالدهم على تكوين  اآلباءوكزبائن خارجيين ثانويين يتمثل هم واالستجابة لتطلعاتهم االجتماعية، 

، أما الدولة والهيئات الحكومية فهمها نجاح أنظمة التعليم يةملالع وملية أفي الحياة الع نجاحيمكنهم من ال

العالي في تكوين الكفاءات البشرية، وفيما يخص أرباب العمل والصناعة فهمهم الحصول على خريجين 

 تخصصهم.مجال متحكمين في 

املختلفة من زبائنها  الفئاتوعليه فإن مؤسسات التعليم العالي مطالبة وفقا لهذا املبدأ باشراك كل هذه 

املرتدة إضافة إلى االستفادة من التغذية العكسية والخدمات التعليمية، البرامج تحديد مواصفات في عملية 

 هذه البرامج والخدمات.دراسات الرضا املوجهة للزبائن في تحسين جودة من 

بادرات تحسين الجودة، كعنصر حاسم في نجاح مل هاتشجيعالعليا و  اإلدارةدعم يعتبر  العليا: اإلدارةالتزام  ‒

 الجوهريةندرج ضمن هذه القيمة يحيث تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، 

 2:في Gopal K. Kanjiحددها  اإلداريةمجموعة من األدوار 

1 P. B. Sakthivel & R. Raju, Conceptualizing Total Quality Management in Engineering Education and Developing a TQM Educational 

Excellence Model, Total Quality Management & Business Excellence, Routledge Taylor & Francis Group, Vol.: 17, Iss: 07, United Kingdom, 

2006, p. 920 
2 Ebrahim Soltani, Top Management: A Threat or an Opportunity to TQM? Total Quality Management & Business Excellence, Routledge 

Taylor & Francis Group, Vol. 16, Iss: 04, United Kingdom, 2005, p. 468   )بتصرف(  
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 ؛في مؤسسة التعليم العالي ككل الرسالة واألهداف التي تعزز ثقافة الجودة، الرؤيةتحديد  -

 ؛اإلداريةفي جميع املستويات األكاديمية و  القيم املشتركة تحديد مجمل -

 ؛املتعلقة بجميع محاور التعليم العالي لجودةتحديد استراتيجية ا -

 ؛املالي األداءتحسين يضمن بما موارد لل األمثلستخدام اال  -

 ؛وخاصة الطلبة الزبائنتعزيز رضا أهداف وأنظمة تحديد  -

 ؛ت موضوعية في عملية اتخاذ القرارواستخدام بيانافعالة معلومات نظم  تكوين -

إنجازات ، وتقدير ، واالستثمار في التدري  والتعليموالهيئات األكاديمية تعزيز تنمية املوارد البشرية -

 ؛جودةال

 .على بلوغهاتحفيز الو  التحسين املستمر أهداف تحديد -

العليا ضمن أنظمة اعتماد الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي  اإلدارةوعموما فإن التزام 

بما في ) ، التحفيز على الجودة(والثقافة االستراتيجيةالسياسة، األهداف، بما في ذلك يتضمن: نشر الجودة )

واملستلزمات املادي واملعنوي وحتى التدري  والتعليم(، وأخيرا توفير متطلبات تحقيق الجودة )املوارد ذلك 

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة.كإحدى متطلبات يعتبرها الباحثين  وذلك ما جعل العديد من(، الضرورية

ثقافة  ونشر ، يناإلداريير في األكاديميين و جعلها قادرة على التأثبهذه األدوار ي الجامعية اإلدارة التزاموعليه فإن 

 .بصورة طوعيةها لتحقيق أهدافيهم وخلق الرغبة لدوروح الفريق  الجودة

 املسؤولية اجلماعية والتحسني املستمر   2.2.3.1

في إطار تطبيق إدارة الجودة الشاملة البد من التزام جميع األفراد في كل مستويات مؤسسة التعليم 

 بالجودة والتحسينات املستمرة لها:العالي 

تحقيق رضا األفراد ب يتطل  نجاح استراتيجية الجودة في أي تنظيم، التزام جميع: املسؤولية الجماعية ‒

يدل على مشاركة جميع األفراد إلحداث التحسينات ما وهذا الزبون من خالل التحسين املستمر للجودة، 

الذين  ،أيضا املوردين الجوهرية. وتشمل هذه القيمة اتاملستمرة في كل املستويات وفي كل العملي

في مؤسسات  وعندما نتكلم عن التزام جميع األفراد 1األفراد لتحقيق مصلحة املنظمة. إلى جان  يشتركون 

: بما في ذلك اإلداريةاألفراد املستفيدين من العملية األكاديمية و كل  فهذا يدل على التزام التعليم العالي

فهو التزام  ،افاألطر ...، وغيرهم. حتى يتسنى تحقيق مصالح جميع العاملين ين، األساتذة، الطلبة، اإلداري

 اف.األطر عام وشامل من قبل جميع 

سلوك كل فرد واتجاهه نحو تحقيق الجودة في في تكمن كالتزام قيمة املسؤولية الجماعية وعليه فإن 

وهم  ،ولياتهمؤ ين ملجاالتهم ومسمدير  األفراديكون جميع  الجودة الشاملة ، ففي ثقافةاملهام املنوطة به

1 Daniel Kysilka & Silvia Medinschi, Total Quality Management in Higher Education Services Basic Principles,  Annals. Economic Science 

Series, Euros Tampa  Edit., Iss: 17, Romania, 2011, p. 244    )بتصرف( 
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... تلك املسؤولية  لهمنها عن جودة الخدمة التي يقدمو  زبائنهم الداخليين و/أو الخارجيينولون كليا أمام ؤ مس

التغل  على الحواجز الثقافية  يتفكير مما يساهم فاالتجاهات وأسالي  وأنماط ال يتغيير ف تحدثالتي 

 1.في كل املجاالت الجامعية تحسين املستمر تأكيد ال يويساهم ف واملشكالت األكاديمية،

تعتبر إدارة الجودة الشاملة في مفهومها  أنR. Raju و P. B. Sakthivelيشير كل من  التحسين املستمر: ‒

ما وكثيرا ملنظمة، في اأساس التحسين املستمر  تشكلالتي  فلسفة ومجموعة من املبادئ التوجيهيةك

تأسيس فااللتزام بهذه القيمة و لتعليم العالي، املشاكل املختلفة في مؤسسات ايستدل بها كسبيل لحل 

خالل  سنة بعد أخرى، وذلك منقيق مستويات أداء عالية ساهم في تحين أحركة الجودة يمكن 

، األساتذة)الطلبة،  للزبائن التي توفر القيمةوخاصة عمليات تحسين جميع ال فيالتفكير بشكل منهجي 

 2.الخ( ...اآلباء، املؤسسات الحكومية 

ودائمة في  ةأن تحسين الجودة هي عملية مستمر وترتكز هذه القيمة الجوهرية على عدة اعتبارات منها: 

الجامعي ككل وال يمكن النظر إليها كبرنامج يتم إنجازه في إطار وقت ثابت، أن  عملية التحسين ال تنتهي  اإلطار 

أن التحسين ، بل تستمر لتحقيق التميز اإلداريةة العمليات األكاديمية و مع تحقيق مستويات مقبولة لجود

ن نعرف مستوى الجودة تحسين دون أن مع التقييم املستمر، فال يمكن أن نضع استراتيجية الاملستمر يقتر 

فراد بل جميع األ اسع من قاملحقق وما هي االنحرافات الواج  تفاديها، أن التحسين املستمر يتطل  التزام و 

وبذلك تصبح هذه القيمة . ذين ترجع إليهم مسؤولية دعم مبادرات تحسين الجودةواملسؤولين ال اإلدارةوحتى 

 داخليا وخارجيا. بضرورة وأهمية تحقيق الجودة وتحسينها باستمرار  ثقافة األفراد وإيمانهمكجزء من 

 التكلفة، تقل وبالتالي كفاءة أكثر اإلداريةو  التعليمية العملية تكون  أن يااخلد الجودة تحسينحيث يتطل  

 نظم اتصال جديدة، تعليم طرق  ،جديدة موضوعات) جديدة منتجات تقديم يتضمن فهو الخارجي أما التحسين

 ثقافة من اجزء املراجعة هذه تكون  وأن سنوية مراجعة من البد الكفاءة هذه ولقياس (، وغيرها... جديدة

 الخريجين بتقديم تنتهي وال مستمرة أنها على عمليات هذه املؤسسة مع التعامل من والبدالتعليمة،  املؤسسة

 .3 العمل لسوق 

 العمل اجلماعيباحلقائق، املدخل العملياتي و اإلدارة   3.2.3.1

تندرج هذه القيم الجوهرية ضمن ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العالي، حيث ثبتت فعاليتها 

 وأهميتها في تحقيق أهداف هذه املؤسسات وخاصة في إطار تطبيق إدارة الجودة الشاملة:

 )بتصرف( 124 -123أشرف السعيد أحمد محمد، مرجع سابق، ص ص  1
2 P. B. Sakthivel & R. Raju, Op. Cit. pp. 923-924   )بتصرف(  

    135عبد هللا الرشدي أحمد، مرجع سابق، ص  3
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تتضمن االعتماد على قياس  فهيقيمة مهمة جدا بأن هذه ال Hanaee Jalalيشير  الحقائق:ب اإلدارة ‒

استخدام و  تسيير ما يفرض وهذا  1.بدل االعتماد على أهداف غامضة وغير قابلة للقياس األداءوتحليل 

 تسهيل عمليةو  موثوقية كاملة حيث يتطل  ذلكلتحقيق التميز املؤسس ي، بفعالية البيانات واملعلومات 

، أي التركيز على اف في مؤسسات التعليم العالياألطر ية بالنسبة لجميع الحصول على املعلومات الضرور 

 2ة لألوضاع املختلفة.عة وفعاليتحليل الحقائق واملعلومات واالستجابة بطريقة سر 

االلتزام باتخاذ القرارات بناء على املعلومات الواقعية وليس على : ضمن هذه القيمة الجوهريةويندرج 

الحدس والتخمين في كل مستويات التعليم العالي وبالنسبة لجميع األفراد، وسواء تعلقت هذه القرارات 

التزام جميع االفراد في بمشكلة معينة من مشاكل الجودة أو تندرج ضمن استراتيجية التحسين املستمر لها، 

التزام األفراد بنشر املعلومات التي يتلقونها لتحقيق بتقديم املعلومات في صورتها الحقيقة، ملستويات كل ا

كل على املعلومات الواقعية في  صالح املؤسسة التعليمية. وعليه فإن هذه القيمة تشير إلى ثقافة االعتماد

 ق في التخطيط، التنظيم، التوجيهائ، أي االعتماد على الحقعموما بمفهومها الواسع اإلداريةالعملية 

وجود نظام  يتطل . وهذا ما هذه العملية تي تعتبر جوهر عملية اتخاذ القرار ال في والرقابة، وخصوصا

فراد وفي لجميع األ  يمكن من توفير املعلومات بالسرعة والدقة املطلوبة هذه املؤسسات بمافي  معلومات فعال

 .كل املستويات

من أهم متطلبات التخطيط السليم  مؤسسات التعليم العاليملعلومات داخل اجود نظام يعتبر و حيث 

املحوسبة بشكل  نظمة املعلوماتلومات والحقائق، وتسهم تقنيات وأاتخاذ القرار الصائ  املبني على املع نحو

د، على تأدية مهامهم بشكل جي عام في توفير املعلومات بشكل سهل وميسر ملتخذي القرارات مما يساعدهم

إدارة املعلومات وتحليلها بيان كيف  وتتطل ، بصورة فعالة وخاصة املتعلقة بالجودة وحل مشكالت العمل

على  األكاديمية(، والعمليات يسجل الطال  األكاديم)  ليمية بمراقبة وتطوير أداء الطالتقوم املؤسسة التع

، املوظفين، لألساتذةجودة توافر املعلومات املطلوبة بالنسبة  املؤسسةهذه  كافة املستويات، وكيف تضمن

 3.املتعاملين معها من خارج املؤسسة، وكيف تبني وتدير مصادر قوتها من املعلومات الطالب وبيانات

أن أغل  النشاطات في املنظمة Silvia Medinschi و Daniel Kysilkaيشير كل من   املدخل العملياتي: ‒

أو سلسلة من األنشطة املتكررة إلنتاج منتجات وخدمات كفيلة بتحقيق رضا يمكن اعتبارها كعملية، 

تحقيق النتائج فحس  وإنما تعتبر النتائج كمتغير تابع  الزبون، فالهدف من التركيز على العمليات ليس

فمثال ال يمكن أن نتعامل مع املعطيات املتعلقة ة بخطوة. فتحقيقها يتأتى باتباع العملية والتقيد بها خطو 

1 Hanaee Jalal, Investigation on TQM Implementation in Medical Sciences Universities of Iran, Doctoral Thesis of Philosophy, University 

of Huddersfield, United Kingdom, 2011, p. 71 
2 Sitalakshmi Venkatraman, A Framework for Implementing TQM in Higher Education Programs, Quality Assurance in Education, 

Emerald Group Publishing Limited, Vol. 15, Iss: 01, United Kingdom, 2007, p. 102  
أطروحة دكتوراه  ،"دراسة وصفية تحليلية ي  الجامعات النظامية الفلسطينية" املؤسس ي األداءدور التخطيط االستراتيج  ي  جودة إياد علي الدجني،  3

  98-97، ص ص 2010/2011دمشق، سوريا، بقسم املناهج وطرائق التدريس، كلية التربية، جامعة 
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التي ، بل هي جزء من املعطيات لوحدها شكاوى الزبائن كمعطيات بالخصوص رضا الزبائن أو بقياس 

 1 ؟علومات حول كيفية عمل هذه العملية وكيف يمكن تحسينهامل حول يمكن أن ت

 الفحص النهائي للمنتج الجودة ال تتمركز في عملية وعليه فإن هذه القيمة الجوهرية تبنى على اعتقاد أن 

مؤسسة التعليم كل عملية من عمليات  ييج  أن تصمم في كل خطوة وفف ،ن ذلكولكنها أكثر م أو الخدمة

قياس الجودة يأتي من خالل التأكد من مدى توافر الجودة في  أنChaffee و Ellen ومن ثم يرى  ،العالي

ج خالي من في طريقها للحصول على منت إدارة الجودة الشاملة نإ، العمليات املوصلة للمنتج أو الخدمة

 2.اإلنتاجأشياء صحيحة من أول مرة تقوم بتأسيس الجودة داخل خطوات عملية األخطاء والحصول على 

ما يعرف بفلسفة املنع والوقاية من األخطاء بدل أو باألخطاء الصفرية  Philip B. Crosbyما عبر عنه وهذا 

  .اكتشافها بعد التحقق

وإنما متعلقا  فرادليس على رقابة األ منصبا وبذلك يصبح االهتمام في ظل تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

سات التعليم العالي، فالجودة في هذه بها مؤستدار التي  العملياتالعملية، ومحاولة تعظيم جودة كل أكثر ب

خدمات في كل عمليات التعليم:  ذلك وإنما تحقيق ذات جودة، تعليمية األخيرة ال تعني فقط تقديم مخرجات

تقديم خدمات تقديم خدمات تعليمية متميزة، تسجيل وقبول ذات جودة، خدمات إيواء وإطعام ذات جودة، 

  مكتبية ذات جودة... الخ. 

على توحيد جهود أفراد املنظمة في سبيل تحسين الجودة،  العمل الجماعيساعد ي :العمل الجماع  ‒

، مهما كانت طبيعتها، وهذا ما يسمح بحل جل املشاكل في ذلكالتزام ومشاركة جميع األفراد بتعاون، 

ستعزز من  القيمة، باعتبار أن هذه وإدراك أفكار ابتكارية ال يمكن التوصل إليها على املستوى الفردي

ستساعد على االرتقاء بأدائهم نحو تحسين الجودة ...، بين األفراد لتجعلهم أكثر تفاعال، و  عملية االتصال

  3.وغيرها

أنه  .Gary S. Vazzana et alفي مؤسسات التعليم العالي يشير  وفوائدها ولتحقيق هذه القيمة الجوهرية

بمشاركة أصحاب  ، و اإلداريةتضم العديد من التخصصات واألقسام  ،ينبغي تشكيل عدة فرق عمل مشتركة

 املرشدين( يمكن دعوتهمو  األساتذةاملوردين )اآلباء، و  صلحة في تحسين املناهج الدراسية. فالطلبة، األفرادامل

صة وهذا ما يتيح فر  ،واملشاركة في عملية التغيير هارات الطلبةتقييم مكأعضاء من أجل تقديم االستشارة، 

  4 الجماعي.األهداف املشتركة خالل العمل تحقيق والتركيز على وتبادلها  األفكار  تناقل

1 Daniel Kysilka & Silvia Medinschi, Op. cit. pp. 243-244  
 )بتصرف( 125أشرف السعيد أحمد محمد، مرجع سابق، ص  2

3 Norhayati Zakuan et al., Critical Success Factors of Total Quality Management Implementation In Higher Education Institution: A 

Review, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, HRMARS, Vol. 02, Iss: 12, United Kingdom, 2012, p. 30 

 )بتصرف(
4 Gary S. Vazzana et al., Viewpoint: Can TQM Fill a Gap in Higher Education? Journal of Education for Business, Routledge Taylor & Francis 

Group, Vol. 72, Iss: 05, United Kingdom, 1997, p. 314 
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 القيم الداعمة إلدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي        3.3.1

بتوفير عدة قيم تدعم  يرتبطإدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي  تطبيقال شك أن نجاح 

التخطيط االستراتيجي، القيادة، التدري ، املشاركة، التمكين، االتصال، واملتمثلة أساسا في: ذلك، وتساعد 

  التحفيز... وغيرها، فما مضمون كل قيمة من هذه القيم الداعمة؟

 اإلدارةالقيم الداعمة املرتبطة ب   1.3.3.1

لدعم توجه ومسعى مؤسسات التعليم العالي نحو انتهاج  التخطيط االستراتيجي والقيادة قيمتيتتكامل 

هذه املؤسسات في إطار ما يعرف تحديد رؤية، رسالة، غايات وأهداف إدارة الجودة الشاملة، بما يكفل 

 بالسياسة العامة للجودة، وتحت إشراف قيادة تؤطر عمليات تحقيق ذلك:

تتعلق أساسية للتخطيط االستراتيجي خمسة عناصر  Douglas J. Collier حدد التخطيط االستراتيج : ‒

مؤسسات ستقبل م حدداتمالتعليم العالي: )أ( التخطيط االستراتيجي هو أحد بعلى وجه التحديد 

قرارات الستراتيجية؛ )ج( اال صياغة وتنفيذ  الكلية منعملية التخطيط  تتكون ؛ )ب( التعليم العالي

)د( يتطل   ؛مواردها وبيئتها، هذه املؤسساتخصائص  تحقق التوافق بينيج  أن  ستراتيجيةاال 

 قرارات التخطيطجميع ؛ و )ه( ينبغي أن تكون امستقبلههذه املؤسسات التخطيط االستراتيجي أن تحدد 

1مع هدف تحسين املرونة التنظيمية. منسجمة االستراتيجي
  

مؤسسات التعليم العالي على ات راتيجي فعاال في تحديد توجه أولويالتخطيط االست لذلك يج  أن يكون 

واألهداف وحتى االجراءات التفصيلية.  الرؤية والرسالة إلى الغاياتضبط ، بدءا بدرجة من الدقة والتفصيل

ا يمكن أن تكون عليه مستقبال وفي إطار تطبيق إدارة الجودة الشاملة نجد أنه يوفر لهذه املؤسسات منظور مل

في  األداءنحو تحقيق مساعي سياسة الجودة وتحسين  هذه املؤسساتيركز جهود جراء التزامها بذلك، كما 

يحدد فرص مؤسسات التعليم العالي جراء تحديد إضافة إلى أنه إطار أهداف واضحة ومحددة مسبقا، 

. وبناء على ذلك يمكن أن تتحدد األداءو  احتياجاتها املستقبلية وتطلعات أصحاب املصلحة إلى تحسين الجودة

عملية انتهاج إدارة الجودة الشاملة، أي الخيارات االستراتيجية املمكنة راتيجيات الداعمة التي تكمل االست

 .اإلداري وعملية املفاضلة بينها في كل مرحلة من مراحل تطبيق هذا النظام 

تساعد إلى بناء ثقافة القيادة التي تحتاج مؤسسات التعليم العالي  أن David M . Smithيشير : القيادة ‒

تظهر الحاجة إلى اتخاذ القرار على جميع املستويات، ولذلك  تتوزع عمليةتمكين جميع أفرادها، ل على

1 Gerald Starsia, Strategic Planning in Higher Education: An Examination of Variation in Strategic Planning Practices and their Effect 

on Success in NCAA Division I Athletic Departments, Doctoral Thesis of Philosophy, The Faculty of the Curry School of Education, 

University of Virginia, United States, 2010, p. 41  
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دوار لقيام باأل لاملؤهلين  يناإلداريتطوير برامج ممتازة لتنمية القادة من أجل تطوير مجموعة أوسع من 

 1.التغييرأثناء عمليات الرئيسية 

هذه املؤسسات، القادة في  فيشير أن الهيكل والثقافة إنما يتأثران بتجربة Kneeland C. Brownأما 

يج  إيالء االهتمام إلى مدى فقدرة القائد على تحقيق النتائج تتأثر بهذه العوامل املؤسسية املختلفة، لذلك 

تحدد بها ثالث إجراءات ت Donald E. Walkerوفي هذا الصدد يحدد ، فعالية وظائف قيادة التعليم العالي

ووضعية منصبه، أما الثانية فتتعلق بمدى فعالية القيادة، حيث تتعلق األولى بمدى تقبل القائد المتيازات 

بأنها  اإلداريةكعملية ويرى األحداث  اإلدارةاعتبار القائد أنه يخدم املؤسسة أكثر من نفسه، والثالثة أنه يعتبر 

وراحة  خرينقيم القائد الذي يسهر باستمرار على خدمة اآل وبناء على هذه االجراءات تتشكل  2متداخلة.

وردود الفعل املالئمة نحو دعم عمليات التغيير وتطبيق إدارة  عن فرص التعليم املستمر البحثو  املرؤوسين

     الجودة الشاملة. 

 القيم الداعمة املرتبطة باملوارد البشرية   2.3.3.1

يكون من الضروري دعمه باعتبار أن املورد البشري محور عملية أي تغيير في مؤسسات التعليم العالي، 

وجعل عملية تشجيعه وتثمين أدائه كجزء من منظومة القيم التنظيمية لهذه املؤسسات، وذلك  بشتى الطرق 

إدارة الجودة ، املشاركة، التمكين، االتصال والتحفيز كقيم داعمة لتطبيق والتدري  التعليممن خالل 

 :الشاملة

العامل الرئيس ي الذي يميز املنظمة التي تنتهج إدارة الجودة أن  .Sabihaini et alيشير : والتدريب التعليم ‒

من أجل التفوق التنافس ي فإنها تحتاج  الفردية، فهذه املنظمة تدرك أنه الشاملة هو التركيز على التنمية

  3إلى تدري  القوى العاملة من خالل التعليم املستمر.

تركز أكثر على التعليم وليس التدري  وهذا هو محك اختالفها عن  إدارة الجودة الشاملة ويرى البعض أن

 وذلك ألن التعليم التدري ،وليس مجرد ة إلى التعليم أننا بحاجKaoru Ishikawa  حيث يرى  التقليدية، اإلدارة

 ة مستمرة،فبصاألفراد يحافظ على تنمية عقول  ءش يبأي  – William E. Demingكما يقول  –يتصل 

وقد يكون التركيز بقوة على . ينتهى عندما يتم تعلم املهارةفأما التدري  على املهارات  فالتعليم ال ينتهي أبدا،

1 See: David M. Smith, Leadership and Professional Competencies: Serving Higher Education in an Era of Change, Doctoral Thesis of 

Education, University of Pennsylvania, United States, 2000, p. 41 
2 See: Kneeland C. Brown, Leadership for the 21st Century: Effectiveness of Mentorship in the Development of Senior Leaders for U.S. 

Higher Education, Doctoral Thesis of Education, Faculty of the USC Rossier School of Education, University of Southern California, United 

States, 2010, pp. 39-40 
3 Sabihaini et al., Op. cit. p. 10 
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ثقافة  ها:من متعددة، كفاءاتيتطل  قوى عاملة ذات  الجودة الشاملةإدارة ألن تطبيق  التعليم والتدري ،

  1... الخ.كفاءات املنص ، اإلحصائيةاألسالي   ،االتصال مهارات ،مع الفريقالعمل 

ك يمكن القول أن جعل عملية التعليم والتدري  كجزء من إدارة مؤسسات التعليم العالي واملحافظة للذ

، يرة باستمرارعلى مواجهة الظروف املتغ تكييف املورد البشري ل يجعلها كقيمة داعمةعليها باستمرار، إنما 

 نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة في هذه املؤسسات. تائج املرجوة واألهداف املسطرةتحقيق الن

 ، ألن تحقيق أهداف العملية التعليمية وخدمة أصحاب املصلحةاملشاركة الكاملةأو باألحرى : املشاركة ‒

وهي  2،تقنيينالفنيين و ال عمالالين و اإلداريساتذة، األ ، طلبةتوسيع دائرة مشاركة األفراد إلى اليتطل  

تختلف طبعا عن قيمة املسؤولية الجماعية التي تدل على جعل عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

مسؤولية جميع األفراد واملستويات التنظيمية في مؤسسات التعليم العالي، بل تتعلق قيمة املشاركة 

اف، حل املشكالت إشراك الفئات املختلفة للموارد البشرية لهذه املؤسسات في تحديد األهد بثقافة

، وجعل ذلك كجزء من منظومة القيم الجامعية بما ات التنظيميةعلى مختلف املستويواتخاذ القرارات 

  يكفل تجن  مقاومة التغيير ويدعم تطبيق إدارة الجودة الشاملة في هذه املؤسسات.

العديد من األهداف، إلى أنه من الصع  تحقيق ذلك على املستوى العملي، أين نجد  اإلشارة وتجدر

من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن كثافة  ملؤسسات التعليم العالي واملتنوعة املتداخلةاملشاكل والقرارات 

 لهذه املؤسسات قد تحول دون ذلك.وتنوع املوارد البشرية 

أن التمكين أضحى كحقل معرفي تركز على دراسته جميع الفرق .Adrianna J. Kezar et al  تشير  :التمكين ‒

تقاسم السلطة حيث يمثل التمكين ممارسة التي تبحث في مجال األنماط املختلفة في أدبيات القيادة، 

   3.لمنظمةمختلف املكونات التنظيمية للعمل على القضايا ذات األهمية البالغة بالنسبة لوتمكين 

هيكلة ز هذه األخيرة على في ذلك، حيث ترك التقليدية اإلدارةالجودة الشاملة تختلف عن  فإدارة

بينما تركز األولى  .لدى القادةتعزيز التسلسل الهرمي، الرقابة االجتماعية، وتركيز السلطة  على بناءاملنظمات 

ر املقدرة الذاتية لألفراد تحسين مشاعوجعلها كقيمة مشتركة، بهدف توزيع وتقسيم السلطة نشر ثقافة على 

الفعال والتقدم في أداء العمل  األداءوزيادة ثقتهم بأنفسهم ليصبحوا على قدر كبير من االحترام الذاتي و 

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة.دعم التميز و وتحقيق مساعي مؤسسات التعليم العالي نحو 

 126أشرف السعيد أحمد محمد، مرجع سابق، ص  1
 (بتصرف) 135أحمد عبد هللا الرشدي، مرجع سابق، ص  2

3 Adrianna J. Kezar et al., Rethinking the "L" Word in Higher Education: The Revolution of Research on Leadership, ASHE Higher 

Education Report, The Association for the Study of Higher Education, Vol. 31, Iss: 06, Las Vegas, 2006, p. 77 
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 يعداالتصال الفعال أن الحرص على Ioana Josan و Magdalena Iordache-Platisتشير  االتصال: ‒

 يتم من خالله تداول حيث ، وتعقد عملياتهنتيجة لتطور النظام التعليمي اف األطر ضرورة لجميع ك

  1والعكس بالعكس.  ،من فرد إلى مجموعة، املواقف واآلراء( من فرد إلى آخراألفكار واملشاعر )، املعلومات

توفير  يساعد على، إنما التعليم العالي وجعله كقيمة ساتفتفعيل عمليات االتصال بين أفراد مؤس

املعلومات لكل األفراد، كل األقسام، كل الكليات، كل املستويات التنظيمية، بما يمكن من تسريع عمليات 

اتخاذ مختلف القرارات والتعامل مع الظروف املتغيرة واملختلفة بسرعة، وهذا ما يحسن من مرونة مؤسسات 

 ويدعم تطبيق إدارة الجودة الشاملة.التعليم العالي 

أنه إذا أدرنا األفراد باحترام وقدرناهم وعاملناهم بلباقة فعندئذ  John W. Atkinsonيقول التحفيز:  ‒

فتكامل عمليتي التحفيز املادي واملعنوي في مؤسسات التعليم  2نهم مساعدتنا على تحقيق املستحيل،يمك

كفة تحقيق  ويرجحالعالي وممارسة ذلك باستمرار إنما يصعد من عملية تحقيق أهداف هذه املؤسسات، 

 .كفة تحقيق األهداف الذاتية أو الشخصيةاألهداف العامة على 

أهمية ذلك، فهي ال تعبر عن مجرد االلتزام وفي إطار تطبيق إدارة الجودة الشاملة ال يمكن أن نتجاهل 

ببعض األدوات أو األسالي  ولكن يعتبر انتهاجها كمشروع، هذا األخير ال يمكن أن تتحقق أهدافه إال من خالل 

عملية تحقيق عملية التحفيز كقيمة تالزم  تتخذموارد بشرية محفزة ومتطلعة لتحقيق ذلك، فاألولى إذن أن 

حل أي مشكلة، وأي تحسين لألداء، وال يفرق الكثير عن القليل، بل يقدر التحفيز ويتم  أي نتيجة، أي هدف،

 اختيار ما يناس  كل من ذلك.

إلدارة الجودة الشاملة في أن ثقافة الجودة تعتبر كعنصر محوري  يمكن القول  ملا سبقوكملخص 

متأصلة ومبادئ توجيهية وأساسية  مؤسسات التعليم العالي، حيث تتشكل من القيم الجوهرية التي تمثل قيم

 اإلدارة، التحسين املستمر، املسؤولية الجماعية، العليا اإلدارةالتزام ، التركيز على الزبون ) وهي: في تطبيقها

(، والقيم الداعمة التي تساعد على اعتماد برامج إدارة الجودة العمل الجماعيو  املدخل العملياتي، بالحقائق

أساسا في: )التخطيط االستراتيجي، القيادة، التعليم والتدري ،  واملتمثلةالشاملة وتطبيق أساليبها وأدواتها، 

 املشاركة، التمكين، االتصال والتحفيز(.

 

 

 

1 See: Magdalena Iordache-Platis &  Ioana Josan, Communication Efficiency within Higher Education Institutions: The Case of Romania, 

European Research Studies Journal, International Strategic Management Association, Vol. 12, Iss: 02, Greece, 2009, pp. 55-56 
 118أشرف السعيد أحمد محمد، مرجع سابق، ص  2
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 ــــةـــــــــــــــخالصـ

، أسالي  وأدوات التحسين املستمر قيم يشكل مجموعة من الشاملة عن نظام متكاملإدارة الجودة  تعبر 

انطالقا من املشاركة الفعالة لجميع  اف املستفيدةاألطر للجودة، والتي تركز على االستجابة لتطلعات ورغبات 

عرضت فيه خالل التطرق لهذا املفهوم في فصل  ومن .التنظيمية بما يكفل تحقيق ذلك األفراد واملستويات

 التالية: التوصل للجوان أمكن  مختلف التوجهات النظرية والفكرية

، ضمان للجودة اإلحصائيتفتيش، الضبط ال) املحطات التاريخيةمرت إدارة الجودة الشاملة بالعديد من  ‒

، األسالي  واألدوات التي القيم عناصرهإلى أن عرفت كنظام متكامل الجودة وإدارة الجودة الشاملة( 

 ؛تحقيق رضا الزبون الداخلي والخارجي مع االستغالل األمثل للمواردتهدف في مجملها إلى 

عن نهج شمولي يهدف إلى إدماج وتحسين املراحل إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم العالي تعبر  ‒

الثالثة في النظام التعليمي: املدخالت، العمليات، واملخرجات، عكس ضمان الجودة الذي تركز آلياته على 

، العمال، األساتذة، اإلداري املرحلتين األولى والثالثة فقط، من خالل املسؤولية التضامنية بين الطاقم 

ت املستمرة لجودة مخرجات العملية التعليمية، حيث يعبر عن ذلك بمجموعة من والطلبة على التحسينا

 ؛اإلداري عالية تطبيق هذا األسلوب املحاور، األبعاد واملؤشرات التي تعكس ف

وتبقى األسالي  واألدوات كتقنيات  وتشكيل ثقافتها، الجودة الشاملة إلدارةتعتبر القيم العنصر املحوري  ‒

اعتماد تعريف إدارة الجودة هذا ما يفند فكرة ، و صل االلتزام بهذه القيم طبعاإن تأيسهل تطبيقها 

 .  تبنى أساسا على مجموعة من القيمالشاملة بوصفها ثقافة مشتركة 

والقيم الداعمة، حيث تمثل األولى مبادئ توجيهية تتشكل قيم إدارة الجودة الشاملة من القيم الجوهرية  ‒

ة مؤسسات التعليم العالي بل تتأصل ضمن منظومة القيم الجامعية، أما وأساسية ال تتغير بتغير بيئ

الثانية فهي تمثل قيم تساعد على اعتماد مختلف برامج، أسالي  وأدوات نظام إدارة الجودة وتختلف 

 من مؤسسة ألخرى كل حس  ظروفها التنظيمية ومتغيرات بيئتها الداخلية والخارجية.

واملتعلقة باملتغير املستقل أو إدارة الجودة الشاملة في النظرية املختلفة  توالطروحاعرض املفاهيم  وبعد

ملتعلقة باملتغير اوالرؤى التوجهات عرض مختلف لمؤسسات التعليم العالي، يأتي في الفصل النظري املوالي 

 .، بأبعاده ومؤشراته املختلفةهذه املؤسسات التابع أو أداء
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                                                                       « Je crois que le goût d'améliorer ses performances est dans la nature de l'homme » 

  « البشرطبيعة  منهي  األداءأعتقد أن الرغبة في تحسين  «                              

 

                                                                            Riboud Antoine 
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 اليــــــــــــات التعليم العـــــــــمؤسس أداء.  2   الفصل

 

 دـــــــــــــمتهي

يتطلب قياس منظم، تدخل وعمل كل القوى  األداءتحسين  »أن:  .Donald M. Norris et alيعتقد 

حلول وتقنيات جديدة، بما في ذلك تقاسم إجراءات وهذا يتطلب  ،بأكمله يالتعليمالنظام العاملة في 

 1«. األداءلتحسين  العمل

من  في مؤسسات التعليم العالي بالعديد من املحاور واألبعاد األداءوالسبب في ذلك هو ارتباط مفهوم 

، وال يمكننا كذلك أن نتجاهل اإلدارية، فال يمكن أن نتكلم عن أداء العملية األكاديمية دون أداء العملية جهة

لتحديد مفهوم أداء  املرجعية األطر من الناحية املجتمعية، ومن جهة أخرى فإن تعدد هذه املؤسسات أداء 

قد زاد من حدة هذه  استراتيجيات تحسينهو  طرق وأدوات تقييمهو  ومؤشرات قياسهالتعليم العالي مؤسسات 

 .اإلشكالية

يكون من الضروري البحث في مختلف التوجهات النظرية وطرح مختلف الرؤى الفكرية، بغية لذلك 

، حيث املختلفة أبعاده ومؤشراتهالتعليم العالي بهوم أداء مؤسسات صياغة إطار نظري متكامل يوضح مف

 ذلك من خالل التطرق للعناصر التالية: خصص هذا الفصل لتحليل ومناقشة املفاهيم العلمية حول 

قبل التكلم عن ذلك في قطاع التعليم العالي، خصص هذا و  :األداءاملفاهيمية لألداء وتحسين  األطر  ‒

 ، والتحديات الحديثة لتحسينه؛تهأساسيات إدار ، األداءهوم املبحث لتحديد مف
 

، األداءالتركيز على مفهوم وذلك من خالل  :العالي وتقييمه التعليماألسس الفكرية ألداء مؤسسات  ‒

 ؛هذه املؤسسات طبعا ه فيوإشكالية تحديد مؤشرات، هتقييم
 

بناء  واملجتمعي اإلداري األكاديمي و  األداءؤشرات صياغة منحو  :مؤشرات أداء مؤسسات التعليم العالي ‒

 .مختلفة تطبيقيةنظرية و على أطر 

 

 

 

 

 

1 Donald M. Norris et al., Action Analytics: Measuring and Improving Performance That Matters in Higher Education , EDUCAUSE Review, Edu Domain, Vol. 

43, Iss: 01, USA, 2008, p. 44 (بتصرف) 
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  األداءاملفاهيمية لألداء وحتسني  األطر.   1.2

في تحدي  للربحأن املنظمات الحديثة سواء الهادفة للربح أو غير الهادفة  Jean-François Manzoniيشير 

وهذا ما جعله محل اهتمام العديد من الباحثين األكاديميين واملمارسين لتحديد  1،األداءمستمر نحو تحسين 

 مكوناتهمتعدد األبعاد تتميز  اباعتباره مفهوم ة وكيفية التحكم فيه وتحسينهأسسه النظرية والتطبيقي

التعليم وقبل أن نتطرق ملفهوم أداء مؤسسات بالديناميكية لتغير الظروف البيئية ومواقف هذه املنظمات. 

 .نهتحسيكذا و ته إدار و  األداءاملضامين النظرية ملفهوم  تحليل أهم العالي سنحاول أوال

 األداءفهم  مل األسس النظرية   1.1.2

، الجودة... اإلنتاجيةكمفهوم مشترك للعديد من األبعاد )الكفاءة، الفعالية، املردودية،  األداءيعتبر 

تعريف واضح وشامل له، حيث كثرت املقاربات النظرية املتعلقة به، وغيرها( وهذا ما زاد من صعوبة تحديد 

  ، فما مضمون كل من ذلك؟لم عنه من وجهة نظر فكرية مختلفةوكل باحث تك

 األداءإشكالية تعريف    1.1.1.2

الحديثة ال يلقى  اإلداريةفي العلوم  األداءأن مصطلح  Patrick C. Floodو Margaret M. Heffernanؤكد ت

لذلك  2إشكالية في تحديد التعريف فقط، بل في تحديد املفهوم من جانبين: إشكالية التعريف والقياس،

 . وأبعاده األداءلتحديد مفهوم وجهات النظر  أهمسنقتصر على عرض 

بمعرفة يسجـل في إطار مرجعية املنافسة، حيث يتعلق : » األداءأن  CharreauxdréréG يعتبر فمن جهته 

، 3« ما إذا كانت املنظمـة قادرة على خلق القيمة أو قادرة في أفق محدد على تقديم األفضل مقارنة باملنافسين

قدرة املنظمة على االستمرارية والبقاء محققة التوازن بين » أنه:  Peter F. Druckerوفي ذات السياق يعرفه 

كمعيار مرجعي ملعرفة مدى تفوق  األداءفين يمكن اعتبار وعلى ضوء هذين التعري. 4«رضا املساهمين واألفراد 

املنظمة عن منافسيها، من خالل البحث املستمر عن تقديم األفضل للسوق ومرونة التفاعل مع تغييرات 

بيئتها، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح املساهمين وطموحات األفراد، ويضمن لها البقاء واالستمرارية في 

 النشاط.

يمثل تحقيق األهداف التنظيمية، مهما كانت : » األداءأن  Annick Bourguignonعتبر تجهة أخرى من و 

متعدد األبعاد نسبة للغايات التنظيمية، فهو ذاتي ومتعلق باملرجعية املختـارة  األداءطبيعتها وشكلها، ]...[ ف

1 Antonio Davila et al., Performance Measurement and Management Control: Global Issues "Studies in Managerial and Financial 

Accounting", Emerald Group Publishing Limited, Vol. 25, United Kingdom, 2012, p. 42  
2 Ismael Younis Abu-Jarad et al., A Review Paper on Organizational Culture and Organizational Performance, International Journal of 

Business and Social Science, Centre for Promoting Ideas, Vol. 01, Iss: 03, USA, 2010, p. 28 
3 Atangana O. Henri & Yogo Thierry, Capital Social et Performances des Entreprises au Cameroun, Rapport de Recherche du FR-CIEA N°: 

24/12, Centre d’Etudes et de Recherche en Economie et Gestion, Dakar, 2012, p. 07 
4 Peter F. Drucker, l’Avenir du Management selon Drucker, Edit. village mondial, Sans Edit., Paris, 1999, p. 73 
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 Javier Martinez، أي أنه يرتبط بالفعالية أو مدى تحقيق املنظمة ألهدافها ونتائجها. أما 1«)غايات، أهداف( 

، فهو ال 2« والفعالية( لبعض البرامج أو األنشطة الكفاءةو  )االقتصاد :ة أبعادـــــــــــــيشمل ثالث األداءفيعتبر أن 

من » بأنه:  األداءإذ يعرف  Pierre Voyerيعتبر كمفهوم أحادي بل يرتبط بالعديد من املفاهيم، وهذا ما يؤكده 

جهة، يمثل: قيمة مضافة على الحالة األولية )تحسين الجودة، زيادة طلبيات الزبائن(، تحقيق نتيجة دنيا أو 

 األداءالضائع واألخطاء(، ومن جهة أخرى، يمكن أن يمثل مقبولة أو تدنية غير املرغوب فيها )تخفيض الوقت 

كمفهوم شمولي يضم  األداء، ومن هنا بدأ االتجاه نحو تعريف 3«الربط بين الكفاءة والفعالية في املنظمة 

الكلي كمفهوم مرتبط باملسؤولية االجتماعية للمنظمة  األداءأو باألحرى  األداءالعديد من األبعاد، وبذلك ظهر 

 في ظل االستجابة لتحديات التنمية املستدامة*.

تجميع للنتائج االقتصادية، االجتماعية، » الكلي بأنه:  األداء Nicolas Berlandو Angèle Dahouيعرف و 

والفعالية التنظيمية ويقاس باالستعانة  العملياتي، األداءاملالي،  األداءاالقتصادي:  األداء، يضم 4«والبيئية 

البيئي فيرتكز على املساهمة الفاعلة للمنظمة في تنمية بيئتها من خالل: التخفيف  األداءبالقوائم املالية، أما 

االجتماعي على جعل  األداءمن التلوث البيئي، التخلص من النفايات، واالقتصاد في املوارد والطاقة، ويرتكز 

ية أطراف فاعلة في املنظمة من خالل تحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية، العدالة املوارد البشر 

بالنسبة لألداء البيئي واالجتماعي يمكن أنه  اإلشارةوتجدر االجتماعية، وتحسين مستوى معيشة العمال. 

 باملؤشرات املرجعية.قياسهما باالستعانة 

ال يقصد بشموليته تعدد  باملرجعية الفكرية للعديد من الباحثين واملختصين، األداءمفهوم  ونظرا لتعلق

املفاهيم املرتبطة به فقط )االستجابة التنافسية، الكفاءة، الفعالية... (، بل تعدد أبعاده كذلك من ناحية 

ا يعرف بمفهوم في إطار م( البعد البيئي والبعد االجتماعي االقتصادي، البعد)أساسية أبعاد  ثالثةل تقسيمه

  .، وفيما يلي توضيح كل منهاالحديثة اإلدارةختلفة لألداء في أدبيات املقاربات وهكذا تشكلت املالكلي،  األداء

 املقاربات النظرية لألداء   2.1.1.2

أربع مقاربات جزئية ونظرية لألداء: املقاربة االقتصادية، املقاربة  بين .Estelle M. Morin et alفرق ت

 االجتماعية، املقاربة النظمية، واملقاربة السياسية، وذلك كما يلي:

1 Philippe Vernazobres, La Contribution du Coaching à la Performance en Entreprise, Article du Colloque « Coaching, sport et 

Management » - EM Lyon & International Coach Federation, Lyon, Septembre 2006, p. 03 
2 Ismael Younis Abu-Jarad et al., Op. cit. p. 28 
3 Ndao Assane, La Perception de la Performance dans les Cabinets d’Expertise Comptable, Article du 3ème Journée d’Etude en Contrôle de 

Gestion de Nantes, IEMN-IAE, Université de Nantes, France, 4 Février 2011, p. 03 

على أنها التنمية التي تأخذ بعين االعتبار حاجات املجتمع الراهنة بدون املساس بحقوق األجيال القادمة في  Brundtlandلجنة  هاعرفت* التنمية املستدامة: 

,Background Paper, Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012John Drexhage & Deborah Murphy , راجع: الوفاء باحتياجاتهم.

United Nations Headquarters, New York, September 2010, p. 06    
4 Angèle Dahou & Nicolas Berland, Mesure de la Performance Globale des Entreprises, Article du 28ème Congrès de l’Association Française 

de Comptabilité « Comptabilité et Environnement », Poitiers, 23-25 mai 2007, p. 03 
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، اإلدارةتعود جذور هذه املقاربة إلسهامات النظريات الكالسيكية والبيروقراطية في املقاربة االقتصادية:  ‒

وهي تتعلق بمدى تحقيق األهداف، التي تعكس تطلعات املالكين واملدراء وغالبا ما تعرض بصفة مالية 

املقاربة، معتبرين أن  هاالمتدادات االستراتيجية لهذ .Jérôme Caby et alواقتصادية، وفيما بعد حدد 

م معتبرة نسبة لالستثمارات خلق القيمة املتوقعة يعتمد إما على نمو النشاط وإما على تحقيق أرباح أسه

حسب هذه املقاربة بمفهوم وظيفية  األداءوبذلك ارتبط  1املستقبلية أو تفضيل التمويل الخارجي.

 وعقالنية املنظمة، أو مدى تحقيق هذه األخيرة لألهداف املسطرة والنتائج املتوقعة.

ية، حيث ترتكز على اإلنساننتجت هذه املقاربة عن إسهامات مدرسة العالقات املقاربة االجتماعية:  ‒

النشاطات املختلفة لتوفير مناخ أو محيط عمل مناسب وسليم داخل املنظمة، وتلبية الحاجات املختلفة 

ها للعاملين، من خالل: االستقرار، االتفاق، التحفيز، املشاركة، االتصال، النمط القيادي املناسب...وغير 

يحصل عندما تكون املنظمة قادرة على  األداءمن القيم التنظيمية، حيث تفترض هذه املقاربة أن تحقيق 

 توفير هذه القيم كأساس لصيانتها، إضافة إلى تحقيق األهداف والنتائج.

مدخل النظم يعتبر املنظمة كنظام غايته البقاء واالستمرارية، حيث قدمت هذه املقاربة النظمية:  ‒

تفترض و املقاربة كنموذج عكس ي للمقاربتين السابقتين، إذ تعتبر جد خاصة ألنها تتعلق بقدرات املنظمة، 

يحصل عندما تحقق املنظمة أهدافها دون استخدام جميع املوارد والوسائل ودون ممارسة  األداءأن 

ضغط على مواردها البشرية، فهي تتعلق بتحقيق الكفاءة التنظيمية أو الفعالية التنظيمية، من خالل ال

 تالؤم واستمرارية األنظمة الفرعية مع بيئة نظام املنظمة، ويعتبر تحقيق ذلك أساس ي وضروري.

اهير االستراتيجية، املقاربة الرابعة لألداء هي النموذج االستراتيجي أو نموذج الجماملقاربة السياسية:  ‒

يتحقق عندما تتمكن املنظمة من االستجابة للرهانات الداخلية والخارجية، من  األداءتفترض أن حيث 

خالل وضع رؤيا استراتيجية أو سياسية تعتبر املنظمات كمحيط سياس ي يتم فيه التفاعل بين مختلف 

 2ز على التفاوض واالتفاق.اف لتحقيق مصالحهم االستراتيجية الخاصة، حيث يتم التركياألطر 

املقاربة االقتصادية كمقاربة كالسيكية لألداء يكثر استعمالها من قبل الباحثين واملمارسين،  تعتبر 

باعتبارها أساس املقاربات الثالثة األخرى، والتي تقوم على إدماج أسسها إضافة إلى تحقيق األهداف والنتائج 

 االقتصادية من خالل االستعمال العقالني للموارد.

)نموذج تحقيق  املقاربة باألهداف: األداءبين مقاربتين فقط ملعرفة  R.H. Hallومن جهة أخرى يميز 

)نموذج تخصيص املوارد(، حيث تشير األولى للفعالية التنظيمية، والثانية  املقاربة باملوارداألهداف(، و

 للكفاءة التنظيمية.

1 Claire Gauzente, Mesurer la Performance des Entreprises en l’Absence d’Indicateurs Objectifs: Quelle Validité? Analyse de la 

Pertinence de Certains Indicateurs, Revue Finance Contrôle Stratégie, EconPapers, Vol. 03, N°: 02, Suède, 2000, p. 147 
2 François Champagne et al., Un Cadre d’Evaluation Globale de la Performance des Systèmes de Services de Santé: Le Modèle EGIPSS, 

Rapport de Recherche, Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Santé, Université de Montréal, Canada, 2005, p. 31 
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التي تفترض  العملياتي داءاأل مقاربة ، أولها األداءإضافة إلى ذلك نجد مقاربات أخرى لتقييم ومعرفة 

، مردودية األفراد، الحصة السوقية، امليزة التنافسية، رضا اإلنتاجيةاالعتماد على معايير تشغيلية مثل: 

التي تفترض أن مقاربة أصحاب املصالح الزبون... وغيرها، والتي تعتبر كحلقة وسطى ألداء املنظمات، وثانيها 

ت الذين لديهم مصلحة مع املنظمة، من خالل مراعاة جميع األبعاد يتحقق في حالة رضا املجموعا األداء

 الكلي للمنظمة. األداء)البعد االقتصادي، البعد البيئي، البعد االجتماعي( كأساس لتدعيم 

نظرية يصعب إسقاطها على الواقع العملي، هي مقاربات  السابقةوعليه يمكن القول أن كل املقاربات 

 األداء أبعادوجزئية كل منها يتعلق بجانب واحد من أداء املنظمة، ولجعل هذه املقاربات عملية ينبغي تحديد 

 .  األداءا لتحديد نظام شامل لتقييم جميع يهاتفترضها كل مقاربة، واالعتماد علالتي 

 األداءحتديد أبعاد    3.1.1.2

في إطار سعي املنظمة املستمر لتحسين أدائها، والوصول إلى االستغالل الجيد للموارد وتحقيق األهداف 

املسطرة، عليها أن تبحث عن عقالنية ووظيفية األنظمة الفرعية لها )املدخالت، العمليات، واملخرجات( من 

لجدول املوالي تطور هذه األبعاد في بها، ويمثل ا األداءخالل جملة من األبعاد والتي يمكن أن تعكس مستوى 

 املنظمات:

 في املنظمات األداءتطور أبعاد  (:2/1الجدول رقم )

 السنوات األخيرة التسعينيات الثمانينيات السبعينيات الستينيات حتى الخمسينيات

 الفعالية الفعالية

 الكفاءة

 الفعالية

 الكفاءة

 اإلنتاجية

 الفعالية

 الكفاءة

   اإلنتاجية

 املرونة

 الفعالية

 الكفاءة

 اإلنتاجية

 املرونة

 اإلبداع

 الفعالية

 الكفاءة

 اإلنتاجية

 املرونة

  اإلبداع

 االستمرارية

 ,tment , DeparThesis, Doctoral Evaluation and Revision of Performance Measurement SystemsStefan Tangen املصدر:

of Production Engineering, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, 2004, p. 45 

تطورت من مجرد التركيز على النتائج وتحقيق األهداف إلى النظرة الشمولية التي  األداءوعليه فإن أبعاد 

 في: تتمثلتضم عدة أبعاد 

ال تتحقق كفاءة دون فعالية، ألن أداء » أنه:  Peter F. Druckerيقول بالفعالية والكفاءة:  األداءارتباط  ‒

ذلك أن الفعالية تمثل قدرة املنظمة على تحقيق األهداف ، 1«ما هو مفترض أهم من أداء ش يء آخر

الحالية والنتائج املرغوبة وهي نسبة النتائج املحققة إلى النتائج املتوقعة، أما الكفاءة فتمثل التحويل 

وهي نسبة النتائج أو األهداف املحققة إلى املوارد املستخدمة، ولو أن  األمثل للمدخالت إلى مخرجات

1 Diana M. Mihaiu et al., Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public Sector, Romanian Journal of Economic Forecasting, 

Institute for Economic Forecasting, Vol. 13, Iss: 04, Romania, 2010, p.136 

http://www.ipe.ro/osim.pdf


اليــــــــالعـ  التعليم  اتــــــــمؤسسـ  أداء .  الفصـل 

 

 

من خالل معرفة النتائج املحققة  األداءهناك من يرى عكس ذلك، وكالهما وجهان متالزمان للتحكم في 

 وتقدير امليزانيات.  األداءواملوارد املستخدمة لذلك، بغية تخطيط 

التشغيلي أو  األداءبالخصوص  األداءاألبعاد الكالسيكية لتقييم تعتبر من : اإلنتاجيةب األداءارتباط  ‒

كمية ونوعية املنتجات والخدمات » بأنها:  Victor Hainesو Sylvie Saint-Ongeها تالعملياتي، حيث عرف

، وفي الغالب يتم ربطها 1«املنتجة نسبة إلى كمية املوارد املستعملة في إنتاجها خالل فترة زمنية محددة 

بعنصر العمل، وهي تعكس كفاءة وفعالية املنظمة في استغالل املوارد واالمكانات املتاحة لها، من خالل 

 لتحقيق ما هو مطلوب. اإلنتاجتقليل الفاقد في 

 Andrésاالستراتيجية، حيث يعرفها  اإلدارةتطرق لها بصفة خاصة الباحثون في باملرونة:  األداءارتباط  ‒

Hatum  :التي تسمح للمنظمة باالستجابة السريعة و  اإلداريةالقدرات التنظيمية و  ةمجموع» بأنها

، حيث اإلدارية، أي أنها متعلقة ببعدين: مهمة تصميم التنظيم، واملهمة 2«لتحديات التغيير التنظيمي 

، الذي األداءيتطلب ذلك التوافق مع خصائص البيئة، ويعكس التفاعل بين هذه القوى الثالث مستوى 

 يتحقق من خالل استجابة املنظمة السريعة للتغييرات الحاصلة في البيئة.

 Jan D. Leede، حيث يعرفه  اإلدارةات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعتبر من املفاهيم الحديثة في أدبي: اإلبداعب األداءارتباط  ‒

املعايير غير املالية  أحد، ويشكل 3«خلق أشكال تنظيمية وممارسات إدارية جديدة » بأنه:  Jan K. Looise و

 .اإلبداعتها على يلتقييم أداء املنظمة من خالل معرفة قدرتها وقابل

، وتشير إلى قدرة املنظمة على البقاء األداءتعتبر من األبعاد غير املالية لتقييم  باالستمرارية: األداءارتباط  ‒

واالستمرارية في النشاط في ظل اشتداد املنافسة، من خالل االستجابة الفعالة للتغييرات الحاصلة في 

على ، بما يكفل التفوق األداءواالستمرارية في تحسينه للوصول إلى قمة  األداءاملحيط، وتحسين 

 املنافسين واالستجابة لهذه التغييرات.

وما يالحظ وجود تداخل بين هذه األبعاد، فمثال حتى تحقق املنظمة البقاء واالستمرارية عليها أن تكون 

نجد أن هذه األبعاد يمكن أن تكون مالية )الربحية، القيمة  ة، فعالة، منتجة، مرنة ومبدعة. وعموماؤ كف

، املضافة، العائد على االستثمار...( أو غير مالية )رضا الزبون، جودة املنتج، مردودية العمال، املرونة

ة ...(، لذلك ينبغي على إدارة املنظمة أن تعهد إلى تحديد أبعاد ومؤشرات مالية وغير مالية، كمية وكيفياإلبداع

، حتى تتمكن من رسم استراتيجيتها بناء على بصفة شمولية يمكن أن تعكس املستوى الحقيقي لألداء

 .األداء، وهذا ما يعرف بإدارة ة بتحقيق التحسين املستمر لألداءاملستويات املحققة والكفيل

1 Sylvie S. Onge & Victor Haines, Gestion des Performances au Travail, Edit. De Boeck, 1ère Edit., Bruxelles, 2007, p. 19  
2 Andrés Hatum, Adaptation or Expiration in Family Firms: Organizational Flexibility in Emerging Economies, Edward Elgar Publishing 

Limited, Without Edit., United Kingdom, 2007, p. 16  
3 Jan D. Leede &Jan K. Looise, Innovation and HRM: Towards An Integrated Framework, Creativity And Innovation Management, 

Blackwell Publishing Ltd, Vol. 14, Iss: 02, United Kingdom, 2005, p. 108 
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 األداءدار  إل األسس الفكرية   2.1.2

لكي تتمكن إدارة املنظمة من وضع معايير ومؤشرات تبني عليها استراتيجية التحسين املستمر لألداء، عليها 

أن تعهد إلى اتباع منهجية إدارية علمية وعملية تمكنها من ذلك، حيث تفرض عليها تتبع خطوات معينة 

 ، فما هي أسسها الفكرية؟األداءواحدة تلو األخرى تعرف بعملية إدارة 

 األداءدار  إل مدخل تعريفي   1.2.1.2

وال زال يتطور، حيث تعلق بداية بمفهوم تصنيف األهلية، ثم ارتبط بطرق  األداءلقد تطور مفهوم إدارة 

كعملية إدارية  األداءوظهر في أواخر الثمانينيات مفهوم إدارة  1.األداءباألهداف وتقييم  اإلدارةالحديثة ك اإلدارة

 الحديثة. اإلدارةمستمرة، وأصبح يشكل أحد املواضيع املهمة في أدبيات 

الذي أدخل فكرة تصنيف  Walter D. Scottبالنسبة ملفهوم تصنيف األهلية يرجع إلسهامات األمريكي 

نسبة إلى:  مهارات العاملين في الصناعة قبل الحرب العاملية األولى، وهو عملية تقييم شخص معين وتصنيفه

باألهداف  اإلدارةسمات الشخصية مثل: الرأي أو االستقامة، والصفات مثل: القيادة أو التعاونية. أما مفهوم 

م، وهو يعني تجزئة الفرص واألهداف وتحديد مستوى 1955ألول مرة سنة  Peter F. Druckerفتكلم عنه 

ظهر في السبعينيات  األداءبالنسبة ملفهوم تقييم املسؤولية لكل وحدة أو قسم في شكل نتائج منتظر تحقيقها. و 

فهو يضم:  األداء. أما مفهوم إدارة األداءبمعنى مقارنة األهداف املسطرة بالنتائج املحققة لتحديد انحرافات 

ونظرا لتعدد  2، واالستفادة من التغذية العكسية باستمرار،األداءفهم وتحديد األهداف والتوقعات، تقييم 

 ختالف أهدافه، تعددت تعاريفه.محتوياته وا

عملية مستمرة لتحديد، قياس، وتطوير أداء الفرق » بأنها:  األداءإدارة  Herman Aguinisمن جهته عرف 

، هذا التعريف يحتوي على جانبين أساسيين: 3«مع األهداف االستراتيجية للمنظمة  األداءواألفراد وتقويم 

ألنه يتم في كل مرحلة زمنية مقابلة املوارد املستخدمة واألهداف املسطرة  عملية مستمرة، األداءإدارة 

تقويم ، والجانب الثاني األداءوالنتائج املحققة لتحديد االنحرافات واالستفادة منها كتغذية عكسية لتحسين 

ملحققة فاملدراء تقع عليهم مسؤولية ضمان أن املخرجات والنتائج امع األهداف االستراتيجية،  األداء

باحث املوارد البشرية أو متوافقة مع األهداف االستراتيجية وتضمن تحقيق ميزة تنافسية للمنظمة. وخص ال

 املوارد األخرى.أداء أداء األفراد دون إدارة 

عتبرها جزء من هذا األخير، حيث تء األفراد وإدارة أداء املنظمة و فرق بين إدارة أداتف Hanine Salemأما 

منهج نظامي، متكامل لتحسين أداء املنظمة نحو تحقيق األهداف االستراتيجية » بأنها:  األداءعرف إدارة ت

1 Javier Martinez, Assessing Quality, Outcome and Performance Management, Workshop on Global Health Strategy, Annecy, French, 09-

12 December 2000, p. 03  (بتصرف)  
2 Andrew E. Schwartz, Performance Management, Barron's Educational Series, Without Edit., New York, 1999, p. 02 
3 Herman Aguinis, Performance Management, Pearson Prentice Hall, Without Edit., New Jersey, 2007, p. 02 
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منهج نظامي، » من وجهة نظر مماثلة بأنها:  Michael J. Mucha، ويعرفها 1«وتكريس رسالة املنظمة وقيمها 

ملستمر، والتركيز على متطور لتحسين النتائج من خالل اتخاذ قرارات أساسية واضحة، التعلم التنظيمي ا

 . 2« األداءقياس 

وكونها منهج نظامي ومتكامل نجدها من جهة تشمل العديد من املفاهيم )تحديد األهداف والتوقعات أو 

، ... وغيرها(، ومن جهة أخرى فهي تتعلق بجميع األداء، تطوير التغذية العكسية، تقييم األداءتخطيط 

 في املنظمة. اإلداريةويات الوظائف، العمليات، املوارد، واملست

 3حاليا يمكن تأخذ عدة أشكال: األداءفيشير أن إدارة  Mike Fergusonأما 

املتوازن، املوازنات التقديرية والتخطيط،  األداءتتعلق باألنظمة املتكاملة مثل: بطاقة  إدارة أداء املنظمة: ‒

 التقارير... الخ؛

العملياتية على املستوى التكتيكي مثل: إدارة أداء الزبون، تتعلق باألنظمة  إدارة أداء خطوط األعمال: ‒

 إدارة أداء سلسلة االمداد، إدارة أداء العمليات، وإدارة أداء املوارد... الخ؛

تتعلق بتقارير نشاط األعمال على املستوى التشغيلي، مثل: تقارير إنتاجية الفرق، التشغيلي:  األداءإدارة  ‒

 البيع... الخ.تقارير مبيعات رجال 

املتكامل الذي يأخذ بعين االعتبار جميع املستويات التنظيمية  األداءوهذا ما يعرف بنموذج إدارة 

)االستراتيجي، العملياتي، والتشغيلي(، ويضم العديد من األدوات واألساليب التي تستخدمها املنظمة لتحسين 

 أدائها وتحقيق أهدافها.

 األداءاحلاجة إىل إدار     2.2.1.2

تفرض بيئة األعمال والتغييرات الحاصلة فيها بصورة مستمرة على املنظمة اتخاذ التدابير الالزمة 

التي تساعد املنظمة على زيادة  األداءالكفيلة بمواجهتها، ومن بين هذه األساليب إدارة  اإلداريةواألساليب 

 لجملة من األهداف متمثلة في: قدرتها على التعلم والتحسين املستمر للنتائج، في ظل تحقيقها 

من تحقيق التوافق بين أهداف املنظمة وأهداف الوحدات  األداءتمكن إدارة  األهداف االستراتيجية: ‒

 واألقسام نحو تحقيق رؤيا مشتركة واتباع استراتيجية موحدة لتحقيق النتائج املطلوبة؛

على جمع املعلومات املتعلقة بمختلف املوارد، طبيعة سير العمل،  األداءتساعد إدارة أهداف إدارية:  ‒

 ودرجة تحقيق األهداف، بصورة دقيقة وصحيحة تمكن املنظمة من اتخاذ قرارات فعالة؛

1 Hanine Salem, Organizational Performance Management and Measurement, Meeting in Public Administration, Economic and Social 

Commission for Western Asia, Beirut, 2003, p. 02 
2 Michael J. Mucha, A Performance Management Framework, Government Finance Review, Government Finance Officers Association, Vol. 

25, Iss: 05, Chicago, 2009, p. 51 
3 Mike Ferguson, A Business Process and Performance Management Framework from the Intelligent Business,  Articles of Operational 

Business Intelligence, Intelligent Business Strategy, England, 2008, p. 02 (بتصرف)  
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بالربط بين مختلف الوحدات واألقسام واملستويات التنظيمية، من  األداءتسمح إدارة أهداف االتصال:  ‒

واملحققة، املوارد املخصصة واملستعملة، الفرص املتاحة وسبل  خالل مناقشة األهداف املسطرة

 تطويرها؛ 

 ؛األداءمتعلقة بالتغذية العكسية التي يستعملها القادة لتحسين وتطوير أهداف تطويرية:  ‒

متعلقة بتقييم الكفاءات التي تمتلكها املنظمة والعمل على تنميتها  أهداف الصيانة التنظيمية: ‒

 ن املنظمة من مواجهة املشاكل بنفسها وتصبح منظمة متعلمة؛باستمرار، حتى تتمك

 بتوثيق كل املعلومات املتعلقة بنشاط املنظمة. األداءتسمح إدارة  أهداف التوثيق: ‒

في املنظمة، من خالل محاسبة الوحدات واألقسام في حالة وجود  األداءواألهم من ذلك تطوير ثقافة 

وجود انحرافات إيجابية، وهذا ما يسمح بتكوين ثقافة التنافس لتطوير انحرافات سلبية، ومكافأتها في حالة 

 وتقديم أفضل الحلول والفوائد للمنظمة.  األداء

 األداءحلول وفوائد إدارة (: 2/2الجدول رقم )

 الفوائد الحلول  الرقم

01 
تسطير استراتيجية املنظمة أفقيا وعموديا في كل الوحدات 

 واألقسام

عمل الوحدات واألقسام على أساس تحقيق األهداف 

التنظيمية واملصلحة العامة للمنظمة، وليس على أساس 

 املستقلة لتحقيق املصلحة الخاصة التصرفات

 دعم سلوك موجه وفعال 02

تخصيص املوارد املوجهة لألعمال بصفة متناسقة مع 

األهداف التنظيمية، وهذا ما يساعد على ترتيب وتخطيط 

 املوارد هذه

03 
توفير الوقت املناسب، الرؤيا املناسبة، وتحديد األدوار 

 األساسية

توحيد الرؤيا لنتائج الحالة السائدة في املنظمة، وحالة 

النشاط العملياتي وحالة تكنولوجيا املعلومات، وهذا ما يمكن 

 املنظمة من إلغاء املشاكل التي قد تواجهها 

 والفعالية اإلنتاجيةتحسين  04
تحسين العمليات وتخصيص املوارد، التوفيق بين جميع 

 العمليات لتحسين أداء املنظمة

Chuck Ballard et al., Business Performance Management . . . Meets Business Intelligence, International املصدر:  

Business Machines Corporation, 1st Edit., USA, 2005, pp. 16-17 (بتصرف)  

، ذلك أن هذه األخيرة تمكنها من تخطي املشاكل التي األداءوعليه فإن املنظمة في حاجة مستمرة إلدارة 

، من خالل توزيع األدوار األداءقد تواجهها، واالنتقال من حالة لحالة أخرى أحسن منها للوصول إلى قمة 

نحو تحقيق أفضل النتائج، وهذا ما يجعل وتقسيم األهداف بين الوحدات واألقسام وتوجيهها برؤيا موحدة 

 كعملية مستمرة ال تحتاج إليها املنظمة لفترة دون األخرى. األداءإدارة 

 األداءعملية إدار     3.2.1.2

تتبع أربعة مراحل أو عناصر، وتكرارها باستمرار للوقوف على  األداءمثل أي عملية إدارية تتطلب إدارة 

 .األداءاملستوى الحقيقي ألداء املنظمة وتطويره، وهذا ما يعرف بدورة إدارة 
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 األداءدورة إدارة (: 2/1الشكل رقم )

 

 

 

 

.National for State and Local Government A Performance Management Framework ,et al.Nytes  Jacqueline M ,املصدر:

Performance Management Advisory Commission, Chicago, 2010, p. 21 

من التخطيط الذي يشمل تحديد األهداف واملسؤوليات، تشكيل الخطط،  األداءتنطلق عملية إدارة 

التي تتضمن مراجعة  اإلدارة، ثم املوازنة وتحديد االمكانات وتخصيص املوارد، وبعدها األداءوتحديد معايير 

ايير واألهداف ومقارنة النتائج املحققة مع املع األداء، التدريب الرسمي، والتوجيه والقيادة، وأخيرا تقييم األداء

املسطرة، لتحديد االنحرافات واالستفادة منها كتغذية عكسية ملرحلة التخطيط، وكل عنصر يخضع طبعا إلى 

 القياس والتقرير الزمني. 

وتحسينه، انطالقا من االستجابة الفعالة لتطلعات  األداءأن غاية هذه العملية تطوير  اإلشارةوتجدر 

، من خالل التتبع األداءتراتيجية موحدة ورؤيا مشتركة، وصوال إلى قمة أصحاب املصالح في ضوء اتباع اس

 ، كما هو موضح في الشكل أدناه:األداءاالستراتيجي واملرن لسلسلة إدارة 

 األداءسلسلة إدارة (: 2/2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,Based Guide to -of Performance Management: An Evidence Armstrong’s HandbookMichael Armstrongاملصدر: 

, London, 2009, p. 63.ditE th, KoganPage, 4erformanceDelivering High P 

 األهداف االستراتيجية ورسالة املنظمة

 أهداف وخطط الوحدات واألقسام

التخطيط  وتطوير  األداء  
األداءقياسات   

 متطلبات الكفاءة

وتطوير االنسجام  األداء  

العمل، التطوير، والدعم-التصرف األداءوضوح  وضوح الكفاءة   

طوال السنة من خالل الضبط  األداءإدارة 

 والتغذية العكسية املستمرة 

املراجعة الرسمية، التغذية العكسية، التحليل 

والتقييماملفصل،   

 التصنيف املكافأة املالية

 لتقييما          التخطيط 

 

 
 

 
 

 اإلدارة               زنةاملوا

 التقرير
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تهدف لتصنيف األفضل بين الوحدات أو األقسام ملكافأته  األداءأن سلسلة إدارة السابق يوضح الشكل 

ماليا، إذ تنطلق من عملية التخطيط املتضمنة تحديد األهداف االستراتيجية ورسالة املنظمة، توزيع هذه 

وتحديد متطلبات  األداءاألهداف بين الوحدات واألقسام، وتطوير خطط واضحة لألداء من خالل قياسات 

تنعكس بعد على وضوحها، ثم عملية تنفيذ الخطط من خالل تطوير االنسجام في املنظمة  الكفاءة التي

في العملية الالحقة  اوالكفاءة الستعماله األداءوالبدء في العمل والتطوير،إذ تساهم هذه العملية في وضوح 

، وهذه األخيرة تعطي تغذية عكسية لألداء األداءقييم ت، والعملية األخيرة التي تمثل األداءالتي تمثل إدارة 

إليه ضرورة التنويع بين املكافآت املادية واملعنوية لتحفيز الوحدات  اإلشارةوتطوير التخطيط. ومما ينبغي 

 بصورة مستمرة. األداءواالستجابة لتحديات تحسين واألقسام على تقديم األفضل 

 األداءحتديات حتسني    3.1.2

عرفتها املنظمات منذ فترة طويلة، باعتبارها أساس تحقيق أفضل النتائج والتميز  األداءن عملية تحسين إ

باستمرار في بيئة العمل، هذه رات ييتغال وضرورة تحقيق ستمراريةالبقاء واال  متطلباتبين املنافسين ملواجهة 

 مضمونها؟، فما األداءفرضت تحديات مختلفة لتحسين  حتىاختلفت من فترة ألخرى  املعطيات

  األداءضرور  حتسني    1.3.1.2

اتجاهين، يشير األول إلى االجراءات املتخذة من أجل تحقيق  األداءيمكن أن يأخذ مفهوم تحسين 

األفضل، واالتجاه الثاني يتعلق بنتائج األعمال في حد ذاتها، ويشير إلى أي تغيير إيجابي أو نمو أو تقدم. ويرتبط 

لك أن االجراءات ال يمكن أن تنفصل على النتائج، وال يمكن أن نصل إلى هذه األخيرة االتجاه األول بالثاني ذ

 دون اتخاذ إجراءات التحسين.

، والتي قد تنتج عن 1«عملية االنتقال من حالة إلى حالة أفضل » بأنه:  األداءوعليه يمكن تعريف تحسين 

  2 عاملين رئيسيين هما:

املنجز حيث أن هذا األخير أقل من املخطط، وهو  األداءاملخطط و  األداءإما وجود عدم التوازن بين  ‒

 ؛األداءير من الباحثين حول تحسين املفهوم الشائع لدى الكث

املخطط مع الفعلي، لكن تطورات وتغييرات املحيط السريعة تستوجب على  األداءأو وجود توازن بين  ‒

 األفضل واملتميز. األداءالتكيف معها وفق ما يسمى بالتحسين املستمر لألداء لبلوغ  املنظمة

املنجز، وتبحث عن  األداءاملخطط و  األداءوهي الفرق بين  األداءففي الحالة األولى تحدد املنظمة فجوة 

ا، وتقوم بعملية أسبابها وسبل عالجها، أما الحالة الثانية فتقوم املنظمة بتتبع متطلبات وتحديات بيئته

1 Sofiane Ahmed Sahraoui, Un Système d’Aide à la Décision pour une Amélioration Optimisée de la Performance Industrielle, Thèse de Doctorat en Génie 

Industriel, Université de Savoie, France, 2009, p. 33 
2

جامعة فرحات ، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، دور الجودة في تحسين أداء املؤسسات الصناعيةإلهام يحياوي،  

  30، ص 2005/2006، الجزائر، -يف سط -عباس 
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ومن جهة أخرى يمكن أن تنشأ عملية  يز.املتم األداءالتعديل باستمرار في ظل واقعها الحالي للوصول إلى 

املخطط،  األداءالتحسين من حاجة أو قد يخطط لها، حيث تظهر الحاجة في عدة حاالت منها: عدم إدراك 

املطلوبة واالستجابة السريعة لتغييرات البيئة، أو  األداءاملتاحة لبلوغ مستويات  عدم كفاية اإلمكانيات

 األداءلتقليل املخاطر أو زيادة فرص املنظمة، أما تخطيط عملية تحسين  األداءتحديات بيئية تتطلب تحسين 

 فيندرج ضمن استراتيجية التحسين املستمر.

نوعها أو حجمها،  يعتبر كهدف جوهري وضروري لجميع املنظمات مهما كان األداءوعليه فإن تحسين 

تحديد هيكل مناسب، تكوين نظام معلومات فعال، » تحقيقه يتطلب:  أن .Joanna Daaboul et alحيث يشير 

ويسمح توافر العناصر األربعة بجعل  ،1«التحكم في العمليات املتعلقة بسلسلة القيمة*، ودورة حياة املنتج 

بصورة مستمرة أو  األداءاملنظمة أكثر قدرة ومرونة على إجراء التعديالت أو التغييرات الضرورية لتحسين 

 جذرية.

 األداءمناهج حتسني    2.3.1.2

ه ، تقوم برسم املسار الذي تتبعاألداءبعد قيام إدارة املنظمة بتحديد األهداف املرجوة من تحسين 

للقيام بإجراءات التحسين وبلوغ هذه األهداف، وفي هذا الصدد يحدد الباحثون منهجين أساسيين: التحسين 

 املستمر، والتحسين الجذري. 

لالبتكار  املنظمةعملية على مستوى : » بأنه .John Bessant et al فهالتحسين املستمر يعر  بالنسبة لنهج

، فال تخص قسم دون اآلخر أو وحدة دون األخرى، كمجموعة من التغييرات 2«التدريجي املستمر واملركز 

ترتبط باملبادرات الجزئية خاصة إدارة الجودة  العمليةالجزئية، املتكررة، والتدريجية، وعادة ما نجد أن هذه 

عميقة رتبط بالتغييرات الي فهوالتحسين الجذري  نهجأما  التي تستهدف تحسين الجودة. الكايزن الشاملة و 

ونجد إعادة  .عموماتقال لحالة أخرى ألجل طويل التي تحدثها املنظمة، قصد التخلي عن الحالة القائمة واالن

ظهر أسلوب إعادة الهندسة سنة حيث أسلوبين إلحداث التحسين الجذري.  أهم **الهندسة والهوشين

، إذ يرتبط بإعادة التفكير الجذري لتصميم James Champyو Michael Hammerم على يد الخبيرين 1990

العمليات بهدف تحقيق تحسينات جوهرية وتحقيق نتائج كفيلة بتقديم قيمة إضافية للزبون. وفيما يخص 

باالختراق، فهو يقوم على فكرة توجيه جميع األفراد  اإلدارةأسلوب الهوشين والذي يعرف كذلك بمصطلح 

، حيث قدم نموذج يرتكز على تحليل وتجزئة أنشطة املنظمة بهدف التركيز على األنشطة في كتابه امليزة التنافسية Michael Porterتكلم عنها * سلسلة القيمة: 

 Michael E. Porter, Op. cit. pp. 59-60 راجع: األولية واألنشطة الداعمة.االستراتيجية التي تحقق ميزة تنافسية، من خالل تحديد األنشطة 
1 Joanna Daaboul et al., Amélioration de la Performance Industrielle par l’Ingénierie Numérique, Articles du 11ème Colloque National AIP 

PRIMECA La Plagne, France, 22-24 avril 2009, p. 01 
2 Nadia Bhuiyan & Amit Baghel, An Overview of Continuous Improvement: From the Past to the Present, Management Decision, Emerald 

Group Publishing Limited, Vol. 43, Iss: 05, United Kingdom, 2005, p. 761 

وفي مجال األعمال يعبر الهوشين عن  ،ستراتيجيةاال نشر  املعنى املشترك لهما باإلنجليزية فيدل علىيمكن ترجمتهما بعدة معاني، أما  :(Hoshin Kanri) الهوشين **

واملنظمات الغربية منذ لستينيات أداة ونظام لنشر استراتيجية التغيير  الجذري )اإلدارة باالختراق(، كمفاهيم اإلدارة التي تم استخدامها في املنظمات اليابانية منذ ا

  Without Edit., Florida, 2014, p. 24  Taylor & Francis Group ,The Basics of Hoshin Kanri,Randy K. Kesterson ,راجع:الثمانينيات من القرن املاض ي. 
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ن(، الذي ينبغي أن يمس جميع املستويات التنظيمية )استراتيجية، نحو هدف مشترك في املنظمة )التحسي

نهج الذي واملناهج تختلف، فاألسلوب أو ال أن خصوصية هذه األساليب اإلشارةوتجدر  تكتيكية، تشغيلية(.

يحقق أهداف منظمة ما قد ال يحقق أهداف منظمة أخرى، وهذا الختالف طبيعة وظروف هذه املنظمات، 

 لوب، والجدول أدناه يوضح هذه الخصوصيات.وخصوصية كل أس

 التحسين املستمر والتحسين الجذري  نهجيتوصيف  (:2/3الجدول رقم )

 
 التحسين الجذري  التحسين املستمر

Kaizen TQM Reengineering Hoshin Kanri 

 ** *** * * مخاطر الفشل

 ** *** * * األداءمكاسب 

 *** *** ** * الصعوبات التقنية

 ** *** ** * املوارد املخصصة

 ** * *** ** مشاركة املنظمة

 *** مرتفع، ** متوسط، * ضعيف

,Référent Déploiement ’un Processus de la Performance Industrielle à Partir dAmélioration  Vincent Baronet املصدر:

, Université de Savoie, France, 2006, p. 23ndustrielGénie Ien , Thèse de Doctorate Bonnes PratiquesEntreprises d-Inter 

التحسين املستمر ترتفع فيهما مشاركة املنظمة، وتضعف فيهما باقي  أسلوبيمما يالحظ من الجدول أن 

، باعتبارهما تغييرات تدريجية تقل فيهما مقاومة التغيير، األداءالخصوصيات خاصة مخاطر الفشل ومكاسب 

لعكس نجد أسلوبي التحسين الجذري ترتفع فيهما جميع الخصوصيات، إال مشاركة املنظمة التي وعلى ا

تنخفض، وعادة ما يواجه هذين األسلوبين بمقاومة تغيير عنيفة باعتبارهما تغييرات جذرية هيكلية. ومن املهم 

نهج أن تكون حذرة في اختيار النظمة نهج أو أسلوب مثالي، لذلك ينبغي على إدارة امل إلى أنه ال يوجد اإلشارة

، والذي يعكس حقيقة املنظمة ويحقق أهدافها، وهناك من الباحثين األداءالذي تتبعه إلحداث تحسينات 

واملمارسين من يؤكد على ضرورة الجمع بين املنهجين املستمر والتدريجي حسب االمكانات املتاحة، حالة 

 في الشكل املوالي. Vincent Baronetلك حسب ما يؤكده املنظمة، واألهداف املنشودة من التحسين، وذ

 الجمع بين التحسين املستمر والتحسين التدريجي (:2/3الشكل رقم )

 

 

 

 

 Vincent Baronet, Op. cit. p. 24 املصدر:

 التقدم

 الزمن

 التحسين املستمر

 التحسين املستمر

التحسين 

رـــــــــاملستم  التحسين الجذري  

 التحسين الجذري 
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نهجي التحسين يمكن املنظمة من االنتقال بسرعة إلى قمة فإن الجمع بين السابق بناء على الشكل و 

، ذلك أن إجراءات التحسين الجذري تعتبر كقفزات نوعية معتبرة، تمكن املنظمة من االنتقال من حالة األداء

 األداءقائمة إلى حالة أخرى أفضل منها، وتجعل إجراءات التحسين املستمر تتم في مستويات أداء أعلى لبلوغ 

ث التحسين الجذري، ذلك أن هذا املتميز، والذي ينبغي التنبه منه هو انقطاع التحسين املستمر عند حدو 

األخير محاط بمقاومة عنيفة ومخاطر فشل عالية، فلو حدث أن فشلنا في تحقيقه، تراجع أداء املنظمة إلى 

بصورة تدريجية فأداء املنظمة لن يتراجع إلى الوراء، بل يرجع لنقطة أداء  األداءالوراء، ولو استمر تحسين 

 تمر. أعلى من نقطة انقطاع التحسين املس

   األداءاالجتاه حنم حتسني    3.3.1.2

رك بسرعة بأساليب جديدة أكثر بحاجة إلى التح األداءاملنظمات عالية » أن:  Linda Holbecheتشير 

، ألن تحديات هذه البيئة تغيرت واألساليب التي حققت املنظمات من خاللها 1«مة لبيئة األعمال حاليا ءمال

النجاح سابقا ال تكفي لتحقيق النجاح حاليا، فقبل منتصف السبعينيات كان الطلب أكبر من العرض، وكان 

، وبعد تلك الفترة أصبح اإلنتاجيةاهتمام جل املنظمات موجه نحو البحث عن أساليب تحسين وزيادة 

ض أكبر من الطلب وتوجه االهتمام نحو البحث عن األساليب الكفيلة بتحسين الجودة وتخفيض العر 

رات، فسة الشديدة، تسارعت وتيرة التغيالتكاليف وتخفيض فترات التسليم، وحاليا احتدمت مشكلة املنا

إشكالية تحسين وغيرها من التحديات التي غيرت من اهتمامات املنظمات وجعلت  ،وتعددت تطلعات الزبائن...

 املستدام، التحسين املناسب، والتحسين املسرع. األداءالكلي،  األداءتتغير إلى: البحث عن  األداء

من املقاربات القديمة التي كان يعرف بها إلى مقاربة أكثر  األداءمفهوم لقد خرج الكلي:  األداءنحو  ‒

 األداءوتغيرت غاية تحسين  2شمولية وهي تلك املتعلقة بتحقيق النجاح في تحمل املسؤولية تجاه املجتمع،

من مجرد التركيز على النتائج االقتصادية، إلى تحقيق نتائج شمولية تعكس بأبعاد املسؤولية االجتماعية 

لالستجابة الفعالة ملختلف التطلعات املتضاربة ألصحاب املصلحة، ولتحقيق ذلك ينبغي أن الهادفة 

 االجتماعي. األداءو البيئي،  األداءاالقتصادي،  األداءتكون هناك سياسة واضحة في املنظمة تجاه تحسين 

أن مفهوم االستدامة أكثر من مجرد شعار أو تعبير انفعالي  Robert M. Solowيشير املستدام:  األداءنحو  ‒

في ظل التزامها بأبعاد املسؤولية  3لكنه يتعلق بحفاظ املنظمة على قدراتها في املستقبل البعيد،

أو الديمومة، ولكن يعني  األداءطبعا، وال يعني مفهوم االستدامة البقاء على نفس مستوى  االجتماعية

الذي يضمن تحقيق الربح، االستجابة لتطلعات املجتمع، تنمية وتطوير البيئة، فهو  األداءالحفاظ على 

1 Linda Holbeche, The High Performance Organization: Creating Dynamic Stability and Sustainable Success, Elsevier Butterworth-

Heinemann, 1st Edit., Oxford, 2005, p. 14 
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية املستدامة األداءالتحكم في ، العايبعبد الرحمان  2

 158، ص 2010/2011، الجزائر، -سطيف  -تسيير، جامعة فرحات عباس االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ال
3 Tom Kuhlman & John Farrington, What is Sustainability, Sustainability - Open Access Journal, Sustainability Editorial Office, Vol. 02, Iss: 11, 

Switzerland, 2010, p. 3439 
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املستدام يتعلق بجانبين: مدى تحقيق املنظمة لنتائج  األداءيتعلق بمفهوم التنمية املستدامة، وعليه فإن 

نظمة اف ذات املصلحة، والجانب الثاني يخص قدرة املاألطر مستدامة وتصرفها بمسؤولية تجاه جميع 

 ، إدارة املخاطر، والهوية املناسبة.   اإلبداع، ويترجم ذلك بالقدرة على التكيف، األداءالستدامة 

باختالف األهداف املنشودة منه، لكن األهم في  األداءتختلف أساليب تحسين نحو التحسين املناسب:  ‒

ذلك هو اختيار األسلوب املناسب لتحقيق هذه األهداف، ومن الجيد أن نتكلم عن وجود إجراءات 

في املنظمة سواء بصفة تدريجية أو جذرية، لكن من املهم جدا أن تتوافق هذه االجراءات  األداءتحسين 

أصحاب املصالح واالستجابة الفعالة ملعطيات  تحقيق رضايكفل  مع االستراتيجية العامة للمنظمة بما

 البيئة الداخلية والخارجية.  

، وتسريع األداء، تحسين األداءشكال يفرق فيه بين تحقيق  .John Mills et alيقدم نحو التحسين املسرع:  ‒

 :األداءتحسين 

 األداء تحقيق، تحسين وتسريع(: 2/4الشكل رقم )

 

 

 

 

 stCambridge University Press, 1 Strategy and Performance: Competing Through Competences,, et al.John Mills املصدر: 

Edit., United Kingdom, 2002, p. 131 

، وفيما األداءالحالة العادية التي تحافظ فيها املنظمة على نفس مستويات  األداءيوضح شكل تحقيق 

يتحقق ويتحسن إلى مستويات أعلى بهدف  األداءيمثل الحالة األفضل نظرا ألن  األداءيخص شكل تحسين 

نظمة التي تتسارع فيها إجراءات فيمثل الحالة املثالية للم األداءالبقاء في املنافسة، وبالنسبة لتسريع تحسين 

وإنجازات التحسين إلى مستويات أداء متميزة، حيث تتحقق هذه الحالة عند تحسين املوارد التي تحقق ذلك 

عند دخول معطيات أو  األداءوبالخصوص الكفاءات البشرية. وعادة ما تفرض بيئة األعمال تسريع تحسين 

ليل فقط من املنظمات من يحقق ذلك، ألنها تقوم بإجراءات متغيرات تتطلب ذلك، ولكن في الواقع عدد ق

 التسريع لتلك الفترة فقط ثم تعود لحالتها العادية.    

فقط، بل  اإلنتاجيةلم يعد ذلك املفهوم الضيق املتعلق ب األداءوبناء على ما سبق يمكن استخالص أن 

آنفا، وهذا ما يزيد من صعوبة إدارته املذكورة  املكوناتمتعدد األبعاد يضم العديد من  اأصبح مفهوم

وتحسينه، فإدارته تتطلب اتباع منهجية علمية وعملية في تخطيطه، موازنته، إدارته، تقييمه، واالستفادة من 

نهج املناسب ف ومجاالت التحسين، ثم اختيار الالتغذية العكسية لتحسينه، وهذا األخير يتطلب تحديد أهدا

 جذرية كفيلة باالستجابة لتحديات البيئة الحالية.إلحداث تحسينات تدريجية أو 

 األداءتسريع تحسين 

 األداء

 الزمن

 األداء

 الزمن

 األداءتحقيق 

 األداء

 الزمن

 األداءتحسين 
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 األسس الفكرية ألداء مؤسسات التعليم العالي وتقييمه.   2.2

نظام التعليم العالي يتميز بعدم التأكد من األهداف وتنوعها، نشر صنع » أن:  Alan W. Lindsayيشير 

اف ذات املصلحة املرتبطة به وتضارب واختالف األطر ، نظرا لتعدد 1«القرار، وتكنولوجيا إنتاج غير واضحة 

تحسينه. من و وكيفية تقييمه  في أداء مؤسسات التعليم العالي من صعوبة التحكم يزيدأهدافها، وهذا ما 

 ؤشراته في هذه املؤسسات.إشكالية تحديد مو  هتقييمو  ملبحث سنقدم عرض مفاهيمي لألداءخالل هذا ا

 يم العاليمؤسسات التعل مفهم  أداء   1.2.2

أداء مؤسسات التعليم العالي ارتباطا وثيقا بمفهوم الجودة، وال يتكلم الكثير من مفهوم يرتبط كثيرا ما 

في مؤسسات التعليم  األداءإال وأوردوا مفهوم الجودة، لكن السؤال املطروح، هل  األداءالباحثين عن مفهوم 

 العالي يعني الجودة فقط أم هو مرتبط بمفاهيم أخرى؟

  أداء مؤسسات التعليم العالي تعريف   1.1.2.2

مؤسسات التعليم العالي، نظرا الرتباطه بالعديد  أداءمن الصعب تحديد تعريف واضح وشامل ملصطلح 

هو نفسه تحقيق الجودة، من بينهم نجد  األداءالباحثين أن من من املتغيرات خاصة الجودة، إذ يعتبر العديد 

Sulaiman Ainin et al.  يمكن النظر إليه من حيث رضا » مؤسسات التعليم العــالي:  أداءالذي اعتبر أن

املستهلكين )أي من وجهة نظر الطالب(، حيث يتضمن ذلك أربع بنيات أساسية )جودة النظام، جودة 

ة، يرتبط بمتغيرات أخرى غير الجودة )الفعالي األداء. لكن 2«املعلومة، جودة الخدمة، والفائدة املدركة( 

زاوية واحدة أو من بعد ، االستمرارية... وغيرها( وال يمكن النظر إليه من اإلبداع، املرونة، اإلنتاجيةالكفاءة، 

 ، ويختلف تعريفه من باحث آلخر حسب تفاوت وجهات نظرهم.واحد فقط

في التعليم العالي عموما ولم يفصل في أداء العمليات  األداءعن  Alan W. Lindsayمن جهته تكلم 

أساسيين هما:  متغيريناملؤسس ي الذي يمكن تقييمه من خالل  األداءالفرعية له، واصطلح لذلك مفهوم 

على الرغم من  ، واالستمرارية(اإلبداعاملرونة، ، اإلنتاجيةاألخرى ) املتغيراتوأهمل  3الفعالية والكفاءة،

 أهميتها.

 األداءمؤسسات التعليم العالي يضم بنيتين أساسيتين:  أداءفقد وضح أن  Xiaocheng Wangأما 

األكاديمي بالبحث والتعليم، وهو يعبر عن تحقيق الطلبة،  األداء، حيث يتعلق اإلداري  األداءاألكاديمي و 

افها البحثية والتعليمية، األساتذة، وهياكل مؤسسات التعليم العالي )الكليات، املعاهد، مخابر البحث...( ألهد

1 Alan W. Lindsay, Assessing Institutional Performance in Higher Education: A Managerial Perspective, Higher Education, Elsevier 

Scientific Publishing Company, Vol. 10, Iss: 06, Amsterdam, 1981, p. 688  
2 Sulaiman Ainin et al., Evaluating Portal Performance: A Study of the National Higher Education Fund Corporation portal, Telematics 

and Informatics, Elsevier Scientific Publishing Company, Vol.29, Iss: 03, Amsterdam, 2012, p. 314  
3 See: Alan W. Lindsay, Institutional Performance in Higher Education: The Efficiency Dimension, Review of Educational Research, 

American Educational Research Association, Vol. 52, Iss: 02, Washington, 1982, p. 175 
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فهو يتعلق بموردين أساسيين يعكسان القدرات التنظيمية لهذه املؤسسات )املوارد البشرية  اإلداري  األداءأما 

واملوارد املالية(، وهو يعبر عن حصول هذه املؤسسات على املوارد التي تسد حاجاتها وتحقق أهدافها بتكلفة 

دام األمثل لهذه املوارد، ويقاس أداء مؤسسات التعليم العالي سواء أقل من جهة، ومن جهة أخرى االستخ

 بمجموعة من املؤشرات. وهو ما نجده موضحا في الشكل املوالي:  اإلداري األكاديمي أو 

 مؤسسات التعليم العالي أداءإطار  (:2/5الشكل رقم )

 

 

 

 

 

,ThesisDoctoral , Managerial Perspective Performance Measurement in Universities: Xiaocheng Wang , املصدر:

Faculty of Management and Governance, University of Twente, The Netherlands, January 2010,  p. 21 

البحثي  األداءوبناء على ذلك فإن أداء مؤسسات التعليم العالي هو تجميع لنتائج العملية التعليمية أي 

  .املالي والبشري  األداءأي  اإلداريةوالتعليمي، ونتائج العملية 

املؤسسات وبيئتها، نظام يربط ما بين مكونات هذه كأداء مؤسسات التعليم العالي ومن جهة أخرى يعرف 

 في الشكل املوالي: .Jürgen Enders et alوذلك مثل ما أشار إليه  1،املكونات املختلفة وهو يمس جميع

 أداء مؤسسات التعليم العاليمكونات ومفاهيم  (:2/6الشكل رقم )

 

 النشاط أو البرنامج

 

 

 

 

 he e Publishers, Without Edit., T, SensReform of Higher Education in Europe,et al.Jürgen Enders املصدر:

Netherlands, 2011, p. 175 

، مجلة الجامعي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة األقص ى في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة األداءتقييم  ،رائد حسين الحجار 1

 (بتصرف) 207، ص 2004، غزة، جوان 02، العدد: 08، املجلد: -جامعة األقص ى-االقص ى، عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 

  أداء
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جيدا تعريف أداء مؤسسات التعليم العالي، ذلك أنه يجمع بين تعريف أبعاد  السابقيتوضح من الشكل 

 ومكوناته األساسية واملفاهيم املرتبطة به، بناء على عدة جوانب أساسية متمثلة في: األداء

 مصطلح نشاط أو برنامج( .Jürgen Enders et al)أطلق عليها  مثل أداء مؤسسات التعليم العالي عمليةي ‒

تربط بين املدخالت، العمليات واملخرجات، وتنطلق بناء على أهداف محددة مسبقا تعكس الحاجات 

 ما تتأثر بنتائج هذه العملية؛عادة ، والتي للمجتمعاملختلفة واملشاكل 

 ،(املدخالت نسبة املخرجات إلىالفعالية ) :، تتمثل فيمتغيراتيرتبط أداء مؤسسات التعليم العالي بعدة  ‒

، املرونة، اإلنتاجيةتضم الجدوى واالستدامة )، (األهداف املحققة إلى املوارد املستخدمةنسبة الكفاءة )

 ؛(واالستمرارية...، وغيرها اإلبداع

يشكل البعد املجتمعي محورا أساسيا كذلك في توجيه عملية أداء مؤسسات التعليم العالي، وهذا ما  ‒

، حيث اإلداري األكاديمي و  األداءإضافة إلى  األداءيشكل البنية الثالثة أو باألحرى البعد الثالث من أبعاد 

املجتمع على املستويين: الداخلي  املجتمعي قدرة هذه األخيرة على أداء الدور املنوط بها في األداءيمثل 

)تعليم أفراد املجتمع وتكوين الطاقات البشرية، تحسين سلوكيات أفراد املجتمع...( والخارجي )حل 

 مشاكل املجتمع، املساهمة في تنمية املجتمع املحلي والوطني...(؛

كنظام  اعتبارهبل يجب  ال يمكن أن ننظر ألداء مؤسسات التعليم العالي من ناحية النتائج املحققة فقط، ‒

 عمليات تؤثر كلها على هذه النتائج، حيث يرتبط تحسين النتائج بتحسين العمليات.عدة  مركب من

داء مؤسسات التعليم العالي بأداء النظام التعليمي ككل )مدخالت، االجرائي أل  تعريفال يظهرولذلك 

متغيرات تتمثل أساسا في: بعدة  يعكسعمليات ومخرجات( وليس بمدى تحقيق النتائج فقط، حيث 

 اإلداري الفعالية، الكفاءة، الجدوى واالستدامة، والتي توضح حقيقة قيام هذه املؤسسات بدورها األكاديمي و 

 ويعبر على كل منها بجملة من املؤشرات. لألداءواملجتمعي، هذه األخيرة تشكل املحاور أو األبعاد األساسية 

 مؤسسات التعليم العالي من خالل املؤشرات أداءتصمر مفهم     2.1.2.2

األبعاد، املعايير، مؤسسات التعليم العالي يقودنا بالضرورة إلى التكلم عن  أداءإن التكلم عن موضوع 

بهذه املؤسسات والعمل على  األداءواملؤشرات الكيفية والنوعية، التي يمكن استخدامها لقياس مستوى 

وضوع بهذا املهذا الصدد نجد العديد من املصطلحات التي تظهر وترتبط وفي تحسينه إلى مستويات أفضل. 

  1:، حيث نفرق بينفي مجال ضمان الجودةكذلك  استخدمتوالتي 

والتي عادة ما التفاصيل،  طرح جميع، من خالل األداءتعريف  توضحهو وثيقة  :Le référentiel املرجع ‒

. ملؤسسات التعليم العالي الخارجيوالتقييم للتقييم الداخلي  وتستخدم يتم تقسيمها إلى عدة مجاالت

1 Youcef Berkane & Baghdad Benstaali, Evaluation de la Qualité des Enseignements dans les Etablissements Universitaires, Sur le site: 

http://www.umc.edu.dz/vf/images/module%204%20berkane-benstaali%20evaluation%20de%20la%20qualite%20dans%20les.pdf, Vu le: 

24/05/2014, A: 19.00, pp. 01-06 (بتصرف)  

http://www.umc.edu.dz/vf/images/module%204%20berkane-benstaali%20evaluation%20de%20la%20qualite%20dans%20les.pdf
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اللغة الفرنسية و متباينة بين اللغة  ولكن بمصطلحاتمواقع جميع وكاالت ضمان الجودة،  فيتوجد 

 ؛اإلنجليزية

مبدأ )أو مقدار(، ينبغي أن نتطابق أو يجب التطابق معه، وبناء  املعيار يوضح  :Les standards املعايير ‒

التميز الالزمة  درجة أن يأخذ معاني أخرى على غرار: يمكن و  عليه نحكم على أداء مؤسسة التعليم العالي.

 املتوسط؛ األداءأو  لحد األدنىل ه في بعض األحيان كمرادفيتم استخدامو  ،لتحقيق هدف معين

املواصفات أو العناصر التي يتشكل الحكم بناء عليها، فهي تدل على العناصر هي :  Les critèresاملقاييس ‒

  تحدد املعايير املستوى املطلوب.أو الخصائص بينما 

املؤسس ي أو أداء  األداءيطلق على البيانات األولية والثانوية املتعلقة ب: Les statistiquesات اإلحصائي ‒

وعندما يتم تحليل هذه البيانات ويتم استعمالها للداللة على ش يء معين تصبح ات، اإلحصائياألقسام ب

ات غير كافية إلصدار حكم معين، بل يجب تحليليها في نطاق خاص أو اإلحصائيمؤشرات، بالتالي ف

   بالنسبة ملعايير محددة، وهكذا تتحول إلى مؤشرات؛

 أداءتم تحليلها تستخدم لتقييم هي إحصائيات : Les indicateurs de performance األداءمؤشرات  ‒

يمكن أن تكون كمية )تلك املرتبطة بقياس الكمية أو املقدار ويعبر و ، مؤسسات التعليم العالي أو جزء منها

القياس العددي الدقيق أو عنها بقيم عددية( أو كيفية )تلك املرتبطة بمالحظة الصفات بدال من 

  ؛القيمة(

يمثل املعلم نقطة مرجعية إلجراء املقارنات بين مؤسسات التعليم العالي، أو  :Les Benchmarksاملعالم  ‒

 املرجعي. األداءبينها وبين 

الي من زاوية أخرى، أداء مؤسسات التعليم العوبناء على املصطلحات املذكورة أعاله يمكن تصور مفهوم 

زام هذه املؤسسات بجملة من املعايير املحددة حيث يمثل مجموعة من املواصفات أو العناصر التي تعكس الت

 اإلداريةات املتعلقة باألنشطة األكاديمية، اإلحصائيفي وثيقة يطلق عليها باملرجع، وملعرفة ذلك ال بد من جمع 

من هذا التعريف يمكن  . وانطالقااألداءة عن مستوى يواملجتمعية وتحليلها لتصبح مؤشرات ذات داللة حقيق

 . أداء مؤسسات التعليم العالي تقييمأن نستنتج أهمية املؤشرات كمفهوم جوهري في 

 مؤسسات التعليم العالي أداءتقييم    2.2.2

تعتبر كجزء ال يتجزأ من عملية تحسينه في مؤسسات التعليم العالي، ذلك  األداءال شك أن عملية تقييم 

يمكن هذه املؤسسات من صياغة واملجتمعي  اإلداري األكاديمي و  األداءأن معرفة وتحديد نتائج ومستويات 

، فما هي مختلف استراتيجيات التحسين املستمر نحو تحقيق الرصانة العلمية وبناء مجتمع املعرفة

 ا؟مضامينه
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 مؤسسات التعليم العالي أداءاحلاجة إىل تقييم    1.2.2.2

مؤسسات التعليم العالي ليس بالقضية الجديدة، بل عرف مجراه في الجامعات األمريكية منذ  أداءتقييم 

م، 1984عام تقريبا، وفي الدول األوروبية كانت فرنسا أول دولة بادرت بالتقييم املؤسس ي الشامل سنة  100

 معظم الدول. وحاليا أصبح أحد املحاور األساسية ضمن استراتيجيات ضمان جودة التعليم العالي في

من مجرد عملية بسيطة تتعلق بتقييم أداء الطالب من خالل الفحص واملتابعة،  األداءوتطور تقييم 

التعليمي، إلى عملية مركبة تتعلق بتقييم أداء جميع محتويات نظام التعليم العالي )تقييم أداء  األداءوتقييم 

ملعرفة  ( من خالل القياس والتحليل املعمق للنتائج،عيةوالعملية املجتم اإلداريةالعملية التعليمية والعملية 

 مدى تحمل الجامعات ملسؤولياتها وتحقيقها ألهدافها.

وتتنوع مجاالت تقييم مؤسسات التعليم العالي فتشمل: تقييم البرامج األكاديمية، التقييم املؤسس ي، 

علمية، التعامل وفقا الستراتيجية الجامعة التعامل وفقا للمعايير األكاديمية التي ترد من اللجان القطاعية ال

فيما يختص بضمان الجودة، ترتيب البرامج واملؤسسات على مستوى الجامعة، تجهيز البرامج األكاديمية 

 1 لالعتماد املنهي )التخصص ي( والتجهيز لالعتماد املؤسس ي.

مؤسسات التعليم العالي على املستوى الكلي،  أداءوهذا التقييم وسيلة لصياغة استراتيجيات تحسين 

والكليات واألقسام األكاديمية والوحدات التشغيلية على املستوى الجزئي، ذلك أن معرفة املستوى الحقيقي 

من قبل هذه  األداءلألداء ونشر نتائجه يعطي تغذية عكسية لتخطيط استراتيجيات تحسين وتطوير 

التنافسية، ومن قبل الطالب عند اختيار جامعة الدراسة، ومن قبل  املؤسسات نفسها بهدف زيادة قدرتها

 الدولة عند تخصيص املوارد. 

أهمية كبيرة في هذه املؤسسات، باعتبارها وحدات تنظيمية تشكل جزءا كبيرا من النظام  األداءولتقييم 

تغيرت، بالخصوص اشتداد االقتصادي واالجتماعي وتؤثر فيه وتتأثر به، حتى أن البيئة التي تنشط فيها قد 

املنافسة خاصة بعد دخول الكثير من املؤسسات التعليمية الخاصة في هذا املجال، وهذا ما فرض عليها 

البحث عن املستوى الحقيقي لألداء، من أجل العمل على تحسينه بما يكفل تقديم خدمات تعليمية متميزة. 

ضرورية جدا، وال يجب أن يخلو أي نظام تعليمي  ألداءاأن برامج تقييم  Loukas N. Anninosمن جهته يعتبر 

 2أو إداري تابع لقطاع التعليم العالي منها، وذلك لالعتبارات التالية:

تحديد  فيشاركوا مساءلة مؤسسات التعليم العالي تجاه الدولة ومختلف أصحاب املصلحة )الذين  ‒

 (؛ةاألهداف املؤسسي

، مكتبة الجودة، شؤون التخطيط والجودة، جامعة منهج مقترح لتقييم أداء الجامعات وتحسين جودة التعليم الجامعينادية راض ى عبد الحليم،  راجع: 1

 08، ص 20:00، على الساعة: 30/05/2014م: ، مطلع عليه يو  http://www.alazhar.edu.ps/arabic/planning/images/lib-arb/36.pdfاألزهر، على املوقع:
2 See: Loukas N. Anninos, University Performance Evaluation Approaches: The Case of Ranking Systems, Acts of 10th Conference of 

Quality Management and Organizational Development, Helsingborg, Sweden, 18-20 June 2007, p. 01 



اليــــــــالعـ  التعليم  اتــــــــمؤسسـ  أداء .  الفصـل 

 

 

اديميين والطالب، وبالتالي ضرورة املقارنة لنظم التعليم العالي، العوملة التي تشجع تنقل املوظفين األك ‒

 البرامج الدراسية، والدرجات العلمية على الصعيد الدولي؛ 

املنافسة العاملية ملؤسسات التعليم العالي من أجل خلق جاذبية التعليم في بيئة متعددة الثقافات  ‒

 واالتجاه نحو التعاون الجامعي؛ 

 ضاء على نقاط الضعف املؤسسية. تحسين والقللفرصة  ‒

، يستند إلى عمليات األداءلذلك ينبغي على مؤسسات التعليم العالي أن تشكل نظام مناسب لتقييم 

وآليات قياس موضوعية غير متحيزة، هدفها تحديد نقاط الضعف للوقوف عليها وتحسينها ونقاط القوة بغية 

االستفادة منها في الوصول إلى مستويات أداء متميزة، وذلك من خالل تحديد مدخالت ومخرجات كل األنشطة 

نتائج املرجوة واألهداف املسطرة في ضوء رسالة والعمليات الخاضعة للتقييم، وتحديد مدى تحقيقها لل

 وهذا ما يفرض مناهج مختلفة للتقييم.الجامعة واستراتيجياتها العامة للتطور، 

 مؤسسات التعليم العالي أداءمناهج تقييم    2.2.2.2

وصعوبات تحديد تعاريف دقيقة وموحدة لعناصر نظام التعليم  األداءلقد ساهمت تحديات تقييم 

 ، في تطوير العديد من التعاريف، العمليات، األنظمة، ومناهج التقييم املعتمدة في هذا املجال.العالي

مؤسسات التعليم العالي،  أداءعدة مناهج لتقييم  Alan W. Lindsayوعلى سبيل املثال ال الحصر ذكر  

، بالنسبة 1«التقييم الذاتي، املقارنات املؤسسية، منهج املدخالت واملخرجات » واقتصر على ثالثة منها فقط: 

للتقييم الذاتي يعبر عن مجموع االجراءات املخططة واملنظمة من قبل أفراد مؤسسة التعليم العالي في حد 

عمليات املؤسسية، أما املقارنات املؤسسية فتمثل مقارنة نتائج ذاتها لدراسة فعالية وكفاءة مختلف ال

وإنجازات مؤسسة التعليم العالي بنتائج مؤسسات أخرى تكون عادة أفضل منها ملعرفة مجاالت الضعف 

وتحسينها ومجاالت القوة واالستفادة منها، وبالنسبة ملنهج املدخالت واملخرجات فيتم من قبل هيئة داخلية أو 

تقوم بمقارنة مدخالت كل نظام فرعي مع مخرجاته ملعرفة فعاليته وكفاءته. وتخص املناهج التي خارجية 

 املؤسس ي فقط، وهي موجهة لتقييم فعالية وكفاءة نظام التعليم العالي. األداءذكرها الباحث تقييم 

، واملجتمعية اريةاإلدمؤسسات التعليم العالي بكل أبعاده األكاديمية و  أداءمناهج تقييم  عنوممن تكلم 

Loukas N. Anninos  :2الذي ذكر ستة مناهج متمثلة في 

مع التركيز على: جودة موضوع الدراسة في جميع البرامج التي تدرس هذا املوضوع  التقييم النموذجي: ‒

)موضوع إدارة الجودة الشاملة في برنامج إدارة األعمال(، جودة برنامج الدراسة، جودة مؤسسة التعليم 

ضافية (، جودة البرامج اإل أو املجتمعية اإلداريةالعالي من كل جوانب مختلف العمليات )التعليمية أو 

 ؛ج التدريب الصيفي املوجه للطالب(للطالب التي تقدم داخل الجامعة )برنام

1 Alan W. Lindsay, Assessing Institutional Performance in Higher Education: A Managerial Perspective, Op. cit. pp. 694-702 
2 Loukas N. Anninos, Op. cit. pp. 02-03 
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ويعنى اإلجراء الذي يقوم من خالله القطاع الخاص أو الدولة أو أي منظمة مستقلة بتقييم  عتماد:اال  ‒

ددة مؤسسة التعليم العالي أو برنامج الدراسة، بهدف إثبات أنها أو أنه يحقق معايير معينة ومح أداء

 األداءسلفا، ويمكن أن يشمل دراسة ذاتية أولية أو تقييم خارجي من قبل الخبراء، هدفه الحفاظ على 

 في مؤسسات التعليم العالي وما تحويه من برامج دراسية. وتحسينه

داخل وحدة التقييم والتأكد من عملها بشكل  األداءآليات وإجراءات الفحص التي تضمن  يتعن املراجعة: ‒

لضمان  األداءصحيح وفعال، ومتابعة تحقيق املؤسسة لألهداف املعلنة، وتشمل مراجعة نوعية لتقييم 

 . الجودة ونظم وإجراءات مراقبة الجودة، وتسهيل عملية اتخاذ القرار

املعلومات املتعلقة بأداء الوحدات  بوضع معايير وفقا لطريقة منهجية لجمع وتقديم املقارنة املرجعية: ‒

بهدف تحديد أفضل املمارسات، وتحديد نقاط الضعف ونقاط القوة  التنظيمية، وتسمح بإجراء مقارنات

املرجعية تساعد على التشخيص والتقييم الذاتي وهي في ذات الوقت  األداء، بمعنى أن مقارنة األداءفي 

 . أداة تعليمية

وهي تقنية تستخدم لتحديد ترتيب مؤسسة التعليم العالي مقارنة باملؤسسات األخرى  نظم التصنيف: ‒

  إلدارة الجامعة والطالب وأصحاب املصلحة. األداءب، وهي تقدم معلومات خاصة األداءمن حيث 

ملجموعة  وهي تقنية تستخدم البرمجة الخطية لتحديد املزيج األمثل التحليل التطويقي للبيانات: ‒

ة واضحة بينها، وهي أداة لتقييم الكفاءة النسبية، وهناك يمخرجات ال توجد عالقة وظيفمدخالت و 

، األول يركز على كفاءة التكلفة والثاني يركز األداءنوعين من التحليل التطويقي عند استخدامه لتقييم 

 . الكلي األداءو  اإلنتاجيةعلى البحوث 

أن املناهج السابقة ال تمثل استراتيجيات بديلة يستبعد بعضها بعضا، فهي ببساطة تركز  اإلشارةوتجدر 

على مختلف جوانب عملية التقييم املعقدة، لذلك فجميعها يحتاج لفهم العالقات الوظيفية بين مختلف 

ة سيرورتها، وكذا ، الرئيسية والفرعية( وكيفياإلداريةالوحدات التنظيمية، واالحاطة بالعمليات )التعليمية و 

بما فيها: خدمات رأس املال البشري،   تحديد مدخالت ومخرجات األنظمة الفرعية ونظام التعليم العالي ككل،

املادي، خدمات العمل، املواد االستهالكية، الخصائص املؤسسية، والعوامل البيئية املال خدمات رأس 

ط البحث، مخرجات االستشارة، املخرجات بالنسبة للمدخالت، مخرجات نشاط التعليم، مخرجات نشا

 الثقافية واالجتماعية. 

 مؤسسات التعليم العالي أداءصعمبة تقييم    3.2.2.2

باعتبار أن مؤسسات التعليم العالي عدة تحديات وصعوبات،  أداءيواجه القائمين على برامج تقييم 

وتحديد منهج التقييم إلى  األداءعملية التقييم ال تتعلق بالقياس فقط بل تمتد من عملية وضع مقاييس 

لذا فإن التحدي األول يكمن في ، األداءعملية تحليل النتائج التخاذ القرارات ورسم استراتيجيات تحسين 
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(، من وجهة اعتماد مقاييس مرجعية معتمدة على )األبعاد، املعايير، املؤشرات األداءصعوبة اختيار مقاييس 

 املستوى الدولي أو الوطني، ومن وجهة اعتماد مقاييس طوعية خاصة بهذه املؤسسات وخصوصيات بيئتها. 

حتى أن املقاييس املختارة في حد ذاتها يجب أن تجيب على مجموعتين من األسئلة املتشابكة كما أشار 

Mark Friedman أدناه:، في الشكل 

 األداءرباعية مقاييس  (:2/7الشكل رقم )

                                                      

 ؟كيف أدينا ذلك كم أدينا؟

 مدى صعوبة املحاولة؟ الجهد:

 ما هي نوعية التغيير؟ كم حدث من تغيير؟

 هو أفضل إطالقا؟ هل هناك من األثر:

,Handbook on Measurement, Assessment, and Evaluation in Higher  Charles Secolsky & Brian D. Denison املصدر:

, United Kingdom, 2011, p. 24dit.aylor & Francis Group, Without E, Routledge TEducation 

باألسئلة بالكمية )كم أدينا؟( والجودة )كيف أدينا ذلك؟(، مصفوفة األسئلة تتعلق املجموعة األولى من 

واملجموعة الثانية من األسئلة تتعلق بالجهد )مدى صعوبة املحاولة؟( واألثر )هل هناك من هو أفضل 

إثر ذلك يكون هناك صعوبة في تحديد املقاييس عموما من جهة كمها وكيفها، وصعوبة في  ىإطالقا؟(، وعل

 واحد في حد ذاته.اعتماد املقياس ال

مع رسالة مؤسسات التعليم العالي واستراتيجيتها  األداءومن جهة أخرى يجب أن تتوافق برامج تقييم 

واالستجابة ملتطلبات املنافسة،  األداءالعامة، بما يحقق لها التحسين املستمر والتطور إلى مستويات التميز في 

القائمين على عمليات التقييم في دوامة للبحث عن  وبما يخدم تطلعات أصحاب املصالح، وهذا ما يجعل

 ملختلف هذه التطلعات. تستجيبمقاييس أداء 

 األداءإضافة إلى صعوبة التوفيق بين املقاييس الكمية والكيفية، على سبيل املثال إذا كنا بصدد تقييم 

إلى الراسبين مثال(، أم األكاديمي بعد التعليم، هل نعتمد على مؤشرات كمية فقط )عدد الطلبة الناجحين 

نعتمد كذلك على مؤشرات كيفية )جودة الطلبة الناجحين مثال(، وما هي عدد املؤشرات الكمية والكيفية 

 التي يمكن أن تعطينا تقييم دقيق لهذا البعد في مؤسسة ببيئة خاصة.

 الجودة الكمية

 الجهد

 األثر
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الية، خاصة أن وهناك صعوبة أو تحدي آخر يكمن في إشكالية التوفيق بين املؤشرات املالية وغير امل 

وظيفة مؤسسات التعليم العالي تكمن في إنتاج املعرفة بالدرجة األولى، إضافة إلى إشكالية التوفيق بين 

املستقبلي في ظل التغييرات املتسارعة التي تشهدها هذه  األداءالسابق ومؤشرات قياس  األداءمؤشرات قياس 

الجزئي، فمن غير الالئق أن تصل كلية جامعة  األداءو  الكلي األداءاملؤسسات، وكذا إشكالية التوفيق بين 

 معينة إلى قمة التميز وتبقى كلياتها األخرى في الحضيض. 

حتى أن تعدد أبعاد التقييم في مؤسسات التعليم العالي وتعقد العمليات بها يفرض تحدي آخر، فنجد 

يفرض  ما وهذاكمية وكيفية خاصة،  مؤشراتكل منها يتطلب  واملجتمعية، اإلداريةاألبعاد األكاديمية، 

 .األداءإشكالية في تحديد مؤشرات 

 مؤسسات التعليم العالي  أداءإشكالية حتديد مؤشرات    3.2.2

مؤسسات التعليم العالي من املراحل الصعبة في عملية تقييمه، ذلك أنها أداء يعتبر تحديد مؤشرات 

رسالة، واستراتيجية هذه املؤسسات، بما يخدم تطلعات  مرتبطة بأبعاد متعددة، ويجب أن تتوافق مع رؤية،

 ، فما مضمون كل من ذلك؟ومن ثم استخدامها ضبطها طرح إشكالية فيلف أصحاب املصلحة، وهو ما مخت

 مؤسسات التعليم العالي أداءطبيعة مؤشرات    1.3.2.2

ومفهومها الحقيقي في  األداءهناك العديد من التعاريف التي أوردها الباحثون واملختصون حول مؤشرات 

؟ أم هي اإلحصائيةمؤسسات التعليم العالي، فهل هي مجرد مقاييس؟ أم هي مجرد مجموعة من البيانات 

 متعلقة بالتحليل والتفسير كذلك؟

كمقاييس لألداء املؤسس ي، تميل لتكون كمية : » األداءمؤشرات  .Filip Dochy et alمن جهته يصف 

تعبر عن  ، هذه املقاييس1«مثل الجودة وتوضيح كيفية تحديدها كميا  املفاهيم أكثر دقةجعل  ، بهدفأكثر

بنسب مئوية أو رموز أو إشارات أو معدالت، تنتهي بتحديد نتائج عادة ما عناصر أو مواصفات قد تعكس 

 .واملجتمعية ةاإلداري، لية التعليميةتكون كمية تترجم بسهولة لتعكس مستوى أداء بعد معين من أبعاد العم

من هذا التعريف تغافل الباحث وزمالؤه عن املؤشرات الكيفية التي يمكن أن تستخدم لقياس ويتضح جليا 

  أداء مؤسسات التعليم العالي بأبعاده املختلفة.

دليل البيانات الخاصة بمعلومات يمكن من خاللها قياس » بأنها:  األداءفيعرف مؤشرات  Ken Roweأما 

لها غايات متعددة أكثرها أهمية: التقدير، تحديد السياسات، تحديد و ... داخليا وخارجيا األداءوتقييم 

، هذه البيانات ال تنتهي إلى القياس فقط بل تمتد لتحقق مجموعة من الغايات 2«األهداف، التقييم واإلصالح 

1 Bob Barnetson & Marc Cutright, Performance Indicators as Conceptual Technologies, Higher Education, Kluwer Academic Publishers, 

Vol. 40, Iss: 03, The Netherlands, 2000, p. 278 
2 Ken Rowe, Analyzing and Reporting Performance Indicator Data: ‘Caress’ the Data and User Beware!, Background Paper for The 

Public Sector Performance & Reporting Conference, Under the Auspices of the International Institute for Research (IIR), Australian Council for 

Educational Research, Australia, 2004, p. 01 (بتصرف)  
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ة تستخدم مباشرة في سبيل بعد عملية القياس، لذلك يجب أن تحول إلى بيانات معالجة بصورة كمية وكيفي

 تحقيق هذه الغايات.

، أي أنها ال تتعلق ال تمثل بيانات خامةبأنها  Claude Sauvageotو Michaela Martinؤكده توهذا ما 

املتوفرة في التقارير السنوية والتي توضح عدد الطلبة، عدد األساتذة ... وغيرها، بل  اإلحصائيةبالبيانات 

، حيث توليفة من البيانات يمكن تحليلها)عدد الطلبة لكل أستاذ مثال(، كما أنها املعالجة  تتعلق بالبيانات

يتم التوصل إليها من خالل ربط البيانات الخامة ببعضها لتحديد نتائج لها داللة يمكن تحليلها وتفسيرها 

 وتطويره.  األداءتحسين في من أجل تحقيق أهداف معينـة خصوصا  1التخاذ جملـة من التدابير.

الكمية البيانات مؤسسات التعليم العالي هي مجموعة من  أداءوبناء على ذلك يمكن القول أن مؤشرات 

العملية التعليمية  لتقييم أداءتمت معالجتها وتحليلها ( الخ )نسب مئوية، معدالت، إشارات...والكيفية 

صياغة ) هذه املؤسسات واملتمثلة أساسا في:وذلك لتحقيق أهداف لفترة زمنية معينة،  واملجتمعية اإلداريةو 

، تحسين جودة املخرجات التعليمية، إصالح أنظمة، واملجتمعي اإلداري األكاديمي و  األداءاستراتيجيات تحسين 

 (. الخ برامج، ومناهج التعليم...

ات ، أكثر من استخدام املؤشر األداءينبغي التوجه أيضا نحو استخدام مؤشرات  أنه اإلشارةوتجدر 

، األقسامفي تفصيله لهذه .Martin Cave et al ككل، كما أشار لها  األداءالبسيطة أو العامة في نظام تقييم 

 2 حيث يعتبر أن:

كأوصاف محايدة؛ )مثال: مجموع التسجيل املؤسس ي هو مؤشر بسيط ألنه يقدم  املؤشرات البسيطة: ‒

 وصف محايد(؛

هي معطيات غير مرتبطة بأهداف محددة؛ )مثال: تصورات الطلبة لكيفية االلتحاق  املؤشرات العامة: ‒

 وتأثيره على توجه املجتمع هو مؤشر عام ألن تقييمه ليس له عالقة بأهداف املؤسسة التعليمية(؛

، )مثال: إذا كانت املؤسسة التعليمية تهدف األداءلها نقطة مرجعية أو هدف يقارن به  :األداءمؤشرات  ‒

 في السنة فإن التغير في هذه النسبة هو مؤشر لألداء(. %4لزيادة أعداد الطلبة بنسبة 

الذي يجب تحقيقه أو التطابق  األداءأي التوجه نحو االعتماد على املعايير أو املعالم التي تحدد مستوى 

س الكم أو املقدار ومن جهة أخرى ينبغي إحداث نوع من التكامل بين املؤشرات الكمية )املرتبطة بقيامعه، 

واملعبر عنها بقيمة رقمية لها داللة إحصائية مثل: نسبة تطور حجم الطاقة االستيعابية للمؤسسة التعليمية 

من الطلبة(، واملؤشرات الكيفية )املرتبطة بالعمليات املعقدة والنتائج من حيث جودتها وأثرها، واملعروضة 

 جامعة معينة لسوق العمل(. بشكل أوصاف وشروح مثل: درجة مواءمة برامج 

1 Michaela Martin & Claude Sauvageot, Constructing an Indicator System or Scorecard for Higher Education: A Practical Guide, 

IIEP/UNESCO, Paris, 2011, p. 28 )بتصرف( 
2 Bob Barnetson & Marc Cutright, Op. cit. p 278 
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مؤسسات التعليم العالي ضرورية لكل من: هذه املؤسسات في حد ذاتها )باعتبارها  أداءتعتبر مؤشرات و 

جوهر تقييم درجة تحقيق األهداف التنظيمية وأساس صياغة مختلف االستراتيجيات(، الجهات التابعة لها 

 امي واملالك في حالة التعليم العالي الخاص، حيث توفر إطار )الجهات الحكومية في حالة التعليم العالي العمو 

ملعرفة مدى التزام هذه املؤسسات بالسياسة العامة ومدى تحقيقها لألهداف املنشودة من التعليم(،  امرجعي

الطلبة واملجتمع الخارجي )حيث تقدم هذه املؤشرات صورة عن مؤسسة التعليم العالي ومدى التزامها بخدمة 

واملجتمع، وذلك ما يوجه قرار االلتحاق من عدمه(، وعموما تكمن املبررات األساسية الستخدام الطلبة 

 1في هذه املؤسسات فيما يلي: األداءمؤشرات 

 توفير األساس القوي للتخطيط والتطوير؛ ‒

 توفير البيئة الالزمة لضمان جودة مخرجات النظام؛ ‒

 أسس قوية وقواعد بيانية جيدة للتنمية الشاملة؛ توفير  ‒

أن كفاءة املؤشرات كآليات للتقويم الذاتي بكل مؤسسة تعليمية، يحقق االطمئنان على مسيرتها  ‒

 األكاديمية؛

توفير املعايير الجيدة الستصدار القوانين الداعمة التجاهات االعتراف األكاديمي، بما توفره من دالالت  ‒

 توى الخدمة املقدمة للزبائن.كمية لنوعية ومس

يمكن أن تفيد مؤسسات التعليم العالي في كل  األداءأن مؤشرات  .John Sizer et alإضافة إلى ذلك يشير 

  2من:

  تعزيز التقييم املستمر للبرنامج، املؤسسة التعليمية، أو النظام؛ الرصد: ‒

 التحقق من بلوغ األهداف والغايات؛ التقييم: ‒

 توفير أساس راسخ للتواصل مع اآلخرين حول السياسة املثالية للمفاهيم واألهداف؛ الحوار: ‒

 تثمين عمليات عقالنية ومتماسكة لصنع السياسات؛ الترشيد: ‒

 توفير أساس منطقي لتخصيص املوارد. تخصيص املوارد: ‒

ي املساءلة، خاصة في مؤسسات التعليم العالي من الرغبة ف األداءهذا وتنتج عملية إنشاء نظام ملؤشرات 

والتهرب عن االلتزام باملواثيق  اإلداري وأن هذه األخيرة أصبحت جد ضرورية في محيط كثر فيه الفساد 

، وتتم عملية املساءلة من األداءاألخالقية، املهنية، والتعاقدية، حيث تعتبر كوسيلة لضبط الجودة وتحسين 

السياسة العامة له وقياس التقدم نسبة لهذه الغايات خالل تحديد غايات وأهداف التعليم العالي في إطار 

 األداءومن جهة أخرى نجد أن إنشاء نظام متكامل ملؤشرات  واألهداف واستنادا لنظام املؤشرات املعمول به.

ندوة التعليم العالي األهلي باململكة العربية السعودية، كلية أبحاث ، مقترحة ألداء مؤسسات التعليم العالي األهليمؤشرات خديجة عبد املاجد حسان،  1

 ، بدون صفحة.2001فيفري  14-12التربية، جامعة امللك سعود، الرياض، 

 2 John Sizer et al., The Role of Performance Indicators in Higher Education, Higher Education, Kluwer Academic Publishers, Vol. 24, Iss: 

02, The Netherlands, 1992, p. 137 )بتصرف(
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، بما يسهم في تحقيق مساءلة واملجتمعية اإلداريةالكمية والكيفية متعلق بجميع أبعاد العملية التعليمية و 

 األطر قييم عقالني للنتائج املحققة، قد يصعب بلوغه خاصة في ظل وجود الكثير من املؤشرات و موضوعية وت

 التي يمكن أن نرجع إليها في ذلك. 

 مؤسسات التعليم العالي أداءحدود مؤشرات    2.3.2.2

ومجموعة مؤشرات متماسكة تحقق األهداف املطلوبة من  اموحد اال يمكننا الجزم بأن هناك إطار 

في كل مؤسسات التعليم العالي مهما اختلفت بيئتها، فما هو كفيل بتقديم صورة حقيقية  األداءعملية تقييم 

عن أداء جامعة معينة قد ال يعطينا أدنى فكرة عن أداء جامعة أخرى مثال، وعليه فإن تحديد واختيار 

يواجه بالعديد من التحديات والقيود، خاصة في ظل تطلع مسؤولي التعليم العالي  ألداءاواستخدام مؤشرات 

لتحقيق جميع األهداف )االستجابة لتطلعات أصحاب املصلحة والزبائن، االلتزام بالسياسة الوطنية لضمان 

 .Daniel Tوهذا ما أكده وغيرها(.  ،جودة التعليم العالي، نيل شهادات االعتماد األكاديمي، نيل جوائز الجودة...

Layzell  1 متمثلة في: األداءإذ حدد ستة حدود وقيود ألنظمة مؤشرات 

هو مدى توافر البيانات، لذلك  األداءأحد أهم االعتبارات في تحديد مؤشرات  محدودية توافر البيانات: ‒

ينبغي تحيينها وتجديدها بما يضمن تطوير مؤشرات تعكس املستوى الحقيقي ألداء مؤسسات التعليم 

العالي. وهذا ليس من السهل مناله، ففي مرات عدة ال يمكننا الحصول على القدر املطلوب منها، وفي 

  ؛رات أخرى نحصل على بيانات ماضيةم

عادة ما يقع صناع السياسات فريسة للرغبة في استخدام مؤشرات أداء  ري أفضل:أكثر ليس بالضرو  ‒

املؤسس ي، وهذا ينتج عنه: خلط بين املؤشرات املهمة واألقل أهمية،  األداءكثيرة تقدم صورة مكتملة عن 

  ؛ها األهداف، املؤشرات، والنتائجوتقلب املؤسسة التعليمية في حلقة مفرغة تتضارب في

الخطر الحرج الذي يجب تجنبه كذلك هو إغراء السرعة في  :األداءالسياس ي ملؤشرات  ر اإلطاغياب  ‒

تطوير مؤشرات أداء دون وجود إطار سياس ي واضح لتوجيهها، فقد نجد أحيانا أن كل صانع للسياسات 

له أو لها مؤشرات مفضلة خاصة قد تنسجم أو ال مع أهداف االستراتيجية األوسع نطاقا، وفي أحيان 

جموعة مؤشرات متماسكة تتعلق مباشرة بأهداف هذه االستراتيجية أخرى نجدهم يجتهدون في وضع م

ولكنها قد ال ترض ي جماهير خارجية مهمة مثل: املشرع أو الحاكم، وذلك يمكن تقليصه إلى حد كبير 

 ؛وقت مبكر من عملية وضع املؤشرات بإشراك هذه الدوائر الخارجية في

هناك ثابت )ال يمكن  األداءكل نظام ملؤشرات في مرحلة تطوير  املؤشرات الكمية مقابل الكيفية: ‒

تجنبه(، هو التوتر بين الرغبة في إبقاء املفاهيم كمية قابلة للقياس والرغبة في معالجة املفاهيم األقل 

ملموسية واملهمة كذلك في مؤسسات التعليم العالي، فمن جهة نجد املؤشرات الكمية أكثر ألفة 

1 See: Daniel T. Layzell, Linking Performance to Funding Outcomes at the State Level for Public Institutions of Higher Education, 

Research in Higher Education, Human Sciences Press, Vol. 40, Iss: 02, New York, 1999, pp. 237-240 
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، ومن جهة واملجتمعية اإلداريةض أحادي ألبعاد العملية التعليمية و واستخداما ولكن قد توفر طريقة عر 

أخرى فإن تطوير مؤشرات كيفية صالحة لألداء يتطلب الصرامة واالنضباط وهذا يصعب تحقيقه، 

 ؛)املؤشرات الكمية والكيفية( يشمل كالهما األداءوهناك نظام متوازن ملؤشرات 

هو عدم  األداءواحدة من املخاطر املشتركة لنظم مؤشرات  والنتائج:الخلط بين املدخالت، العمليات،  ‒

وضوح املدخالت، العمليات، والنتائج، وتداخل املؤشرات بينها مثال: ساعات عمل األساتذة مرتبطة 

  ؛تيجة لتعقد أنظمة التعليم العاليباملدخالت والعمليات، وهذا ن

وتطويرها عدم إشراك  األداءح السرعة في وضع مؤشرات مفتا نقص االلتزام الواسع من البداية للنهاية: ‒

ما يكفي من أصحاب املصلحة داخليا وخارجيا، في حين أن العملية االستشارية تتطلب املزيد من الوقت، 

 االنضباط، والصبر، ومن املرجح أيضا أن تكون أكثر نجاحا واستدامة على املدى الطويل.

ية تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي أنفسهم أمام الكثير من إضافة إلى ذلك يجد القائمون على عمل

نجد مؤشرات هيئات التصنيف الدولي للجامعات والتي عادة ما توصف واملؤشرات، فمن ناحية أولى؛  األطر 

التي اقترحها الباحثون واملختصون، اعتمادا على معارفهم  األداءنجد مؤشرات بالتحيز. ومن ناحية ثانية؛ 

النظرية والتطبيقية وخبراتهم املهنية واألكاديمية، والتي شكلت نماذج مقترحة يمكن االعتماد عليها في تقييم 

ــات املستخدمة كنماذج للتقييم الذاتي في الجامعــــــــــ األداء؛ نجد أنظمة مؤشرات ثالثة. ومن ناحية األداء

ـــات الوطنية لغرض معرفة مدى التزام  األداء؛ نجد مؤشرات رابعةالرائدة. ومن ناحية  التي تقترحها الهيئــــــ

؛ خامسةــــــــة مؤسســــــــات التعليم العـــــــــــــالي بالسياسة العامـــــــــة ودرجـــــــة تحقيقهــــــــــا لألهداف املسطرة. ومن ناحيـ

التي تقترحهــــــــــا الهيئات الدولية أو العربية )مثل: الجمعية األوروبية لضمان الجودة في  األداءؤشرات نجد م

( والتي تطبق بغرض نيل شهادات الخ التعليم العالي*، املنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم**...

 1...(. 9000 اإليزو )مثل: نموذج املرتبطة بجوائز الجودة  األداءاالعتماد. وأخيرا؛ نجد مؤشرات 

 حدود مؤشرات هيئات التصنيف الدولي للجامعات   3.3.2.2

حيث ، مؤشرات مختلفةهناك العديد من الهيئات الدولية التي تصدر تصنيفا عامليا للجامعات بناء على 

 ولعل أهمها:آخرون أنها ذات وزن عالمي وينبغي االحاطة بها،  ينظر إليهايصفها بعض الباحثين بالتحيز بينما 

ويعرف كذلك  :Shanghai Jiao Tong University Ranking ***تصنيف جامعة جياو جونغ شنغهاي ‒

ث و عهد بحمل لجامعات العاملية التابعمركز بحث ا هيصدر  ،(ARWUالترتيب األكاديمي للجامعات العاملية )ب

* (ENQA) : نوفمبر باسم الشبكة األوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي ببروكسل ببلجيكا لتعزيز التعاون األوروبي في مجال ضمان الجودة، وحولت في  2000تأسست في عام

 22.01، على الساعة: 28/07/2014، مطلع عليه بتاريخ: http://www.enqa.eu راجع: إلى الرابطة األوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي. 2004

( **AROQA:) وغايتها األساسية النهوض بمستوى جودة  2007ية الشبكة العربية لضمان الجودة واالعتماد في التعليم سابقا، هي جمعية دولية غير ربحية تأسست في بلجيكا في جويل

 22.17، على الساعة: 28/07/2014، مطلع عليه بتاريخ: http://www.arqaane.orgراجع:  التعليم العالي بشكل عام مع التركيز على العالم العربي بشكل خاص.

مؤسسة،  26مدرسة/كلية،  28أصبحت الجامعة تدير: ) 2013م في مدينة شنغهاي، في ديسمبر 1949هي أحد الجامعات الصينية التي تأسست عام : جامعة جياو جونغ شنغهاي ***

، مطلع http://en.sjtu.edu.cn/about-sjtu/overview  راجع:أستاذ دائم.  2851طالب في طور ما بعد التدرج و 27921طالب مسجل في طور التدرج و 16099مستشفى(، وذلك بـ:  12

 23.41، على الساعة: 28/07/2014عليه بتاريخ: 

http://www.arqaane.org/
http://en.sjtu.edu.cn/about-sjtu/overview
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 جوانشهر ب أول تصنيف صدر عن ذات املعهد ،نغهايونغ بشججياو بجامعة التربية والتعليم العالي 

 لستة مؤشرات موضحة في الجدول املوالي:حيث يتم استنادا  1،تجدد بعدها كل سنةو  2003

 (ARWU) الترتيب األكاديمي للجامعات العامليةمؤشرات  :(2/4) الجدول رقم

 الوزن النسبي الرمز املؤشروصف  املؤشر املستخدم

اختصاصهم ئز نوبل أو جوائز أخرى في مجاالتخريجو الجامعة الحاصلين على جوا جودة التعليم  Alumni 10% 

أعضاء  جودة

 هيئة التدريس

مجاالت اختصاصهمأساتذة الجامعة الحاصلين على جوائز نوبل أو جوائز أخرى في   Award 20% 

 HiCi 20% موضوعا محددا 21مدى رجوع اآلخرين ألبحاثهم في أكثر من 

 البحثي اإلنتاج
 N&S 20% املقاالت العلمية واألبحاث املنشورة في أفضل مجالت العلوم والطبيعة

 PUB 20% مدى رجوع اآلخرين إلى املقاالت واألبحاث املنشورة حسب معايير محددة

 PCP 10% األكاديمي مقارنة بحجم الجامعة االنجاز  األكاديمي األداء

 %100  املجموع

A Comparison of Three Major Academic Rankings for World Universities: From a Hsuan Huang,-Mu املصدر:

Information  Department of Library &,Journal of Library and Information Studies,Research Evaluation Perspective

Science of the National Taiwan University, Vol. 09, Iss: 01, Taiwan, 2011, p. 08 

في ترتيب أداء الجامعات  شنغهايتصنيف يوضح الجدول أعاله املؤشرات الستة التي يعتمد عليها 

، ميداليات أو جوائز العاملية، حيث يتعلق املؤشر األول بجودة التعليم أو مدى تحصل خريجي الجامعة على

، ويتعلق املؤشرين %10بوزن نسبي مقدر بـ:  مثال( جائزة نوبل) مجال اختصاصهمعاملية مشهورة في  أوسمة

وكذا  ،عامليةميداليات أو أوسمة من ناحية تحصلهم على جوائز، أعضاء هيئة التدريس جودة بالثاني والثالث 

 اإلنتاج، في حين يتعلق املؤشرين الرابع والخامس ب%40اعتماد اآلخرين على أبحاثهم بوزن نسبي مقدر بـ: 

من ناحية عدد املقاالت العلمية واألبحاث املنشورة في أفضل مجالت العلوم والطبيعة ومدى رجوع  يالبحث

 األكاديمي األداءب ما يتعلق املؤشر السادس، بين%40اآلخرين لهذه املقاالت واألبحاث بوزن نسبي مقدر بـ: 

بوزن  فيهانسبة إلى عدد الكوادر األكاديمية باملؤشرات السابقة رجات التي تحصل عليها الجامعة ويقاس بالد

  .%10 نسبي مقدر بـ: 

من خاصة وأنه يصدر  ،يحظى بمكانة كبيرة في األوساط العلمية من كون تصنيف شنغهايوعلى الرغم 

وهدفه ليس تجاريا بل معرفة مكانة الجامعات الصينية مقارنة بنظيراتها  ،معترف بها أكاديميا عاملية جامعة

 العاملية، إال أنه تعرض للعديد من االنتقادات من أهمها: 

التركيز على الجانب األكاديمي والبحثي وإهمال جوانب ال تقل أهمية هي األخرى بالنسبة ألداء مؤسسات  ‒

 واملجتمعي؛ اإلداري  األداء ي مثل:التعليم العال

نتائج البدرجة كبيرة على املخرجات، يجعل التصنيف يعتمد بالنسبة لبعض مؤشراته على االعتماد  ‒

  ؛لقياس أداء الفترة الحالية (قدماء الطلبةاملاضية )نتائج 

عليه بتاريخ: ، مطلع http://www.shanghairanking.com/aboutarwu.htmlوقع: امل على الترتيب األكاديمي للجامعات العاملية تعريفراجع:  1

 21.29، على الساعة: 03/08/2014

http://www.shanghairanking.com/aboutarwu.html
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 تعتمد مؤشرات التصنيف بدرجة كبيرة على االنجازات الفردية دون الجماعية؛ ‒

 بلغات أخرى؛ البحثيقص ي العديد من الجامعات التي يغلب فيها  للتأليفاعتماد اللغة االنجليزية كلغة  ‒

كل هذه االنتقادات تجعل تصنيف شنغهاي في نظر العديد من األكاديميين واملمارسين متحيزا، ولكن 

االنجليزية،  جمعة كامبرداألمريكية، جا دجامعة على املراتب األولى )مثال جامعة هارفار  500أحقية تحصل 

 اآلخر املعهد الفيديرالي للتكنولوجيا السويسري، جامعة طوكيو اليابانية... الخ( إنما يجعل نظرة البعض 

 منعكسة تماما.

في : Times Higher Education World University Rankings *للتعليم العاليالتايمز مجلة تصنيف  ‒

 شركةال، قررت مجلة التايمز البريطانية إنتاج تصنيف عالمي للجامعات بالتعاون مع 2010سنة 

على والناشطة  في مجال التعليم والدراسة في الخارج ، املختصةQuacquarelli Symondsالبريطانية 

 Thomson Reuters **بيانات حيث اعتمدت املجلة باألساس على قاعدة ، 1990منذ املستوى الدولي 

 : وذلك كما يلي 1باالستناد إلى ثالثة عشر مؤشر مجمعة في خمسة مجاالت،

 ف مجلة التايمز للتعليم العاليمؤشرات تصني (:2/5الجدول رقم )

 الوزن النسبي املؤشرات املجاالت

 (%30التعليم )

ات السمعة األكاديميةسدرا  15% 

 %4.5 نسبة الطلبة إلى كل أستاذ

 %2.25 نسبة درجة الدكتوراه إلى درجة الليسانس املقدمة من طرف املؤسسة

الهيئة األكاديمية للمؤسسة أعضاء نسبة الحاصلين على شهادة الدكتوراه إلى  6% 

 %2.25 املداخيل إلى أعضاء الهيئة األكاديمية للمؤسسة

 (%30البحث )

ات السمعة األكاديميةسدرا  18% 

 %6 مداخيل البحوث

 %6 املخرجات البحثية

 Thomson Reuters 30%عدد االحاالت التي تستقبلها الجامعة استنادا إلى قاعدة  (%30) االستشهاد املرجعي

املداخيل الصناعية 

(2.5%) 

مداخيل الجامعة من الصناعة بسبب تقديمها لبحوث كمؤشر لإلبداع والقدرة على 

 تحويل املعرفة
2.5% 

 (%7.5الدولية ) األفاق

 %2.5 نسبة الطلبة الدوليين إلى املحليين

 %2.5 نسبة األساتذة الدوليين إلى املحليين

 %2.5 معدل البحوث التي تحتوي على مؤلف ثاني دولي من كل بحوث املؤسسة

 %100 املجموع

-http://www.timeshighereducation.co.uk/worldعلى املوقع:  تصنيف مجلة التايمز للتعليم العاليمنهجية  :راجعاملصدر: 

university-rankings/2014/world-ranking/methodology :22.49، على الساعة: 12/08/2014، مطلع عليه بتاريخ 

وال تزال  1971هي مجلة أسبوعية مقرها في لندن ببريطانيا، تختص بكل ما هو جديد وخاصة ما يتعلق بالتعليم العالي، بدأت إصدارها األول سنة : مجلة التايمز للتعليم العالي*

 21.24، على الساعة: 12/08/2014مطلع عليه بتاريخ: ، http://www.timeshighereducation.co.uk راجع:تنشط لحد اآلن. 

في شهر  Thomson و Reutersتأسس من اندماج شركتي في العديد من املجاالت، هو مصدر عالمي رائد للمعلومات الذكية للشركات واملهنيين  :Thomson Reutersقاعدة بيانات  **

 22.03، على الساعة: 12/08/2014، مطلع عليه بتاريخ: http://thomsonreuters.com/about-us راجع:. TRI م، اندمجت في بورصة تورنتو ونيويورك تحت رمز 2008ريل فأ
1 Neeta Baporikar,  Handbook of Research on Higher Education in the MENA Region: Policy and Practice, IGI Global, Without Edit., USA, 

2014, p. 38 (بتصرف)  
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من  ها، يظهر لنا جليا تحيز ترتيب أداء الجامعات لتصنيف مجلة التايمز مؤشراتعلى الرغم من أهمية 

 عدة جوانب متمثلة في:

موزعة على التعليم، البحث واالستشهاد  %90األكاديمي )التعليمي والبحثي( بنسبة  األداءتركيزها على  ‒

 ؛كانتقاد أول وهذا للمداخيل الصناعية واآلفاق الدولية  %10املرجعي بالتساوي، في حين تبقى نسبة 

 من: املخرجات البحثية، كل جمع بيانات( في Thomson Reutersعلى قاعدة معطيات واحدة )التركيز  ‒

 ؛يزيد من تحيزهاوهذا ما  ،معدل البحوث التي تحتوي على مؤلف ثاني دوليو  االستشهاد املرجعي

في مجاالت  نأكاديمييحكم وآراء بناء على  %33إعداد دراسات السمعة األكاديمية التي تمثل نسبة  ‒

 ، وهذا ما يضفي صفة النسبية ويعطي قياسا مطردا.اهتمام مختلفة

ونفس املالحظة لتقال على هذا التصنيف فعلى الرغم من االنتقادات املوجهة له، إال أن احتالل 

و بريطانيا من اململكة املتحدة أ في ذات التصنيف على رغم صدورهالجامعات األمريكية لقائمة الصدارة 

 يجعل العديد من الباحثين من يعتبره غير متحيز في مؤشراته.

من  :Webometrics Ranking of World Universities يةالعاملللجامعات  كسيتر ام ويبتصنيف  ‒

 مدريدب مركز أبحاث تابع لوزارة التربية والتعليم يطلقهأحدث التصنيفات العاملية للجامعات وأشهرها، 

ويغطي ، 2004منذ  ةيكتقييم نصف سنوي يصدر في شهري جانفي وجويل )املجلس العالي للبحث العلمي(

ة في قياس اإللكترونيحيث يعتمد بشكل أساس ي على املواقع  جامعة حول العالم. 12000أكثر من حاليا 

وتشجيع نشر املقاالت العلمية املحكمة بطريقة أداء الجامعات، بهدف تحسين تواجدها على االنترنيت 

 وذلك من خالل مجموعة من املؤشرات موضحة في الجدول املوالي:  1،(Open accessالولوج املفتوح )

 ويب ماتريكس للجامعات العامليةف مؤشرات تصني (:2/6الجدول رقم )    

 الوزن النسبي املؤشرات املجاالت

 الحجم
يصدر من  وفق ما اإللكترونيحجم صفحات موقع الجامعة  أي : Sizeحجم املوقع

      (Exaleadو Google ،Yahoo ،Live search) :البحث األربعةتقارير دورية ملحركات 
20% 

 مخرجات البحث

عدد امللفات بأنواعها املختلفة والتي تكون في محرك  أي: Rich files امللفات الغنية

 البحث وتنتمي ملوقع الجامعة
15% 

الكترونيا املنشورة  ، التقارير وامللفات األكاديميةعدد األبحاث أي :Scholar البحث

  Google Scholarة، اعتمادا على قاعدة معطيات تحت نطاق موقع الجامع
15% 

 األثر
الروابط الخارجية والبحوث العلمية التي لها  عدد أي :Visibilityللرابط  الرؤية

 استنادا ملحركات البحث األربعة أعالهرابط على موقع الجامعة 
50% 

 %100 املجموع

Rankings and Accountability in Higher Education: Uses and Misuses,et al. Priscilla Toka Mmantsetsa Marope, املصدر: 

    UNESCO, Paris, 2013, pp. 153-154  (بتصرف)

1 Christopher Findlay & William G. Tierney, Globalisation and Tertiary Education in the Asia-Pacific: The Changing Nature of Dynamic 

Market, Without Edit., World Scientific Publishing Ltd., London, 2010, p. 58 (بتصرف)  
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أنها تعتمد أساسا على تواجد الجامعة  ويب ماتريكسولعلنا نجد أن أهم انتقاد موجه ملؤشرات تصنيف 

على شبكة االنترنيت فقط، وال يمكن أن يعتبر ذلك كمعيار لقياس أداء تتعدد أبعاده في مؤسسات التعليم 

إال أن شهرته في األوساط األكاديمية واملهنية مؤخرا جعلته محل اهتمام أغلب الجامعات العاملية. العالي.

 أبحاثمخبر أنش ئ هذا التصنيف العالمي من قبل : (URAP) األكاديمي األداءلجامعات حسب اتصنيف  ‒

تصنيف لتطوير نظام ، بهدف 2009شرق األوسط التقنية في عام جامعة البعهد املعلوماتية تابع مل

بناء على ستة   1.يوكمية النشر العلم بجودة يتحدد األكاديمي الذي األداءعلى أساس  العاملية الجامعات

 مؤشرات موضحة في الجدول املوالي: 

 األكاديمي األداءلجامعات حسب اف مؤشرات تصني (:2/7الجدول رقم )

 الوزن النسبي املؤشرات املجاالت

 املقاالت
سنة نشرت  التي قاالتامل ، والذي يضم عددإلنتاجية العلمية الحاليةلمقياس  هو 

  Thomson Reuters أو قاعدة وتمت فهرستها ضمن شبكة العلوم 2013
21% 

 االستشهاد املرجعي
املسجلة في املرجعية  عدد االستشهاداتعلى  بناء يحسب، البحوث ألثر هو مقياس 

 ملقال نشر في ذات الفترة وتمت فهرسته ضمن شبكة العلوم  2013-2011الفترة 
21% 

 إجمالي املؤلفات
على عدد  يحسب بناء، العلمية اإلنتاجية في الستدامة واالستمراريةلهو مقياس 

 2013-2011التي نشرت في الفترة  املؤلفات )املقاالت، املؤتمرات، الرسائل...(
10% 

 للمقاالتالتأثير االجمالي 

التي نشرت في ، والذي يضم عدد املقاالت املصححةهو مقياس لإلنتاجية العلمية 

العلمي ملقال معين/ االستشهاد )وتم ضربها في معامل التصحيح  2013-2011الفترة 

 معيار االستشهاد العلمي العالمي( -االستشهاد العلمي لنفس املقال 

18% 

التأثير االجمالي لالستشهاد 

 املرجعي

 االستشهادات املرجعية املسجلة، والذي يضم عدد املصحح ألثر البحوثهو مقياس 

 ملقال معين وتم ضربها في معامل التصحيح  2013-2011في الفترة 
15% 

 القبول العاملي
 املؤلفاتإجمالي عدد  ات، حيث يحسب بناء علىللجامع ةالعاملي للصورةهو مقياس 

 2013-2011في الفترة  التي تصدر بالتعاون مع الجامعات األجنبية
15% 

 %100 املجموع

، مطلع عليه http://www.urapcenter.org/2014األكاديمي على املوقع:  األداءمؤشرات تصنيف الجامعات حسب  راجع: املصدر:

 20.10، على الساعة: 15/08/2014بتاريخ: 

عامليا  ، ستقدم تصنيفا2013-2011ولإلشارة فإن املؤشرات املقدمة في الجدول أعاله واملتعلقة بالفترة 

األكاديمي  األداء تقديم مؤشرات لقياسناحية جليا تحيزها من وهي تظهر ، 2014للسنة املوالية أو  للجامعات

 .فقط Thomson Reutersاعتمادا على قاعدة  هااستخالص بيانات قياسو بناء على مخرجات البحث العلمي 

مؤشراتها حسب مجاالت اهتمامها وأهداف التي تختلف التصنيفات الدولية وكإضافة فهناك العديد من 

تحيز مؤشراتها، إال أن الثابت في هذه والباحثين حول تشكيك إطالقها، ورغم تباين وجهات نظر الكتاب 

 التصنيفات أنها ال تعطينا تقييم شمولي ألداء مؤسسات التعليم العالي حسب تعريفه االجرائي املعتمد

املختلفة  األطر يزيد من ضرورة البحث في املجتمعي(، وهذا ما و  اإلداري األكاديمي،  األداء) وبأبعاده الثالثة

 وهذا ما سيتم الحقا. األداءألبعاد  وشامال نا تقييما موضوعيا لصياغة مؤشرات مختلفة تعطي

 19.50، على الساعة: 15/08/2014، مطلع عليه بتاريخ: http://www.urapcenter.org/2014األكاديمي على املوقع:  األداءتصنيف الجامعات حسب  راجع: 1
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 مؤسسات التعليم العالي  ءأدامؤشرات .   3.2

وإدارة التغيير يتعلقان بشكل كبير باختيار واستخدام  األداءتحسين » أن:  Kadarsah Suryadiيعتبر 

مؤسسات التعليم العالي مرتبط بالدرجة  أداءنجاح عمليات تحسين أن ، ذلك 1« األداءمؤشرات أو مقاييس 

األولى بالتقييم الجيد ملستواه، وفقا ملؤشرات أو مقاييس مختارة بدقة، بطريقة علمية وعملية، ومستخدمة 

وتحيز أهم التصنيفات الدولية  وبعد عرض مختلف الصعوبات املتعلقة بضبط هذه املؤشراتبطريقة فعالة. 

كنظرة  املجتمعي األداءو  اإلداري  األداءاألكاديمي،  األداءمؤشرات تحديد ، سنحاول ألبعاد ومؤشرات معينة

في تحديد  )دولية، وطنية وأخرى خاصة بالباحثين املختصين( ألطر مختلفة استنادها شمولية على اعتبار

 الكيفية والكمية. املؤشرات 

 األكادميي األداءصياغة مؤشرات    1.3.2

األكاديمي حقيقة الوظيفية األساسية التي وجدت مؤسسة التعليم العالي من أجلها، وتتعلق  األداءيعكس 

)تأليف، نشر،  أبعاده بمنظومة العملية التعليمية ككل من طالب، أساتذة، مناهج وبرامج، وأنشطة بحثية

البحثي  األداءاملتعلقة بو ، لذلك سنورد فيما يلي مؤشراته الكيفية والكمية مشاركة في املحافل العلمية... الخ(

 ، فما مدى تباينها؟ عليميالت األداءو 

 البحثي  األداءصياغة مؤشرات    1.1.3.2

التمييز بين أربعة مفاهيم مرتبطة ولكنها مختلفة تستخدم في » أنه من املهم:  Geoffrey T. Harrisيشير 

. لذلك يكون من الضروري االعتماد على مؤشرات 2«تقييم البحث العلمي: الكمية، األثر، الجودة، واألهمية 

 البحثي بأبعاده األربعة. األداءكيفية وكمية في تقييم 

، من ناحية اتباع خطة واضحة ومتوافقة بخطة البحث العلميبالنسبة للمؤشرات الكيفية تتعلق أوال 

، وثانيا وموارد إمكاناتمع فلسفة الدولة، واألهداف االستراتيجية للجامعة، وفي إطار ما تمتلكه من 

العليا  اإلدارةوتدعيم  من ناحية وجود بيئة مناسبة لذلك وتوفير قواعد بيانات بمتطلبات البحث العلمي

األساتذة، الطالب، وحدات البحث، واالقسام األكاديمية على البحث العلمي،  بتشجيعوغيرها، وثالثا  لذلك

 لثقافية التي تبرمها الجامعة مع الجامعات أو مؤسسات أخرى والعقود العلمية وابالشراكة البحثية ورابعا 

على مستوى الجامعة  في املؤتمرات واملشاريع البحثيةبمشاركة الطلبة ، وخامسا وخاصة ذات الشهرة العاملية

 التنميةوأهداف ومعالجة مشكالت املجتمع وخدمة أغراض  بارتباط البحوث بامليدان، وسادسا وخارجها

1 Kadarsah Suryadi, Key Performance Indicators Measurement Model Based on Analytic Hierarchy Process and Trend-Comparative 

Dimension in Higher Education Institution, ISAHP, Viña Del Mar, Chile, 2007, Without Page. 
2 Lynn V. Meek & Jeannet J. Van Der Lee, Performance Indicators for  Assessing and Benchmarking  Research Capacities in Universities, 

Background Paper prepared for the Global University Network for  Innovation – Asia and the Pacific, Centre for Higher Education 

Management and Policy, University of New England, Australia, 2005, p. 11 
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وحصول الجامعة عليها واعتماد معايير معلنة في توزيعها على  باملنح البحثية، وسابعا نيةاملحلية والوط

لدعم  وكافية من ناحية تخصيص ميزانية مالية خاصةبتمويل البحث العلمي األساتذة والطلبة، وثامنا 

، وتاسعا لبحثوجودة إنفاق مراكز ا البحث والقيام بتقييم عوائد املخصصات املالية املنفقة على البحوث

ومدى االستفادة من مخرجات البحث العلمي في تطوير املقررات الدراسية وخدمة  بالتغذية العكسية

 1املجتمع.

، من ناحية توفر باألساتذةفيشير أن املؤشرات الكيفية للبحث العلمي تتعلق أوال .John Sizer et al أما 

 بتنظيم وتسطير، وثانيا على الهيئة التدريسية البحثي، ووجود سياسة واضحة للتوظيف واملحافظة اإلرشاد

من ناحية  تقدير البحث  بالسياسة، وثالثا لها، والقيمة العلمية ها، مجالالبحوث املختلفة امجأهداف بر 

، وتعدد مجاالته، ورابعا عللدولة واملجتم والتشجيع عليه، التوافق بين أهدافه ومخططات السياسة الحالية

من ناحية التعاون بين الجامعة ووحدات البحث، ووجود اتفاقيات مع جامعات أخرى أو  بالشراكة والتعاون 

، وأخيرا وسمعتها من ناحية جودتها واتقانها باملنشورات مناسبة )وطنية أو دولية(، وخامسا بحثية في مشاريع

في  نتائج البحث العلمي بالنسبة للتجارة والصناعة والتعليممن ناحية فائدة  باالستحقاقات املحتملة

، توليد نتائج بحثية ذات مفاهيم جديدة، وتساعد على حل مشاكل أساسية، واحترام الجامعة على املجتمع

  2املستوى الوطني والدولي.

 اتالجامع رؤساءلجنة نواب أهم املؤشرات الكمية املستخدمة من طرف ويوضح الجدول املوالي 

، دولية معترف بهاكهيئات  **التحاد الجامعات العربية االعتمادمجلس ضمان الجودة و و  *(AVCC) االسترالية

سوسن شاكر مجيد ، .Beverley R. Lord et al: )أمثالومن طرف بعض الباحثين واملختصين العرب واألجانب 

األساتذة مقسمة إلى تسعة مجاالت أساسية:  (،Roger Brownو Xiaocheng Wang، ومحمد عواد الزيادات

والباحثين، مشاركة الطلبة، املنح البحثية، االتفاقات العلمية، املؤتمرات والندوات، املنشورات والكتب 

. حيث تم اعتماد اشارات مختلفة ملعرفة األبحاث، الجوائز وبراءات االختراع، وأخيرا تمويل البحثواملجالت، 

   :لآلتيعدمه وفقا مدى ظهور املؤشر من 

، إشراف: صالح واملؤشرات الكمية لضمان الجودة واالعتماد للجامعات العربية أعضاء االتحاد املقاييس النوعيةالحاج وآخرون،  هللا عبد فيصل 1

 )بتصرف( 120-117، ص ص 2009هاشم، اتحاد الجامعات العربية، عمان، 

2  John Sizer et al., Op. cit. pp. 154-155 )بتصرف( 

 1920هي هيئة وطنية مستقلة أنشأت لتمثيل قطاع التعليم العالي بأستراليا، بعد عقد مؤتمر سيدني سنة  :(AVCCاالسترالية ) اتالجامع رؤساءلجنة نواب  *

جامعة، أنشأت هذه الهيئة بهدف تحسين مستوى التعليم العالي االسترالي باعتباره القلب  39بعضوية ستة جامعات، أما حاليا فيتواجد مقرها بـكانبيرا بعضوية 

، http://www.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0014/230711/Library_8_The_Australian_Vice-Chancellors_Committee.pdf اجع:ر النابض لالقتصاد. 

 19.47، على الساعة: 18/08/2014مطلع عليه بتاريخ: 

الثانية أقره مجلس اتحاد الجامعات العربية في دورته و األمانة العامة لالتحاد كمشروع أعدته : مجلس ضمان الجودة واالعتماد التحاد الجامعات العربية **

، وحظي بموافقة الوزراء املسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في مؤتمرهم 1999مارس  فياملنعقدة في جامعة عمان االهلية  والثالثون 

قامت األمانة العامة لالتحاد بمعاونة مختصين بوضع دراسة إلنشاء هيئة علمية لتقويم واعتماد الجامعات ، وقد 1999 مايالسابع املنعقد في الرياض شهر 

  راجع:. 2003عام  لضمان جودة الجامعات العربية والذي عمم على الدول األعضاء دليل التقويم الذاتي والخارجي ، بإعدادوبرامجها

http://www.aaru.edu.jo/Pages/qoqc.aspx ، :20.30، على الساعة: 18/08/2014مطلع عليه بتاريخ 
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 أهم املؤشرات الكمية لألداء البحثي (:2/8الجدول رقم )

أبعاد 

 األداء
 املؤشرات

Beverley 

R. Lord et 

al. 

1998 

AVCC 

2005 

سوسن شاكر 

مجيد ومحمد 

عواد الزيادات  

2008 

اتحاد 

الجامعات 

 العربية

2009 

Xiaocheng 

Wang 

2010 

Roger 

Brown 

2012 

الباحثون 

 واالساتذة

 - √ - - - - الرقم الحالي للباحثين الدائمين

 عامة √ √ - - - - الباحثون املشاركون في املشروعات البحثية املمولة

 - - - √ - - األساتذة الزائرون من الجامعات األخرى 

 - - - √ - - األساتذة املوفدون إلى الجامعات األخرى 

مشاركة 

 الطلبة

أبحاث الطلبة للمشاركة في املؤتمرات الوطنية، العربية 

 والدولية
 - - - √ عامة √ -

 - - √ - عامة √ - فيها الطلبة التي يشاركاملشاريع البحثية 

املنح 

 البحثية

 عامة √ √ √ عامة √ عامة √ - عدد طلبات املنح البحثية الناجحة

 - - √ عامة √ عامة √ - عدد األساتذة الذين تحصلوا على منح بحثية

االتفاقات 

 العلمية

 عامة √ √ - - - - عدد الشراكات البحثية االستراتيجية

 عامة √ - √ √ - - العقود البحثية مع مؤسسات الدولة

االتفاقات العلمية والثقافية املبرمة مع الجامعات أو 

 املؤسسات االخرى 
- - √ √ - - 

 - √ - - - - الناجحةعدد الشراكات أو املشاريع البحثية 

املؤتمرات 

 والندوات

 - - - √ - - املؤتمرات والندوات العلمية املنظمة في الجامعة

 √ - - - √ √ عدد األوراق البحثية في املؤتمرات

 - - - √ - - عدد االساتذة املشاركين في املؤتمرات والندوات

املنشورات 

الكتب، 

 واملجالت

 

 عامة √ - - - عامة √ عامة √ ولكل وحدة بحثعدد املنشورات لكل أستاذ 

 √ √ - - √ عامة √ اإلستشهادات املرجعية

 - - √ √ - عامة √ املجالت العلمية الصادرة عن الجامعة

 - - √ - - - الدوريات العلمية الصادرة عن الجامعة

 - - √ √  √ عامة √ الكتب العلمية املؤلفة

 - - √ √ √ عامة √ الكتب العلمية املترجمة

 االبحاث

 - - - √ - - البحوث العلمية املنجزة ملؤسسات الدولة

 - - √ √ - - البحوث العلمية واملختبرية أو الحقيلة املنجزة

البحوث العلمية املنشورة في املجالت العلمية املحكمة 

 الصادرة عن املؤسسة  وخارجها
- √ √ √ - - 

الجوائز 

وبراءات 

 االختراع

 - - √ √ - - الجوائز العلمية عدد

 √ - - √ عامة √ - براءات االختراع

 √ √ - -  - - عضوية مجلس البحوث أو تحرير املجالت

تمويل 

 البحث

 عامة √ - √ - عامة √ - امليزانية املخصصة لتمويل البحث

 - - √ - عامة √ - املشروعات البحثية املمولة ومقدار التمويل

 √ - - - √ - مداخيل البحث

 غياب املؤشر : -

 ظهور املؤشر: √

 دون التفصيل فيه  األداءإلى مؤشر  اإلشارة عامة: √

 

 

 

 جمع وترتيب الباحثاملصدر: 

البحثي  األداءيالحظ من الجدول أعاله االختالف الواضح لألطر التي تم اعتمادها لصياغة مؤشرات 

عدد أي ظهور مؤشر  -ملؤشر واحد فقط يظهر االتفاق غير التام بالنسبة مؤشر  ثالثينالكمية، فمن بين 
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في حين تظهر ثالثة مؤشرات بأربع مرات وتظهر ثمانية منها  -لخمسة مرات  طلبات املنح البحثية الناجحة

صعوبة اختيار  يؤكد فكرةبثالثة مرات وتظهر عشرة أخرى بمرتين وتبقى ثمانية لتظهر مرة واحدة، وهذا ما 

البيانات على وباملقابل يسهل الحصول  النظر. االختالف في وجهات سببهالبعض منها ألن االختالف في االتفاق 

ووضوحها مقارنة باملؤشرات الكيفية، فإذا أخذنا نتائج البحث مثال بالخصوص األبحاث العلمية،  املتعلقة بها

ملقابل تقييم االستفادة منها في تطوير التعليم وخدمة يكون من السهل الحصول على عددها، ويصعب في ا

، وهذا ما يجعل الكثير من الباحثين بل والكثير من الهيئات يميلون الستخدام في املجتمع أغراض التنمية

البحثي. هذا األخير ال ينفصل عن عملية  األداءاملؤشرات الكمية، وبالتالي يقعون في إشكالية تحيز تقييم 

  .فيما يأتيي سنذكر مؤشراتها التعليم الت

 التعليمي األداءصياغة مؤشرات    2.1.3.2

م وكل ما يعد جزءا من ذلك، فهي بذلك تشمل يالتدريس والتعل التعليمي بوظيفة األداءط مؤشرات ترتب

 عدة محاور تتمثل أساسا في: الطالب، األساتذة، والبرامج الدراسية.

الطالبي تتمثل في: وجود معايير معلنة عالية الجودة لقبول  األداءببالنسبة للمؤشرات الكيفية املتعلقة 

تقدم الطالبي، وجود يم واللنة وسياسات وإجراءات واضحة للتقيالطلبة واستقطابهم، اعتماد معايير مع

الطالبية تفرض توضيح حقوق الطالب واالهتمام بحاجاته، التزام الجامعة بتوفير  سياسة للشكاوى 

التسهيالت الالزمة التي تساعد الطلبة على التعلم، وجود التمثيل الطالبي في الجمعيات واللجان وهياكل 

وجود سياسة  إضافة إلى 1الجامعات وأنشطة التقويم، توفر الثقافة املؤيدة للعالقات بين الجامعة والطلبة،

واضحة لإلرشاد األكاديمي، االهتمام باملشاركة والتفاعل الصفي، والزام الطلبة بالحضور، االهتمام بجودة 

املعارف التي يحصلها الطالب، تقييم مستوى التحصيل العلمي، واستطالع رأي جهات التوظيف في مستوى 

، سرعة انتقال الخريجين إلى الدراسات جين وقيام الجامعة بتعريف كفاءات خريجيها لسوق العمليالخر 

 العليا أو تحولهم للجانب املنهي. 

في: املؤهالت التعليمية  .John Sizer et alأما املؤشرات الكيفية املتعلقة بأداء األستاذ فيختصرها 

 وبالتفصيل تتمثل في: وجود سياسات 2 لألستاذ، تحفيز األساتذة على التدريس، وسياسة توظيف األساتذة.

واضحة لتوظيف األساتذة بما يستجيب لرسالة الجامعة وغاياتها، ويمكنها من أداء الخدمات التعليمية بكل 

جودة، نوعية املواضيع والنتائج التي توصل إليها األستاذ لنيل شهاداته الجامعية، سيطرته على منهجية 

مدى استخدامه لألساليب الحديثة  البحث العلمي، تحكمه في مناهج ومهارات التدريس واالتصال مع الطلبة،

في التدريس، وجود سياسة واضحة لتنمية وتطوير معارف األساتذة، مدى وجود الوسائل والتسهيالت املحفزة 

املجلة السعودية ، األكاديمي بمؤسسات التعليم العالي "دراسة تطبيقية بالكليات التربوية بمنطقة عسير" األداءمؤشرات جودة علي ناصر شتوي زاهر،  1

 )بتصرف( 120-119ص ص ، 2006الرياض، ، املجلد الثاني، العدد الرابع ،والدراسات في التعليم العاليمركز البحوث  للتعليم العالي،
2 John Sizer et al., Op. cit. p. 153 
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على التدريس والبحث، مدى وجود نظام واضح لتقييم أداء األستاذ، اطالعه على الجديد في مجال تخصصه، 

على طرح أبحاث بمفاهيم وأفكار جديدة، فعاليته في املشاركة في فعاليته في االشراف على الطلبة، قدرته 

املؤتمرات والندوات، جودة مؤلفاته ومنشوراته، مدى مشاركته في مشاريع البحث واللجان العلمية داخل 

 الجامعة وخارجها.

وحها في وبالنسبة للمؤشرات الكيفية للبرامج الدراسية فترتبط أوال بسياسة تحديد البرامج من ناحية وض

تطوير ومراجعة البرامج الحالية أو الجديدة باالعتماد على املختصين، وضوحها في وصف أهداف كل برنامج 

ومكوناته، امتالك حقيبة متكاملة لكل برنامج، واعتماد معايير دقيقة الختيار البرامج، وثانيا بسياسة تقديم 

ساتذة، استفائها للوقت الالزم والضروري، وجود البرامج من ناحية اتفاقها مع املنهج التدريس ي وتخصص األ 

التسهيالت الالزمة لتقديم البرامج، ارتباطها بالواقع العملي ومدى وجود مقررات دراسية تضمن للطالب 

تطوير معارفة التطبيقية، وثالثا بمالئمتها مع: الفلسفة العامة للدولة، رسالة الجامعة وغاياتها، حاجات 

طلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية، املعايير املحلية والعاملية في التعليم العالي، الطلبة واملجتمع، مت

ومتطلبات سوق العمل، وأخيرا بجودتها التي تعكس رضا أصحاب املصلحة والجهات الخارجية بما في ذلك 

 الطلبة وجهات التوظيف عن البرامج املقدمة. 

املستخدمة في صياغة  األطر فقد تم تغيير التعليمي  األداءاملتعلقة ب الكميةوفيما يتعلق باملؤشرات 

شاكر مجيد ومحمد عواد  سوسنالبحثي بشكل جزئي، حيث تم الحفاظ على ثالثة منها:  األداءمؤشرات 

 مجلس ضمان الجودة واالعتماد التحاد الجامعات العربية، و كباحثين مختصين Xiaocheng Wangو الزيادات

كباحثين مختصين،  .Coates Hو John Sizer et al.أخرى:  االعتماد على ثالثة أطر جديدةتم ، و كهيئة دولية

لهذه . ويبين الجدول املوالي التفصيل الدقيق كهيئة دولية *(CHEPSمركز الدراسات لسياسة التعليم العالي )و 

وكل مــــــــــــــــــــــــــا الطلبة، األساتذة والبرامج لألداء التعليمي أو  املؤشرات الكيفية مجاالتنفس املؤشرات باعتماد 

 : يتعلق بذلك

 

1 

تم انشاؤه ، هولنداب تفينتيبجامعة  والحوكمة اإلدارةتابع لكلية متعدد التخصصات  ثو هو معهد بح (:CHEPS* مركز الدراسات لسياسة التعليم العالي )

، داخل الجامعات النظام واملستويات املؤسسيةب يتعلق مامن البحوث حول التعليم العالي وخصوصا  العديدونشر  نشط هذا املعهد بقدر كبير ، م1984 منذ

، مطلع عليه http://www.utwente.nl/bms/cheps راجع: التعليم العالي.ب املتعلقةلقضايا املؤسسية والوطنية والدولية ا حول  فهموذلك بهدف تعميق ال

 21.00، على الساعة: 23/08/2014بتاريخ: 

http://www.utwente.nl/bms/cheps
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أهم املؤشرات الكمية لألداء التعليمي (:2/9الجدول رقم )  

أبعاد 

 األداء
 املؤشرات

  John 

Sizer et 

al. 

1992 

Coates 

H. 

2007 

سوسن شاكر 

مجيد ومحمد 

عواد الزيادات  

2008 

 اتحاد

الجامعات 

 العربية

2009 

Xiaochen

-g Wang 

2010 

CHEPS 

2010 

 الطلبة

 

 √ √ √ √ - - التدرجدراسات عدد طلبة 

 √ √ √ √ - - عدد طلبة الدراسات العليا

 √ - √ √ - - عدد الطلبة األجانب

 - - √ - - - الطلبة املحولون من وإلى الجامعة

 - √ - - √ - نسبة االحتفاظ )االنتقال(

 - √ √ √ - √ نسبة التخلي عن الدراسة )التأجيل، الرسوب(

 - √ √ - - √ معدل الوقت املستغرق إلكمال الدراسة

 - - √ - - - نسب الغياب املحددة

 - - √ - - - توزيع املنح الدراسية وأعداد الطلبة الحاصلين عليها

 √ √ √ - √ - عدد / نسبة الخرجين والشهادات املمنوحة

 - - √ √ - - توزيع مستويات تقديرات الخريجين

 √ - - √ √ √ الطلبة املتخرجين من الدراسات العليا بما في ذلك الدكتوراه

 - - √ - - - توزيع الطلبة الحاصلين على الجوائز الوطنية والدولية

 √ - - - √  عدد الطلبة الذين انتقلوا إلكمال دراستهم في الخارج 

توظيف الخرجين نسبة  √ √ - - √ - 

 - √ - - - - معدل األجر األولي

متوسط العدد السنوي للمؤسسات الجديدة املنشأة من قبل 

 خريجي الجامعة في الثالث سنوات األخيرة
- - - - - √ 

 االساتذة

 √ √ √ - - - الرقم الحالي لألساتذة

 - - √ √ - - الشهادة العلمية )حملة املاجستير، حملة الدكتوراه(

 - - √ √ - - توزيع األساتذة حسب الرتبة األكاديمية

 - - √ - √ √ توزيع األساتذة حسب سنوات الخبرة

 - √ √ √ - - ، دراسات عليا( / األساتذةالتدرجمعدل عدد الطلبة )دراسات 

 - - √ √ - - معدل ساعات التدريس لألساتذة )العادية، االضافية(

 - - √ - - - ، دراسات عليا( التدرجعدد رسائل االشراف )دراسات 

 - - √ - - √ تنقل األساتذة )خرجات البحث، املهمات البحثية( 

 - - √ √ - - الترقيات العلمية 

 - - - - - √ عدد األساتذة الذين أكملوا أطروحاتهم

 √ - √ - - √ عدد املنشورات )الرسائل، الكتب، األبحاث ...(

 - - √ - - - املؤتمرات والندوات العلمية

 - - √ - - - نسبة املشاركة في اللجان العلمية 

 √ - - - - - عدد براءات االختراع / عدد األساتذة

 البرامج
 - √ √ √ √ - عليا( أو ، التدرجعدد البرامج والتخصصات املدرسة )دراسات 

 - - √ √ - - ، دراسات عليا(التدرجالتخصصات املضافة وامللغاة )دراسات 

 

 - - √ - - - الزيادةعدد الطلبة املسجلين في كل تخصص ونسبة 

 - - √ - - - عدد الساعات املعتمدة في كل برنامج

 - - √ - - - نسبة النجاح في كل تخصص

 √ - √ - - - مجموع الشهادات املمنوحة في كل تخصص

 غياب املؤشر :-

 : ظهور املؤشر√

 املصدر: جمع وترتيب الباحث
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ألغلب  مجلس ضمان الجودة واالعتماد التحاد الجامعات العربيةذكر  السابقنالحظ من الجدول 

مؤشر وارد، وهذا  األخرى، حيث تطرق لتسعة وعشرين مؤشر من بين سبعة وثالثين األطر املؤشرات مقارنة ب

متكاملة تشمل جميع األبعاد من خالل التطرق لجميع إنما يفسر بمحاولة املجلس لصياغة مؤشرات أداء 

 األطر ختالف املؤشرات التي يمكن استخدامها في قياس أداء مؤسسات التعليم العالي، وباملقابل تبقى مالحظة ا

اتفاق شبه نجد حيث البحثي، املؤشرات الكمية لألداء في صياغة املؤشرات الكمية لألداء التعليمي واردة مثل 

، نسبة التخلي عن الدراسةوالعليا،  عدد طلبة الدراسات األولية: فقط للمؤشرات التالية مرات( تام )أربع

عدد البرامج ، وأخيرا تخرجين من الدراسات العلياالطلبة امل، نسبة الخرجين والشهادات املمنوحة

 ؟اإلداري  األداءفهل يبقى االختالف وارد بالنسبة ملؤشرات  .والتخصصات املدرسة

 اإلداريألداء اصياغة مؤشرات    2.3.2

، باعتباره جزء ال اإلداري الكمية لألداء و الكيفية األكاديمي سنورد املؤشرات  بعد التطرق ملؤشرات األداء

أداء املوارد املالية وأداء املوارد  أو  في ذلك املواردأهم  أداء م التركيز علىتيتجزأ من أنظمة التعليم العالي، وسي

 فما هي مختلف مؤشرات قياس أداء هذين املوردين؟البشرية، 

 املالي األداءصياغة مؤشرات    1.2.3.2

ام بأهداف في: مدى االلتز  .Beverley R. Lord et alبالنسبة للمؤشرات الكيفية لألداء املالي يختصرها 

باملقارنة مع الجامعات إليرادات املتوقعة، النجاح النسبي في الحصول على التمويل اامليزانية، مدى تحصيل 

 2تتعلق هذه املؤشرات بثالثة محاور أساسية متمثلة في:و  1األخرى، وزيادة مداخيل الجامعة.

مدى التزام الجامعة بإعداد موازنة سنوية مناسبة ومفصلة  املؤشرات املتعلقة بـ: يضم التخطيط املالي: ‒

 الية، مدى توظيف الجامعة ملواردها وإمكاناتهااملتوقعة التي تمثلها السنة امل واملصاريف باملداخيلوكشف 

لتحقيق أهدافها، مدى تأثر الجامعة في اتخاذ قراراتها وإجراءاتها باملوارد املالية املمنوحة لها، ومدى  املالية

 خضوع إجراءات تحديد املوارد املالية واستخداماتها للتقييم الدوري املنتظم.

ها املالي من أجل نجاح مدى ضمان الجامعة الستقرار  املؤشرات املتعلقة بـ:تضم  :كفاية املوارد املالية ‒

 يا لتحقيق الرسالة والغاية واألهداف االستراتيجية.اية املوارد املالية املتاحة سنو أنشطتها املختلفة، كف

املالية  اإلدارةمدى وجود أنظمة ولوائح مالية تحكم أداء املؤشرات املتعلقة بـ:  تضم :املالية اإلدارة ‒

للجامعة، مدى وجود نظام للرقابة على املوازنة والشؤون املالية بالجامعة بما يؤمن تطبيق خطط 

الجامعة الخاصة باملوازنة، مدى تبني الجامعة لنظام محاسبي يعتمد املبادئ املحاسبية املتعارف عليها، 

بصورة مفصلة في تقرير التدقيق املحاسبي أو  إما واملصاريفمدى التزام الجامعة بتقديم تقارير اإليرادات 

1 Voir: Beverley R. Lord et al., Les Indicateurs de Performance: l’Expérience des Etablissements Néo-Zélandais d’Enseignement 

Supérieur,  Revue du Programme sur la Gestion des Etablissements d’Enseignement Supérieur, OCDE, Vol. 10, N°: 02, Paris, 1998, pp.49-59 
 320-319ص  ص مرجع سابق،إياد علي الدجني،  2
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بإرفاقها كمالحق في التقرير، مدى خضوع عملية تدقيق الحسابات املالية السنوية ملحاسبين قانونيين 

معتمدين، مدى استقاللية مدققي الحسابات عن الجامعة مع مراعاة أال يكون ملدققي الحسابات صلة 

 الجدول املوالي:فيمكن اختصارها في  املؤشرات الكمية أما ة.مباشرة بها سواء بصفة شخصية أو مهني

 أهم املؤشرات الكمية لألداء املالي (:2/10الجدول رقم )

أبعاد 

 األداء
 املؤشرات

Robert Ball 

& Rob 

Wilkinson 

1994 

Beverley R. 

Lord et al. 

1998 

سوسن شاكر 

مجيد ومحمد 

عواد الزيادات  

2008 

 اتحاد

الجامعات 

 العربية

2009 

Xiaoc-

heng 

Wang 

2010 

CHEPS 

2010 

املوارد 

 املالية

 - - √ √ عامة √ - مقدار املوازنة املالية ونموها

اف الخارجية، نسبة التمويل الحكومي األطر نسبة تمويل 

 من الدخل االجمالي للجامعة
 - √ - عامة √ عامة √ -

 √ √ - عامة √ عامة √ - مقدار الدخل االجمالي للجامعة

 - √ - عامة √ عامة √ - مداخيل الرسوم الدراسية وغيرها من الخدمات

 √ - - - عامة √ - إجمالي الدخل من املصادر االقليمية واملحلية

الدخل من املصادر الدولية )اإلعانات، عقود التدريس، 

 والبحث(
 √ - - - عامة √ -

 √ - - - عامة √ - الترخيصالدخل السنوي من اتفاقيات 

 - - √ عامة √ عامة √ - عوائد االستثمارات املالية للجامعة 

 - √ - عامة √ عامة √ - عائد التكاليف غير املباشرة للبحث العلمي

 - √ - - عامة √ - عائد تكاليف التشغيل )تكاليف التشغيل/االيرادات(

املركز 

 املالي

 - √ - - - - كنسبة مئوية من الدخل الفائض / العجز 

 - √ - - - - نسبة السيولة 

 - √ - - - - نسبة الديون 

 √ √ - - - - إجمالي نفقات الجامعة

املبلغ اإلجمالي للموارد املالية املنفقة على أنشطة التدريس 

 واألساتذة
√ - - - - √ 

 - √ √ - - √ تكلفة كل طالب

 √ - √ √ -  العلمي لبحثلاملخصصة  املبالغ

 - - - - - √ املركزية اإلدارةنفقات 

 - - - - - √ نفقات املكتبة

 - - √ √ - √ املبالغ املخصصة لشراء الكتب والدوريات واملراجع

املبالغ املخصصة لـ: املؤتمرات والندوات، تغطية مشاركة 

 األساتذة في املؤتمرات والندوات
- - √ √ - - 

 - - - √ - - املخصصة ألغراض التدريب والخدمات الطالبيةاملبالغ 

حجم االستثمار السنوي في البنى التحتية واألجهزة 

 واملعدات
√ - √ √ √ - 

املبالغ املخصصة لألغراض والنفقات األخرى )التدفئة، 

 املياه، الكهرباء، التنظيف، الصيانة ...(
√ - √ - - - 

 - - √ - - - لصندوق التكافل االجتماعي املبالغ املخصصة

 غياب املؤشر : -

 ظهور املؤشر: √

 دون التفصيل فيه األداءإلى مؤشر  اإلشارة عامة: √

 جمع وترتيب الباحثاملصدر: 
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لتستخدم في صياغة املؤشرات الكمية لألداء األكاديمي )البحثي والتعليمي(،  املستعملة األطرتبقى نفس 

 Robert Ball & Robمع تغيير واحد فقط واملتعلق باعتماد مؤشرات  السابقفي صياغة مؤشرات الجدول 

Wilkinson  ،وبالنسبة للمحاور فقد تم تقسيمها إلى محورين أساسيين: املوارد املالية كباحثين مختصين

املستخدمة في صياغتها اختالفا  األطر ، هذه األخيرة تختلف مؤشراتعدة كل منها  والتي تضمنواملركز املالي 

، مقدار الدخل االجمالي للجامعةبالنسبة ملؤشرين فقط )نجد االتفاق وارد بأربع مرات ، حيث وظاهرا جليا

ويتباين االختالف بالنسبة للمؤشرات األخرى  (حجم االستثمار السنوي في البنى التحتية واألجهزة واملعدات

 .(مؤشرات، مرتين لثمانية مؤشرات كذلك، ومرة واحدة لسبعة مؤشرات بالنسبة لثمانية)ثالثة مرات 

املالي التي تبحث عنه الكثير من الحكومات خاصة التي تعتمد أنظمة التعليم العالي العمومي،  األداءويبقى 

ت أو تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية دون زيادة حجم النفقامتعلق بجودة إنفاق أرصدة الجامعة بحد ذاتها، 

 تشييد مباني جامعيةجودة االنفاق بـ:  تتعلقحيث  Richard R. Hopper. 1 إليه أشار  مااملسطرة وذلك 

 .، وغيرهااء كتب وعقد مؤتمرات ذات جودة...، شراء تجهيزات ذات جودة، شر ذات جودة وفضاءات علمية

 البشري األداءصياغة مؤشرات    2.2.3.2

يمكن أن نختصرها في أربعة محاور أساسية ة ألداء املوارد البشرية ـــــــــــــــــــــالكيفي فيما يتعلق باملؤشرات

 2 متمثلة في:

الجامعة بتحديد معايير، مؤهالت، وإجراءات معلنة  قياموتتعلق بـ: مدى سياسة االستقطاب والتعيين:  ‒

األكاديمي( بما يتوافق مع  ، الطاقماإلداري وواضحة الختيار مواردها البشرية )الطاقم الفني، الطاقم 

لى املعرفة في مجال االختصاص إاة شروط محددة في التوظيف تستند رسالتها وأهدافها، مدى مراع

املطلوب، مدى التزام الجامعة بالتعليمات واالجراءات املوثقة في تعيين أي شخص، خضوع أي مرشح إلى 

تتم على أسس موضوعية تستند إلى الكفاءة في  املقابلة قبل التعيين، املفاضلة بين املتقدمين للتوظيف

مجال االختصاص، مدى توفير سياسات موثقة تحقق العدالة في كافة إجراءات التوظيف، تقديم 

 سجالت التوظيف باستمرار والتحقق من مدى توفر العدالة والتنوع فيها.

بكل موظف  املنوطةمدى االلتزام بتحديد املهام والواجبات واملتعلقة بـ:  كفاية وكفاءة املوارد البشرية: ‒

حسب تخصصه ومؤهالته العلمية ووضع الرجل املناسب في املكان املناسب، مدى القيام بتقويم فاعلية 

بصورة دورية ومنتظمة، توفير العدد الكافي من العاملين الفنيين  األداءاملوارد البشرية عن طريق تقويم 

ات اإلحصائيمدى االلتزام بتهيئة  دارات املساندة والخدمية ومن ذوي الخبرة والكفاءة،واملهنيين في اال 

 وغيرها. ،املطلوبة عن أعداد املوظفين، مؤهالتهم، خبراتهم، سيرهم الذاتية ...

1 Stéphan Vincent-Lancrin et al., L'Enseignement Supérieur Transnational: Un Levier pour le Développement, OECD & la Banque 

Mondiale, Paris, 2007, pp. 129-130 (بتصرف)  

( بتصرف) 48-47فيصل عبد هللا الحاج وآخرون، مرجع سابق، ص ص   2  
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مدى التزام الجامعة بتوفير فرص التنمية املهنية  واملتعلقة بـ:تنمية قدرات ومهارات املوارد البشرية:  ‒

تمرة وورش العمل واالنشطة التدريبية لجميع املوظفين وفق احتياجاتهم بما ينسجم مع رسالتها، املس

 .التحسينمدى االلتزام ببرامج التنمية املهنية واستخدام التقويم ألغراض 

لرضا الوظيفي للموارد البشرية الذي يشمل: مدى القيام بتقييم ا مستوى الرضا الوظيفيإضافة إلى 

الوسائل املستخدمة في ذلك، مدى االستفادة من قياس مستوى الرضا الوظيفي، توافق  مستوى طبيعة و 

ظروف العمل مع متطلبات الوظيفة من حيث مالءمة أماكن العمل والتجهيزات واملناخ الصحي ووسائل 

 1 جة عن قياس مستوى الرضا الوظيفي.االتصال املتاحة وما شابه ذلك، نوعية القرارات النات

فعالية سياسات و املوارد البشرية من ناحية الرأسمال البشري أداء ا املؤشرات الكمية املتعلقة بأم

 فيمكن أن يوضحها الجدول املوالي: الوظيفي األداءوممارسات املوارد البشرية على 

 أهم املؤشرات الكمية ألداء املوارد البشرية (:2/11الجدول رقم )

أبعاد 

 األداء
 املؤشرات

Kenneth R. 

McKinnon 

et al. 2000 

David R. 

Charles  & Paul  

Benneworth 

2002 

Coates 

H. 

2007 

سوسن شاكر 

مجيد ومحمد 

عواد الزيادات  

2008 

اتحاد 

الجامعات 

 العربية

2009 

Xiaoc-

heng 

Wang 

2010 

الرأسمال 

 البشري 

 √ - - - - - نسب النجاح في التوظيف

مهارات وتنوع املوارد البشرية )عدد املوظفين 

الذين يتكلمون اللغة االنجليزية، عدد املوظفين 

 ....( عليا اتشهادو لشهادة الليسانس الحاملين 

√ - - √ - √ 

ين في الجامعة وفق املؤهل اإلداريمجموع املوظفين 

 العلمي
عامة √ √ - - - عامة √  

الفنيين في الجامعة وفق املسمى  مجموع املوظفين

 الوظيفي
عامة √ √ - - - عامة √  

عامة √ √ √ - - عامة √ عدد عمال الخدمة )عمال النظافة، السائقين(  

 √ - - - - عامة √ نسبة الهيئة األكاديمية إلى الهيئة غير األكاديمية

عامة √  √ - - عامة √ ين بعقوداإلداريعدد املوظفين   

العمري للموارد البشرية )نسبة الرأسمال التوزيع 

 البشري الشاب من إجمالي املوارد البشرية(
 √ - - - - عامة √

فعالية 

سياسات 

وممارسات 

املوارد 

البشرية 

 األداءعلى 

 الوظيفي

 √ - - عامة √ - - االنفاق السنوي على أنشطة التدريب والتطوير

   √ عامة √ - - املشاركين في الدورات التدريبية نسبة املوظفين

تحفيز أو رضا املوارد البشرية )نسبة املوظفين 

الراضين عن خدمات الرعاية واملعاشات 

التعاقدية، دوران املوارد البشرية واإلجازات 

 املرضية ...( 

- - - √ - √ 

 - - - - √ - مشاركة املوظفين في تطوير البرامج التعليمية

 - - - - - √ فعالية املوظفين )تحقيق األهداف املطلوبة(

 غياب املؤشر : -

 ظهور املؤشر: √

 دون التفصيل فيه األداءإلى مؤشر  اإلشارة عامة: √

 جمع وترتيب الباحثاملصدر: 

 314إياد علي الدجني، مرجع سابق، ص  1
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االعتماد على مؤشرات باحثين التي تم استخدامها سابقا في صياغة املؤشرات الكمية تم  األطر إضافة إلى 

ختصين امل من باعتبارهم (David R. Charles  & Paul  Benneworthو .Kenneth R. McKinnon et alجدد )

الف في ذكر املؤشرات واردة دائما، حيث نجد االتفاق ألربعة مرات بالنسبة . وتبقى مالحظة االختاملجال في

(، وتتباين رؤى الباحثين ومجلس ضمان الخدمة عدد عمالملؤشر واحد فقط من بين ثالثة عشر مؤشرا )

بالنسبة  ةوارد هذه املالحظة بقىتفهل الجودة واالعتماد التحاد الجامعات العربية حول املؤشرات األخرى. 

 ؟املجتمعي األداءملؤشرات 

 اجملتمعيألداء اصياغة مؤشرات    3.3.2

التي تعتبر محور تزايد في اآلونة األخيرة اهتمام املجتمعات بقطاع التعليم العالي باعتباره املنتج للمعرفة 

بخدمة الدور الشمولي املتعلق تحقيق التنمية، وتغير بذلك دوره من التقليدي املتعلق بالتدريس فقط إلى 

، وهذا ما يفرض ضرورة البحث عن مدى التزام مؤسساته املختلفة بذلك، فما هي مختلف املجتمع كذلك

 املجتمعي ملؤسسات التعليم العالي؟ األداءاملؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس 

 اجملتمعيلألداء الكيفية ؤشرات املصياغة    1.3.3.2

العديد من محور اهتمام  في السنوات األخيرة أضحى املجتمعيالبعد  »: أن Androulla Vassiliouتشير 

رغم تأكيد  الذي يصفهخاصة، * وتأكد ذلك في مشروع بولونيا على املستوى الدولي القيمةالوثائق السياسية 

 ةاالجتماعي الظروف عن األغلبية بتعلقه بتكافؤ فرص التعليم العالي لجميع األفراد بغض النظر 

وهذا ما  1.« عديدة سياسات فيها من األنشطة التي يمكن للحكومات أن تسن مجال كبير  بأنهة، واالقتصادي

 يجعله يتعلق بالعديد من املؤشرات التي يصعب حصرها.

الكيفية لألداء  همؤشراتالتحاد الجامعات العربية تتعلق جلس ضمان الجودة واالعتماد فالنسبة مل

وتعزيز العالقة مع مؤسسات املجتمع املحلي واالقليمي  إلدارة في الجامعة وحدة علمية مدى وجوداملجتمعي بـ: 

ة خطة معتمدة لخدممدى توفر ، لخدمة املجتمع الجامعةتوفر مراكز متخصصة في  ، مدىوسوق العمل

لى سوق إقة طيبة مع املؤسسات قبل الخروج ترسيخ عالة، سعي الجامعة لاملجتمع وتنمية البيئة املحيط

مدى اهتمام الجامعة ، لمعارض والندوات العلمية والثقافية والتنموية والتدريبيةإقامة الجامعة ل، العمل

 امليدانية الستشاراتوتطوير التقنيات والبرامج الحاسوبية، تقديم الجامعة ل املجالت الثقافية بإصدار 

ية تخصصات الجديدة ملواكبة املستجدات العلملل ، استحداث الجامعةملؤسسات املجتمع العام والخاص

مع مؤسسات املجتمع في تنفيذ املشاريع التنموية االقتصادية  ، مساهمة الجامعةوتلبية حاجات املجتمع

عملية  و هو دولة أوروبية،  29لـ قبل الوزراء املسؤولين عن التعليم العالي  بولونيا من عقب املصادقة على تصريح 1999 جوان 19 في أطلق :مشروع بولونيا *

 47، بهدف خلق فضاء أوروبي تتشابه وتتوافق فيه أنظمة التعليم العالي لـ جال التعليم العاليإصالحات عميقة في م ثإلحداطوعية للتعاون بين الحكومات 

    ,Belgique, 2010, pp. 09 Sans Edit., ,Academia –, Bruylant du Processus de BologneLe Pilotage Sarah Croché-10 راجع:دولة مشاركة. 
1 See: Androulla Vassiliou, Modernization of Higher Education in Europe: Funding and the Social Dimension, Education, Audiovisual 

and Culture Executive Agency, Brussels, 2011, p. 07 
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، بعالقات عمل وروابط قوية مع مؤسسات املجتمع املحلي والعربي والعالمي، احتفاظ الجامعة واالجتماعية

تفاقيات علمية وبحثية مع املؤسسات البرام الجامعة ، إاملنظمات واالتحادات والروابط العلمية املختلفةومع 

، تحسين صورتها محليا واقليميا ودوليالالجامعي  باإلعالماهتمام الجامعة ، النظيرة وتبادل الزيارات معها

تشخيص ، عمل الجامعة على في املؤتمرات والندوات والحلقات النقاشيةحرصها على مشاركة أساتذتها 

تعاون ، برامج التعليمية التي تلبي متطلبات سوق العملالجامعة لل، طرح رغبات املجتمع بما يحقق رضاه

ها، الستفادة من تقويمهم لجودة خريجيمع متخصصين من املؤسسات التي يعمل بها الخريجون لالجامعة 

املؤسسات التي يعمل بها خريجو الجامعات للتعرف على كفاءة الخريجين بصورة قيامها باالستطالع حول آراء 

، تصميم الجامعة لبرامج تدريبية خريجيها بصورة دورية لالستماع الى مشكالتهمستضافة الجامعة ل، ادورية

 وسوق العمل اف املجتمعيةاألطر  ستوى رضامل، تقييم الجامعة للطلبة تخدمهم عند الخروج الى سوق العمل

اف املجتمعية األطر مشاركة ، الجامعة ومستوى أداء الخريجين جتمع وتنمية البيئة التي تقدمهاعن خدمات امل

توفير فرص العمل و  احتفاالت تخرج الطلبة، ماكن العملأتدريب الطلبة في ، عداد البرامج التعليميةفي إ

لقطاعات املجتمع املختلفة )كاالستشارات، البرامج لخريجين، قيام الجامعة بتقديم خدمات متخصصة ل

املساهمة في حل مشكالت املجتمع املختلفة )الفقر، األمية، ، وغيرها( ...،، القوافل الصحيةاإلرشادالتدريبية، 

 1البطالة، األمراض املستوطنة...، الخ(.

وجود وبناء على ذلك يمكن تلخيص املؤشرات الكيفية لألداء املجتمعي في مؤسسات التعليم العالي في: 

علمية لتعزيز عالقة  وجود وحدات، وجود برامج للتوعية بخدمة املجتمع، خدمة املجتمعلخطة واضحة 

مع مؤسسات املجتمع باتفاقات ، االرتباط حتفاظ بعالقات قوية مع مؤسسات املجتمع، اال الجامعة باملجتمع

 وخدمة الندوات العلمية الهادفة لتنميةاملؤتمرات و عقد و في إصدار املجالت الثقافية ، املساهمة علمية

تقديم االستشارات املختلفة ملؤسسات ، املجتمع وخدمة إقامة املعارض الثقافية الهادفة لتنمية، املجتمع

، تنفيذ املشاريع التنموية املختلفةو في حل املشاكل االجتماعية  مؤسسات التعليم العاليمساهمة ، املجتمع

 .مشاركة مؤسسات املجتمع في تطوير جودة التعليم العالي

 اجملتمعيلألداء الكمية ؤشرات املصياغة    1.3.3.2

التي تحدد  األطر ملؤشرات الكمية لألداء املجتمعي من ناحية تعدد تحديد االتعقيد قائما بالنسبة ل يبقى

وفيما يلي الجدول الذي يحدد هذه املؤشرات املستخدمة في كل إطار على حدة،  تباينذلك، ومن ناحية 

، John Sizer et al. ،Robert Ball & Rob Wilkinsonاملؤشرات بناء على اتجاهات بعض الباحثين املختصين )

Xiaocheng Wang ،مجلس الهيئات الدولية ) بعض ( وكذلك رؤىسوسن شاكر مجيد ومحمد عواد الزيادات

  (:CHEPSمركز الدراسات لسياسة التعليم العالي )و  تحاد الجامعات العربيةضمان الجودة واالعتماد ال

 107-104فيصل عبد هللا الحاج وآخرون، مرجع سابق، ص ص  1
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 املجتمعيلألداء أهم املؤشرات الكمية  (:2/12الجدول رقم )

أبعاد 

 األداء
 املؤشرات

John 

Sizer 

et al. 

1992 

Robert Ball 

& Rob 

Wilkinson 

1994 

سوسن شاكر 

مجيد ومحمد 

عواد الزيادات  

2008 

اتحاد 

الجامعات 

 العربية

2009 

Xiaoc-

heng 

Wang 

2010 

CHEPS 

2010 

 األداء 

 املجتمعي

الجامعة عدد املراكز واملكاتب االستشارية املوجودة في 

 لخدمة املجتمع
- - √ √ - - 

عدد املعارض الفنية والصناعية ومعارض الكتب 

 املقامة في الجامعة لتنمية املجتمع
عامة √ √ √ - عامة √ عامة √   

عامة √ √ √ - √ عدد االستشارات املقدمة ملؤسسات الدولة واملجتمع عامة √   

 - - √ √ - عامة √ معالجتهاعدد القضايا واملشاكل االجتماعية التي تمت 

 √ √ √ √ عامة √ √ عدد املجالت الثقافية واملحكمة الصادرة عن الجامعة

 √ √ √ - عامة √ √ عدد الكتب الصادرة عن الجامعة لتنمية املجتمع

عامة √ - √ √ - عامة √ عدد املشاريع التنموية التي تشارك فيها الجامعة  

عامة √ √ - - - التنمويةاملشاريع املشاركة في مقدار العائد املالي من   √ 

عامة √ - √ √ عامة √ عامة √ عدد الندوات الثقافية والعلمية املقامة لخدمة املجتمع  

عامة √ - √ - عامة √ عامة √ عدد املؤتمرات املقامة لتنمية املجتمع   

عامة √ √ √ عامة √ عامة √ عدد الدورات التطويرية أو التدريبية ملؤسسات املجتمع  - 

 - - √ - - - التطويرية أو التدريبية عدد املشاركين في الدورات

للعمل في املؤسسات الرسمية  لألساتذةالتفرغ العلمي 

 الجامعةواالجتماعية والثقافية والصناعية خارج 
- - - √ - - 

اتفاقيات التعاون الثقافية مع الجامعات االخرى 

 الوطني واالقليمي والدوليستوى املواملنظمات على 
عامة √ √ - - √ عامة √   

تشارك و الثقافية املؤقتة والدائمة التي أاللجان العلمية 

 بها الجامعة خدمة ملؤسسات املجتمع
عامة √ √ √ - - عامة √   

التي يشارك  والتطويرية النشاطات الثقافية واالعالمية

 فيها األساتذة لخدمة املجتمع
 √ - √ - عامة √ عامة √

عامة √ √ - عامة √ عامة √ الجامعةاملنح الدراسية لقبول الطلبة االجانب في عدد  عامة √   

التي استفاد منها األساتذة لتحسين املنح الدراسية عدد 

 كفاءاتهم العلمية واملهنية
عامة √ √ - عامة √ عامة √  - 

 √ √ - - - √ عدد املقاوالت الناجحة واملتخرجة من الجامعة

 √ √ - - - √ عدد الطلبة الذين يدرسون ويعملون في آن واحد

 غياب املؤشر : -

 ظهور املؤشر: √

 دون التفصيل فيه األداءإلى مؤشر  اإلشارة عامة: √

 جمع وترتيب الباحثاملصدر: 

إنما هي تعبير عن املؤشرات الكيفية لألداء املجتمعي مؤشرات الجدول أعاله أغلب أن ما يمكن مالحظته 

الكمية السابقة  األداءفقط بطريقة عددية، وعن سبب االتفاق الغالب لألطر مقارنة بجداول مؤشرات 

لخمسة مرات لستة ، اتفاق عدد املجالت الثقافية واملحكمة الصادرة عن الجامعة)اتفاق تام ملؤشر 

مرات لستة مؤشرات كذلك، اتفاق لثالثة مرات ألربعة مؤشرات، اتفاق ملرتين ملؤشر  ةمؤشرات، اتفاق ألربع

الكمية والكيفية بأبعاده  األداء. ولكن مالحظة االختالف والتعقيد في صياغة مؤشرات (واحد ومرة ملؤشرين

 واملجتمعية تبقى قائمة وال يمكن تجاهلها.   اإلداريةاألكاديمية، 
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  ــــةـــــــــــــــخالصـ

 األداءأو ما يعرف ب ألساس ي لهابالنشاط افقط أداء مؤسسات التعليم العالي ذلك املتعلق مفهوم لم يعد 

واملجتمعية، لذلك  اإلداريةاألكاديمي، وإنما ارتبط أكثر بنظام التعليم العالي ككل بجميع عملياته األكاديمية، 

ومؤشراته في  هأبعادو ملفهومه ومن خالل التطرق  .يكون من الصعب ضبط وحصر جميع املفاهيم املرتبطة به

 :هذا الفصل أمكن التوصل للجوانب التالية

، املرونة، اإلنتاجيةفي السنوات األخيرة بالعديد من املتغيرات: الفعالية، الكفاءة،  األداءتعلق مفهوم  ‒

االقتصادي والبيئي واملجتمعي أو ما  األداءواالستمرارية، والتي تعكس قدرة املنظمات على تحقيق  اإلبداع

 الشامل؛ األداء بتحقيقيعرف 

عمليات ومخرجات( وليس بمدى و  ل )مدخالتنظام ككالب أداء مؤسسات التعليم العالييتعلق مفهوم   ‒

التي  األطر صعوبة تحديد أبعاده ومؤشراته خاصة في ظل تعدد  وهذا ما يعقد منتحقيق النتائج فقط، 

 تضبط ذلك؛

 األداء) اإلداري  األداءو  كاديمي )البحثي والتعليمي(األ األداءتتمثل أبعاد أداء مؤسسات التعليم العالي في:  ‒

املجتمعي، وكل منها إنما يقاس بمجموعة من املؤشرات الكمية  األداءاملالي وأداء املوارد البشرية( و 

 والكيفية التي تختلف من هيئة ألخرى ومن باحث آلخر؛

الخاصة بهيئات التصنيف الدولي للجامعات  األداءيميل العديد من الباحثين لوجود تحيز في مؤشرات  ‒

حثين فضل االعتماد على أطر مختلفة )مؤشرات بااحدة فقط، لذلك يكون من األ باعتبارها تغطي زاوية و 

مع املحافظة على شرط املوازنة بين  األداء( لصياغة مؤشرات مختصين، وهيئات دولية معترف بها

  املؤشرات الكمية والكيفية إلحداث تقييم موضوعي وشمولي.

( إدارة الجودة الشاملةباملتغير املستقل ) املتعلقة والتوجهات الفكرية النظريةعرض املفاهيم  وبعد

العالقة النظرية بين  ومناقشة صل املوالي عرض، يأتي في الف(مؤسسات التعليم العاليأداء )واملتغير التابع 

 هذين املتغيرين.
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 «من أجل تحسين واستدامة أدائنا  وقيمنا تنامنظمتنا، ثقاف تنسجم مععملية  ،نبحث عنهما    «

 

                                                                            Vincent Bronet 

» Nous, ce que nous cherchons, c’est un processus adapté à notre organisation, à notre culture, à nos        

valeurs pour améliorer et surtout pérenniser nos performances »
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 اليعالتعليم ال قيم إدارة اجلودة الشاملة وحتسني أداء مؤسسات.  3   الفصل

 

 دـــــــــــــمتهي

التي يفترض  األداءأخيرا، بحاجة إلى النظر في أبعاد  ناأن : »Richard M. Walkerو George A. Boyne يشير

عليها إدارة الجودة الشاملة، خاصة وأن جودة املنتجات أو الخدمات ال تشكل إال جزءا منها  أن تؤثر

 1«. للحفاظ على التنافسية... بل في الغالب ما تؤثر مكوناتها بشكل شمولي على النجاح التنظيمي

املجتمعي( من و  اإلداري و  يألكاديما األداءخاصة في مؤسسات التعليم العالي ) األداءوذلك لتعدد أبعاد 

القيم أو  بمفهومإذا ارتبط من جهة أخرى، خصوصا وتعقد مفهوم إدارة الجودة الشاملة في حد ذاته جهة، 

 ، فمعرفة التداخل والتكامل أو األثر والتأثر بين قيم إدارة الجودة الشاملةالداعمةو ما يعرف بالقيم الجوهرية 

 تحقيقه نظريا بصفة مفصلة. إنما يصعبوأبعاد أداء هذه املؤسسات 

األبحاث في هذا املجال، وكذا البحث في مدى تأثر أداء بعض النظري ملختلف  اإلطار فالبحث في 

التي توصلت  امليدانية الجامعات الرائدة عامليا باعتماد قيم إدارة الجودة الشاملة، إضافة إلى تحليل النتائج

 : قسم هذا الفصل للعناصر التالية وعليه .يكون مطلوبا لذلكإليها الدراسات السابقة املعتمدة 

عرض العالقة النظرية بين أو  :عالقة قيم إدارة الجودة الشاملة بتحسين أداء مؤسسات التعليم العالي ‒

 ؛واملجتمعي اإلداري األكاديمي و  األداءالقيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة وتحسين 
 

عرض من خالل التركيز على  :العتماد قيم إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء الجامعاتنماذج رائدة  ‒

 ؛باعتماد القيم الجوهرية والداعمة وليست كلها أداء بعض الجامعات الرائدة عاملياأبعاد تأثر 
 

 :الدراسات السابقة لعالقة قيم إدارة الجودة الشاملة بتحسين أداء مؤسسات التعليم العالي تحليل ‒

فيما يخص  األجنبية والعربية املعتمدة أي تحليل النتائج امليدانية التي توصلت إليها الدراسات السابقة

 .هذه العالقة

 

 

 

 

 

1 See: George A. Boyne & Richard M. Walker, Total Quality Management and Performance: An Evaluation of the Evidence and Lessons for Research on Public 

Organizations, Public Performance & Management Review  School of Public Affairs and Administration, Vol. 26, Iss: 02, New Jersey, 2002, p. 115 
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 قيم إدارة اجلودة الشاملة بتحسني أداء مؤسسات التعليم العالي عالقة.   1.3

إدارة الجودة الشاملة قد أحدثت تحوال كبيرا في  »أن:  Uday S. Karmarkarو Phillip J. Ledererيشير 

ويكاد باعتبارها منهجا للتحسين املستمر لألداء،  1،«التعليم العالي قطاع عالم األعمال، وامتد ذلك حاليا إلى 

تها في توجيه أداء مؤسسات هذا القطاع نظريا إلى مستويات أعلى، يأهمعلى  يتفق أغلب الباحثين واملختصين

لذلك خصص هذا املبحث لعرض العالقة النظرية بين القيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة 

 واملجتمعي ملؤسسات التعليم العالي. اإلداري األكاديمي،  األداءوتحسين 

 ؤسسات التعليم العاليمل األكادميي األداءعالقة قيم إدارة اجلودة الشاملة بتحسني    1.1.3

يختلف من جامعة إلى أخرى ومن  األكاديمي األداءشاملة في تحسين إدارة الجودة القيم ال شك أن دور 

، من تتباينكلية إلى أخرى كل حسب خصوصيتها، لذلك نجد أن نتائج الدراسات املتعلقة بتقدير هذا الدور 

 وجود دور كبير إلى وجود دور ضعيف، ولكن هل توجد عالقة نظرية بينهما؟  

  األكادميي األداءعالقة قيم إدارة اجلودة الشاملة بتحسني النااذج املفسرة ل   1.1.1.3

قيم إدارة الجودة الشاملة نظام لأداء أكاديمي متميز من خالل إرساء حقيقة ليس من السهل بلوغ 

ر وأنها ترتبط أكثخصوصا  ثر تعقيدا في الواقعكفاملشكلة أ في مؤسسات التعليم العالي،الجوهرية والداعمة 

بل واجه بمقاومة التغيير، إذا لم يتم نشر سياستها وأهدافها بوضوح، توقد بالجانب الثقافي لهذه املؤسسات 

وتحديد مراحل اعتمادها وفقا لنماذج علمية وعملية تركز على التحسين املستمر لألداء البحثي والتعليمي 

توضح  كهدف محوري يجب بلوغه. وفي هذا الصدد نجد العديد من الباحثين الذين طوروا نماذج مختلفة

 ومحيطه املنهي النظرية وتوجهه الفكري  حسب خلفيتهكل  األكاديمي األداءرساء هذه القيم لتحسين كيفية إ

 :وذلك كاآلتي

 وفقا للشكل املوالي: 2006ه سنة قام الباحثان بتطوير : Ramanauskasو Ramanauskienė نموذج ‒

 Julius Ramanauskasو Jadvyga Ramanauskienėنموذج  (:3/1الشكل رقم )

 

 

  

 

 Application of the Principles of Total Quality Management in Ramanauskienė & Julius Ramanauskas, Jadvyga املصدر:

conomics, Kaunas University of Technology, N°01, Lithuania, 2006, p. 66, Engineering Ethe Knowledge Formation 

1  Phillip J. Lederer & Uday S. Karmarkar, The Practice of Quality Management, Kluwer Academic Publishers, Without Edit., USA, 1997, p. 

264 

 . النشاطات األساسيـة1 جودة خدمات التدريس

 

 . فرق إدارة الجودة3

 

 . إدارة التسويق وجودة التدريس2

 

 . إدارة الجودة الشاملة6

 

 . الدعم الوقائي الشامل5

 

 . إنشاء وتقييس نظام إدارة الجودة 4
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 إدارة الجودة
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فإن الغاية من تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي هي  السابق بناء على النموذجو 

: عمليات وهما تحقيق جودة خدمات التدريس من خالل مستوييناألكاديمي والذي يعكس ب األداءتحسين 

وإدارة الجودة، يتكون املستوى األول من ثالثة مراحل، أوال قيام الجامعة أو الكلية بالنشاطات  اإلدارة

الباحثان )التنظيم، إدارة النظم، التنميط وتوحيد معايير العمل، والتقييم الذاتي(،  ااألساسية التي يقصد به

أين يتم دراسة حاجات ومتطلبات الزبائن وتقييم الجودة الحالية و ثانيا إدارة التسويق وجودة التدريس 

، واملستوى الثاني أو اتوفير التدريب الالزم لهالجودة و للعملية التعليمية، واملرحلة الثالثة تحديد فرق إدارة 

إدارة الجودة يتكون من ثالثة مراحل كذلك: املرحلة األولى إنشاء نظام إدارة الجودة من خالل االلتزام بمعايير 

، وينبغي أن يكون هذا االلتزام من قبل جميع األفراد وجميع املستويات في املؤسسة التعليمية، 9001 اإليزو 

يندرج ضمنه القيام بالنشاطات الوقائية )تخطيط تجهيزات  الذيالثانية الدعم الوقائي الشامل  واملرحلة

وضمان الفعالية القصوى(، إضافة إلى توفير أجهزة الدعم، أما املرحلة الثالثة  اإلداريةالتنظيم، املراقبة 

الباحثان على إنشاء نظام إدارة الجودة  ركزإدارة الجودة الشاملة. بالتالي  تطبيقهي فواألخيرة في هذا النموذج 

جودة خدمات تحسين  لتكريس قيم الجودة والتي تنعكس بدورها على اإليزو لتزام بمعايير من خالل اال

 (.جودة خدمات التدريساألكاديمي انحصر في بعد واحد ) األداء، فتوضيح هذه القيم غير ظاهر و التدريس

 األداءطوره الباحثان بهدف توضيح تأثير إدارة الجودة الشاملة على تحسين  :Sharhanو Hajraf نموذج ‒

    وفقا للشكل اآلتي:  األكاديمي بأبعاده املختلفة وأهمية نظام التعليم عن بعد في ذلك،

 Salah Al-Sharhan و Hajraf Al-Hajrafنموذج  (:3/2لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 

 

Learning Systems: A -ETotal Quality Management (TQM) of Blended , Sharhan-Salah Al&  Hajraf-Hajraf Al املصدر:

Vol. , Infonomics Society, Literacy Information and Computer Education Journal, Integrated Model and Framework New

03, Iss: 01, United Kingdom, 2012, p. 596 

أداء الخاصة بيوضح النموذج أعاله أهمية إدارة الجودة الشاملة في توجيه عملية التعليم والتدريس 

استجابة لتطلعات السوق، حيث تفرض هذه األخيرة ، األساتذة والطلبة )منتجات ملؤسسات التعليم العالي(

ووكاالت االعتماد األكاديمي املعترفة بعض القيم التي ينبغي تبنيها، للقيام ضمان الجودة إضافة إلى هيئات 

واآلباء لتحسين أداء هذه العملية كجزء من  دارةاإل  بناء على معطياتبقياس وتحليل رضا أصحاب املصلحة 

 وكالة جودة التعليم واالعتماد األكاديمي

 السوق  إدارة الجودة الشاملة

 عملية التعليم والتدريس

 األساتذة الطلبة )منتجات(

 مزيج نظام التعليم عن بعد

 اآلباء اإلدارة
القياس 

 والتحليل

 التحسين
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يخص ، وهذا وجه القصور في هذا النموذج الذي ومحور أساس ي لألداء األكاديمي مزيج نظام التعليم عن بعد

حسب . وعليه فإن إدارة الجودة الشاملة البحثي كمحور أساس ي كذلك األداءولم يظهر  أكثر التعليم عن بعد

  االعتماد.ضمان الجودة و  معاييرعلى  بناءالتعليمي  األداءة االنطالق في تحسين الباحثان تعتبر كنقط

على عكس النموذجين السابقين حاول الباحثون تطوير نموذج تفصل  :.Walter Omona et al نموذج ‒

األكاديمي بمؤشراتها املختلفة، وعالقتها بإدارة الجودة الشاملة كأحد املناهج  األداءفيه جميع محاور 

    التنظيمية كما يلي: 

 .Walter Omona et al نموذج (:3/3لشكل رقم )ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conceptual  ducation: AUsing ICT To Enhance Knowledge Management in Higher E, et al.Omona Walter املصدر:

sing Information and l of Education and Development UInternational Journa, gendaFramework and Research A

Communication Technology, EDICT, Vol. 06, Iss: 04, India, 2010, p. 90 

األكاديمي واملتضمن عمليتي البحث  األداءيوضح النموذج أعاله أهمية إدارة الجودة الشاملة في تنظيم 

والتدريس بمعناها الواسع، أو الخدمات األكاديمية والتعليم، إدارة دورة حياة الطالب، التطوير املؤسس ي، 

، إعادة الهندسة، إدارة التنظيمي، الهيكل تدفقات عملية العمل التنظيم:

 الجودة الشاملة، املقاييس العادية، التسلسل الهرمي

الخــــــــــــــــــــــــــــــدمات األ اد ميــــــــــــــــــــــــــــــة  -

، التعلدددددديم، التددددددريس: والتعلـــــيم

، خددددددددددددددمات التوعيدددددددددددددة، البحددددددددددددث

التعلدددددددددديم ، التنميددددددددددة، املضدددددددددمون 

 .عن بعد

: إدارة دورة حيـــــــــــــاة ال الـــــــــــــ  -

تسددددددددددددددددجيل ، توظيدددددددددددددددف الطلبدددددددددددددددة

تمويددددل ، قبددددول الطلبددددة، الطلبددددة

  .الطالبي اإلرشاد، الطلبة

أبحدددددددداث : الت ــــــــوير املؤس ــــــــ   -

، التعبئددددددددددددددددة، املدددددددددددددددورد، السدددددددددددددددوق 

، الشدددراكات، اإلدارة، الخدددريجين

 .نات األكاديميةالبيا

إدارة : إدارة ودعـــــــــم املشـــــــــاريع -

خدددددددددددددددددمات ، املددددددددددددددددوارد البشددددددددددددددددرية

، عمليدددددددددددات الددددددددددددعم، لشدددددددددددركاتا

 .املالية اإلدارة

 بوابات املعرفة -

 اإللكترونيإدارة التوثيق  -

 لنشر األكاديميا -

 املحتوى األكاديمي والتبادل -

 إدارة قواعد البياناتنظام  -

 مستودع البيانات -

 البيانات تثمين  -

 املجاميع  -

 املهنيةاملجتمعات   -

مصالح الجماعات   -

 االجتماعية

 مصالح الجماعات الفردية  -

 االبتكارات

 التنافسية

؟أعرف كيف  

 أعرف من؟

ذا؟عرف ماأ  

؟عرف ملاذاأ  

؟أعرف أين  

متى؟عرف أ  

 األداءزيادة 

 القرار

 الدعم

 اإلنتاجية

 الفعالية

 ،الدوافع، املناخ، السياسة ،االستراتيجية ،الثقافة :القيادة

إدارة التغيير، الوعي  

 تخطيط املعرفة

 رصد املعرفة

 تنظيم املعرفة

 استرجاع املعرفة

 استعمال املعرفة

 صيانة املعرفة

 تقييم املعرفة



اليالتعليم الع قيم إدارة اجلودة الشاملة وحتسني أداء مؤسسات .  الفصـل 

 

 

)بوابات  طبعا على تكوين املعرفة األكاديمية وهو ما يؤثر وإدارة املشاريع لتكريس ثقافة الطالب املقاول، 

وكذا عمليات إدارة املعرفة املختلفة )تخطيط، ة، النشر األكاديمي... الخ(، اإللكترونياملعرفة، إدارة الوثائق 

واألهداف التعليمية والبحثية رصد، تنظيم، استرجاع، استعمال، صياغة وتقييم املعرفة( لتتحقق النتائج 

التي  ، االستراتيجية، السياسة، الدوافع، الوعي وإدارة التغيير . وباملقابل فالقيادةاألكاديمي األداءويتحسن 

 امهم امن قيم إدارة الجودة الشاملة، حتى إن هذه األخيرة إنما تشكل جزءجميعها توجه كل ذلك إنما تعتبر 

إدارة املعرفة األكاديمية وأهميتها في من الثقافة واملناخ كأحد محددات القيادة. بالتالي يركز هذا النموذج على 

األكاديمي، إال أن القصور يبقى قائما في  األداءتوجيه العالقة بين قيم إدارة الجودة الشاملة وتحسين نتائج 

 األكاديمي. األداءالتفصيل في كيفية تأثير كل قيمة على  وكذا عدم توضيح مكانة هذه القيم

حاول الباحثان تطوير نموذج يركز على أهمية قيم إدارة الجودة  :Jean Claudeو David Hung نموذج ‒

 األكاديمي في املؤسسات التعليمية، وذلك كما يلي: األداءالشاملة في تطوير 

 Jean Claudeو David Hung نموذج (:3/4لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

& that can Success of  Principlesal School Improvement: Guiding for ContinuTQM , Jean Claude David Hung املصدر:

-school-continual-for-tqm-http://www.yrdsb.ca/programs/plt/quest/journal/2013site: -Web ,from MauritiusDerived be 

improvement.pdf, See on: 19/02/2015, At: 19.46 

أن قيم إدارة الجودة الشاملة والتي تتكون من مزيج ثالثي األبعاد يربط بين  أعاله من النموذجيالحظ 

مؤسسات التعليم العالي لرعاية واحتضان توجيه أساس و القيم، األخالقيات والقيادة التعليمية تشكل قاعدة 

الب عملية التعلم نحو تحسين نتائج الطفي املجتمع التعليمي من خالل قيادة األستاذ لتقديم األفضل 

، هذه األخيرة تتفاعل فيما بينها ومع قاعدة وأساس هذه املؤسسات كاديميكمتغيرات ثالثية األبعاد لألداء األ

 قيم إدارة الجودة الشاملةإال أن هذا النموذج لم يفصل في  .لتشكل جزءا مهما في النظام التعليمي )القيم(

. تحسين نتائج 6

 الطالب

. القيادة التعليمية 1

 األصيلة

 األخالقيات. 3 . القيم2

 . التعلم األصلي5 . قيادة األستاذ4

 رعاية واحتضان

 املجتمع التعليمي 
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 اى تداركهجقصور ير  كنقطةملؤسسات التعليم العالي األكاديمي  األداءفي تحسين  على حدة وكيف تؤثر كل منها

 في النماذج املوالية.

 Demingدورة عل نموذجا مبني  اقترح الباحثون في هذا الصدد  :.Masoumeh Pourrajab et al نموذج ‒

 ، من خالل الشكل املوضح أدناه:األكاديمي األداءلتحسين أو عملية التحسين املستمر 

 .Masoumeh Pourrajab et al نموذج (:3/5لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 st, 01Management in Teaching and Learning ProcessApplying Total Quality  ,et al.Masoumeh Pourrajab  املصدر:

International Conference on Teaching and Learning, University Tenaga Nasional, Malaysia, 20-22 June 2011, p. 06 

نالحظ من خالل الشكل أعاله أن الهدف األساس ي من العملية التعليمية هو تحويل املدخالت أو الطلبة 

جدد إلى مخرجات أو خريجين بمعارف وكفاءات ذات جودة تمكنهم من التحول للعمل بسهولة، وهو ما ال

يضمن االستجابة لتطلعات الزبون الخارجي وأصحاب العمل، ويتم ذلك من خالل دورة التحسين املستمر 

الذين يقومون املحاضرين )األساتذة التي تستهدف تحسين أداء كقيمة جوهرية إلدارة الجودة الشاملة و 

بعملية تعريف، ضبط، رقابة، وتحويل البرامج واملقررات الدراسية(، وكذا تحسين عملية تحويل املعلومات 

التدريس والتعليم التي تحتاج إلى موارد مادية وتكنولوجية(، إضافة إلى الطلبة  وطرق واملعارف )مناهج 

يرا عملية الرقابة املبنية على هذه املخرجات، والتي باعتبارهم زبائن داخليين ينتج عنهم مخرجات التقييم، وأخ

 األداء)أو  وبذلك يتحسن أداء األساتذة، الطلبة، والبرامج األكاديميةتغذي عكسيا عملية تخطيط املحاضرة، 

خالل  ذلك منأن التوجه بالزبون سيسهم في  اإلشارة. وتجدر أو القيمة كلما تكررت هذه الدورة األكاديمي(

بالتالي فيه تركيز على بعض القيم الجوهرية خصوصا: التحسين  تغذية عملية الرقابة باملتطلبات واالقتراحات.

األكاديمي في مؤسسات  األداءاملستمر، التركيز على الزبون واملدخل العملياتي وتوضيح أهميتها في تحسين 

 التعليم العالي دون ذكر جميعها.

 املدخالت   املخرجات 

 )مواقع، تكنولوجيا،...( 

 املعلومات  

 التغذية العكسية 

 التعريف -

 الضبط -

 الرقابة -

 التحويل -

مخرجات 

 التقييم   

 املحاضر 
التغذ ة العكسية 

 لعملية الرقابة 

 التدريس والتعليم 

 عملية التحويل 

ال لبة 

 الجدد

 املوارد 

ة لبال 
ائن بكز 

داخليين 
  وأفراد

جودة 

 الخريجين
 قوى عاملة

التحسين 

 املستمر 

الزبون 

 الداخلي 

 الزبون الخارجي

 املتطلبات واالقتراحات   

P 

D 

C 

A 
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الباحثان التفصيل أكثر في قيم إدارة الجودة الشاملة حاول  :Rajesh K. ShastriوMurad Ali  نموذج ‒

 ، وذلك كما يلي:األكاديمي األداءوأهمية كل منها في تحسين 

 Rajesh K. Shastriو Murad Aliنموذج  (:3/6الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Murad Ali & Rajesh K. Shastri, Op. cit. p. 14  املصدر:

يتضح من الشكل أن إدارة الجودة الشاملة هدفها تحقيق التميز في مؤسسات التعليم العالي من خالل 

حاجات ومتطلبات الزبائن والعمل على تلبيتها دراسة ، انطالقا من )كقيمة جوهرية( التحسين املستمر عملية 

)املسؤولية الجماعية كقيمة جوهرية  اعتمادا على مشاركة جميع األفراد)التركيز على الزبون كقيمة جوهرية( و 

حاجة الجامعة أو الكلية لها ودراسة  ، وفي هذا السياق تبدأ عملية انتهاجها بتقييمواملشاركة كقيمة داعمة(

، ثم اختيار مزيج التعليم العالي )قيمة التركيز على الزبون( حاجات ومتطلبات الزبائن في البيئة الخارجية

)التدريس، البحث، والتوسع( لذلك، وتسعير الخدمة التعليمية على أساس  األكاديمي األداءأو محاور  املناسب

بالحقائق كقيمة  اإلدارة) يتم اختيار التقنيات واألساليب املناسبة لتحقيق الجودةاملزيج املختار، وبعدها 

، ثم تكوين الوعي لدى جميع أفراد مؤسسات التعليم العالي جوهرية والتخطيط االستراتيجي كقيمة داعمة(

زمة واالنطالق في وتوفير البنية املادية الال )التعليم والتدريب كقيمة داعمة( بأهمية إدارة الجودة الشاملة 
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، من أجل تلبية توقعات الطلبة، اآلباء والعمال، العليا كقيمة جوهرية( اإلدارة)التزام  تحقيق برنامج الجودة

)قيمة التركيز  حول جودة الخدمة التعليمية املقدمةبالحقائق(  اإلدارة)قيمة هذه الفئات يتم تقييم رضاها 

. )كقيمة جوهرية( دة من أجل تحقيق فلسفة التحسين املستمر ، وإعادة النظر في عيوب الجو على الزبون(

طبعا تدور هذه املراحل أو األنشطة كسلسلة من العمليات في مؤسسات التعليم العالي )املدخل العملياتي(. 

ويبقى العمل الجماعي، القيادة، التمكين، االتصال والتحفيز كقيم ضمنية غير ظاهرة في هذا النموذج لكنها 

 من القيم األخرى. تندرج ض

األكاديمي دون  األداءيركز بعض منها على التفصيل في أبعاد  السابقةوعليه يمكن القول أن النماذج 

يقتصر بعض منها على ذكر بعض ويركز البعض اآلخر على العكس، و التفصيل في قيم إدارة الجودة الشاملة، 

في األدبيات النظرية كنماذج رائدة في فكر إدارة  هااألبعاد وبعض القيم فقط. باإلضافة إلى عدم انتشار 

ار إليه ددددددددا أشدددددددددددددددددددددليل إلى مدددددددددددددددددا نرجع بالتحدددددددددددددددددددا يجعلنددددددددددددددددددددوهذا م .(Demingاملة مثل )نموذج دورة ددددددددددددددددددددددددالجودة الش

Al-Hayani et al.  بضرورة تطوير نموذج شامل يفسر عالقة جميع قيم إدارة الجودة الشاملة بتحسين جميع

  1 السابقة الذكر.األكاديمي عكس النماذج االنتقائية  األداءأبعاد 

 األكادميي األداء بأبعادعالقة قيم إدارة اجلودة الشاملة    2.1.1.3

هناك عالقة مباشرة بين بعض جوانب إدارة الجودة الشاملة سواء كانت من القيم أن قد نجد نظريا 

خر قد نجد عالقة غير مباشرة آوفي جانب  بأبعاده املختلفة، األكاديمي األداءوتحسين  الجوهرية أو الداعمة

 :كاآلتيحيث يمكن تحديد طبيعة هذه العالقة  بينها،

التفصيل في طبيعة العالقة بين هذين عموما نجد أن  البحث : األداءعالقة قيم إدارة الجودة الشاملة ب ‒

العالقة بين  املتغيرين حسب ما ورد في األدبيات النظرية قد أخذ توجهين، حيث يركز األول على دراسة

البحث العلمي )مثل الدراسة التي أجراها بعد األكاديمي دون التفصيل في  األداءوتحسين  هذه القيم

إدارة الجودة الشاملة،  لقيمين بالجامعات السعودية والتي خلصت إلى وجود آثار إيجابية بعض الباحث

 اإلدارةوقرارات  التعليمية، تطوير القوى البشرية متطلبات الجودة في التعليم الجامعي، متابعة العملية

يتناول تحسين البحث العلمي كتحصيل ف أما التوجه الثاني، 2 (األكاديمي األداءديمية على جودة األكا

على جوانب أخرى مثل أداء األساتذة )لذلك فإن تحسين كفاءة التعليم العالي  هذه القيمحاصل لتأثير 

ونوعيته ال يمكن أن تتم إال من خالل تقديم سلسلة طويلة من املدخالت للتدريس والبحث العلمي، 

ولهذا فإن التطوير املنهي يشكل متطلبا أساسيا ، ذةاألساتووضع خطط طويلة املدى لرفع مستوى أداء 

، مع األخذ بعين االعتبار أهميته في األداءينعكس على والذي بدوره لتوفير مناخ مناسب لثقافة الجودة 

 توفير األرضية الصالحة لتوظيف عمليات تتسم بالجودة، إضافة إلى إحداث تغييرات فكرية، وعملية

1 Al-Hayani et al., Applying the Total Quality Management (TQM) Model and the Holistic Model for Quality Management in Higher 

Education, Pros and Cons, Research Journal of Medical Sciences, Medwell Journals Publishing, Vol. 04, Iss: 02, Pakistan, 2010, pp. 102-106 
 82ص  مرجع سابق،وآخرون، سهيل محمد بني مصطفى  راجع: 2
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وفي هذا الصدد نجد أن دور مؤسسات التعليم العالي يتمثل في  .1 (شاملةتصنف نظام إدارة الجودة ال

ة الشاملة أكثر على دإعداد العلماء والباحثين املؤهلين لتطوير حدود املعرفة، حيث تؤثر قيم إدارة الجو 

  2املنشورات البحثية ونقل الصرامة األكاديمية لتحسين جودة البحوث على جميع املستويات.

إدارة  قيمأن استخدام  .James P. Gilbert et alيشير  إدارة الجودة الشاملة بأداء ال لبة:عالقة قيم  ‒

يحتمل أن يعزز تعلم الطلبة من خالل التركيز على عملية  الجودة الشاملة في الفصول الدراسية للكلية

ديمية، ثقافية، مختلفة عند التخرج )مهنية، أكا كفاءاتمكنهم من تطوير وذلك ما ي 3،تحويل املعارف

تسهل عليهم عملية التحول بسهولة للحياة املهنية أو مواصلة والتميز في العمل(  االتصال والتواصل

  الطالب تحسن مستوى أدائه كزبون داخلي وخارجي. كفاءاتحيث يعكس تنوع وتطور الدراسات العليا، 

أداء االستاذ الجامعي الذي يعتمد على  تحسينيعتبر عالقة قيم إدارة الجودة الشاملة بأداء األساتذة:  ‒

كاملة وفق في الوقت الراهن، ألنه يعتمد على معايير مت التحسينمعايير الجودة الشاملة من أحدث أنواع 

للعملية  تحسينالجودة الشاملة هي  قيم إدارةعملية تحسين أداء التدريس في ضوء ، فاملواصفات العاملية

أحد أركانها الرئيسية، وبذلك يصبح أداء األستاذ أحد املعايير الرئيسية التعليمية التي يعتبر األستاذ 

وهذا ما يبرز أهمية هذه املعايير في تحسين أداء األستاذ، الذي يتطور نحو  4للحكم على جودة التعليم.

 . القيمالتميز كلما زادت درجة التزام االستاذ بهذه 

تطور نوعي في إن الجامعات تحتاج إلى ج التعليمية: عالقة قيم إدارة الجودة الشاملة بأداء البرام ‒

تتوافق مع احتياجات سوق العمل والذي يعتبر أحد الركائز األساسية ألنظمة ، حتى برامجها الدراسية

، مما يثمر عن موارد بشرية تمثل القيادات التي تخدم املجتمع وتواكب وقيم إدارة الجودة الشاملة

وهذا ما يجعل أداء البرامج  5والعمل بمرونة مع سماتها وتطوراتها املتالحقة،املستجدات العاملية الحالية 

 . هذه القيماألكاديمية متميز من الناحية النظرية والتطبيقية في ظل تطبيق 

وبالنسبة لعالقة القيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة بتحسين أداء الطلبة واألساتذة 

توجهين كذلك، حيث يركز األول على تأثير هذه القيم على العملية التعليمية بمجملها  والبرامج التعليمية أخذ

( دون التفصيل في مكوناتها كل على حدة، أما التوجه الثاني فيركز على األساتذة والبرامج التعليمية، الطلبة)

أبحاث ، األ اد مي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلس ينية األداءدور البحث العلمي في تحسين جودة هشام عمر جلمبو وعبد الكريم فرج هللا،  1

 44، ص 2011ماي  11-10مية، غزة، الجامعة االسال مؤتمر البحث العلمي مفاهيمه.. أخالقياته ..توظيفه، 
2 Tadinada Sudha, Total Quality Management in Higher Education Institutions, International Journal of Social Science & Interdisciplinary 

Research, Vol. 02, Iss: 06, IJMRA, India, June 2013, p. 122 (بتصرف)  
3 James P. Gilbert et al., Op. cit. p. 69  

املؤتمر العربي حول التعليم أبحاث ، تقويم أداء األستاذ الجامعي في ضوء معا ير الجودة الشاملةبليغ حميد الشوك ورجاء عبد السالم العجيل،  راجع: 4

 03-02، ص ص 2010أفريل  15-13العالي وسوق العمل،  جامعة مصراتة، ليبيا، 
ت وير البرامج الدراسية الجامعية في ضوء أنظمة الجودة التعليمية إلمداد سوق العمل بمخرجات تعليمية إيمان صالح الدين عبد الحميد، راجع:  5

م العالي النوعي في العربي الرابع( االعتماد األكاديمي ملؤسسات وبرامج التعلي-املؤتمر السنوي )الدولي األول أبحاث ، قادرة على مواجهة التحد ات العاملية

 695، ص2009أفريل  09-08مصر والعالم العربي "الواقع واملأمول"، كلية التربية النوعية، جامعة املنصورة، مصر، 
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ليا في النماذج املفسرة تحسين أداء هذه املكونات دون التفصيل في القيم. وتتضح هذه الفكرة جالتفصيل في 

األكاديمي املذكورة آنفا، إال أنه من ناحية أخرى يبقى  األداءلعالقة قيم إدارة الجودة الشاملة بتحسين 

 التحليل مفتوحا من الناحية النظرية للتفصيل في حدود هذه العالقة.

 األكادميي األداءإدارة اجلودة الشاملة وحتسني  قيمالعالقة بني  حدود   3.1.1.3

من جامعة األكاديمي  األداءيختلف تأثير القيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة على تحسين 

ثر كذلك فاملشكلة أمستويات متقدمة في لكن ليس من السهل بلوغ و خرى كل حسب خصوصيتها وبيئتها، أل 

 .يتعلق بالجانب الثقافي وقد يواجه بمقاومة التغيير تطبيق هذه القيمتعقيدا في الواقع، خصوصا وأن 

بالشكل الصحيح  األداء ببساطة ثقافةترسخ إدارة الجودة الشاملة قيم أن  Jay Younglessهذا ويشير 

ذلك بعد انتهاء هذه عن  البحث، بدال من (العملية التعليمية مثالانطالقا من املراحل األولى ألي عملية )

  1.يتصف بعدم التأكدو  جديدذلك يتطلب وجود ثقافة تنظيمية ومناخ غالبا ما يكون  تحقيقلكن ، العملية

الجودة الشاملة لتحسينه، يكون من الصعب تحقيق  قيم إدارةالبحثي وتطبيق  األداءفلما نتكلم عن 

فيها منطق الالجودة في البحوث العلمية، وتغلب قيم ذلك في بيئة ال تشجع على البحث وتوطن فيها تكريس 

من قبل القيادات  اواسع ااملعايير الذاتية وغير املوضوعية عن منطق املعايير العلمية، فاألمر يتطلب التزام

 ين، والهيئة األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.اإلداريالعليا، 

ة ، خاصة وأن هذه األخير هذه القيموفيما يخص الطلبة يكون من الصعب تحسين أدائهم بتطبيق 

تفرض عليهم معايير جديدة وغير مألوفة، وقد تكون في بعض األحيان جد قاسية ومتحيزة، لذلك يكون من 

 يتم قبولها بسهولة. ىحت األفضل إقحامهم في العملية وجعلهم جزءا منها ومشاركتهم في تخطيط أهدافها

إدارة الجودة الشاملة قيم  وبالنسبة لألساتذة فعادة ما يتم إقناعهم بسهولة عن تحسين أدائهم بتطبيق 

نظرا لوعيهم العلمي واملنهي بأهمية العملية، لكن قد يؤثرون سلبا عليها وينعكسون إلى النظام غير الرسمي 

املقاوم للتغيير، في حالة عدم الرضا الوظيفي، الناتج عن نقص التحفيز والتدريب، وعليه يجب على 

الغة في أداء األساتذة، حتى ينعكس ذلك إيجابا على أداء املسؤولين الذين يرغبون في إحداث تحسينات ب

الطلبة والبرامج األكاديمية أو العملية التعليمية في مجملها، توفير الحوافز املادية الكفيلة بإحداث االلتزام 

 .رعند إحداث أي تغييالتنظيمي ببرامج الجودة الشاملة، إضافة إلى تدريبهم على املهارات واألساليب الجديدة 

ليم العالي ين في مؤسسات التعاإلداريو  يحصل حتى يلتزم الطلبة، األساتذةأما أداء البرامج األكاديمية فال 

إليه هو االنطالق من متطلبات السوق لتطوير هذه  اإلشارة تجدرألنه يعتبر كتحصيل لذلك، ومما  بهذه القيم

يحصل تطوير أدائها بناء على ذلك، بما يسمح بتقديم خدمات تعليمية تتوافق مع تطلعات  ىالبرامج، حت

 .وتخدم متطلبات التنمية واملجتمع الخارجيالطلبة 

1 R.O. Oduwaiye et al., Op. cit. p.146 
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األكاديمي في  األداءعالقة قيم إدارة الجودة الشاملة بتحسين تحليل ويبقى الجدل قائما بالنسبة ل

يزال الباحثون واملختصون يسعون لتفسير ذلك بدراسات ية، وال مؤسسات التعليم العالي من الناحية النظر 

في جامعات مختلفة، إال أنه لم يتم تحديد نموذج واضح ورائد في هذا الجانب لحد الساعة، فهل تمتد هذه 

 ملؤسسات التعليم العالي؟ اإلداري املالحظة بالنسبة لألداء 

 ات التعليم العاليسملؤس اإلداري األداءعالقة قيم إدارة اجلودة الشاملة بتحسني    2.1.3

إدارة الجودة الشاملة إلى تحسين الخدمات  تبني قيمعموما تهدف مؤسسات التعليم العالي من 

)أداء املوارد  اإلداري  األداءاك جانب آخر يعرف بتحسين دددددالتعليمية والبحث العلمي في جانب أول، وهن

 فما طبيعة هذه العالقة؟ املالي(، يمكن أن تؤثر فيه بصفة مباشرة أو غير مباشرة. األداءالبشرية و 

  اإلداري األداءعالقة قيم إدارة اجلودة الشاملة بتحسني النااذج املفسرة ل   1.2.1.3

وجود نماذج رائدة في األدبيات النظرية لتفسير العالقة بين القيم الجوهرية والداعمة عدم تبقى مالحظة 

انتقائية وال يتعلق  فالنماذج املواليةبأبعاده املختلفة قائمة،  اإلداري  األداءإلدارة الجودة الشاملة وتحسين 

 : من الناحية النظريةوتبسيطها  جميعها بمؤسسات التعليم العالي بل الهدف منها توضيح هذه العالقة

نموذج بين قيم إدارة الجودة الشاملة وممارسات إدارة املوارد هذا اليجمع : Wieleو Boselieنموذج  ‒

 في الشكل املوالي:املؤسس ي، وذلك كما هو موضح  األداءالبشرية وعالقتهما بنتائج هذه املوارد وكذا 

 Ton van der Wieleو Paul Boselieنموذج  (:3/7الشكل رقم )

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

,atisfaction Sffects on the Eerceptions of HRM and TQM, and Employee PPaul Boselie & Ton van der Wiele املصدر:

p. 166 ,2002 ,Bradford ,Vol. 12, Iss: 03,MCB University PressManaging Service Quality,  ,eaveIntention to Land   

 التغذ ة العكسية

ممارسات قيم إدارة الجودة الشاملة/

 إدارة املوارد البشرية:

 التوظيف/االختيار‒

 التخطيط‒

 املكافئات‒

 )التشاور(املشاركة ‒

 ملوارد البشريةاتساق ا‒

 الالمركزية‒

 التدريب‒

 فرص الترقية الداخلية‒

 فتح مجال للحرية‒

 االجراءات الرسمية‒

إدارة الجودة االلتزام بقيم  نتائج

 إدارة املوارد البشرية:ممارسات الشاملة/

 رضا األفراد‒

 تحفيز األفراد‒

 املحافظة على األفراد‒

 التزام األفراد‒

املناخ االجتماعي بين األفراد ‒

 اإلدارةو 

 مشاركة األفراد والثقة فيهم‒

 والء األفراد‒

 :املؤس    األداء

 األرباح‒

 القيمة السوقية للمؤسسة‒

 الحصة السوقية‒

 زيادة املبيعات‒

 جودة املنتجات/الخدمات‒

 رضا الزبون ‒

 املنتجات/الخدمات تطور ‒

 االستثمارات املستقبلية‒

 متغيرات الرقابة و/أو املتغيرات املوقفية:

 العمر، النوع، التكنولوجيا، كثافة رأس املال، وجود النقابات، القطاع/الصناعة... الخ املستوى التنظيمي:‒

 العمر، الجنس، املستوى التعليمي، الخبرة املهنية، الجنسية... الخ املستوى الفردي:‒

 

+ 
+ 

+ + 
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على وجه أن قيم إدارة الجودة الشاملة وممارسات إدارة املوارد البشرية أو  السابقيالحظ من النموذج 

داعمة املتعلقة باملوارد البشرية، توجه نتائج هذه املوارد خصوصا التأثير على: الرضا، القيم الالتحديد 

 املؤسس ي األداءالتحفيز، االلتزام، الوالء، العالقات االجتماعية... وغيرها، وذلك ما ينعكس إيجابا على 

... الخ، تجات/الخدماتتطور املن، رضا الزبون ، جودة املنتجات/الخدمات، الحصة السوقية، األرباح وخاصة: 

املؤسس ي يغذي عكسيا هذه القيم واملمارسات أو يوجهها بحسب النتائج املحققة  األداءهذا األخير أو باألحرى 

فيه، وكل ذلك يختلف من منظمة إلى أخرى بما فيها مؤسسات التعليم العالي أو تختلف درجة تأثير هذه القيم 

املؤسس ي حسب اختالف املتغيرات املوقفية املتعلقة بخصائص  األداءالداعمة على نتائج املوارد البشرية و 

ملستوى العمر، ا( وكذا خصائص األفراد )... الخالتكنولوجيا، كثافة رأس املالالعمر، التنظيم في حد ذاته )

لقيم هذا النموذج فيه تركيز على القيم الداعمة دون اأن  اإلشارةوتجدر  (.... الخالتعليمي، الخبرة املهنية

 ة في توجيه أداء املوارد البشرية.الجوهرية إلدارة الجودة الشامل

بعض القيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة ودورها في  فيه تركيز على: Guptaو Jainنموذج  ‒

 ، وذلك ما يوضحه الشكل املوالي:على عكس النموذج السابق نتائج املوارد البشرية توجيه

 S. L. Guptaو Ankur Jainنموذج (: 3/8لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 

 

 

 
 

,Management on Perceptual Human Resource Management  Effects of Total QualityAnkur Jain & S. L. Guptaاملصدر:

01,  Vol.,International Research Journals ,Research in Business and Management ,Outcomes in Software Industry in India

Iss : 02, India, 2012, p. 25 

العليا،  اإلدارة)التزام  الجودة الشاملة القيم الجوهرية والداعمة إلدارةأن يالحظ من النموذج أعاله 

الثقافة التنظيمية، التركيز على الزبون، إدارة عمليات الجودة، إدارة املوارد البشرية، نوعية حياة العمل، 

والتي تندرج ضمنها  التحسين املستمر، التمكين، املقارنة املرجعية، االتصال، إدارة املخاطر، البنية التحتية(

املؤسس ي  األداءتوجه نتائج املوارد البشرية والتي تؤثر بدورها على كل من ة املوارد البشرية ممارسات إدار 

 الواسع بالقيم االلتزام

 الصناعي األداء

 نتائج إدارة املوارد البشرية

 املؤسس ي األداء

 االلتزام الضيق بالقيم

 العليا اإلدارةالتزام 

 إدارة املوارد البشرية

 نوعية الحياة العملية

 التحسين املستمر

 التمكين

 املقارنة املرجعية

 االتصال

 إدارة املخاطر

 التحتية البنية

 الثقافة التنظيمية

 التركيز على الزبون 

 إدارة عمليات الجودة

رية
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والصناعي، ولكن تختلف درجة التوجيه والتأثير على حسب االلتزام الواسع أو الضيق بهذه القيم، فاملنظمات 

البشرية عليها تكثيف الجهود  التي تسعى لتحسين أو تميز أداء مواردهاأو باألحرى مؤسسات التعليم العالي 

 أكثر  يركز على التفصيللتوسيع دائرة االلتزام في كل املستويات وبدرجة عالية بهذه القيم. إال أن هذا النموذج 

 التي سيتم تحسينها. نتائج املوارد البشريةفي القيم دون التفصيل في 

إدارة الجودة الشاملة ونتائج املوارد قيم  كل منيركز هذا النموذج على التفصيل في : Morrowنموذج  ‒

 :البشرية على حد سواء، وتوضيح تأثير القيم على النتائج بأبعادها مختلفة، وذلك كما هو موضح أدناه

 Paula C. Morrowنموذج (: 3/9لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

,Journal of , Related Outcomes-Workand  Principlesof TQM  MeasurementThe Paula C. Morrow املصدر:

Organizational Behavior, Wiley-Blackwell, Vol. 18, Iss: 04, USA, 1997, p. 373 

عموما يوضح النموذج أعاله أهمية قيم إدارة الجودة الشاملة في توجيه نتائج أو أداء املوارد البشرية، 

بصفة وبالتركيز أكثر في تحليل هذا النموذج نجد أن القيم التي ذكرت فيه كأمثلة إنما تحوي قيما أخرى 

القيم املذكورة في النموذج لتذكر أغلب القيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة، فضمنية 

وفرق العمل  ، التحسين املستمر بالحقائق واملدخل العملياتي( اإلدارة)تحوي  وخصوصا: التركيز على الزبون 

التدريب، التمكين، التحفيز، املسؤولية الجماعية، العمل الجماعي، املشاركة واالتصال( التي يندرج ضمنها: )

العليا والرؤيا  اإلدارةالتزام هو موضح إنما تتأثر هي األخرى بقيمة  سواء اعتمدت كممارسات أو أدوات كما

لتوجه  التغيير في الهيكل والثقافة التنظيمية)تحوي أيضا التخطيط االستراتيجي والقيادة( وقيمة  القيادية

أن  اإلشارةوتجدر  السلوكيات والتنظيم.، املوارد البشرية والتي تفصل إلى املواقف أو التصورات أو أداء نتائج

ممارسات إدارة الجودة الشاملة 

 املتعلقة بـ:

 التركيز على الزبون )مثل: مشاركة

 التصميم(؛الزبون في 

 التحسين املستمر )مثل: تحديد مستوى

 تزايد أهداف الفرق(؛

 فرق العمل )مثل: تشكيل فرق متعددة

 الوظائف(.

إدارة الجودة الشاملة  أدوات وأسالي 

 املتعلقة بـ:

 التركيز على الزبون )مثل: مسوح قياس

 رضا الزبون(؛

 التحسين املستمر )مثل: استخدام

 (؛اإلحصائيةاملراقبة 

 فرق العمل )مثل: تقنيات اتخاذ القرار

 الجماعي(.

إدارة الجودة  قيم

 الشاملة: 

التركيز على الزبون؛ 

التحسين املستمر؛ 

.فرق العمل 

 نتائج املوارد البشرية:

 املواقف / التصورات

الرضا الوظيفي؛ 

االتصال؛ 

مناخ العمل؛ 

 املشاركة؛ 

.االلتزام التنظيمي 

 السلوكيات

الدوران؛ 

املواطنة؛ 

اإلبداع. 

 التنظيم

 معدل الالجودة؛ 

؛اإلنتاجية 

الحصة السوقية؛ 

التجديد؛ 

.إدارة االتحاد 

التغيير في الهيكل 

 والثقافة التنظيمية

 

العليا  اإلدارةالتزام 

 والرؤيا القياد ة
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ملؤسسات التعليم العالي أو  اإلداري  األداءأغلبها على بعد واحد من أبعاد  يشددالنماذج الثالثة السابقة إنما 

 األداءاملؤسس ي الذي يحوي  األداءاملالي كبعد مستقل ومنفصل، بل ذكر  األداءأداء املوارد البشرية دون ذكر 

    . وهذا ما يرجى تداركه أو التفصيل فيه في النماذج املوالية.منها عموما املالي في النموذجين األول والثاني

على عكس النماذج السابقة يسهم نموذج الباحثان في تفصيل أهمية تأثير : Boujelbeneو Wali نموذج ‒

 املالي كبعد مستقل، وذلك ما يوضحه الشكل املوالي: األداءإدارة الجودة الشاملة على 

 Younes Boujelbeneو Senda Wali: نموذج (3/10لشكل رقم )ا

 

 

 
 

 ,Performance in and Financial Cultural Influences on TQM Implementation Senda Wali & Younes Boujelbene املصدر:

p.34 ,2011 ,Vol. 2011, Iss: 03, Czech Republic ,Technical University of Liberec Ekonomika a Management, ,Tunisian Firms 

املالي من جانب أول، ومن  األداءودة الشاملة على إدارة الجب لاللتزاميوضح هذا النموذج التأثير املباشر 

جانب آخر أهمية الثقافة التنظيمية في تأطير عملية االلتزام بصفة مباشرة، خصوصا وأن القيم الجوهرية 

تأطيرها إلدارة الجودة الشاملة تشكل جزءا من النظام الثقافي السائد في التنظيمات، إضافة إلى والداعمة 

الثقافة التنظيمية متوافقة مع القيم الجوهرية  وعليه فإذا كانت عملية التأثير األولى،بصفة غير مباشرة ل

ويبقى ضعف هذا النموذج متعلق بعدم  والداعمة فإن ذلك سيؤدي إلى تحقيق نتائج مالية جد مرغوبة.

 التأثير بصفة عامة غير مفصلة.  ةاملالي بل وردت طبيع األداءالتفصيل في كل من القيم وكذا أبعاد 

تأثير القيمة الجوهرية املتعلقة بالتركيز على الزبون تعلق هذا النموذج بأهمية : Xing Zhou-lingنموذج  ‒

 املالي ملؤسسات التعليم العالي، وفقا ملا هو موضح في الشكل املوالي: األداءواملستفيد على 

 Xing Zhou-lingنموذج  (:3/11الشكل رقم )

 

 Xing Zhou-ling, Op. cit., p. 114 املصدر:

 التنظيمية الثقافة

 اآلثار الجانبية اآلثار املباشرة

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة املالي األداء

 نسبة الدخل لإلنفاق

 الرضا االجتماعي

 خريجون بجودة عالية

 التعليمي األداء البحثي األداء

 التعلم والنمو رضا األساتذة واملوظفين

 عملية األعمال الداخلية

 الزبون 

 املالي األداء
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على صعيد التخطيط  املالي األداءأهمية التركيز على الزبون واملستفيد في توجيه  السابق يوضح النموذج

إدارة  املتوازن، حيث يساعد اعتماد األداءوذلك وفقا ألبعاد بطاقة  املالي، كفاية املوارد املالية وجودة االنفاق،

ساتذة واملوظفين راضين الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي على تحسين مناخ العمل، بما يجعل األ 

يفرض عليهم التعلم والنمو لتحسين أدائهم التعليمي ما ، وهذا األداءومتطلعين نحو تحقيق الجودة وتحسين 

والبحثي أو ما يعرف بعملية األعمال الداخلية، وهو ما ينعكس إيجابا على العملية الخارجية أو االستجابة 

لتطلعات الزبون )خريجون بجودة عالية، تحقيق حالة من الرضا االجتماعي لألطراف الخارجية(، وهذا ما 

إال أن هذا النموذج يبقى عام سبة الدخل لإلنفاق على املستوى املالي لهذه املؤسسات. يساعد على تحسين ن

  املالي بوجه من التفصيل. األداءأبعاد وال يرد فيه تأثير كل قيمة من قيم إدارة الجودة الشاملة على 

لشاملة الجودة ا إلدارةوعليه تبقى النماذج املتعلقة بتوضيح أهمية القيم الجوهرية والداعمة 

من الناحية النظرية انتقائية غير شاملة وال متكاملة، إذ  اإلداري  األداءفي توجيه بمؤسسات التعليم العالي 

     .ويركز بعضها على العكس اإلداري  األداءيركز بعضها على التفصيل في هذه القيم دون التفصيل في أبعاد 

 اإلداري األداء بأبعادعالقة قيم إدارة اجلودة الشاملة    2.2.1.3

تتباين رؤى الكتاب والباحثين بالنسبة لتحليل هذه العالقة من الناحية النظرية، مثل تمايز النماذج 

الجوهرية والداعمة على تحسين أداء املوارد البشرية واملالية، املتعلقة بتفسير تأثير قيم إدارة الجودة الشاملة 

 حيث تحدد طبيعة هذا التباين وفقا ملا يلي:

أن الجوانب  .Adrian Wilkinson et alيؤكد : أداء املوارد البشريةبإدارة الجودة الشاملة  عالقة قيم ‒

الذي أثبت  Chris Reesإدارة الجودة الشاملة هي عناصر مترابطة، وهذا ما يؤيده  لقيمالتقنية والسلوكية 

على  اإلحصائيةمثل الرقابة ذلك، حيث يشار إلى الجانب التقني كأدوات الجودة القابلة للتكميم عموما 

استخدام سياسات وأنشطة مثل:  القيمأما الجانب السلوكي فيتعلق باملفاهيم الكيفية لهذه  الجودة،

التي تقوي ثقافة العمل  اإلدارةإدارة املوارد البشرية لدعم التزام األفراد بالجودة، نشر رؤية وإيديولوجية 

وعليه يمكن التفصيل بين ثالثة  1نحو الجودة، تغيير املواقف، التحسين املستمر والتوجه نحو الزبون.

 .البشريةي تحسين أداء املوارد ف القيماتجاهات أساسية لتحديد أهمية هذه 

األول أن مؤسسات التعليم العالي تلتزم باستخدام الجانب السلوكي املتعلق باملوارد البشرية عند تطبيق 

العمل الجماعي، التعليم والتدريب، املشاركة، التمكين، االتصال )الخاص بقيم إدارة الجودة الشاملة 

أما االتجاه الثاني واملجتمعية.  اإلداريةلتحسين أداء مواردها البشرية في العمليات األكاديمية،  (والتحفيز

 اإلدارةالتزام ، ين املستمر، التركيز على الزبون التحس :فيعكس أهمية الجانب السلوكي عموما بما في ذلك قيم

إذ يشير أن عوامل  .Norhayati Zakuan et alهذا ما يؤيده و في تحسين أداء املوارد البشرية. والقيادة العليا 

1 Noor Azman Ali et al., Quality HR-TQM Model for Higher Education Institutions, The Journal of Human Resource and Adult Learning, 

HRAL, Vol. 02, Iss: 02, Oregon (United States), 2006, p. 88 
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العليا،  اإلدارةالنجاح الحاسمة ملبادرات الجودة ستؤثر على تحسين أداء املوارد البشرية، ال سيما: التزام 

  1التحسين املستمر، الرضا التام للزبون، مشاركة األفراد، التدريب، االتصال، وفرق العمل.

إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك ويعكس االتجاه الثالث بأن تطبيق 

 .حسب الحالة الجوانب التقنية والسلوكية، ستؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على أداء املوارد البشرية

لذلك يمكننا أن نعد الفرد الذي أهل في الجامعات التي طبقت مفاهيم الجودة الشاملة بكل عناصرها 

من أجل القيام بما يطلبه سوق العمل من قدرات وكفاية واملنافسة في سوق العمل املحلي عنصرا مفيدا 

 3:، هذه الفرائد هيوذلك من خالل ما تحققه للفرد من فوائد إيجابية تسهم في تحسين أدائه 2والعالمي.

 االعتزاز واالقتناع بالعمل الذي يؤديه؛ ‒

 وجه؛تحفيز يحرك الرغبة لديه ألداء العمل على أكمل  ‒

 وعي وانضباط ذاتي وإملام بتفاصيل العمل؛  ‒

 سعي دائم نحو الجودة؛ ‒

 تعاون من خالل العمل داخل الفريق. ‒

ملا نخص بالذكر مؤسسات التعليم العالي نجد  :املالي األداءتحسين بإدارة الجودة الشاملة  عالقة قيم ‒

املالي  األداءأن إدارة الجودة الشاملة ترجع عليها بالعديد من الفوائد، منها ما هو مالي ويتعلق بتحسين 

 املالي. األداءتحسين  بصفة غير مباشرة فيبصفة مباشرة، ومنها ما هو غير مالي لكنه يساعد 

 4في تحقيق وفورات في التكاليف املحتملة، Sitalakshmi Venkatraman بالنسبة للفوائد املالية يختصرها

 Trevor Watkinsويشير  5وذلك من خالل التحكم في تكاليف الجودة بسهولة ليتم تخفيضها إلى الحد األدنى.

أن إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي يمكن أن تساعد من خالل تقديم خدمات ذات جودة 

بما يسمح بتحسين  اإلنتاجيةة في: تخفيض تكاليف الدعاية واالشهار، تخفيض تكاليف االستغالل، زيادة عالي

 إضافة إلى مزايا أخرى تتعلق بالتحكم أكثر في السوق وتحسين معنويات األفراد. 6املالي والربحية. األداء

ت األفراد، تحسين مناخ العمل، وبالنسبة للفوائد غير املالية على غرار هذه األخيرة أو تحسين معنويا

 .املالي األداءاالستجابة لتطلعات الزبون ... وغيرها، فيمكن أن تكون لها آثار مباشرة على تحسين 

1 See: Norhayati Zakuan et al., Op. cit. pp. 19-32  
 200ص  مرجع سابق،، عاصم شحادة علي 2
املؤتمر القومي السنوي الخامس عشر "العربي أبحاث ، الجودة الشاملة في ت وير الجامعاتمدى إسهام ت بيق إدارة نورة عبد هللا صالح أبا الخيل،  3

 724، ص 2008نوفمبر  24-23السابع" نحو خطة استراتيجية للتعليم الجامعي العربي، مركز تطوير التعليم الجامعي، القاهرة، 
4 Sitalakshmi Venkatraman, Op. cit. p. 95  
5 Elizabeta Mitreva & Vesna Prodanovska, Applying the TQM (Total Quality Management) Strategy of Macedonian Higher Education 

Institutions, In: Academic Days of Timişoara: Social Sciences Today, Cambridge Scholars Publishing, United Kingdom, 2011, p. 09 
6 See: Trevor Watkins, Total Quality Management in Higher Education: Myths and Realities, Tertiary Education and Management, 

Routledge, Vol. 03, Iss: 04, London, 1997, pp. 288-289
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 اإلداري األداءإدارة اجلودة الشاملة وحتسني  قيمالعالقة بني  حدود   3.2.1.3

في مؤسسات  نظريا اإلداري  األداءإدارة الجودة الشاملة وتحسين  اعتماد قيمبين يسهل إثبات العالقة 

التعليم العالي، لكن في الواقع العملي ش يء آخر، وقد تنقلب هذه العالقة إلى التأثير السلبي، عند عدم نجاح 

 برامج إدارة الجودة الشاملة وعدم تحقيق أهدافها، ولكن ما هو سبب ذلك؟

في مقال له بعنوان: "إدارة الجودة الشاملة: ملاذا  James V. Koch ذلك أحد الباحثين الذين تكلموا عن

يضعف أثرها في التعليم العالي؟" وأجاب على ذلك بعدة أسباب متمثلة في: الفشل في التركيز على االهتمامات 

حديد تحديات واألكاديمية، عدم تقبل الثقافة األكاديمية إلدارة الجودة الشاملة، الفشل في ت اإلداريةالكبرى 

  1إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي.

مع املنطق األكاديمي، بالتالي قد يؤثر هذا أو ذاك  اإلداري إلى تضارب املنطق بدرجة معينة وهذا يرجع 

، وعليه يكون من الصعب تحقيق اإلداري  األداءعلى عدم تحقيق أهداف إدارة الجودة الشاملة وتحسين 

ا يبرز دور القيادة أو القيادة التحويلية* التي تساعد على تحقيق حالة من التوازن بين املنطقين ذلك، وهو م

 نحو تحقيق هذه األهداف.

فيما يخص املوارد البشرية هي جوهر هذه املؤسسات، بالتالي من نشارك ومن نترك؟ من ندرب ومن 

على هذه األسئلة،  اإلجابةئلة لألفراد يجعلنا نتيه في ، فاألعداد الها...ومن ال يقاوم نترك؟ من هو مقاوم للتغيير 

املالي. بالتالي من  األداءوقد يجعلنا نتحمل تكاليف كبيرة، وهو ما ينعكس سلبا على أداء هذه املوارد وحتى 

في  Jean-Marie Perettiاملهم بمكان أن يكون كل مسؤول في هذه املؤسسات مديرا للموارد البشرية كما أشار 

 . 2 "الكل مدير للموارد البشرية" املعنون بد: كتابه

بالنسبة للموارد املالية نجد أن العديد من مؤسسات التعليم العالي تستمد مصادر تمويلها من الجهات 

الحكومية، وقد تبالغ في االنفاق ويكون معيار الحكم على أدائها املالي هو إنفاق املخصصات املالية، وهذا ال 

لي. وعليه يكون من الضروري االعتماد على املا األداءينطبق مع قيم إدارة الجودة الشاملة وينعكس سلبا على 

بغية  والرقابة يدة على صعيد التخطيط، االستغاللاملالية للتحكم في املوارد املالية بصفة ج اإلدارةأساليب 

 .املجتمعي األداءتحقيق تطلعات أصحاب املصلحة وخدمة املجتمع الخارجي في إطار تحسين 

 

 

1 See: James V. Koch, TQM: Why is its Impact in Higher Education so Small?, The TQM Magazine, MCB UP Limited, Vol.15, Iss: 05, 

Bradford, 2003, pp. 328-331 

عملية يسعى من خاللها القائد واملرؤوسين إلى النهوض بكل منهم اآلخر للوصول إلى أعلى  »بأنها:   James MacGregor Burns عرفها  القيادة التحويلية:* 

   2012New YorkWithout Edit., , Open Road Media,Leadership, James MacGregor Burns , راجع: .« مستويات الدافعية واألخالق
2 Jean-Marie Peretti, Tous DRH: Les Meilleures Pratiques pour 51 Professionnels, Eyrolles, 4ème Edit., Paris, 2012
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 ملؤسسات التعليم العالي اجملتاعي األداءقيم إدارة اجلودة الشاملة بتحسني  عالقة   3.1.3

املجتمعي ملؤسسات التعليم العالي  األداءتفسير العالقة بين القيم الجوهرية والداعمة و الصعب من 

أو هذه املؤسسات )تقديم الخدمات التعليمية لاملحوري األخير يخرج عن نطاق الدور خاصة وأن هذا نظريا، 

تحليل العالقة بين قيم إدارة الجودة على أكثر من الباحثين يركزون  الكثير ، وهو ما جعل (اإلداريةاألكاديمية و 

   املجتمعي، فما طبيعة هذه العالقة؟  األداءدون التركيز على عالقتها ب اإلداري األكاديمي و  األداءالشاملة و 

  اجملتاعي األداءإدارة اجلودة الشاملة بتحسني  عالقة قيمالنااذج املفسرة ل   1.3.1.3

العديد من النماذج التي يمكن أن تفسر دور قيم إدارة الجودة املجتمعي هناك  األداءفي إطار تحسين 

بل هناك اعتماد مطلق على نماذج  ،الشاملة في ذلك، ولكن مالحظة عدم وجود نماذج رائدة تبقى قائمة

 :تعكس اختالف توجه الباحثين في هذا املجال، ومن بينها نجدحيث ، انتقائية لتفسير ذلك

حسب هذا النموذج تعتبر املسؤولية االجتماعية كأحد العوامل املفتاحية لنجاح : Keeو Irfan نموذج ‒

انتهاج إدارة الجودة الشاملة وهو ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة املقدمة ألفراد املجتمع، كما هو 

 دناه: موضح في الشكل أ

 D.M.H. Keeو S.M. Irfanنموذج (: 3/12الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 Critical Success Factors of TQM and its Impact on Increased Service Quality: A Case D.M.H. Kee, &S.M. Irfan املصدر:

 ,Dubai,Iss: 01 ,. 15Vol ,Publications IDOSI,East Journal of Scientific Research-Middle,from Service Sector of Pakistan

2013, p. 64 

اعتبر الباحثان املسؤولية االجتماعية كأحد املفاتيح املعتمدة في املنظمات الخدمية النتهاج إدارة الجودة 

الشاملة مثلها مثل القيم الجوهرية والداعمة، فقيم الجودة تندمج مع ثقافة خدمة املجتمع الداخلي 

معا،  نللمجتمعيإدارة الجودة الشاملة وهو ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة املقدمة  العتمادوالخارجي 

املجتمعي، ولكن الذي يرجى التركيز عليه نظريا  األداءبالتالي فيه تركيز على توضيح العالقة بين القيم و 

 .الي خصوصابالنسبة ملؤسسات التعليم الع املجتمعي األداءا أثر هذه القيم على يوتطبيق
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 تطبيق إدارة الجودة الشاملة

 العليا والرؤيا القيادية اإلدارةالتزام 

 إدارة املوارد البشرية

 التركيز على الزبون 

 تحليل املعلومات واألنظمة

 ثقافة الخدمة

 املسؤولية االجتماعية

 جودة الخدمة
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باآلثار املجتمعية  املتعلقةاقترحه الباحثان بهدف توضيح مفهوم الخارطة : Novakو Cañasنموذج  ‒

   لتحسين جودة التعليم العالي، كما هو موضح في الشكل أدناه:

 Joseph D. Novakو Alberto J. Cañasنموذج (: 3/13الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student Higher Education and Social Responsibility: Quality Management Perspectives,ėRita Vilk , املصدر:

Workbook, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, 2014, p. 14 

تنطلق عمليات تحسين الجودة في الخارطة أعاله من قيمة جوهرية أساسية هي التركيز على الطلبة 

يعزز من جودة تكوين الخريجين واملجتمع األكاديمي )التركيز على الزبون(، وذلك من خالل توفير تكوين متكامل 

مال ونجاحها، ذلك يرافقه طبعا ويحسن نوعية الحياة، وهو ما يوفر إطارات كفأة تساهم في تطوير بيئة األع

بما ينتج  ،يرتكز على دعم االستثمارات تكوين الثروة وارتفاع الناتج الوطني الخام ليتأسس اقتصاد وطني قوي 

زيادة في الطلب على العمالة ويضمن تطوير ثروة األفراد واملجتمع ويولد حياة راقية لتضمن بذلك تحسين 

بصفة ضمنية، إلدارة الجودة الشاملة والتي تندرج تحتها القيم الجوهرية والداعمة  ،جودة التعليم العالي

وعليه يمكن القول أن التركيز على قيم الجودة في التعليم يؤثر على التنمية املجتمعية بصفة متكاملة من عدة 

تالي فيه تركيز على تبيين أبعاد بال الخ(. ...الناتج الوطني، نوعية الحياةزيادة ، زيادة الطلب على العمالةجوانب )

 أثر قيم إدارة الجودة الشاملة على ذلك. وكيفية تأثير جودة التعليم عليها دون توضيح ياملجتمع األداء

 

 تحسين جودة التعليم

 الناتج الوطني الخام ارتفاع

 األعمال ناجحة

 أفراد متكونين 

 تكوين شمولي

 أفراد أكفاء

 اقتصاد وطني قوي 

 االستثمار

 زيادة الطلب على العمالة

 الثروة 

 نوعية حياة راقية 

 تعزز 

 يعطينا

 هم

 يجعلون 

 ترافقها

 يؤسس

 يعزز 

 تضمن

 تولد

 تضمن

 ينتج

 توفر

 لديهم

 تكون 

 ما هي آثار تحسين جودة التعليم
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حاولت الباحثة اقتراح نموذج لإلدارة الشمولية يمزج بين قيم إدارة الجودة الشاملة : Vilkėنموذج  ‒

  كما هو موضح في الشكل املوالي:ومتطلبات املسؤولية املجتمعية، وذلك 

 Rita Vilkėنموذج (: 3/14الشكل رقم )

 

   

  

 

 

 

 

 

 Rita Vilkė, Op.cit, p. 106املصدر: 

عوامل مختلفة، عدة حسب هذا النموذج تعتبر املنظمة أو مؤسسة التعليم العالي كنظام مفتوح يتأثر ب

منها االقتصادية، املجتمعية والبيئية والتي تفرض بدورها حتمية وضرورة التغيير، هذا الذي يبنى على قيم 

ضمن القيم الجوهرية )التركيز على الزبون، ثمانية قيم تندرج حصرتها الباحثة في إدارة الجودة الشاملة التي 

والقيم  بالحقائق والتحسين املستمر( اإلدارةلية الجماعية، املدخل العملياتي، النظام املتكامل أو املسؤو 

الداعمة )املشاركة، التخطيط االستراتيجي واالتصال( طبعا، هذه القيم توجه مؤسسات التعليم العالي نحو 

االلتزام بمتطلبات املسؤولية االجتماعية )اقتصاد مربح، بيئة غير مضرة ومجتمع متخلق( والتي يمكن أن تعتبر 

إال أن التفصيل في قيم إدارة الجودة الشاملة  الشمولية. اإلدارةعاد لألداء املجتمعي، وهذا ما يعرف بنهج كأب

 املجتمعي يبقى غائبا. األداءوتأثير كل واحدة منها على أبعاد 

 األداءهذا القصور يجعل عملية تطوير نماذج تربط القيم الجوهرية والداعمة بمختلف أبعاد وعليه فإن 

املجتمعي في مؤسسات التعليم العالي محورا خصبا للبحوث والدراسات التي يمكن أن تفسر وتحلل هذه 

 العالقة نظريا بش يء من التركيز والتفصيل.

 اجملتاعي األداء بأبعادعالقة قيم إدارة اجلودة الشاملة    2.3.1.3

 Philip Crosby ،Edward Deming ،Kaoru Ishikawaأن معلمو الجودة ) .Teresa Nogueiro et alتشير 

 (القيم الجوهرية والداعمة أو( قد أثبتوا وجود عالقة قوية بين حركة املثل العليا للجودة )Joseph Juranو

األخالقية، وفي هذا  الحقوق والحريةاحترام العدالة، واملفاهيم األخالقية والنظرية القائمة على الفضيلة، 

وعليه  منسجمة أخالقيا.ثقافة تنظيمية إدارة الجودة الشاملة في تطوير  قيم ن تستخدمالصدد يمكن أ

إدارة الجودة 

 الشاملة

إدارة الجودة 

 الشاملة

إدارة الجودة 

 الشاملة

 املنظمة

 اقتصاد مربح

 متخلقمجتمع  بيئة غير مضرة

 املسؤولية االجتماعية
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املنظمات بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي إلى التفكير مليا  دفعتاالجتماعية واالخالقية قد  فاالهتمامات

جهة، ومن جهة أخرى تشير هذا من  1.املةددددددددددددددددددددوالقيم التي تؤطر عملية تطبيق إدارة الجودة الشفي الجودة 

Oana Staiculescu  فائدة كبيرة، فهي ال تستهدف تعزيز روح املبادرة فقط ولكن  ذاتأن هذه القيم

االستجابة لالهتمامات االجتماعية والبيئية، حيث يحدث التقارب بالخصوص بين القيمة الجوهرية املتعلقة 

، وبهذا أصبحت املسؤولية االجتماعية املسطرة العليا واملسؤولية االجتماعية لتحقيق األهداف اإلدارةبالتزام 

  2.التنظيميةثقافة التشكل جزءا من 

على ذلك يحدث االنسجام أو التناغم بين قيم إدارة الجودة الشاملة واالهتمامات املجتمعية في  وبناء

أفراد املجتمع، هيئات املجتمع، مؤسسات التعليم العالي لتطوير أداء مجتمعي متميز، يسهم في تحقيق رضا 

 3بالتركيز على أربعة عوامل أساسية متمثلة في: واملجتمع ككل، 

عادة ما تعطى له األولوية ألنه يعبر عن الربحية التي ترض ي املساهمين طبعا  أو االقتصادي: العامل املالي ‒

إذا كانت مؤسسات التعليم العالي هادفة للربح، وبالنسبة للمؤسسات التي تعتمد على التمويل الحكومي 

، كاليف ممكنةوال تهدف للربح يعد هذا العامل فرعيا ويعبر عن مدى تحقيق األهداف املسطرة بأقل ت

 ؛املالي( األداءتحقيق ذلك )تحسين إدارة الجودة الشاملة في قيم وقد ثبتت أهمية 

الجامعات والكليات منشغلة بتحقيق تعطى له أهمية خاصة، ومن املفترض أن تكون  العامل االجتماعي: ‒

، اإلنسانرفاهية املجتمع، فتقديم الخدمات التعليمية والبحثية الراقية لتنمية املجتمع، واحترام حقوق 

وتحسين ظروف العمل ... وغيرها، يجب أن تندرج ضمن األهداف االستراتيجية األولوية التي يجب تبينيها 

قيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة تحث على االنطالق ، وبالنسبة للالعليا اإلدارةمن طرف 

)التركيز على الزبون( لتطوير مقررات وبرامج وبحوث تخدم ذلك باملستوى  من حاجات وتطلعات املجتمع

املطلوب من الجودة أو أعلى لتحقيق رضا املجتمع الداخلي والخارجي باعتماد بقية القيم طبعا )التزام 

 ؛عليا، املسؤولية الجماعية، التحسين املستمر، التخطيط االستراتيجي والتمكين... الخ(ال اإلدارة

 ن تتوافق قيم إدارة الجودة الشاملة مع نظم املحافظة على البيئة وتطويرهاوهنا يجب أ العامل البيئ : ‒

على مستوى الكليات والجامعات وخارجها كذلك، فانعكاس هذه القيم على جودة الخدمات واملخرجات 

 ؛، إنما يساهم في تطوير عملية االلتزام الواسع باحترام البيئةاإلداريةو  التعليمية والبحثية

ليم العالي والذي يساعد على تبني العوامل الثالثة أعاله، وأيضا إدارة مؤسسات التع عامل الجودة: ‒

 .لتحقيق األفضل

1 Teresa Nogueiro et al., Quality and Social Responsibility: A View to Continuous Improvement and Excellence in Portuguese Higher 

Education Institutions, the Perspective of the Students Integrated in Mobility Programs, Researches of ISCTE Lisbon University 

Institute and CIS – Centre for Psychological Research and Social Intervention, Portugal, 2011,  p. 02 ( بتصرف)   
2 Oana Staiculescu, Quality and Social Responsibility: A Pathway to the Future, Researches of 2nd World Conference on Business, 

Economics and Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, Vol. 109, United Kingdom, 2013, p. 241  (بتصرف) 
3 Ibid, p. 242 (بتصرف) 
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الخاص بالتزام  26000 اإليزو  نظامتبني معايير إدارة الجودة أو  لنظامأنه بالنسبة  ويجب التنويه

دورا مؤسسات التعليم العالي باملسؤولية تجاه املجتمع الذي تنتمي إليه، تؤدي قيم إدارة الجودة الشاملة 

 محوريا مثل ما هو موضح في الشكل املوالي: 

 اإليزو ل إدارة الجودة الشاملة ونظام تكام (:3/15الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 143، ص 2005دار الوراق للنشر والتوزيع، دون طبعة، عمان،  ،اإل زو الشاملة و إدارة الجودة حميد عبد النبي الطائي وآخرون،  املصدر:

نحو عجلة التي تدفع باستمرار مؤسسات التعليم العالي تعتبر كالوعليه فقيم إدارة الجودة الشاملة  

من مجرد مؤشرات ومعايير مطبقة إلى  اإليزو تحسين خدماتها املقدمة للمجتمع، وذلك من خالل تحويل نظام 

، باعتماد نشاطات املجتمعي األداءلتحسين  نظام جودة أفضل تترسخ فيه قيم الخدمة املجتمعية كثقافة

 Hiroyukiالتي قدمها املهندس الياباني والخبير في شركة تويوتا  "5S"السينات الخمسة  وأالتحسين املستمر 

Hirano " :املتمثلة في: )التصفيةو  ،1"ة ملكان العمل املرئياألركان الخمسفي كتابه Seiri  أو فصل الجيد عن

 التقييسلتبني ما هو جيد، يف البيئة ظتن Seisoأو تنظيم ما هو جيد، التنظيف  Seitonالسيئ، الترتيب 

Seiketsu التدريب واالنضباط، موحدة للتقييم أو تنميط أساليب العمل ووضع طريقة Shitsuhe  تدريب أو

 اإليزو جزءا من سلوكهم(، هذا وفي املقابل نجد أن نظام األفراد لاللتزام بأساليب العمل وما هو جيد ليصبح 

 .التراجع للنقطة الصفرهو من يعمل بفعالية ملنع عجلة التحسين من 

 األداء ويتحسن يتحققبين القيم واالنشغاالت املجتمعية  وانطالقا من هذا االنسجام الذي يحدث

األول ، والتي تعبر في املقام ما يعرف بجودة املسؤولية االجتماعية ملؤسسات التعليم العالي تضمنو  املجتمعي

أزمات ومشكالت معينة في  رسالة صدق وخدمة إنسانية تهدف إلى تحسين حياة املجتمع من خالل تناول عن 

ية في إطار النوايا الحسنة نابعة من املسؤول بيئة معينة وإيجاد حلول عملية وسريعة لها ومساعدة، وتبقى

 2دوافع أخالقية وإنسانية ووطنية.

See: Hiroyuki Hirano, The Five Pillars of the Visual Workplace, Productivity Inc., English Edit., USA, 1995 
، أبحاث مؤتمر املسؤولية املجتمعية للجامعات ضمان جودة املسؤولية املجتمعية للتعليم الجامعي الفلس ين : نموذج مقترحشادية مخلوف،  2

 (بتصرف) 2011سبتمبر  26الفلسطينية، جامعة القدس املفتوحة، فلسطين، يوم 

 اإل زو نظام 

نشاطات التحسين 

 املستمر

 التدريب واالنضباط التقييس التنظيف الترتيب التصفية

 نظام جودة أفضل
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 اجملتاعي األداءإدارة اجلودة الشاملة وحتسني  قيمالعالقة بني  حدود   3.3.1.3

أن االستجابة لتطلعات  الذين أوضحوا .Antje Disterheft et al أكد العديد من الباحثين على غرار 

املجتمعي في مؤسسات التعليم العالي وتقليل الفجوة التي تحدث عادة بين أهداف  األداءاملجتمع وتحسين 

 1هذه املؤسسات وأهداف املجتمع الذي تنتمي إليه إنما هو محاط بالعديد من التحديات على رأسها:

فكرة املساهمة في  تصبحإشكالية خصوصا عندما كتصبح أن الخدمة املجتمعية بالنسبة للجامعات  ‒

 السلبياتمحاط بالعديد من إنما هو تبني هذا التوجه و  في االقتصاد، لعدم املساهمةمرادفة املجتمع 

 الشمولية،الوطنية بل يركز أكثر على التنمية  املحلية واإلقليمية خدمة املجتمعاتال يركز على أنه أهمها: 

أن االهتمامات االجتماعية والبيئية كقضايا ملحة،  يركز علىأنه يتعامل مع التنمية بصفة اعتيادية وال 

  في إطار التعاون والتبادل املفتوح؛ للتقليد املنافسة  تدفعها الجامعاتبعض 

تجاه سؤولية االلتزام باملو )التعليم والبحث(  األساسية أن إشكالية تحقيق التوافق بين تقديم الخدمات ‒

ال تزال تفتقر إلى البحوث التي تعتبر السبيل لتحديد ، )مفهوم االستدامة( في املدى الطويل املجتمع

 تحقيق ذلك؛ تاستراتيجيا

التركيز على املعايير ام االقتصادية بدال من تركز على األرق املجتمعي ال تزال األداءأن عمليات وأدوات تقييم  ‒

 ة.مستدام وبحثية واستشارية املوجهة لتطوير برامج وخدمات تعليمية

الشاملة تحسين إضافة إلى ذلك فعادة ما تستهدف برامج التغيير وبالخصوص تبني قيم إدارة الجودة 

(، وتضعها كأولوية ليأتي بعدها هدف تحسين التعليم والبحث) ؤسسات التعليم العاليالخدمات األساسية مل

املجتمعي، بل هناك العديد من هذه املؤسسات من تنظر للخدمة املجتمعية على أساس أنها تكلفة  األداء

وأهداف  يةاملجتمعالبرامج ما يجب أن يكون في التي تحدث بين الفجوة  بسببمجال لتحمل ذلك، وال  ضائعة

األخيرة تقدم برامج  هذههذه املؤسسات، وهذا راجع ملؤسسات املجتمع وأفراده الذين يدعون بل يعتقدون أن 

الجامعات بالدور ة، ومن جهة أخرى التزام املجتمعية الحقيقية من جه اإلشكالياتبعيدة عن  وبحوث

هذه في  والقادة . وهنا يتضح دور الباحثينأكثر تتسع الفجوةل نظرتها األكاديمية البحتةاألساس ي لها بسبب 

حسب ما تمليه قيم إدارة الجودة أكثر عملية التنسيق القائمين على مؤسسات املجتمع في كذا و  املؤسسات

 وتستجيب لتطلعاته. تحقق رفاهية املجتمع واستشارية بحثية وتعليمية الشاملة لتني برامج مجتمعية

في  جوة منهحقق األهداف املر يإدارة الجودة الشاملة قد ال  قيم تبنيكملخص ملا سبق يمكن القول أن و 

 الكافيوقت كمشروع مؤسس ي يتطلب ال تدرج في التطبيق وإلى أكبر  تركيز  إلى حتاجي، بل ضيقةفترة زمنية 

البحثي  األداءاألكاديمي ) األداءواسع حتى تحصد مؤسسات التعليم العالي فوائده، فيتحسن بذلك التزام واالل

 .واملجتمعي املالي( األداء)أداء املوارد البشرية و  اإلداري و  (التعليمي األداءو 

1 See: Sandra Caeiro et al., Sustainability Assessment Tools in Higher Education Institutions: Mapping Trends and Good Practices 

Around the World, Springer International Publishing, Without Edit., Switzerland, 2013, pp. 18-19   



اليالتعليم الع قيم إدارة اجلودة الشاملة وحتسني أداء مؤسسات .  الفصـل 

 

 

 .   مناذج رائدة العتااد قيم إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني أداء اجلامعات2.3

الوسيلة  إنما هيتأثير في اآلخرين، لل األساسيةالوسيلة  تليس األمثلةإعداد  »أن:  Albert Einsteinيشير 

، ذلك أنها تقدم تحليل مركز للمفاهيم النظرية بطريقة مشوقة، وللتعمق أكثر في تفسير العالقة 1« الوحيدة

فيما نورد ، واملجتمعي اإلداري األكاديمي،  األداءبين القيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة وتحسين 

و الل تقديم تعريفي للجامعة أأخرى، من خ تعليمية عربية ومؤسساتيلي أمثلة كتجارب لجامعات دولية، 

 .الثالثة األداءالقيم املتبناة فيها والنتائج املحققة على مستوى أبعاد للمؤسسة، 

 بعض اجلامعات الدوليةمناذج رائدة العتااد قيم إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني أداء    1.2.3

 تبنت قيم إدارة الجودة الشاملةهناك العديد من التجارب التي يمكن عرضها كأمثلة لجامعات دولية 

واملجتمعي، ولكن اختيار بعضا منها فقط يجعل التحليل  اإلداري وأثر ذلك على تحسين أدائها األكاديمي و 

 حقيقة ذلك في الجامعات املختارة؟في تفسير هذا األثر، فما  النظري لها معمق ومركز 

 جتربة جامعة هارفارد األمريكية   1.1.2.3

م 1636 أكتوبر 28في  على يد القس البروتستانتي جون هارفارد أمريكية خاصة تأسستهي جامعة 

مدينة كامبردج بوالية ماساتشوستس األمريكية، لتناظر جامعتي كامبريدج وأوكسفورد في بريطانيا، وهي أحد ب

ئز نوبل أقدم وأعرق جامعات العالم، وأكثرها من حيث عدد الخريجين والباحثين الذين حصلوا على جوا

، وأكبرها من حيث مبلغ امليزانية واملساحة والتجهيزات، عامليا املشهورةوغيرها من الجوائز واألوسمة العلمية 

ويعد تطبيق إدارة  2. وأصعبها في تحديد معايير قبول الطلبة، وهذا ما جعلها في قائمة أفضل الجامعات عامليا

 املحققة: األداءه من تغييرات على مستوى نتائج تا ملا حققعاملي من النماذج الرائدةفيها الجودة الشاملة 

  :إلدارة الجودة الشاملة يتكون نموذج جامعة هارفارد قيم إدارة الجودة الشاملة املعتمدة في الجامعة

التركيز على إضافة إلى قيمة القيم الجوهرية والداعمة،  أغلبمجملها عن  من ستة خطوات إنما تعبر في

إدارة  ، فخطوة3 في جميع الخطوات باعتباره املستفيد من املعلومات والخدمات الجامعية املقدمة الزبون 

 ،إدارة املقابالت مع املوظفينو  ل، التخطيط، إدارة عمليات التموياألداءالسلوكيات واألفعال مثل: إدارة 

قيم  التعليم والتدريب والتقييم خطوة وتتركز في، املدخل العملياتيو القيادة تيإنما تتركز فيها قيم

التي تنطوي على  االتصاالت خطوةأما ، التمكينو املشاركة، التعليم والتدري ، التحسين املستمر

، فقط االتصال، إنما تتركز فيها قيمة كسب اإلجماع واالتساقو  تماع بغرض الفهم، تدفق املعلوماتاالس

التخ يط قيمتي  ،املراجعةو عمليات التخطيط، إعداد التقارير أو  األدوات واملقاييسخطوة وتتركز في 

1  H. T. Self, Give Yourself the Gift of Encouragement Every Day: Quickly Read How To In 100 Pages or Less, Kindle Edit., Without Edit., 

USA, 2015, p. 88 
 20.16، على الساعة: 01/03/2015، مطلع عليه بتاريخ: http://www.harvard.edu/harvard-glanceجامعة هارفارد في ملحة، على املوقع:  :راجع  2

3 Daniel Kysilka & Silvia Medinschi, Op. cit. p. 240  
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لتزام بالوقت التي تعمل في ضوء اال فرق التحول ، وبالنسبة لخطوة بالحقائق اإلدارةو االستراتيجي

املسؤولية و الجماعي العمل، فتتركز فيها قيمتي وما شابهها وااللتزام بالخطة طويلة األجل واملوارد املتاحة

 الجوانبعلى بعض فيها يتم التركيز التي  الثناء واملكافأةأو ، وتتركز في الخطوة األخيرة الجماعية

 ويجب 1.التحفيزو العليا اإلدارةالتزام قيمتي  ،إعادة النظر في املرتباتو  كاملقابالت، والهدايا، والرحالت

التنويه أن تركيز خطوة معينة على قيمة محددة ال يعني وجودها في بقية الخطوات فهي تطبيق في جميع 

 الخطوات بنسب متفاوتة.

  تمتلك نجد أن جامعة هارفارد للبحث العلمي  بالنسبةاأل اد مي لجامعة هارفارد:  األداءتحسين

املجاالت سعيا  شتىفي  تقديم أبحاثالجامعة بن بهذه ة واسعة وعميقة، حيث يقوم الباحثو تشكيلة بحثي

تمول العمليات البحثية و لتوسيع نطاق املعرفة البشرية من خالل التحليل واالبتكار وحدة الفكر،

مصالح ثالثة عشر مدرسة واملعهد الراديكالي تقام بمليون دوالر سنويا، ل 800بميزانية مدعمة تقدر بد 

مركز بحث متخصص داخل الحرم الجامعي وخارجه، يشمل  100إضافة إلى أكثر من مة للبحوث املتقد

طالب الباحثين ما بعد الدكتوراه، الطلبة الخريجين و الباحثين أعضاء هيئة التدريس، الباحثين الزائرين، 

دة البحث وقيم إدارة الجو  ةمكن التوافق الذي حدث في هذه الجامعة بين استراتيجي 2الدراسات العليا.

 3الشاملة من تحسين نتائج أدائها البحثي عاما تلو اآلخر كما يلي: 

منذ بدايته  شنغهاي تمكنت الجامعة من احتالل املرتبة األولى جونغ جياو بالنسبة لتصنيف جامعة -

املقاالت العلمية الخاصة ب البحث العلمي النسبة ملؤشراتب ، طبعا2014إلى غاية  2003سنة 

مدى رجوع اآلخرين إلى املقاالت وكذا  ،في أفضل مجالت العلوم والطبيعةواألبحاث املنشورة 

 ؛2003نقطة لكال املؤشرين منذ سنة  100مرجعي  برصيد واألبحاث املنشورة حسب معايير محددة

احتلت الجامعة مراتب متقدمة كذلك، املرتبة األولى العالي  للتعليم التايمز مجلة بالنسبة لتصنيفو  -

)من  واملرتبة الثانية لباقي السنوات 2012/2013، املرتبة الرابعة في تصنيف 2010/2011في تصنيف 

 البحث العلمي، وبين ملجال نقطة 98,7و 97,4(، طبعا برصيد مرتفع ينحصر بين 2015حتى  2010

 ؛نقطة( 100)الرصيد املرجعي:  نقطة ملجال االستشهاد املرجعي 99,8و 98,8

البحث مجال والذي يعتمد أكثر على  URAP األكاديمي األداءالجامعات حسب بالنسبة لتصنيف أما  -

من نقطة  600، برصيد 2010سنة ولى منذ ظهروه مكنت الجامعة من احتالل املرتبة األ تالعلمي، 

نموذج رياض   للمقارنة بين فاعلية جودة برامج التعليم العالي في الجامعات الجزائرية وتحسين نوعيتها بناء على مع يات لحسن عبد هللا باشيوة،  1

 (بتصرف) 37، ص2008ية، األردنالتربوية، كلية الدراسات العليا، الجامعة  اإلدارةأطروحة دكتوراه في  الجودة الشاملة،
 19.13على الساعة:  02/02/2015، مطلع عليه بتاريخ: http://www.harvard.edu/researchعلى املوقع:  ،البحث العلمي بجامعة هارفارد :راجع 2
-http://www.shanghairanking.com/fr ،http://www.timeshighereducation.co.uk/world-universityعلدى املواقدع التاليدة:  باالعتمادإعداد الباحث  3

rankings/2014-15/world-ranking، http://www.urapcenter.org/2014/world.php?q=MS0yNTA،  http://www.harvard.edu  

http://www.scimagojr.com/countrysearch.php?country=ES&area=0 :20.15، على الساعة: 02/04/2015، مطلع عليها بتاريخ 

http://www.harvard.edu/research
http://www.harvard.edu/
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 في حين قارب رصيد التصنيف األول لسنة ،2014/2015 حتى تصنيف 2011/2012تصنيف 

 1نقطة؛ 583,44 نقطة( بد 600) الرصيد املرجعي 2010/2011

ابعة للفترة بالنسبة ملخرجات البحث العلمي واملتعلقة باملنشورات تمكنت الجامعة من نيل املرتبة الر  -

، هذا ما ساهم في * Scimago الشهير املخبر االسباني وذلك حسب تصنيف (2013-1996الزمنية )

 بحث 7846972بد: العلمي  اإلنتاجمن ناحية  جعل الواليات املتحدة األمريكية األولى عامليا

 ؛م وأكبر جامعات البلدعلى اعتبار أن الجامعة من أقد ،إحالة في نفس الفترة 152984430و

أما ما مكن الجامعة من نيل هذه املراتب املتقدمة في البحث العلمي، فمكتبتها تعتبر من أكبر وأغنى  -

مليون مخطوطة،  400سلسلة، حوالي  174,000يون مجلد، مل 18,9املكتبات األكاديمية العاملية بد: 

مليون صفحات الويب املحفوظة، إضافة إلى التزام الجامعة في أكثر  56مليون حافظ للصور و  10

 Harvardوامتالك الجامعة إلى أكبر مطبعة )برنامج بحثي في شتى املجاالت والتخصصات،  300من 

University Press إضافة إلى تزايد معدالت النشر في عنوان جديد سنويا،  600( والتي تنشر حوالي

 :هذه الجامعة سنة بعد األخرى حسب ما بينته احصائيات املكتبة االفتراضية للجامعة

املنشورات السنوية في املكتبة االفتراضية لجامعة هارفارد (:3/16الشكل رقم )

 

التطور السنوي للمنشورات الرقمية باملكتبة االفتراضية لجامعة هارفارد، على املوقع:  املصدر:

https://osc.hul.harvard.edu/dash/mydash?v=timeline&t=4&gi=alldash :22.26، على الساعة: 02/04/2015، مطلع عليه بتاريخ 

يوضح الشكل أعاله أن عدد املنشورات بجامعة هارفارد تطور بشكل واسع منذ بداية مشروع املكتبة 

)من  2009هذا التطور في السنة الثانية أو ، حيث تسارعت وتيرة 2014إلى غاية سنة  2008االفتراضية سنة 

 5025إلى  2661ن تضاعف عدد املنشورات )من أي 2013بحث(، وكذا في السنة السادسة أو  1928إلى  93

وحات وبحوث األطر : املقاالت العلمية، األوراق البحثية للطلبة، الرسائل و املنشوراتبحث(، حيث تشمل هذه 

في حين تقدر املنشورات االجمالية للفترة ألساتذة وباحثي وطلبة هذه الجامعة.  أخرى في تخصصات مختلفة

* SCImago :  هي مجموعة( بحث تابعة للمجلس األعلى لألبحاث العلمية بجامعة غرناطةGrenade االسبانية، ترجع لها مهمة تحليل املعلومات، تمثيلها )

العلمي  اإلنتاجبتطوير أطلس املشاريع العلمية، والذي يمثل إنشاء نظام معلومات يتضمن  SCImagoواسترجاعها من خالل تقنيات التبصر. قامت مجموعة 

م، كما أن هذه 1996وابتداء من سنة  Elsevierالتابعة ملجمع  Scopusملعطيات دولة عبر العالم ويسمح بإحداث مقارنات بينها اعتمادا على قاعدة ا 238لد 

 :راجعالعلمي والتي تعكس صورة الدول املتقدمة.  اإلنتاجاملقارنات تكون بناء على مجموعة من املؤشرات الخاصة ب

http://www.scimagojr.com/aboutus.php :19.20، على الساعة: 02/04/2015، مطلع عليه بتاريخ 

93 
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بحث سنويا حسب تقدير  قاعدة  23571بحث بمعدل:  330000بد:  2014و 2000املمتدة بين 

 األداءعن تحسين ال يعبر  إنما الكميالتزايد أو التطور أن هذا  اإلشارةوتجدر ،  ’Thomson Reutersمعطيات

التصنيفات الدولية مختلف راتب متقدمة في مل الجامعة نيل اقترانه معالبحثي وإنما ما يعبر عنه أكثر هو 

 .بة ملجال البحث العلميبالنس

من  هي األخرى على تحسينهداء التعليمي فنجد أن قيم إدارة الجودة الشاملة قد أثرت لأل أما بالنسبة 

  1في:  متمثلةعدة جوانب، 

تبقى نفس  التايمز للتعليم العالي وتصنيف مجلة بالنسبة لتصنيف جامعة جياو جونغ شنغهاي -

 100يد مرجعي مقدر بد: وذلك برصالبحثي،  األداءما وضح في املراتب األولى من نصيب الجامعة مثل 

 75,3و 60,6نقطة بالنسبة ملعياري جودة التعليم وجودة أعضاء هيئة التدريس، ورصيد مقدر بين 

 رصيد ينحصر بينو ، 2003األكاديمي منذ بداية التصنيف األول سنة  األداءنقطة بالنسبة ملعيار 

 ( بالنسبة للتصنيف الثاني؛نقطة 100) رصيد املرجعينقطة ملجال التعليم ويقارب ال 99,7و 92,9

أما فيما يخص جودة الخريجين سواء خريجي التدرج أو ما بعد التدرج، فنجد أن الجامعة قد  -

الحائز على جائزة نوبل  Martin Karplusالكيميائي الباحثين في العالم مثال: )أسهمت في تكوين أشهر 

 Alvin Roth، االقتصادي 2013سنة  النطاقات ألنظمة كيميائية معقدةمتعددة تطوير نماذج في 

سنة  استقرار التوزيع للموارد االقتصادية وممارسة تصميم السوق  نظريةالحائز على جائزة نوبل في 

اكتشاف الحاصل على جائزة نوبل في  Jack Szostak وظائف األعضاء والطباحث في ، الب2012

وغيرهم(، وكذا تكوين  ،...2009االنكسار سنة التيلوميريز وهو االنزيم الذي يحمي الكروموسومات من 

خريج كلية  Barack Obamaرئيس الواليات املتحدة األمريكية أشهر الشخصيات في العالم مثال: )

 اإلدارةفي  ماستر الحاصل على  Felipe Calderón Hinojosa، رئيس املكسيك 1991سنة  الحقوق 

العامة سنة  اإلدارةالحاصل على ماستر في  Tsakhiagiin Elbegdorj، رئيس منغوليا 2000العامة سنة 

 ؛(...، وغيرهم 2000

فنجد وبالنسبة لألوسمة والجوائز الوطنية والدولية التي تحصل عليها الطلبة والخريجون واألساتذة،  -

  ؛*بوليتزرجائزة  48و جائزة نوبل 47أن الجامعة في رصيدها 

كذلك فإقبال الطلبة على الجامعة إنما يدل على نتائجها األكاديمية املتميزة، حيث تكون الجامعة  -

في طور ما بعد  14500في طور التدرج و 6700طالب في جميع التخصصات ) 21000حاليا أكثر من 

1
-http://www.shanghairanking.com/fr ،http://www.timeshighereducation.co.uk/world على املواقع التالية: باالعتمادإعداد الباحث  

university-rankings/ ، http://www.harvard.edu/harvard-glance ،23.13، على الساعة: 03/04/2015بتاريخ:  امطلع عليه 

هي مجموعة من الجوائز واملنح تقدمها سنويا جامعة كولومبيا بنيويورك في الواليات املتحدة األمريكية في مجاالت الخدمة  :(Pulitzer Prize) جائزة بوليتزر*

بتقدير كبير، وتمنح في  والصحافة واآلداب واملوسيقى. تحظى هذه الجوائز، التي مولت في األساس بمنحة من رائد الصحافة األمريكي جوزيف بوليتزرالعامة 

 23.42، على الساعة: 03/04/2015، مطلع عليه بتاريخ: http://www.pulitzer.org راجع:. 1917شهر مايو من كل عام منذ عام 
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ن خريجي من إطارات الواليات املتحدة األمريكية هم م 271000التدرج والدراسات املهنية(، ونجد أن 

طلبة  9أستاذ بمعدل  2400، ومقارنة بعدد الطلبة الهائل نجد أن قدرة تأطير جد مرتفعة )الجامعة

 ؛(لكل طالب 2م 970,30بمعدل  2م20570392,7لكل أستاذ، مساحة املباني املقدرة بد: 

هو و ، من أقوى البرامج وأشهرها عامليا أكس هارفاردفيعتبر برنامج  اإللكترونيأما بالنسبة للتعليم  -

 أستاذ 70من  يشارك فيه أكثر ، عملية التعليمفي  األساتذةابتكار جهد على مستوى الجامعة لدعم 

عن بعد والتي التحق بها أكثر من مليون طالب من التعلم  مقرراتإنتاج هدفه  ،كليات مختلفةمن 

 مختلف أنحاء العالم.

األكاديمي إنما تم في فترة زمنية طويلة،  األداءويجب التنويه أن تحقيق هذه النتائج أو ما يعرف بتحسين 

ألن إرساء قيم إدارة الجودة الشاملة يتطلب تغيير في ثقافة األفراد وسلوكياتهم حتى ينعكس ذلك على أدائهم 

 . اإلداري البيداغوجي و 

  من عدة جوانب بناء  اإلداري تمكنت الجامعة من تحسين أدائها  لجامعة هارفارد: اإلداري  األداءتحسين

1 ، وذلك كما يلي:1990على تكريسها لقيم إدارة الجودة الشاملة خاصة منذ 
 

في السنوات  استقرارها املالي لتحقيق أنشطتهانجد أن الجامعة تحافظ على  لألداء املالي بالنسبة -

 ؛إجمالي االيرادات مع إجمالي التكاليف حيث يتساوى على التقريب، 1990األخيرة منذ 

متمثلة تعتمد الجامعة على مصادر متعددة ومختلفة في تحصيل إيراداتها السنوية باإلضافة إلى ذلك  -

، هدايا االستخدام الحالي %19، مداخيل الرعاية %20، مداخيل الطلبة %35في: الهبات املختلفة 

، حسب ما ورد في التقرير %17االستشارة وغيرها( ، ومداخيل أخرى )مداخيل البحوث وخدمات 9%

 .2014املالي لسنة 

املالي عبر سلسلة زمنية  األداءيمكن أن يوضح الجدول املوالي أكثر تحسين نتائج بشكل أكثر تفصيال و  -

 :2014سنة إلى غاية  2003ممتدة من سنة 

 النتائج باملليون دوالر                               النتائج املالية تطور : (3/1الجدول رقم )                                  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 النتائج     السنوات

 4408.7 4205.3 4018.3 3777.7 3739.0 3807.4 3482.3 3210.5 2999.6 2800.9 2597.7 2472.7 الدخل

 4406.0 4239.0 4026.2 3907.6 3739.9 3762.1 3464.9 3170.7 2999.5 2757.4 2560.9 2432.9 التكاليف

 2.7 (33.7) (7.9) (129.9) (0.9) 45.3 17.4 39.8 0.1 43.5 36.8 39.8 الفائض/)العجز(

 43385.8 39119.0 37474.0 39192.9 33933.7 31480.3 43804.3 41832.9 34249.6 29938.2 26211.0 22093.9 االستثمارات

، على املوقع:  ,Financial Report Fiscal Years: 2007, 2011, 2013, 2014Harvard Universityعلى:  باالعتمادعداد الباحث إ املصدر:

http://finance.harvard.edu/annual-report :15.41  ، على الساعة:10/04/2015، مطلع عليه بتاريخ 

أعاله أن الدخل االجمالي لجامعة هارفارد قد تضاعف تقريبا بين سنتي املقارنة  تبين نتائج الجدول 

وهذا  2009على الرغم من وجود نكسة أو انخفاض بعد سنة  %73,24( بنسبة زيادة تقدر بد: 2014و 2003)

 12.58الساعة: ، على 10/04/2015مطلع عليه بتاريخ: ، http://www.harvard.edu/harvard-glance :املوقع التاليعلى  باالعتمادإعداد الباحث  1
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ات، أما عدواه إلى الجامع األزمة املالية العاملية سينتقلطبيعي ألن ما عانت منه املنظمات األخرى بسبب 

وهذا ال يدل على عدم التحكم فيها بل قد أثر في  %81,10االجمالية فيتوضح أنها ارتفعت بنسبة التكاليف 

، وبالنسبة للنتيجة فاملالحظ أن الجامعة تحقق فائضا في أغلب السنوات ذلك التزايد الرهيب ألعداد الطلبة

)فائض مقدر  2014ك ذلك في مطلع سنة ر تم تداسرعان ما إال في سنوات األزمة التي حقق فيها العجز ولكن 

كمؤشر إيجابي  %96,36، هذا ومن جهة أخرى نجد أن االستثمارات قد تضاعفت بنسبة مليون دوالر( 2,7بد: 

أن هذه النتائج قد قرنت بجودة االنفاق يجب التنويه عليه كذلك وما  لجامعة.املالي ل األداءن نتائج يعن تحس

األجهزة، جودة البحوث،  جودة امللتقيات، جودة الكتب....، وغيرها( والتي جعلت )جودة املباني، جودة 

 الجامعة في مراتب أولى في التصنيف الدولي.

ة الجودة الشاملة ار فما يعبر عن تحسنه التزام الجميع في ظل قيم إدء املوارد البشرية ألداأما بالنسبة 

، اإلدارية، وهذا ما انعكس على جودة الخدمات املقدمة )الخدمات التعليمية، الخدمات بمهامه ومسؤولياته

الخدمات املكتبية، الخدمات الترفيهية والخدمات التثقيفية( في مناخ تنظيمي يحفز على العمل ويكرس خدمة 

 املجتمع الداخلي والخارجي. 

  ع من قبل الجامعة نحو خدمة املجتمع هناك التزام واس املجتمعي لجامعة هارفارد: األداءتحسين

 1 ، وذلك من عدة جوانب متمثلة في:واملساهمة في حل مشكالته الحقيقة وتحقيق التنمية املستدامة

في شكل منح  معتبرة ماليةتقدم جامعة هارفارد مساعدات بالنسبة إلتاحة فرصة التعليم للجميع  -

دوالر سنويا لكل  46000إلى  2015من الطلبة، حيث وصل معدلها في سنة  %65ن ألكثر مدراسية 

)أي من  %71,84بنسبة  2007طالب، في حين ارتفع االستثمار في هذه املساعدات مقارنة مع سنة 

التزمت الجامعة  2012/2013وابتداء من السنة الجامعية ، مليون دوالر( 166إلى  مليون دوالر  96,6

دوالر بعدم تسديد املصاريف السنوية والتي تصل  65000للعائالت التي يقل دخلها عن بتقديم دعم 

 دوالر لكل طالب؛ 11500إلى 

مستشفى جامعي تابع لها توفر  17ارفارد تؤطر جامعة هاملجتمع قضايا أما بالنسبة للمساهمة في  -

إطار من جامعة  10400، وتوظف مختلف الخدمات الصحية على مستوى الواليات املتحدة األمريكية

، أكثر 2014إلى سنة  2000بحث منجز  في الفترة املمتدة من سنة  330000 بين هارفارد فقط، ومن

وتستخدم لحلها، هذا ومن جهة أخرى تساهم ة للمجتمع يمنها تعالج إشكاليات حقيق  %80من 

 ؛إطار سنويا 18000الجامعة في تأطير أكثر من 

يشرف برنامج للبيئة والتطوير،  2004وبالنسبة للحفاظ على البيئة أطلقت جامعة هارفارد سنة  -

، وهو برنامج خاص يقوم من خالله الطلبة بإشراف من املنظمات William Clarkعليه البروفيسور 

 الطالبية بتربص صيفي للبحث في سبل تطوير البيئة واملحافظة عليها؛

  19.19، على الساعة: 10/04/2015، مطلع عليه بتاريخ: http://www.harvard.eduعلى املوقع:  باالعتمادداد الباحث عإ 1
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، كينيدي لإلدارة الحكوميةتدامة أطلقت الجامعة برنامج خاص مركزه بكلية وبالنسبة للتنمية املس  -

ين في قضايا  اإلداريالطلبة، الباحثين، األساتذة و توفير األرضية من أجل مشاركة وذلك في إطار 

األهداف االجتماعية للنهوض بحقوق التنمية، بهدف االستجابة للتطلعات التالية: التفاعل بين 

تجاهات العاملية والتحوالت الجارية ، االستجابة لاللتنمية االقتصادية وحماية البيئةوا اإلنسان

لطبيعة واملجتمع على بين ابخصوص فرص وتحديات التنمية املستدامة، دعم العالقة التفاعلية 

لعلم والتكنولوجيا واملعرفة بشكل ا تسخير ،مسائل االستدامة مفاهيم ونماذج معالجةبنحو أفضل 

القطاع الخاص ، املجتمع املدني، بين الحكومات، بناء الشراكة دعم التنمية املستدامةلفعالية أكثر 

 .الستدامةلالنتقال اصياغة حلول لواألوساط األكاديمية 

 اإلداري األكاديمي،  األداءأن النتائج املحققة في جامعة هارفارد على مستوى تحسين  اإلشارةوتجدر 

نجد أن تأثير هذه األخيرة  كمادون قيم إدارة الجودة الشاملة، أخرى واملجتمعي إنما قد تتأثر بمتغيرات 

حصر املتغيرات األخرى التي تؤثر على ذلك يحتاج  ظاهر، ولكن تقديره بالضبط مع  األداءعلى نتائج 

 لدراسة معمقة.

 األوروبية جدكامربيجتربة جامعة    1.1.2.3

شرق اململكة املتحدة،  كامبريدجوهي جامعة بريطانية تقع بمدينة  وأفضل الجامعات العاملية،أحد أعرق 

، وأصبحت كسفوردو أجامعة بعد اختالفهم مع باحثي  مجموعة من الباحثينعلى يد  1209تأسست عام 

، هدومعرسة مدقسم،  150يفوق  كلية وما 31حاليا وي حتاملنافسة األولى لهذه الجامعة أوروبيا وعامليا، 

 1284عام  Hugh Balshamتعرف ببناياتها العريقة والشهيرة على غرار كلية بيترهاوس التي أنشأت من قبل و 

ثر من أي جامعة أخرى في العالم، كما تعتبر منشأ كجائزة نوبل أ 90وال تزال لحد اآلن، حصدت الجامعة 

)نظرية  Charles Darwin)نظرية الجاذبية(،  Isaac Newtonاملاضية أهمهم: العديد من العلماء في القرون 

يعد االلتزام و  1(. )تركيب الحمض النووي Francis Crick)مكتشف اإللكترون(،  Joseph Thomsonالتطور(، 

 بقيم إدارة الجودة الشاملة من أولويات هذه الجامعة وذلك ما انعكس إيجابا على تحسين أدائها وفقا ملا يلي:

إلدارة تم تكريس العديد من القيم الجوهرية والداعمة قيم إدارة الجودة الشاملة املعتمدة في الجامعة:  ‒

لتحقيق رسالتها املتضمنة املساهمة في املجتمع من خالل  اسعي كامبريدجالجودة الشاملة في جامعة 

ت هذه القيم معلنة خاصة متابعة التعليم، التعلم والبحث على أعلى املستويات الدولية للتميز، وأصبح

ومن ذلك نجد القيم الجوهرية املتعلقة  2، 1997بعد مباشرة وكالة ضمان الجودة البريطانية لعملها سنة 

التعليمية تضم جميع تقديم تشكيلة جد واسعة من الخدمات من خالل بالتركيز على الزبون 

 22.03، على الساعة: 17/04/2014، مطلع عليه بتاريخ: http://www.cam.ac.uk/about-the-universityكامبريدج، على املوقع: جامعة  عن راجع: 1
2 See: Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA), The University of Cambridge: Institutional Review, Web-site: 

http://www.qaa.ac.uk/en/ReviewsAndReports/Documents/University%20of%20Cambridge/University-of-Cambridge-IRENI-13.pdf, See on: 

24/04/2015, At: 16.00, p. 20 

http://www.cam.ac.uk/about-the-university
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احتياجات املجتمع وتطلعات الزبائن االنطالق من التخصصات باملستوى املطلوب من الجودة والتعمق، 

من خالل الدعم القوي للباحثين  العليا اإلدارةالتزام ... وغيرها، وكذا في تحديد املسارات التعليمية

، التزام دائرة تسيير املسارات بدعم واسع لجميع سعيا لتحقيق جودة البحوث واملجموعات البحثية

ع الكليات من خالل التزام جمي املسؤولية الجماعية... وغيرها، العليا بذلك اإلدارةالطلبة وتعهدها أمام 

بتقديم خدمات تعليمية وبحثية متميزة، التزام االدارات املختلفة على مستوى الجامعة ككل بقيم الجودة 

معايير خالل تركيز الجهود للحفاظ على  من التحسين املستمروالتحسين املستمر... وغيرها، وكذا قيمة 

اتخاذ القرار على ... وغيرها، وقيمة سنويا ، تحسين ابتكار العمليات، املنتجات والخدماتحققةالتميز امل

االتجاه املركزي والدعم في الوقت املناسب إلدارة املعايير األكاديمية التي من خالل  أساس الحقائق

االعتماد على تكنولوجيا الطالبية، ومكتب السياسات التدريس والتعليم جلس ملتقدمها اللجنة العامة 

... وغيرها، وكذا املعلومات ونظم املعلومات لتوفير املعلومات الدقيقة لجميع الكليات، األقسام واالدارات

العالقة التبادلية بين التدريس واملنح الدراسية واألبحاث، العالقة التشاركية  لمن خال املدخل العملياتي

خالل من  فرق العملهذه األخيرة... وغيرها، وأخيرا قيمة  يةستقاللبين الجامعة والكليات على الرغم من ا

 اإلداريةتشكيل الفرق البحثية، التدريسية والطالبية حسب مجال االهتمام، إدارة املشكالت التركيز على 

من  التخ يط االستراتيجيأما القيم الداعمة فتتضمن من خالل تشكيل الفرق املتخصصة... وغيرها، 

الرسالة واألهداف االستراتيجية وجعلها متاحة للجميع، االعتماد على النظرة املستقبلية خالل تحديد 

من خالل التزام  القيادةواالستراتيجية في صياغة أهداف الكليات والجامعة على حد سواء... وغيرها، 

اللتزام الواسع للمديرين جميع املديرين بالكليات، األقسام ومختلف االدارات بنشر قيم الجامعة، ا

من خالل تشجيع التطوير الفني لجميع املوظفين، إطالق  التدري  والتعليمبسياسة الجودة... وغيرها، 

برنامج واسع لتطوير املهارات البحثية والتدريسية لطلبة الدراسات العليا واألساتذة املتربصين... وغيرها، 

ة لجميع األفراد من أجل تحقيق االنصاف والشراك من خالل تطوير  التفويض والتمكينو  املشاركة

املباشر وغير املباشر من  االتصال، املهارات والفرص، للمعارفهداف املستقبلية، التقاسم التعاوني األ 

وتتوزع  هذا 1توفير قناة للتشاور والحوار. خالل توسيع شبكة تبادل املعلومات بين االدارات واألفراد، 

نموذجا العتماد إدارة في حد ذاته هذه القيم وفقا لهيكل لجنة ضمان الجودة بالجامعة والذي يشكل 

 :، وذلك كما هو موضح في الشكل املواليالجودة الشاملة

 

 

1 Prepared by the researcher, depending on: The University's mission and core values, Web-site: https://www.cam.ac.uk/about-the-

university/how-the-university-and-colleges-work/the-universitys-mission-and-core-values, See on: 24/04/2015, At: 17.14, Cambridge 

Assessment, The Cambridge approach: Principles for designing, administering and evaluating assessment, Web-site: 

http://www.cambridgeassessment.org.uk/Images/109848-cambridge-approach.pdf, See on: 24/04/2015, At: 17.30, p. 04, Quality Assurance 

Agency for Higher Education (QAA), Op. cit. p.02 
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 نموذج إدارة الجودة الشاملة لجامعة كامبريدج (:3/17الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 on:  Seesite: http://www.admin.cam.ac.uk/offices/education/structure, -Web,StructureCommitteeاملصدر: 

24/04/2015, At: 18.07 

الهيئات تشارك في عملية ضمان الجودة في إطار ما يعرف بالحكم الشكل أعاله أن جميع ضح و ي

ولجنة  الطلبةفي جامعة كامبريدج، حيث تتشارك لجنة منح الدرجات والشهادات مع هيئة  يالديمقراط

األقسام ولجنة التدريس لتطوير سياسات واستشارات وفقا ألسمائها وطبيعتها وبتوجيه من الجهات 

، لجنة التعليم، الهيئة العامة، املجلس العام وبيت اإلدارةسات العليا، مجلس املخولة مثل هيئة الدرا

Regent حتى  تغذي عكسيا عمل هذه الجهات باقتراحات تحسن نشاطها باستمرار خصوصا تحديد ،

األهداف واتخاذ القرارات، وفي هذا الصدد توفر لجنة إدارة الدراسات توليفة البرامج الجامعة الالزمة 

ذلك، وتخصص لها مجالس املدارس املختلفة املوارد الالزمة وفقا للخطط االستراتيجية املحددة،  لتحقيق

 والتي بدورها تساهم في توجيه عمل الجهات املخولة.

إلى تحسن  التي يمكن أن تشير  املحاور من  العديدهناك  األ اد مي لجامعة  امبر دج: األداءتحسين  ‒

 على مستوى البحث العلمي والتعليم في هذه الجامعة، والتي نذكر منها: األكاديمي  األداء

نجد أن الجامعة تحتل املرتبة الخامسة عامليا حسب  بالنسبة للتصنيف العاملي للجامعات: -

 100نقطة من أصل  69,2، برصيد إجمالي مقدر بد: 2014لسنة  جامعة جياو جونغ شنغهايتصنيف 

ن ألساتذة الجامعة  96,6ن، جودة أعضاء هيئة التدريس  79,1التعليم : )جودة يتجمع كاآلتنقطة 

البحثي  اإلنتاجدى رجوع اآلخرين ألبحاثهم، ددددددددددن مل 50,8الحاصلين على جوائز في مجال اهتمامهم و

لهذه املقاالت واألبحاث، ملدى رجوع اآلخرين  66,5ولمقاالت العلمية واألبحاث املنشورة ن ل 56,2

 2014/2015لسنة  مجلة التايمز وتحتل نفس املرتبة كذلك حسب تصنيف  لألداء األكاديمي. ن 55,2

توفير التعليم 

 الجامعي

 مجالس املدارس

 لجنة إدارة الدراسات
 اإلدارةمجلس 

 Regentبيت 

 املجلس

 الهيئة العامة

هيئة الدراسات 

 العليا

هيئة الطلبة  لجنة الدرجات

 واملظفين

 لجنة التدريس لجان األقسام

التحسين املتعلق 

بطبيعة 

 االقتراحات

تخطيط وتخصيص 

 املوارد

 التغذية العكسية املقترحة

إطار السياسات 

 واالستشارات

والطبيعة األسماء 

 قد تتغير

 لجنة التعليم
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ي: األكاديمي كاآلت األداءن تتوزع خصوصا على مؤشرات  100ن من أصل  92برصيد إجمالي مقدر بد: 

املرتبة العاشرة وتحتل الجامعة  .ن( 95,2ن واالستشهاد املرجعي  89,7ن، التعليم  95,6)البحث 

ن من  532,86برصيد  2013/2014لسنة  URAPاألكاديمي للجامعات  األداءعامليا حسب تصنيف 

ن، إجمالي املؤلفات  110,78ن، االستشهاد املرجعي  110,81:)املقاالت كاآلتي ن موزعة  600أصل 

ن والقبول العالمي  81,16ن، التأثير االجمالي لالستشهاد  94,66ن، التأثير االجمالي للمقاالت  50,10

 1 ن(؛ 85,35

البحثي لجامعة كامبريدج أهم محور لتميزها أوروبيا  األداءيعتبر تحسين  :للبحث العلميبالنسبة  -

مركز ومعهد  140كثر من ألالجامعة  امتالك املحققة على صعيد:، وذلك ما يعكس بنتائجه وعامليا

راتيجية والتي تقدم حلوال االستمبادرة للبحوث  12املشاركة في  بحث متخصص في مجاالت مختلفة،

 تعدد تحقيق تطلعفي إطار لبحوث االستراتيجية لشبكات  7إلشكاليات أو أزمات راهنة للدول، إنشاء 

جامعات عاملية كبرى في مبادرات التحالف الدولي للجامعات في مجال  10واحدة من ، التخصصات

في السنة الجامعية  لجامعات األوروبية، دوري بحوث اجامعة رائدة في  21واحدة من البحوث،  

 107مليون جنيه إسترليني كمنح وعقود بحثية، تلقت الجامعة  332الجامعة  متاستل 2012/2013

، أولى جامعات اململكة أكثر من أي جامعة أوروبية أخرى  منحة بحثية من املجلس األوروبي للبحوث

ل الجامعة تعمتمويل البحوث والتطوير التكنولوجي حسب املفوضية األوروبية، املتحدة استفادة من 

لتمويل بحوثها، في السنة  منظمة دولية 700صناعي في اململكة املتحدة وشريك  200مع أكثر من 

 5براءة اختراع جديدة وشكلت  63قدمت ، رخصة 95 الجامعة وقعت 2012/2013الجامعية 

، في عام Scopusحسب إحصائيات  كاستشهاد مرجعي ملنشوراتها  13,14معدل تحقق ، شركات

مشاركة في  500أكثر من و  فصل 400وما يقرب من كتاب  160نشر للجامعة أكثر من  2012

حصدت جامعة كامبريدج منشور سنويا،  12000، تساهم كامبريدج بد ات الوطنية والدوليةؤتمر امل

ي مجاالت مختلفة وبالخصوص في الطب، الكيمياء واالقتصاد، ف نوبل جائزة 18حتى اآلن  1997منذ 

  2شخص من يحضر فعاليات عيد البحث بجامعة كامبريدج؛  35000

يمكن أن يترجم ذلك أساسا بمعدالت نجاح الطلبة املرتفعة وتحسن : لألداء التعليميبالنسبة  -

تطور أهم املتغيرات  الجدول املوالي مستوى الخريجين، وللتفصيل في ذلك بلغة األرقام يعرض

 : 2014إلى غاية  2011التعليمية خاصة في الفترة املمتدة من 

1 Prepared by the researcher, depending on: http://www.shanghairanking.com/ARWU2014.html, 

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking, 

http://www.urapcenter.org/2013/world.php?q=MS0yNTA=, See on: 29/04/2015, At: 20.23. 
2 See: Cambridge Research in Numbers, Web-site: http://www.zoo.cam.ac.uk/department/working-

here/cambridge%20research%20in%20numbers%202013.pdf, See on: 29/04/2015, At: 20.51, pp. 01-02 
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 التعليمي لجامعة كامبريدج األداءنتائج تطور  :(3/2الجدول رقم )

 السنوات
العدد االجمالي 

 ال لبة

عدد 

 األساتذة

عدد الشهادات 

 املمنوحة

عدد طلبة ما 

 بعد التدرج

نسبة 

 التأطير

نسبة 

الشهادات إلى 

 إجمالي ال لبة

ما بعد  طلبةنسبة 

التدرج إلى إجمالي 

 ال لبة

2011 19223 1598 7658 6477 12,03 39,84 33,69 

2012 19232 1650 7847 7146 11,65 40,80 37,15 

2013 19290 1670 7947 7169 11,55 41,20 37,16 

2014 19468 1720 7963 7365 11,32 40,90 37,83 

 4,14% 1,06% 0,71 %13,71 %3,98 %7,63 %1,27 نس  التغير

ebW, 15-Students Statistics 2014Report, University of Cambridge  :Prepared by the researcher, depending on- املصدر:

site: http://www.admin.cam.ac.uk/offices/planning/sso/studentnumbers/201415statistics.pdf, See on: 30/04/2015, At: 

: site-ebW, of Cambridge University , 2012, 2013, 20142011 sAnnual Report ,Sir Leszek Borysiewicz11.24, p. 12, 

http://www.cam.ac.uk/annual-report, See on: 30/04/2015, At: 19.07, p. 04 

ر لهذه األرقام من سنة إلى أخرى، فمثال بالنسبة للعدد االجمالي للطلبة مال شك أن هناك تطور مست 

، إال أنه في السنوات األخيرة 2014طالب سنة  19468إلى  1997طالب سنة  15821نجد أنه قد تطور من 

من  %91فنسبة  التعليمي بدل التركيز على األرقام األداءنحو تحقيق التميز في  ت جامعة كامبريدج أكثر توجه

أن نسبة تغير الخريجين يزاولون العمل أو يكملون دراساتهم العليا بدوام كامل، كذلك يوضح الجدول أعاله 

، وهذا ما %13,71ولكن نسبة تغير طلبة ما بعد التدرج تقدر بد:  %1,27العدد االجمالي للطلبة مقدرة بد: 

سنة  %37,83حيث تكاد تقارب النصف بنسبة  طلبة ما بعد التدرج إلى إجمالي الطلبةانعكس على نسبة 

وهو  طالب لكل أستاذ 11,32إلى  12,03من  0,71، نسبة التأطير هي األخرى تحسنت بانخفاض مقدر بد: 2014

(. كذلك ما %1,27مقارنة بد %7,63د الطلبة )ما يفسر بتزايد أعداد األساتذة بوتيرة أسرع من تزايد أعدا

أولها من ناحية رضا ومقارنة مع أكبر الجامعات البريطانية تعتبر كامبريدج التعليمي يعكس توجهها نحو التميز 

 الطلبة وآفاق الدراسات العليا، وذلك ما يوضحه الشكل املوالي:

 مقارنة رضا الطلبة وآفاق الدراسات العليا ألكبر الجامعات البريطانية (:3/18الشكل رقم )

 

 

 

 

 

:site: http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-ebW, Compare Universities See- املصدر:

tables/compare?i=1103&i=1221&i=1264&i=1284&i=1305&i=1375, See on: 30/04/2015, At: 20.44 

 آفاق الدراسات العليا رضا ال لبة
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حيث تتساوى مع جامعة أوكسفورد ، بريطانياتظهر جامعة كامبريدج رائدة في  السابقوبناء على الشكل 

وجامعة درم لتأتي الجامعات األخرى خلفها بالنسبة ملعيار رضا الطلبة، وتتساوى مع كلية لندن االمبراطورية 

 خلفها.بالنسبة ملعيار آفاق الدراسات العليا وتبقى الجامعات األخرى 

أثر تبني هذه الجامعة لقيم إدارة الجودة الشاملة الجوهرية  لجامعة  امبر دج: اإلداري  األداءتحسين  ‒

 :كاآلتيسنة بعد األخرى  اإلداري سين أدائها حوالداعمة على ت

يمكن أن يوضح ذلك من خالل عرض تطور أهم املؤشرات املالية  املالي: األداءتحسين بالنسبة ل -

 كامبريدج وفقا للجدول املوالي وحسب ما ورد في تقاريرها املالية:لجامعة 

                 جنيهالنتائج باملليون                   لجامعة كامبريدج تطور أهم النتائج املالية(: 3/3الجدول رقم )

 نس  التغير 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 النتائج     السنوات

 %68,99 1504 1438 1322 1251 1190 1140 1074 958 890 الدخل

 %71,20 (1510) (1415) (1317) (1261) (1191) (1156) (1055) (945) (882) التكاليف

(16) 19 13 8 الفائض/)العجز(  (1)  (10)  5 23 (6)   (175%) 

 %46,34 3177 3074 2641 2590 2415 2182 2321 2411 2171 صافي املوجودات

:Reports and Financial Statements for the Years Ended 31 July 2006, 2007, University of Cambridge, Seeاملصدر: 

 eeShttp://www.admin.cam.ac.uk/offices/finance/accounts,site:-ebW, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

on: 30/04/2015, At: 22.49 

 2014إلى  2005 يتضح من الجدول أن مداخيل جامعة كامبريدج تكاد تتضاعف في الفترة املمتدة من

مليون جنيه إسترليني(، ونفسه يالحظ بالنسبة للتكاليف  1504إلى  890)من  %68,99بنسبة تغير مقدرة بد: 

، وهو ما يسجل كذلك جنيه إسترلينيمليون  1510إلى  882من  (%71,20التي تطورت هي األخرى بنسبة أكبر )

وفي  ،%46,34بنسبة تغير  مليون جنيه إسترليني 3177إلى  2171بالنسبة لصافي املوجودات التي تطورت من 

 2008مقابل ذلك نجد أن هذه الجامعة تحقق فائضا في أغلب السنوات إال في سنوات األزمة املالية العاملية )

( التي سجلت فيها كامبريدج عجزا، بسبب تداعيات هذه األزمة على مختلف قطاعات الحكومة 2011إلى 

فإنما هو راجع أساسا لعدم  2014سنة البريطانية بما في ذلك التعليم العالي، أما عن سبب العجز الذي حقق 

وعلى العموم نجد أن هذه  امعة تكاليف مرتفعة.التي حملت هذه الجاسترجاع مداخيل العديد من األبحاث 

 1510جامعة تغطية تكاليف بقدر  أي أنه ليس من السهل على  ذلكاملالي  األداءالنتائج تعبر عن تحسن 

ظ على معدل ادينار جزائري بذاتها، مع الحفمليون  2243751280با تقري مليون جنيه إسترليني أو ما يعادل

 ، وهذا ما ورد في التقارير املالية لهذه الجامعة.تزايد موجوداتها الصافية

دج لالستثمار في مواردها هناك استراتيجية معلنة في كامبري أداء املوارد البشرية:تحسين بالنسبة ل -

البشرية، حيث تحاول هذه الجامعة تشكيل توليفة متكاملة من الثقافات بناء على سياسة توظيفها 

املتميز،  األداءحتى تبنى لها ثقافة الجامعة العاملية التي يتركز فيها تحقيق  األعراقألفراد من جميع 

 موزعين وفقا للجدول املوالي: فرد 10800ات تملي أنها توظف حاليا ما يقارب اإلحصائيو 



اليالتعليم الع قيم إدارة اجلودة الشاملة وحتسني أداء مؤسسات .  الفصـل 

 

 

 تنوع املوارد البشرية لجامعة كامبريدج (:3/4الجدول رقم )

متغيرات 

 التوزيع

 توزيع األفراد حس  متغير العرق  توزيع األفراد حس  متغير الجنس

 النسبة العدد العرق  إناث ذكور 

 481 1239 األكاديميين

 %0,2 14 العرب

 %0,1 8 البنجالدشيين -أو اآلسيويين البريطانيين  اآلسيويين

 %2,4 203 الهنود -اآلسيويين أو اآلسيويين البريطانيين 

األكاديميين 

 التابعين
816 891 

 %0,2 20 الباكستانيين -اآلسيويين أو اآلسيويين البريطانيين 

 %0,4 34 يناإلفريقي -السود أو السود البريطانيين 

 %0,2 21 الكريبين –السود أو السود البريطانيين 

 2203 1369 املساعدين

 %3,4 293 الصينيين

 %1,4 117 العرق املختلط

 %1,7 148 أصول آسيوية أخرى 

 %0,1 10 أصول سود أخرى 

 1703 2033 الباحثين

 %0,9 75 أصول عرقية أخرى 

 %65,7 5622 البريطانيين -البيض

 %23,3 1995 اآلخرين -البيض

 /// 2175 أعراق غير معروفة

 %100 10735 املجموع 10735 املجموع

ebW, Ended 31 July 2014 nancial Statements for the YearReports and FiUniversity of Cambridge, :See-املصدر: 

site: http://www.admin.cam.ac.uk/offices/finance/accounts, See on: 01/05/2015, At: 15.28, p. 04 

 %65,7التشكيلة املتكاملة من املوارد البشرية في جامعة كامبريدج والتي يشكل البيض أغلبها بنسبة هذه 

حتى أصبحت هذه  األداءللبيض اآلخرين، إنما اتخذت من قيم الجودة سبيلها في تحسين  %23,3للبريطانيين و

  التسهيالت والخدمات األكاديمية على حد سواء وذلك كما يوضحه الشكل املوالي:رائدة في تقديم الجامعة 

 ألكبر الجامعات البريطانيةالتسهيالت والخدمات األكاديمية مقارنة  (:3/19الشكل رقم )

 

 

 

 

 

:http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/leaguesite: -ebW, Compare Universities See- املصدر:

tables/compare?i=1103&i=1221&i=1264&i=1284&i=1305&i=1375, See on: 01/05/2015, At: 15.53 

تظهر جامعة كامبريدج رائدة ومن أولى الجامعات البريطانية في تقديم التسهيالت والخدمات األكاديمية 

بفعل تحسين أداء مواردها البشرية، وحسب ما يبينه الشكل أعاله تأتي الثانية بعد نظيرتها أوكسفورد 

 التسهيالت املمنوحة الخدمات األ اد مية
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ماثلة بعد جامعة درم بالنسبة بالنسبة للخدمات األكاديمية املقدمة للطلبة واألساتذة، وتظهر في مرتبة م

 للتسهيالت املمنوحة للمجتمع الجامعي والخارجي لتأتي بقية الجامعات خلفها. 

اعتمادا على جعل قيم الجودة كأساس لتميز الجامعة في  املجتمعي لجامعة  امبر دج: األداءتحسين  ‒

تقديم خدماتها املختلفة ومشاركتها الواسعة في تحقيق االستدامة، سجلت كامبريدج العديد من النتائج 

 االيجابية والتي تعبر عن تحسين أدائها املجتمعي، لعل أهمها: 

نة كامبريدج لتستقطب كفاءات ديبضواحي م 1960تأسست عام العناقيد الصناعية لكامبر دج:  -

معدل تكوين  1990وأدمغة هذه الجامعة، ولكنها تطورت مؤخرا بوتيرة جد مرتفعة حتى قاربت بعد 

شخص، وتحقق  54000شركة، توظف أكثر من  1500شركتين في األسبوع، يجتمع فيها حاليا أكثر من 

، البتكارلمركز سانت جون  ،لومالع ميدانمليار جنيه إسترليني كعائدات، ومن خالل  12أكثر من 

للتكنولوجيا ومنتدى األفكار لدعم املقاوالتية تقدم جامعة كامبريدج األفكار،  سميدان بيتر هو 

 املعرفة، املهارات، التراخيص، حلول املشاكل واالستشارات... وغيرها، باإلضافة إلى أن أغلب شركات

هذا العنقود انطلقت من الجامعة. باإلضافة تساهم هذه العناقيد في التنمية املستدامة ليس على 

 1مستوى كامبريدج فقط ولكن على مستوى بريطانيا. 

تجمع بين قطاع  حيثكامبريدج، ل العناقيد الصناعيةهي منظمة عضوية مقرها في  :شبكة  امبر دج -

 2لتحقيق النجاح املكتمل.وتشجيع الشراكة  األفكار تبادلمن أجل األعمال واألوساط األكاديمية 

مهمته مساعدة أصحاب رؤوس األموال واملؤسسات على تطوير معهد  امبر دج لقيادة االستدامة:  -

بناء في عاما يساهم هذا املعهد  25، وألكثر من بين الربحية واالستدامةاستراتيجيات متكاملة توفق 

الشركات من خالل بناء شراكات فعالة مع  التحديات العاملية الحرجةالقدرات القيادية ملواجهة 

 3، وتدعيمها بإطارات كفأة.والحكومات الوطنية افاألطر الوكاالت املتعددة الجنسيات،  متعددة

تطوير املنتجات  عام بهدف 50ألكثر من تقدم هذه املؤسسة خدمات االستشارة  امبر دج لالستشارة:  -

متوسطة ة وتقديم االستشارات التكنولوجية، ملختلف الزبائن واألفراد )مؤسسات كبيرة، املبتكر 

 4.(صغيرةو 

، دجيمشروع مشترك بين كلية ترينيتي وكلية كامبر ك 1970تأسس عام ميدان العلوم لكامبر دج:  -

 هدفه توسيع عملية البحث والتطوير في عدة مجاالت وتخصصات لدعم عملية التنمية املستدامة،

1 See: The Cambridge Cluster, Web-site: https://www.cam.ac.uk/research/innovation-at-cambridge/the-cambridge-cluster, See on: 

01/05/2015, At: 18.11 
2 See: Cambridge Network, Web-site: http://www.cambridgenetwork.co.uk/home, See on: 01/05/2015, At: 19.00 
3 See: Cambridge Institute for Sustainability Leadership, Web-site: http://www.cisl.cam.ac.uk/about, See on: 01/05/2015, At: 22.00 
4 See: Cambridge Consultants, Web-site: http://www.cambridgeconsultants.com/about-us/innovative-product-development, See on: 

01/05/2015, At: 22.13 
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من خالل رعاية األبحاث واالهتمام باملهمة منها وامللحة في املجتمع والتي تشكل حلوال لألزمات أو تطويرا 

 1للتكنولوجيات.

واملباني والعقارات لتعزيز  االنشطةإدارة  علىسياسة البيئية في الجامعة تنص الالحفاظ على البيئة:  -

املوارد الطبيعية ومنع التلوث البيئي إلحداث التحسين املستمر في على ظ احفالاالستدامة البيئية، و 

 2، وتخصص كامبريدج لذلك قسما خاص للحفاظ على البيئة والطاقة.البيئي األداء

ستانفورد ومعهد ماساتشوستس تعتبر كامبريدج ثالث جامعة عاملية بعد االستدامة باألرقام:  -

القطاعات يعملون في  من خريجي كامبريدج %26من حيث النظم االيكولوجية لالبتكار،  للتكنولوجيا

توظف الجامعة أكثر من ، الوطني( املستوى على  %12 نسبةاملعرفة )مقارنة ب عالية يةاالقتصاد

عقد ترخيص واستشارة تديرها كامبريدج عبر مكتب نقل  850عامل بصفة مباشرة، أكثر من  10800

كمعدل استمرارية الستثمارات كامبريدج في السنوات الخمس األولى  %97,4التابع للجامعة، املعرفة 

مشروع عالي التكنولوجيا أطلقته  300أكثر من  ، (الوطني املستوى على  %44,6 نسبةمقارنة ب)

  3شركة أسسها خريجو مختبر الحاسوب لهذه الجامعة. 220سنة املاضية، أكثر من  20ج في دكامبري

إنما ورد بمعلومات  تأثير قيم إدارة الجودة الشاملة على تحسين أداء جامعة كامبريدجأن  اإلشارةوتجدر 

عامة كما جاء في تقارير الجامعة املختلفة، بل إن التفصيل في تحديد مدى االلتزام بالقيم الجوهرية 

، يتطلب هو اآلخر دراسة جد معمقة ةواملجتمعي بدق اإلداري ألكاديمي، ا األداءوالداعمة وتأثير كل منها على 

الترابط أو التأثير في الجامعات العربية بالنسبة لجامعة هارفارد، فهل يحدد هذا  ذلك ما تم مالحظته أيضا

 بدقة أم تبقى التقارير هي من تتكلم عن مختلف اآلثار بصفة عامة؟

 بعض اجلامعات العربيةرائدة العتااد قيم إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني أداء  مناذج   2.2.3

أثر تبني قيم إدارة الجودة الشاملة على أداء الكثير من الجامعات العربية، واختلفت درجة هذا التأثير من 

سة؟ وهل أثر تبني جامعة ألخرى وأحيانا من كلية ألخرى، فما حقيقة ذلك في الجامعات املختارة كنماذج للدرا

 واملجتمعي؟  اإلداري القيم الجوهرية والداعمة بدرجة كبيرة على تحسين أدائها األكاديمي، 

 جتربة جامعة امللك عبد العزيز السعودية   1.2.2.3

نشر التعليم العالي في املنطقة بحجة  1964سنة  محمد علي حافظطرح فكرة إنشاء هذه الجامعة 

مؤسسة بصفتها الجامعة تأسست تم تجسيدها و  1967، وفي عام العربية السعوديةالغربية من اململكة 

ومعالي وزير املعارف  بن عبد العزيزبرئاسة امللك فيصل  هاوشكلت اللجنة التأسيسية ل خاصة بجدة تعليمية

1 See: Cambridge Science Park, Web-site : http://www.cambridgesciencepark.co.uk, See on: 02/05/2015, At: 22.46 
2 See: Environment & Energy Section, Web-site: http://www.admin.cam.ac.uk/offices/em/sustainability, See on: 02/05/2015, At: 23.00 
3 See: Cambridge Innovation in Numbers, Web-site: https://www.cam.ac.uk/research/innovation-at-cambridge/innovation-in-numbers, 

See on: 02/05/2015, At: 23.00 
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بضم الجامعة إلى صدر قرار مجلس الوزراء  1974، وفي عام آنذاك الشيخ حسن بن عبد هللا آل الشيخ

، أثر واضح في ناشئة وما وفرته لها من دعم كبيرولقد كان لتبني حكومة اململكة لهذه الجامعة الدولة، ال

تقدم و تتكون حاليا من ثمانية عشر كلية وأربع معاهد وبرنامجين للدراسات العليا، تحولها إلى جامعة عصرية 

بين الجامعات مكانة متميزة جامعة هذه التحتل  1.طالب 180212 لد: ي جميع التخصصاتبرامج تعليمية ف

 املة.وتعتبر تجربتها رائدة في مجال تبني قيم الجودة الشالعربية 

كانت الجامعة من أوائل الجامعات السعودية قيم إدارة الجودة الشاملة في جامعة امللك عبد العزيز:  ‒

إدارة كاملة لذلك خصصت  ، حيث2001ابتداء من شهر جانفي التي استحدثت برنامج الجودة الشاملة 

بيت خبرة متميز  اإلدارةوتعتبر هذه ، تابعة لوكالة التطوير مباشرة تحت املستوى التنظيمي إلدارة الجامعة

تقديم البرامج االستشارية والتنفيذية )الرؤية(، وتقوم ب في مجال الجودة على املستوى الوطني والدولي

، كي تصبح الجودة )الرسالة(قطاعات الجامعة مختلف في  والتعليمية الرائدة واملتميزة في مجاالت الجودة

وتلتزم  عاليتها.د الالزمة للحفاظ على فوتخصيص املوار  جزءا أساسيا من املمارسة اليومية ألنشطتها،

ق قيم الجودة الخاصة بد: التركيز على الزبون، القيادة، مشاركة األفراد، إدارة العمليات، بتطبي اإلدارة

ولتحقيق  .تبادلة مع املوردينالتطوير املستمر، بناء القرارات على الحقائق والعالقة املإدارة النظام، 

جودة بالتدريب والتطوير والتأهيل املستمر لرفع تزم إدارة العا ملموسا تلاألهداف وجعلها واق مختلف

اقتراحاتهم وأفكارهم، وتوفير بيئة العمل املناسبة، وتفعيل مبدأ املشاركة ني كفاءة منسوبيها، وتب

واملراجعة الدورية لنظام إدارة الجودة،  اإلداريةواملساهمة الفعالة، إضافة إلى املراقبة الذاتية واملتابعة 

يعد من االهتمامات األولى لجامعة امللك عبد وعليه فإن تبني قيم إدارة الجودة الشاملة  2ألهداف الجودة.

 واملجتمعي.   اإلداري العزيز ومحورا أساسيا في خططها االستراتيجية قصد تحسين أدائها األكاديمي، 

حاولت إدارة الجودة بذل كل الجهود من أجل االلتزام إنجازات إدارة الجودة لجامعة امللك عبد العزيز:  ‒

ورشة عمل،  25تدريبي، تنظيم أكثر من  وبرنامج دورة 30بعقد أكثر من  وفي هذا الصدد قامتبمهامها، 

حليل القيام بعدة زيارات تفقدية لتكلها في مجال أنظمة الجودة، إضافة إلى  محاضرات 10عقد أكثر من و 

تأسيس أنظمة بادرت إدارة الجودة إلى  2002، ومنذ سنة تنظيم عدة لقاءات بخصوص الجودةو  الفجوة

 9001 اإليزو املتكاملة بعدة كليات وإدارات ما مكنها من الحصول على الشهادات التالية: شهادة  اإلدارة

كلية علوم األرض، كلية اآلداب كلية الطب، واملالية،  اإلداريةالعامة للشؤون  اإلدارة) 2000طبعة 

مج الجودة الشاملة، كلية العلوم، كلية الهندسة، معهد البحوث واالستشارات، برنا ية،اإلنسانوالعلوم 

)عمادة خدمة  2008طبعة  9001 اإليزو (، شهادة مركز تقنية املعلومات ومركز التطوير التعليم الجامعي

-http://www.kau.edu.sa/Pages، على املوقع: تاريخ جامعة امللك عبد العزيز راجع: 1

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%86%D8%A7.aspx :22.39، على الساعة: 03/05/2015، مطلع عليه بتاريخ 
، على 03/05/2015مطلع عليه بتاريخ: ، http://total-quality.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=111&Lng=AR، على املوقع: عن إدارة الجودةراجع:  2

 22.45الساعة: 
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العامة للتمويل  اإلدارة العامة لألمن والسالمة، اإلدارةاملجتمع والتعليم املستمر، عمادة شؤون املكتبات، 

العامة  اإلدارةث العلمي، عمادة الدراسات العليا، الذاتي، وكالة الجامعة للدراسات العليا والبح

كلية الهندسة، دب، كلية علوم البحار، كلية الحاسبات وتقنية املعلومات، كلية العلوم واآل  للدراسات،

(، شهادة معهد البحوث واالستشاراتكلية العلوم واآلداب، كلية األرصاد والبيئة وزراعة املناطق الجافة و 

، كلية العلوم واآلداب وكلية األرصاد والبيئة وزراعة املناطق )كلية العلوم 2004طبعة  14001 اإليزو 

كلية العلوم واآلداب وكلية األرصاد والبيئة  )كلية العلوم، 2007طبعة  18001 اإليزو (، شهادة الجافة

   1. (وزراعة املناطق الجافة

تمكنت الجامعة بفضل الجهود املبذولة لاللتزام بقيم عبد العزيز والتصنيفات الدولية: امللك جامعة  ‒

حيث  ،وكلياتها من تحسين أدائها بخصوص التصنيفات الدولية إداراتهامختلف الجودة على مستوى 

مقارنة بالجامعات العربية التي تظهر أغلبها في مؤخرة  الجامعات العاملية أهمظهرت ضمن قوائم 

 تصنيف شنغهاي،أو  الترتيب األكاديمي للجامعات العامليةفي  151وذلك كما يلي: املرتبة ، التصنيف

، QSفي التصنيف العالمي للجامعات  334املرتبة ، العالي للتعليم التايمز مجلة في تصنيف 351املرتبة 

تصنيف الجامعات في  484واملرتبة  Webometricsلتصنيف الحضور االفتراض ي للجامعة  780املرتبة 

 URAP .2 األكاديمي األداءحسب 

بالنسددبة للبددرامج األكاديميددة تعمددل مختلددف الكليددات جامعــة امللــك عبــد العزيــز: األ ــاد مي ل األداءتحســين  ‒

تمكنت الجامعة فعليا  حيثعلى تحسينها انطالقا من املشاركة الواسعة والفعالة ألعضاء هيئة التدريس، 

هيئدددددة مددددن طددددرف كليددددة الهندسددددة  شددددهادة لبرنددددامج 12: كدددداآلتيشددددهادة اعتمدددداد أكدددداديمي موزعددددة  71مددددن نيددددل 

 مددن قبددلطددب األسددنان كليددة شددهادات لبددرامج  4، 2009منددذ  االعتمدداد األمريكيددة للعلددوم الهندسددة والتقنيددة

طدددددددددددددددددددددددددددرف  مدددددددددددددددددددددددددددن ةكلية املجتمع بجدشهادات لبرامج  9، 2008منذ  املنظمة األوروبية لتعليم طب األسنان

الجمعيددددة الجيولوجيددددة  مددددن طددددرف كليددددة علددددوم األرضبددددرامج شددددهادات ل 6، التعلدددديم املنهدددديس مفوضددددية مجلدددد

مدددددن  إدارة األعمددددال( بددددرامج ماجسدددددتير) اإلدارةكليدددددة االقتصدددداد و بددددرامج شدددددهادات ل 3، 2009منددددذ  البريطانيددددة

كليدة العلدوم )برندامج الكيميداء( شهادة واحددة لبدرامج ، 2010منذ األكاديمي األمريكية  هيئة االعتمادطرف 

كليدددددة األرصددددداد والبيئدددددة وزراعدددددة شدددددهادة لبرندددددامج  13، 2010مندددددذ  الكيميائيدددددة الكنديدددددةالجمعيدددددة مدددددن طدددددرف 

كليددة شددهادة لبرنددامج  15، 2011منددذ  البيئيددة البريطانيددة اإلدارةمؤسسددة امليدداه و مددن طددرف  املندداطق الجافددة

لبددرامج  شدهادة واحدددة، 2011للتعلديم الحددر منددذ  األكاديميددة األمريكيددةمددن طدرف  يةاإلنسدداناآلداب والعلدوم 

 شددهادة واحدددة لبدددرامج، 2013منددذ  هيئددة اعتمدداد بددرامج اللغددة االنجليزيددةمددن طددرف معهددد اللغددة اإلنجليزيددة 

، مطلع عليه http://total-quality.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=111&Lng=AR، على املوقع: إنجازات إدارة الجودةعلى:  باالعتمادإعداد الباحث  1

 21.12، على الساعة: 04/05/2015بتاريخ: 
 ،http://vp-development.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=351&lng=AR&cid=236846 :املواقع التالية على باالعتمادإعداد الباحث  2

http://www.webometrics.info/en/aw/Saudi%20Arabia ،http://www.urapcenter.org/2013/country.php?ccode=SA&rank=all، امطلع عليه 

 21.19، على الساعة: 04/05/2015بتاريخ: 
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شدددهادة ، 2013مندددذ  الهيئدددة البريطانيدددة للعلدددوم الحيويدددة الطبيدددةمدددن طدددرف كليددة العلدددوم الطبيدددة التطبيقيدددة 

املؤسسددة مددن طددرف  فددي إدارة األعمددال(تير التنفيددذي بددرامج املاجسدد) اإلدارةو  كليددة االقتصددادواحدددة لبرنددامج 

مددن طددرف  تقنيددة املعلومدداتكليددة الحاسددبات و شددهادات لبددرامج  3، 2013منددذ  اإلدارةاألوربيددة لتطددوير علددم 

كليددددة الدراسدددددات امج شدددددهادة واحدددددة لبددددر ، 2013منددددذ  هيئددددة االعتمدددداد األمريكيددددة للعلدددددوم الهندسددددة والتقنيددددة

مددن  كليددة التمددريض امجبددر شددهادة واحدددة ل، 2013منددذ  فياااملنظمددة الدوليددة للهيدددروجر مددن طددرف  البحريددة

هددذه  فقددد وصدل إلددى ذروة إنتاجدهأمدا البحددث العلمدي  1. 2014 منددذ هيئدة االعتمدداد فدي تعلدديم التمدريضقبدل 

 1016مقال في مؤتمر،  656مقال في مجلة دورية،  6967كتاب،  248بحث موزعة على:  10348السنة بد: 

واملتعلقدددة: بطريقدددة جديددددة العديدددد مدددن بدددراءات االختدددراع رسدددالة جامعيدددة، إضدددافة إلدددى  1461بحدددث مددددعم و

املحركات  ياء امليكانيكية فمريكية عن األخطبراءتي اختراع في الواليات املتحدة األ ، حفظ الجثث والعيناتل

تطدددددوير نظدددددامين لصدددددالح شدددددركة إيتدددددون فدددددي واليتدددددي ويسكونسدددددين وأوهدددددايو  مدددددن خددددداللالكهربائيدددددة التحريضدددددية 

زع داسددددتخدام الندددددحددددول  أملانيدددددا يراع األوربددددي بميددددونيخ فدددددراءة االختدددددمدددددن مكتددددب بددددراع داختددددبددددراءة  ،األمددددريكيتين

السددددترين كمددددادة هيدروكربونيددددة عطريددددة بالغددددة األهميدددددة زين إلددددى مدددددادة دالهيدددددروجيني لتحويددددل مددددادة أثيددددل بندددد

مدينددة امللددك عبدددالعزيز  يفد راع د، براءتددي اختددتسدتخدم بصددورة واسددعة كمدادة خددام إلنتدداج املطدداط الصدناعي

القواطع الكهربائية املصنوعة و  بعنوان تقنية النقطة املنصفة لحماية املولدات الكهربائيةللعلوم والتقنية 

  2.من الزنك والنحاس

تتظدافر جهدود املدوارد البشدرية داخدل مختلدف قطاعدات  لجامعة امللك عبد العزيز: اإلداري  األداءتحسين  ‒

اف األطر واملجتمعية ملختلف  اإلداريةهذه الجامعة من أجل تحقيق التميز في تقديم الخدمات األكاديمية و 

والجهدددددات، ولعدددددل إنجدددددازات إدارة الجدددددودة املوضدددددحة أعددددداله ونيدددددل العديدددددد مدددددن الكليدددددات واالدارات لشدددددهادات 

املالي وأداء املدوارد البشدرية بلغدة األرقدام يغيدب  األداءالتقييس دليل على ذلك، إال أن التفصيل في تحسين 

 في تقارير هذه الجامعة.

وخدمدددة  االجتماعيددةتضددع هددذه الجامعددة املسددؤولية  املجتمعــي لجامعــة امللــك عبــد العزيـــز: األداءتحســين  ‒

حيددددث تخصددددص لددددذلك عمددددادة خدمددددة املجتمددددع   املجتمددددع مددددن أولوياتهددددا وركددددن أساسدددد ي فددددي رؤيتهددددا ورسددددالتها،

تلف التنسيق مع مخترجع لهما مهمة والتعليم املستمر وكذا إدارة املسؤولية االجتماعية وخدمة املجتمع، 

واملشدددددداركة فددددددي  ملراكددددددز واإلدارات داخددددددل الجامعددددددة لنشددددددر ثقافددددددة املسددددددؤولية االجتماعيددددددةالكليددددددات، املعاهددددددد، ا

إضدددافة إلدددى تخصددديص وكالدددة لألعمددددال مختلدددف األنشدددطة والفعاليدددات لخدمدددة املجتمدددع الددددداخلي والخدددارجي، 

يدة لجعلهدا كمشداريع اإلبداعار التدي تقدوم بددعم األفكد املعرفي تتكون من: منظومة األعمال واملعرفة اإلبداعو 

، على املوقع: الكليات الحاصلة على شهادة االعتماد األ اد مي في جامعة امللك عبدالعزيز على: عتمادباال إعداد الباحث  1

http://aaa.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=913&lng=AR :21.49، على الساعة: 04/05/2015، مطلع عليه بتاريخ 
2

، على املوقع: امللك عبد العزيزعمادة البحث العلمي بجامعة  على: باالعتمادإعداد الباحث  

http://dsr.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=305&lng=AR :22.16، على الساعة: 04/05/2015، مطلع عليه بتاريخ 
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حقيقيدددة مدددن خدددالل حاضدددنات األعمدددال، بيدددوت الخبدددرة، املعامدددل املركزيدددة وحددددائق املعرفدددة، معهدددد البحددددوث 

الفتدددرة  خدمدددة للقطددداع الخددداص فدددي 73خدمدددة للقطددداع العدددام وأكثدددر  237قددددم أكثدددر مدددن الدددذي واالستشدددارات 

)تتمثددل هددذه الخدددمات فددي االستشددارات، خدددمات االشددراف واألبحدداث(، مركددز  2012إلددى  2010املمتدددة مددن 

لتعزيددز دور الشددباب فددي دعددم االقتصدداد ومواجهددة البطالددة عددن طريددق وريددادة األعمددال والددذي يهدددف  اإلبددداع

ج دعددم وتسددهيل الل تقددديم بددرام، مددن خددفعيلهددا عمليدداواالبتكددار ودعددم ريددادة األعمددال وت اإلبددداعنشددر ثقافددة  

االبتكاريددددة الرياديدددة، وتقدددديم االستشددددارات العامدددة واملتخصصدددة والدددددورات التدريبيدددة فددددي األعمدددال واملشددداريع 

ولإلشارة فإن تحسين هذه الخدمات املجتمعية يصدر من االلتزام الواسدع  1 ريادة األعمال.  اإلبداعمجال 

 مل داخل هذه الجامعة.بقيم الجودة في جميع مجاالت ومظاهر الع

واملتعلقددة بقديم إدارة الجددودة الشدداملة وتحسددين أداء  سددابقاكددذلك أن املعلومدات املوضددحة  اإلشددارةوتجددر 

جامعدة امللدك عبدد العزيددز، تبقدى عامدة بدل إن التفصدديل فيهدا بدرجدة مدن الدقددة خصوصدا ربدط القديم الجوهريددة 

 .مطولةجد قد يتطلب دراسة  لهذه الجامعة واملجتمعي اإلداري األكاديمي،  األداءوالداعمة بتحسين 

 العربية املتحدة اإلماراتجتربة جامعة    2.2.2.3

ية بمبادرة من الشيخ زايدد بدن سدلطان آل اإلماراتفي مدينة العين  1976هي جامعة حكومية تأسست عام 

مدددا  فيهددايبلددغ عددددد الطلبددة املسدددجلين و ، مدددير جامعدددةكالدددكتور علدددي راشددد النعيمدددي يتدددولى قيادتهددا حاليدددا نهيددان، 

تدددددددوفر الجامعدددددددة مجموعدددددددة متنوعدددددددة مدددددددن بدددددددرامج الدراسدددددددات الجامعيدددددددة وبدددددددرامج  طالدددددددب وطالبدددددددة، 14000يقدددددددارب 

موزعددة علددى تسددعة كليدات، حيددث تحتددل مراكدز متقدمددة عربيددا ودوليددا،  الدراسدات العليددا املعتمدددة وذات الجدودة
 تعتبر تجربتها في مجال تبني نظم الجودة من التجارب الرائدة. وكونها جامعة بحثية ذات مكانة مرموقة2

مبكرا أهمية هذه الجامعة أدركت  :العربية املتحدة اإلماراتجامعة الشاملة في  الجودة إدارة قيم ‒

بخريجين  رفد املجتمع ، وتقديم برامج تعليمية متميزة تضمنالجامعي ضمان الجودة في تطوير التعليم

وثيقة أنشطة  بدأت الجامعة في وضع 1989 ، وبالضبط في عام من الكفاءة واالقتدارعلى درجة عالية 

واليوم يعد ضمان الجودة في ، 1990عام  تقييم بعض وحداتها األكاديمية لتنطلق عمليةضمان الجودة، 

، تشمل: التخطيط آليات دةعوفي سبيل ذلك فإنها تستخدم  ،من صميم أنشطتهاهذه الجامعة 

متخذة من قيم  3، واالعتماد األكاديمي االستراتيجي، التقويم الخارجي، برنامج مخرجات التعلم وتقويمها

 الغني للوطن احترام القيم والتراث وخصوصا قيم:لتحقيق ذلك،  توجيهيةإدارة الجودة الشاملة كمبادئ 

، http://community.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=185&Lng=AR على املواقع التالية: باالعتمادإعداد الباحث  1

http://csr.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=912&Lng=AR ،http://vpbkc.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=836&Lng=AR :مطلع عليها بتاريخ ،

 23.12، على الساعة: 04/05/2015
 21.43، على الساعة: 05/05/2015، مطلع عليه بتاريخ: http://www.uaeu.ac.ae/ar/about، على املوقع: نظرة عامة حول الجامعة راجع: 2
على ، العربية املتحدة في مجال ضمان الجودة األ اد مية:  لية التربية نموذجا اإلماراتتجربة جامعة عبد اللطيف حسين حيدر الحكيمي،  راجع: 3

 21.54، على الساعة: 05/05/2015مطلع عليه بتاريخ: ، https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4281147/14.pdfاملوقع: 

http://www.uaeu.ac.ae/ar/about/
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الثقة واملصداقية  وتعزيز عدالة ال لتحقيق النزاهة والشفافية، والتعددية والرأي اآلخر والتنوع الثقافي

 التعاون والعمل الجماعي، الريادة والتعلم املستمر  وتدعيم العمل بروح الفريق، واملساءلة املؤسسية

وااللتزام بالتحليل العلمي الدقيق لوضع  ، فاعلية اتخاذ القرار روح االبتكار واملبادرة والتميزوتنمية 

سياسات وقنوات االتصال املتنوعة مع كافة  تنشيطو  التواصل الفعال ،خططالو  قراراتمختلف ال

أثر هذا التكامل الذي  1 الفئات املعنية املوظفين، الطلبة، الشركاء، املوردين، املجتمع املحلي والدولي.

حدث بين أنشطة ضمان الجودة وقيم إدارة الجودة الشاملة على تميز هذه الجامعة وتحسين أدائها في 

 ات مختلفة.مستوي

نجد أن الجامعة قد  للبحث العلميبالنسبة العربية املتحدة:  اإلماراتاأل اد مي لجامعة  األداءتحسين  ‒

 البحث العلمي واالبتكار تطوير قدراتحققت نتائج جد مرضية وفقا للهدف االستراتيجي املسطر واملتعلق ب

براءة منذ بداية  36، حيث وصل عدد براءات االختراع إلى واإلقليمية األهمية الوطنية في املجاالت ذات

ويجري  ،خر مسجل في الهيئات القضائية األخرى آ طلب 98باإلضافة إلى ، 2007عملية التسجيل سنة 

قد  لهذه الجامعة طلب بغرض تسويقها، وفي املقابل نجد أن عدد املنشورات 26في نحو  النظر حاليا

 :)املقاالت 2013/2014لسنة الجامعية خالل اللمؤتمرات رقة مقدمة مقالة بحثية وو  1114وصل إلى 

ومن هذه ، (23 :، مواد متفرقة26 :، مراجعات145 :، أوراق مقدمة للمؤتمرات16 :، الكتب/الفصول 904

 SCOPUSحسب إحصائيات  %25إلى  %1األعمال البحثية نجد ما نشر في أكبر املجالت العلمية من 

 2. أكبر املجالت( %109،25أكبر املجالت:  %5، 28أكبر املجالت:  %5، 4أكبر املجالت:  %1) 2013لسنة 

حسب  خريج 57837أستاذ و 644طالب و 14024الذي يتحمل نتائجه  التعليمي األداءأما فيما يخص 

مستوى شهادات االعتماد األكاديمي واملؤسس ي، فنجد أنه تحسينه قد تحقق على  2014،3إحصائيات 

األكاديمي ملؤسسات التعليم العالي  لجنة االعتمادحيث منحت الجامعة اعتمادا مؤسسيا من قبل 

تم قبول الجامعة لوضع ملف  2014ملدة خمس سنوات، وفي ماي  2014ية في مارس اإلمارات الحكومية

( بناء على التقييم WASC) الغربية للكليات والجامعاتلجنة االعتماد التابعة للجمعية  لدى لهاتأه

طلب  مرشح قوي كي ينظر في اإلماراتأن جامعة والذي يقض ي  قام به خبراؤهاالتشخيص ي الذي 

 واالقتصاد من قبل اإلدارةتمديد االعتماد األكاديمي لكلية كذلك قد تم ، WASCمن قبل  اعتمادها

في إدارة برامج البكالوريوس واملاجستير  لجميع (AACSB)األعمال  جمعية الكليات املتقدمة في إدارة

حصلت عليه أقل من خمسة في  ، هذا االعتمادبرنامج الدكتوراه في إدارة األعمالاألعمال واملحاسبة و 

، مطلع عليه بتاريخ: http://www.uaeu.ac.ae/ar/about/vision_mission_values.shtml، على املوقع: الرؤية والرسالة والقيم واألهداف راجع: 1

 22.56، على الساعة: 05/05/2015
، على املوقع: 2013/2014التقرير السنوي العام الجامعي العربية املتحدة،  اإلماراتجامعة  راجع: 2

http://www.uaeu.ac.ae/en/flipbooks/annual_report/pdf/annual_report_ar.pdf :ص ، ص 23.03، على الساعة: 05/05/2015، مطلع عليه بتاريخ

27-28  
، 23.56، على الساعة: 05/05/2015يخ: ر ، مطلع عليه بتاhttp://www.uaeu.ac.ae/ar/ar_uaeu_fact_sheet.pdf، على املوقع: حقائق عن الجامعة راجع: 3
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قبل ن م يندولي اعتمادينعلى  كلية األغذية والزراعة وقد حصلت في العالم، اإلدارةاملئة من برامج 

التعليمي  األداءوتحقق تحسين  1األمريكية. معهد تقنيي األغذية في مدينة شيكاغو و  الزراعي في كندااملعهد 

العام  لالخ أجري على مستوى إعداد خريجين قياديين ورواد في تخصصاتهم، إذ تشير نتائج املسح الذي 

الجامعة وتوافقها بهدف تقييم تصورات الخريجين واملوظفين حول خدمات هذه  2012/2013 الجامعي

، في حين بلغت نسبة توظيف %77مع سوق العمل، أن معدل التوظيف للدفعة الثانية والثالثين قدر بد: 

ن عن يرة من الخريجشأعرب ما يقارب تسعة من عوهي نسبة جد معتبرة، وباملقابل  %20الطالبات 

ئهم عن الخدمات لطلبة بإبداء آراالجامعة، ولم يكتفي اه لخدمات ومستوى التعليم الذي تقدمارتياحهم ل

فترة  خاللأن التعليم والتدريب اللذان شهدوه  أظهروا الثقة تجاه ما تعلموه وكيفاملقدمة فقط بل و 

 2ر شخصياتهم.يكبر في تغيدراستهم في الجامعة كان له األثر األ

 %75املسح السابق أن كذلك أظهرت نتائج  العربية املتحدة: اإلماراتلجامعة  اإلداري  األداءتحسين  ‒

املقدمة في الجامعة، وأن سبعة من  اإلداريةعن رضاهم عن الخدمات أعربوا قد من الطلبة واملوظفين 

عشرة من املستجوبين اتفقوا على أن الجامعة توفر فرصا للتطوير الشخص ي واملنهي وتوفر البنية التحتية 

 2013/2014الجامعي ل العام الالذي انعكس بوضوح خاألمر  3الحديثة واملرافق العصرية للقوة العاملة،

على فعالية وكفاءة إدارة املوارد املالية واملشتريات، وتطبيق أفضل املمارسات في مجال املوارد البشرية، 

، وتوفير خدمات تقنية املعلومات الحديثة، وتنفيذ أفضل األداءونتائج  االستراتيجيةوتطوير الخطط 

هذا وتميز النتائج  قيادة، وكل ذلك يدعمه التواصل الداخلي والخارجي الفعال.املمارسات في مجال ال

 املالية بتطورها خاصة في السنوات األخيرة كما يوضحه الجدول املوالي: 

 املبلغ بالدرهم                 العربية املتحدة اإلماراتتطور النتائج املالية لجامعة  (:3/5الجدول رقم )

 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 البيان

 1,832,367,633.05 1,729,913,545.85 1,453,397,766.92 1,637,975,204.86 1,461,819,750.74 مجموع اإل رادات

 1,605,051,381.31 1,576,617,501.2 1,522,082,490.11 1,463,366,914.43 1,412,034,493.35 مجموع النفقات

 227,316,251.74 153,296,044.65 155,970,203.49 225,115,976.86 50,785,257.39 الفائض / العجز

، 2012/2013 ،2011/2012، 2010/2011، 2009/2010ة الجامعي السنواترير اتقالعربية املتحدة،  اإلماراتجامعة راجع:  املصدر:

، مطلع عليه بتاريخ: http://www.uaeu.ac.ae/ar/vc/mcd/publications/annual_report.shtmlعلى املوقع:  ،2013/2014

 22.21، على الساعة: 07/05/2015

العربية  اإلماراتيالحظ من الجدول أعاله أن هناك تطور ظاهر في النتائج املالية األساسية لجامعة 

( بين سنتي 176530994,35) %347,60بنسبة تضاعف الفائض إلى أكثر من ثالث مرات املتحدة، حيث 

 34-33، مرجع سابق، ص ص 2013/2014التقرير السنوي العام الجامعي العربية املتحدة،  اإلماراتجامعة  راجع: 1
، على املوقع: 2012/2013التقرير السنوي العام الجامعي العربية املتحدة،  اإلماراتجامعة  راجع: 2

https://www.uaeu.ac.ae/en/vc/mcd/publications/a-annual_report-6-10-2013.pdf :45، ص 18.19، على الساعة: 07/05/2015، مطلع عليه بتاريخ 
 املرجع أعاله، نفس الصفحة 3
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( في مجموع 370547882,31) %25,35، ولوحظ كذلك أن هناك تغير بنسبة 2013/2014و 2009/2010

وهو ضعيف ( 193016887,96) %13,67االيرادات لنفس الفترة، أما التغير في مجموع النفقات فقد قدر بد: 

 مقارنة مع تغير االيرادات والعجز. 

 لتعزيز متميزة بمكانة اإلمارات جامعة تتمتعالعربية املتحدة:  اإلماراتلجامعة  املجتمعي األداءتحسين  ‒

حيث تقدم هذه الجامعة العديد  الدولة، في األولى الوطنية الجامعة باعتبارها املجتمع في املعرفية الثروة

 والتدريب ،اإلحصائية االستشارات خدمة واالقتصاد اإلدارة كلية تقديم أهمها: من البرامج املجتمعية،

 املالية الصناعة تطوير في اإليجابية مساهمتها على تأكيدا الحكومية، املنظمات من للعديد اإلحصائي

 املصمم األعمال إدارة في املاجستير برنامج لتقديم الصناعية القيادة مركز افتتاح إلى باإلضافة مية،ال اإلس

 حول  عمل ورش لالخ من املجتمعية، األنشطة من العديد التربية كلية وكذلك تقديم .توازن  شركة ملوظفي

 التكنولوجيا باستخدام وذلك املنهي، التأهيل وإعادة املميز، والتعليم املبكر، والتدخل والتقدير، التقييم

 السمع، وضعف العقلية اإلعاقات ذوي  الطلبة وتعليم الخاصة، االحتياجات ذوي  طلبة تعليم في املساعدة

  1.واملتفوقين املوهوبين تشخيصل نموذج وتنفيذ النطق، مشكالت ملعالجي تدريبية دورات تقديم عن الفض

العربية املتحدة هي من التجارب الرائدة عربيا  اإلماراتعلى ذلك األساس يمكن القول أن تجربة جامعة 

 األداءفي تحسين  القيم ية تكريس هذهودوليا في اعتماد قيم إدارة الجودة الشاملة، حيث ثبتت فعال

كما يتطلب  بالدقة املتناهية في تقارير الجامعة، إال أن تقييم هذا األثر  وردكما واملجتمعي  اإلداري األكاديمي، 

 دراسة جد معمقة.لوحظ بالنسبة للتجارب السابقة 

 كليات االقتصاد بعض مناذج رائدة العتااد قيم إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني أداء    3.2.3

ال شك أن تجربة بعض الجامعات في تبني قيم إدارة الجودة الشاملة ستنقل حتما إلى كلياتها، باعتبارها 

هي أحد أهم روافد تقديم هذه مركز تقديم مختلف الخدمات للمجتمع الداخلي والخارجي، وكليات االقتصاد 

 يؤدي تبني هذه القيم لتحسين أداء الكليات أدناه؟فهل والتي يمكن أن تتأثر كذلك بقيم الجامعة،  الخدمات

 كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسيةجتربة    1.3.2.3

عة لجامعة لندن تابية العامة ال، هي إحدى الكليات البحث(LSE)  كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

راهام )سيدني ويب، بياتريس ويب، غ من قبل أعضاء الجمعية الفابية 1895تأسست عام ، في بريطانيا

 ،1902 عامبمنح الدرجات العلمية  لتبدأ 1900دن عام انضمت إلى جامعة لنواالس، وجورج برنارد شو(، 

، االقتصاد مجاالتعلى مستوى العالم في البحث والتدريس في  املتميزةتعد أحد املؤسسات التعليمية 

ويعتبر التزامها بتبني قيم إدارة الجودة  2.األنثروبولوجيا، املحاسبة والتمويل، علم االجتماع، القانون ، اسةالسي

 39، مرجع سابق، ص 2013/2014التقرير السنوي العام الجامعي العربية املتحدة،  اإلماراتجامعة  راجع: 
2 See: About LSE, Web-site: http://www.lse.ac.uk/aboutLSE/aboutHome.aspx, See on: 10/05/2015, At: 20.39 
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ى الشاملة سر تميزها عامليا ونيلها للمراتب األولى في التصنيفات الدولية، وكذا تحسين أداءها على املستو 

 واملجتمعي، وذلك كما يلي: اإلداري األكاديمي، 

كغيرها من الكليات تسعى هذه  :لالقتصاد والعلوم السياسية لية لندن قيم إدارة الجودة الشاملة في  ‒

املؤسسة التعليمية إلى تحقيق املطابقة مع معايير الجودة الداخلية والخارجية، خاصة تلك املحددة من 

باملراجعة وضمان جودة   يعنىتخصص لذلك مكتب و (، QAAقبل وكالة ضمان الجودة البريطانية )

ضمان جودة البرامج، املقررات، الخدمات الطالبية، املناهج،  ترجع له مهمةوالذي (، TQARO) التعليم 

 والتميز الدرجات... وغيرها لتكون متوافقة بل وتفوق ما هو مطلوب، وذلك عن طريق تكريس قيم الجودة

ة جديدالنزاهة ووضع إجراءات في:  واملتمثلة أساسا 1،واحترام ثقافة وتاريخ مختلف إدارات وأقسام الكلية

 ، الحرية الفكرية وتوسيع املجال للتعبير عن مختلف اآلراء ونشر لتمسك بأعلى معايير األخالق والسلوكل

بروح االحترام املتبادل، التميز في التدريس بهدف تخريج كفاءات لديها عمق مختلف الثقافات واملعارف 

العاملية، التميز في البحث سواء  معرفي وقدرة على التفكير النقدي ووعي بالقضايا االقتصادية والسياسية

البحوث األكاديمية األساسية )املذكرات( أو البحوث التي تقدم منافع عامة )االستشارات(، املشاركة 

وتبني اقتراحاتهم،  الشركاء التجاريينو  ين والقادة،اإلداري، الواسعة وتعزيز التفاعل مع الطالب، األساتذة

رام البيئة والتطلع لتلبية احتياجات الحاضر دون املساس بخيارات احتدعم املجتمع الداخلي وتحفيزه، 

األجيال القادمة، املساواة والتنوع وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص للطالب واملوظفين مهما كانت الخلفيات 

االمتثال مع املعايير أعلى مستويات الجودة في االجتماعية والثقافية واالقتصادية، الحوكمة والتطلع إلى 

واملجتمعية بأعلى  اإلداريةطلوبة في الجامعات العاملية، الجودة والتطلع لتقديم الخدمات التعليمية، امل

املستفيد  دمات فعالة ترض ي الطلبة واملجتمعمستويات التميز، التركيز على الزبون من خالل تقديم خ

املسؤولية الجماعية ، يجيينوتحويل زبائن الخدمات االستشارية املتتابعة إلى شركاء استرات بأقل تكاليف

بين جميع أجزاء الكلية، التحفيز والتمكين من خالل توسيع الدور من خالل العمل على إرساء التعاون 

حتى في حاالت الحاجة ملشاركة اآلخرين إلضافة املهارات الالزمة من أجل  واملوظفين القيادي لألساتذة

رؤيا القيادية إلدارة املخاطر التي يمكن أن تواجه حماية الحصة السوقية، التخطيط االستراتيجي وال

الكلية ويكون لها أثر سلبي على سمعتها ومكانتها في السوق، عدم املشاركة في أشغال وفعاليات غير 

وهذه القيم تصب في معظمها ضمن القيم الجوهرية أو الداعمة إلدارة  2مسؤولة أخالقيا وال مجتمعيا. 

 .كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسيةأداء  فيت تحسينات عميقة الجودة الشاملة والتي أحدث

1 See: TQARO, Web-site: http://www.lse.ac.uk/intranet/LSEServices/TQARO/Home.aspx, See on: 11/05/2015, At: 19.45 
2 Prepared by the researcher, depending on: Gary Barclay (Planning Officer LSE), Strategic Plan 2011-16, Web-site: 

http://www.lse.ac.uk/intranet/LSEServices/policies/pdfs/school/strPla.pdf. LSE, Our mission, Guiding Principles and Values, Web-site: 

http://www.lse.ac.uk/businessAndConsultancy/LSEEnterprise/about/values.aspx. See’s on: 11/05/2015, At: 19.57 
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ت تشير معظم التصنيفاضمن التصنيفات الدولية:   لية لندن لالقتصاد والعلوم السياسيةأداء  ‒

 غير متخصصة، الدولية أن هذه الكلية املتخصصة تحتل مراتب متقدمة مقارنة مع جامعات عاملية

عامليا  110املرتبة  LSEتحتل  2014فحسب التصنيف األكاديمي للجامعات العاملية شنغهاي الصادر في 

 34فيلفت أنها تحتل املرتبة  15-2014لسنة مجلة التايمز أما تصنيف ، جامعة 500ضمن قائمة أفضل 

نقطة كرصيد  100نقطة من أصل  70,9جامعة برصيد إجمالي مقدر بد:  400عامليا ضمن قائمة أفضل 

الرتبة  فيه أنها تحتل دلذات السنة فنج (URAPاألكاديمي ) األداءتصنيف الجامعات حسب  أمامعياري، 

نقطة(،  600مقارنة مع الرصيد املعياري )نقطة  154,82جامعة برصيد  2000عامليا من أصل  636

( Webmetricsجامعات )جامعة حسب التصنيف االفتراض ي لل 12000عامليا من أصل  225وتحتل املرتبة 

أن تخصص هذه الكلية قد يؤثر سلبا على تصنيفها خاصة وأن مخرجاتها  اإلشارةوتجدر  1. 2014لسنة 

البحثية تغطي مجاالت محددة عكس الجامعات التي تغطي مجاالت جد واسعة، ولكن تبني قيم الجودة 

 والتميز قد عوض عن ذلك.

بالنسبة للبحث العلمي نجد أنه ال  : لالقتصاد والعلوم السياسيةكلية لندن األ اد مي ل األداءتحسين  ‒

يتم التركيز على النشاطات الفردية، بل تعزز الكلية استراتيجية االلتزام ضمن لواء مجموعات بحثية 

أو مجموعات بحثية مركز(  20مراكز بحث مستقلة )لديها حاليا متعددة التخصصات، والتي تمثل إما 

وذلك مجال تقريبا ضمن نطاق تخصص هذه الكلية،  100مجموعة( تبحث في  18)لديها حاليا  كبيرة

، وأصبحت في القمة أو بالقرب قفزة نوعية في تحسين أدائها البحثيهذه الكلية قيم الجودة لتحقق بتبني 

 يظهره الجدول املوالي:  ، وذلك كمالجودة البحوث عدة تصنيفاتمنها حسب 

 تراكميالعدل بريطانية حسب املأفضل خمس جامعات  (:3/6الجدول رقم )

 املؤسسة التعليمية الترتيب
عدد البحوث 

 املقدمة

املعدل 

 التددراكمي

* 4 بدنسبة األبحاث 

 للمؤسسة التعليمية

* 3* أو 4 بدنسبة األبحاث 

 للمؤسسة التعليمية

 91 46 3.36 1,256.9 كلية لندن االمبراطورية 01

 87 50 3.35 532.2 لالقتصاد لية لندن  02

 87 48 3.34 2,409.3 جامعة أوكسفود 03

 87 47 3.33 2,087.6 جامعة كامبريدج 04

 87 40 3.27 737.7 جامعة كارديف 05

 ,site: -Web,Research Excellence Framework 2014Research Division (LSE) املصدر:

http://www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/REF2014/home.aspx, See on: 11/05/2015, At: 20.12 

1 Prepared by the researcher, depending on: Shanghai Jiao Tong University, Academic Ranking of World Universities 2014, Web-site: 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2014.html. Times Magazine, World University Rankings 2014-2015, Web-site: 

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking. Informatics Institute of Middle East, 2014-2015 

World Ranking (501-750), Web-site: http://www.urapcenter.org/2014/world.php?q=NTAxLTc1MA==. Cybermetrics Lab, World Ranking, 

Web-site: http://www.webometrics.info/en/world?page=2. See’s on: 11/05/2015, At: 22.13 
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تظهر نتائج الجدول أن كلية لندن لالقتصاد تظهر األخيرة حسب إجمالي البحوث املقدمة بحكم 

تخصصها عكس الجامعات األخرى، لكن من ناحية جودة هذه البحوث نجدها تدنو من القمة )املرتبة 

])نسبة  الثانية(، حيث تخطت أكبر الجامعات العاملية )كامبريدج وأوكسفورد( بالنسبة للمعدل التراكمي

وأيضا  %50د: ب *4األبحاث بد  لنسبة نسبةباللكل البحوث املقبولة، وكذا  *3.35[ بد: 1 –( 20البحوث املقبولة/

 ، وهذا يعتبر كمؤشر جد إيجابي لتحسين جودة بحوثها.%87بد: * 3* أو 4نسبة األبحاث بد بالنسبة ل

خاصة في السنوات األخيرة من  بنسب كبيرةالتعليمي لهذه الكلية أنه تحسن كذلك  األداءوتظهر نتائج 

، وكذا تحسن نسبة رضا الطالب إلى أن 2010إلى غاية  1990عدة جوانب، أولها نيل ثمانية جوائز نوبل منذ 

وذلك  2009مقارنة مع  %12وارتفاع مقدر بد  2012مقارنة مع  %3بزيادة قدرها  2013عام  %88بلغت 

وهذا يمكن أن يفسر الزيادة املستمرة ألعداد الطلبة خاصة طلبة ب، حسب إحصائيات املسوح الوطنية للطال 

مقارنة مع إجمالي الطلبة  2013/2014طالب في السنة الجامعية  6000الدراسات العليا الذين بلغ عددهم: 

، ففي السنة يعتبر تحسنها قياسياأيضا نسبة تحول الخريجين طالب في نفس السنة،  10800املقدر بد: 

منهم تحولوا  %30من خريجي هذه الكلية تحولوا مباشرة للعمل و%45نجد أن  2008/2009 الجامعية

إلى وجهات أخرى، أما  (%12منهم تحولوا للتكوين االضافي والدراسة معا والباقي ) %13للتكوين االضافي و

ة املتحولين ونسب %60فنجد أن نسبة الخريجين املتحولين للعمل ارتفعت إلى  2012/2013السنة الجامعية 

، هذه %6انخفضت إلى  للتكوين االضافي والدراسة معااملتحولين ونسبة  %20للتكوين االضافي انخفضت إلى 

إنما تدل على كفاءة البرامج التعليمية املقدمة نسبة الخريجين املتحولين للعمل  عاارتفالتغيرات خصوصا 

 19,6.1بالنسبة الوطنية االجمالية التي بلغت طالب لكل أستاذ مقارنة  11,8للطلبة الذين بلغت نسبتهم 

تسحنت النتائج املالية لهذه الكلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية:   لكلية اإلداري  األداءتحسين  ‒

ديم الخدمات التميز في تق والتركيز على تحقيقسنة بعد األخرى خصوصا بعد تبنيها لقيم الجودة 

 وهذا ما يظهره الجدول املوالي: اإلداريةالتعليمية و 

 املبلغ باأللف جنيه إسترلين        لكلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية  النتائج املالية تطور  (:3/7الجدول رقم )

 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 البيان

 279116 263213 243735 233703 220918 202859 189912 168717 149444 مجموع اإل رادات

 261046 232571 219026 214843 201689 185306 163466 147609 135707 مجموع النفقات

 18070 30642 24709 21159 19229 17553 26804 24383 15804 الفائض / العجز

 :site: -Web,2014 up to 31 July 2007 Year EndedAnnual Accounts for the LSE,Prepared by the researcher, depending onاملصدر: 

http://www.lse.ac.uk/intranet/LSEServices/financeDivision/lSEFinancialStatements.aspx, See on: 12/05/2015, At : 23.45 

1 Prepared by the researcher, depending on: LSE, Nobel Prize Winners, Web-site: 

http://www.lse.ac.uk/aboutLSE/keyFacts/nobelPrizeWinners/Home.aspx. LSE, Rise in Student Satisfaction at LSE, Web-site: 

http://www.lse.ac.uk/newsAndMedia/news/archives/2013/08/Rise-in-Student-Satisfaction-at-LSE-.aspx. LSE, Context Statistics 2014, 

Web-site: http://www.lse.ac.uk/intranet/LSEServices/planningAndStatistics/pdf/Context_Statistics.pdf. See’s on: 12/05/2015, At: 23.00 
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تطورت بمستويات جد مرتفعة، إذ تقدر درجة تغيرها بنسبة  LSEتظهر نتائج الجدول أعاله أن إيرادات  

في بين سنتي املقارنة وذلك بزيادة مسجلة في كل السنوات، أما النفقات فاملالحظ كذلك أنها ارتفعت  86,77%

، وهذا إنما يفسر بزيادة %92,36ألف جنيه إسترليني بنسبة تغير مقدرة بد:  261046كل السنوات لتصبح 

الكلية التدريسية والبحثية وتحسن مكانتها في سوق التعليم العالي )من جهة زيادة االيرادات(، نشاطات هذه 

(، ولعل ما يعبر أكثر عن النفقاتين واملوظفين )من جهة زيادة اإلداريويفسر بتزايد أعداد الطلبة واالساتذة و 

إذا  قليلةأرباح  ذاتتقدم خدمات  هااملالي ظهور الكلية بفائض في جميع السنوات على اعتبار أن األداءتحقق 

 مشروع واحد. مجرد ما قورنت باملؤسسات الصناعية أو التجارية التي تحقق أرباح طائلة من

بين دائم ومؤقت، فالكلية تبني سياسة  4659الذين بلغ عددهم بالنسبة ألداء املوارد البشرية أما 

(، إضافة إلى %25األوروبي )هذه النسبة بلغت توظيفها على استقطاب الكفاءات ولو من خارج االتحاد 

تحقيق التنمية املستمرة لجميع املوظفين حتى ولو كانوا مؤقتين، وتشير مختلف تقارير هذه الكلية أن أداء 

مواردها البشرية تحسن باستمرار في ظل تبني قيم إدارة الجودة الشاملة وتحديد معايير أداء عالية يتم فيها 

 1.ل ما هو متميزمراجعة ومكافأة ك

تحقيق االستدامة بتزمة بقوة مل LSE: لكلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية املجتمعي األداء تحسين ‒

هذه السياسة  اعتمدت 2005، ومنذ االستراتيجية ومدونة األخالقيات تهاخط جوهري فيمبدأ كالبيئية 

باستمرار لتتوجه سنة بعد األخرى إلى دمج االستدامة بقوة في جميع  البيئي ئهاتحسين أداوحددت أهداف 

مقارنة مع خط  2020بحلول عام  %54 إلىانبعاثات الكربون  ومن هذه األهداف تخفيض نسبةأنشطتها. 

النفايات معدل معايير االستدامة، وتقليل  تتطابق مع مبانيهاجميع أن ، وضمان 2005أو سنة األساس 

 البيئةب سياسة الكلية على ربطفريق االستدامة يعمل  ولتحقيق ذلك. استغاللها تعظيم معدالتو 

الجامعية، وفي هذا الحياة اليومية  فيمظهرا االستدامة  لجعل LSEملجتمع  مع الفرق األخرى بالتنسيق 

املجتمع  يواجهها تحديات التنمية املستدامة التيفهم عميق لالصدد تحاول الكلية أن توفر لطلبتها 

 أهمها: مجال االستدامة( حققت الكلية الكثير من االنجازات في 2005وانطالقا من سنة األساس ) .الدولي

في الدوري  1:2حققت  2007في  عينت املنسق البيئي بدوام جزئي.تبنت السياسة البيئية و  2005في سنة 

بالجائزة الوطنية إلعادة  فازتو ة حالة في مخطط عمل محيط البلدية كدراس ، عينتاألخضر ببريطانيا

في الدوري  1:2ققت فازت كذلك بجائزة إعادة استغالل النفايات، ح 2008في  .استغالل النفايات

، قامت بتشييد مباني متميزة الجامعية املقرراتأضافت االستدامة إلى العديد من ، األخضر ببريطانيا

جائزة  500فازت بد  2009في  ت الوطنية الخضراء.عاتعهد الجام هامدير وأمض ى موافقة ملعايير االستدامة 

 2009 كذلك بجائزة إعادة استغالل النفاياتوحدة لتغطية تغيرات املناخ، فازت  100 سخررتخضراء، 

1 Prepared by the researcher, depending on: LSE, Human Resources, Web-site: 

http://www.lse.ac.uk/intranet/staff/humanResources/Home.aspx, See on: 13/05/2015, At: 14.35 
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فازت بجائزة  2010 أصبحت ثاني جامعة خضراء في بريطانيا في الدوري األخضر لألفراد والكون. فيو 

لالستدامة في  حددت النظام األساس يو  الثوب األخضر، انضمت للميثاق العالمي للجامعات الخضراء

تحصلت على برونزية الستراتيجية صفر نفايات في جوائز الجامعات الخضراء  2011حرمها الجامعي. في 

 جددتثوب األخضر بامتياز، تحصلت على ال 2012. في مشروع تقييس حرمها الجامعي وحددت يةالدول

تحصلت على و  جائزة كامدن لتوليد الطاقة املتجددةمبنى حسب معايير االستدامة، تحصلت على  32

 نظمت، (EAUC) جمعية حماية الكليات والجامعاتانتخبت كعضو في  2013. في 14001شهادة التقييس 

، أصبحت 14001شهادة التقييس  علىتحصلت للمرة الثانية ، 2013أكتوبر  03/04 في معرض االستدامة

 الثالثة علىتحصلت للمرة  2014في . مدونة الكلية لالستدامة وأطلقت خامس جامعة عاملية خضراء

مركز الطالب  وفتحت التحاد األوروبيلمعرض القطن  في بجائزة املشتريات تز فا ،14001شهادة التقييس 

  1(.SSHSCلالستدامة )

في مستوياته املختلفة  األداءواملتعلقة بتحسين  لالقتصاد والعلوم السياسية لندنوبناء على نتائج كلية 

في مختلف  مسجلة موضوعيةو بتبني قيم إدارة الجودة الشاملة، يمكن مالحظة أن ذلك تحقق بنتائج واقعية 

 األثر بدقة يتطلب هو األخر دراسة جد معمقة. هذه الكلية، ولكن تقدير هذاتقارير 

 ببريوت مدرسة سلياان عليان إلدارة األعاالجتربة    2.3.2.3

م. 1866ر ديسمب 03التي أنشأت في  (AUBالخاصة ببيروت )التابعة للجامعة األمريكية  املدارسهي أحد 

قسم أو مدرسة شبه مستقلة تابعة لكلية  برعاية 1900 سنةإدارة األعمال في هذه الجامعة إلى  تدريسيرجع 

فقط  2000سنة دارة األعمال كوحدة مستلقة يرجع إلى مخصصة إل  مدرسةالفنون والعلوم، ولكن إنشاء 

برنامج : تدريسيةثالث برامج حاليا تقدم  في هذه الجامعة، حيثباسم سليمان عليان لتصبح سادس كلية 

برنامج ( و MBAفي إدارة األعمال ) املاستر برنامج (، Executive MBAالتنفيذي في إدارة األعمال ) املاستر 

كأحد املؤسسات الجامعية الرائدة عربيا ودوليا في أيضا تعتبر املدرسة  2.(BBAالبكالوريوس في إدارة األعمال )

الجودة  ، وفي االلتزام بقيم إدارةأحد حقول العلوم االقتصادية )إدارة األعمال(تخص  تكوينيةتقديم خدمات 

 الشاملة بغية تحسين أدائها وتحقيق التميز على املستويين.

 أساس يكمبدأ  تعتبر هذه القيم :مدرسة سليمان عليان إلدارة األعمالقيم إدارة الجودة الشاملة في  ‒

الرسالة إلى القيم الجوهرية نجدها كإطار و  يةلجميع النشاطات في هذه املدرسة، وانطالقا من الرؤ 

مرجعي، حيث تنص الرؤية على ضرورة تحقيق التميز واالعتراف العالمي بتحقيق تطلعات دنيا األعمال، 

أما الرسالة فتنص على أنها ملتزمة بتوفير برامج تدريسية بالجودة املطلوبة في مستويي التدرج وما بعد 

1 See: LSE, About Sustainability at LSE, Web-site: http://www.lse.ac.uk/intranet/LSEServices/estatesDivision/sustainableLSE/about/home.aspx, 

See on: 13/05/2015, At: 17.42 
2
 See: Olayan School of Business, History & Naming, Web-site: http://www.aub.edu.lb/OSB/OSB_HOME/THESCHOOL/Pages/history.aspx, See 

on: 13/05/2015, At: 22.00 
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ضرورة توظيف أعلى معايير السلوك املنهي بين أوساط األساتذة،  وتبقى القيم لتنص على، التدرج

، من بتميزين، الطلبة وشركاء هذه املدرسة، وتبنيها كفلسفة عمل لتقديم الخدمات التعليمية اإلداري

القيادة، النزاهة والشفافية، الثقة في مختلف األفراد، التعلم مدى الحياة، تنمية العالقات، خالل: 

 1على الزبائن. ديم الخدمات، التميز املنهي واألكاديمي والتركيز االبتكار لتق

كمعايير  وتركز عليهاتحدد هذه املدرسة العديد من املؤشرات تحسن املؤشرات املفتاحية لألداء:  ‒

مرار، حيث أحدثت هذه الكلية الفارق في تحسين هذه استراتيجية تحسين أدائها باست مفتاحية لتحقيق

 املؤشرات بتني قيم إدارة الجودة الشاملة في فترة تعتبر قياسية، وذلك كما يوضحه الجدول املوالي: 

 املؤشرات املفتاحية لألداء ملدرسة سليمان عليان تطور (: 3/8الجدول رقم )

 2010/2011 2006/2007 املفتاحية األداءمؤشرات 

   البحث:

املجالت البحثية الحالية ضمن قاعد بيانات  ‒

 ( Impact Factorبمعامل اقتباس )
05 21 

املجالت البحثية ضمن قاعدة بيانات نسبة  ‒

  بمعامل اقتباس من مجالت املدرسة
10% 47% 

   )املبالغ باأللف دوالر أمريكي( املوارد:

 7,714 4,290  امليزانية التشغيلية ‒

 138 104 املخصصة لكل أستاذامليزانية  ‒

 20,579 8,948 القيمة السوقية ‒

 450 224 الهدايا املمنوحة للمدرسة )املقيدة وغير املقيدة( ‒

 دول  7كبار املهنيين،  450برامج،  10 مدير، دولتين 100برنامجين،  برامج االستشارة والتعليم التنفيذي أو املنهي ‒

   أساتذة الكلية:

 56 41 بالدوام الكاملإجمالي األساتذة  ‒

 44 24 االساتذة بدرجة االستاذية ‒

 12 17 األساتذة بدرجة دون األستاذية ‒

   ال لبة:

 124 170 ما بعد التدرجطلبة  ‒

 1059 1140 التدرجطلبة  ‒

 1183 1310 مجموع املسجلين ‒

 20 32 نسبة التأطير:

 الدرجات املمنوحة:
البكالوريوس، املاستر واملاستر 

 إدارة األعمال املنهي في

، املاستر املنهي في إدارة األعمالو  البكالوريوس، املاستر 

 في إدارة املوارد البشرية واملاستر في املاليةاملاستر 

 مباني جديدة مباني قديمة، شقق لألساتذة املباني:

 اعتماد الجمعية الدولية لكليات إدارة األعمال املتقدمة ال يوجد االعتماد:

 ,site: -Web, 2016 Strategic Plan-Overview of 2012Olayan School of Business املصدر:

http://www.aub.edu.lb/osb/osb_home/theschool/Strategic%20Plan/Documents/StrategicPlanPresentation.pdf, See on: 

13/05/2015, At: 22.23, pp. 02-03 

1 Prepared by the researcher, depending on: Olayan School of Business (OSB), Our Vision & Mission, Web-site: 

http://www.aub.edu.lb/OSB/OSB_HOME/THESCHOOL/Pages/mission.aspx, OSB, Our Core Values, Web-site: 

http://www.aub.edu.lb/osb/osb_home/theschool/Pages/core.aspx, See’s on: 13/05/2015, At: 22.15 
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وتسطر لها العديد من املؤشرات  اإلداريةأكثر على النتائج األكاديمية و  األداءتركز املدرسة في تحسين 

ويبين الجدول أعاله أن أغلب هذه املؤشرات اتجهت للتحسين بين سنتي وتعتبرها مفتاحية في تحقيق ذلك، 

من مجالت  %10) 5نجد أن رصيد املدرسة ارتفع من  األكاديمي األداءب(، وبدءا 2011و 2006املقارنة )

قاعدة بيانات تعتمد معامل االقتباس كأساس  في( مجلة مشتركة املدرسة% من مجالت 47) 21( إلى درسةامل

 10مدير إلى  100من برنامجين وتكوين  املنهي والتعليم االستشارة برامجكذلك ارتفعت  لقياس جودة البحوث،

 44إلى  24من  أيضا عددهم ازداد، األساتذة بدرجة االستاذية خريج كمهنيين لإلدارة العليا 450برامج وتكوين 

، الدرجات املمنوحة هي األخرى كانت ثالثة أستاذ لكل طالب 20إلى  32نسبة التأطير من وانخفضت ، أستاذ

من  %5لتصبح ضمن  2009أفريل  فنجد أن املدرسة تحصلت عليه فياالعتماد أما فقط وأصبحت خمسة، 

عدد  وباملقابل يعبر انخفاض، هذه الجمعية اعتمادال الدولية الذين تحصلوا على هذا مدارس إدارة األعم

املتلقين أو الطلبة في مختلف املستويات ليكون تكوينهم استراتيجية الجودة عن طريق تقليل عدد بتبني الطلبة 

 104,000)بمعدل  4,290 املدرسة قد تحسنت ميزانيتها التشغيلية من نجد أن  اإلداري ، وبالنسبة لألداء مركز

وأن القيمة السوقية  ،دوالر لكل أستاذ( 138,000دوالر أمريكي )بمعدل ألف  7,714دوالر لكل أستاذ( إلى 

 224ارتفعت الهدايا املالية املمنوحة للمدرسة من و ألف دوالر أمريكي،  20,579إلى  8,948من كذلك ارتفعت 

على مباني جديدة راقية ومطابقة ملعايير أداء املهام  أيضاألف دوالر أمريكي، وتحصلت املدرسة  450إلى 

 .اإلداريةو  البيداغوجية

إهمالها لتحسين  اإلداريةال يعني تركيز املدرسة على النتائج األكاديمية و  املدرسة واملسؤولية املجتمعية: ‒

م املسؤولية االجتماعية وتضمين ذلك كمسألة يتعمفي  أدائها املجتمعي، بل تعتبر من املدارس السباقة

، نشر الكتب وتنظيم الندوات واملؤتمرات التي تعنى بهذا املوضوع، االلتزام قائمة بذاتها في جميع برامجها

، املحافظة على البيئة ومكافحة الفساد، اإلنساناملتحدة املتعلق بحقوق  بتطبيق امليثاق العالمي لألمم

وذلك لتكوين قادة أو خريجين بكفاءات أخالقية، علمية ومهنية تمكنهم من رفع راية التنمية الشاملة 

ات التي تؤكد اإلحصائيإلى أن تقارير هذه املدرسة تكاد فارغة من  اإلشارةوحل مشاكل املجتمع. وتجدر 

ذا ال ينفي عدم وجود هذا املجتمعي، وه األداءحقيقة دور تبني قيم إدارة الجودة الشاملة في تحسين 

 1 الدور ولكن تقدير بالدقة يحتاج لالستشهاد بيانات موضوعية ودقيقة.

)جامعة هارفارد، جامعة كامبريدج، جامعة امللك عبد التي طرحت أخيرا يمكن القول أن كل التجارب 

درسة سليمان عليان مالعربية املتحدة، كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية و  اإلماراتالعزيز، جامعة 

الذي تؤديه القيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة في تحسين  ( أكدت الدور املحوريإلدارة األعمال

ات الواردة في تقاريرها املختلفة، ولكن اإلحصائيواملجتمعي استنادا إلى األمثلة أو  اإلداري األكاديمي،  األداء

 .درجة االرتباط بين هذه املتغيراتلدراسات جد معمقة تقيم بالخصوص تقدير هذا الدور بدقة تامة يحتاج 

1 See: Olayan School of Business (OSB), Corporate Social Responsibility Initiative, Web-site: 

http://www.aub.edu.lb/osb/csr/Pages/index.aspx, See on: 13/05/2015, At: 23.41 
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 حتسني أداء مؤسسات التعليم العالييف قيم إدارة اجلودة الشاملة  دورل .   حتليل الدراسات السابقة3.3

العديد من الدراسات تبنى على الدراسات السابقة لتنتهي بتأكيد  »أن:  .James Skinner et alيشير 

ويكون من الضروري ذكر النتائج التي توصلت إليها هذه األعمال والبحوث السابقة ، 1« نتائجها أو االمتداد فيها

لى تأكيدها أو نفيها في الجانب التطبيقي ل إو بغية الوص، خصوصا في تفسير العالقة بين متغيرات الدراسة

ة تفسير الدراسات السابقة األجنبية بحث لعرض كيفي، ولذلك خصص هذا امللتتحقق بذلك أهداف الدراسة

 اإلداري األكاديمي،  األداءوالعربية املعتمدة للعالقة بين القيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة و 

 واملجتمعي.

 األكادميي األداءحتسني يف قيم إدارة اجلودة الشاملة  لدورحتليل الدراسات السابقة    1.3.3

األجنبية والعربية املفسرة للعالقة بين القيم الجوهرية والداعمة وتحسين بقة الدراسات السااختلفت 

األكاديمي، بدءا باملنطلق أو منهجية الدراسة إلى النتائج التي تم التوصل إليها، فهل أثبتت الدراسات  األداء

 إيجابية بين هذه املتغيرات أم العكس؟املرجعية املعتمدة وجود عالقة 

 األكادميي األداءحتسني يف قيم إدارة اجلودة الشاملة  لدور األجنبيةالسابقة الدراسات  حتليل   1.1.3.3

في تفسير العالقة بين القيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة  األجانب الباحثينمن أسهم العديد 

 األداءية التعليمية، أداء العمل)أداء الطلبة، أداء األساتذة،  بأبعاده املختلفةاألكاديمي  األداءالشاملة و 

البحثي...( كل حسب توجهه وخلفيته الفكرية، إذ اختلفت حدود دراستهم من الناحية املوضوعية، الزمنية، 

 املكانية والبشرية وبالتالي تباينت النتائج املتوصل واملفسرة لهذه العالقة، وذلك كما يلي:

ط عناصر إدارة الجودة الشاملة )الجودة حاول الباحث وزمالؤه رب :.James P. Gilbert et alدراسة  ‒

املحددة من قبل الزبون، التزام القيادة العليا، املدخل العملياتي والتحسين املستمر للجودة( بفعالية 

العملية التعليمية )التنظيم، الصرامة، االستجابة، العالقة القوية، االتقان، املتعة، تحسين الذات، 

لتزام( من خالل التحليل النظري لألدبيات في هذا املجال، حيث توصلوا االتصال، الشغف، االستماع واال

إلى وجود عالقة قوية بين هذه عناصر أو قيم إدارة الجودة الشاملة كمتغير مستقل ومحددات فعالية 

 2العملية التعليمية كمتغير تابع.

حاول الباحثان الربط بين إدارة الجودة الشاملة : Bryan R. Coleو Jacqueline S. Goldberg دراسة ‒

الطالبي كمتغير تابع، وباتباع املقاربة الكيفية وأدواتها: املالحظة املباشرة  األداءكمتغير مستقل والتميز في 

تاريخي عرض لجمع معلومات كافية ودقيقة، وغير املباشرة، تنظيم مقابالت معمقة مع عينة مستهدفة 

1 James Skinner et al., Research Methods for Sport Management, Routledge, 1st Edit., New York, 2015, p. 05 
2 See: James P. Gilbert et al., Op. cit. pp. 65-84 
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تبني إدارة الجودة ، تمكنا من إثبات وجود عالقة إيجابية بين Brazosportمدرسة  املحققة في نتائجلل

 1اليف الطالب.تكوانخفاض  الشاملة والتحصيل العلمي للطالب

، اختبار العالقة بين إدارة الجودة الشاملة والتحسين املؤسس يحاول الباحث : Seake H. Rampaدراسة  ‒

استبيان  200من أصل  189توزيع استبيان على األساتذة )تم استرجاع باتباع املقاربة الكمية من خالل 

 تحليلهإذ تم  %(99,5بنسبة  400من أصل  398اع %( وآخر على الطلبة )تم استرج94,5موزع بنسبة: 

مقابالت املقاربة الكيفية من خالل تنظيم  واتبع كذلك، واختبار الفروق الوصفي اإلحصاءباستخدام 

املمارسات العكسية إلى أن:  في األخير ، وخلص ملالحظة املباشرة وغير املباشرةاو  نصف مهيكلة مع املديرين

عدم متابعة اآلباء ألبنائهم، عدم التزام ، )بيئة تعليم غير صحية، تعاطي املخضراتالتعليم لجودة 

الطالب على الرغم من ارتفاع نسبة النجاح بد:  األداءعلى تؤثر سلبا ( العليا ةاإلدار وعدم التزام  األساتذة

تعتبر الرؤية نحو تحقيق الجودة ، كذلك النوعيوالتي تعبر عن التحسين الكمي وليس  2003% في 4,4

% على 93% و94)بنسبة  الطالبي األداءلتحسين  أو القيم وااللتزام بثقافة الجودة من أهم املبادئ

 األداءتحسين من أجل ام بمبادئ إدارة الجودة الشاملة % من املدراء أشاروا ألهمية االلتز 97، التوالي(

ات هذه الدراسة على: وجود وباملقابل أسفرت اختبارات الفروق بالنسبة للعالقة بين متغير ، املؤسس ي

( P value  =0,022ملؤسس ي )داللة معنوية العتماد مبادئ إدارة الجودة الشاملة في التحسين ا فروق ذات

األربعة  Deming مبادئ داللة معنوية العتماد ، وجود فروق ذاتاملؤسسة التعليميةحسب متغير موقع 

=  P valueمتغير الجنس و)( حسب P value  =0,004عشر في خلق القيمة للمؤسسات التعليمية )

داللة معنوية العتماد مبادئ  ذاتدد الطالبي مع الصف، وجود فروق ( حسب متغير تناسب الع0,015

( P value  =0,030( حسب متغير الجنس و)P value  =0,009إدارة الجودة الشاملة في التحسين املستمر )

 2( حسب متغير تناسب العدد الطالبي مع الصف.P value  =0,008حسب متغير نطاق الدراسة و)

حاول الباحث اختبار العالقة بين ممارسات إدارة املوارد البشرية والتي صنفت  :Xing Zhou-Ling راسةد ‒

التعليمي والبحثي  األداءالتنظيمي للجامعات معتبرا  األداءو كقيم داعمة إلدارة الجودة الشاملة في دراستنا 

اتذة وموظفي استبيان موزع على أس 700كأحد أبعاده األساسية، وباستخدام املعادالت الهيكلية لبيانات 

تأثير  بشرية وخصوصا التحفيز لديهانية توصل الباحث إلى أن املمارسات املثلى للموارد الجامعات صي 7

، %5بمستوى معنوية أقل من  0,24بد:  β التأثيروالبحثي إذ قدر معامل  التدريس ي األداءإيجابي كبير على 

 0,5740.3ومعامل االرتباط بد: 

التدريس في أنشطة فعالية في محاولة لربط تطبيقات إدارة الجودة الشاملة ب: .Sabihaini et al دراسة ‒

استطاع الباحث وزمالؤه من خالل الدراسة التجريبية ملجموعتين من الطلبة  قطاع التعليم العالي

1 See: Jacqueline S. Goldberg & Bryan R. Cole, Op. cit. pp. 08-22 
2 See: Seake H. Rampa, Op. cit. pp. 149-161 
3 See: Xing Zhou-Ling, Op. cit. pp. 112-122 
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وتصميم االختبارات القبلية والبعدية )قبل وبعد تطبيق إدارة الجودة الشاملة( لدراسة العالقة السببية 

املتغير التابع واملستقل، التوصل إلى وجود تأثير إيجابي ملمارسات إدارة الجودة الشاملة وخصوصا:  بين

 0,2421.1على فعالية أنشطة التعليم مقدر بد: املشاركة، القيادة، الثقافة والتركيز على الزبون 

)متغير حاول الباحثون اختبار العالقة بين إدارة الجودة الشاملة   :.Rhoda O. Oduwaiye et al دراسة ‒

مكونة من استبيان تم توزيعه على عينة طبقية استخدام ب )متغير تابع( األكاديمي للطالب األداءو مستقل( 

بنيجيريا،  مدينة إلورنمدرسة ب 25مدرسة ثانوية عامة من أصل  15لد:  مدير، نائب مدير وأستاذ 120

املحسوبة بد:  Rوباستخدام معامالت االرتباط تم إثبات عالقة إيجابية بين هذين املتغيرين إذ قدرت قيمة 

وتوصل الباحثون وبالتالي تم رفض الفرضية الصفرية،  0,183الجدولية املقدرة بد:  Rلتفوق قيمة  0,672

: وجود عالقة كاآلتيتقل واملتغير التابع كذلك لنفس النتيجة بخصوص العالقة بين أبعاد املتغير املس

 Rقيمة ) للطالباألكاديمي  األداءو  خصوصا من حيث توفرها وجودتها املوارد البشريةمعنوية بين 

أو ما  البيئة املادية واملوارد(، وجود عالقة معنوية بين 0,183الجدولية  R أكبر من قيمة 0,782املحسوبة 

 أكبر من قيمة 0,263املحسوبة  Rقيمة ) للطالباألكاديمي  األداءو  يعرف بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة

R  املهارات السلوكية للقائد بما في ذلك مهارات االتصال، (، وجود عالقة معنوية بين 0,183الجدولية

 R أكبر من قيمة 0,432املحسوبة  Rقيمة ) للطالباألكاديمي  األداءو التحفيز، التمكين والرؤية املستقبلية 

 2.(0,183الجدولية 

حاول الباحثان تحليل أثر ممارسات إدارة : Richard B. Nyaogaو  Ndungu M. Nderitu دراسة ‒

وذلك األكاديمي لهذه املدارس،  األداءعلى  الجودة الشاملة على أداء املدارس االبتدائية العامة بالتركيز 

باستعمال نموذج االنحدار املتعدد لتحليل العالقة بين أبعاد املتغير املستقل واملتغير التابع، وتم التوصل 

التركيز على الزبون، املقارنة األكاديمي سببها قيم:  األداءمن التغيرات التي تحدث في  0,6084إلى أن 

ن املستمر، التدريب املكافأة والتقدير بمعامل التحسيالعليا،  اإلدارةاملرجعية، العمل الجماعي، التزام 

من التغيرات التي  0,3375. وأن 0,002ودرجة معنوية للنموذج مقدرة بد:  0,780ارتباط متعدد مقدر بد: 

ودرجة معنوية  0,581تحدث في معدالت التحاق الطالب سببها هذه القيم بمعامل ارتباط متعدد 

من التغيرات التي تحدث املناهج الدراسية سببها هذه القيم بمعامل ارتباط  0,725. وأن 0,003للنموذج 

 0,004.3ودرجة معنوية  0,852متعدد 

والتي  اإلداريةحاول الباحثان ربط بعص املمارسات : Peter N. Waweruو John A. Orodho دراسة ‒

الب، باستخدام الجداول املتقاطعة املطبقة على األكاديمي للط األداءبتعتبر من قيم إدارة الجودة الشاملة 

املؤسسات الثانويات العامة، وتم التوصل إلى أن  ملديري استبيان موزع على عينة عشوائية  26نتائج 

1 See: Sabihaini et al., Op. cit. pp. 12-16 
2 See: Rhoda O. Oduwaiye et al., Op. cit. pp. 147-150 
3 See: Ndungu M. Nderitu  & Richard B. Nyaoga, Op. cit. pp. 06-12 
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املتميز توافق بشدة على أن: التخطيط الجيد للموارد البشرية واملادية يساهم في  األداءالتعلمية ذات 

لخيار موافق(، االستراتيجيات  %40,0لخيار موافق تماما،  %33,3ب )األكاديمي بنس األداءتعزيز 

لخيار موافق(،  %42,9لخيار موافق تماما،  %33,3التنظيمية الفعالة تساهم أيضا في تعزيزه بنسب )

لخيار  %16,7لخيار موافق تماما،  %50,0وتساهم في تحسينه كذلك خدمات الدعم واملساندة بنسب )

(. في حين انعكست % لخيار موافق25,5% لخيار موافق تماما، 33,5بير الرقابة بنسب )تداموافق(، وأيضا 

املتميز هو من يصنع املؤسسة  األداءاملنخفض على أن  األداءرؤيا مديري املؤسسات التعليمية ذات 

التعليمية لتصبح لديها تخطيط فعال للموارد البشرية واملادية واستراتيجيات تنظيمية قوية وخدمات 

 1دعم متميزة وتدابير رقابة صارمة.

، يمكن القول أن أغلب األجنبية وبناء على عرض ما توصلت إليه األعمال البحثية السابقة واملرجعية

الجوهرية والداعمة في تحسين الدراسات أكدت على الدور االيجابي واملعنوي لقيم إدارة الجودة الشاملة 

، فهل تمتد هذه اإلحصائيسواء بالنسبة للتحليل النظري، الكيفي والكمي أو  التعليمي والبحثيالطالبي،  األداء

 عكس؟النتيجة بالنسبة للدراسات العربية أم ال

 األكادميي األداءحتسني يف قيم إدارة اجلودة الشاملة  لدور العربيةالسابقة حتليل الدراسات    2.1.3.3

في تفسير هذه العالقة نظريا وميدانيا من العربية  األعمال البحثية السابقة واملرجعيةكذلك اختلفت 

إليها، ولكنها أثبتت باألساس وجود عالقة بين القيم  حيث املنطلق أو املنهجية ومن حيث النتائج املتوصل

 األكاديمي، وذلك كما يلي: األداءالجوهرية والداعمة و 

حاول الباحث من خالل إشكاليته اختبار درجة تأثير إدارة الجودة الشاملة  محفوظ أحمد جودة:دراسة  ‒

 اإلحصائي، وباستخدام التحليل األردنفي جودة الخريجين ورض ى الطلبة بجامعة العلوم التطبيقية ب

لجودة الشاملة للتميز تطبيق نموذج إدارة االوصفي لبيانات املقارنة بين عدة سنوات تم التوصل إلى أن 

، مرافق الجامعة وتسهيالتها، التغذية التعليميةالعليا، جودة املادة  اإلدارةاملتعلق بقيم التزام األكاديمي و 

ات التعليمية يساهم بفعالية في تحسين عدد الخريجين الحاصلين على الراجعة والتحسين وجودة الخدم

خريج من  320إلى  2002/2003سنة  %19,7بنسبة  1455خريج من أصل  287درجة جيد فما فوق )من 

 األداء( ويساهم كذلك في تحسين رضا الطالب عن 2006/2007سنة  %22,4بنسبة  1430أصل 

األكاديمي )ارتفاع املتوسط الحسابي ملقياس ليكرت الخماس ي الخاص بمسوح قياس رضا الطلبة من 

 2بين سنتي املقارنة(. 4,164إلى  3,752

1 See: Peter N. Waweru & John A. Orodho, Op. cit. pp. 475-477 
  154-133محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق، ص ص راجع:  2
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استخدام إدارة الجودة الشاملة في تحسين حاول الباحث إثبات أهمية  دراسة أحمد عبد هللا الرشدي: ‒

 اإلداريةالتعليمية في الجامعات اليمنية، وخاصة من ناحية توفر املتطلبات  مستوى جودة الخدمة

وسبل تطبيق هذه األخيرة في الجامعات اليمنية  والثقافية واملفاهيم التي تدعم إدارة الجودة الشاملة،

ت نتائج املقابال  تحليلقيامه ب ، ومن خاللية ومستوى جودة الطالب والخريجينلتحسين الخدمة التعليم

لنتائج االستبيان  اإلحصائياملعمقة مع بعض مسؤولي إدارة الجامعات والكليات املستهدفة، التحليل 

لنتائج  اإلحصائياستبيان موزع(، التحليل  2047استبيان صالح من أصل  1874املوزع على الطلبة )

من أصل استبيان صالح  125االستبيان املوزع على العمداء، النواب، رؤساء األقسام والدوائر املركزية )

استبيان(، التحليل  128لنتائج االستبيان املوزع على األساتذة ) اإلحصائياستبيان(، التحليل  137

مدير للموارد البشرية في سوق العمل )هيئات حكومية، قطاع  26لنتائج االستبيان املوزع على  اإلحصائي

وجود فهم وإدراك لدى املسؤولين في  عمومي وخاص(، توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها:

الجامعات اليمنية الحكومية أو الخاصة لنوع ثقافة الجودة السائدة في هذه الجامعات لفائدة أو جدوى 

مفاهيم ومعارف مدخل إدارة الجودة الشاملة دليل على كونهم أكثر وعيا وإدراكا ألهمية تطبيق هذه 

عي وبالتالي فإنهم أكثر قدرة على مواجهة تحديات ومعوقات املفاهيم واملعارف في بيئة التعليم الجام

التطبيق، ارتفاع التقديرات فيما يتعلق بإدراك املسؤولين في الجامعات سوى الحكومية أو الخاصة )إن 

الثقافة التنظيمية الجامعية مهيأة أو غير مهيأة لقبول فكرة إدارة الجودة الشاملة( لفائدة وجدوى 

ل إدارة الجودة الشاملة يضير في مجمله إلى تدعيم الفائدة املدركة لهذه املفاهيم مفاهيم ومعارف مدخ

 1واملعارف في مجال التعليم العالي وخصوصا تحسين جودة الخدمات التعليمية.

في محاولة الختبار العالقة بين إدارة الجودة الشاملة وكفاءة  سهيل محمد بن  مص فى وآخرون: دراسة ‒

التحليل الكيفي لبيانات املقابالت املعمقة مع املهتمين األكاديمي بالجامعات السعودية من خالل  األداء

تم بأمر الجودة الشاملة بجامعة املجمعة السعودية وكذا استخدام املتوسط الحسابي ومعامل كاي مربع 

تطلبات الجودة في التعليم وصل إلى أنه يوجد أثر إيجابي لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، توفير مالت

األكاديمية  اإلدارةالجامعي، متابعة العملية التعليمة، تطوير القوى البشرية )خصوصا األساتذة( وقرارات 

أغلب فقرات االستبيان )املتوسط الحسابي  علىاألكاديمي حيث وافق املستجوبون  األداءعلى كفاءة 

 2بالنسبة لجميع الفقرات(. %5تقل عن قيمة املعنوية والقيمة االحتمالية ، 3يفوق املتوسط الفرض ي أو

 األداءحاول الباحث اختبار أثر إدارة الجودة الشاملة على كفاءة إبراهيم عاود مشاقبة:  دراسة ‒

 1200من بين  مستجوب 120الستبيان املوزع على ل اإلحصائيبالتحليل قيامه ، ومن خالل األكاديمي

 األداءأن: تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يؤثر على كفاءة ية، توصل إلى األردنأستاذ بكليات الجامعة 

توفير متطلبات إدارة الجودة  (،3يفوق املتوسط الفرض ي  3,02 لهذا املحور  املتوسط الحسابي) األكاديمي

 336 -01 صمرجع سابق، ص أحمد عبد هللا الرشدي،  راجع: 1
 82-61سهيل محمد بني مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ص ص  راجع: 2
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(، 3يفوق املتوسط الفرض ي  3,55 لمحور ل األكاديمي )املتوسط الحسابي األداءالشاملة يؤثر على كفاءة 

تنمية املوارد البشرية وخصوصا أعضاء هيئة التدريس كقيم داعمة إلدارة الجودة الشاملة تؤثر على 

(، القرارات 3يفوق املتوسط الفرض ي  3,1 لهذا املحور  األكاديمي )املتوسط الحسابي األداءكفاءة 

يفوق املتوسط  3,6 لهذا املحور  األكاديمي )املتوسط الحسابي األداءتؤثر على كفاءة األكاديمية لإلدارة 

 1.(3الفرض ي 

 األداءوعليه فنتائج الدراسات العربية تؤكد على أهمية اعتماد قيم إدارة الجودة الشاملة في تحسين 

الطالبي إلى أداء العملية التعليمي وأداء األساتذة، لكن تقدير   األداءمي على مستوياته املختلفة، من األكادي

الستخدام أساليب التحليل  اإلحصائيةه األعمال بالذات يبقى منقوصا من الناحية هذه األهمية في هذ

تقديراتها جد  تالوصفي فقط في تقدير هذه العالقة، على عكس الدراسات األجنبية التي كان اإلحصائي

 أم ال؟ اإلداري  األداءل ستمتد هذه املالحظة بالنسبة لتقدير العالقة بين هذه القيم و ، فهمضبوطة ودقيقة

 اإلداري األداءحتسني يف قيم إدارة اجلودة الشاملة  لدورحتليل الدراسات السابقة    2.3.3

 األداءبعلى عالقة القيم الجوهرية والداعمة املعتمدة أكدت الدراسات السابقة العربية واألجنبية 

املالي وأداء املوارد البشرية، ولكن تحليلها لهذه العالقة اختلف من ناحية البناء  األداءوخصوصا  اإلداري 

املنهجي واملعالجة النظرية وامليدانية وكذا من ناحية النتائج املتوصل إليها، فهل تختلف الدراسات األجنبية عن 

 العربية في تقدير العالقة بين هذه املتغيرات؟

 اإلداري األداءحتسني يف  ة اجلودة الشاملةقيم إدار لدوراألجنبية حتليل الدراسات السابقة   1.2.3.3

على العموم تنصب نتائج الدراسات السابقة املرجعية األجنبية في تحليل العالقة بين القيم الجوهرية 

 املالي في نفس املنحى، وذلك كما يلي: األداءوالداعمة إلدارة الجودة الشاملة وتحسين أداء املوارد البشرية و 

في دراسته للعالقة بين ممارسات إدارة املوارد البشرية الخاصة  :.Jesús Perdomo-Ortiz et al دراسة ‒

ية، حاول الباحث وزمالؤه اإلبداعبتطبيق إدارة الجودة الشاملة وأداء هذه املوارد خصوصا النتائج 

لتكون نسبة  230على الشركات االسبانية الكبرى )تم توزيع  موزعاستبيان  106اعتمادا على بيانات 

باستخدام االرتباط الخطي البسيط ونموذج االنحدار املتعدد  هذه العالقة ( اختبار %46,08االستجابة 

)معامل  α > 0,05ية عند مستوى داللة اإلبداعليتوصلوا إلى: وجود عالقة معنوية بين التدريب والنتائج 

في حين غير التكنولوجي،  لإلبداعبالنسبة  0,328التكنولوجي و لإلبداعبالنسبة  0,329: االرتباط يساوي 

بالنسبة لهما على التوالي(، وجود عالقة معنوية بين العمل  0,107و 0,108قدر معامل التحديد بد: 

بالنسبة  0,353)معامل االرتباط يساوي:  α > 0,05ية عند مستوى داللة اإلبداعالجماعي والنتائج 

 0,125بالنسبة لإلبداع غير التكنولوجي، في حين قدر معامل التحديد بد:  0,367لإلبداع التكنولوجي و

1 See: Ibrahim Awwad Salem Mashagba, Op. cit. pp. 361-363 
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ية عند مستوى اإلبداعبالنسبة لهما على التوالي(، وجود عالقة معنوية بين التحفيز والنتائج  0,135و

بالنسبة لإلبداع  0,407بالنسبة لإلبداع التكنولوجي و 0,352ساوي: )معامل االرتباط ي α > 0,05داللة 

 1.بالنسبة لهما على التوالي( 0,166و 0,124غير التكنولوجي، في حين قدر معامل التحديد بد: 

في محاولته لربط إدارة الجودة الشاملة بأداء املوارد البشرية : Tinuke M. Fapohunda دراسة ‒

توصل استبيان موزع على الشركات الصناعية الكبرى بنيجيريا  150مربع لبيانات  باستخدام معامل كاي

بين اعتماد إدارة الجودة الشاملة والوقاية من األخطاء بالنسبة لألفراد  معنويةوجود عالقة  الباحث إلى:

نظام ( باعتبارها 9,49أكبر من قيمته الجدولية  26,12املحسوبة  X2)قيمة  α > 0,05عند مستوى داللة 

جعل األفراد في تركيز أكثر على األنشطة ييقض ي على األنشطة البيروقراطية غير املفيدة، يقلل التكاليف و 

وجود عالقة معنوية بين اعتماد إدارة الجودة الشاملة وتنظيم األساسية خصوصا التركيز على الزبون، 

( خاصة 9,49أكبر من قيمته الجدولية  175,9املحسوبة  X2)قيمة  α > 0,05عند مستوى داللة األفراد 

وجود عالقة وأنها تفرض على هؤالء األفراد مجموعة من القيم يتأصل فيها االلتزام بالجودة وحب العمل، 

 α > 0,05التغيير عند مستوى داللة عملية مقاومة معنوية بين اعتماد إدارة الجودة الشاملة وإدارة 

خاصة من خالل العمل الجماعي، التدريب، ( 9,49أكبر من قيمته الجدولية  228,03املحسوبة  X2)قيمة 

 2املشاركة، التمكين، االتصال والتحفيز والتي تعتبر كقيم تدعم عملية التغيير باملنظمة. 

قياس آثار إدارة الجودة الشاملة على النتائج املدركة حاول الباحثان  :S. L. Guptaو Ankur Jain دراسة ‒

استبيان من  324( على بيانات ACPإلدارة املوارد البشرية باستخدام طريقة تحليل املركبات األساسية )

 وجود أثر كبير :استبيان موزع على موظفي صناعة البرمجيات بالهند، ليتوصال في األخير إلى 400أصل 

رية، تمكين املوظفين والثقافة التنظيمية على النتائج املدركة للموارد البشرية إلدارة املوارد البش

وخصوصا تحفيز األفراد، الرضا الوظيفي، االلتزام التنظيمي، الثقة التنظيمية ومعنويات األفراد، وجود 

ثر منخفض أثر متوسط لالتصال والتحسين املستمر على النتائج املدركة لألفراد )املوضحة أعاله(، وجود أ

البنية التحتية والتسهيالت، إدارة عمليات الجودة،  نة املرجعية،العليا والقيادة، املقار  اإلدارةاللتزام 

 3التركيز على الزبون وقياس الجودة على نتائج األفراد.

اختبار العالقة بين العوامل املفتاحية لتطبيق  وزمالؤهحاول الباحث : .Mustafa Dilber et alدراسة  ‒

، اعتمادا على ببعديه املالي وغير املالي أداء مؤسسات تقديم الخدمات الصحيةإدارة الجودة الشاملة و 

لهذه البيانات  اإلحصائيومن خالل التحليل استبيان أجاب عليها موظفو هذه املؤسسات،  50 بيانات

املالي عند مستوى  األداءبالحقائق )بيانات الجودة التقارير( و  اإلدارةة بين وجود عالقة معنوي :توصلوا إلى

العليا  اإلدارةوجود عالقة معنوية بين التزام ، (0,46بيرسون مقدر بد: )معامل االرتباط  α > 0,05داللة 

1 See: Jesús Perdomo-Ortiz et al., Op. cit. pp. 1199-1209 
2 See: Tinuke M. Fapohunda, Op. cit. pp. 07-11 
3 See: Ankur Jain & S. L. Gupta, Op. cit. pp. 25-31 
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)معامل االرتباط بيرسون  α > 0,05املالي لهذه املؤسسات عند مستوى داللة  األداءونشر سياسة الجودة و 

 1(.0,26مقدر بد: 

في محاولته الختبار العالقة بين ممارسات إدارة املوارد البشرية أو القيم  :Xing Zhou-Lingدراسة  ‒

التنظيمي للجامعات، توصل الباحث إلى  األداءاملالي كأحد أبعاد  األداءالداعمة إلدارة الجودة الشاملة و 

املالي إذ قدر معامل  األداءوخصوصا مختلف آليات التحفيز لديها تأثير إيجابي على أن املمارسات املثلى 

0,1587.2، ومعامل االرتباط بد: %5بمستوى معنوية أقل من  0,5325بد:  β التأثير
  

 األداءحاول الباحثون تقدير اآلثار املباشرة إلدارة الجودة الشاملة و  :.Victor B. Wayhan et alدراسة  ‒

املالي لثالثة وتسعين شركة أمريكية حاصلة على جائزة الجودة )مثل: فورد، جنرال موتورز، شركة بوينغ... 

ومن خالل مصفوفة االرتباط تبين وجود عالقة إيجابية بين التطبيق الفعال إلدارة الجودة وغيرهم(، 

ي األصول، الربح االجمالي والعائد على املالي )الزيادة في االيرادات، الزيادة ف األداءالشاملة وتحسين نتائج 

 α > 0,05.3األصول( عند مستوى داللة 

وبناء على نتائج الدراسات السابقة األجنبية والتي عرضت أعاله، يمكن القول أنها أجمعت على وجود أثر 

ما توصلت  ، ولكن يجب التنويه أناإلداري  األداءإيجابي للقيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة و 

ضرورة عرض نتائج الدراسات العربية  بذلك ير هذا األثر يبقى منقوصا لتتوضحإليه هذه الدراسات في تقد

 لتأكيد ذلك بصفة أخرى.

 اإلداري األداءحتسني يف ة اجلودة الشاملة قيم إدار لدورالعربية حتليل الدراسات السابقة   2.2.3.3

  اإلداري  األداءهذا التحليل بالذات أو تقدير أثر القيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة على في 

 توصلت أغلب الدراسات السابقة العربية املرجعية إلى وجود أثر إيجابي بين هذين املتغيرين، وذلك كما يلي: 

من خالل التحليل النظري الذي قام به الباحث وعرض تجارب بعض الدول  دراسة عاصم شحادة علي: ‒

إلى أن مفهوم الجودة الشاملة وتطبيقها في الجامعات له أثر كبير في  خلصت الدراسةاألجنبية والعربية، 

يهيأ  بناء الفرد وتطويره وإعداده إعدادا سليما لينعكس ذلك على أدائه، حيثو  تنمية املوارد البشرية

 مع ية ومرونته في التعاملاإلبداعفتتطور بذلك قدراته  ،ويصبح مفهوم الجودة جزءا من حياته ربويد

 4والتالؤم مع التغيرات التي تحدث في بيئة عمله.املشكالت 

 اإلدارة)اقتناع ودعم  إدارة الجودة الشاملة مبادئتأثير تطبيق حاول الباحث قياس  :ي أبو زيادة ز دراسة  ‒

العليا، التركيز على الزبون، مشاركة العاملين وتحفيزهم، تدريب العاملين وتأهيلهم، التركيز على تحسين 

1 See: Mustafa Dilber et al., Op. cit. pp. 223-227 
2 See: Xing Zhou-Ling, Op. cit. pp. 112-122 
3 See: Victor B. Wayhan et al., Op. cit. pp. 178-179 

 202-195عاصم شحادة علي، مرجع سابق، ص ص  راجع: 4
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التخطيط االستراتيجي والتحسين املستمر، القدرة على االتصال الفعال واتخاذ القرارات العمليات، 

املوارد البشرية )الرضا الوظيفي،  املتعلقة أساسا بأداء التنظيمي األداء أبعاد علىاعتمادا على البيانات( 

يل بيانات االلتزام التنظيمي، مهارات التفكير االبتكاري وسلوكيات الدور االضافي(، ومن خالل قيامه بتحل

الذين يعملون في  مدراء املكاتبو  ن، مدراء الدوائر، مدراء الفروعو املدراء العاماستبيان أجاب عنه:  112

استبيان بغية  174املراكز الرئيسية والفروع واملكاتب التابعة للمصارف التجارية الفلسطينية )تم توزيع 

وجود أثر (، خلصت الدراسة إلى %64,4الحصر الشامل ملجتمع الدراسة لتصل نسبة االستبانات املقبولة 

العليا، القدرة على االتصال الفعال، مشاركة  دارةاإل معنوي ملبادئ إدارة الجودة الشاملة )اقتناع ودعم 

 α > 0,05.1التنظيمي عند مستوى داللة  األداءالعاملين وتحفيزهم( على أبعاد 

استبيان موزع على العاملين  200اعتمادا على تحليله لبيانات  :أحمد عبد هللا الدعاس هللاعبد دراسة  ‒

، املالي األداءفي تحسين  إدارة الجودة الشاملةية، وذلك بهدف اختبار أثر قيم األردنبالبنوك التجارية 

)قدر معامل  α > 0,05هذين املتغيرين عند مستوى داللة  بين أثر معنوي توصل الباحث إلى وجود 

 (، وبالتفصيل خلصت الدراسة إلى: وجود أثر معنوي اللتزام0,000ومستوى املعنوية بد:  0,54االرتباط بد: 

)قدر  α > 0,05عند مستوى داللة املالي  األداءالعليا بفلسفة إدارة الجودة الشاملة على تحسين  اإلدارة

(، وجود أثر معنوي للتحسين املستمر في العمليات 0,000ومستوى املعنوية بد:  0,308معامل االرتباط بد: 

ومستوى املعنوية بد:  0,408)قدر معامل االرتباط بد:  α > 0,05عند مستوى داللة املالي  األداءعلى تحسين 

)قدر  α > 0,05عند مستوى داللة املالي  األداء(، وجود أثر معنوي للمعلومات املطلوبة على تحسين 0,000

(، وجود أثر معنوي ملشاركة العاملين على تحسين 0,000ومستوى املعنوية بد:  0,417معامل االرتباط بد: 

 2(.0,000ومستوى املعنوية بد:  0,369)قدر معامل االرتباط بد:  α > 0,05عند مستوى داللة املالي  األداء

 األداءوبناء على ما تم التوصل إليه من نتائج مفسرة ألثر تبني قيم إدارة الجودة الشاملة في تحسين 

 ،املالي( سواء بالنسبة للدراسات السابقة األجنبية أو العربية األداءببعديه )أداء املوارد البشرية و  اإلداري 

إال أنها يمكن القول أن أغلب أو جل هذه الدراسات أجمعت على وجود أثر إيجابي بين هذين املتغيرين، 

من ناحية املقاربة )كمية أو كيفية( ومن ناحية النتائج )كمية أو كيفية خصوصا تختلف في تقدير هذا األثر 

 املجتمعي أم ال؟ األداء، فهل تمتد هذه املالحظة بالنسبة لتقدير األثر بين هذه القيم و أيضا(

 اجملتاعي األداءحتسني يف قيم إدارة اجلودة الشاملة  لدورحتليل الدراسات السابقة    3.3.3

القيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة  لدور ال شك أن تقدير الدراسات السابقة العربية أو األجنبية 

املجتمعي  األداءاملجتمعي تختلف من حيث املنطلق والنتائج، خصوصا وأن أبعاد  األداءالشاملة في تحسين 

 غير مضبوطة وقد تندرج ضمنه عدة متغيرات، فما الذي أثبتته الدراسات السابقة في تقدير هذا الدور؟

 905-894زكي أبو زيادة، مرجع سابق، ص ص  راجع: 1
 107-99عبد هللا أحمد عبد هللا الدعاس، مرجع سابق، ص ص راجع:  2
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 اجملتاعي األداءحتسني يف قيم إدارة اجلودة الشاملة  لدور األجنبية حتليل الدراسات السابقة  1.3.3.3

لقيم إدارة الجودة الشاملة في أثبتت أغلب الدراسات السابقة األجنبية املرجعية وجود دور إيجابي 

 املجتمعي من عدة جوانب، وذلك كما يلي: األداءتحسين 

شركات بعد فهم ممارسات االستدامة لعدة  حاولت الباحثتان: Lisa L. Walkerو Shelly F. Fustدراسة  ‒

، وبعد التحليل النظري تم التوصل إلى أن الشركات التي تتبنى توجهها العتماد إدارة الجودة الشاملة

)االمتثال نهج االستدامة  من السهل أن تحققمعايير الجودة العالية الخاصة بقيم إدارة الجودة الشاملة 

للمعايير البيئية والحفاظ على املوارد الطبيعية وإيجاد حلول جديدة بيئيا واجتماعيا لتبني مفهوم 

    1االستدامة(.

ملسؤولية االجتماعية اقياس نموذج لتطوير ها حاولت الباحثة وزمالؤ : .Teresa Nogueiro et alدراسة  ‒

 يالتعليم العالمؤسسات التميز في تحقيق التحسين املستمر و  والذي يهدف باألساس إلى تحقيقوالجودة 

، ومن خالل التحليل النظري تم التوصل إلى أن العالقة بين الجودة، البيئة، الصحة والسالمة البرتغالية

واملسؤولية االجتماعية أصبحت على نحو متزايد تأخذ اهتمام الجميع وخاصة أصحاب املصلحة الذين 

، كذلك فإن ربط إدارة الجودة الشاملة باملسؤولية هذه املؤسساتي يتزايد عددهم وبالتالي انشغاالتهم ف

االجتماعية من شأنه أن يجعل املنظمات تتصرف بشكل صحيح تجاه املجتمع الذي تنشط فيه، كذلك 

لتسريع ثقافة االلتزام املجتمعي وتحقيق املسؤولية  كنظاميمكن استخدام إدارة الجودة الشاملة 

 2.االجتماعية

بإدارة املستدامة  اإلدارةفي محاولة لربط ممارسات : Michela Pellicellو Patrizia Gazzolaدراسة  ‒

 اإلدارةكيف يمكن أن تكون هذه األخيرة بمثابة الحافز الرئيس ي لتطوير وتوضيح  ،الجودة الشاملة

الجودة  ومن خالل التحليل النظري توصلت الباحثتان إلى أن إدارة، املستدامة واملسؤولية االجتماعية

 الشاملة سواء من ناحية تطورها التاريخي أو امتدادها الحالي تتفق مع مشروع املسؤولية االجتماعية

واملمارسات األخالقية والبيئية، وهذا التطابق يوحي بإمكانية دمج املمارسات املجتمعية بسهولة وفي وقت 

 3جودة الشاملة.قصير جدا وبفعالية أكثر في املنظمات التي تتبنى  قيم إدارة ال

املستدام، ومن خالل تحليله لبيانات  األداءحاول البحث ربط إدارة الجودة الشاملة ب: Fazli Idrisدراسة  ‒

واملتحصلة على  SIRIMلشركات املاليزية املدرجة في دليل باالتنفيذيين للمدراء  رسلاستبيان م 400

تم التوصل إلى أن هناك مركبة تتعلق بالتوجه املجتمعي )األجندة املجتمعية، ، 9000 اإليزو شهادة 

املستدام، هذا األخير  األداءاالرتباط املجتمعي، النشاطات املجتمعية ومراجعة السياسات( تندرج ضمن 

يتأثر بمختلف أبعاد إدارة الجودة الشاملة )القيادة، التخطيط االستراتيجي، املمارسات املثلى، التركيز على 

1 See: Shelly F. Fust & Lisa L. Walker, Op. cit. pp. 01-08 
2 See: Teresa Nogueiro et al., Op. cit. pp. 01-05 
3 See: Patrizia Gazzola & Michela Pellicelli, Op. cit. pp. 03-16 
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(، حيث قدر معامل التحديد لهذا اإلنتاجيةالزبون، التركيز على العاملين، التركيز على املجتمع والتركيز على 

 0,000.1ية بد: ومستوى املعنو  0,605النموذج بد: 

فنتائج الدراسات السابقة األجنبية التي عرضت أعاله تؤكد أهمية تبني إدارة الجودة الشاملة في وعليه 

فقط )التركيز على التحليل النظري أكثر(، فهل سيالحظ  اظاهرياملجتمعي إال أن ذلك قد أثبتته  األداءتحسين 

 ذلك بالنسبة للدراسات العربية أم ال؟

 اجملتاعي األداءحتسني يف قيم إدارة اجلودة الشاملة  لدور العربية حتليل الدراسات السابقة  2.3.3.3

تبقى الدراسات العربية املرجعية تركز على التحليل النظري لتقدير هذا الدور مثلها مثل الدراسات 

 ، وذلك كما يلي: السابقةاألجنبية 

نظم ثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة و أحاول الباحثان دراسة  ورشيد مناصرية: رحيم حسيندراسة  ‒

ي، ومن خالل التحليل النظري وعرض تجربة مؤسسة البيئ األداءعلى تحسين  14000 اإليزو  إدارة البيئة

وباألخص  ،االعتماد على املقاربات الطوعية أهميةاقتصادية )ليند غاز( في هذا املجال، تم التوصل إلى 

 ،البيئية من أجل تخفيف األضرار التي تلحقها املؤسسة ببيئتها اإلدارةلجودة وتطبيق معايير أنظمة اقيم و 

وإعادة النظر في نمط تسييرها آخذة بعين االعتبار التزاماتها اتجاه املجتمع والبيئة في ظل القيود البيئية 

 2واالجتماعية لتحقيق التنمية املستدامة.

سعى الباحثان إلى تحديد عالقات االرتباط والتأثير بين سل ان:  حازم ووالء أكرم أحمد ال ويلدراسة  ‒

ان تم استبي 35متطلبات إدارة الجودة الشاملة البيئية والتنمية املستدامة، ومن خالل تحليل بيانات 

تم التوصل إلى وجود عالقات ارتباط ، عة األدوية واملستلزمات الطبيةتوزيعه بالشركة العامة لصنا

العليا، التركيز على الزبون،  اإلدارةن كل متطلب من متطلبات إدارة الجودة الشاملة )التزام معنوية بي

، 0,741، 0,885التحسين املستمر، العمل الجماعي( وتعزيز التنمية املستدامة بمعامالت ارتباط مقدرة بد: 

 3لهذه املتطلبات على التوالي. 0,850و 0,890

 األداءقيم إدارة الجودة الشاملة في تحسين  السابقة األجنبية والعربية لدور فإن تقدير الدراسات وعليه 

 على التحليل النظري أكثر إلثبات هذا الدور. تركيزهااملجتمعي يبقى منقوصا، وباألخص 

هذا من جانب، أما إذا تكلمنا عن تقدير الدراسات السابقة املرجعية لدور القيم الجوهرية والداعمة 

واملجتمعي من جوانبه املختلفة، يمكن القول أن  اإلداري األكاديمي،  األداءإلدارة الجودة الشاملة في تحسين 

خصوصا من ناحية أن العديد من  يبقى منقوصا ه، إال أن تقدير ومهم قد أثبتت وجود دور إيجابي جميعها

قطاعات أخرى غير التعليم العالي، وتركيزها على بعض القيم دون جميعها، وكذا ب خاصةهذه الدراسات 

 ، وهذا ما يؤكد ويزيد من أهمية دراستنا مقارنة بالدراسات السابقة.األداءتركيزها على بعد واحد من أبعاد 

1 See: Fazli Idris, Op. cit. pp. 38-42 
 314-303رحيم حسين ورشيد مناصرية، مرجع سابق، ص ص  راجع:  2
 10-02أكرم أحمد الطويل ووالء حازم سلطان، مرجع سابق، ص ص  راجع: 3



اليالتعليم الع قيم إدارة اجلودة الشاملة وحتسني أداء مؤسسات .  الفصـل 

 

 

 

 خالصــــــــــــــــــــة 

أبعاد أداء مؤسسات إلدارة الجودة الشاملة كمتغير مستقل، وتعدد  القيم الجوهرية والداعمةتعدد إن 

املتغير املستقل في تحسين املتغير التابع، التعليم العالي كمتغير تابع، من شأنه أن يزيد من صعوبة تقدير دور 

 مولكن على العموم أثبتت مختلف التوجهات النظرية والفكرية التي عرضت في هذا الفصل أهمية هذه القي

 واملجتمعي، وذلك وفقا للنتائج التالية: اإلداري األكاديمي،  األداءفي تحسين 

 مهم بينت النماذج املفسرة لعالقة القيم الجوهرية والداعمة بأداء مؤسسات التعليم العالي وجود دور  ‒

، إال أن تحقيق ذلك فعليا قد يتطلب فترة زمنية مطولة األداءلقيم إدارة الجودة الشاملة في تحسين 

االلتزام بهذه القيم سيوجه لكسر النظام القيمي السائد في التنظيم ما يعرف بالتغيير الثقافي، خاصة وأن 

لذلك يجب التدرج في التطبيق خطوة خطوة حتى تؤدي هذه القيم دورها بفعالية في عملية التحسين 

، وباملقابل تعتبر هذه النماذج انتقائية كونها غير رائدة وغير واملجتمعي اإلداري ديمي، املستمر لألداء األكا

 ؛األداءف القيم ومختلف أبعاد لشاملة ملخت

ات الواردة في تقارير الجامعات والكليات األجنبية والعربية والتي عرضت كتجارب اإلحصائيأكدت مختلف  ‒

جامعة هارفارد، جامعة لشاملة لتحسين أدائها، وباألخص: ملؤسسات تعليمية طبقت قيم إدارة الجودة ا

العربية املتحدة، كلية لندن لالقتصاد والعلوم  اإلماراتكامبريدج، جامعة امللك عبد العزيز، جامعة 

بالقيم الجوهرية  االلتزام األهمية القصوى النعكاس ،مدرسة سليمان عليان إلدارة األعمالالسياسية و 

، إال أن ذلك يبقى نسبيا خاصة وأنها ال توجد واملجتمعي اإلداري و  األكاديمي األداءوالداعمة على تحسين 

  ؛ (اإلحصائيةدراسات أقيمت في هذه املؤسسات التعليمية لتقدير هذا الدور بدقة )االعتماد على النماذج 

والتي اعتمدت سواء على التحليل الكمي أو الكيفي، سابقة األجنبية والعربية مختلف الدراسات الأكدت  ‒

الدور املعنوي لقيم إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي، ووجود عالقات 

، إال أن ذلك يبقى ارتباط قوية بين هذين املتغيرين تؤكدها النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسات

ة تركيز هذه الدراسات على جانب دون اآلخر )التفصيل في القيم دون التفصيل منقوصا خاصة من ناحي

 أو العكس(؛ األداءفي أبعاد 

هذه النماذج وهذه التجارب  ما أثبته تأكيدكل هذه النتائج إنما تجعلنا نستقص ي بالسؤال: هل سيتم 

عن هذا  اإلجابةرية أم العكس؟ وقبل الشروع في وهذه الدراسات بالنسبة ملؤسسات التعليم العالي الجزائ

 املنهجي أو الطريق املختار إلثبات أو نفي ذلك. اإلطار نبغي توضيح السؤال ي
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 املنيهجي والتميهـ ي لل راسة اإلطار.  4   الفصل

 

  ـــــــــــــمتيهـ

نطاق حقيقي أو في  حديثةالبحث عن ظاهرة  الدراسة امليدانية تتضمن » :بأن Robert K. Yin يشير

استخدام العديد من  ، مما يستلزمغير واضحة الظاهرة والنطاقالعالقات بين  واقعي، حيث تكون 

 1.«مصادر املعلومات 

بل يشمل أساتذة كليات االقتصاد  بنطاق جد واسع ال يمتد لشخص محدد أو شخصينذلك أنها تتعلق 

بالجامعات الجزائرية، وتعدد آرائهم ووجهات نظرهم يكون دافعا لتنوع الخيارات البديلة للبحث وتعدد طرق 

 جمع البيانات ومقاربات ونماذج تحليلها. 

رية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة في تحسين وقبل التطرق لتحليل هذه اآلراء حول دور القيم الجوه

التمهيد منهجيا وعمليا واملجتمعي للكليات املستهدفة بالدراسة، يكون من الضروري  اإلداري و  األكاديمي األداء

  للدراسة امليدانية، وذلك من خالل العناصر التالية: 

النموذج )من  البحثي يتعلق باملسارتوضيح كل ما أي  :لدراسة والخيارات البديلة للبحثمنهجية ا ‒

 ؛صدق، ثبات وقابلية تعميم نتائج الدراسةوأخيرا ، الدراسةاملعاينة وأدوات ، إلى املقاربة( االسترشادي
 

 اإلحصائية االختباراتتوضيح أين يتم  :تحليل البيانات الكيفية والكميةل االختبارات املستخدمة ‒

 لتحليل كل من البيانات الكيفية والكمية؛املستخدمة  الوصفية واالستداللية
 

التطرق لعرض  وهنا يتم :في الجامعات الجزائرية األداءو  مدخل تمهيدي الستراتيجية تحسين الجودة ‒

وتقييم مؤسساته حسب إحصائيات املؤسسات الدولية واقع التعليم العالي في الجزائر من ناحية تطوره، 

، ثم بناء وتفسير النموذج األداءتحسين الجودة و بخصوص  للجهود املبذولة اإلشارةلتصنيف الجامعات، و 

 في الجامعات الجزائرية. األداءاملقترح الخاص بتطبيق إدارة الجودة الشاملة وتحسين 

 

 

 

 

 

 

1 See: Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, Sage Publications, 4th Edit., California, 2009, p. 18 
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   منيهجـة ال راسة واخلـارات الب يلة للبحث   .1.4

سواء من التسيير قد أثبت تداخله مع العديد من التخصصات  »أن:  Walter Amedzro St-Hilaireيشير 

،  وبالتالي 1« ناحية تدريسه، منهجيته أو طريقة بناء نظرياته... هذا التداخل ترجم بتعدد طرق البحث فيه

كمرحلة في ظل تعدد طرق البحث انتقال الباحث من املعالجة النظرية إلى املعالجة امليدانية تصبح عملية 

جد حاسمة، فإذا ما حقق ذلك بدقة وباتباع أسس البحث العلمي تمكن من بلوغ نتائج مضبوطة وإال حقق 

املعاينة واألدوات املستخدمة لجمع البحثي، همية توضيح كل ما يتعلق باملسار يكون من األ عكس ذلك، ف

 الدراسة.أدوات  قابلية اعتمادالقبلية و  اإلحصائيةاالختبارات و  البيانات

 سح ي  طبـعة املسار البحثي   1.1.4

السلوكيات من سؤال الدراسة العام واملجرد إلى  (،مرحلة العملياتيةالدراسة امليدانية )ينتقل الباحث في 

وهو ما يعكس الواقع املتعلق بمدى التزام  ،في حد ذاتها والتي تمثل الجانب امللموس والدقيق للبحث العلمي

مؤسسات التعليم العالي الجزائرية بقيم إدارة الجودة الشاملة الجوهرية والداعمة ودور ذلك في تحسين 

 ب ذلك تحديد طبيعة املسار البحثي، فما خصوصية املسار املتبع في هذه الدراسة؟، حيث يتطلاألداء

 ل راسةالتمدقع االبستمدلدجي ل   1.1.1.4

على األسئلة التالية: ما طبيعة املعرفة؟ كيف تتكون املعرفة؟  اإلجابةعادة ما تحاول االبستمولوجيا 

على خالف العلوم االجتماعية األخرى تعاني عدم ؟ إال أن علوم التسيير كيف تقدر قيمة املعرفة ومدى دقتها

 ات املنهجية املعتمدة في العلوم األخرى وجود ابستمولوجيا خاصة بها، وتستقي مرجعيتها عادة من التوجه

)خاصة العلوم االجتماعية التي لطاملا اعتمدت مناهجها من قبل الباحثين في علوم التسيير لبناء املعرفة( 

  بسبب حداثة نظرياتها وأصولها املعرفية.

خاصة  جيةهومن تقديم ابستمولوجيا وزمالؤه Raymond-Alain Thiétartومن جهته حاول كل من 

 Méthodes de Recherche en) اإلدارةطرق البحث في علوم التسيير في كتابهم املعنون بـالبحث في ب

Management ،)  حيث اعتمدوا على ثالثة( براديغماتنماذج استرشادية Paradigmes) *الوضعي( : 

وإلى حد اآلن تعتبر هذه التقسيمات رائدة تبين في مجملها أقسام االبستمولوجيا، والتي  التفسيري والبنائي(و 

 النماذجومعتمدة بكثرة في مختلف املجاالت البحثية في علوم التسيير. هذا ويوضح الجدول املوالي خصوصية 

 بستمولوجيا.ة حسب األسئلة التي تجيب عنها االالثالثة مفصل

1 Walter Amedzro St-Hilaire, L’Adaptation Organisationnelle dans les Théories Managériales et Sociales, Presses de l'Université du 

Québec, Canada, 2011, p. 05 

الذي اشتهر بالتأليف في هذا املجال، اتفاقا بين معنيين أساسيين لتعريف هذا  Thomas Kuhnيقدم  » :( Paradigme النموذج االسترشادي )البراديغم *

ات املرجعية التي يمكن للباحثين في علوم املنظمة أن اإلطار مثل الكثير من النماذج، املخططات العقلية أو ي التأسيس ي، حيث اإلطار الفكري واإلطاراملصطلح: 

ـــراج .« يندرجوا فيها ــــ   ans Edit., Paris, 2011, pp. 43, L’Hartmattan, SymboliqueLes Ressorts du SMarietti,-Angèle Kremer-44 ع:ـــ
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 االبستمولوجية في علوم التسيير النماذجخصوصيات  (:4/1الجدول رقم )

 النماذج              

 األسئلة االبستمولوجية     

 النموذج االسترشادي

 الوضعي

Le positivisme 

 التفسيري  النموذج االسترشادي

L’interprétativisme 

 البنائي النموذج االسترشادي

Le constructivisme 

 ما طبيعة املعرفة؟

 فرضية واقعية

وجود منشأ ذاتي ملوضوع 

 املعرفة

 نسبية فرضية

ال يمكن الوصول إلى منشأ موضوع املعرفة )البنائية املعتدلة أو 

 التفسيرية( ال يوجد أصال )البنائية املتطرفة(.

 ؟«الحقيقة »ما طبيعة 

استقاللية الباحث عن 

 املوضوع

 فرضية يقينية 

 العالم مبني على الضروريات

 تبعية املوضوع للباحث

 فرضية قصدية

 العالم مبني على الفرص 

 كيف تنتج املعرفة؟ 

 مسار املعرفة العلمية

 االكتشاف:

ألي  »صياغة أسئلة البحث 

، التوجه املرغوب هو «سبب ...

 الشرح

 التفسير:

ما دوافع  »صياغة أسئلة البحث 

، التوجه املرغوب «الفاعلين ...

 هو الفهم

 البناء:

ألي  »صياغة أسئلة البحث 

التوجه املرغوب هو ، «غاية ...

 البناء

 ما هي قيمة املعرفة؟

 معايير الدقة

 قابلية التحقق

 قابلية التأكيد

 قابلة الرفض

 املقارنة بالذات

)اكتشاف التجربة من  دالتجسي

 طرف الباحث(

 مةاملالء

 إمكانية التعليم

 Raymond-Alain Thiétart et al., Op. cit. pp. 14-15 املصدر:

الوضعي يقوم على فرضيتين أساسيتين هما: الفرضية  النموذج االسترشاديالجدول أعاله أن  يتضح من

للواقع املوجود، فاملعرفة التي تشكل تدريجيا  ةأساسي حقيقة الواقعية والفرضية اليقينية، حيث تمثل األولى

التي تمكنه من التحقق، ساليب األ يعلم أن لديه بعض أو الباحث  النماذجمصمم العلم هي معرفة الواقع، و 

وكل أثر للواقع ينتج عن بعض  ،سببيةال أو تأكيد أو رفض هذا الواقع. أما اليقينية أو الفرضية الثانية فتمثل

ال يقودنا لتبني إمكانيات الوصف، وإنما الشرح بطريقة فريدة ودقيقة ما  األسباب، فاعتماد هذه الفرضية

البنائي فيقومان كذلك على فرضيتين: النموذج و التفسيري النموذج أما  1يعكسه الواقع الذي نلتمس وجوده.

النسبية والقصدية، حيث تفترض األولى حالة من عدم قابلية انعكاس االدراك أي أنه ال يمكن الوصول إلى 

منشأ موضوع املعرفة وقد ال يوجد أصال ألن املعرفة تبنى، أما الفرضية القصدية فال يفسر فيها السلوك 

، بناء على الفرص املتاحة للباحث يةكي للباحث فقط، إنما تفسر األسباب النهائية باألسباب اإليجاباالدرا

 الذي يكون له الدور الحاسم في بناء املعرفة.

اختبار  فيه يتم الوضعياالسترشادي  النموذج »أن:  Anne Maurand-Valetوبشكل أكثر تحديدا يشير  

نتائج على املدى / أسبابتسلسل دراسة ال؟ ...( و أم الهذه الظاهرة لسبب املتغير هو  هل هذاالفرضيات )

1 Hazem Ben Aissa, Quelle Méthodologie de Recherche Appropriée pour une Construction de la Recherche en Gestion ? XIème 

Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Faculté des Sciences de l’administration, Université Laval, Québec, 

13-15 juin 2001, pp. 11-12 
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حيث يتناسب مع االختبارات االحتمالية بفعل أن حجم العينة وتكوينها يضمن التمثيلية، وكذا  القصير.

يف ك »البنائي فتعتمد فيهما أسئلة: و التفسيري  النموذجين االسترشاديينأما  إمكانية عزل وتحديد الحقائق.

التفسيري، حيث نعتمد التعقيد  النموذج االسترشادي، وذلك من أجل البحث عن الدوافع كما في «وملاذا... 

البسيكولوجي في التفكير في موضوع املعرفة، وهذا ما يتطلب البقاء بالقرب من أقوال الفاعلين التي نبحث عن 

أعمال معينة يقوم بها الفاعلون في املنظمة،  البنائي فهو يبحث عن غايات النموذج االسترشاديأما . تحليلها

نظمي في العالقات التنظيمية املتداخلة، وبالتالي ال يمكن اعتماد أساليب االقتصاد أي أنه يعتمد التعقيد امل

أن  اإلشارةالعزل التام لهذا التداخل. وتجدر هر يمكن تحليلها من خالل القياس ي والتي تطبق فقط على ظوا

، وعادة ما يتم التوجه نحو البحث الكميةقلة ما تستخدم فيهما أساليب  )التفسيري والبنائي( النموذجينكال 

 1. «األساليب الكيفية من أجل فهم ظواهر  معينة 

الوضعي، ملعرفة  النموذج االسترشاديومن منظور التحليل السابق فإننا نعالج موضوع الدراسة باعتماد 

ي الجزائرية بكل من القيم الجوهرية والداعمة وانعكاس ذلك على تحسين مدى التزام مؤسسات التعليم العال

يتم االستناد إلى فرضيات تفترض وجود دور لهذه القيم في تحسين واملجتمعي، حيث  اإلداري األكاديمي،  األداء

مجتمع لل ممثلةلعينة عنقودية )أحد أنواع العينات االحتمالية(  الذي يوجه ستبيانأسئلة اال لصياغة  األداء

املدروس )أساتذة كليات االقتصاد في الجامعات الجزائرية(، وتستخدم لذلك مجموعة من االختبارات من 

أجل معرفة أسباب تحسين أداء هذه املؤسسات وتأكيد أو نفي الدور االيجابي أو السلبي لقيم إدارة الجودة 

بواقع الجامعات الجزائرية من حيث الجودة املتعلقة  اإلحصائياتهذا ويتم تدعيم االستبيان ببعض  الشاملة.

، وكذلك بدليل مقابلة موجه للمهتمين أو باألحرى الذين لديهم تفاصيل أكثر حول موضوع الجودة األداءو 

 في هذه الكليات . األداءو 

 ( االستكشاف أو االختبارأمناط االست الل املختلفة )    2.1.1.4

نشاط معين لتحقيق مسار أو اكتشاف أو تعميق  يتضمن في علوم التسيير Exploration  االستكشاف

لباحث الذي يريد ا يتوافق مع اتجاه والبحث عن الفهم، حيث البحث عن التفسير والتنبؤ : هدفين أساسين

مفاهيم جديدة في  إدماج ، أي إيجاد ارتباطات نظرية جديدة بين املفاهيم و/أو اقتراح نتائج نظرية جديدة

فهو مجموعة العمليات التي بواسطتها يستطيع الباحث مقارنة موضوع  Testاالختبار  أما .مجال نظري معين

 2.ظاهرة معينة لتفسير تقييم مصداقية فرضية أو نموذج أو نظرية  هدفب ،نظري أو منهجي معين مع الواقع

ستداللي املتفق مع وعليه فاالهتمام بالعالقة بين االستكشاف واالختبار إنما يقودنا للتدقيق أكثر في املنطق اال 

 املوضح في الشكل املوالي: االستدالل واملعرفة العلمية في نموذج Alan F. Chalmersكليهما، وهو ما يعتمده 

1 Anne Maurand-Valet, Choix Méthodologiques en Sciences de Gestion: Pourquoi tant de Chiffres ? 31ème Congrès de l'AFC Crises et 

Nouvelles Problématiques de la Valeur, Association Francophone de Comptabilité, Nice, 10 Mai 2010, pp. 05-06 
2 Raymond-Alain Thiétart et al., Op. cit. pp. 58-59 
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 أنماط االستدالل واملعرفة العلمية (:4/1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,Cours du CEFAG ualitatives en Sciences de GestionIntroduction aux Méthodes QPatricia Coutelle ,–  املصدر:

séminaire d’études qualitatives, CERMAT-IAE de Tours, Université de Tours, France, 2005, p. 06 

عند مطابقة مفهومي االستكشاف واالختبار بالشكل أعاله، نجد أن االستكشاف يقوم على املنطق 

، ويمكن أن يتم (من الخاص إلى العامعامة )االستقرائي الذي يبدأ بمالحظة الواقع الستنتاج قوانين ونظريات 

فرضيات أو نماذج أو  وصوال الستنتاجالحظات ومناقشتها الواقع الستخراج هذه امل لتمثيل أو تصور عن طريق ا

أما االختبار فهو يقوم على املنطق االستنباطي الذي ينطلق من  املفاهيمي فيما بعد. اإلطار نظريات تشكل 

بين الظواهر املختلفة عالقات ال باعتبار  أن نظريات وفرضيات أولية إلى قضايا أخرى تنتج عنها دون تجربة

-االفتراض ي ما يعرف باإلجراء ويمكن أن يتم عن طريق، (من العام إلى الخاص) يمكن تفسيرها في الواقع

في  ليتم املوضوع املدروساالنتقال من نظرية ذات قبول عام ومحاولة وضع فرضيات تخص  أو االستنباطي 

 اختبارها )النفي أو االثبات(. األخير إلى 

(  Paradigme Positivisteالوضعي  النموذجالذي تم اختياره في الدراسة ) النموذج االسترشاديوبناء على 

وكذلك املسار البحثي املعتمد ملعالجة املوضوع، فان نمط االستدالل الذي يتفق مع ذلك هو االختبار أو 

القيم الجوهرية ات املتعلقة بنطالق من الفرضياالستنباطي(، حيث يتم اال -باألخص )االجراء االفتراض ي

، واملجتمعي ملؤسسات التعليم اإلداري األكاديمي،  األداءوالداعمة إلدارة الجودة الشاملة ودورها في تحسين 

العالي الجزائرية، ومقابلتها مع الواقع املعبر عنه بآراء عينة من أساتذة كليات االقتصاد في الجامعات 

   الفصل الالحق.في  ر نموذج الدراسة بالعموما واختباالجزائرية، ليتم اختباره

 املقاربة املختار  )كمـة أو كـفـة(    3.1.1.4

 ةالكمي في املجاالت البحث الكمي يقوم على استخدام األرقام، فالباحث »أن:  Michael D. Myersيشير 

البناء النظري واملفاهيمي، القيم ومستويات تمثيل  ، ألنها تمكن منأكثر من أي ش يء آخر إنما يركز على األرقام

 قوانين ونظريات عامة

 اإلطار املفاهيمي 

 )فرضيات، نماذج، نظريات(

 استنباطي-إجراء افتراض ي إجراء تمثيلي

 التفسير والتنبؤ حقائق مستمدة من املالحظات

 منطق استنباطي
 منطق استقرائي
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 املستخدمة فيأمثلة األساليب الكمية معينة، ومن  كيفية عمل ظاهرة تفسر أدلة علمية قوية باعتبارها 

صاد القياس ي، والطرق االقتمثل ب املختبرية، الطرق الرسمية التجار ، امليداني املسح: العلوم االجتماعية

 لتحليل البيانات اإلحصائية والحزم األدوات وعادة ما يتم استخدام ،ضيةالنمذجة الريامثل العددية 

املالحظة،  الكيفية قد تشمل:مصادر البيانات الكيفي فيركز على تحليل النصوص، و وتحقيق ذلك. أما البحث 

إال أن . الاألفعالوثائق والنصوص، وانطباعات الباحث وردود  ،املقابالتيداني(، املالحظة باملشاركة )العمل امل

 1.«وعا شي األكثر  تعتبر املصدراملقابالت 

تميل أكثر الستخدام األرقام من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة  Approche quantitativeفاملقاربة الكمية 

فتستند إلى البيانات الكيفية  Approche qualitativeمثل ما يتم في العلوم الطبيعية، أما املقاربة الكيفية 

التي تساعد على معرفة عالمات مادية حول ظاهرة معينة، أساسا: الكلمات، العبارات، النصوص، الصور، 

 ...وغيرها.

أن  للباحث يمكن من أجل االختبار، »وأصحابه أنه:  Raymond-Alain Thiétartومن جهته يشير 

من أجل تحقيق منطق الكمية  األساليبذلك، غالبا ما تستخدم  . ومعوالكيفي الكمي األسلوبينيستخدم 

أو دمج املقاربتين )الكمية والكيفية( ، إال أنه في كثير من األحيان يفضل التسلسل بين املقاربتين 2. «االختبار 

ا يعتقده واستخدام املقاربة الهجينة في دراسة الظــــــــــاهرة ذاتها بغرض زيادة مصداقية الدراسة، وهذا كم

Todd D. Jick فالباحث في علوم التسيير بإمكانه إذن أن يلجأ للمقاربة الهجينة، وعليه  3 .وغيره من الباحثين

 . املنهجية التي دفعته لذلك تحديد األسبابفقط 

وبناء على التحليل السابق والذي يوضح الفرق بين املقاربتين الكمية والكيفية والتداخل بينهما، تكون 

 : اآلتيةاملقاربة الهجينة هي املعتمدة في هذه الدراسة، وهذا لألسباب 

طروحات مفاهيمية ونظرية مختلفة فيما يتعلق بمفهومي إدارة الجودة الشاملة وتحسين أداء استخدام  ‒

 ات التعليم العالي، إنما يمكن من تحليل النتائج من زوايا مختلفة؛ مؤسس

استخدام أدوات مختلفة لجمع البيانات: )مالحظة واقع مؤسسات التعليم العالي الجزائرية بكل  ‒

مستجداته وأخباره، الوثائق والتقارير التي تعبر عن واقع هذه املؤسسات سواء باألرقام أو بالكالم، 

االستبيان الذي تم ، جزائريةال كليات اقتصاد بالجامعاتسؤولي خاليا الجودة في ستة املقابالت مع م

، إنما يمكن الباحث من الحصول على بيانات (ليات االقتصاد في نفس الكلياتتوزيعه على أساتذة ك

 مختلفة )كمية وكيفية(، كما يعتمد على تقنيات مختلفة لتحليلها؛ 

1 Michael D. Myers, Qualitative Research in Business and Management, Sage Publications Ltd, 2nd Edit., London, 2013, pp. 07-08 
2 Raymond-Alain Thiétart et al., Op. cit. p. 71 
3 See: Ashatu Hussein, The Use of Triangulation in Social Sciences Research: Can Qualitative and Quantitative Methods be 

Combined?, Journal of Comparative Social Work, Department of Social Sciences, University of Nordland, Iss: 01, Norway, 2009, p.03 
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لبيانات الكيفية يمكن عالجها من فالكمي إلى التحليل الكيفي والعكس، إمكانية االنتقال من التحليل ا ‒

على النص املراد عالجه هذا من جهة، ومن جهة أخرى ال شك أن  اإلحصائيةخالل تطبيق الخوارزميات 

شرح وتحليل البيانات الكمية قد يدفع الباحث لربطها باملفاهيم النظرية املختلفة وبما يظنه حول الواقع 

 املالحظ. 

جراء )اال  الوضعي إلى االختبار  النموذج االسترشاديوعليه فاملسار البحثي املعتمد في الدراسة ينطلق من 

فماذا بالنسبة للمعاينة واألدوات املستخدمة  ،إلى املقاربة الهجينة )الكمية + الكيفية( االستنباطي(-االفتراض ي

 في جمع البيانات؟

  املعاينة واألةوات املستخ مة وجمع البـانات   2.1.4

ذلك، أي حصوله على عليه أوال أن يوضح كيفية  بتحليل بيانات الدراسة وتفسيرهاقبل قيام الباحث 

فما التبرير املنهجي الختيار  ،األدوات املستخدمة لجمع البياناتوكذا  املجتمع املدروس وتقنيات املعاينة تحديد

 معاينة وأداة جمع بيانات دون األخرى؟

 ويقنـات املعاينة ال راسة جمتمع    1.2.1.4

مجتمع الدراسة ما يريد الباحث أن يصل بواسطته إلى نتائج الدراسة، أو بعبارة أخرى يمثل  يمثل

أما املجتمع املستهدف فهو  1مجموعة األفراد، املنظمات، أو كل الوحدات التي يمكن أن تطبق عليها الدراسة. 

ملا نتكلم عن و  2ا الدراسة. تحديد نوع الوحدات التي تعتبر كعناصر من املجتمع املدروس، والتي تقتصر عليه

أساتذة كليات االقتصاد بالجامعة الجزائرية، يكون املجتمع املستهدف محصورا راء عينة من آل  ميدانية دراسة

الشبكة الجامعية الجزائرية، ويستثنى  حسبمعاهد االقتصاد و  األساتذة الذين يدرسون في كليات في جميع

 املختصة بالعلوم االقتصادية والتجاريةاملدارس التحضيرية و  العليا الوطنيةبذلك أساتذة املدارس واملعاهد 

)مدرسة الدراسات العليا التجارية، املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، املدرسة العليا 

سيير للتجارة، املدرسة العليا للمناجمنت، املدارس التحضيرية في العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم الت

مما  ألن تركيبها أو هيكلها التنظيمي يختلف تماما عن الجامعاتبعنابة، قسنطينة، الجزائر، وهران وتلمسان( 

ملحقة أما عن امللحقات الجامعية )، يعقد عملية املعاينة خاصة في املرحلة األولى )سحب كليات االقتصاد(

ة تلمسان، ملحقة السوقر التابعة لجامعة تيارت، أفلو التابعة لجامعة األغواط، ملحقة مغنية التابعة لجامع

بسبب عدم  فقد استهدفت بالدراسة مع الجامعات التابعة لها ،(ملحقة بريكة التابعة لجامعة باتنة

 .*أستاذ 5299املستهدفين بالدراسة  يبلغ عدد األساتذةهذا و . اإلداريةاستقالليتها 

1 Diane C. Blankenship, Applied Research and Evaluation Methods in Recreation, Human Kinetics, Without Edit., USA, 2009, p. 82 
2 Robert M. Groves et al., Survey Methodology, John Wiley & Sons, 2nd Edit., New Jersey, 2009, p. 70 

بوزارة التعليم العالي الجزائرية لالستشراف والتخطيط ةالفرعي يةاملدير ، واملتحصل عليها من 2013/2014حسب إحصائيات السنة الجامعية * 
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تعبر عن فرد معين يشكل جزءا من مجتمع معين، يؤخذ على أنه ممثل  والتي وحدة املعاينةعن أما 

أو فتتمثل في كل أستاذ يدرس بصفة دائمة بكليات  1لألفراد من نفس الفئة بهدف تحديد عينات هذا املجتمع.

االقتصاد للجامعات أو املراكز الجامعية، وعن سبب حصر وحدة املعاينة في ذلك، فهذا لتخصص معاهد 

 اإلجابة وهذا ما يساعدهم علىوالذي يقترب طبعا من موضوع الدراسة )موضوع في إدارة األعمال(،  األساتذة

فعل إطالع أغلب األساتذة على املفاهيم النظرية لهذا بسهولة وموضوعية أكثر باالستبيان  أسئلة على

 .، واملصطلحات املستخدمة في االستبياناملوضوع

أستاذ( قد تستخدم العديد من املعادالت أو  5299جتمع املحدد )ولتحديد حجم العينة بناء على امل

 Richard، معادلة Robert Mason، معادلة Steven Thampsonالصيغ الرياضية والتي نذكر منها )معادلة 

Geiger معادلة ،Herbert Larkin معادلة ،Taro Yamane وغيرهم(، حيث توجد لكل منها خصائص تحدد ،...

في  ضةاستخدامها، لذلك يكون من األفضل استخدام معادلة واحدة فقط من أجل تجنب االستفاشروط 

التي تتوافق مع املعاينات االحتمالية باعتبار أن  Taro Yamaneذلك، بالتالي نقتصر على استخدام معادلة 

 للصيغة التالية:الهدف من الدراسة التعميم والهدف من املعاينة التمثيلية، هذه املعادلة تكتب وفقا 

n = (
𝑁

1 + 𝑁 (𝑒)2
) … … … … 2 

 : حجم العينة؛n -حيث يمثل:  

                - Nحجم املجتمع؛ : 

 - e :كخطأ  %5كلما كان كبيرا كلما زاد خطأ املعاينة، وفي الدراسة يقبل : مستوى الدقة

قيمة  قيمة تعطي 95قيمة مقدرة  100من بين  )أي %95 مستوى الثقة بـويقدر  للمعاينة،

 (. مقدرة قريبة جدا أو مساوية للقيمة الفعلية ملجتمع الدراسة

 بالتالي يقدر حجم العينة األدنى كالتالي:

n =
𝑁

1 + 𝑁 (𝑒)2
=

5299

1 + 5299  (0.05)2
= 371.92 ≈ 372 

كلما كان ذلك أفضل لتمثيليتها للمجتمع  372إلى أنه كلما كان حجم العينة أكبر من  اإلشارةوتجدر 

 املدروس.

 Dapple –Stageاملرحلتين )نعتمد في السحب على العينة العنقودية ذات أما عن طريقة املعاينة فإننا 

Cluster Sampling) والتي يعرفها ،Earl Babbie  :أحد أنواع العينات االحتمالية، تعتمد على تكرار »بأنها

1  Jean de Bonville, L'Analyse de Contenu des Médias: De la Problématique au Traitement Statistique, De Boeck, 2ème Edit, Bruxelles, 

2006, p. 113 
2 Glenn D. Israel, Determining Sample Size, Series of the Agricultural Education and Communication Department, University of Florida, 

Web-site:  http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/pd/pd00600.pdf, See on: 18/02/2015, At: 19.19, p. 04 

http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/pd/pd00600.pdf
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املعــــــــاينة األوليـــــة وتقسم إلى  خطوتين أساسيتين: قائمة املعاينة وسحب العينة، حيث تجمع قائمة وحدات

هذين  .1« طبقـــــــــــــــات تسحب منها العينـة األولية، والتي يتم اعتمـــــادها كقائمة ثانوية تسحب منها العينة النهائيــــة

 املرحلتين أو الخطوتين يتحددان كالتالي:

السحب العشوائي، حيث وقع االختيار على  باعتمادمن كل ناحية  كلية ومعهدسحب  املرحلة األولى: ‒

من ناحية  الشلف بوعلي بن حسيبة من ناحية الشرق، ر بسكرةمحمد خيضكليات االقتصاد لجامعات )

يلة من ناحية من ناحية الغرب( ومعاهد االقتصاد للمراكز الجامعية )م ابن خلدون تيارتالوسط، 

(، وعن سبب سحب كلية ومعهد من كل الغرب غيليزان من ناحية، تيبازة من ناحية الوسط، الشرق 

  ومراكز جامعية ناشئة. ةناحية فهذا من أجل توسيع دائرة تباين اآلراء لجامعات متأصل

لكل أساتذة هذه الكليات واملعاهد بهدف تجنب تعقيد عملية املعاينة، املسح الشامل  املرحلة الثانية: ‒

 كما يوضحه الجدول املوالي:وذلك 

 توزيع مفردات عينة الدراسة ونسبة االستجابة (:4/2) رقم الجدول 

 الكليات واملعاهد        

 البيان

كلية االقتصاد 

 بسكرة جامعة

معهد االقتصاد 

املركز الجامعي 

 ميلة

كلية االقتصاد 

 جامعة

 الشلف

معهد االقتصاد 

املركز الجامعي  

 تيبازة

كلية 

االقتصاد 

 جامعة تيارت

معهد االقتصاد 

املركز الجامعي 

 غيليزان

 املجموع

 473 45 79 15 123 51 160 العدد االجمالي لألساتذة

 473 45 79 15 123 51 160 االستبانات املوزعة

 425 41 68 15 116 45 140 االستبانات املسترجعة

 412 40 65 15 114 45 133 انات املقبولةاالستب

انات نسبة االستب

 (%إلى املوزعة )املقبولة 
83.13 88.24 92.68 100.00 82.28 88.89 87.10 

 2013/2014للسنة الجامعية  ات املستمدة من مصلحة املوظفين لهذه الكليات واملعاهداإلحصائيعلى  باالعتمادإعداد الباحث  املصدر:

وكذا نسبة هذه أستاذ(،  372استبيان( يفوق حجم العينة األدنى ) 412) املقبولةبما أن عدد االستبانات 

ثقة  مجاليمكن اعتماد وتعميم نتائج الدراسة عند ( %87.10) %80تفوق االستبانات إلى االستبانات املوزعة 

  كخطأ للمعاينة. %5وقبول  %95مقدر بـ 

 األةوات املستخ مة وجمع البـانات   2.2.1.4

تداخل بل تنوع ال شك أن تداخل املقاربات وتوجه الباحث نحو اعتماد املقاربة الهجينة، سيؤدي إلى 

 األدوات املستخدمة لجمع كل من البيانات األولية الكمية والكيفية، حيث تتمثل في كل من: 

 :ت حول تعبر عن مشاهدة األنماط السلوكية لألفراد في بعض الحاالت للحصول على بيانا املالحظة

ويميز عادة بين نوعين من املالحظة، املباشرة والتي تتعلق بمالحظة سلوك معين  2الظاهرة املراد دراستها.

1 Earl Babbie, The Practice of Social Research, Wadsworth Cengage Learning, 30th Edit., USA, 2013, p. 216 
2 Burke Johnson & Larry Christensen, Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches, Sage Publications, 4th 

Edit., California, 2012, p. 206 
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، مؤسسات، هيئات ...الخ(، وغير ، فرق من خالل االتصال املباشر بما تقوم عليه الدراسة )أشخاص

 مذكرات ...( التي أعدها باحثون آخرون.الباحث بالوثائق )سجالت، تقارير، املباشرة والتي تتعلق باتصال 

وفي الدراسة طبعا تم اعتماد كال النوعين، حيث تم املالحظة بصفة مباشرة لواقع جودة وأداء مؤسسات 

أو املجتمعي، كون الباحث أحد أعضاء  اإلداري التعليم العالي الجزائرية سواء على املستوى األكاديمي أو 

يل شهادة الدكتوراه، أما ما تم مالحظته بصفة غير مباشرة فيتمثل في الهيئة التدريسية منذ تسجيله لن

الرجوع للوثائق الرسمية التي تصدر عن الهيئات الوطنية )وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، املديرية 

العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي( والهيئات الدولية خصوصا تقارير هيئات التصنيف الدولي 

جامعات. وعن البيانات التي تمت مالحظتها فال يتم عرضها كنتائج فريدة للدراسة، بل يتم دمجها مع لل

 تحليل النتائج املتحصل عليها بواسطة املقابلة واالستبيان، بهدف ربط النتائج بالواقع وتبرير كل ذلك.  

 Umaالكيفية األولية، حيث تفرق تستخدم في مساءلة املبحوثين فرديا أو جماعيا لجمع البيانات  املقابلة: ‒

S. Sekaran  :املهيكلة أو التي يتم إجراؤها بواسطة شخص يعلم بدقة » بين نوعين أساسين من املقابالت

أو  التي سوف يوجهها للمستجيب شخصيا ما املعلومات املطلوبة، ولديه قائمة محددة مسبقا باألسئلة

أو التي ال يعتمد فيها الباحث على خطة لترتيب األسئلة التي  عن طريق الهاتف أو االنترنيت. وغير املهيكلة

 .1 «سيوجهها للمستجيب 

وفي الدراسة تم اعتماد املقابالت املهيكلة وذلك لجعل املستجيب يتقيد أكثر بمتغيري الدراسة )قيم إدارة 

ثة عشر سؤاال، الجودة الشاملة وتحسين أداء مؤسسات التعليم العالي(، بداية تم تصميم قائمة من ثال

ئمة النهائية تم تغيير ذلك، حيث تضمنت القا ل املقابلة على الخبراء املحكمينإال أنه وبعد عرض دلي

، والسؤال الثاني يخص إدارة الجودة األداءخص السؤال األول منها تحسين ثمانية أسئلة فقط، ي

 الشاملة، وتبقى األسئلة األخرى للربط بين املتغيرين.*

(، لم نجد إال سابقاوعلى مستوى مؤسسات التعليم العالي املختارة للدراسة )كليات االقتصاد املوضحة 

مسؤولي خاليا الجودة كمختصين لهم عالقة تامة باملوضوع، إال أنه وفي بعض الكليات لم ينطلق عمل 

(، فكان االتجاه إلى عميد هذه الخاليا بتاتا )معاهد االقتصاد للمراكز الجامعية: ميلة، تيبازة وغيليزان

بما يتعلق باملوضوع. وعلى أساس هذا االختيار )ثالثة مسؤولين لخاليا أكثر الكلية باعتبار أنه على دراية 

 الجودة وثالثة عمداء( تم مقابلة املستجوبين وجها لوجه وتسجيل كل األجوبة.

 هماستخديتم اعادة ما  ،وضوع معينفي م الهادفة لجمع معلوماتسئلة لأل هو قائمة معيارية  االستبيان: ‒

ن يتم عن طريق البريد، أيمكن و  ،عينة كبيرة اإلحصائيةفي البحوث الكمية عندما تتطلب القياسات 

ص ، ص 2006، ترجمة إسماعيل علي بسيوني، درا املريخ للنشر، الرياض، "مدخل لبناء املهارات البحثية" اإلدارةطرق البحث في سيكران،  أوما راجع: 1

323-325 
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لدراسةل املنهجي والتمهيدي اإلطار .  الفصـل 

 

 

ال يمثل مجرد قائمة بسيطة من األسئلة أو أنه Omar Aktouf ويشير   1الهاتف، االنترنيت، أو وجها لوجه.

األسئلة املطروحة بل يجب أن تكون بالرجوع ألي ش يء،  صياغتهمجرد امتحان كتابي يمكن ألي كان 

 يكون من الصعب تصميم استبيان في مرحلة واحدة بل يتم عبر عدة مراحل.و  2بدقة.ومختارة واضحة 

 هيم النظرية املستخدمة في الفصول األول، الثاني والثالثفي املرحلة األولى تم تصميمه اعتمادا على املفا

وعرضه على املحكمين مرفقا بنموذج الدراسة األولي*، وفي املرحلة الثانية تم تعديل نموذج الدراسة 

على حد سواء بناء على جملة املالحظات املقدمة ومناقشة محاوره  واملقياس املستخدم فيه واالستبيان

جريبية من األساتذة وأسئلته مع االستاذ املشرف، بعد ذلك وفي مرحلة ثالثة تم توزيعه على عينة ت

أستاذ( من مختلف الرتب األكاديمية، ليتم ضبط صورته النهائية ** بناء  50الزمالء الذين بلغ عددهم )

 . ويتضمن االستبيان ثالثة محاور أساسية:على تجاوبهم مع قائمة األسئلة

لى ثالثة محاور : واملقسم بدوره إإدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العاليقيم  :1ملحور ا -

القيم الداعمة إلدارة الجودة الشاملة و  القيم الجوهرية، إدراك إدارة الجودة الشاملةفرعية تخص: 

 ؛في مؤسسات التعليم العالي

: واملقسم بدوره إلى أربعة محاور فرعية تخص: في مؤسسات التعليم العالي األداءتحسين  :2املحور  -

 ؛في مؤسسات التعليم العاليواملجتمعي  اإلداري ، األكاديمي األداء ،األداءوتحسين  األداءإدراك 

: الخاصة بمتغيرات الجنس، الرتبة، الخبرة، الشعبة، العالقة البيانات الوصفية العامة :3املحور  -

 .اإلداري بالبحث العلمي، واالنتماء )املنصب( 

رة الجودة الشاملة وأبعاد االعتماد في أغلب أسئلة االستبيان )خاصة أبعاد قيم إداومن وجه آخر تم 

لتحديد مستوى االلتزام  ***املستويات املتماثلة مقياسعلى  بنى عليها اختبار الفرضيات(التي ي األداء

متوسط  ،4عالي بدرجة ، 5بدرجة  في الكليات املستهدفة بالدراسة، من عالي جدا األداءبالقيم ومؤشرات 

ستثنى من حتى ت 0درجة مثل بتال أعرف ف، أما 1ومنخفض جدا بدرجة  2منخفض بدرجة  ،3بدرجة 

يتيح للمستجوب تقدير درجة  لكونهسبب اختيار هذا املقياس  ويرجععتبر كإجابة. ا ال تالتحليل ألنه

 اإلجابةخاصة وأن طبيعة العبارات تتطلب فقط،  متغايرين االلتزام بمستويات مختلفة وليس بمستويين

االلتزام بها درجة ر دال يمكن لنا أن نق التركيز على الزبون  بدرجات مختلفة، فمثال إذا تكلمنا عن قيمة

1 Chris Gratton & Ian Jones, Research Methods for Sports Studies, Routledge Taylor & Francis Group, 2nd Edit, United Kingdom, 2010, pp. 

126-127 
2 Omar Aktouf, Méthodologie des Sciences Sociales et Approche Qualitative des Organisations une Introduction à la Démarche 

Classique et une Critique, Les Presses de l'Université du Québec, Sans Edit., Canada, 1987, p. 93 
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نقاط بالنسبة لكل عبارة، على أن يقوم باختيار الرقم  7أو  5بمقياس مكون من  املستجوبيزود فيه  هو مقياس ترتيبي: مقياس املستويات املتماثلة ***

أوما  راجع: قام.الذي يمثل وجهة نظره ووضعه أمام كل عبارة، أو يضع دائرة على الرقم الذي يختاره من األرقام املوجودة أمام كل فقرة إن وجدت هذه األر 

 (بتصرف) 285، مرجع سابق، ص سيكران
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أخرى بل هناك درجات فقط دون وجود درجات تتوسط هذين املستويين بعالي جدا أو منخفض جدا 

قياس باحثون على ميعتمد الفكثيرا ما  0جانبا بدرجة ، أما عن سبب جعل ال أعرف بينهما )مثال متوسط(

Likert  ويميل  ،3محايد في الوسط بدرجة  ويقع خيار إلى غير موافق تماما  تماماالخاص بموافق الخماس ي

وهذا  بناء على محايد اإلحصائية، ويتم استخدام االختبارات ملحايد اإلجابة اتجاهأو املتوسط الحسابي 

 وقبل تحليل النتائج املختلفة لهذه األدوات ينبغي معرفة درجة صدقها وثباتها؟خطأ فادح ينبغي تجنبه. 
 

 ألةوات ال راسة االختبارات القبلـة  3.1.4

خصوصا دليل املقابلة في اختبار صدق وثبات أدوات الدراسة املختلفة هذه االختبارات تتمثل 

ة يفهل تعكس نتائج هذه االختبارات قابلاملعلمي،  اإلحصاءوكذا االختبارات الشرطية الستخدام  واالستبيان،

 ؟أم ال املعلمية اإلحصائيةاعتماد أدوات الدراسة واستخدام الطرق 

 ص ق وثبات أةوات ال راسةاختبار    1.3.1.4

، بفعالية ذلك تقيسو  األداة تعكس فعال محتوى متغيرات الدراسة يقصد بالصدق اختبار ما إذا كانت

درجة استقرار درجة الدقة التي تقيس بها األداة هذه املتغيرات أو بعبارة أخرى أما الثبات فيقصد به اختبار 

النتائج وثباتها لو تم توجيه هذه األداة مرة أخرى لنفس األفراد وفي ظل نفس الظروف، حيث تم اختبار ذلك 

 من خالل:

، *نابلة واالستبيان على مجموعة من املحكميوذلك من خالل عرض دليل املق االختبارات الحكمية: ‒

 50ثم توزيع االستبيان على عينة تجريبية ) وااللتزام بكل املالحظات املقدمة وإجراء التعديالت الضرورية،

وتوجيه أسئلة دليل املقابلة ألحد األساتذة املستهدفين بذلك من أجل تجريبها واختبار درجة  أستاذ(

دليل املقابلة أسئلة و كد: الصدق الظاهري أو وضوح عبارات االستبيان وضوحها، وبناء على ذلك تأ

ومحاوره وكذا التوازن أسئلة  أو التوازن بين أبعاد االستبيانوارتباطها بمتغيرات الدراسة، صدق البناء 

ئلة شمولية هذه األبعاد واألسو ، صدق املحتوى بصفة شاملة للتعبير عن متغيرات الدراسةدليل املقابلة 

 قياس لجميع جوانب املتغيرات.ل
 

خلي ومعامل معامل االتساق الدامعامل الثبات،  تتمثل هذه االختبارات في: اإلحصائيةاالختبارات  ‒

   للصدق والثبات كالتالي: قيما وتفسيرات مختلفةطي ر ، والتي تعالتجزئة النصفية

من معامالت قياس الثبات وهو عبارة عن معامل ارتباط بين عبارات  :Alpha de Cronbach معامل -

 0,7جيد، أكبر من  0,8أكبر من ممتاز،  0,9أكبر من )املقياس، حيث يفسر وفقا للقيم التالية: 

  1(. غير مقبول  0,5ضعيف، أقل من  0,5مشكوك فيه، أكبر من  0,6مقبول، أكبر من 

 05لحق رقم أنظر امل *
1 Joseph A. Gliem & Rosemary R. Gliem, Calculating, Interpreting, and Reporting Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient for Likert-

Type Scales, Midwest Research to Practice Conference, Ohio State University, USA, 2003, p. 87  (بتصرف)  
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درجة االتساق بين  يقيسيستخدم لقياس صدق أداة الدراسة حيث معامل االتساق الداخلي:  -

، الذي يستخدم في حالة البيانات Spearmanمعامل االرتباط  من خالل العبارات والبعد الخاص بها

ضعيف، من  0,39إلى  0,20ضعيف جدا، من  0,19إلى  0من  »كالتالي:  تفسر ويأخذ قيما الرتبية 

فتحدد  اإلشارة، أما 1«قوي جدا  1إلى  0,80قوي، من  0,79إلى  0,60متوسط، من  0,59إلى  0,40

وعلى العموم يلجأ الباحثين إلى طبيعة العالقة طردية )إشارة موجبة( أم عكسية )إشارة سالبة(. 

 (.α( أو غير معنوي )أقل من αن االرتباط معنوي )أكبر من درجة املعنوية لتحديد ما إذا كا

يعتمد على مبدأ من معامالت اختبار الصدق البنائي، حيث للتجزئة النصفية:  Guttmanمعامل  -

إلى نصفين واختبار ما إذا كان النصف األول متسق أو مرتبط مع النصف  أو املحور  البعدتجزئة 

 2 .0,6ويفوق  Alpha de Cronbachالثاني، يجب أن يكون أقل من معامل 

 إلدارة الجودة الشاملة:  القيم الجوهريةوفيما يلي عرض لنتائج هذه االختبارات واملتعلقة أوال ببعد 

 بعد القيم الجوهريةمقياس لثبات وصدق  اإلحصائيةاالختبارات  (:4/3الجدول رقم )
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSSعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث املصدر: 

ممتازة تدل على وهي قيمة  0,9تفوق  Alpha de Cronbachقيمة معامل أن أعاله ضح من الجدول يت

ثبات أو استقرار نتائج بعد القيم الجوهرية لو أعيد االختبار مع نفس األفراد ونفس الظروف، أما إذا 

1 Statstutor UK Team, Spearman’s Correlation, Web-site: http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/spearmans.pdf, See on: 

20/02/2015, At: 14.50 
2 Janet Houser & Joanna Bokovoy, Clinical Research in Practice, Jaonas & Bartlett, Canada, 2006, p. 106 ( بتصرف)   
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 0,928استبعدنا كل عبارة على حدة لتحديد قيمة هذا املعامل فاملالحظ أن القيم ال تتغير كثيرا )بين 

 Spearmanمع البعد وهو ما يؤكده معامل االرتباط ، بالتالي فجميع العبارات مقبولة ومتسقة داخليا (0,936و

 0,646بين للعبارة األولى، قوي:  0,576متوسط: ) قوي متوسط و الذي تظهر أغلب قيمه بارتباط موجب 

( 0,883، أما معامل التجزئة النصفية فقيمته مقبولة )%5بمستوى معنوية يقل عن ( لباقي العبارات 0,790و

، وهو ما يؤكد أكثر االتساق الداخلي 0,6( وتفوق 0,935) Alpha de Cronbachألنها تقل عن قيمة معامل 

وبناء على هذه النتائج  الجزء األول ترتبط بقوة مع عبارات الجزء الثاني. عبارات لهذا البعد على اعتبار أن

فة بالدراسة بالقيم املقياس والعبارات املعتمدة في هذا البعد لقياس مدى التزام الكليات املستهدفعالية تتأكد 

 الجوهرية إلدارة الجودة الشاملة. أما بالنسبة لبعد القيم الداعمة فتظهر نتائجه في الجدول املوالي:

 الداعمةبعد القيم  مقياس لثبات وصدق اإلحصائيةاالختبارات  (:4/4الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSSعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث املصدر: 

الداعمة فعالية عباراته واملقياس املعتمد فيه لتحديد درجة تظهر نتائج الجدول الخاصة ببعد القيم 

كقيمة ممتازة تفسر  Alpha de Cronbach 0,9إذ يفوق معامل التزام الكليات املستهدفة بالدراسة بهذه القيم، 

القيمة عن ، حتى أن قيم هذا املعامل باستبعاد كل عبارة على حدة لم تبعد وثباتهاباستقرار نتائج هذا البعد 

، النتائج(، وهو ما يؤكد قبول كل العبارات واعتمادها في تحليل 0,910و 0,901)بين  0,912األساسية له أو 

الذي تدل نتائجه على اتساق كل العبارات مع البعد  Spearmanأكد ذلك أكثر من خالل معامل االرتباط ويت

 0,775و 0,600وارتباط موجب قوي لباقي العبارات: بين  0,580)ارتباط موجب متوسط للعبارة التاسعة: 

( على اتساق 0,872(، ومن خالل معامل التجزئة النصفية الذي تدل قيمته )%5بمستوى معنوية يقل عن 
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، وتفسر نتائج معامل االتساق الداخلي ومعامل التجزئة العبارات السبعة األولى مع العبارات السبعة األخيرة

سبة بالنأما  .النصفية بأن عبارات هذا البعد تعبر فعال عن محتوى القيم الداعمة وتقيس ذلك بفعالية

  التساق بعدي القيم الجوهرية والداعمة مع محور قيم إدارة الجودة الشاملة فالجدول املوالي يظهر ذلك:

 قيم إدارة الجودة الشاملةمقياس محور لثبات وصدق  اإلحصائيةاالختبارات  (:4/5الجدول رقم )

  

 

 
 

 SPSSعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث املصدر: 

إدارة الجودة الشاملة فعالة  قيم أن املقياس والعبارات املعتمدة في محور السابق  تظهر نتائج الجدول 

قيمة معامل لقياس مدى التزام الكليات املستهدفة بالقيم الجوهرية والداعمة، حيث يظهر ذلك من خالل 

ثبات نتائج هذا املحور لو كرر االختبار في نفس وهي قيمة جيدة ومقبولة تؤكد  (0,803) 0,8تفوق  التي الثبات

تدل على االتساق التي  (0,914و 0,926) م معامل االرتباطقي ومن خاللالظروف ومع نفس األشخاص، 

التي معامل التجزئة النصفية  وقيمة، واملحور الخاص بهاالقوي جدا بين بعدي القيم الجوهرية والداعمة 

 عن الش يء املراد قياسه عبارات بعدي القيم الجوهرية والداعمة(، وهذا ما يثبت تعبير 0,803) 0,6فوق ت

 األداءمحور تحسين صدق وثبات مقياس . أما فيما يتعلق ب(بقيم إدارة الجودة الشاملةم )درجة االلتزا

 األكاديمي في الجدول املوالي: األداءنتائجها، بدءا ببعد ظهر ت الالحقةول افالجد

 األكاديمي األداءلثبات وصدق مقياس بعد  اإلحصائيةاالختبارات  (:4/6الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSSعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث املصدر: 
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قيمة جيدة ( وهي 0,890) 0,8تفوق Alpha de Cronbachأن قيمة معامل  السابق تظهر نتائج الجدول 

ثبات املقياس والعبارات املعتمدة في هذا البعد، خصوصا وأن قيمة هذا املعامل لم تتأثر كثيرا ومقبولة تفسر 

(، كذلك فقيم معامل االرتباط )املوجبة املتوسطة 0,889و 0,875لو استبعدنا كل عبارة )انحصرت بين 

أقل  0,785) ومعامل التجزئة النصفيةلباقي العبارات( الثانية، الثالثة والثانية عشر واملوجبة القوية للعبارة 

وصدق  عباراتهمختلف على الصدق البنائي للبعد أو التوازن بين تدل  (0,6من معامل الثبات وأكبر من 

 األداءمدى االلتزام بمؤشرات )املحتوى أو تعبير هذه العبارات بفعالية عن ما هو مستهدف بالقياس 

 :فالجدول املوالي يظهر نتائج ثباته وصدقه اإلداري  األداءبعد   األكاديمي(، أما

 اإلداري  األداءلثبات وصدق مقياس بعد  اإلحصائيةاالختبارات  (:4/7لجدول رقم )ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSSعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث املصدر: 

، 0,8هي قيمة جيدة ألنها تفوق  Alpha de Cronbachقيمة معامل عند استقراء نتائج الجدول نالحظ أن 

 0,851)بين  على حدةالقيمة التي لم تبعد عنها قيمة هذا املعامل باستبعاد كل عبارة  0,870 أو تساوي:

 0,530تباط ينحصر بين بمعامل ار  12إلى  8و 5(، هذه العبارات تتسق بشكل متوسط )للعبارات 0,865و

بمستوى  اإلداري  األداء( مع بعد 0,738و 0,627( وقوي )لباقي العبارات بمعامل ارتباط ينحصر بين 0,597و

إلى  6( تتسق مع عبارات النصف الثاني )من 6إلى  1، كذلك فعبارات النصف األول )من %5معنوية يقل عن 

. هذه النتائج تفسر بفعالية املقياس والعبارات املعتمدة في 0,6يفوق  (0,680) ( بمعامل تجزئة نصفية12

من جانبين: من ناحية استقرار نتائج هذا البعد لو كرر  اإلداري  األداءالبعد الختبار درجة االلتزام بمؤشرات 

ام ناحية البناء السليم لها وصدق محتواها للتعبير فعال عن قياس االلتز االختبار في ظل نفس املعطيات، ومن 

 املجتمعي: األداءي نتائج ثبات واتساق عبارات . هذا ويوضح الجدول املوالاإلداري  األداءبمؤشرات 

 العبارة م

 معامل

Alpha de Cronbach 

 باستبعاد العبارة

معامل 

االرتباط 

Spearman 

درجة 

 املعنوية

معامل 

Guttman 

 000. **633. 862. مباني جامعية ذات جودة تشييد 01

ل  و
األ

ء 
ـــز

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

جــــــــــــ
ال

 

 000. **721. 855. تشييد فضاءات علمية )مكاتب، مخابر،...( ذات جودة 02

 000. **738. 851. شراء تجهيزات مكتبية ذات جودة 03

 000. **690. 854. تجهيزات إعالم آلي ذات جودة شراء 04

 000. **597. 860. شراء كتب علمية ذات جودة 05

 000. **677. 856. عقد مؤتمرات علمية ذات جودة 06

 000. **627. 858. وجود سياسة واضحة الستقطاب الكفاءات البشرية 07

ني
ثا

 ال
زء

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
جـــــــــ

ال
 

 000. **530. 865. تنوع كفاءات األفراد في الجامعة 08

 000. **531. 864. توفر العدد الكافي من األفراد في االدارات املساندة 09

 000. **560. 862. التدريباستفادة األفراد في تطوير كفاءتهم من فرص  10

 000. **558. 863. التزام األفراد باملهام املنوطة بهم 11

 000. **573. 862. التزام األفراد بتحقيق أهداف الجامعة 12

 Guttman .870  .680 درجة الثبات للبعد ومعامل 
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 املجتمعي األداءلثبات وصدق مقياس بعد  اإلحصائيةاالختبارات  (:4/8)لجدول رقم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SPSSعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث املصدر: 

 0,926و 0,914احتسب باستبعاد كل عبارة على حدة بين إذا  Alpha de Cronbachتنحصر قيم معامل 

(، وهذا ما يؤكد استقرار نتائج هذه العبارات لو تم توجيهها مرة 0,923رب من درجته االجمالية )تالقيم التي تق

كل ثانية لنفس األفراد وفي نفس الظروف، أما قيم معامل االرتباط فتظهر أن هناك عالقة معنوية بين 

قوي لباقي العبارات  ط موجباوارتب 0,524العبارات والبعد )ارتباط موجب متوسط للعبارة السادسة بقيمة 

)صدق  اإلداري  األداء( وهذا ما يفسر بتعبير هذه العبارات فعال على بعد 0,770و 0,654بقيم تنحصر بين 

. أما 0,6( تؤكد ذلك ألنها تفوق 0,846، خاصة وأن قيمة معامل التجزئة النصفية )البناء وصدق املحتوى(

 املوالي يظهرها:  ككل فالجدول  األداءنتائج الثبات واالتساق ملحور 

  األداء محور تحسينلثبات وصدق مقياس  اإلحصائيةاالختبارات  (:4/9رقم ) الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSSعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث املصدر: 

وهي قيمة جيدة تؤكد  0,8تفوق  Alpha de Cronbachتظهر نتائج الجدول أعاله أن قيمة معامل 

أنه وباستبعاد  إال مع نفس األفراد وفي ظل نفس الظروف،  عباراته نتائج هذا املحور لو كرر اختبار  استقرار 

 األبعاد م
 Alpha deمعامل الثبات 

Cronbach باستبعاد البعد 

معامل االرتباط 

Spearman 

درجة 

 املعنوية

معامل 

Guttman 

 000. **860. 727. األكاديمي األداء 01
 الجزء األول 

 000. **843. 740. اإلداري  األداء 02

 الجزء الثاني
 000. **812. 817. املجتمعي األداء 03

 Guttman .827   .706 درجة الثبات للبعد ومعامل 

 العبارة م

 معامل

Alpha de Cronbach 

 باستبعاد العبارة

معامل 

االرتباط 

Spearman 

درجة 

 املعنوية

معامل 

Guttman 

 000. **705. 917. وجود خطة واضحة للجامعة في خدمة املجتمع 01

ل  و
األ

ء 
ـــز

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

جــــــــــــ
ال

 

 000. **734. 916. وجود برامج للتوعية بخدمة املجتمع 02

 000. **770. 914. وجود وحدات علمية لتعزيز عالقة الجامعة باملجتمع 03

 000. **654. 920. املجتمع احتفاظ الجامعة بعالقات قوية مع مؤسسات 04

 000. **730. 915. ارتباط الجامعة مع مؤسسات املجتمع باتفاقات علمية 05

 000. **524. 926. مساهمة الجامعة في إصدار املجالت الثقافية 06

 000. **730. 917. مساهمة الجامعة في عقد الندوات العلمية لتنمية املجتمع 07

ني
ثا

 ال
زء

ــــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
جــــــــ

ال
 

 000. **744. 915. إقامة املعارض الثقافية الهادفة لتنمية املجتمع 08

 000. **723. 915. تقديم االستشارات املختلفة ملؤسسات املجتمع 09

 000. **714. 916. حل املشاكل االجتماعية املختلفة مساهمة الجامعة في 10

 000. **748. 915. مساهمة الجامعة في تنفيذ املشاريع التنموية للمجتمع 11

 000. **739. 915. مشاركة مؤسسات املجتمع في تطوير جودة التعليم العالي 12

 Guttman .923  .846 درجة الثبات للبعد ومعامل 
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باستبعاد  0,740األكاديمي وإلى  األداءباستبعاد بعد  0,727كل بعد نجد أن قيمة هذا املعامل تنخفض إلى 

هذين  حذفقل إلى املجال املشكوك فيه أو الضعيف حتى يتم لكنها قيم مقبولة لم تنت اإلداري  األداءبعد 

خاصة وأنها تتسق مع املحور الخاص بها )قيم معامل االرتباط املوجب القوي جدا التي البعدين من التحليل، 

 0,6زيد عن التي ت Guttman، وكذا قيمة معامل 0,000عند مستوى معنوية محدد بقيمة  0,8تفوق جميعها 

أو  )صدق املحتوى وصدق البناء( ( لتعبر فعال عن الش يء املراد قياسهAlpha de Cronbachوتقل عن معامل 

وفي سياق  املجتمعي. األداءو  اإلداري  األداءاألكاديمي،  األداءمدى التزام الكليات املستهدفة بالدراسة بمؤشرات 

 ؟للدراسةبيانات الكمية الاملعلمي على  اإلحصاء طرق  ستخداما االختبارات القبلية دائما نستفسر عن إمكانية

 االختبارات الشرطـة لإلحصاء املعلمي   2.3.1.4

تتمثل هذه االختبارات في اختبار التوزيع الطبيعي واختبار التجانس والتي تؤكد إمكانية استخدام 

توزيع الافتراضات قوية حول  إلىوالتي تستند  ةالستدالل على معلما )تستخدم فيه طرق  املعلمي اإلحصاء

 : كاآلتيوذلك  الالمعلمي اإلحصاءبدل  (لمجتمعالطبيعي ل

توضح نتائج هذا االختبار لقيم إدارة الجودة الشاملة وأبعاد : Jarque-Bera*اختبار التوزيع الطبيعي  ‒

 مفصلة وفقا للجدول املوالي:   األداء

 Jarque-Beraاختبار التوزيع الطبيعي (: 4/10الجدول رقم )

 القيمة االحتمالية القيمة الجدولية القيمة املحسوبة القيم واألبعاد

 0.978 5.991 0.044 القيم الجوهرية

 0.651 5.991 0.857 القيم الداعمة

 0.166 5.991 3.590 قيم إدارة الجودة الشاملة

 0.872 5.991 0.274 األكاديمي األداء

 0.995 5.991 0.010 اإلداري  األداء

 0.777 5.991 0.505 املجتمعي األداء

 0.820 5.991 0.397 األداء

 XLSTATعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث املصدر: 

 1بيانات العينة تتبع التوزيع الطبيعي: H0الفرضية الصفرية  -

 بيانات العينة ال تتبع التوزيع الطبيعي : H1الفرضية البديلة  -

معامل  S، حيث يمثل JB = n [S2/6 + (K-3)2/24]يسمح باختبار ما إذا كانت سلسلة البيانات موزعة طبيعيا، ويحسب كالتالي:  :Jarque-Bera* اختبار 

Finance Les Fonctions Copules enRakotomalala, -Cécile Kharoubi , راجع:عدد املشاهدات أو حجم العينة.  nمعامل التفلطح و Kااللتواء، 

Publications de la Sorbonne, Sans Edit., Paris, 2008, p. 53 
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سواء  األداءلقيم إدارة الجودة الشاملة وأبعاد  (p-valueالقيمة االحتمالية )نالحظ من الجدول أن 

املحسوبة كلها أكبر من القيم  القيم أن ذلك(، و α  =0,05مفصلة أو مجتمعة كلها أكبر من مستوى املعنوية )

بيانات الجدولية، وهذا ما يجعلنا نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية والتي تنص على أن 

، ويؤكد إمكانية استخدام *العينة تتبع التوزيع الطبيعي وهذا ما يتوافق طبعا مع نظرية النهاية املركزية

 1املعلمي. اإلحصاء

هذا االختبار مع اختبارات الفروق بين خصائص العينة  يدرج: Levene**اختبار تجانس التباين  ‒

( لتحديد درجة االلتزام بقيم العلمي واالنتماء اإلداري الجنس، الرتبة، الخبرة، الشعبة، العالقة بالبحث )

، والتي مؤشرات األداء األكاديمي واإلداري واملجتمعيكذا إدارة الجودة الشاملة الجوهرية والداعمة و 

بر كشرط ويعت .التحليل الكمي والتركيبي الختبار الفرضية الخامسةستوضح في الفصل املوالي عند القيام ب

، فإن تحقق شرط التجانس )الفرضية ANOVAالتباين األحادي من شروط استخدام اختبار  

يتم ( %5 مستوى املعنوية Levene: التي تثبت عندما تفوق القيمة االحتمالية الختبار  H0الصفرية

: H1ة ، وإن لم يتحقق شرط تجانس التباين )الفرضية البديللتحديد الفروق ANOVAاختبار استخدام 

، يتم استخدام (%5عن مستوى املعنوية  Leveneالتي تثبت عندما تقل القيمة االحتمالية الختبار 

  .*** Kruskal Wallisاالختبار الالمعلمي 

منهجية الدراسة والخيارات البديلة للبحث قد حددت باتباع االجراء وبناء على ما سبق يمكن القول أن 

لة ومحاو نموذج افتراض ي الوضعي، بوضع  النموذج االسترشادياالستنباطي الذي يندرج ضمن -االفتراض ي

واعتماد املالحظة، من خالل املقاربة الهجينة التي تجمع بين التحليل الكيفي والكمي، في الواقع  اختباره

هذه األخيرة ثبت صدقها وثباتها في قياس مدى التزام الكليات  املقابلة واالستبيان كأدوات لتحقيق ذلك،

والسؤال الذي يطرح اآلن ما هي  ،األداءاملستهدفة بالدراسة بقيم إدارة الجودة الشاملة ودور ذلك في تحسين 

 ن خالل هذه األدوات؟تحليل البيانات التي جمعت ماملستخدمة في  اإلحصائيةاالختبارات 

 

 

 

 .Robert R راجع:(. n  ≥30العينة يماثل الطبيعية، عندما يكون عدد املشاهدات في العينة كبير )متوسط تفترض أن توزيع  * نظرية النهاية املركزية:

288, Québec, 2007, p. ersité de Montréal, Sans Edit.Les Presses de l’Univ, t Applications: Concepts eStatistiquesHaccoun,  

يستخدم إذا كانت هناك أكثر من مجموعتين في املجتمع املدروس، وهو يسمح باختبار الفرضية الصفرية التي تنص على  :Levene تجانس التباين اختبار  **

 ,Panorama des Statistiques pour Denis Cousineau راجع:أن املجموعات املأخوذة من املجتمع املدروس لديها تباينا متماثال أو متجانسا. 

De Boeck, Sans Edit., Bruxelles, 2009, p. 279, on aux Méthodes QuantitativesPsychologues: Introducti 

 يتم التفصيل فيهما في املبحث املوالي. Kruskal Wallisواختبار  ANOVAبالنسبة الختبار  ***
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 .   االختبارات املستخ مة لتحلـل البـانات الكـفـة والكمـة2.4

، 1« هي الوسيلة للحصول على املعلومات من البيانات اإلحصائيةارات ــــــــــــــــــــــاالختب »أن:  Gerald Kellerيشير 

وفي تمكن الباحث من الحصول على معلومات رقمية ودقيقة من البيانات الخام التي قام باختبارها، ذلك أنها 

التي ال يمكن حصرها، بل من الضروري  اإلحصائيةواالقتصاد يوجد عدد هائل من االختبارات  اإلدارةمجال 

احة لتحقيق أهداف الدراسة. اختيار ما هو أنسب منها ويتوافق مع الفرضيات املوضوعة وطبيعة البيانات املت

 املعتمدة في كل من التحليل الكيفي والكمي. اإلحصائيةما يأتي توضيح االختبارات وفي

 املستخ مة يف التحلـل الكـفي اإلحصائـة االختبارات   1.2.4

 التحليل النص يخاصة وأن هذه األخيرة تعتمد أكثر على  ،البيانات الكمية عن الكيفيةتختلف معالجة 

بدل التحليل العددي أو الرقمي، فهل يمكن حساب معامالت معينة كاختبارات لقياس التشابه النص ي؟ وهل 

 هناك برنامج خاص لحساب ذلك؟

 NVivoبرنامج التحلـل الكـفي    1.1.2.4

طرق دعم ي ، وهو برنامج(QSR Internationalمن قبل املطور الدولي لبرامج البحوث الكيفية ) ثاستحد

املناقشات الجماعية،  لمقابالت،لجمع وتنظيم وتحليل املحتوى والهجين، حيث يتيح  الكيفيالبحث 

وسائل االعالم ، ومع نسخته العاشرة باإلمكان القيام بذلك حتى مع ات االستقصائية وامللفات الصوتيةالدراس

من  تشكيلة وفراشتهر مؤخرا استخدامه في البحوث الكيفية ذلك أنه ي  2االجتماعية وصفحات الويب.

إيجاد و  املختلفة والتي تساعد على ربط األفكار ببعضها البعض، تنظيمها حول عقدة أو فكرة أساسية األدوات

 تصب في فكرة معينة للتعمق أكثر في التحليل الكيفي بطريقة منتظمة. وربط الدالالت التي التشابه بينها 

دراستنا تم استخدام النسخة العاشرة لهذا البرنامج بغية القيام بالتحليل الكيفي لبيانات املقابالت  وفي

، وذلك باستخدام الستة، وحتى يتم ربط أفكار املستجوبين بمتغيرات الدراسة وأسئلتها الجوهرية والفرعية

 جملة من األدوات من بينها معامالت التشابه النص ي.

 قـاس التشابه النصي معامالت   2.1.2.4

شابه النحوي )تشابه سلسلة األحرف املستخدمة في املصطلحات( والتشابه الداللي )تشابه تال لتحديد

مجموعة معامالت إحصائية لقياس ذلك،  NVivoتكرار الكلمات املستخدمة( بين ملفين اثنين، يتيح برنامج 

(، والتي تحسب وتفسر Sørensen & Diceومعامل  Paul Jaccard، معامل Karl Pearson)معامل  واملتمثلة في

 3وفقا للعالقات املوالية: 

1 Gerald Keller, Statistics for Management and Economics, South-Western Cengage Learning Edition, 9th Edit., USA, 2012, p. 01 
2 NVivo QSR, Sur le Lien: http://www.qsrinternational.com/other-languages_french.aspx, Vu le : 05/03/2015, A: 13.26   
3 Voir: Elsa Negre, Cahier du Lamsade 338: Comparaison de Textes Quelques Approches, Laboratoire d’Analyses et Modélisation de 

Systèmes pour l’Aide à la Décision, Université Paris Dauphine, France, 2013, pp. 08-10 
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 d1 (resp. d2)( متوسط resp. d2) d1حيث تمثل 

باحتساب جيب تمام زاوية تمثيلها  d2و d1يقيس التشابه بين ملفين مختلفين  :Karl Pearson معامل ‒

 االسقاطي للوسط املختزل، وفقا للصيغة املوالية:  

 

 دل ذلك على تشابه امللفين، وكلما اقترب من 1[ كلما اقترب من 1-، 1وينحصر هذا املعامل بين القيمتين ]

 دل ذلك على عدم تشابههما. 1-

هو نسبة أصل )حجم( تقاطع مجموعتين معينتين إلى أصل اتحاد نفس  :Paul Jaccardمعامل  ‒

ال يتم إسقاطهما وإنما  d2و d1املجموعتين، حيث يسمح بتقييم التشابه بين مجموعتين، أي أن امللفين 

 يمثالن كمجموعتين مختلفتين من املصطلحات، وفقا للصيغة املوالية:  

 
 

 
 

باالعتماد على عدد املصطلحات املشتركة  d2و d1يقيس التشابه بين ملفين  :Sørensen & Diceمعامل  ‒

 بينهما، وفقا للصيغة املوالية:  

 

 

 

هذا دل ذلك على تشابه امللفين والعكس.  1[ وكلما اقترب من 0، 1هذا املعامل بين القيمتين ] ينحصر 

 التي تم استخدامها في التحليل الكمي؟  اإلحصائيةالختبارات التحليل الكيفي فما هي االختبارات بالنسبة 

 الفرضـات الختبارالكمي املستخ مة يف التحلـل  اإلحصائـة الطرق   2.2.4

التي ال يمكن حصرها إال من  اإلحصائيةيواجه اختبار الفرضيات بالكم الهائل من الطرق أو االختبارات 

 العالقة )أو األثر(فاالختبارات املتعلقة بقياس هذه الفرضيات،  لتأكيد أو نفيخالل اختيار ما هو مناسب منها 

املناسبة لفرضيات الدراسة  اإلحصائيةليست نفسها االختبارات املتعلقة بقياس الفروق، فما هي االختبارات 

 والتي تم استخدامها لتحليل البيانات الكمية الخاصة بها؟

 يف التحلـل الكمي الختبار الفرضـاتاملستخ مة  اإلحصائـةالربامج    1.2.2.4

حيث  ،العديد من البرامج التي يمكن االعتماد عليها كتقنيات حديثة في تحليل البيانات الكمية هناك

 بطريقة ذكية خالية من األخطاء، وفي دراستنا تم االعتماد على: اإلحصائيةتسهل احتساب االختبارات 

وهو برنامج خاص بالعمليات الحسابية،  مايكروسوفتالذي أنتج من طرف مؤسسة  :EXCELبرنامج  ‒

معامالت و املتقدمة مثل: )معامالت االنحدار  اإلحصائيةمنه جزء من العمليات وتتضمن النسخة الحالية 

Simpearson (d1, d2) = simcosinus (d1 – d1, d2 – d2) 

 

        Simjaccard (d1, d2) = 

 

II d1 ∩ d2 II 

II d1 ∪ d2 II 

[ 0، 1حيث ينحصر هذا املعامل بين القيمتين ]

دل ذلك على تشابه امللفين  1فكلما اقترب من 

 والعكس.

 

     Sim Sørensen & Dice (d1, d2) = 

 

2 Nc 

N1 + N2 

- Nc  هو عدد املصطلحات املشتركة بينd1 وd2؛ 

- N1 (resp. N2 هو عدد املصطلحات للملف )d1 
(resp. d2.) 
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الخاصة بالبيانات الوصفية  في التمثيل البياني لنتائج بعض األسئلة، تم استخدامه االرتباط ...الخ(

 .تغيير اعدادات هذا التمثيلخاصة وأنه يعطي مرونة أكثر ل العامة

 Microsoftوتحليل املعطيات ضمن ملفات  اإلحصائيةهو برنامج خاص باالختبارات : XLSTATبرنامج  ‒

Excel من قبل  ألول مرة ، طورThierry Fahmy  تم استخدام1996شبكة االنترنيت منذ  عبر وهو متاح ، 

 Jarque-Beraفي حساب معامل التوزيع الطبيعي  (XLSTAT 2010.2.01) لهذا البرنامج 2010طبعة سنة 

( في 3D Plotاألبعاد لشكل االنتشار )ال يتيح ذلك، وكذا في التمثيل ثالثي  SPSSبرنامج على اعتبار أن 

 .SPSSاحترافية عكس جد يتيح تمثيل ذلك بطريقة  ألنهنماذج االنحدار 

التي  .SPSS Incطور هذا البرنامج من قبل  :SPSS (Statistical Package For Social Sciences)برنامج  ‒

وهو برنامج شائع االستخدام في  1968سنة ل نسخة له و ، ظهرت أ2009سنة  IBMتمت حيازتها من قبل 

 22، أساسا تم االعتماد على النسخة العلوم االجتماعيةي ف ملعالجة االستبيان اإلحصائيةتحليل البيانات 

لتأكيد أو نفي الفرضيات،  اإلحصائيةفي حساب أغلب االختبارات  (SPSS V22من هذا البرنامج )

معامل تجانس  معامالت الثبات، معامالت االتساق الداخلي والتجزئة النصفية،وبالخصوص في حساب: 

)التكرارات والنسب، املتوسط الحسابي، االنحراف املعياري ومعامل  الوصفي اإلحصاء التباين،

 معامالت االرتباط، معامالت االنحدار، اختبارات الفروق وتحليل التباين. ات،مقارنة املتوسط ،االختالف(

 ؟اإلحصائيةج على تعدد االختبارات هذا فيما يتعلق بالبرامج املستخدمة، فهل انعكس تعدد هذه البرام

  الدصفي لتحلـل البـانات الكمـة اإلحصاءاختبارات   2.2.2.4

لعبارات االستبيان، تم عن كل خيار بالنسبة  اإلجابة درجةتحدد  إضافة إلى التكرارات والنسب التي

 مقاييس النزعة املركزية املتمثلة في:استخدام 

لكل عبارة على حدة أو للبعد سواء بالنسبة  اإلجابةيساعد في تحديد اتجاه : (x̅) املتوسط الحسابي ‒

، وباستبعاد إجابة ال أعرف التي أعطيت ة املتوسط املوزون أو املرجحيق، ويتم حسابه باستخدام طر ككل

للمقياس املستخدم في  الحسابيمن التحليل كونها ال تعتبر إجابة، يصبح املتوسط  0لها الدرجة أو الوزن 

 التكرار املقابل( * 3* التكرار املقابل( + ) 4عدد األفراد الذين اختاروا هذا الخيار ( + ) * 5= ) االستبيان

 = 1-5) حساب املدىبته ويتم تفسير قيم. (1+2+3+4+5) / التكرار املقابل(( * 1) + املقابل(*التكرار  2) +

فتكون الفئة األولى (، 0,80=  4/5) حساب طول الفئة من خالل تقسيم املدى على عدد الخياراتثم (، 4

 2,60إلى  1,81تمثل الخيار منخفض جدا، والفئة الثانية من  0,80 +1الى  1لقيم املتوسط الحسابي من 

 3,41تمثل الخيار متوسط، والفئة الرابعة من  3,40إلى  2,61تمثل الخيار منخفض، والفئة الثالثة من 

 1.تمثل الخيار عالي جدا 5إلى  4,21تمثل الخيار عالي والفئة الخامسة من  4,20إلى 

، مطلع عليه http://www.maqalaty.com/47803.html، على املوقع: مقياس ليكرت الخماس ي والتحليل الوصفي لالستجاباتاسماعيل الصمادي،  1

 (بتصرف) 13.58، على الساعة: 10/04/2015بتاريخ: 
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كالهما يحسب لتحديد درجة تشتت االجابات : (CVومعامل االختالف ) (δاالنحراف املعياري ) ‒

الجذر التربيعي حيث يمثل االنحراف املعياري واالختالف فيها بالنسبة لكل عبارة على حدة وللبعد ككل، 

أما بالنسبة  ،على العدد الكلي لإلجابات ةالقيم عن متوسطها الحسابي مقسومملجموع مربعات انحرافات 

قيمته ال تعطينا أي معلومة على االطالق، أن  Sandrine Macé و Corinne Hahnفتشير كل من لتفسيره 

ولكن في الغالب ما يتم تفسيره بطريقة نسبية أو مقارنته مع قيم أخرى ال تخرج عن احتمالين ال يتعارض 

أحدهما مع اآلخر: األول يمكن مقارنته مع االنحراف املعياري لعينات أخرى من نفس املجتمع وتحديد 

تشتت أكبر )من الصعب تحقيق ذلك(، والثاني مقارنته مع املتوسط الحسابي باستعمال معامل  اهأيهما في

( وكلما كان 100االختالف )يحسب بضرب حاصل قسمة االنحراف املعياري على املتوسط الحسابي في 

ذلك هو هذا املعامل مرتفعا كلما دل ذلك على تشتت املشاهدات واختالف االجابات واملعيار القاعدي في 

املشاهدات أو االجابات  %30فما أقل التشتت ضعيف واالجابات متجانسة، أكبر من  30%) 30%

 1 ويجب تفسير ذلك(. ةمتشتت

 املستخ مة الختبار الفرضـات االست اللي اإلحصاء طرق  3.2.2.4

، وتفسيرها النتائج لتحليلاالستداللي  اإلحصاءهناك العديد من االختبارات التي يمكن استخدامها ضمن 

 :على عتماداال تم الكمي والتركيبي  ، وإلجراء التحليلاملقاربة الكمية زاويةمن  والختبار فرضيات الدراسة

تم استخدامها لربط األسئلة متعددة االستجابات واملتعلقة بإدراك إدارة الجودة مقارنة املتوسطات:  ‒

كذا العالي الجزائرية بالقيم الجوهرية والداعمة و درجة التزام مؤسسات التعليم ب األداءالشاملة و 

البرامج املستخدمة ال تتيح اختبارات خاصة ، خاصة وأن واملجتمعي اإلداري األكاديمي و  األداءمؤشرات 

التي تستخدم فيها الجداول حيث تعتبر من االختبارات املعلمية ، بهذه األسئلة إال مقارنة املتوسطات

ط بين املتغيرات أو باألحرى العالقات الثنائية، حيث تفسر على حسب تغير املتقاطعة لقياس االرتبا

، فإذا كان هذا التغير طفيف نقول أن العالقة هي أقل وضوحا خيارات املختلفة لإلجابةاملتوسطات بين ال

 Manu Carricano et al. .2وذلك كما يشير 

يمكن استخدامه عندما تكون لكن الالمعلمية و يعتبر من االختبارات : Spearman الرتبي معامل االرتباط ‒

 1لهما قيم ترتيبية من  )العالقة الثنائية( لقياس العالقة الخطية بين متغيرين 3،البيانات موزعة طبيعيا

مجموع الفروق بين رتب القيم لكل زوج من  * 6)] – 1، حيث يحسب وفقا للعالقة املوالية: Nإلى 

ويفسر وفقا للقيم املوضحة بالنسبة ملعامل  N،4عدد أزواج القيم  – N)3 (/)عدد أزواج القيمdiالبيانات 

1 Corinne Hahn & Sandrine Macé, Méthodes Statistiques Appliquées au Management, Pearson Education, Sans Edit., Paris, 2012, pp. 59 – 

60 (بتصرف)   
2 Voir: Manu Carricano et al., Analyse de Données avec SPSS®, Pearson Education, 2ème Edit., Paris, 2010, pp.38 - 39 
3 Andy P. Field, Discovering Statistics Using SPSS for Windows, Sage Publications Ltd, 1st Edit., London, 2000, p. 91 
4 Sharon L. Weinberg & Sarah K. Abramowitz, Data Analysis for the Behavioral Sciences Using SPSS, Cambridge University Press, 1st Edit., 

United Kingdom, 2002, p. 139 (بتصرف)  
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متوسط،  0,59إلى  0,40ضعيف، من  0,39إلى  0,20ضعيف جدا، من  0,19إلى  0من االتساق الداخلي )

 (.قوي جدا 1إلى  0,80قوي، من  0,79إلى  0,60من 

يستخدم لقياس العالقة الحقيقية بين متغيرين باستبعاد أو تثبيت املتغير  معامل االرتباط الجزئي: ‒

، تم علمة املقابلة في دالة االنحدارأخذ نفس إشارة املوي 1+و 1-الثالث، يأخذ قيما تنحصر بين 

ة بين املتغيرات األساسية في نموذج الدراسة  )بين القيم الجوهرية ياستخدامه لتحديد العالقة الحقيق

تطبيق إدارة الجودة ( باستبعاد بعض املتغيرات الثانوية )مثال: إدراك ضرورة األداءعمة وأبعاد والدا

 1 .األداء، إدراك ضرورة تحسين الشاملة

يستخدم لقياس أثر مجموعة املتغيرات املستقلة مجتمعة  من الطرق املعلمية معامل االرتباط املتعدد: ‒

واملجتمعي كل على  اإلداري األكاديمي،  األداء)ولتكن القيم الجوهرية والداعمة( على متغير تابع )وليكن 

  Spearman. 2مثل قيم معامل االرتباط الثنائي لـ  تفسر مثلها 1و+ 0حدة(، يأخذ قيما تنحصر بين 

تم استخدامه الختبار درجة تأثير املتغيرات املعلمية،  اإلحصائيةمن الطرق  املتعدد:االنحدار الخطي  ‒

وذلك تبعا ، األداءأبعاد أو املستقلة املتمثلة في القيم الجوهرية والقيم الداعمة على املتغيرات التابعة 

 3للنتائج التالية: 

أقل و  2عدد املتغيرات املستقلة أكبر أو يساوي يجب أن يكون في االنحدار املتعدد،  نموذج االنحدار: -

،    Yi = β0+β1X1i+β2X2i+β3X3i+⋯+βk3Xki+εiاملشاهدات، ليكتب النموذج وفقا للمعادلة: من عدد 

التأثير التي تعكس  معلمات النموذج βiاملتغيرات املستقلة،  Xiاملتغيرات التابعة،  Yi :مثلحيث ت

أو املتغيرات العشوائية غير العشوائية األخطاء  εiالجزئي لكل متغير مستقل على املتغير التابع، 

املعنوية الجزئية للنموذج )تأثير كل  ويمكن اختبار . للتقديراملستخدمة في النموذج والتي تعتبر كأخطاء 

والتي يجب ، معلمة املقابلة لكللوحده على املتغير التابع( من خالل القيمة االحتمالية  مستقلمتغير 

 املعمول به في العلوم االجتماعية.املستوى  %5أن تقل عن 

، ملقدر ككل عند مستوى معنوية معينللحكم على معنوية النموذج استخدم ت: Fisher إحصائية -

واملوجودة  F calculé = (R²/k) / [(1 – R²)/(n – k – 1)]حيث يتم حساب قيمتها املحسوبة وفقا للعالقة: 

عند مستوى  Fتكشف في جدول توزيع ] Fisher*ومقارنتها مع القيمة الحرجة لـ  ANOVAفي جدول 

[، (n – k – 1عدد املتغيرات املستقلة( ودرجات حرية املقام ) kودرجات حرية البسط ) αمعنوية محدد 

 407ص  ، 2006، دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، عمان، SPSS اإلداريةفي العلوم  اإلحصائيةاألساليب صالح الدين حسين الهيتي،  1
2 William Fox, Statistiques Sociales, Les Presses de L’Université de Laval, Sans Edit., Canada, 1999, p. 326 ( بتصرف)  

  على: باالعتمادعداد الباحث إ 3

- Jean Stafford & Paul Bodson, L’Analyse Multivariée avec SPSS, Presses de l’Université du Québec, Sans Edit., Québec, 2006, pp. 170-180 

pdf-internet-http://download-، كتاب إلكتروني عل املوقع: SPSSللمتغيرات املتعددة باستخدام برنامج  اإلحصائيالتحليل أسامة ربيع أمين،  -

ebooks.com/3319-free-book :172-151، ص ص 13.30، على الساعة: 13/04/2015، مطلع عليه بتاريخ 

 431ص  مرجع سابق،صالح الدين حسين الهيتي،  -

 06أنظر امللحق رقم  *
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، β2 =…=βK =0   β1=فإذا كانت القيمة املحسوبة أكبر من القيمة الحرجة نرفض الفرضية الصفرية:

ويستدل بذلك على أن النموذج مناسب في تقدير العالقة الخطية املفترضة بين املتغير التابع 

  ات املستقلة.واملتغير 

 ةيبقيمها الحقيق Ŷi ( للمتغير التابعاملتوقعةالقيم املقدرة ) R2معامل التحديد  يقارن معامل التحديد:  -

Yi  االنحرافات عن املتوسط مجموعوذلك باستخدام Y̅  :وفقا للعالقة R2= ∑ )Ŷi -Y̅(
2

/ ∑ )Yi -Y̅(
2

 ،

، أو الفرضية β2  = …… = βK  = 0     β1 =ويستخدم لقياس القدرة التفسيرية للنموذج واختبار الفرضية:

، حيث يأخذ قيما تنحصر بين املتغير التابع علىال تؤثر  املستقلةالصفرية التي تنص على أن املتغيرات 

وكلما كنت قيمته أقرب من الواحد كانت معادلة االنحدار أكثر فائدة في التنبؤ بقيم املتغير  1و + 0

أما معامل التحديد  في تفسير التباين بين قيم املشاهدات.التابع وكانت املتغيرات املستقلة أكثر أهمية 

معلومات خذ بعين االعتبار فقدان يأو  فعادة ما تكون قيمته أقل من معامل التحديد R2 ajustéاملصحح 

 .درجات الحريةب التقدير املتعلقة

واملعروفة بمشكلة التعدد الخطي التي تظهر عندما : املستقلةالخطي بين املتغيرات  التعدداختبار  -

ويتم اختبار ذلك من خالل بين بعض أو كل املتغيرات املستقلة،  قوية عالقة خطيةهناك تكون 

 التغير( نسبة Toleranceيمثل املعامل األول ) .VIF (Variance Inflation Factor)و Toleranceي معامل

)يساوي واحد ناقص معامل التحديد مع املتغيرات املستقلة بالنسبة لكل متغير مستقل  غير املشترك

R²) كان أقل من هذه القيمة نقول أن هناك مشكلة التعدد الخطي  ا، فإذ0,2، ويفسر نسبة للقيمة

وإذا كان يساوي الصفر نقول أن هناك تعدد الدقة في تقدير نموذج االنحدار،  درجةالتي تؤثر على 

من التغيرات  %70مثال نقول أن  0,7ي تام وال يمكن تقدير نموذج االنحدار، وإذا ساوى القيمة خط

 VIFمعامل أما  الحاصلة في املتغير املستقل هي مستقلة عن التغيرات في املتغيرات املستقلة األخرى.

فهو يقيس مقدار التضخم في التغير الذي يحدث ملعلمة واحدة عند وجود مشكلة التعدد الخطي 

)عدم وجود مشكلة التعدد الخطي بين  5(، ويقبل إذا كان أقل من Tolerance)يساوي مقلوب معامل 

 .املتغيرات املستقلة(

وهو من الطرق  Tواملعروف باختبار : ملجموعتين مستقلتين Student اإلحصائية الفروقداللة  اختبار ‒

 ختبار الفروق بين أفراد العينة لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملةاستخدم ال ، املعلمية

الفرضية الصفرية: ال توجد ، تبني فرضياته كالتالي: )ذكر، أنثى( حسب متغير الجنس األداءومؤشرات 

داللة  (، الفرضية البديلة: توجد فروق ذاتH0 : µ1 = µ2داللة احصائية بين املجموعتين ) فروق ذات

املتحصل عليها من خالل  Tقيمة لوفقا (، ويتم تفسير نتائجه H1 : µ1 ≠ µ2)  احصائية بين املجموعتين



لدراسةل املنهجي والتمهيدي اإلطار .  الفصـل 

 

 

درجة املعنوية املحددة، فإذ فاقتها نقول أنها غير معنوية  حسبتفسر والتي مقارنة متوسطي املجموعتين، 

 1 .وإال فالعكس ونقبل الفرضية الصفرية

من الطرق املعلمية يستخدم ملقارنة املتوسطات بهدف قياس التباين  :ANOVAالتباين األحادي اختبار  ‒

كان الفرق بين هذه املتوسطات كبير  كلما تزايدت فرص وجود عالقات بين ألكثر من مجموعتين، كلما 

املجموعات املختلفة في املجتمع املدروس، وكلما كان التشتت بين املجموعات صغير كلما كان الفرق بين 

داللة  تفترض عدم وجود فروق ذاتفي املجتمع، الفرضية الصفرية لهذا االختبار املتوسطات حقيقي 

(، وبالتالي تنسب قاعدة تفسير نتائج هذا االختبار تبعا لدرجة H0 : µ1 = µ2احصائية بين املجموعات )

نرفض الفرضية الصفرية والنتيجة غير الظاهرة وجود عالقة  0,05، فإذا كانت أقل من Fاملعنوية لقيمة 

 2بين املتغيرات بالنسبة لهذه املجموعات.

لمية التي تستخدم لقياس التباين ملجموعتين مستقلتين يعتبر من الطرق الالمع: Kruskal Wallisاختبار  ‒

، ANOVA( في حالة عدم تحقق شرط التجانس، ويفسر مثله مثل اختبار التباين األحادي k ≤ 2أو أكثر )

أي إذا كانت قيمته االحتمالية معنوية ملتغير معين دل ذلك على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 3وعات ذات املتغير وإال فالعكس.مجم

الختبار الفرضيات، حيث  ةوعليه فكل االختبارات آنفة الذكر ضرورية لتحليل البيانات الكمية املوجه

فهل هي كافية يفيد كل منها في تحقيق هدف فرعي يصب في منحى اختبار فرضية واحدة أو عدة فرضيات، 

 االفتراض ي؟ة أو ما يعرف بالنموذج الختبار نموذج الدراس

 العاملي التدكـ ي الختبار مندذج ال راسة التحلـل   3.2.4

الخاصة بالتحليل الكمي الختبار الفرضيات غير كافية الختبار النموذج االفتراض ي  اإلحصائيةتعتبر الطرق 

مختلف  بينال تأخذ بعين االعتبار التقاطع، التداخل والتوسط الذي يمكن أن يحدث للدراسة، ذلك أنها 

النموذج تمكنهم من اختبار  أدوات أخرى ن إلى و الباحث، وفي هذه الحالة يلجأ في النموذجاملتغيرات واألبعاد 

التحليل العاملي التوكيدي، والذي يهدف إلى التأكد من ئية و منهجية النمذجة باملعادالت البنامن بينها  ككل

وما هي  اإلحصائيحسب نموذج الدراسة. فما هو البرنامج  الوجود الفعلي لألبعاد املقترحة واتباعها مسار معين

 املستخدمة لتحقيق ذلك؟  اإلحصائيةاالختبارات 

 

 

1 Ciaran Acton et al., SPSS for Social Scientists, Palgrave Macmillan, 2nd Edit, United Kingdom, 2009, p. 134 (بتصرف )  
2 Voir: Michel Plaisent et al., Introduction à L'Analyse des Données de Sondage Avec Spss, Les Presses de l’Université du Québec, Sans 

Edit., Canada, 2009, pp. 101-103 
3 David J. Sheskin, Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures, Chapman & Hall/CRC, 3rd Edit., USA, 2004, p. 757 
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 لنمذجة املعاةالت البنائـة AMOSبرنامج   1.3.2.4

من قسم علوم النفس بجامعة تمبل بوالية  James L. Arbuckleطور هذا البرنامج من قبل الدكتور 

لذلك  SPSS،1وزع برنامج التي ت Small Wattersبالواليات املتحدة األمريكية، يقوم بتوزيعه شركة  افيالديلفي

تحديد، تقدير، تقييم وتمثيل النماذج لتوضيع ب Amosيسمح برنامج  .األخيريعرف بالنسخة التكميلية لهذا 

مقارنة مع التقنيات املعروفة في أكثر دقة  العالقات السبيبة املباشرة وغير املباشرة بين متغيرات الدراسة

، إذ يقدم توليفة مختلفة من البيانات *البنائية، وهو يساعد على بناء نماذج للمعادالت املتعدد اإلحصاء

 2والنتائج بطريقة سهلة والتي تفسر العالقات املعقدة )الظاهرة والضمنية( في النموذج االفتراض ي للدراسة.

الدراسة تم استخدام النسخة الثانية والعشرين من هذا البرنامج الختبار نموذج الدراسة الذي يفترض  وفي

 .األداءقيم إدارة الجودة الشاملة ومؤشرات وجود عالقات ارتباط بين 

  املعاةالت البنائـة املستخ مة الختبار مناذج اإلحصائـةالطرق   2.3.2.4

يتم االعتماد على مخرجات برنامج  الواقعية االفتراض ي للدراسة مع البياناتبغية اختبار تطابق النموذج 

AMOS  3:قياس هذا التطابق تتمثل فيوالتي تتيح قيما ومؤشرات حول 

يتمثل في القيم املوضحة بجانب األسهم التي تربط الفقرات بالعوامل واملتغيرات  االرتباط أو التباين: ‒

بر عن ارتباط املتغيرات ببعضها من ناحية لتع 0,9و 0,2تنحصر بين  م يجب أنببعضها البعض، هذه القي

جب دل ذلك على تقارب املتغيرين وي 0,9وكذا تباينها وعدم تماثلها من ناحية أخرى، وإذا كانت أعلى من 

 دمجهما في متغير أو عامل واحد.

الختبار درجة تطابقها مع  املتوقعةيقارن بين القيم املشاهدة والقيم  :Chi-square  (Cmin)كاف تربيع ‒

( 0,05بعضها البعض، حيث يتم مقارنة قيمته املحسوبة مع القيمة الجدولية عند مستوى معنوية )

، 40، العدد 15، مجلة التربية والتنمية، السنة التعليمية اإلدارةباملعادلة البنائية وتطبيقاتها في بحوث  منهجية النمذجةياسر فتحي الهنداوي املهدي،  1

 . 29، ص 2007القاهرة، 

 David( و1972) Karl Jöreskog (1973 ،)Ward Keeslingطور نموذج املعادلة البنائية من قبل  :Les Equations Structurellesاملعادالت البنائية  *

Wiley (1973ويعتبر الباحث األول هو السباق في هذا املجال إذ بدأ بدراسة التحليل العاملي في وسط الستينيات، الهدف من هذه املعادالت املعالج ،) ة

بعة في آن واحد، توسع اإلحصائية للعالقات االفتراضية املتعددة، حيث تسمح بتحليل اآلثار الخطية املفترضة لربط عدة متغيرات ضمنية مستقلة وتا

 Patrice Roussel & Frédéric راجع:استخداماتها مؤخرا في اختبار صدق وثبات األداة، اختبار االتساق الداخلي، العالقات غير الخطية، التصنيف... الخ. 

, Edit. De Boeck SocialesManagement des Ressources Humaines: Méthodes de Recherche en Sciences Humaines et Wacheux,

Université, 1er Edit., Bruxelles, 2005, p. 298 
2 IBM, Fonctionnalités IBM SPSS Amos , Sur le Site: http://www-03.ibm.com/software/products/fr/spss-amos, Vu le: 14/04/2015, A: 13.14 

  على: باالعتمادإعداد الباحث  3

- Randall E. Schumacker & Richard G. Lomax, A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling, Taylor & Francis Group, 3rd Edit., New 

York, 2010 pp. 74-77 

- Ehri Ryu, Evaluation of Model Fit in Multilevel Structural Equation Modeling: Level Specific Model Fit Evaluation and the 

Robustness to Non-normality, Doctoral Thesis of Philosophy, Arizona State University, United States, December 2008, pp. 12-21 

- UCDHSC Center for Nursing Research, Structural Equation Modeling with AMOS, Web-site: 

http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/nursing/Documents/PDF/HowToUseAMOS5.pdf, See on: 14/04/2015,At: 14.43, pp. 01-16 
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من  أكبر فإذا كان مستوى داللته ، SPSSويفسر حسب ذلك بعكس ما يمليه برنامج ، dfودرجة الحرية 

ر دذلك عدم وجود فروق ما بين النموذج املفترض والبيانات الواقعية وإال فالعكس، وتج يعني 0,05

بحجم العينة لذلك يفضل اعتماد معايير أخرى )كاف تتأثر ن قيمته ال تتأثر بدرجة الحرية بل أ اإلشارة

  تربيع املعياري(؛

درجة الحرية، يجب أن يكون على يمثل حاصل قسمة قيمة كاف تربيع  :(Cmindf) كاف تربيع املعياري  ‒

 ليضمن تطابق نموذج الدراسة مع الواقع؛ 5أقل من 

يقارن هذين : Tucker-Lewisومؤشر  CFI (Comparative Fit Index) املقارن  املطابقة مؤشر ‒

)توجد عالقة بين املتغيرات(  النموذج البديلو  املؤشرين النموذج الصفري )ال توجد عالقة بين املتغيرات(

 ت، فإذا كانوكلما اقتربا من الواحد كان ذلك أفضل 1و 0بين ما مع البيانات الواقعية، تتراوح قيمته

بتطابق النموذج الصفري مع البيانات بالتالي ال توجد عالقة بين متغيرات  ذلك يفسر  0,9أقل من قيمتهما 

فهي مقبولة وتفسر  0,9أما إذا كانت قيمتهما مساوية لـ ، وعليه يتم تعديل النموذج النموذج االفتراض ي

بابتعاد النموذج االفتراض ي عن النموذج الصفري أي وجود ارتباطات أو عالقات بين متغيرات النموذج، 

لنموذج تطابق تام وا 1تطابق ممتاز،  0,95يفسر ذلك بتطابق جيد، أكبر من  0,95وأقل من  0,9أكبر من 

 االفتراض ي يبتعد تماما عن النموذج الصفري )وجود ارتباطات تامة بين متغيرات النموذج(؛

يقيس االختالف في  :RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) مؤشر رامس ي ‒

وكلما اقترب من الصفر كان  0,8أي ما بين العينة واملجتمع، يفضل أن يكون أعلى من  مواصفات النموذج

ممتاز،  0,5إلى  0,1يفسر بوجود تطابق تام بين النموذج والبيانات، من  0ذلك أفضل، فإذا كان يساوي 

 1ل، من ال يزال النموذج مقبو  0,8إلى أعلى من  1مقبول، أقل من  0,8جيد،  0,8وأقل من  0,5أعلى من 

 وأعلى النموذج مرفوض تماما.

يتيح للباحث نمذجة املعادلة البنائية الختبار درجة مطابقة النموذج االفتراض ي  AMOSوعليه فبرنامج 

للدراسة مع البيانات واملشاهدات الواقعية، بهدف تقدير العالقات التي تربط مختلف املتغيرات وفقا لنموذج 

 والتي تقيس جودة املطابقة. سابقا وضحةالدراسة واستنادا للمؤشرات امل

لقول أن اعتماد البرامج من شأنه أن يساعد ويسهل دراسة البيانات الكمية أو يمكن اسبق وكملخص ملا 

الكيفية )الخاصة بدليل املقابلة واالستبيان( وتحليلها بطريقة علمية وموضوعية، وفقا ملجموعة من 

التي تفسر أكثر هذه البيانات وتعطيها معنى علمي أفضل الختبار فرضيات الدراسة،  اإلحصائيةاالختبارات 

، وقبل القيام بعرض نتائج هذه االختبارات يجب أوال توضيح هداف الدراسةالنموذج االفتراض ي وتحقيق أ

دي كمدخل تمهي األداءتحسين الجودة و  لتحقيق مؤسسات التعليم العالي الجزائريةوجهود  استراتيجية

  للدراسة امليدانية.
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 يف اوجامعات اوجزائرية   األةاءم خل متيهـ ي السارايـجـة سحس ن اوجدة  و.   3.4

تعريف جودة قطاع التعليم العالي، تقييمها، متابعتها وتحقيقها  »أن:  Keiko Momiiو Kurt Larsenيشير 

أصبح كعنصر حاسم لتحقيق الرفاهية االجتماعية واالقتصادية للدول، والدليل الرئيس في رسم املكانة 

بالعديد  قيامهاوتسعى لالجزائرية . هذه الحقيقة التي تدركها مؤسسات التعليم العالي 1«الدولية لهذا القطاع 

ما يعرف ، وذلك في إطار وإدراك الفجوة الحاصلة األداءتحسين الجودة و من املحاوالت التي تعتزم من خاللها 

إللحاقه بركب االستجابة لتطلعات املجتمع وتحديات العصر، فما هي هذه  والرامية بسياسة القطاع

 ؟الجزائرية مؤسسات التعليم العاليفي  يقللتطب وما هو النموذج املقترح املحاوالت وهل كانت بالحد املطلوب

  عملـة يطدير قطاع التعلـم العالي يف اوجزائر   1.3.4 

كل منها غايات محددة، بل  دفالتي تستهال يمكن أن ننظر إلى الدولة كمجموعة من السياسات املترامية 

فعملية تطوير قطاع ر إحداها على األخرى، التي تؤثمجموعة من السياسات املعقدة يجب أن ننظر إليها ك

مجموعة والسياسية ...وغيرها، وذلك عبر  االجتماعيةاالقتصادية،  التعليم العالي بالجزائر قد تأثرت بالسياسة

 ريخية، فما هي أهمها:الحقب التامن 

 (1969-1962املرحلة األوىل )   1.1.3.4

البيداغوجي بل بقي النظام الفرنس ي ساري املفعول،  أي بعد االستقالل مباشرة، لذلك لم يغير النظام

كلية الحقوق والعلوم  ،يةاإلنسانكلية اآلداب والعلوم فكانت الجامعة آنذاك مقسمة إلى كليات: )

وكلية العلوم الدقيقة(، هذه األخيرة مقسمة بدورها إلى عدد من األقسام تدرس  كلية الطب، االقتصادية

 2 التالية:تخصصات مختلفة وفقا للمراحل 

سنوي للشهادات  تدوم ثالث سنوات بغالبية التخصصات، وهي عبارة عن نظام مرحلة الليسانس: ‒

 ؛ تكون في مجموعها شهادة الليسانس املستقلة، التي

أطروحة  البحث، إلى جانب وتدوم سنة واحدة، يتم التركيز فيها على منهجية الدراسات املعمقة: مرحلة ‒

 ؛ لتطبيق ما جاء بالدراسة النظرية مبسطة نسبيا

 إلنجاز أطروحة علمية. وتدوم سنتين على األقل من البحث :ة(الدرجة الثالث)مرحلة شهادة الدكتوراه  ‒

 من البحث النظري والتطبيقي. ة تحضيرها إلى خمس سنواتتصل مد مرحلة شهادة دكتوراه دولة: ‒

من جامعة واحدة )جامعة الجزائر العاصمة(  ع الشبكة الجامعيةكذلك توسيعرف في هذه املرحلة  وما

جامعة وهران التي : موزعة على املدن الكبرى باألخص موروثة من الحقبة االستعمارية، إلى عدة جامعات

1 Kurt Larsen et al., Qualité et Reconnaissance des Diplômes de l'Enseignement Supérieur, OCDE, Paris, 2004, p. 17 
دراسة ميدانية على مستوى أقسام علم  -إصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر في ظل التحوالت التنموية الجديدة دليلة خينش،  2

جامعة محمد خيضر االجتماعية، تماعية، كلية العلوم اإلنسانية و علوم، قسم العلوم االجدكتوراه  أطروحة ،-االجتماع في بعض جامعات الشرق الجزائري 

 45-44، ص ص 2010/2011، الجزائر، - بسكرة -
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بمقتض ى التي أنشأت  ، جامعة قسنطينةم1967ديسمبر  20في الصادر  278-67بمقتض ى األمر رقم أنشأت 

هذه املرحلة على  يةوجامعات أخرى انطلقت بها األشغال في نها، م1969جوان  17الصادر في  45-69األمر رقم 

 ، جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضيافولوجيا هواري بومدين بالجزائرجامعة العلوم والتكنغرار: 

 .بوهران  وجامعة عنابة

 ( 1997-1970املرحلة الثانـة )   2.1.3.4

بالتعليم العالي والبحث العلمي، تالها مباشرة إصالح سنة  متخصصة تبدأ هذه املرحلة باستحداث وزارة

تجانسة، واعتماد نظام مأقسام عدة تقسيم الكليات إلى معاهد مستقلة تضم الذي مهد السبل لم، 1971

: الليسانس، عدلت مراحل الدراسة إلى ثالثة مراحل أساسيةكما  ،محل الشهادات السنويةالسداسيات 

وفي ذات السياق عملت الدولة في هذه  1والتي تعرف حاليا بالنظام الكالسيكي. ،املاجستير والدكتوراه علوم

 2خيارات:ثالثة   املرحلة على إصالح منظومة التعليم العالي ضمن

كافؤ الفرص أمام جميع فئات الشعب، وتمكين الطالب الجزائري من عن طريق ت ديمقراطية التعليم: ‒

 ؛االستراتيجية للدولة مزاولة تعليمه الجامعي من خالل مجانية التعليم كإحدى الخيارات

وفي إدارة مؤسسات من خالل الشروع في االعتماد على الكفاءات الجزائرية في مجال التعليم  الجزأرة: ‒

 ؛التعليم العالي

ة، وبعض ياإلنسانم االجتماعية و و حيث شرعت الدولة في تعريب التعليم الجامعي بدءا بالعل التعريب: ‒

جل مرتبطة بمستقبل الجزائر وهويتها التي طمست طوال الفترة العلمية في إطار سياسة طويلة األ  الفروع

 االستعمارية.

ة إلى منظومة تعليمية تقليدي تحقيق التحول من منظومةهو  كان الهدف من بلوغ هذه الخياراتو 

التنمية وتسهم في دفع عجلة  الوطنية تكوين إطارات جزائرية متشبعة بالشخصية حديثة، تضمنتعليمية 

، بهدف م1984ة سنة ية الجامعريطوضع الخبة، لذلك عرفت هذه املرحلة ياالقتصادية واالجتماعية والثقاف

 التنمية. متطلبات هذهفي ضوء  2000التعليم العالي إلى سنة مستقبل تخطيط 

 (2003-1998املرحلة الثالثة )   3.1.3.4

تعرف ، حيث لقطاع التعليم العالي ككل التوسع التشريعي والهيكلي واالصالح الجزئيميز هذه املرحلة  » 

 : باإلجراءات التالية

مجلة املعلوماتية، وكالة التطوير والتخطيط  بوزارة التربية والتعليم  ، LMDاملكتبة الجامعية فضاء التعلم والبحث في سياق نظام زاحي سمية،  راجع: 1

 26، ص 2010السعودية، العدد الثالثون، الرياض، 
، املجلة املرحلة الجامعية في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر: دراسة في فلسفة التدريس ومنظومة االصالحات التدريس االعالمي فيمحمد شطاح،  2

 136، ص 2012 الرياض، واالتصال، العدد الثامن، لإلعالم السعودية العربية لإلعالم واالتصال، الجمعية
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واملتضمن عدة نصوص مسيرة تترجم تبعية  م1998وضع القانون التوجيهي للتعليم العالي في سبتمبر  ‒

من  اإلداريةتبعية الهياكل البيداغوجية والعلمية إلى البنيات و هياكل الجامعة إلى االدارات املركزية 

 ؛جهة أخرى 

 ؛مهمة التنسيق بينها لإلدارة املركزيةترجع كليات الهيكلي للجامعة إلى م يتنظالإعادة قرار  ‒

 مشترك للحاصلين على الباكالوريا الجدد؛ إنشاء ستة خيارات كجذع ‒

 إنشاء ستة مراكز جامعية في كل من: ورقلة، األغواط، أم البواقي، سكيكدة، جيجل وسعيدة؛ ‒

 إنشاء جامعة بومرداس وتحويل املراكز الجامعية لكل من بسكرة، بجاية ومستغانم إلى جامعات. ‒

مدارس عليا  6، مركزا جامعيا 13، جامعة 17ع التعليم العالي يحص ي م أصبح قطا1999وبحلول عام 

وتوسعت بعد ذلك هذه الشبكة ، معهدا ومدرسة متخصصة 12 ،معهدا وطنيا للتعليم العالي 141 ،لألساتذة

ولعل ذلك ما ساهم إيجابا في االستجابة  1.« ومالحق للجامعاتجامعات ومراكز جامعية أخرى  بظهور عدة

 للطلب االجتماعي املتزايد على التعليم العالي في هذه الفترة ودعم مساعي املجتمع لتحقيق التنمية املستدامة. 

 (2013-2004املرحلة الرابعة )   4.1.3.4

ح للعوائق التي تعاني على ضوء التقرير املعد من طرف اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة التربوية، واملوض

، املستدامة لتكيف مع متطلبات التنميةتمكنها من تخطي ذلك وامنها الجامعة الجزائرية والحلول التي 

 م.2002أفريل  30ي فالتنفيذي الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة  وتوجيهات املخطط

 ،2013-2004: عشرية لتطوير القطاع للفترة استراتيجية بضبط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت

، تحيين وتأهيل : هيكلة جديدة للنظام التعليمي وفقا لثالثة أطوار تكوينيةمحاورها األساسية حيث تتضمن في

، وأخيرا تطوير مستوى ووتيرة البحث العلمي. وذلك اعتماد تنظيم جديد للتسيير، مختلف البرامج التعليمية

يتسم في التعليم في ظل محيط  للمعايير الدولية جملة من األهداف على رأسها: االستجابة بغية تحقيق

، إنشاء فضاءات جامعية إقليمية ودولية تسهل حركية الطلبة واألساتذة من مختلف سريعةال تحوالتالب

بات الضرورية لضمان بالتعليم العالي واملتطل املواءمة بين املتطلبات الشرعية لديمقراطية االلتحاقاألقطار، 

تمكين الجامعة الجزائرية من أن تصبح من جديد ، و شراك الجامعة في التنمية املستدامة للبالد، إتكوين نوعي

2والدولية. على األصعدة الوطنية واإلقليمية املعرفي اإلنتاجو  لإلشعاع العلمي قطبا
 

 درجة ثالثة دكتوراهوال استر )+ سنتين(، املسنوات( 3ليسانس )ال] :LMDتم اعتماد نظام  اإلطار وفي هذا 

مؤسسات جامعية،  10، على أساس تجريبي في 2004/2005مع بداية الدخول الجامعي   [سنوات( 3)+ 

كنظام جديد يحافظ على الخيارات والتوجهات األساسية للتعليم العالي في الجزائر، وهو مماثل للنظام 

حيث يرتكز أساسا على تنظيم التعليم في إطار  ة مستويات،املعتمد في دول االتحاد األوروبي في ثالث

 )بتصرف( 26زاحي سمية، مرجع سابق، ص  1
 )بتصرف( 8-6، ص ص 2007، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائر، إصالح التعليم العاليالتعليم العالي والبحث العلمي،  وزارة 2
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طالب جديد،  6677السداسيات واالرصدة القابلة للتعويض، وقد اجتذب هذا النظام خالل السنة األولى 

تم تعميمه على املؤسسات األخرى ليصل  2005/2006من مجموع املسجلين، وفي سنة  %3.4بنسبة تقدر بـ: 

 1طالب. 18884فيه إلى عدد الطلبة املسجلين 

املخطط التنموي قامت الوزارة كذلك بتأسيس املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير  أهدافولخدمة 

، والذي يحدد 2009فيفري  23الصادر بتاريخ  05-08بموجب القانون رقم  2009التكنولوجي في سبتمبر 

هذا القانون تمنح للمديرية العامة  (، وعلى إثر 2012-2008السنوات الخمس ملخطط البحث الوطني )

البحوث ، املوارد البشريةتطوير ، سيةهيكلة املؤسالالتخطيط، التقييم، تنفيذ القوانين املتعلقة بـ: مسؤولية 

نظم املعلومات العلمية ، يةاإلنسانو العلوم االجتماعية  البحوث فيالهندسة، و  لتكنولوجيال الجامعية

ن البنية التحتية واملعدات الرئيسية، فضال ع، األنشطة البحثيةتثمين ، العلمي الشراكة والتعاون والتقنية، 

نموذج املجتمع القائم على املعرفة  للبحث والتطوير. كل ذلك في إطار بناء سيةاتمويل الخطة الخمبرنامج 

 2داخل املجتمع. اواستيعابهتجديدها ، نشرها، يةاإلبداعاملعرفة ب الذي يقوم

تم إطالق برنامجين للبحث العلمي، يعرف  البحثي واملعرفي اإلنتاجبهدف إدماج األساتذة والباحثين في و 

أما الثاني فيعرف ببرنامج اللجنة الوطنية لتقييم وبرمجة البحث العلمي ( PNR) األول بالبرنامج الوطني للبحث

(CNEPRU) مي والتنمية لبحث العلايات السياسات الوطنية، أهداف وأولو تحديد  ، كل هذا في إطار

التي تتيح للباحثين ( SNDL) اإللكترونيالبوابة الوطنية للتوثيق . إضافة إلى إطالق التكنولوجية الوطنية

جميع  في ة الوطنية والدولية الغنية واملتنوعةاإللكتروني واألساتذة وطلبة الدراسات العليا تحميل املراجع

 مجاالت التدريس والبحث العلمي.

هذا وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في املراحل والسنوات القادمة إلى تحقيق التميز على 

على مستوى جميع  اإلداريةاملستوى الوطني واالقليمي والدولي، في تقديم خدماتها التعليمية أو البحثية أو  

امت بها الوزارة في املراحل األربعة املؤسسات التابعة لها. ويبقى السؤال املطروح هل االصالحات التي ق

 ؟األداءالسابقة كفيلة بتحقيق ذلك في إطار ما يعرف بتحقيق الجودة وتحسين 

 

 

 

1 Voir: Zineddine Berrouche & Youcef Berkane, La Mise en Place du Système LMD en Algérie: Entre la Nécessité d’une Réforme et les 

Difficultés du Terrain, Revue des Sciences Économiques et de Gestion, Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de 

Gestion, Université Ferhat Abbas -Sétif-, N°: 07, Algérie, 2007, p.04  
2 See: Djillali Benouar, Algerian Experience in Education: Research and Practice, 6th International Forum on Engineering Education (IFEE 

2012), Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, Vol. 102, Oxford, 2013, p. 364 
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  واقع جدة  وأةاء مؤسسات التعلـم العالي اوجزائرية   2.3.4

إلى  تعكس وإحصائيات هيئات التصنيف الدولي للجامعات، والتي فيما يأتي عرض لإلحصائيات الوطنية

على املستوى الوطني والدولي، إضافة إلى عرض  الجزائريةواقع جودة وأداء مؤسسات التعليم العالي  حد ما

املحقق وطنيا ودوليا وما هي مختلف  األداءمستوى الجودة و فما  جهود هذه املؤسسات بخصوص هذا الشأن،

 الجهود املبذولة؟

  العالي اوجزائريةات الدطنـة ملؤسسات التعلـم اإلحصائـ   1.2.3.4

أصبحت الشبكة الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي  2014/2015ات األخيرة لسنة اإلحصائيفي 

والية عبر شرق، وسط وغرب التراب الوطني وذلك كالتالي:  48مؤسسة، موزعة على  106والبحث العلمي تضم 

 04، مدرسة تحضيرية 12، مدارس عليا لألساتذة 07 ،مدرسة وطنية عليا 20 ،مراكز جامعية 10جامعة،  49

هيئة تتوزع  18أما الهيئات البحثية التابعة لذات الوزارة فتشمل  ملحقات.وأربع  ،مدارس تحضيرية مدمجة

وكاالت بحثية، حيث ترجع مسؤولية إدارتها للمديرية العامة  03وحدات بحثية و 04مركزا بحثيا،  11كالتالي: 

 1املعرفي في جميع التخصصات وخاصة التقنية منها. اإلنتاجوير التكنولوجي في إطار  للبحث العلمي والتط

أما عن تطور أعداد الطلبة واملسجلين في مستويي التدرج وما بعد التدرج وكذا التطور الكمي لألساتذة 

 فيوضحه الجدول املوالي:  2014إلى  2004الدائمين ونسبة التأطير في الفترة املمتدة من 

 في الجزائر التطور الكمي لبعض مؤشرات التعليم العالي (:4/11الجدول رقم )

 التغير 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 السنوات           البيان     

 55.09 + 515 119 1 434 124 1 592 090 1 945 077 1 313 034 1 899 048 1 067 952 664 820 054 743 833 721 املسجلين في مستوى التدرج

 168.43 + //// 602 288 879 233 743 246 767 199 014 150 889 146 905 121 932 112 515 107 الخريجين في مستوى التدرج

 110.33 + 734 70 671 67 212 64 617 60 975 58 924 54 764 48 458 43 787 37 630 33 املسجلين في مستوى ما بعد التدرج

 103.33 + 299 51 398 48 448 44 140 40 688 37 470 34 703 31 062 29 067 27 229 25 األساتذة الدائمينإجمالي 

 // 99.79 99.84 99.85 99.81 99.85 99.84 99.69 99.75 99.76 99.73 (%)نسبة الجزأرة من األساتذة 

 // 21.8 23.2 24.5 26.85 27.44 30.43 30.03 28.24 27.45 28.61 تأطير طلبة التدرجنسبة 

 ,direction de la -irection du développement et de la prospective sous, D43Annuaire Statistique n° MESRSاملصدر: 

prospective et de la planification, Alger, 2013/2014, pp. 11-22 

العديد من املالحظات التي يمكن استنتاجها من الجدول أعاله وذلك للدالالت املختلفة التي يمكن  هناك

( أو %55.09تشير إليها كل هذه املعطيات، فتطور أعداد الطلبة سواء في مستوى التدرج )بنسبة تغير تقدر بـ: 

ملؤسسات  ةاالستيعابيتطور الطاقة  (، إنما يدل على%110.33في مستوى ما بعد التدرج )بنسبة تغير تقدر بـ: 

التعليم العالي الجزائرية وكذا تحسن فعاليتها األكاديمية من حيث تطور عدد الخريجين )بنسبة تغير تقدر بـ: 

التزايد لنجد من جهة تزايد  في هذاولكن لو نتعمق في التحليل من زاوية األسباب التي أثرت  ،(168.43%

 13.28، على الساعة: 05/05/2015مطلع عليه بتاريخ: ، www.mesrs.dz، إحصائيات مستمدة من موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1
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السياسة التي انتهجتها وزارة التربية والتعليم لتحسين نسب االجتماعي على التعليم مقابال له  الطلب

على نسبة الجزأرة )حتى  باإليجابقد أثر ى ما بعد التدرج و كذلك فإن تزايد عدد املسجلين في مست البكالوريا.

وهذا مؤشر إيجابي خاصة وأنه ، (%103.33على تزايد عدد األساتذة )بنسبة تغير تقدر بـ: و ( %100قاربت 

(، ولعنا نجد أن طالب لكل أستاذ 22طالب إلى  29سوف يحسن نسبة التأطير رغم تزايد أعداد الطلبة )من 

تمكين الوزارة ملختلف مؤسساتها بفتح مناصب للدراسات العليا دون تمييز واعتمادها كمناصب مالية سببا في 

يد الطلبة، كذلك فإن ارتفاع معدالت النمو الديمغرافي في هذه ذلك، وهذا حتى تتمكن من مواجهة ضغط تزا

الفترة يمكن أن تعتبر كسبب لزيادة الطلب االجتماعي على التعليم وتزايد أعداد الطلبة املسجلين في مستويي 

 التدرج وما بعد التدرج.

إنما هي معطيات كمية قليلة جدا وال تعطينا  السابقأن املعطيات التي يوضحها الجدول  اإلشارةوتجدر 

صورة كاملة عن مآل جودة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر. ولكي نقترب أكثر بالتحليل نورد في 

بناء على قاعدة  SCImagoالعلمي الوطني وذلك حسب إحصائيات مجموعة البحث  اإلنتاجالجدول املوالي 

 Scopus*:1املعطيات 

 2012-2004العلمي للجزائر في الفترة  اإلنتاج (:4/12رقم )الجدول 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات             املؤشرات

 3800 3439 3050 2979 2397 1855 1735 1220 1137 املنشورات

 3667 3398 3013 2949 2380 1848 1723 1212 1124 املنشورات املستخدمة 

 652 3169 6720 10206 11267 9950 10662 7678 8790 االحالة في املنشورات

 0.17 0.92 2.20 3.43 4.70 5.36 6.15 6.29 7.73 معدل االحالة

 196 782 1342 2032 2117 2053 2157 1721 1605  االحالة الذاتية

 4 4 4 4 4 4 4 5 5 املرتبة إفريقيا

 54 55 55 55 56 55 57 59 58 املرتبة عامليا

 28/05/2015 :، مطلع عليه بتاريخhttp://www.scimagojr.com/countryrank.phpإعداد الباحث باالعتماد على املوقع:  املصدر:

 13.51على الساعة: 

العلمي وهذا حسب ما يوضحه الجدول أعاله،  اإلنتاجهناك العديد من املؤشرات التي يمكن أن تمثل 

فاملؤشر الثاني املتعلق بعدد املنشورات املستخدمة في املقاالت واملجالت العلمية في مدة معينة، يماثل 

* SCImago :  هي مجموعة( بحث تابعة للمجلس األعلى لألبحاث العلمية بجامعة غرناطةGrenade االسبانية، ترجع لها مهمة تحليل املعلومات، تمثيلها )

بتطوير  SCImago( قامت مجموعة SCImago Journal & Country Rankبها ) واسترجاعها من خالل تقنيات التبصر.  ومن خالل البوابة اإللكترونية الخاصة

دولة عبر العالم ويسمح بإحداث مقارنات بينها )يمكن القيام  238أطلس املشاريع العلمية، والذي يمثل إنشاء نظام معلومات يتضمن اإلنتاج العلمي لـ 

ية، أمريكا الالتينية، الشرق األوسط، باملقارنة بين دول مختارة أو دول املنطقة الواحدة كالتالي: أوروبا الغربية، أوروبا الشرقية، إفريقيا، أمريكا الشمال

م، كما أن هذه 1996وابتداء من سنة  Elsevierالتابعة ملجمع  Scopusاملنطقة اآلسيوية، منطقة املحيط الهادي(، وذلك اعتمادا على قاعدة املعطيات 

 راجع:. ول املتقدمةاملقارنات تكون بناء على مجموعة من املؤشرات الخاصة باإلنتاج العلمي والتي تعكس صورة الد

http://www.scimagojr.com/aboutus.php :12.20، على الساعة: 28/05/2015، مطلع عليه بتاريخ 
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بالتقريب عدد املنشورات في نفس املدة، وهذا إنما يدل على األهمية العلمية لهذه املنشورات باعتبار أنها 

ة واحدة. أما املؤشر الثالث املتعلق بعدد االحاالت في املنشورات بجميع أنواعها في استخدمت على األقل مر 

مدة زمنية معينة فتنخفض في سنة وترتفع في أخرى، ولكن معدل االحالة وهو املؤشر الذي يليه فينخفض 

بيقية على سنة بعد أخرى، وهذا ال يمكن أن نقول أن له داللة سلبية فقط، ألن االتجاه نحو البحوث التط

حسب البحوث النظرية من شأنه أن يخفض من معدل االحالة. أما االحالة الذاتية أو املؤشر الخامس فيمثل 

ليستخدم في املنشورات  4/5من مجموع االحاالت لجميع سنوات الدراسة، ويبقى ما معدله  1/5ما معدله 

يمكن القول  اإلفريقيالدولي، فعلى املستوى  العلمي الوطني على املستوى  اإلنتاجاألجنبية، هذا ما يعكس أثر 

في باقي السنوات  4إلى املرتبة  2005و 2004في سنتي  5العلمي مقبولة )من املرتبة  اإلنتاجأن مرتبة الجزائر في 

دولة(، أما على املستوى العالمي فنجدها متأخرة قليال ولكنها تتحسن سنة بعد سنة )من املرتبة  57من أصل 

دولة( وهذا ما يعكس فعالية السياسة البحثية التي انتهجتها وزارة التعليم  225من أصل  54تبة إلى املر  58

 العالي والبحث العلمي في السنوات األخيرة.

العلمي تتعلق بجميع التخصصات وال تخص تخصص دون اآلخر،  اإلنتاجإلى أن إحصائيات  اإلشارةتجدر 

التي تعالج إشكاليات مختلفة  تفيد في خدمة مساعي التنمية ويدخل في إطارها كذلك مقاالت امللتقيات 

املعرفي والفكري لخدمة املجتمع املحلي والوطني تسجل  اإلنتاجاملستدامة بجميع أبعادها. ودوما في إطار 

براءة اختراع في سنة  100مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز ووحدات البحث التابعة لها: 

  1وذلك في شتى الحقول البحثية. 2013براءة اختراع في سنة  150، و2012براءة اختراع في سنة  118، 2011

ة الداخلية عن بعض مؤشرات جودة وأداء مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، فماذا لمحلهذا بالنسبة 

 عن اللمحة الخارجية لذلك والتي تصدر عن هيئات التصنيف الدولي للجامعات.

 التصنـف ال ولي ملؤسسات التعلـم العالي اوجزائرية   2.2.3.4

التي تصدر تقارير سنوية أو فصلية، بخصوص تصنيف الجامعات  هناك العديد من الهيئات الدولية

للترتيب األكاديمي . فبالنسبة مؤسسات التعليم العالي أداءمختلفة لتقييم جودة و وترتيبها حسب مؤشرات 

حسب التقرير الصادر في جامعة عامليا  500 أفضللم تظهر الجامعات الجزائرية في ترتيب  شنغهاي لجامعة

 وذلك كما يلي: ،2013سبتمبر 

 

 

 

1 Voir: Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique, Recueil des Brevets d’Invention 1er Edit. 

2011, 2ème Edit. 2012, 3ème Edit. 2013, Sur le site : http://www.nasr.dz, Vu le: 29/05/2015, A: 13.01  
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 شنغهايأفضل الجامعات عامليا حسب تصنيف  (:4/13الجدول رقم )

 500أفضل  400أفضل  300أفضل  200أفضل  100أفضل  20أفضل  أفضل الجامعات                      املنطقة     

 182 156 127 95 56 17 أمريكا

 200 164 126 75 33 3 أوروبا

 114 78 46 30 11 - أوقيانوسيا آسيا/

 4 2 1 - - - إفريقيا

 500 400 300 200 100 20 املجموع

-http://www.shanghairanking.com/ARWU-Statistics، من املوقع: الترتيب األكاديمي لجامعات العالم: راجعاملصدر: 

2013.html :13.52، على الساعة: 29/05/2015، مطلع عليه بتاريخ 

الجامعات األمريكية التي تحتل املراتب األولى تشير املعطيات في الجدول أعاله إلى تنافس حاد يحدث بين 

الحتالل قائمة الصدارة عامليا، وتبقى الجامعات واألوقيانوسية اآلسيوية (، األوروبية، Harvard)أولها جامعة 

، Cape Townثة منها جنوب إفريقية )جامعة جامعة، ثال 500ة متخلفة بقائمة أربع جامعات من بين اإلفريقي

 الجامعاتوتغيب  ،( والرابعة مصرية )جامعة القاهرة(Witwatersrand، وجامعة KwaZulu-Natalجامعة 

ورغم أهمية هذا التصنيف يعاب عليه من زاوية أن املعايير املعتمدة فيه  الجزائرية تماما عن ذات القائمة.

ونفس املالحظة  (.جوائز نوبل وأوسمة فيلدزلباحثين )وشهرة ا ت الفرديةجد قاسية خاصة معيار االنجازا

جامعة  400، فضمن قائمة أفضل 2013/2014لتقاس على تصنيف التايمز للجامعات العاملية الصادر بسنة 

 عاملية لم تظهر الجامعات الجزائرية في التصنيف، وذلك كما يوضحه الجدول املوالي: 

 أفضل الجامعات عامليا حسب تصنيف التايمز (:4/14الجدول رقم )

 أمريكا الجنوبية إفريقيا أوقيانوسيا آسيا أمريكا الشمالية أوروبا املنطقة

 03 03 24 61 128 181 عدد الجامعات

-http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013إعداد الباحث باالعتماد على املوقع:  املصدر:

14/world-ranking14.35على الساعة:  29/05/2015 :، مطلع عليه بتاريخ. 

 181جامعة عاملية تحتل الجامعات األوروبية قائمة الترتيب بـ:  400أنه من أصل أعاله يوضح الجدول 

مثل أولها(، و  Caltech معهد كاليفورنيا للتقنيةالشمالية تعتلي أول القائمة )إال أن جامعات أمريكا جامعة، 

 Capeجنوب إفريقية )جامعة  جامعات ة لتتخلف بقائمة ثالثاإلفريقيبقى الجامعات أمريكا الجنوبية ت

Town جامعة ،Witwatersrand وجامعة ،Stellenbosch ويعاب على هذا التصنيف بالخصوص اعتماده .)

لتقييم البرامج األكاديمية )يمثل ذلك في التصنيف ما نسبته  جامعات أخرى  مناألكاديميين النظراء  راءآل 

فتظهر الجامعات  Webometricsتصنيف الحضور العلمي االفتراض ي أما  .وهذا ما يجعله أكثر نسبية (40%

 في الجدول املوالي: كما هو موضح ،2014الجزائرية في ذيل الترتيب حسب التقرير الصادر في جويلية  
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 جامعة عربيا وإفريقيا 100ألفضل  تصنيف الحضور العلمي االفتراض ي (:4/15الجدول رقم ) 

 عامليا إفريقيا  عربيا وطنيا الجامعات 

 2439 29 26 01 01جامعة قسنطينة 

 3453 48 44 02 جامعة تلمسان

 3457 49 45 03 الجزائرجامعة العلوم والتكنولوجيا 

 3621 54 48 04 ورقلة جامعة

 4280 67 62 05 جامعة الشلف

 4330 68 63 06 جامعة باتنة

 4424 72 68 07 جامعة مستغانم

 5097 84 85 08 جامعة سيدي بلعباس

 5178 85 88 09 جامعة بجاية

 5296 88 91 10 جامعة عنابة 

 5392 89 94 11 جامعة بسكرة

 5429 90 96 12 01جامعة سطيف 

 5502 91 98 13 جامعة تيزي وزو

 5582 94 101 14 01جامعة الجزائر 

 5876 100 106 15 وهرانجامعة العلوم والتكنولوجيا 

 13.58على الساعة:  30/05/2015 :، مطلع عليه بتاريخhttp://www.webometrics.infoعلى:  باالعتمادإعداد الباحث  املصدر:

تظهر الجزائر بقائمة (، و Harvardتحتل الجامعات األمريكية أول املراتب بأربعة عشر جامعة )أولها جامعة 

جامعة على نفس املستوى، ولكن تحتل األولى من  100جامعة إفريقيا من بين أحسن  15جامعة عربيا و 13

فما  50النصف الثاني من املائة ) إفريقيا، أما أكثرها فتحتل مراتب متأخرة في 29عربيا و 26بينها الرتبة 

فوق(. وعلى املستوى العالي نجد كذلك أن الجامعات الجزائرية تبقى متخلفة، حيث تحتل الجامعة األولى 

جامعة. وهذا ما يفسر تدني أداء الجامعات الجزائرية  11992من بين  2439( الرتبة 01)جامعة قسنطينة 

عها، وفي ظل اقتصاد املعرفة والثروة املعلوماتية ال يمكن لنا أن على مستوى االنترنيت وانخفاض جودة مواق

ونفسه يقال على مخابر  نتجاهل أهمية هذا التصنيف خاصة وأنه يصدر من مخبر عمومي غير هادف للربح.

 البحث الجزائرية في هذا التصنيف كما يوضحها الجدول املوالي: 

 ألفضل مراكز البحث الجزائرية* االفتراض يتصنيف الحضور العلمي  (:4/16الجدول رقم )

 عامليا إفريقيا عربيا وطنيا املراكز

 897 06 04 01 الجزائر-مركز البحث في االعالم العلمي والتقني 

 934 08 05 02 الجزائر-مركز تطوير الطاقات املتجددة 

 2658 29 18 03 وهران- والثقافية االجتماعية ااألنثروبولوجيمركز البحث في 

 3839 47 31 04 الجزائر-مركز تنمية التكنولوجيات املتطورة 

 5678 75 51 07 الجزائر- التطبيقي من أجل التطوير  االقتصادمركز البحث في 

 7408 138 83 09 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي الكيميائي

على  30/05/2015 :، مطلع عليه بتاريخhttp://research.webometrics.info إعداد الباحث باالعتماد على املوقع: املصدر:

 14.41الساعة: 
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مركز يمكن القول أن رتب مراكز البحث مقبولة إلى حد ما، خاصة وأن  على املستوى العربي واإلفريقي

راتب هذه املراكز يحتل الرتبة الرابعة عربيا والسادسة إفريقيا، وتتدنى م البحث في االعالم العلمي والتقني

مركز بحث(. وفي ذكر سبب ذلك ال يمكن أن  7761للمركز األول من بين  897نوعا ما على املستوى العالمي )

أما نتجاهل حقيقة النشأة الحديثة ملراكز البحث الجزائرية عكس الجامعات وإمكانية تأثيرها على ذلك. 

لعام  املعلوماتية في جامعة الشرق األوسط التقنيةعهد ملبر األبحاث مخالصادر عن  URAPبالنسبة لتصنيف 

 : ذلك هو موضح أدناه، و عاملياجامعة  2000، فال تظهر إال أربع جامعات جزائرية من قائمة 2013/2014

 للجامعات الجزائرية URAPتصنيف  (:4/17الجدول رقم ) 

 عامليا إفريقيا  وطنيا الجامعات 

 1438 27 01 بومدينجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري 

 1663 46 02 جامعة عنابة

 1685 48 03 قسنطينةجامعة 

 1873 56 04 سيدي بلعباسجامعة 

على  30/05/2015 :، مطلع عليه بتاريخ/http://www.urapcenter.org/2013 إعداد الباحث باالعتماد على املوقع: املصدر:

 15.37الساعة: 

جامعة  100جامعة من بين أفضل  46في هذا التصنيف نجد أن جامعات أمريكا الشمالية تظهر بقائمة 

جامعة، أما الجامعات اآلسيوية فتظهر  35(، وتظهر  الجامعات األوروبية بقائمة Harvardعاملية )أولها جامعة 

عات، وتبقى جامعة ألمريكا جام 5جامعة، وبالنسبة للجامعات األوقيانوسية فتظهر  بقائمة  13بقائمة 

ة تماما. وكذلك نجد غياب الجامعات الجزائرية في هذا اإلفريقيالجنوبية في ذات القائمة، وتغيب الجامعات 

جامعة وفي مراكز متأخرة إنما  2000التصنيف كما يظهره الجدول أعاله، فظهور أربع جامعات فقط في قائمة 

عات وخصوصا عملية النشر، إال أن ما يعاب على هذا التصنيف البحثي لهذه الجام اإلنتاجيدل على ضعف 

االكاديمي من ناحية جودة وكمية املنشورات، وذلك ما يحدث قصور من ناحية أنه قياس  األداءتركيزه على 

 أداء مؤسسات التعليم العالي من بعد واحد.

على العموم ال يمكن لنا أن نتجاهل أهمية هذه التصنيفات فرغم ما يعاب عليها من ناحية أو من أخرى، 

وجامعات أمريكية  Harvardنجد أن الجامعات التي احتلت املراكز األولى فيها تستحق ذلك فعال )مثال جامعة 

ا ما يضع تحدي آخر لبذل جهود أكثر من أو املجتمعي(، وهذ اإلداري األكاديمي أو  األداءأخرى راقية من ناحية 

 . األداءقبل مؤسسات التعليم العالي الجزائرية لتحسين الجودة و 

  األةاءيقــم جيهدة مؤسسات التعلـم العالي اوجزائرية لتحس ن اوجدة  و   3.2.3.4

إطار وفي ، األداءال شك أن جميع مؤسسات التعليم العالي الجزائرية تسعى لتحقيق الجودة وتحسين 

ذلك نجد أن الوزارة الوصية قد حددت استراتيجية عامة لبلوغ ذلك على املستوى الجزئي )القسم، الكلية، 

 ، وذلك كما يلي: خ( والكلي )قطاع التعليم العالي(الجامعة ...ال
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في إطار هذه االستراتيجية العامة : األداءجهود مؤسسات التعليم العالي الجزائرية لتحسين الجودة و  ‒

بذلت الوزارة الوصية بمؤسساتها العديد من الجهود، كل منها إنما يهدف لتحقيق غاية محددة، وتتمثل 

 هذه الجهود في: 

الشاملة،  باإلصالحاتفي إطار ما يعرف  كاستجابة للتوجهات العاملية في التعليم العالي: LMDنظام  -

والذي تم تعزيزه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراءات هامة من خالل دعمه كنظام 

أساس نهج ضمان الجودة مما أدى إلى إنشاء اللجنة الوطنية كيعتبر حيث تفعيلي للدراسات الجامعية. 

جات الفضاء االجتماعي لتقييمه تدعيما للجامعات الجزائرية باستراتيجية وطنية لتلبية احتيا

 1واالقتصادي من ناحية التكوين املؤهل.

تم اعتماد هذه الخاليا منذ الدخول الجامعي  إنشاء خاليا ضمان الجودة في الجامعات الجزائرية: -

على مستوى املؤسسات الجامعية في حد ذاتها، وذلك في إطار ما يعرف بضمان الجودة  2008/2009

الداخلي، حيث تسهر كل خلية على إرساء نظام لضمان الجودة على مستوى الكلية والجامعة على حد 

الذاتي تناسبا مع مبدأ التحسين املستمر، ثم الشروع في  سواء، وذلك بالقيام بعملية ما يعرف بالتقييم

 اعتماد معايير ضمان الجودة املعرفة وطنيا.

أنشأت بموجب القرار (: CIAQESإنشاء اللجنة الوطنية لتطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي ) -

التعليم العالي ودعم مؤسسات  اهتمامإثارة ، بهدف 2010ماي  31الصادر بتاريخ:  167الوزاري رقم: 

إعداد ، وذلك في إطار من أسند لها من مهام خصوصا: )مجيةااملمارسات املؤسسية والبر أفضل  لتطبيق

تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي ، ت ضمان الجودةاؤشر ممنظومة وطنية ملعايير و 

إعداد برنامج إعالمي ، عيةالجام النموذجية ومعايير اختيار املسؤولين عن ضمان الجودة في املؤسسات

تحديد ، موجه للمؤسسات الجامعية وبرنامج تدريبي للمسؤولين عن ضمان الجودة في كل مؤسسة

(. وعلى ضوء هذه تطبيق ضمان الجودة في املؤسسات املختارة والسهر على متابعة تنفيذهلبرنامج 

تم تعيينهم على  نسؤولين الذياألهداف تم تحقيق ما يلي: )تكوين مسؤولي اللجنة الوطنية وكذا امل

مستوى كل املؤسسات الجامعية، الشروع في إعداد نظام تفصيلي ملعايير الجودة يكون له بعد وطني 

ويأخذ بعين االعتبار الخصوصيات السائدة في منظومة التعليم العالي الوطنية في إطار أربعة ميادين 

  2(.العام لحياة الطلبة اإلطار التكوين، البحث، الحوكمة، و أساسية: 

وذلك على مستوى  تنظيم ملتقيات وطنية ودولية وأيام دراسية تعنى بمواضيع جودة التعليم العالي: -

اف أصحاب املصلحة األطر مختلف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، بهدف معرفة وتبني آراء أحد أهم 

، أبحاث املؤتمر العربي الدولي الثالث لضمان ةالجزائريتيجية املقترحة لضمان الجودة في جامعة أبي بكر بلقايد االخطة اإلستر الغازي رضية،  بوشعور  1

 (بتصرف) 695، ص 2013أفريل  04-02ية، عمان، الزيتونة األردنتعليم العالي، جامعة جودة ال
، أبحاث املؤتمر العربي مشروع تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر الواقع واآلفاق، بركانزين الدين بروش ويوسف  2

 (بتصرف) 813، ص 2012أفريل  05-04ة الخليجية، البحرين، مان جودة التعليم العالي، الجامعالدولي الثاني لض
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قارن املتحليل ل أهمها: )امللتقى الدولي ال)األساتذة والباحثين املختصين( بخصوص هذا املوضوع، ولع

، 2014فيفري  27إلى  25، املقام بجامعة تلمسان أيام التعليم العالي ملناهج التحسين املستمر للجودة في

امللتقى الدولي الحكم   1واملنظم من طرف اللجنة الوطنية لتطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي.

في التعليم العالي )التجارب وأدوات التطبيق(، املقام بجامعة تبسة أيام الراشد واعتماد ضمان الجودة 

 ... وغيرها(. 2واملنظم من طرف نفس اللجنة. 2014نوفمبر  18إلى  17

إن تتبع مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمؤسساتها الجامعية املختلفة نحو تحقيق الجودة 

نوعا ما ألنها ال تزال في الخطوة األولى من التطبيق. هذه الخطوة التي يجب أن ، يجدها متأخرة األداءوتحسين 

بقوة نجدها بنقائص عدة قد تحول دون نجاح انتهاج إدارة الجودة الشاملة، ومن ذلك نجد نقص  لتسته

املعلومات حول: )برنامج إدارة الجودة الخاص بمؤسسات التعليم العالي فيما يخص الرؤيا، الرسالة، 

ألهداف، السياسة، الخطوات، املعايير واملؤشرات التي تبقى لحد الساعة غير واضحة، تقييم قابلية هذه ا

املؤسسات لتطبيق برامج الجودة ومعرفة توافر االمكانات املادية والبشرية والتقنية وتوافقها مع املتطلبات 

 اعية ملعرفة مستواه حتى تتم عملية التحسينواالجتم اإلداريةمن الناحية األكاديمية و  األداءتقييم الضرورية، 

بناء على ذلك(، كذلك نجد تشتت الجهود أي عدم وجود اجتماعات دورية تجمع بين مسؤولي اللجنة 

الوطنية لضمان الجودة ومسؤولي خاليا الجودة، حتى تتم عملية تقييم وتقويم االنجازات وحل املشاكل إن 

ضخامة األنظمة لفة مقارنة باألخرى، إضافة إلى ذلك نجد وجدت وحتى ال تبقى بعض الجامعات متخ

الذي يعتبر إصالحا تغير تعليماته إلى حد اآلن دون مشاركة  LMDفنظام  والتعليمات وغموضها وتناقضها

جل الجهود تركز على آليات الضمان الداخلي  أصحاب املصلحة في املؤسسات الجامعية، كذلك نجد أن

أولى ولكن ينبغي عدم إهمال آليات الضمان الخارجي للجودة ملا له من انعكاس للجودة، فهو جيد كمرحلة 

، أخيرا نجد إهمال التغيير الثقافي خصوصا وأن سياسة التعليم العالي في الجزائر موجهة نحو الكم األداءعلى 

يم العالي )تسيير التدفق الطالبي(، وأن نجاح إدارة الجودة الشاملة مرتبط بمدى التزام مؤسسات التعل

 الجزائرية بالقيم الجوهرية والداعمة لتطبيقها.

كل هذه النقائص إنما : حتمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية ‒

تزيد من ضرورة التوجه نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، باعتباره 

منهج علمي وعملي يقوم على مجموعة من املبادئ أو باألحرى القيم التي تساهم في سد كل نقص، لتصبح 

 الجودة في هذه املؤسسات كنظام متكامل يقوم على: 

اف املستفيدة من )طلبة، آباء، أساتذة، مؤسسات حكومية األطر لتركيز على تحقيق تطلعات ا -

 وخاصة...(؛

 13.48، على الساعة: 01/06/2015، مطلع عليه بتاريخ: http://www.ciaqes-mesrs.dzعلى املوقع:  ،كتيب امللتقى راجع: 1
، على 01/06/2015، مطلع عليه بتاريخ: http://www.cerist.dz/doc/GIAQES2014-tebessa17_18_nov_2014.pdfعلى املوقع:  ،كتيب امللتقى راجع:  2

 13.55الساعة: 
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العليا على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا مؤسساتها بتوفير متطلبات  اإلدارةالتزام  -

 إدارة الجودة الشاملة ودعم تطبيقها؛

اف وكل املستويات التنظيمية في مؤسسات التعليم األطر  جعل الجودة مسؤولية جماعية تشارك كل -

 العالي في تحقيقها؛

العمل على تحسين الجودة وتصحيح أخطاء الالجودة بصفة مستمرة ودائمة حتى يتحقق التميز في  -

 تقديم الخدمات الجامعية الجزائرية؛

 تعليم العالي الجزائرية؛في مؤسسات ال األداءاتخاذ القرار على أساس معلومات تعكس حقيقة الجودة و  -

التعامل مع نظام التعليم العالي كمجموعة من العمليات املترابطة التي يكمل بعضها البعض اآلخر،  -

 وتحسين جودة العملية تلو األخرى حتى تتحقق جودة النظام ككل؛

طنية تكوين فرق العمل في كل املستويات )القسم، الكلية، الجامعة، الندوات الجهوية، اللجنة الو  -

لضمان الجودة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي( من أجل تقسيم املهام واملسؤوليات في تحقيق 

 الجودة؛

االعتماد على التخطيط االستراتيجي كمنهج علمي في تحديد الرؤيا، الرسالة، الغايات، السياسة، املعايير  -

 واملؤشرات وكل ما يتعلق ببرامج الجودة؛

ثقافة قيادية من شأنها تمكين جميع األفراد في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية وتوزيع عملية  بناء -

 اتخاذ القرار نحو تحقيق الالمركزية في العمل؛

 وقيمهم وإيمانهم ببرامج الجودة؛  ماالعتماد على تدريب االفراد باستمرار حتى يتم تغيير سلوكياته -

ين، وحتى الجهات اإلداريالتعليم العالي )الطلبة، االساتذة، اف في مؤسسات األطر مشاركة جميع  -

الخارجية( في اتخاذ القرارات املتعلقة بتحسين الجودة، وهذا ما ينعكس على دعمهم لتطبيق إدارة 

 الجودة الشاملة؛

اف أصحاب املصلحة للتعريف بمشروع إدارة الجودة الشاملة األطر تكثيف عمليات االتصال مع جميع  -

 املصيرية للتعليم العالي في الجزائر؛  وضرورته

تحفيز كل من يدعم برامج الجودة سواء تعلق ذلك باإلنجازات الفردية او الجماعية أو التحفيز من أجل  -

 تحقيق األفضل.

هذه القيم إنما تجعل تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية ضرورة  كل

واملجتمعي  اإلداري األكاديمي و  األداءهمية خاصة إذا ما قرن بتحسين وحتمية، وتجعله كموضوع في غاية األ 

الجوهرية والداعمة بغية تحسين لتطبيق القيم وهذا ما يقودنا للتطرق إلى النموذج املقترح لهذه املؤسسات. 

 أداء هذه املؤسسات.
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 ملؤسسات التعلـم العالي اوجزائرية االفاراضيالنمدذج    3.3.4

بعد التطرق ملتغيري الدراسة )قيم إدارة الجودة الشاملة وأداء مؤسسات التعليم العالي( كل على حدة، 

السابقة بخصوص ذلك، يمكن  راساتوتحليل الدط بين هذين املتغيرين ثم عرض مختلف النماذج التي ترب

اقتراح نموذج خاص بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية، فما هي مختلف أبعاد ومتغيرات هذا النموذج 

 وكيف يمكن تطبيقه في هذه املؤسسات؟

 ملؤسسات التعلـم العالي اوجزائرية االفاراضيالنمدذج  يطدير   1.3.3.4

التي تربط بينها بناء على  املتعددة تحديد مختلف متغيراته وأبعاده والعالقاتيقصد بتطوير النموذج 

حيث يبين الشكل املوالي النموذج االفتراض ي والخاص بكيفية تبني قيم إدارة الجودة خلفيات نظرية متعددة، 

 العالي الجزائرية:واملجتمعي ملؤسسات التعليم  اإلداري األكاديمي،  األداءالشاملة الجوهرية والداعمة لتحسين 

 النموذج االفتراض ي ملؤسسات التعليم العالي الجزائرية  (:4/2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 إعداد الباحث املصدر:

يتضح من الشكل أعاله وجود متغيرين أساسيين في النموذج املقترح للتطبيق في مؤسسات التعليم العالي 

واملتعلق بقيم إدارة الجودة الشاملة واآلخر مستقل واملتعلق بأداء مؤسسات التعليم الجزائرية، أحدهما تابع 

 الجزائرية دة في مؤسسات التعليم العاليية لتحقيق الجو اإلرشادالعالي، يمثل املتغير األول مجوعة املبادئ 

بعدين: القيم الجوهرية التي تعبر عن املبادئ األساسية ويمثل أساسا بكثقافة مشتركة بين مختلف األفراد، 

العليا، املسؤولية الجماعية،  اإلدارةالتركيز على الزبون، التزام ) قيم إدارة الجودة الشاملة، حيث تشمللتبني 

(، والقيم الداعمة التي تعتبر كمبادئ والعمل الجماعي بالحقائق، املدخل العملياتي اإلدارة، التحسين املستمر

قيم إدارة 

 الجودة الشاملة

أداء مؤسسات 

 التعليم العالي

 القيم الجوهرية

 القيم الداعمة

 األداء األكاديمي

 األداء اإلداري 

 األداء املجتمعي

العامة: )الجنس، الرتبة، الخبرة، البيانات الوصفية 

 الشعبة، العالقة بالبحث العلمي، االنتماء اإلداري(

 العالي التعليم مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة إدراك في مؤسسات التعليم العالي األداء إدراك

 الجزائرية
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التخطيط االستراتيجي، القيادة، التعليم والتدريب، )إرشادية تدعم نجاح تبني هذه القيم، حيث تشمل 

التعليمي ككل )املدخالت، فيمثل أداء النظام املتغير الثاني  أما(، املشاركة، التمكين، االتصال والتحفيز

بمختلف أنشطتها  الجزائرية العمليات واملخرجات( والذي يعكس مدى التزام مؤسسات التعليم العالي

مدى التزام هذه األكاديمي الذي يعبر عن  األداءثالثة أبعاد: ب ويمثل أساساواملجتمعية،  اإلداريةاألكاديمية، 

 األداءأداء األساتذة، الطلبة، البرامج واملناهج التعليمية،  باألحرى  أو التعليمية والبحثية  املؤسسات بأنشطتها

املالي أو جودة  األداءأداء املوارد البشرية و  وباألخص موارد هذه املؤسساتالذي يعبر عن أداء مختلف  اإلداري 

 ط فيه. عن مدى تحقيق هذه املؤسسات لتطلعات املجتمع الذي تنشاملجتمعي الذي يعبر  األداءاالنفاق، و 

يتعلق املتغير ، االفتراض يالنموذج هذا ضمن  ثانويةإضافة إلى هذين املتغيرين األساسين توجد متغيرات 

ملختلف مفاهيم  مؤسسات التعليم العالي الجزائريةأفراد  بأو استيعا إدارة الجودة الشاملةإدراك األول ب

 ويتعلق املتغير الثاني(، هالتطبيقالنموذج األنسب و  هاتطبيقتعريفها، أهمية )خصوصا إدارة الجودة الشاملة 

 تحسينه، أسباب تعريفه) خصوصا األداءملختلف مفاهيم  هذه املؤسسات أفرادأو استيعاب  األداءإدراك ب

الخصائص الديمغرافية  أو البيانات الوصفية العامة ب أما املتغير الثالث فيتعلق(، لتحسينهوالنهج األنسب 

 الجنس، الرتبة، الخبرة، الشعبة، العالقة بالبحث العلمي)خصوصا ألفراد مؤسسات التعليم العالي الجزائرية 

 .(اإلداري أو املنصب االنتماء أو مشاريع البحث العلمي و 

 ملؤسسات التعلـم العالي اوجزائرية االفاراضيالنمدذج يفسري    2.3.3.4

اقتراح كيفية تطبيقه في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، وفي هذا الصدد النموذج  بتفسير يقصد 

أي من الضروري أهمية االنطالق من املتغيرات الثانوية لتبني وتطبيق املتغيرات األساسية،  شكلهيوضح 

( فنيينالتقنيين والين، اإلدارياألساتذة، الطلبة، القادة، أنشطة تحسيسية ألفراد هذه املؤسسات )القيام ب

 األداءعلى اختالف خصائصهم الديمغرافية بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة وضرورة تطبيقها ومفاهيم 

وضرورة تحسينه كمرحلة أولى، ليتم بعدها تحديد منظومة متكاملة من القيم )القيم الجوهرية والقيم 

سسات التعليم العالي الجزائرية الداعمة( الخاصة بإدارة الجودة الشاملة والتي تتوافق مع ثقافة وبيئة مؤ 

بعدها يتم تحديد الفجوة الحاصلة في مستويات كمرحلة ثانية، الذين يدركونها على مختلف األفراد  ونشرها

 ثمكمرحلة ثالثة،  الذين يدركونه واملجتمعي لهذه املؤسسات بمعونة مختلف األفراد اإلداري األكاديمي،  األداء

 األداءركية بين مختلف األفراد الذين يدركون أهمية تبني كل منها في تحسين يتم تطبيق هذه القيم بصفة تشا

 كمرحة أخيرة.   األداءمستويات تحسين الحاصلة لالتركيز على القيم التي تساهم في تقليل الفجوة و 

، ولكن األداءفي تحقيق الجودة وتحسين أن الجهود سالفة الذكر هي مهمة جدا ل وعليه يمكن القو 

ثم اختبار ، األداءتقييمها من ناحية تأثيرها على تكريس قيم إدارة الجودة الشاملة وانعكاس ذلك على تحسين 

 يحتاج لدراسة ميدانية تأتي في الفصل املوالي. النموذج االفتراض ي بخصوص هذا الشأن
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 خالصــــــــــــــــــــة  

 املعتمدةستعرض مختلف الخيارات املنهجية هيدي للدراسة والذي اطار املنهجي والتممن خالل التطرق لإل 

 الوضعي النموذج االسترشادي، بدءا من في الجامعات الجزائرية األداءو  الستراتيجية تحسين الجودة والتمهيد

املستخدمة الختبار  اإلحصائيةإلى أدوات الدراسة املعتمدة واالختبارات  (كميةو كيفية الهجينة )إلى املقاربة 

 تم التوصل إلى جملة من النتائج تتمثل في: للدراسة امليدانيةالكمية، وأخيرا التمهيد البيانات الكيفية و 

االفتراض ي )الذي نموذج المن خالل النموذج الوضعي يقوم الباحث بوضع مجموعة من الفرضيات أو  ‒

ويحاول اختبارها  تابعة(كمتغيرات  األداءيربط بين قيم إدارة الجودة الشاملة كمتغيرات مستقلة وأبعاد 

املالحظة، باملقاربة الهجينة )كيفية + كمية( واعتماد  لذي تم انتهاجه، حيث تم االستعانةفي الواقع وهذا ا

 االختبار  املقابلة واالستبيان كأدوات لجمع البيانات الكيفية والكمية التي تعكس الواقع لتحقيق مسعى

 ؛االستنباطي-االفتراض ي اإلجراءبوهذا الذي يعرف 

، Nvivo ،Excel ،XLstat ،SPSSاالعتماد على مجموعة من البرامج )بهدف اختبار البيانات بشقيها تم  ‒

Amos إحصائية ( والذي يحقق كل منها هدفا محددا وتتيح في مجملها سهولة التحصل على اختبارات

تمكن الباحث من التحليل املسهب للبيانات الكيفية والكمية بهدف اختبار الفرضيات، وال يعني كثرة 

دقة التحليل، بل معرفة أين ومتى يتم استخدامها هو من يجعل التحليل  الختباراتوا  استخدام البرامج

 في قمة املوضوعية وبمستوى الدقة العلمية الختبار فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها؛

طار ما في إ األداءقامت مؤسسات التعليم العالي الجزائرية بالعديد من الجهود لتحقيق الجودة وتحسين  ‒

، إنشاء اللجنة الوطنية لضمان الجودة، إنشاء خاليا LMDيعرف باستراتيجية القطاع منها: تطبيق نظام 

الجودة، تنظيم ملتقيات وأيام دراسية للتحسيس بأهمية  ودة على مستوى الجامعات والكليات وكذاللج

 .األداءين وكلها تنعكس طبعا على نظام قيم إدارة الجودة الشاملة السائد بهدف تحس

أن قياس انعكاس هذه الجهود على إرساء قيم إدارة الجودة الشاملة ودور ذلك في تحسين  اإلشارةوتجدر 

والنموذج االفتراض ي  واملجتمعي بالجامعات الجزائرية وفق املنهجية املوضحة أعاله اإلداري األكاديمي،  األداء

 إنما يحتاج لدراسة ميدانية مفصلة تأتي في الفصل املوالي. للدراسة
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 دـــــــــــــمتهي

مبادئ ومناهج، تحصيل من يمكن  امليداني اإلطار » :أن Dumitru Zaitو Alain Spalanzaniل من يشير ك

عناصر املعرفة  حلول واقتراحات... الخ والتي تشكل في مجملها، ، قواعد ومعاييرتقنيات وأساليب

 1.« التطبيقية

باملوضوع من خالل دليل املقابلة ن لهم عالقة ودراية واسعة ملعرفة التي يقترحها خبراء ومختصو تلك ا

من خالل  الذي تعرض نتائجه وتحلل كيفيا، ويقترحها كذلك أفراد البحث الذين يعتبرون كوحدات للمعاينة

اختبار  يتم وبناء على التحليل الكيفي والكمي )املقاربة الهجينة( ئجه وتحلل كميا.االستبيان الذي تعرض نتا

 .ة الرئيسية والنموذج االفتراض ي للدراسةالفرضيات الفرعية ومن ثم الفرضي

الفصل  في، امليداني للدراسة واختبار الفرضيات اإلطار ضمن هكذا يتم التدفق املعرفي واالبستمولوجي و 

 الذي يتم تناوله من خالل العناصر التالية: من الدراسة و  األخير

أو عرض ومناقشة أجوبة أسئلة دليل املقابلة، ثم تحليلها كيفيا  :عرض وتحليل نتائج املقابالت املعمقة ‒

 ؛Nvivoوتركيبيا من خالل مخرجات برنامج 
 

أو عرض نتائج محور البيانات الوصفية العامة )الجنس،  :عرض نتائج الدراسة الخاصة باالستبيان ‒

 في مؤسسات التعليم العالي األداءتحسين و  قيم إدارة الجودة الشاملةالرتبة، الخبرة... ( ومحوري 

 ةاملعياري ات، االنحرافةالحسابي ات، النسب، املتوسطالتكراراتالوصفي ) اإلحصاءباستخدام طرق 

 االختالف(؛ تومعامال 
 

وذلك استنادا إلى ما تم التوصل إليه في العنصرين  :اختبار الفرضيات والنموذج االفتراض ي للدراسة ‒

االستداللي )االرتباط، االنحدار، تحليل التباين... ( ونماذج املعادالت  اإلحصاءنتائج السابقين إضافة إلى 

 الختبار نموذج الدراسة االفتراض ي.البنائية الخاصة بالتحليل العاملي التوكيدي 

 

 

 

 

1 Alain Spalanzani & Dumitru Zait, La Recherche en Management et en Economie: Repères Epistémologiques et Méthodologique, 

L’Harmattan, Sans Edit., Paris, 2009, p. 34 ( بتصرف)   
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 عرض وحتليل نتائج املقابالت املعمقة   .1.5

ال يمكن اعتبار املقابلة كأداة لجمع البيانات الكيفية وفقط، بل تعتبر » أنه:  .Bill Taylor et alيشير  

بدقة ووضوح، بما يمكن الباحث من تبويبها في كذلك كأداة للقياس، ذلك إذا ما تم شرح أسئلتها وأجوبتها 

من التفصيل، ثم توضيح  ء، لذلك يجب أوال عرض األجوبة املتحصل عليها بش ي1«ترميزها فئات ومن ثم 

، ليتم في األخير تحليلها بناء على مخرجات هذا البرنامج واستنادا Nvivoكيفية تبويبها وإدراجها ضمن برنامج 

 إلى فرضيات وأهداف الدراسة.

 عرض ومناقشة نتائج األسئلة التمهيدية    1.1.5

ترتيبها في مراكز متأخرة للتصنيف تتعلق هذه األسئلة بتفسير تدني أداء الجامعات الجزائرية خصوصا 

أو باألحرى إدارة الجودة الشاملة، الدولي، وكذا تأخرها بل عزوفها عن تطبيق نماذج جودة التعليم العالي 

وتعبر عن مدى  األداءوتعتبر تمهيدية ألنها تسبق األسئلة التي تختبر دور قيم إدارة الجودة الشاملة في تحسين 

 فما هي أهم النتائج املتحصل عليها من خالل هذه األسئلة؟إدراك املستجوبين لذلك، 

 عرض ومناقشة نتائج السؤال األول   1.1.1.5

ما هو تفسيركم لتدني أداء الجامعات الجزائرية  »: كاآلتيتمت صياغة السؤال األول من دليل املقابلة 

منه محاولة معرفة الدوافع التي  ، والهدف« وخاصة ترتيبها في املراتب األخيرة للتصنيف الدولي للجامعات؟

تدني أداء مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، وإن كان عدم االلتزام بنماذج جودة التعليم العالي  عنأسفرت 

 ال. ذلك أمإدراك أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة كأحد أسباب عدم أو 

عن سياسة ترجيح مؤسسات التعليم العالي الجزائرية للكم  املستجوبين أغلبعن هذه األسباب اتفق و 

بدل الكيف، في حين تباينت آراؤهم حول غياب أهداف واضحة لسياسة التعليم، تغليب الدوافع السياسية 

املسؤولين في مختلف املستويات )الوزارة،  تجاهل، إرضاء الجميععلى إدارة الشأن الجامعي واتباع سياسة 

التربوي  األداء... وغيرها( ملعايير التصنيف الدولي أصال، ضعف  ، األقسام والتخصصاتةالجامعية، الكلي

وتدني مستوى الطلبة الوافدين من الثانويات )بفعل تبني نظام العتبة(. كل هذه األسباب تجعل الجامعة 

  .األداءة وتحسين م على تحقيق الجودالجزائرية تتعامل أكثر مع واقعها بمنطق سياس ي وليس بمنطق إداري قائ

 عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاني   2.1.2.3

أال ترى أن عزوف الجامعات الجزائرية عن تطبيق » : كاآلتييرتبط هذا السؤال والذي تمت صياغته 

بالسؤال األول إذ يهدف مباشرة  ،« نماذج جودة التعليم العالي خصوصا إدارة الجودة الشاملة سببا في ذلك؟

1 Bill Taylor et al., Research Methodology: A Guide for Researchers in Management and Social Sciences, Prentice-Hall, Without Edit., 

India, 2006, p. 75 
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سببا في تدني أداء كان تطبيقها العزوف عن إن كان عدم إدراك أهمية إدارة الجودة الشاملة و  واختبار لحصر 

 مؤسسات التعليم العالي الجزائرية أو ال.

بقيمها وأساليبها  وااللتزامإدارة الجودة الشاملة  اعتبار أشار أغلب املستجوبين أن  ،ذلك وبخصوص

وأدواتها، من الغايات الثانوية في الجامعات الجزائرية على اختالف تركيبها وتنظيمها، واالقتصار على تقليد 

في حين أشار أحد املستجوبين أن  .األداءسببا في تدني يعتبر اآلخرين في تحديد توجه وسياسة التعليم العالي 

األساس العلمي واملادي العتماد الجودة الشاملة. وعلى هذا  ذلك ال يعد من األسباب وذلك لعدم وجود

األساس تتبين ضرورة بل حتمية انطالق مؤسسات التعليم العالي الجزائرية في مشروع ضمان الجودة على 

، أساليبها وأدواتها، وهذا ال والخارجي والسعي نحو االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملةاملستوى الداخلي 

، ا، منهجيا، تدريجياشمولي انهج »سياسة الجودة الجزائرية والتي من املفترض أنها تشكل:  يتعارض مع

والتي ، 1«مجاالت أساسية: التعليم، البحث، الحوكمة وإطار الحياة  ةيتعلق تطبيقه بأربع  اومستمر  امستقبلي

ة االلتزام الواسع بها، ، ولكنه يفرض ضرور 2004/2005مع بداية الدخول الجامعي  كان من املفترض تبنيها

ال تزال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعتزم تكوين مديرية  2014/2015 الجامعي دخول الفإلى غاية 

خاصة بضمان الجودة والتي توجه وتراقب عمل خاليا الجودة عبر مختلف مؤسساتها، هذه الخاليا التي لم 

تبقى الخاليا املشكلة في املرحلة النظرية لتكوين مؤشرات تتشكل أصال في كثير من هذه املؤسسات، في حين 

الجودة وتحديد سيرورة تطبيقها. وللتأكيد على أهمية القيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة 

 تفصيال يتعلق بها.واملجتمعي يقدم عرض نتائج األسئلة املتبقية  اإلداري األكاديمي،  األداءودورها في تحسين 

 عرض ومناقشة نتائج أسئلة الدور   2.1.5

جمع البيانات الختبار دور قيم إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء مؤسسات تفيد هذه األسئلة في 

، وتشمل السؤال الثالث إلى السؤال الثامن، وتختلف صياغة باعتماد املقاربة الكيفية التعليم العالي الجزائرية

 عن اآلخر، فما مضمون ونتيجة كل منها؟كل سؤال من هذه األسئلة وغاية 

 عرض ومناقشة نتائج السؤالني الثالث والرابع   1.2.1.5

إدارة  لتبنيتوضيح مدى مالءمة القيم السائدة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية  الهدف منهما

 ككل.ذلك على تحسين أداء هذه املؤسسات ونظام التعليم العالي الجودة الشاملة وانعكاس 

أال تعتقد أن القيم  »تمت صياغة السؤال الثالث كما يلي: : عرض ومناقشة نتائج السؤال الثالث ‒

التنظيمية )الثقافية( السائدة في الجامعات الجزائرية تتوافق مع اعتماد نظم الجودة الشاملة وتحسين 

1 Abdallah Loucif et Slimane Boumediene, Du Conceptuel à l’Opératoire : Ebauche d’une AQ et Mise en Œuvre du LMD à l’Université, 

Les Articles de l’Ouvrage: Démarche Qualité dans l'Enseignement Supérieur: Notions, Processus, Mise en Œuvre, Sous la Direction de: Hervé 

Cellier et al., L’Harmattan, Sans Edit., Paris, 2013, p. 70 
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كل املستجوبين أن مختلف القيم السائدة تحتاج إلى مراجعة، بل أن  أكد، وفي هذا الصدد « ؟األداء

العديد من القيم يجب شطبها تماما من قاموس إدارة الجامعة الجزائرية، ذلك أنها ال تتناسب مع تبني 

واملجتمعي على حد سواء. وهذا ال يقتض ي مسح  اإلداري األكاديمي و  األداءنظام الجودة الشاملة وتحسين 

أن: Christopher Worley و Thomas Cummingsار إليه ــــــــــــــــــــــــــــــم ألنه يتعذر بلوغ ذلك، وهذا ما أشكل القي

ألنه يركز على تغيير العناصر املتأصلة للثقافة )القيم إن لم يكن مستحيال،  املنالتغيير الثقافة صعب  »

ليه يجب االستثمار في القيم السائدة وتغييرها شيئا ، وع1« واالفتراضات( والتي تشكل الحياة التنظيمية

بناء منظومة جديدة متكاملة من القيم تقوم على: التحفيز، املشاركة، االتصال، لفشيئا نحو األحسن 

العمل الجماعي، إتقان العمل...، وغيرها من القيم االيجابية التي تؤسس وتدعم تطبيق إدارة الجودة 

 .األداءالشاملة وتحسين 

في رأيك فيما تكمن أهمية  »طرح هذا السؤال بالصيغة التالية: : عرض ومناقشة نتائج السؤال الرابع ‒

، حيث اختلفت آراء « هذه القيم على املستوى املؤسس ي وعلى مستوى نظام التعليم العالي ككل؟

، اإلداريةو  املستجوبين حول: كون هذه القيم تمثل إطارا مرجعيا لجميع األنشطة التعليمية والبحثية

في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية من  األداءوكذا مساهمتها في تكوين ثقافة تؤطر عملية تحسين 

خالل زرع القيم األخالقية وقيم حب العمل وقيم تحقيق الجودة، إضافة إلى تحسيس الفاعلين في هذه 

 اإلداريةلية األكاديمية و املؤسسات بمسؤولياتهم وواجباتهم، وبناء عليها يتم تحسين جودة العم

واملجتمعية وجودة نظام التعليم العالي ككل. وللتوضيح أكثر فال يقصد من هذه القيم ما هو سائد أصال 

في الجامعات الجزائرية وال يوافق نظم الجودة كما أجاب املستجوبين في السؤال الثالث، إنما إدراك مدى 

 األداءدة الشاملة في التأثير على تحقيق الجودة و تحسين أهمية القيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجو 

 أكثر مع عرض نتائج األسئلة املوالية.ذلك تفصيل مة التعليم العالي ككل، وسيأتي واالرتقاء بمنظو 

 عرض ومناقشة نتائج السؤال اخلامس، السادس والسابع   2.2.1.5

 األداءالهدف من هذه األسئلة معرفة دور القيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة في تحسين 

 ؤسسات التعليم العالي الجزائرية كل على حدة وذلك كما يلي:واملجتمعي مل اإلداري األكاديمي، 

همية هذه فيما تكمن أ» تمت صياغة هذا السؤال كما يلي: : عرض ومناقشة نتائج السؤال اخلامس ‒

 ص، وفي هذا الخصو «القيم على مستوى تحسين أداء العملية األكاديمية )البحث العلمي والتعليم(؟ 

كل املستجوبين على األهمية البالغة للقيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة في تحسين  أجمع

لنقاط التي تؤثر فيها، األكاديمي على مستويي البحث العلمي والتعليم، ولكن آراءهم تباينت حول ا األداء

سهامها في خلق مناخ بحثي جيد يساعد الباحثين على تطوير مهاراتهم البحثية وتوجيه من ناحية إ

1 Thomas Cummings & Christopher Worley, Organization Development and Change, Cengage Learning, 10th Edit., USA, 2014, p. 559 
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ع الخارجي والتي االهتمام بالبحوث ذات الصلة باملجتمثم إلحاحا وحاجة،  األكثر جهودهم نحو املجاالت 

ترفع قيم الضمير املنهي بما ينعكس إيجابا على تحضير وإلقاء أيضا تتماش ى مع الواقع االقتصادي، 

التحسين املستمر للمقررات والبرامج البيداغوجية ملختلف املقاييس حتى وكذا املحاضرات والتطبيقات، 

تعليمية وجودة الخريجين. كل هذه تحسين مخرجات العملية الوأيضا تواكب مستجدات بيئة األعمال، 

أنه على  اإلشارةاألكاديمي )البحثي والتعليمي(، وتجدر  األداءالنقاط إنما تتلخص في مجملها في تحسين 

املستوى النظري نجد العديد من العوامل التي توجه عملية تحقيق التميز األكاديمي، منها ما أشار إليه 

Pamphile M. Mantuba-Ngoma :« ملؤسسة التعليم العالي، التميز العلمي واألكاديمي  اإلداريةءة الكفا

لألساتذة ومساعديهم، جودة الطلبة، جودة التعليم، جودة العالقات بين أفراد املجتمع والجامعة، 

تندرج  تأملنا لوجدناها، وغيرها من العوامل التي لو 1«الصورة الخارجية للجامعة والشراكات الجامعية 

 .البحثي والتعليمي األداءضمن أسس إدارة الجودة الشاملة، وهذا ما يؤكد أهميتها في تحسين 

فيما تكمن أهمية هذه القيم  »: كاآلتيجاء نص هذا السؤال : عرض ومناقشة نتائج السؤال السادس ‒

)وخاصة أداء املوارد البشرية وأداء املوارد املالية أو جودة  اإلداريةعلى مستوى تحسين أداء العملية 

، حيث اتفق مختلف املستجوبين على أهمية هذه القيم من خالل: تمثيلها لقواعد سلوكية « االنفاق(؟

ين، التقنيين وعمال الصيانة نحو تحقيق الكفاءة اإلداريتوجه أداء املوارد البشرية خاصة: األساتذة، 

العمل، تكوين مناخ تنظيمي محفز على حب العمل وإتقانه وتحقيق الجودة في كل مظاهره، والفعالية في 

قيمة ونفعا للجامعة،  األكثر إضافة إلى تحسين القرارات املالية نحو االستخدامات واألنشطة األمثل و 

، اإلدارةة، ترشيد عملية االنفاق )شراء األجود بتكلفة أقل( على مستوى البنية التحتية للجامعة )الكلي

املخبر، املكتبة(، التجهيزات املكتبية والعلمية، الكتب واملطبوعات العلمية، املؤتمرات وامللتقيات الوطنية 

للقيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة في تحسين  يوالدولية. كل هذا إنما يؤكد الدور األساس 

للكليات  اإلداري  األداء...تحسين  »أن:  .Jung Cheol Shin et al، وفي هذا الصدد يشير اإلداري  األداء

2.«والجامعات يرتبط أساسا بتطوير ثقافة الحرم الجامعي... 
 

فيما تكمن أهمية هذه  »ما يلي: تمت صياغة هذا السؤال ك: عرض ومناقشة نتائج السؤال السابع ‒

، وفي ذلك أشار كل املستجوبين « القيم على مستوى تحسين أداء العملية املجتمعية )خدمة املجتمع(؟

املجتمعي ولكن كل حسب رأيه، بين: كون هذه القيم تشكل  األداءلألهمية البالغة لهذه القيم في تحسين 

جزءا من ثقافة املجتمع، فوجود التوافق بين القيم الحاكمة لنشاط الجامعة سيجعلها مقبولة بحيث 

، تأثيرها كمنظومة ثقافية متكاملة في تطوير مخرجات تشكل دافعا لخدمة املجتمع وتطويره  وحل مشاكله

1 Pamphile M. Mantuba-Ngoma, Les Indicateurs de la Performance de la Crise à l’Université, Les Articles de L’Ouvrage: L'Université dans 

le Devenir de l'Afrique, Sous la direction de : Isidore Ndaywel E. Nziem, L’Harmattan, Sans Edit., Paris, 2007, pp. 246-251 
2 Jung Cheol Shin et al., University Rankings: Theoretical Basis, Methodology and Impacts on Global Higher Education, Springer 

Science + Business Media, Without Edit., New York, 2011, p. 21 
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ات املستقبلية للمجتمع واألبحاث اإلطار خاصة الخريجين الذين يشكلون مؤسسات التعليم العالي ككل وب

الحصرية للمجتمع، تكريس مفهوم املسؤولية االجتماعية  اإلشكالياتالتي تساهم في معالجة القضايا و 

املجتمع استجابة  معالجامعة  بتعاون عي بين األكاديميين واملهنيين بما يسمح وتعزيز روح التفكير الجما

ملتطلباته )االجتماعية، االقتصادية، األخالقية، الثقافية... الخ(. وهذا ما يتوافق مع طرح الباحثين 

Richard M. Lerner و Lou Anna K. Simon :لدور ...دور الجامعة قد تغير من مجرد ا »اللذان يؤكدان أن

التقليدي أو األكاديمي، إلى مزيج من األدوار والتي يجب أن تتوافق في مجملها مع طبيعة املجتمع وحاجاته 

. وكل ذلك إنما يؤكد أهمية العالقة التفاعلية بين الجامعة واملجتمع نحو تكوين منظومة من 1«العملية 

ع املحلي والوطني، وعلى كافة املستويات القيم تسود الجامعة أساسها املساهمة الفعالة في تنمية املجتم

 ، وغيرها.االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، األخالقية...

 الثامنعرض ومناقشة نتائج السؤال    3.2.1.5

الهدف من هذا سؤال اختبار تباين أو تماثل اقتراحات املستجوبين حول كيفية انتقال الجامعة الجزائرية 

من املرحلة الحالية إلى مرحلة االلتزام بقيم، أساليب وأدوات إدارة الجودة الشاملة، وإن كانت هي األفضل 

ألفضل التوجه نحو التحسين الجذري لتحسين املستمر، أو من اكمنهج لباعتبارها  األداءبالنسبة لتحسين 

ما اقتراحكم لتطبيق إدارة  »: كاآلتيمثل: )إعادة الهندسة، ومدخل التدمير الخالق(، حيث كانت صياغته 

 .« في الجامعات الجزائرية؟ األداءالجودة الشاملة وتحسين 

فمن جهة نجد أن أغلبهم يفضلون التحسين التدريجي من خالل: تبني مشروع الجودة والتحسين  

املستمر، االنتقال من نظام تكريس الكم إلى نظام تكريس الكيف، نشر الوعي بأهمية ثقافة الجودة، إعادة 

يس هيئة وطنية تشكيل منظومة القيم للجامعة الجزائرية بما في ذلك قيم إدارة الجودة الشاملة، تأس

للمعايير وجودة التعليم العالي، مراجعة وتقييم أداء الجامعات الجزائرية بانتظام والعمل على تطويره 

باستمرار. ومن جهة أخرى نجد من يفضل التحسين الجذري، حيث أكد أحد املستجوبين على ضرورة 

، وأكد آخر على إعادة اإلداري كاديمي و االنطالق من جديد وإعادة تأهيل الجامعة الجزائرية على املستوى األ

النظر في إصالح املنظومة التعليمية ككل من االبتدائي حتى الجامعي. وكأحد وجهات النظر األساسية في إصالح 

... صعوبة تحقيق هذه االصالحات إنما يفسر  »أن:  Marco Pitzalisالجامعات سواء تدريجا أو جذريا، يشير  

، وهذا 2«وتوجه بذلك إلى الالعقالنية في العمل والتي من املفروض أن ترفض مسبقا  أساسا بمقاومة التغيير،

ين،... الخ( في عملية التحسين، اإلدارياف الفاعلة خاصة )الطلبة، األساتذة، األطر ما يؤكد أهمية: مشاركة كل 

جيه جهودهم تحفيزهم واالتصال بهم لتوضيح سياسة الجودة، تفويض بعض الصالحيات واملسؤوليات، تو 

1 Richard M. Lerner et Lou Anna K. Simon, University-community Collaborations for the Twenty-first Century: Outreach Scholarship 

for Youth and Families, Library of Congress Cataloging-in- Publication Data, Without Edit., USA, 1998, p. 25 ( بتصرف)  
2 Marco Pitzalis, Réformes et Continuités dans l'Université Italienne, L’Harmattan, Sans Edit., Paris, 2002, p. 325 
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نحو أهداف استراتيجية واضحة، أو بعبارة أخرى ضرورة االستثمار في القيم الداعمة من أجل تبني القيم 

 الجوهرية إلدارة الجودة الشاملة وتجنب مقاومة التغيير.

فأجاب وكملخص لعرض ومناقشة أسئلة املقابالت يمكن القول أن آراء املستجوبين اختلفت وتباينت، 

على حسب توجهه، ولكن االتفاق وارد على كون القيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة  فيهمكل واحد 

واملجتمعي، وللتعمق أكثر بالتحليل الكيفي واختبار  اإلداري األكاديمي و  األداءالشاملة لها دور فعال في تحسين 

 .Nvivoاملقابالت باستخدام برنامج نتائج هذا الدور يأتي فيما يلي تحليل 

 التحليل الكيفي والرتكييب لنتائج املقابالت   3.1.5

، قد Nœudsالكيفية في عقد  أو امللفات للباحثين عملية الربط بين مختلف البيانات Nvivoيتيح برنامج 

وهذا ما يعرف  للوصول إلى حقائق معينة، تمثل أسئلة أو مؤشرات يريد الباحث تقييمها أو تفسيرها أو شرحها

 ؟نتائج املقابالت التي عرضت سابقافما هي مقارباته، وكيف تم اسقاطه على  .بالتحليل الكيفي والتركيبي

 مقاربات التحليل الكيفي والرتكييب للمقابالت   1.3.1.5

أربعة مقاربات أساسية قد يلجأ إليها الباحث في  Florence Rodhainو Bernard Falleryحدد الباحثان 

تحليله للنص )التحليل الكيفي(، حيث تتمثل في: املقاربة املعجمية، املقاربة اللغوية، الخرائط املعرفية 

 1 واملقاربة املوضوعية، وذلك كما يلي:

الترددي  اإلحصاءهدفها وصف عما نتحدث، حيث تستند إلى  :L’approche lexicaleاملقاربة املعجمية  ‒

 )تكرار أثر املفردات(، والتشابه بين الكلمات املستخدمة؛

هدفها وصف كيف نتحدث، حيث تسمح بإدراك مستويين  :L’approche linguistiqueاملقاربة اللغوية  ‒

مختلفين للخطاب، ليس فقط التصنيف والترتيب النحوي )من قال "ماذا"؟(، ولكن أيضا مطابقة 

 عملية )كيف؟ مع أي أثر؟(؛ الدالالت بطريقة 

هدفها هيكلة فكرة معينة، وهي تمثيل مادي رسومي  :Les cartographie cognitiveالخرائط املعرفية  ‒

)رسم بياني لألفكار والعالقات بين هذه األفكار( للتصورات العقلية ملوضوع واحد أو عدة مواضيع في زمن 

 محدد؛

هدفها تفسير املحتوى، حيث تعتمد على قراءة الوثيقة  :L’approche thématiqueاملقاربة املوضوعية  ‒

 جزء بجزء، ومن أجل القيام بذلك نقوم بترميز املحتوى إلى فئات يمكن فهمها وتفسير فحواها.

يتيح استخدام خيارات أو مقاربات مختلفة في التحليل الكيفي لنتائج  Nvivoوعلى كل فإن برنامج 

حصاءات أو تكرار جميع املفردات املستخدمة في كل مقابلة على حدة )املقاربة املقابالت، فهو  يعطي إ

1 Voir: Bernard Fallery & Florence Rodhain, Quatre Approches pour L'analyse de Données Textuelles: Lexicale, Linguistique, Cognitive, 

Thématique, Les Articles du 16ème Conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique, AIMS, Montréal, 2007, pp. 02-12 
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املعجمية(، كما أنه يمكن من ربط مقابلتين مختلفتين ودالالت ألفاظها وحساب معامل االرتباط بينها )املقاربة 

مقابالت  أو رسوم بيانية تربط تصورات مختلفة في Synapsieاللغوية(، ويمكن كذلك من استخراج خرائط 

مختلفة بمصطلح واحد )الخرائط املعرفية(، كما أنه يتيح كذلك تفصيل املقابالت في عقد )فئات أو أسئلة( 

واستخراج معطيات حولها )املقاربة املوضوعية(. وبما أنه يتيح ذلك فإن مختلف املقاربات ستستخدم في 

 الدراسة للتعمق أكثر في التحليل الكيفي.

 Nvivoالبيانات الكيفية وإدراجها ضمن برنامج  ترميز   2.3.1.5

أو ، Nvivoاملقابالت ضمن برنامج  نتائجفي هذا الصدد تم االستناد إلى ثالثة مراحل رئيسية إلدراج وترميز 

ات الجزائرية، وذلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتي أجريت في كليات ومعاهد االقتصاد الستة عبر الجامعاملقابالت  باألحرى نتائج

 كما يلي:

يتعامل  Nvivoتمت ترجمة املقابالت الستة في املرحلة األولى إلى اللغة الفرنسية، لسبب أن برنامج  ‒

بمرونة أكثر مع مثل هذه اللغات )خاصة وأنها أحد لغات تشغيل البرنامج(، مع العلم أنه يتيح استخدام 

 باستخدام اللغة الفرنسية؛ عليها ائج التي نتحصلاللغة العربية ولكنه ال يعطينا نفس دقة النت

( كملفات خارجية، لتصبح Wordفي املرحلة الثانية تم إدراج هذه املقابالت ضمن البرنامج )في صيغة  ‒

 كملفات داخلية ضمن البرنامج؛

والتي تقسم املقابالت إلى أجزاء، حيث تم االعتماد على  Nœudsتم تشكيل العقد  الثالثةوفي املرحلة  ‒

األسئلة الثمانية لدليل املقابلة فشكل كل منها عقدة واحدة، وتم تحميل االجابات ملختلف املقابالت في 

ومباشرة بعد إدراج املقابالت وترميزها تم استخراج النتائج في صيغ العقدة )السؤال( التي تنتمي إليها. 

 ي عرضها مواليا.مختلفة يأت

 استخراج نتائج الدراسة الكيفية وحتليلها    3.3.1.5

واملتعلقة بالنتائج الكيفية للمقابالت نعمد إلى انتهاج نفس تسلسل  Nvivoلعرض مخرجات برنامج 

  مقاربات التحليل الكيفي والتركيبي، وذلك كما يلي:

تكرار املصطلحات  في الجدول املوالين نورد لوصف ما تحدث عنه املستجوبو  نتائج املقاربة املعجمية: ‒

)بما فيها القيم  األساسية في املقابالت الستة كملف واحد، واملتعلقة بمتغيري إدارة الجودة الشاملة

 اإلداري األكاديمي،  األداء)بما في ذلك  في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية األداءو  الجوهرية والداعمة(

 املتماثلة من حيث املعنى:املصطلحات  ، وكذا ترددواملجتمعي(
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 تردد املصطلحات األساسية في الدراسة(: 5/1الجدول رقم )

 التكررات التردد املصطلحات واملصطلحات املماثلة الرقم

 89  05+  06+  06+  14+  20+  38 جامعات/ عالي / الجامعة / مؤسسة / مؤسس ي / جامعي   01

 67 06+  07+  54 قيم / ثقافية / ثقافة 02

 65 65 أداء 03

 55 04+  06+  08+  37 التحسين / يحسن / حلول / مستمر 04

 54 04+  04+  05+  06+  35 األهمية / مهم / ضروروة / فعالية / دور  05

 52 06+  46 جودة / كيفية 06

 48  04+  06+  08+  09+  09+  12 التطبيق/ االنتهاج / عمل / تنفيذ/ نماذج / تطبيقات 07

 45 07+  19+  19 عمليات / نظام / أنظمة 08

 40 04+  36 مستوى / مستويات 09

 38   04+  06+  07+  21 التعليم / تعليم / مادة / األساتذة  10

 37 04+  06+  06+  08+  13 مجتمع / جماعة / مجتمعي / جماعي / اجتماعي  11

 32 32 الجزائرية 12

 29 04+  05+  06+  14 بحث / علوم / مؤتمرات / علمي 13

 29 06+  23 إدارة الجودة الشاملة / شاملة  14

 22 05+  06+  11 إدراك / تفسير / تركيز 15

 20 06+  06+  06+  08 دوليةتصنيف / ترتيب / رتبة /  16

 17 06+  11 مالي / نفقات 17

 16 16 موارد 18

 13 06+  07 مسؤوليةخدمة /  19

 11 11 بشري  20

 10 04+  06 أكاديمي / بيداغوجي 21

 09 09 تنظيمي 22

 07 07 اداري  23

 805 805 املجموع

 Nvivoعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث املصدر: 

 على تردد املصطلحات املوضح في الجدول أعاله يتبين أن إجابة مسؤولي خاليا الجودة ومدراءوبناء 

مصطلح  805املعاهد لكليات االقتصاد املدروسة، كانت جد مركزة وذلك من ناحيتين، األولى استخدام 

في حين استخدمت أغلب املصطلحات املتبقية  ،%50.78مصطلح بنسبة:  1585متعلق بالدراسة من أصل 

، وتأتي بعض وغيرها(مرة ...،  37مرة، هو:  48مرة، في:  71مرة، الواو:  93للربط )مثال ترددت من: 

)مثال ترددت مصطلحات إجابة:  اإلجابةاملصطلحات األخرى والتي ليس لها عالقة مباشرة بالدراسة في سياق 

مرة ...، وغيرها(، ومن ناحية ثانية نجد تماثل املصطلحات املستخدمة وتقاربها  24مرة، ألجل:  36مرة، ما:  54

 ( بمعنى واحد.جامعي ،مؤسس ي ،مؤسسة ،جامعةال، عالي ،جامعات)مثال استخدمت مصطلحات: 

تردد هذه املصطلحات دون الرجوع ملختلف االجابات في دليل املقابلة،  علىإضافة إلى ذلك فالتركيز 

يقودنا إلى نتيجة أساسية مفادها تكلم املستجوبين عن أهمية القيم الثقافية واملرتبطة بالجودة وإدارة 

 اإلداري ليم العالي ودورها في تحقيق التحسين املستمر لألداء األكاديمي، الجودة الشاملة في مؤسسات التع
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واملجتمعي، وكيفية تكريس ذلك في الجامعات الجزائرية لجعلها تحتل مراكز متقدمة في التصنيف الدولي 

ت مرة مع املصطلحا 67أن إجابة املستجوبين تركز على مصطلح القيم )الذي تكرر  اإلشارةللجامعات. وتجدر 

مرة( ومصطلح إدارة الجودة الشاملة )الذي تكرر  52املماثلة( قبل تركيزها على مصطلح الجودة )الذي تكرر 

مرة فقط(، وهذا ما يدل على أهمية االهتمام بمنظومة القيم التي تكرس الجودة والجودة الشاملة كمبدأ  29

مرة لذاته( أكثر من مصطلح  65لذي تكرر )ا األداءللعمل في الجامعات الجزائرية، أما التركيز على مصطلح 

أو  األداءمرة باملصطلحات املماثلة(، فهذا إنما يدل على أهمية معرفة مستوى  55التحسين )الذي تكرر 

 تقييمه قبل تحسينه، وهذا أهم ما يقال عن املتغير التابع واملستقل من وجهة نظر املستجوبين.

، أو قياس تماثل املصطلحات املستخدمة في ن املستجوبو لوصف كيف تحدث نتائج املقاربة اللغوية:  ‒

 معامالت قياس التشابه النص ي:  في الجدول املوالي تعرض على أسئلة مختلف املقابالت، اإلجابة

 التشابه النص يقياس معامالت (: 5/2الجدول رقم )

 Sørensenمعامل  Jaccardمعامل  Pearsonمعامل  املصدر الثاني املصدر األول 

 0.961207 0.925311 0.998026 -الشلف-مقابلة كلية االقتصاد  -غيليزان-مقابلة معهد االقتصاد 

 0.679157 0.514184 0.967003 -بسكرة-مقابلة كلية االقتصاد  -ميلة-مقابلة معهد االقتصاد 

 0.648318 0.479638 0.947763 -تيبازة-مقابلة معهد االقتصاد  -تيارت-مقابلة كلية االقتصاد 

 0.602339 0.430962 0.94309 -الشلف-مقابلة كلية االقتصاد  -تيبازة-مقابلة معهد االقتصاد 

 0.586047 0.414474 0.943064 -تيبازة-مقابلة معهد االقتصاد  -غيليزان-مقابلة معهد االقتصاد 

 0.579787 0.40824 0.932415 -ميلة-مقابلة معهد االقتصاد  -غيليزان-مقابلة معهد االقتصاد 

 0.577007 0.405488 0.931698 -ميلة-مقابلة معهد االقتصاد  -تيبازة-مقابلة معهد االقتصاد 

 0.572944 0.401487 0.930584 -ميلة-مقابلة معهد االقتصاد  -تيارت-مقابلة كلية االقتصاد 

 0.568675 0.397306 0.929728 -ميلة-مقابلة معهد االقتصاد  -الشلف-مقابلة كلية االقتصاد 

 0.562334 0.391144 0.928637 -الشلف-مقابلة كلية االقتصاد  -تيارت-مقابلة كلية االقتصاد 

 0.55914 0.38806 0.926513 -بسكرة-مقابلة كلية االقتصاد  -تيبازة-مقابلة معهد االقتصاد 

 0.552632 0.381818 0.925933 -تيارت-مقابلة كلية االقتصاد  -غيليزان-مقابلة معهد االقتصاد 

 0.549878 0.379195 0.924085 -بسكرة-مقابلة كلية االقتصاد  -تيارت-مقابلة كلية االقتصاد 

 0.549296 0.378641 0.921077 -بسكرة-مقابلة كلية االقتصاد  -الشلف-مقابلة كلية االقتصاد 

 0.524272 0.355263 0.919953 -بسكرة-مقابلة كلية االقتصاد  -غيليزان-مقابلة معهد االقتصاد 

 Nvivoعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث املصدر: 

يالحظ من الجدول أعاله أن التقاطع أو ما يعرف علميا بالتشابه النص ي وارد بين املقابالت الستة، وعلى 

الرغم من اختالف نتيجة معامالت قياسه الثالثة )الختالف طريقة حساب كل منها(، تبقى النتيجة النهائية 

معهد االقتصاد بغليزان وكلية االقتصاد  واحدة. فمن جهة أولى نجد أن التشابه النص ي األكبر وارد بين مقابلتي

كلم( وكيف يؤثر على  88.2، وهذا ما يمكن تفسيره بالقرب املكاني )0.92بالشلف بمعامالت تشابه ال تقل عن 

منظومة القيم السائدة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، ويمكن كذلك تفسيره بتماثل توجه مسؤول 

تقريبا متطابقة، أو أن ما هو معروف على  اإلجابةمعهد االقتصاد بغليزان ألن خلية الجودة بالشلف مع مدير 
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باملركز الجامعي لغليزان إنما هو مشتق من جامعة الشلف )على اعتبار أنه عادة ما يتم اقتباس  األداءالجودة و 

لجزائر من الجامعة ات التوجيهية على جميع املستويات بالنسبة للمركز الجامعي الناش ئ في ااإلرشاداملبادئ و 

العريقة التي تقربه(، إضافة إلى أسباب أخرى قد تخفى على باحث وتظهر آلخر. ولكن باألساس نجد أن 

أسئلة املقابلة بين هذا املعهد وهذه الكلية إنما تعتبر أن عزوف الجامعات الجزائرية عن تطبيق  عن اإلجابة

وأن منظومة القيم السائدة فيها تحتاج ملراجعة ألنها مهمة إدارة الجودة الشاملة إنما هو سبب لتدني أدائها، 

واملجتمعي، إضافة إلى اعتبار املسؤولية الجماعية للطلبة، األساتذة  اإلداري األكاديمي،  األداءجدا في تحسين 

 .األداءين كقيمة جوهرية حاسمة في تطبيق نماذج الجودة وتحسين اإلداريو 

وارد بين مقابلة معهد االقتصاد بميلة وكلية االقتصاد  اإلجابة ومن جهة ثانية نجد أن التشابه في

(، وهذا راجع ألسباب مختلفة منها: االنتماء الجغرافي )ناحية 0.51معامالت التشابه تفوق ) بدرجة أقلببسكرة 

الشرق حسب تقسيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات الجزائرية( وتأثيره على بعض املبادئ 

عتبار كلية االقتصاد ببسكرة من الكليات الحيوية ال والقوانين األساسية خاصة ما يصدر عن الندوة الجهوية، 

واملقارنة املرجعية ... وغيرها من األسباب. وباألساس فإننا  ةفي الشرق الجزائري هذا ما يجعلها كمصدر للمحاكا

أعاله )إجابة الشلف وغيليزان(، خاصة في السؤال  ةاإلجابتختلف مع هنا على أسئلة املقابلة  اإلجابةنجد أن 

الثالث والثامن الذي اعتبر فيهما مسؤول خلية الجودة ببسكرة ومدير معهد االقتصاد بميلة أن القيم السائدة 

في الجامعات الجزائرية ال تتوافق تماما مع إدارة الجودة الشاملة، لذا يجب إعادة بنائها من جديد وتأسيس 

لجودة التعليم العالي ترجع لها مهمة وضع معايير الجودة ونشر ثقافتها نحو تبني مشروع الجودة  هيئة وطنية

 .   الجودةوالتحسين املستمر لألداء واالنتقال من نظام يكرس الكم إلى نظام يكرس 

على أسئلة املقابالت وارد بين مسؤول خلية الجودة بتيارت  اإلجابةومن جهة ثالثة نجد أن التشابه في 

(، على الرغم من البعد املكاني 0.47)معامالت التشابه تفوق بدرجة أقل ومدير معهد االقتصاد بتيبازة 

واختالف االنتماء الجغرافي )تيارت للغرب وتيبازة للوسط(، وهذا إنما قد يرجع لسببين أساسيين ال غير: 

في مؤسسات التعليم العالي، وكذا تماثل ما هو سائد ومعروف  األداءاعتقاد املستجوبين حول الجودة و تشابه 

لشلف وغيليزان( هنا فتكاد تتفق مع األولى )ا اإلجابةمن مبادئ، قيم، إرشادات وإجراءات ... وغيرها. أما عن 

لزيادة أو النقصان إال في السؤال الثاني، في املبدأ وتختلف معها في الطريقة، من ناحية جميع األسئلة سواء با

الذي اعتبر فيه أن عدم تطبيق إدارة الجودة الشاملة ليس سببا في تدني أداء مؤسسات التعليم العالي 

الجزائرية، بل يرجع ذلك لضعف مخرجات النظام التربوي )الثانويات( التي يجب إصالحها قبل املبادرة في 

 إصالح الجامعات.

الذي لم  Pearsonمعامل نجد أن األجوبة في املقابالت الستة تكاد تتشابه خاصة بالنظر إلى وعلى العموم 

)اللذان يعتمدان في حسابهما بالدرجة األولى على  0.52الذي لم يقل عن  Sørensen، ومعامل 0.91يقل عن 

بتقسيم املقابالت  فهذا ألنه يحسب 0.50والذي يقل في الغالب عن  Jaccardتردد املصطلحات(، أما معامل 
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إلى مجموعات مختلفة )كل مجموعة تتكون من املصطلحات املتماثلة( ويربط بين كل مجموعة ملقابلتين 

 تؤثر كثيرا على نقص هذا املعامل.  اإلجابةمختلفتين على حدة، بالتالي نجد أن اختالف طريقة 

لقيم الجوهرية والداعمة إلدارة وبناء على هذا التحليل فإننا نجد أن كل املستجوبين يعتبرون أن ا

واملجتمعي ملؤسسات التعليم العالي  اإلداري األكاديمي،  األداءالجودة الشاملة مهمة جدا في توجيه بل تحسين 

 اإلجابةالجزائرية، لذلك يجب التركيز على نشرها وتكريسها نحو تحقيق األفضل، أما عن التشابه النص ي في 

 موما حسب ما يوضحه الشكل أدناه: فهو وارد ع اإلجابةوفي طريقة 

 توضيح التشابه النص ي بين أجوبة املقابالت (:5/1الشكل رقم )

 

 

 

 

 
 

 Nvivoعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث املصدر: 

على أسئلة املقابلة، نورد فيما يلي  اإلجابةلهيكلة التصورات العقلية و  نتائج مقاربة الخرائط املعرفية: ‒

التي تربط املصطلحات األساسية للدراسة خاصة )قيم إدارة الجودة  Synapsiesالرسوم التوضيحية 

 ( مع مختلف األفكار في املقابالت الستة: األداءالشاملة وتحسين 

 الخارطة املعرفية ملصطلح إدارة الجودة الشاملة (:5/2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nvivoعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث املصدر: 

يالحظ من ترابط العبارات في الشكل أعاله أنه لتطبيق إدارة الجودة الشاملة وتقديس قيمها واالهتمام 

بمبادئها بحثا عن تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، أنه من الضروري االهتمام بمنظومة القيم 

 -غيليزان-مقابلة معهد االقتصاد 

 -الشلف-مقابلة كلية االقتصاد 

 -ميلة-مقابلة معهد االقتصاد 

 -بسكرة-مقابلة كلية االقتصاد 

 -تيارت-مقابلة كلية االقتصاد 

 -تيبازة-مقابلة معهد االقتصاد 

 إدارة الجودة الشاملة

 نقص االهتمام بمبادئ ... -1

 ...التقديس وقيم  -1

 اقتراحكم من أجل تطبيق ... -1

 أهمية ... األكثر األسس  -2

، اإلداريةتطبيق القيم الجامعية و  -2

 الجودة وقيم ... -2 وخاصة ...

 ... واملادية لتبني ...  -3

 التعليم العالي، وخاصة ... -3

 ... فسعيا لرفع التعس -1 ... لتطبيق نظام ... -1

 وضرورة ...أهمية  -2

 وأيضا البحث عن ... -1

 إنشاء هيئة ... -2

 هو التحسين املستمر ... -2

 هو سبب ذلك -3

 األداء، ولكن ...، تحسين األداءتحسين  -1

 ... تحسينه

 عدم االحساس بأهمية ... -2

 أال تعتقد أن ... -3
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القائمة على تحقيق الجودة، وإنشاء هيئة وطنية ترجع لها مهمة ذلك، في إطار وضع معايير  اإلداريةالجامعية و 

ومؤشرات للجودة خاصة بالجامعات الجزائرية ونشر ثقافة الجودة الشاملة والتحسين املستمر لألداء. أما 

 مصطلح القيم فيوضح بترابط العبارات في الشكل أدناه:    

 ة املعرفية ملصطلح القيمالخارط (:5/3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Nvivoعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث املصدر: 

يالحظ من الشكل أعاله أن القيم تمثل في مجموعها مبادئ إرشادية وإطارا مرجعيا كأساس لتطبيق 

، األكاديمي واملجتمعي( في تحسين اإلداري إدارة الجودة الشاملة، حيث تكمن أهميتها على املستوى املؤسس ي )

ين والطلبة( بأهمية تحقيق الجودة، هذا ما يعرف اإلدارياف الفاعلة )خاصة األساتذة، األطر وتحسيس  األداء

اف ال تدرك حاجة تطبيقها، وكضرورة لذلك ينبغي األطر بنشر ثقافة إدارة الجودة الشاملة التي ال تزال هذه 

ت التعليم العالي تكوين نظام جديد للقيم ومراجعة ما هو قائم منها ألنها تؤثر كثيرا على مستقبل مؤسسا

وإال تحقق العكس )تدني أداء  األداءنحو تحقيق الجودة والتميز في ، فإذا أصبحت مناسبة وجهتها الجزائرية

خدمات األساتذة على املستوى البيداغوجي والعلمي، تدني أداء املوارد البشرية واملالية، تدني مستوى ال

دارة الجودة الشاملة متناغمة أكثر مع تطبيقها نحو تحسين املجتمعية(، ولتصبح القيم الجوهرية والداعمة إل 

أداء الجامعات الجزائرية يجب أن تكون متوافقة مع قيم املجتمع االيجابية ألنها تشكل الجزء األساس ي في 

منظومتها الثقافية )وهذا سر نجاح املنظمات اليابانية التي اتخذت من قيمة تقديس العمل الشائعة في 

س العتماد نظم الجودة الشاملة(، هذا ما أشار إليه أغلب املستجوبين الذين اعتبروا أن مجتمعها كأسا

تقديس العمل وتكريسه كقيمة ثقافية في الجامعات الجزائرية سيساهم في تحقيق الجودة في جميع مظاهر 

املوالي ما يربط واملجتمعية(، ويوضح في الشكل  اإلداريةالعمل وفي جميع املستويات )العملية األكاديمية، 

 :ي مختلف االجابات للمقابالت الستبالعبارات املستخدمة ف األداءمصطلح 

 القيم

مــــــــــا أهميــــــــــة جميــــــــــع هــــــــــذه القــــــــــيم علــــــــــى  – 2

، اإلداري املســــــــــــــــتوى املؤسســــــــــــــــ ي، البشــــــــــــــــري، 

 األكاديمي، املجتمعي...

ثقافة الجودة و... -3   

تكـــــــــوين نظـــــــــام جديـــــــــد ...، إعـــــــــادة هيكلـــــــــة  -4

 نظام... / استخدام القيم التي لها...

تمثـــــل...، ثقافــــة مناســـــبة مـــــن  هــــذه القـــــيم -5

 خالل...، تدني أداء األساتذة...، 

 ...األداءتحسين  -6

اتفــاق القــيم مــع قــيم املجتمــع...، تقـــديس  -7

قــــــــيم العمــــــــل...، املاليــــــــة واســــــــتخداماتها...، ال 

 تعتقد أن...، الخدمة املجتمعية...
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 األداءالخارطة املعرفية ملصطلح  (:5/4الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Nvivoعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث املصدر: 

مرتبطة بالجودة، فتحسين نتائج العمليات الداخلية بما في ذلك  األداءيالحظ من الشكل أعاله أن نتائج 

وبخاصة إدارة املوارد البشرية واملالية( ينعكس مباشرة على  اإلدارية)العملية التعليمية والبحثية، العملية 

جودة مخرجات الجامعات الجزائرية نحو تحسين الخدمة املجتمعية وذلك في إطار تطبيق إدارة الجودة 

لة وتكريس قيم الجودة، لذلك وحسب ما أشار إليه املستجوبون الذين يعتقدون أن القيم السائدة في الشام

ضرورة مراجعتها نحو بناء منظومة قيم متكاملة تشرف على  وبالتاليهذه الجامعات ال تتوافق مع ذلك، 

مخططة وناجحة تساهم تكريسها هيئة وطنية مختصة، إلحداث عملية تغيير )تطبيق إدارة الجودة الشاملة( 

فعال في تحسين جودة التعليم العالي ومستوى أداء مؤسساته، وذلك يفرض طبعا حالة من املراجعة املستمرة 

)التي ال  تلألداء وتحسينه )التحسين املستمر(، ليس فقط على مستوى الجامعات ولكن على مستوى الثانويا

  :التحسينمصطلح خارطة الشكل أدناه  يوضح، و يزال تكوين طلبتها الوافدين إلى الجامعات متدني(

 الخارطة املعرفية ملصطلح تحسين (:5/5الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 Nvivoعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث  املصدر:

 تحسين
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 نظام إدارة الجودة الشاملة و... -2
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 األداء البيداغوجي وأهميته... -1

 ونتائج العملية التعليمية... -4
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مســـــــــــــــــــتوى...  وتطبيـــــــــــــــــــق إدارة الجـــــــــــــــــــودة 

 مراجعة وتحسين... -4 الشاملة 

 ... الكتب، وتوجيه... -5

 قيم التحسين الفعال...  -6

 جودة االنفاق  و... -7

 أداء العملية اإلدارية... -8

 الثانوي، والتكوين السيئ و... -9

 يعتمد على نتائج ... -1
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 اإلداري األكاديمي،  األداءأن تحسين أداء الجامعات الجزائرية على غرار  السابقيالحظ من الشكل 

، التي وتكريس قيمهنظام إدارة الجودة الشاملة تبني ا هو مرهون بتحقيق الجودة ونجاح واملجتمعي إنم

 املتاحة )البشرية، املالية، التكنولوجية، املعرفية، املادية...(. للمواردتساعد على االستخدام الفعال واألمثل 

يأتي فيما يلي تفصيل لنتائج املقابالت الستة ولكل سؤال على حدة بهدف تفسير  :املقاربة املوضوعية ‒

( لكل مقابلة على حدة، ملعرفة: ما Nœudسؤال )عقدة  محتواها، أي عرض نسبة التغطية * إلجابة كل

 1 ثر من قبل كل مستجوب وما محتواه؟السؤال الذي أحيط بعناية أك

 نسب التغطية ألسئلة املقابالت (:5/6الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، x 100على سؤال معين / عدد أحرف امللف الواحد ككل  اإلجابةأي: عدد أحرف  الواحدعلى العقدة إلى امللف  اإلجابةتمثل نسبة  نسبة التغطية: *

   22.14على الساعة:  ،22/08/2015مطلع عليه بتاريخ: ، http://forums.qsrinternational.com/index.php?showtopic=2642 :مستنبط من املوقع

Nvivoعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث املصدر: 

http://forums.qsrinternational.com/index.php?showtopic=2642
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أن إجابة مسؤول خلية الجودة بكلية االقتصاد ببسكرة تأتي بنسبة تغطية  السابقيالحظ من الشكل 

(، %9.52لكل األجوبة(، حيث أجاب بتفصيل أكثر على السؤال الخامس )نسبة التغطية:  %57.41أولى )

ستوى أداء العملية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة على م ةوالذي أشار فيه إلى أن أهمية القيم الجوهري

إلحاحا من خالل بناء مناخ  األكثر األكاديمية تكمن في تطوير مهارات الباحثين وتوجيه جهودهم نحو املجاالت 

وبنسبة تغطية ثانية تأتي إجابة مدير معهد االقتصاد بغليزان  .والتطوير املستمر اإلبداعبحثي يساعدهم على 

(، ونفسه ليالحظ %9.18على السؤال السابع )نسبة التغطية:  بةاإلجافي  فصللكل األجوبة(، حيث  56.19%)

لكل  %55.41على إجابة مسؤول خلية الجودة بكلية االقتصاد بالشلف والتي تأتي بنسبة تغطية ثالثة )

 (، هذا وتتماثل تقريبا%9.34على السؤال السابع )نسبة التغطية:  اإلجابةاألجوبة(، إذ فصل كذلك أكثر ب

رد أن أهمية هذه القيم على مستوى أداء العملية املجتمعية تكمن في: تعزيز إجابتهما على ذات السؤال وفيها و 

، تغلغل الجامعة في االجتماعيةعالقة الجامعة الجزائرية بمجتمعها من خالل تكريس أسس املسؤولية 

إجابة مدير معهد االقتصاد بميلة أما  حل مختلف مشاكله،املجتمع بهدف االستجابة ملتطلباته والبحث في 

عن السؤال الثامن  اإلجابةلكل األجوبة(، حيث تم التفصيل أكثر في  %51.45فتأتي بنسبة تغطية رابعة )

(، وهذا ما تمت مالحظته أيضا بالنسبة إلجابة مدير معهد االقتصاد بتيبازة والتي %10.14)نسبة التغطية: 

على نفس السؤال )نسبة  اإلجابةاألجوبة(، والذي فصل هو اآلخر في  لكل %41.47تأتي بنسبة تغطية خامسة )

على: ضرورة إصالح التعليم قبل إصالح الجامعة، ضمان تكوين  فقد ركزت إجابتهما(، أما %8.91التغطية: 

لألساتذة بعد توظيفهم مباشرة، االنتقال من نظام تكريس الكم إلى نظام تكريس الكيف، وأخيرا إعادة 

لتصبح قائمة على تحقيق الجودة والتحسين املستمر في جميع  اإلداريةظومة القيم الجامعية و تشكيل من

. وعن مقابلة مسؤول خلية الجودة األداءمظاهر العمل، كاقتراحات لتطبيق إدارة الجودة الشاملة وتحسين 

حظ تفصيله أكثر في لكل األجوبة(، فنال  %31.34بكلية االقتصاد بتيارت والتي تأتي بنسبة تغطية سادسة )

(، والذي وضح فيه أن أسباب تدني أداء الجامعات %13.66عن السؤال األول )نسبة التغطية:  اإلجابة

الجزائرية وترتيبها في مراكز متأخرة تتعلق أساسا بـ: تدني مستوى الطلبة الوافدين من الثانويات العتماد نظام 

 والجامعات، وعدم تأهيل األستاذ الجامعي قبل توظيفه.  الحشو في البرامج على مستوى الثانوياتالعتبة، 

وكنتيجة لعرض وتحليل املقابالت يمكن القول أن عزوف الجامعات الجزائرية عن اعتماد نماذج جودة 

من أهم األسباب التي جعلتها في مراتب أخيرة في يعتبر التعليم العالي خصوصا تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

التصنيف الدولي بمستوى أداء متدني، وأن أغلب القيم السائدة فيها ال تتوافق مع اعتماد هذه النماذج، 

لذلك ينبغي اعتماد ما هو إيجابي منها ومراجعة وإصالح ما هو سلبي منها، ألنها جد مهمة سواء تعلق األمر 

واملجتمعي،  اإلداري األكاديمي،  األداءالداعمة ولها دور فعال في توجيه وتحسين مستوى  بالقيم الجوهرية أو 

إلى  نتائج الدراسة املتعلقة باالستبيانوعن التقدير الكمي لهذا الدور فيأتي التفصيل فيه الحقا بدءا بعرض 

 .املالئمةة اإلحصائي الطرق باستخدام  الكمي التحليل
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 اخلاصة باالستبيان .   عرض نتائج الدراسة2.5

تحليل االجابات هيكل األسئلة هو من يملي طريقة » ... أن:  Bradley Geiseو Victoria Bernhardtشير ت

على فرضياتها املختلفة،  اإلجابة، وذلك لغرض تحقيق أهداف الدراسة و 1«تعلقة بها وعرض النتائج امل

فطريقة تصميم االستبيان إنما توجه الباحث لهيكلة مراحل تحليل نتائجه، نحو عرض: نتائج محور البيانات 

إدارة الجودة الشاملة، نتائج محور أداء مؤسسات التعليم العالي، ليأتي قيم الوصفية العامة، نتائج محور 

 ذه النتائج.والتركيبي لكل ه اإلحصائيبعدها التحليل 

 البيانات الوصفية العامةب املتعلقةنتائج العرض    1.2.5

صياغة االستبيان الخاص في  التي يمكن للباحث أن يعتمدها هناك العديد من الخصائص الشخصية

بدراسته، والتي يتم غالبا التعامل معها كبيانات وصفية لخصائص العينة وفقط، فال ترتبط مع التحليل 

والتركيبي ملتغيرات الدراسة، وهذا ما يعتبر كخطأ شائع لدى الكثير من الباحثين، بل من الضروري  اإلحصائي

جابات كلما اختلفت خصائص العينة، فما استخدامها في التحليل على األقل ليتم تفسير سبب االختالف في اال 

 مضمون نتائج كل هذه الخصائص؟

 األولية العامةعرض نتائج البيانات الوصفية    1.1.2.5

، والتي تعرض نتائجها الشعبةو  برةمتغيرات: الجنس، الرتبة، الخ يقصد بالبيانات الوصفية العامة األولية

 في الشكل املوالي:

 توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات )الجنس، الرتبة، الخبرة والشعبة( (:5/7الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

ناث تزيد عن نسبة اإل  %( 56.80)أن نسبة الذكور يالحظ من الشكل أعاله ملتغير الجنس  بالنسبة

ولكنها تكاد متقاربة، وهذا إنما يعبر عنه بتوازن العينة من  للكليات الستة املستهدفة بالدراسة (% 43.20)

 .ناثبين الذكور واإل  التوظيف في الجامعات الجزائريةتكافؤ فرص ناحية خاصية الجنس ويفسر ب

1 Victoria Bernhardt & Bradley Geise, From Questions to Actions: Using Questionnaire Data for Continuous School Improvement, 

Routledge, 2nd Edit., New York, 2013, p. 75 

412 412 412 412 
 . الشعبة:4 . الخبرة:3 . الرتبة:2 . الجنس:1

100% 100% 100% 100% 

 ( %56.80) 234ذكر: 

 (%43.20) 178أنثى: 

ــــأستاذ مساع ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ( %80.34) 331د: ـ

ـــــأستاذ محاض ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  (%14.81) 61ر: ـــ

 (%4.85) 20أستاذ التعليم العالي: 

ـــــسن 5أقل من  ـــ ـــ ـــ ـــ  (%44.66) 184: ـواتـــ

 (%36.65) 151: سنوات 10إلى  5من 

ــــ 10أكثر من  ــــــسنـ ـــ ـــ  (%18.69) 77: واتــ

 (%50.00) 206: العلوم االقتصادية

ــ  ـــ ــــعلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  (%34.71) 143: وم التسييرـ

ـــالعل ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  (%15.29) 63: وم التجاريـــةـــ
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(، % 80.34أما متغير الرتبة فنجد أن أغلبية املستجوبين أساتذة مساعدين للصنفين "أ" و "ب" بنسبة )

( للصنفين "أ" و "ب" كذلك، لتبقى نسبة أساتذة التعليم العالي % 14.81املحاضرين )تليها نسبة األساتذة 

(، وهذا إنما يمكن تفسيره بأسباب مختلفة، أولها ما يتعلق بمناقشة أطروحة الدكتوراه % 4.85األضعف )

إجراءات تعيقهم (، فمن جهة نجد الكثير من األساتذة عند نيلها ينتقل األستاذ املساعد إلى محاضر)

قد حققوا الرضا عن أنفسهم بمجرد توظيفهم هذا ما أخر  العديد منهمومن جهة أخرى نجد أن  ،املناقشة

كثيرا مناقشتهم وقد يضعف رغبتهم حتى في البحث العلمي، والسبب الثاني إنما يتعلق بدرجة االستجابة التي 

 ومسؤولياتهم العلمية الكثيرة. نجدها ضعيفة لدى أساتذة التعليم العالي طبعا بسبب انشغاالتهم

(، % 44.66وبالنسبة ملتغير الخبرة فنجد أن أغلب املستجوبين تقل خبرتهم عن خمسة سنوات )بنسبة: 

( لألساتذة الذين تزيد % 18.69)]، وتبقى نسبة سنوات 10إلى  5( منهم باملجال ]% 36.65بينما تحدد خبرة )

بب جوهري يتعلق بسياسة التوظيف املعتمدة أساسا في خبرتهم عن عشر سنوات، وهذا إنما يرجع لس

الجزائرية، حيث نجد أن توظيف األساتذة تزايد بوتيرة كبيرة خاصة في السنوات األخيرة )تقريبا  الجامعات

 .فين حديثا أقل من خمسة سنواتلتصبح خبرة املوظ1،*(2013إلى  2008أستاذ سنويا من  3000بمعدل 

( فمن املمكن % 50.00نجد فيها أن أغلبية املستجوبين علوم اقتصادية )بنسبة: وبالنسبة للشعبة التي 

الجزائرية الجامعات أن يعزى ذلك إلى تخصصات مسابقات الدراسات العليا التي عادة ما يتم اعتمادها في 

وم التجارية بإشراف قسم العلوم االقتصادية، ثم يأتي قسم علوم التسيير في املرتبة الثانية، ليبقى قسم العل

في األخير، وهذا كسبب ثانوي ألن اعتماد متغير الشعبة ال يعطي دقة النتائج واألسباب التي يتم الوصول إليها 

لو كان التفصيل حسب التخصص، إال أن هذا األخير قد يصعب تحليله وال توجد فائدة قصوى ترجى منه 

 ال تعتبر أساسية في اختبار الفرضيات(.  )التشعب في التحليل ألحد متغيرات البيانات الوصفية التي

 الثانوية عرض نتائج البيانات الوصفية العامة   2.1.2.5

 : ، والتي تعرض نتائجهما في الجدولين املوالييناإلداري ري العالقة بالبحث العلمي واالنتماء متغي بهايقصد 

 العالقة بالبحث العلمي ع عينة الدراسة حسب متغير توزي (:5/3الجدول رقم )

 طبيعة العالقة بالبحث العلمي (االنتماء إلى مخبر أو فرقة بحثالعالقة بالبحث العلمي )

 النسب التكرارات الخيارات النسب التكرارات الخيارات

 %68.93 284 نعم

 40.92% 178 مخبر بحث

 CNEPRU 221 %50.80مشروع 

 PNR 34 %7.82مشروع 

 0.46% 02 أخرى 

 %31.07 128 ال
 %100 435 املجموع

 %100 412 املجموع

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

  في الجزائر في الفصل الرابع. التعليم العاليلتطور الكمي لبعض مؤشرات با ( الخاص4/11رقم ) معطيات الجدول أنظر  *
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 بغالبيةموزعين  % 68.93أن أغلبية املستجوبين لديهم انتماء علمي بنسبة  السابقتظهر نتائج الجدول 

بنسبة  PNRع ير امش، ثم % 40.92البحث بنسبة  ، ثم مخابر % 50.80 بنسبة CNEPRUمشاريع االنتماء إلى 

للعضوية العلمية للمجالت املحكمة، ويرجع تفسير أسباب هذه النتائج أساسا إلى  % 0.46، وأخيرا % 7.82

وكذلك ، اتتميز بسهولتها وبساطة إجراءاته CNEPRUطبيعة العالقة بالبحث العلمي في حد ذاتها، فمشاريع 

فتتعقد فيها إجراءات التسجيل والعمل معا. وال يمكن أن  PNRملخابر البحث، أما مشاريع  األمر بالنسبة

إلى مخبر أو مشروع بحث ألنها نسبة معتبرة وال ينبغي  % 31.07نتجاهل بالتحليل والتفسير سبب عدم انتماء 

لعلمي، وهذا ما أشار أن تكون في أوساط األساتذة الجامعيين الذين يعرف دورهم بإنتاج املعرفة والبحث ا

الجوهري لألستاذ الجامعي هو اكتشاف معارف وأفكار جديدة ونقلها ور الد »أن:  Stephen D. Sugarmanإليه 

، بل قد أثر تفكير كثير 1«لآلخرين... وليس االقتصار على التدريس فقط باعتباره وظيفة أساسية في الجامعة 

)الحاجات  Abraham H. Maslowمنهم )أساتذة الجامعات الجزائرية( في قاعدة هرم الحاجات للمنظر 

 فيبينها الجدول املوالي: اإلداري متغير االنتماء  وبالنسبة لنتائج  التدريس ي.يولوجية( على أداءهم البحثي و الفيز 

 اإلداري االنتماء  حسب متغير ع عينة الدراسة توزي (:5/4الجدول رقم )

 طبيعة املنصب اإلداري االنتماء )املنصب( 

 النسب التكرارات الخيارات النسب التكرارات الخيارات

 %12.38 51 نعم

 7.84% 4 عميد

 1.96% 1 نائب عميد

 19.61% 10 رئيس قسم

 31.37% 16 نائب رئيس قسم

 39.22% 20 أخرى 

 %87.62 361 ال
 %100 51 املجموع

 %100 412 املجموع

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

 % 7.84: )كاآلتيمن املستجوبين لديهم منصب إداري موزعين  % 12.38تشير نتائج الجدول أعاله أن 

بمناصب أخرى  % 31.37بمنصب رئيس قسم،  % 19.61بمنصب نائب عميد،  % 1.96بمنصب عميد، 

اصب النوعية(، في حين تبقى نسبة ــــــــــــــــمتمثلة في مسؤولي التخصصات والشعب وامليادين أو ما يعرف باملن

مقارنة باألعداد  اإلداريةمن املستجوبين دون انتماء إداري، وهذا كنتيجة طبيعية لقلة املناصب  % 87.62

غلب ين لتواجدهم في أاإلداريجميع  وزيع استبيان الدراسة علىتمت عملية تاألساتذة، حتى ولو الهائلة من 

تبيان. ومثل على االس اإلجابةوالتدريسية جعلت أغلبهم يتعذرون عن  اإلداريةن انشغاالتهم ، فإأيام األسبوع

نجد االختالف كذلك واردا في إجابات املستجوبين  االختالف في خصائص العينة حسب البيانات الوصفية

  .الحقا التي يأتي عرض نتائجه في مؤسسات التعليم العالي إدارة الجودة الشاملةقيم  أسئلة محور حول 

1 See: Stephen D. Sugarman, Conflicts of Interest in the Roles of the University Professor, Theoretical Inquiries in Law, Cegla Center for 

Interdisciplinary Research, Vol. 06, Iss: 01, Israel, 2005, p. 256 
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 قيم إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي حمورعرض نتائج    2.2.5

األسئلة الخاصة بإدراك إدارة الجودة الشاملة، عن  اإلجابةبعرض نتائج نتائج هذا املحور عرض تعلق ي

القيم الجوهرية والقيم الداعمة والتي تشكل في مجملها أسئلة املتغير املستقل أو قيم إدارة الجودة الشاملة 

  ألسئلة؟كما يعبر عنها عنوان هذا املحور، فما مضمون نتائج كل هذه ا

 بإدراك إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العاليعرض النتائج املتعلقة    1.2.2.5

الشكل املوالي نتائج إدراك مفهوم إدارة الجودة الشاملة في الكليات املستهدفة بالدراسة  يوضح

 :والجامعات التابعة لها، حسب آراء عينة من أساتذتها ووفقا لثالثة عناصر أساسية

 نتائج إدراك إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي (:5/8الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

بالنسبة للنتيجة التفصيلية لكل عنصر كما تظهر في الشكل أعاله، تدل أنه بالنسبة ملفهوم إدارة الجودة 

في كل املستويات  أسلوب للتحسين املستمر الشاملة في الكلية والجامعة وقع اختيار املستجوبين على أنها أوال 

الجوهرية والداعمة بنسبة  ثقافة مشتركة ترتكز أكثر على قيم تحقيق الجودة، ثم % 37.20بنسبة  التنظيمية

إدارية ألداء  فلسفة، ثم % 22.49بنسبة  ل يتضمن عدة قيم وأساليب وأدواتنظام متكام، ثم % 22.91

يتوزع اختيار أخرى على عدة إجابات )نظام مقترح، أسلوب  ، وأخيرا%15.70بنسبة  العمل بصفة صحيحة

اف، آلية عمل األطر لتحقيق الكفاءة والفعالية وفقا ملدخل النظم، السعي إلى ما هو أحسن في خدمة جميع 

 (؛%15.20) 123: اإلداري طوير النظام ت -

 

)الخـــــــريجين،  الجامعيــــــةتحســــــين جــــــودة املخرجـــــــات  -

 (؛%40.54) 328: األبحاث العلمية...(

 245: تحقيــــــــــــــق أهــــــــــــــداف التعلــــــــــــــيم العــــــــــــــالي ككــــــــــــــل -

 (؛30.28%)

 97: الحصــــول علــــى اعترافــــات مــــن منظمــــات دوليـــــة -

 (؛11.99%)

 (.%1.98) 16  :أخرى  -

(:  Demingعتماد على نمـاذج املختصـين )مثـل نمـوذجاال  -

 (؛8.07%) 51

املنظمــــات الدوليــــة )مثــــل نمــــوذج االعتمــــاد علــــى نمــــاذج  -

 (؛%16.77) 106: املنظمة العاملية للتقييس(

االعتمــــاد علــــى نمــــاذج الجامعــــات الرائــــدة )مثــــل نمــــوذج  -

 ؛(%34.65) 219: جامعة هارفارد(

 (؛%37.03) 234: بناء نموذج خاص بثقافة الجامعة -

 (.%3.48) 22: أخرى  -

لســـــــــــــفة إداريـــــــــــــة ألداء العمـــــــــــــل بصـــــــــــــفة ف -

 (؛%15.70) 111: صحيحة

أســــــــــــلوب للتحســــــــــــين املســــــــــــتمر فــــــــــــي كــــــــــــل  -

 (؛%37.20) 263: املستويات التنظيمية

نظام متكامل يتضمن عدة قيم وأسـاليب  -

 (؛%22.49) 159: وأدوات

ثقافــــــــة مشــــــــتركة ترتكــــــــز أكثــــــــر علــــــــى قــــــــيم  -

 (؛%22.91) 162: تحقيق الجودة

 (.%1.70) 12: أخرى  -

 :النتهاج إدارة الجودة الشاملة األمثلالنموذج . 3 :تطبيق إدارة الجودة الشاملة . أهداف2 ة:إدارة الجودة الشامل . مفهوم1

100% 

707 

100% 

809 

100% 

632 
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، وهذا إنما يشير لتطابق التعريف االجرائي املعتمد % 1.70 حتمية إلدارة منظومة القيم بالجامعة( بنسبة

الجوهرية دة الشاملة مع اختيار املستجوبين )أنها نظام متكامل يرتكز أساسا على منظومة القيم إلدارة الجو 

 وخصوصا التحسين املستمر كفلسفة إدارية معتمدة(.والداعمة 

: كاآلتيتتوزع اختيارات املستجوبين  ؛وبالنسبة ألهداف تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكلية والجامعة

 ، ثم% 40.54بنسبة  ، األبحاث العلمية...(تحسين جودة املخرجات التعليمية )الخريجينالغالبية لهدف 

الحصول ، ثم % 15.20بنسبة  اإلداري تطوير النظام ، ثم % 30.28بنسبة  تحقيق أهداف التعليم العالي ككل

ليتوزع على  % 1.98، ويبقى في األخير اختيار أخرى بنسبة % 11.99بنسبة ى اعترافات من منظمات دولية: عل

اف، تحسين ترتيب الجامعة من حيث تطوير البحث األطر )تثبيت نظام الجودة، تحسين الحياة الجامعية لكل 

العلمي وبراءات االختراع، تثمين املخرجات التعليمية في مؤسساتنا الوطنية(، وهذا إنما يشير كذلك إلدراك 

 باألحرى أهدافها خصوصا تحسين جودة املخرجات الجامعية.املستجوبين ملفهوم إدارة الجودة الشاملة أو 

بناء نموذج ن أمثال النتهاج إدارة الجودة الشاملة فيتثمل في نسبة للنموذج الذي يراه املستجوبو وبال

( أكدوا على ذلك، % 3.48، حتى الذين اختاروا إجابة أخرى )بنسبة % 37.03بنسبة  خاص بثقافة الجامعة

نسجام بين منظومة القيم السائدة في الجامعة الجزائرية والتي سوف يتم اعتمادها بدعوى أن تحقيق اال

االعتماد على نماذج الجامعات )قيم إدارة الجودة الشاملة( سيسهل من ذلك، ثم يأتي االختيار الثاني أو 

ولية )مثل االعتماد على نماذج املنظمات الد،  ثم % 34.65بنسبة  الرائدة )مثل نموذج جامعة هارفارد(

عتماد على نماذج املختصين )مثل ، ويأتي في األخير اال % 16.77بنسبة  نموذج املنظمة العاملية للتقييس(

االختيارات الثالثة األخيرة تتطلب هي األخرى منظومة قيم جد قوية،  ، ولكن% 8.07( بنسبة Deming نموذج

ها وهذا ما يجعل االختيار األول ذو أولوية، ألنه قائم على تحسين القيم السائدة في الجامعات الجزائرية لجعل

 قوية ثم تطبيق أي نموذج.

ن مفهوم إدارة الجودة الشاملة وكترجمة عامة لنتائج العناصر الثالثة يمكن القول أن املستجوبين يدركو 

في الكلية والجامعة، وهذا إنما يفسر من جهة بتخصصهم )أساتذة كليات االقتصاد( الذي يجعل أغلبهم على 

إطالع باملفاهيم النظرية، كذلك فإن تواجدهم كعنصر محوري ضمن إشكالية الدراسة )تحسين أداء 

 ندة الشاملة( يجعلهم في تركيز أكثر لإلجابة على االستبيامؤسسات التعليم العالي من خالل تطبيق إدارة الجو 

، فهو يؤكد لذلك يمكن أن يفسر من زاوية أخرى كذلك أن إدراكهم  اإلشارةككل من جهة أخرى. وتجدر 

إمكانية اعتماد نتائج الدراسة، على اعتبار أنه من الخطأ االعتماد على إجابة من ال يدرك حتى املفاهيم 

... تمثيلية العينة املستهدفة  »الذي يوضح أن:  Pascal Bressouxة، وهذا ما يتفق مع فكرة األساسية للدراس

بالدراسة ال ترتبط بتحديد حجمها بعكس ما ترتبط أكثر بطريقة اختيار وحدة املعاينة من املجتمع الذي 
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تطبيق إدارة الجودة على نتائج ضرورة  سابقا. ويمكن أن تؤثر كذلك األسباب املوضحة 1«تشكل جزءا منه 

 املوضحة في الشكل املوالي: الشاملة في الكلية والجامعة

 ضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكلية والجامعة (:5/9الشكل رقم )

 
 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

اختيار املستجوبين حسب ما هو موضح في الشكل أعاله على الضرورة الحتمية لتطبيق إدارة الجودة  وقع

(، وهذا إنما وضروري جدا موزعة بين اختيار ضروري  % 96.6) في الجزائرالشاملة في الكليات والجامعات 

جهة أخرى فإنه يعبر عن يؤكد من جهة أهميتها ودورها في إدارة مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، ومن 

زائرية سيمهد في األوساط الجامعية الج وضرورتها وجود األرضية املناسبة لتطبيقها، ألن اعتقاد أهميتها

الذي يرتكز  اإلداري بالنمط  »، خاصة وأنها تعرف: وخصوصا يحد من مقاومة التغيير ويسهل طريق تطبيقها

في كتابهما إدارة  William Lindsay و James Evans، مثل ما أشار إليه 2«أساسا على األفراد ومشاركة جميعهم 

ويجب أن نشير بعد ذلك أن تفسير نتائج إدراك إدارة الجودة الشاملة قد يتداخل مع املتميز .  األداءالجودة و 

 .فيما يأتيأسئلة القيم الجوهرية والداعمة املوضحة تفسير نتائج 

 مؤسسات التعليم العالي اجلوهرية إلدارة اجلودة الشاملة يف القيمعرض نتائج    2.2.2.5

الجزائرية بالقيم الجوهرية إلدارة الجودة  الجامعاتيوضح في الجدول املوالي النتائج املتعلقة بمدى التزام 

اتخاذ ، املستمرالتحسين ، املسؤولية الجماعية، العليا اإلدارةالتزام ، التركيز على الزبون واملتعلقة بـ: الشاملة، 

 :فرق العملو  املدخل العملياتي، القرار على أساس الحقائق

 

1 Pascal Bressoux, Modélisation Statistique Appliquée aux Sciences Sociales, De Boeck, Sans Edit., Bruxelles, 2008, p.49 )بتصرف( 
2 James Evans & William Lindsay, Managing for Quality and Performance Excellence, Cengage Learning, 9th Edit., USA, 2012, p. 16 

 )بتصرف(
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 القيم الجوهرية إلدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالينتائج (: 5/5الجدول رقم )

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:
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01 
الطالب  التركيز على تطلعات

 بشكل محوري

 412 20 65 96 134 88 9 ك
 متوسط 38.55 1.0385 2.694

% 2.18 21.36 32.52 23.3 15.78 4.85 100 

02 

اف األطر التركيز على تطلعات 

)الجهات  املستفيدة األخرى 

 الحكومية، املؤسسات... (

 412 33 78 104 133 43 21 ك

 منخفض 41.78 1.0605 2.538
% 5.1 10.44 32.28 25.24 18.93 8.01 100 

03 
العليا بتوفير  اإلدارةالتزام 

 متطلبات إدارة الجودة الشاملة

 412 23 103 123 119 33 11 ك
 منخفض 43.98 1.0097 2.296

% 2.67 8.01 28.88 29.85 25 5.58 100 

04 
بدعم  العليا اإلدارة التزام

 الشاملة الجودة إدارة تطبيق

 412 16 102 111 138 36 9 ك
 منخفض 43.13 1.0097 2.341

% 2.18 8.74 33.5 26.94 24.76 3.88 100 

05 

جعل الجودة مسؤولية جميع 

ين اإلداري)األساتذة، األفراد 

 والطلبة(

 412 17 76 124 129 50 16 ك

 منخفض 41.55 1.0425 2.509
% 3.88 12.14 31.31 30.1 18.45 4.13 100 

06 
جعل الجودة مسؤولية جميع 

 املستويات التنظيمية 

 412 17 63 130 134 49 19 ك
 منخفض 39.98 1.0284 2.572

% 4.61 11.89 32.52 31.55 15.29 4.13 100 

07 
التحسين املستمر لجودة 

 العمليات الجامعية

 412 28 51 113 139 69 12 ك
 متوسط 36.56 9806. 2.682

% 2.91 16.75 33.74 27.43 12.38 6.8 100 

08 
 لجودة املستمر التحسين

 املقدمة في الجامعة  الخدمات

 412 26 60 99 159 57 11 ك
 متوسط 36.90 9731. 2.637

% 2.67 13.83 38.59 24.03 14.56 6.31 100 

09 
اتخاذ القرارات على أساس 

 معلومات واقعية

 412 31 58 93 155 58 17 ك
 متوسط 37.32 1.0049 2.693

% 4.13 14.08 37.62 22.57 14.08 7.52 100 

10 
اتخاذ القرارات على أساس 

 معلومات دقيقة

 412 32 89 124 108 43 16 ك
 منخفض 43.61 1.0480 2.403

% 3.88 10.44 26.21 30.1 21.6 7.77 100 

11 
التركيز على جودة العمليات 

 بدل مراقبة النتائج فقط

 412 43 84 142 102 24 17 ك
 منخفض 42.46 9839. 2.317

% 4.13 5.83 24.76 34.47 20.39 10.44 100 

12 
الوقاية من األخطاء بدل 

 اكتشافها

 412 20 86 142 106 47 11 ك
 منخفض 42.76 1.0155 2.375

% 2.67 11.41 25.73 34.47 20.87 4.85 100 

 املهامالتعاون في إنجاز  13
 412 6 50 110 165 63 18 ك

 متوسط 36.83 1.0044 2.727
% 4.37 15.29 40.05 26.7 12.14 1.46 100 

 االعتماد على العمل الجماعي 14
 412 23 63 73 156 75 22 ك

 متوسط 38.34 1.0711 2.794
% 5.34 18.2 37.86 17.72 15.29 5.58 100 

 منخفض 29.51 75001. 2.5413 بعد القيم الجوهرية

ضرورة االلتزام بالقيم الجوهرية 

 إلدارة الجودة الشاملة

 االتجاه 𝑿 𝛅 CV م ال أعرف غير ضروري  نوعا ما ضروري  ضروري جدا

 412 7 14 46 133 212 ك
3.341 .8060 24.12 

ضروري 

 100 1.70 3.40 11.17 32.28 51.46 % جدا
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راء املستجوبين حول االلتزام بالقيم الجوهرية إنما تتباين بين االلتزام عموما يمكن مالحظة أن آ

املنخفض واملتوسط، وبش يء من التفصيل نجد أن قيمة التركيز على الزبون إنما يختلف االلتزام بها حسب 

 %32.52تظهره  2.694متوسط بمتوسط حسابي خيار العبارة األولى إلى  عن اإلجابةالعبارة، حيث تتجه 

 2.538إلى منخفض بمتوسط حسابي  فيها اإلجابةكأعلى نسبة لخيار متوسط، أما العبارة الثانية فتتجه 

 اإلدارةأما قيمة التزام . لخيار منخفض %25.24والنسبة التي تليها  %32.28تعكسه أعلى نسبة لخيار متوسط 

عبارتيها إلى خيار كال بة املستجوبين في العليا بتوفير متطلبات إدارة الجودة الشاملة ودعم تطبيقها فتتجه إجا

لخيار منخفض بالنسبة للعبارة الثالثة،  %29.85تعكسه أعلى نسبة  2.296، بمتوسط حسابي منخفض

لخيار  %26.94لخيار متوسط والنسبة التي تليها  %33.5تعكسه أعلى نسبة  2.341ومتوسط حسابي 

إلى الخيار الثاني أو  اإلجابةفتتجه فيها  املسؤولية الجماعيةوبالنسبة لقيمة . منخفض بالنسبة للعبارة الرابعة

والذي يعكس بخيار متوسط  2.509منخفض لكال العبارتين، وذلك إنما يظهره املتوسط الحسابي املقدر بـ: 

( هذا بالنسبة للعبارة الخامسة، وكذلك العبارة %30.1( وبخيار منخفض كنسبة تليها )%31.31كأعلى نسبة )

( كأعلى نسبة وخيار %32.52يعكس بخيار متوسط ) 2.572السادسة التي يقدر متوسطها الحسابي بـ: 

وتنفرد قيمة التحسين املستمر على القيم الجوهرية السابقة . ( كنسبة تقل عنها مباشرة%31.55منخفض )

 2.682متوسط، وذلك إنما يتضح من خالل املتوسط الحسابي املقدر بـ:  على عبارتيها إلى اإلجابةباتجاه 

 %38.59و %33.74للعبارتين السابعة والثامنة، والذي يعكس بنسب أولى لخيار متوسط مقدرة بـ:  2.637و

اشرة أما قيمة اتخاذ القرار على أساس الحقائق واملمثلة بالعبارتين التاسعة والع. لذات العبارتان على التوالي

على العبارة التاسعة واملقدر  اإلجابةبين متوسط ومنخفض، حيث نجد أن  اإلجابةفيتغاير فيها اتجاه 

 اإلجابةلنفس الخيار، في حين تتجه  %37.62تتجه إلى متوسط بنسبة غالبة  2.693متوسطها الحسابي بـ: 

( لخيار %30.1تعكسه النسبة الغالبة ) 2.403على العبارة العاشرة إلى منخفض بمتوسط حسابي مقدر بـ: 

على كال عبارتيها تتجه نحو خيار  اإلجابةفيالحظ أن  املدخل العملياتيوفيما يخص قيمة . منخفض طبعا

للعبارتين الحادية والثانية عشر، تعكسه  2.375و 2.317منخفض، حيث سجل متوسط حسابي مقدر بـ: 

وتبقى القيمة األخيرة . لخيار منخفض طبعا لكال العبارتين على التوالي %34.47و %34.47أعلى نسبة مسجلة 

واملتعلقة بفرق العمل لتماثل قيمة التحسين املستمر في اتجاه إجابة كال عبارتيها إلى متوسط، حيث سجل 

لذات الخيار )متوسط( هذا بالنسبة  %40.05تعكسه أعلى نسبة غالبة  2.727متوسط حسابي مقدر بـ 

كذلك  ،يعكس بنسبة غالبة 2.794ة الثالثة عشر، أما العبارة الرابعة عشر فقدر متوسطها الحسابي بـ: للعبار 

 .للخيار الثالث طبعا )متوسط( 37.86%

ذلك ، بدرجة كبيرة قائمة بخصوص بعد القيم الجوهرية اختالفهاتركز االجابات وعدم مالحظة وتبقى  

املنخفض االجمالي ( ومعامل االنحراف %29.51) %30يقل عن  الذيو  االجمالي معامل االختالفما يعكسه 



امليداني للدراسة واختبار الفرضيات اإلطار .  الفصـل 

 

 

حول خيار منخفض  هما يعبر عن عدم تشتت االجابات بدرجة كبيرة وتركزها.(، وكال 75001) 1الذي يقل عن و 

 (.2.5413للبعد واملقدر بـ:  املتوسط الحسابيذلك ما يعبر عنه )

يمكن تفسير تركز إجابات األساتذة حول االلتزام املنخفض بالقيم  السابق وكملخص على قراءة الجدول 

املستهدفة  كليات االقتصادبضعف منظومة القيم الجامعية السائدة في الجوهرية إلدارة الجودة الشاملة 

ومن املمكن كذلك أن  بهذه القيم،وتأثيرها على درجة االلتزام  عموما الجزائرية والجامعات بالدراسة خصوصا

( على ذلك بسبب التناغم الثقافي بينه الخارجي ر حتى القيم السائدة في املجتمع الخارجي )النظام القيميتؤث

والجامعة، وقد يعزى ذلك ألسباب أخرى منها: تفكير الطلبة في نيل الشهادة فقط دون التركيز على تحسين 

دة الحاجات الفيزيولوجية، غياب ين في قاعاإلداريوتجويد املستوى، تمحور تفكير العديد من األساتذة و 

والتمييز بين من يقدم األفضل وبين من يتدنى أداءه بآليات التحفيز املختلفة  األداءاستراتيجية واضحة لتقييم 

أما عن تفسير تركز . التي قد تفوق هذه الدراسة وتتطلب دراسات معمقة هي األخرى  ...، وغيرها من األسباب

ا فمن املمكن أن يعزى ذلك لخاصية املستجوبين والذين ينتمون لكليات من إجابات االساتذة وعدم تشتته

 فين كلية وأخرى املتبناة بي القيمنفس التخصص )كليات االقتصاد( وبالتالي وجود إمكانات كبيرة لتماثل 

 الكليات املستهدفة بالدراسة.

الجزائرية الجامعات االلتزام املنخفض بالقيم الجوهرية إلدارة الجودة الشاملة في ومن الجدير بالذكر أن 

آراء عينة مع  ا يتفق، وهذا ميؤكد ويشدد من ضرورة التوجه نحو االلتزام الواسع بها ألهميتها طبعاإنما 

أن أغلبيتهم حيث يتضح السؤال التابع مباشرة ألسئلة هذه القيم، األساتذة املستهدفة باالستبيان حول 

بإجابة مركزة يعكسها معامل  لخيار ضروري، %32.28لخيار ضروري جدا و %51.46نسبة ب يؤكدون ذلك

وهذا إنما يفسر بإدراك هذه الفئة  (،8060.( ومعامل االنحراف )%24.12) %30االختالف الذي يقل عن 

في جميع مظاهر العمل وفي كل املستويات ألهمية القيم الجوهرية ومساهمتها في إرساء ثقافة الجودة الشاملة 

الداعمة التي تعرض نتائجها املركزية إلى األقسام(، وتساهم أيضا في إرسائها القيم  اإلدارةالتنظيمية )من 

 .الحقا

  مؤسسات التعليم العالي القيم الداعمة إلدارة اجلودة الشاملة يفنتائج عرض     3.2.2.5

القيم الداعمة النتهاج إدارة الجودة الشاملة وإرساء ثقافتها،  نتائج يأتي مواليا الجدول الذي يعرض

، االتصال التمكين، املشاركة، التدريب والتعليم، القيادة، التخطيط االستراتيجيوخصوصا كل ما يتعلق بـ: 

ضرورة والتحفيز، حيث تمثل كل قيمة بعبارتين متتاليتين من أول الجدول آلخره، ليعرض بعدها نتائج 

 االلتزام بهذه القيم:
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 إلدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي الداعمةالقيم  نتائج (:5/6الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

يتجه االلتزام بالقيمة الداعمة األولى )التخطيط االستراتيجي( نحو منخفض لكال العبارتين، بمتوسط 

( لخيار متوسط والنسبة التي %33.25للعبارة األولى تعكسه النسبة املرتفعة ) 2.577حسابي مسجل يقدر بـ: 
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01 
تحديد خطط استراتيجية واضحة 

 قبل مباشرة العمل

 412 20 76 104 137 60 15 ك
 منخفض 40.95 1.0553 2.577

% 3.64 14.56 33.25 25.24 18.45 4.85 100 

02 
نشر التوجه االستراتيجي العام 

 للجامعة

 412 21 58 151 129 47 6 ك
 منخفض 37.03 9140. 2.468

% 1.46 11.41 31.31 36.65 14.08 5.10 100 

03 
التزام القادة بسلوك تحقيق 

 العمل الجودة في

 412 12 56 109 173 50 12 ك
 متوسط 36.37 9577. 2.633

% 2.91 12.14 41.99 26.46 13.59 2.91 100 

04 
التزام القادة بالسلوك األخالقي 

 تجاه مرؤوسيهم

 412 7 49 84 156 96 20 ك
 متوسط 36.29 1.0473 2.886

% 4.85 23.30 37.86 20.39 11.89 1.70 100 

05 
مساعدة األفراد في تحسين 

 معارفهم من خالل التنمية الذاتية 

 412 4 61 107 185 44 11 ك
 متوسط 36.68 9538. 2.600

% 2.67 10.68 44.90 25.97 14.81 0.97 100 

06 
االلتزام بتدريب األفراد بصفة 

 مستمرة

 412 15 100 133 125 33 6 ك
 منخفض 42.33 9629. 2.275

% 1.46 8.01 30.34 32.28 24.27 3.64 100 

07 
مشاركة األفراد في حل املشاكل 

 املختلفة

 412 15 80 175 107 30 5 ك
 منخفض 39.45 8903. 2.257

% 1.21 7.28 25.97 42.48 19.42 3.64 100 

08 
مشاركة األفراد في اتخاذ القرارات 

 املتعلقة بنشاطهم

 412 29 95 116 129 34 9 ك
 منخفض 42.08 9835. 2.337

% 2.18 8.25 31.31 28.16 23.06 7.04 100 

09 
تفويض عملية اتخاذ القرار 

 لألفراد للنيابة عن مسؤوليهم

 412 28 84 116 122 57 5 ك
 منخفض 40.84 9944. 2.435

% 1.21 13.83 29.61 28.16 20.39 6.80 100 

10 
تمكين األفراد من اتخاذ بعض 

 القرارات

 412 29 79 141 130 26 7 ك
 منخفض 38.90 9040. 2.324

% 1.70 6.31 31.55 34.22 19.17 7.04 100 

11 
االتصال مع األفراد بطريقة مرنة 

 تمكن من التفاهم

 412 10 50 98 172 66 16 ك
 متوسط 36.00 9904. 2.751

% 3.88 16.02 41.75 23.79 12.14 2.43 100 

12 
تبادل املعلومات بين الرؤساء 

 واملرؤوسين بصفة منتظمة

 412 21 50 79 169 79 14 ك
 متوسط 35.06 9874. 2.816

% 3.40 19.17 41.02 19.17 12.14 5.10 100 

13 
التحفيز املادي لألفراد الذين 

 يقومون بمبادرات التحسين

 412 43 130 98 103 30 8 ك
 منخفض 46.72 1.0063 2.154

% 1.94 7.28 25.00 23.79 31.55 10.44 100 

14 
التحفيز املعنوي لألفراد الذين 

 يقومون بمبادرات التحسين

 412 31 102 103 114 52 10 ك
 منخفض 44.30 1.0557 2.383

% 2.43 12.62 27.67 25.00 24.76 7.52 100 

 منخفض 26.86 66962. 2.4926 بعد القيم الداعمة

االلتزام بالقيم الداعمة ضرورة 

 إلدارة الجودة الشاملة

 االتجاه 𝑿 𝛅 CV م ال أعرف غير ضروري  نوعا ما ضروري  ضروري جدا

 412 4 7 49 120 232 ك
3.414 .7626 22.34 

ضروري 

 100 0.97 1.70 11.89 29.13 56.31 % جدا
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يعكس بالنسبة  2.468( لخيار منخفض، أما املتوسط الحسابي للعبارة الثانية فقدر بـ: %25.24تليها مباشرة )

كال عبارتيها نحو بالنسبة للقيمة الثانية أو القيادة ل اإلجابةفي حين تتجه  ( لخيار  منخفض.%36.65الغالبة )

( لخيار متوسط بالنسبة للعبارة %41.99تبينه النسبة الغالبة ) 2.633متوسط، بمتوسط حسابي مقدر بـ: 

( إلجابة %37.86يوضح بأعلى نسبة ) 2.886الثالثة، في حين قدر املتوسط الحسابي للعبارة الرابعة بـ: 

على عبارتيها نسبة للقيمتين  اإلجابة( في اتجاه التدريب والتعليملف القيمة الثالثة )وتخت متوسط كذلك.

 2.600السابقتين، إذ تتركز إجابة املستجوبين حول متوسط للعبارة الخامسة بمتوسط حسابي مقدر بـ: 

حول خيار ( لخيار متوسط، في حين تمحورت إجابتهم بالنسبة للعبارة السادسة %44.90عكس بنسبة غالبة )

أما القيمة الرابعة واملتعلقة  (.%32.28توضحه أعلى نسبة لذات الخيار ) 2.275منخفض بمتوسط حسابي 

بالنسبة لكال عبارتيها كان نحو  منخفض، بمتوسطين حسابيين مقدرين بـ:  اإلجابةباملشاركة فنجد أن اتجاه 

لخيار منخفض بالنسبة للعبارة  %42.48: للعبارتين على التوالي، حيث تعكس هذه القيم بـ 2.337و 2.257

لخيار منخفض بالنسبة للعبارة الثامنة. وبالنسبة لعبارتي  %28.16لخيار متوسط،  %31.31السابعة، و

كمتوسط حسابي للعبارة  2.435القيمة الخامسة املتعلقة بالتفويض والتمكين تتجه إجابتهما إلى منخفض، بـ 

  2.324(، و%28.16( والنسبة التي تليها لخيار منخفض )%29.61توسط )التاسعة تعكسه أعلى نسبة لخيار م

وباملقابل تتجه إجابة العبارتين . (%34.22) كمتوسط حسابي للعبارة العاشرة تبينه أعلى نسبة لخيار منخفض

يعكس بأعلى نسبة  2.751عشر والثانية عشر لقيمة االتصال إلى متوسط، بمتوسط حسابي مقدر بـ:  الحادية

( لخيار متوسط %41.02يعكس بأعلى نسبة ) 2.816( لخيار متوسط، ومتوسط حسابي مقدر بـ: 41.75%)

 2.154ابي مقدر بـ: منخفض، بمتوسط حسللعبارتين بالترتيب. وفي األخير تتجه إجابة عبارتي قيمة التحفيز إلى 

لخيار منخفض بالنسبة للعبارة الثالثة عشر، ومتوسط حسابي تعكسه أعلى  %31.55تعكسه أعلى نسبة 

أما  لخيار منخفض بالنسبة للعبارة الرابعة عشر. %25.00لخيار متوسط والنسبة التي تليها  %27.67نسبة 

تمحور حول إجابتين اثنين ( فنجد أن هناك لهذا البعد )القيم الداعمةبالنسبة  اإلجابةعن درجة تشتت 

االلتزام املنخفض بالنسبة لجميع العبارات )منخفض أو متوسط(، وهو ما جعلها تتجه عموما أو تتركز حول 

 %30وبمعامل اختالف يقل عن ، 2.4926 بالقيم الداعمة في الكليات محل الدراسة بمتوسط حسابي مقدر بـ:

 (.7626.معياري منخفض ) (، وانحراف22.34%)

أسباب في مقدمتها غياب عملية التخطيط االستراتيجي  حول منخفض بعدة اإلجابةويمكن أن يفسر تركز 

في الكليات محل الدراسة خاصة وأنها تحكم بنطاق املركزية في التسيير في كثير من القرارات، كذلك عدم 

خصوصا: التدريب، املشاركة، التفويض، االتصال اهتمام قادة هذه املؤسسات بأنشطة املوارد البشرية 

والتعامل معها كأنشطة اعتيادية ال تحتاج لبناء سياسة قوية تضع االستثمار في الرأسمال البشري  ،والتحفيز

كمركز اهتمام وكمحور تحقيق األهداف، إضافة إلى ضعف النظام القيمي لهذه املؤسسات وما قد ينجم عنه 

 أما عن تركز إجابات االساتذة وعدم تشتتهاتبني القيم الداعمة إلدارة الجودة الشاملة. من تأثيرات سلبية على 
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تفسيره بنفس سبب بعد القيم الجوهرية )االنتماء لكليات من نفس التخصص  فمن املمكن بدرجة كبيرة

 الجزائرية بإشارة أغلبوباملقابل تتأكد ضرورة تبني القيم الداعمة في الجامعات تجعل االجابات متقاربة(. 

يتجه لنفس  3.414، أو بمتوسط حسابي مقدر بـ: %56.31ضروري جدا بنسبة  إرساءهااملستجوبين أن 

ودورها في تكريس ثقافة  )ضروري جدا(، وهذا ما يؤكد إدراك الفئة املستجوبة ألهمية هذه القيم اإلجابة

 لفة فيأتي عرضها في العنصر املوالي.بأبعاده املخت األداءلنتائج الجودة الشاملة. وبالنسبة 

 حمور أداء مؤسسات التعليم العاليعرض نتائج    3.2.5

، األداءوتحسين  األداءاألسئلة الخاصة بإدراك عن  اإلجابةبعرض نتائج نتائج هذا املحور عرض تعلق ي

املتغير التابع أو أداء مؤسسات أبعاد و املجتمعي، والتي تشكل عناصر  األداءو  اإلداري  األداءاألكاديمي،  األداء

  ؟هي النتائج املسجلة بالنسبة لهذه األبعاد وما تفسير كل منهافما  التعليم العالي،

 يف مؤسسات التعليم العالي األداءبإدراك عرض النتائج املتعلقة    1.3.2.5

 األداءجزائرية حول ما يعنيه كليات االقتصاد بستة جامعات  يوضح الشكل املوالي آراء عينة من أساتذة

 وفقا لثالثة عناصر أساسية:في مؤسسات التعليم العالي  األداءوتحسين 

 في مؤسسات التعليم العالي األداءوتحسين  األداء إدراك نتائج (:5/10الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

مفهوم شمولي يتعلق بأداء مختلف ب اإلجابةنسبة  يالحظ أن األداءبالنسبة للسؤال األول املتعلق بمفهوم 

بمفهوم ضيق يتعلق  اإلجابةتتساوى مع نسبة ( وخدمة املجتمع اإلداريةالعمليات الجامعية )األكاديمية، 

، وهذا إنما يفسر أساسا بتوجه املستجوبين، فالذي ينظر (%48 تقدر بـ:بمدى تحقيق النتائج األكاديمية )

للسؤال من الناحية النظرية سيختار املفهوم الشمولي ثم إجابة أخرى إن كان لديه تعليق إضافي، أما الذي 

في الجامعة الجزائرية( سيختار املفهوم الضيق ثم إجابة  األداءم ينظر للسؤال من الناحية التطبيقية )مفهو 

أخرى إن كان لديه ما يضيفه، وهذا ما تم مالحظته طبعا أثناء عملية فرز االستبيانات، وفي هذا الصدد ال 

: عــــدم تحقيــــق األهــــداف املخطــــط لهــــا -

 (؛18.4%) 121

تحــــديات بيتيــــة تفــــرض علــــى الجامعــــة  -

 (؛%33.4) 220: ذلك

: ضــــــــرورة التحســــــــين املســــــــتمر  لــــــــألداء -

 (؛44.2%) 291

 (.%4) 26  :أخرى  -

التحسـين املسـتمر )مثـل إدارة الجــودة  -

 (؛%61.5) 267: الشاملة(

التحســــــــــــين الجــــــــــــذري )مثــــــــــــل إعــــــــــــادة  -

 (؛%34.8) 151: الهندسة(

 (.%3.7) 16: أخرى  -

ضيق يتعلق بمدى تحقيق النتـائج  مفهوم -

 (؛%48) 214: األكاديمية فقط

مفهــــــــوم شــــــــمولي يتعلـــــــــق بــــــــأداء مختلـــــــــف  -

 اإلداريــــةالعمليــــات الجامعيــــة )األكاديميــــة، 

 (؛%48) 214: وخدمة املجتمع(

 (.%4) 18: أخرى  -

  :األداء. النهج األنسب لتحسين 3 :األداء. أسباب تحسين 2 :األداء . مفهوم1

100% 

658 

100% 

434 

100% 

446 



امليداني للدراسة واختبار الفرضيات اإلطار .  الفصـل 

 

 

يمكن أن نتجاهل أهمية تحقيق الهدف األكاديمي الذي أنشأت الجامعة من أجله أصال، بالتالي فاختيار 

اني، ـــــــــــــــــــــــــالذي ينحصر  في تحقيق النتائج األكاديمية فقط ال يتناقض مع االختيار الث األداءوبين ملفهوم املستج

األكاديمي )التعليمي والبحثي( في املرتبة األولى كقياس لنتائج الدور املركزي الذي  األداءبل في الغالب ما يأتي  »

سع لقياس نتائج األدوار األخرى التي تتعقد وتزداد عاما بعد عام مثل ما أنشأت من أجله الجامعات ثم يتو 

الختيار أخرى فيمكن توزيع إجاباتها على الخيارين  %4، أما النسبة املتبقية Philip G. Altbach »1أشار إليه 

مفهوم ضيق يتعلق بنسب النجاح  ،)األول( يطغى التعبير الكمي لألداء على التعبير النوعي :كاآلتي األول والثاني

يرتبط بدرجة البحث عن مستوى الجودة في  األداءواالنتقال من سنة إلى أخرى وأعداد الخريجين )األول(، 

 ، مفهوم شمولي ال يدرك الغالبية أهميته )الثاني(.)الثاني( جميع مظاهر العمل

إجاباته فتتوزع  األداءتحسين  الكلية والجامعةسباب التي تفرض على للسؤال الثاني املتعلق باأل بالنسبة و 

( ملواجهة التحديات البيتية التي تفرض على الكلية %44.2 )بنسبة ضرورة التحسين املستمر لألداء: كاآلتي

 %4، ويبقى اختيار أخرى بنسبة %(18.4األهداف املخطط لها )تحقيق عدم ( و %33.4والجامعة ذلك )بنسبة 

موزعا على: استغالل مخرجات الجامعة لخدمة املجتمع، إعداد برنامج متكامل لتأهيل األساتذة الجامعيين 

الجزائرية، مسايرة أداء ونتائج الجامعات الراقية واملنافسة على املستوى الدولي،  الجامعاتواملسؤولين في 

ستمر في مستوى خريجي الجامعات الجزائرية، الترتيب الذي تقوم به الهيئات االقليمية والدولية، التدهور امل

 Bjørnيؤكد  صواقع عام وال سيما اقتصادي أصبح يتطلب جودة املنتج )الخريجين(. وفي هذا الخصو 

Stensaker et al.  :بصدد التفاعل مع تلك التحديات الداخلية والخارجية التي تفرضها التغيرات البيتية،  »أنه

استراتيجيات  ، واعتماداإلدارةبادرت الجامعات إلى إعادة النظر في األساليب التقليدية للتنظيم، الحوكمة و 

إثر ذلك نتكلم عن ، وعلى 2« األداءالالزمة لتحسين  نظم التنسيق والرقابة الفعالةتركز على  ثةمستحد

 .الكلية والجامعةفي  األداءلنهج األنسب لتحسين العنصر الثالث الخاص با

 التحسين املستمر )مثل إدارة الجودة الشاملة(وفيه يرى أغلب املستجوبين أنه من األفضل اعتماد 

أن التغيير التدريجي ال يتضارب مع مقاومة التغيير التي يبديها األفراد في الجامعات  ، بدعوى %61.5بنسبة 

سين الجذري التحالجزائرية بعكس التغيير الجذري الذي عادة ما يصطدم بمقاومة التغيير، لذلك يظهر خيار 

فيه االجابات على:  فتتوزع %3.7أخرى الذي يظهر بنسبة  خيار ، أما %34.8بنسبة أقل:  )مثل إعادة الهندسة(

املتوازن، إدارة املعرفة وأساليب أخرى  األداء)إعادة التفكير في ثقافة تتالءم مع مجتمعنا ومبادئنا، بطاقة 

متطورة، املراجعة الجذرية إلجراءات العمل الحالية، بناء نموذج يتكيف مع ما وصلت إليه الجامعات، بناء 

استراتيجية  »ابق(. وبنــــــــــــــــــــــــاء على هذه النسب يمكن تصور أن: جديدة ال تقوم على انقاض الس ةاستراتيجي

1 See: Philip G. Altbach, The Complex Roles of Universities in the Period of Globalization, Higher Education in the World 3: New 

Challenges and Emerging Roles for Human and Social Development, Macmillan and GUNI, United Kingdom, 2008, pp. 05-14 
2 Bjørn Stensaker et al., Managing Reform in Universities: The Dynamics of Culture, Identity and Organizational Change, Palgrave 

Macmillan, 1st Edit, United Kingdom, 2012, p. 83 (بتصرف)  



امليداني للدراسة واختبار الفرضيات اإلطار .  الفصـل 

 

 

ليس  ،على مستوى أعلىمن الجامعات يتم ب ألن ما هو مطلو . املتعلقة بالجودة مهمة جداالتحسين املستمر 

 . 1« لتوقعات االجتماعيةل يمتد حتى ولكن ،التدريس لجودةفقط بالنسبة 

إنما تفسر أيضا بإدراك املستجوبين في الكليات الستة  السابقةوعلى العموم فإن نتائج العناصر الثالثة 

في مؤسسات التعليم العالي بحكم تخصصهم ودرايتهم باملوضوع، وهو  األداءوتحسين  األداءاملستهدفة ملفهوم 

ا على خيارات السؤال املوضحة نتائجه ما ينعكس بدوره على اعتماد أجوبتهم الختبار فرضيات الدراسة، وطبع

 في الشكل املوالي:

 في الكلية والجامعة األداءضرورة تحسين  (:5/11رقم ) الشكل

 
 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

في كليتهم  األداءتشير نتائج الشكل أعاله أن املستجوبين يؤكدون على الضرورة الحتمية لتحسين 

، واختيار ضروري بنسبة %68.20)موزعة على اختيار ضروري جدا بنسبة  %96.80وجامعتهم بنسبة 

بلوغ ذلك في تسهل من عملية  األداءسين (، وهذا إنما يعتبر كمؤشر إيجابي ألن إدراك ضرورة تح28.60%

جتمعي والتي تعرض نتائجها في وامل اإلداري األكاديمي،  األداء، وتنعكس على مستويات الجزائريةالجامعات 

 العناصر املوالية.

  مؤسسات التعليم العالي األكادميي يف األداءنتائج عرض    2.3.2.5

األكاديمي، حيث  األداءعرض لنتائج وإحصاءات اثني عشر عبارة خاصة ببعد يوضح الجدول املوالي 

تعكس هذه النتائج آراء أساتذة كليات االقتصاد بستة جامعات جزائرية حول االلتزام بهذه العبارات والتي 

 تعتبر كمؤشرات لألداء األكاديمي:

 

 

1 Marianna Sigala et al., Global Trends and Challenges in Services, Managing Service Quality Journal, Emerald Group Publishing Ltd., Vol. 

16, Iss: 04, United Kingdom, 2006, p. 350 (بتصرف) 
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 في مؤسسات التعليم العالي األكاديمي األداءنتائج  (:5/7)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

األكاديمي،  األداءيؤكدون االلتزام املنخفض بعبارات أن أغلب املستجوبين  توضح نتائج الجدول أعاله

 يعكس هذا التوجه أو املتوسط، وبوجه من التفصيل 2.5087ذلك ما يمثله املتوسط الحسابي املقدر بـ: 

الحسابي بخيار منخفض للعبارات األولى، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، الثامنة والثانية عشر 

، 2.221، 2.170، 2.282مقدرة بـ:  )فئة الخيار الثاني: منخفض( 2.6و 1.81تنحصر بين  بمتوسطات حسابية

 خيار  إلى اإلجابةكلها تسجل ضمن توجه و  ،لهذه العبارات على التوالي 2.589، 2.517، 2.084، 2.322

 العبارة م
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01 
وجود بيئة مناسبة تشجع على 

 البحث العلمي

 412 4 92 144 143 23 6 ك
 منخفض 40.35 9209. 2.282

% 1.46 5.58 34.71 34.95 22.33 0.97 100 

02 
تخصيص ميزانية مالية كافية 

 للبحث العلمي

 412 23 57 83 172 53 24 ك
 متوسط 37.42 1.0303 2.753

% 5.83 12.86 41.75 20.15 13.83 5.58 100 

03 
وجود شراكات بحثية مع 

 مؤسسات أخرى 

 412 42 105 131 104 26 4 ك
 منخفض 41.81 9072. 2.170

% 0.97 6.31 25.24 31.80 25.49 10.19 100 

04 
االهتمام بجودة األبحاث في جميع 

 املستويات

 412 18 111 127 116 38 2 ك
 منخفض 43.17 9587. 2.221

% 0.49 9.22 28.16 30.83 26.94 4.37 100 

05 
ارتباط األبحاث العلمية بالواقع 

 التنموي للمجتمع

 412 14 88 139 132 33 6 ك
 منخفض 40.58 9422. 2.322

% 1.46 8.01 32.04 33.74 21.36 3.40 100 

06 

االستفادة من مخرجات البحث 

العلمي في تطوير املقررات 

 الدراسية

 412 18 125 138 109 17 5 ك

 منخفض 43.92 9152. 2.084
% 1.21 4.13 26.46 33.50 30.34 4.37 100 

07 
اعتماد معايير واضحة لتقييم 

 التحصيل العلمي للطلبة

 412 4 60 117 161 57 13 ك
 متوسط 37.98 9962. 2.623

% 3.16 13.83 39.08 28.40 14.56 0.97 100 

08 
االهتمام بجودة املعارف التي 

 يحصل عليها الطلبة

 412 4 70 104 192 37 5 ك
 منخفض 36.45 9174. 2.517

% 1.21 8.98 46.60 25.24 16.99 0.97 100 

09 
التزام األساتذة بتأدية مهامهم 

 البيداغوجية املختلفة

 412 2 17 61 199 120 13 ك
 متوسط 27.10 8467. 3.124

% 3.16 29.13 48.30 14.81 4.13 0.49 100 

10 
مشاركة األساتذة بفعالية في طرح 

 أبحاث ذات جودة

 412 3 50 94 197 55 13 ك
 متوسط 34.82 9485. 2.724

% 3.16 13.35 47.82 22.82 12.14 0.73 100 

11 
التدريسية موافقة البرامج 

 للتخصصات املفتوحة

 412 13 54 85 191 66 3 ك
 متوسط 33.84 9126. 2.697

% 0.73 16.02 46.36 20.63 13.11 3.16 100 

12 

مة البرامج التدريسية مالء

لتطلعات املستفيدين )الطالب، 

األساتذة، اآلباء، الهيئات 

 الحكومية، املؤسسات...(

 412 18 48 110 194 40 2 ك

 منخفض 32.07 8304. 2.589
% 0.49 9.71 47.09 26.70 11.65 4.37 100 

 منخفض 24.90 6247. 2.5087 األكاديمي األداءبعد 
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لخيار  %30.83لخيار منخفض،  %31.80لخيار منخفض،  %34.95) كأعلى تكرار ونسبةمنخفض أو متوسط 

لخيار  %25.24لخيار متوسط و %46.60لخيار منخفض،  %33.50لخيار منخفض،  %33.74منخفض، 

. أما العبارات لخيار منخفض( للعبارات السبعة على التوالي %26.70لخيار متوسط و %47.09منخفض، 

املتبقية )الثانية، السابعة، التاسعة، العاشرة والحادية عشر( فيتوجه فيها خيار األساتذة إلى االلتزام 

( %46.36، %47.82، %48.30، %39.08، %41.75)املتوسط وذلك ما تظهره التكرارات والنسب الغالبة 

( لهذه العبارات على التوالي. وبالنسبة لتفسير 2.697، 2.724، 3.124، 2.623، 2.753سابية )واملتوسطات الح

األكاديمي في الجامعات  األداءهذه النتائج فمن املمكن أن يعزى ذلك لعدة أسباب أهمها: تدني مستوى 

الجزائرية والذي يقترن بعمليتي البحث والتدريس، عدم جعل الجودة كوسيلة وغاية من جهة األساتذة أو 

البحث، التعلم، الخدمات الطالبية... ين بخصوص مهامهم ونشاطاتهم األكاديمية )التدريس، اإلداريالطلبة أو 

األكاديمي  األداءالتعامل مع حوري في مختلف النشاطات، الخ( والتعامل معها كهدف هامش ي وليس كهدف م

بثقافة األرقام )عدد الخريجين، عدد املسجلين، عدد األساتذة، عدد املكتبات، عدد املخابر، عدد مشاريع 

غياب استراتيجية معتمدة لتحفيز كل البحث... الخ( وترجيح الجامعات الجزائرية لكفة الكم على كفة الكيف، 

وغيرها من األسباب التي  ،ين...اإلدارياألكاديمي من األساتذة أو الطلبة أو  األداءتحسين مستوى  من ساهم في

 تفوق هذه الدراسة.

األكاديمي فاملالحظ عدم وجود اختالف كبير بينها  األداءأما عن تشتت االجابات الخاصة بهذا البعد أو 

املنخفض وتركزها حول خيار منخفض في الغالب وخيار متوسط كذلك، وهذا ما يعكسه االنحراف املعياري 

ذلك بمالحظة تزايد إمكانات أن يفسر يمكن و  .(%24.90) %30ومعامل االختالف الذي يقل عن  (6247.)

كليات أساتذة تركزها للمستجوبين في نفس البيئة من نفس التخصص )بات وتزايد درجة اتماثل االج

نتائج  تبقى هذه املالحظة قائمة علىاألكاديمي فهل  األداء(. هذا بالنسبة لنتائج االقتصاد للجامعات الجزائرية

 .اإلداري  األداء

  مؤسسات التعليم العالي يف اإلداري األداءنتائج عرض    3.3.2.5

أو باألحرى  أداء مؤسسات التعليم العالييأتي في الجدول املوالي عرض ألهم نتائج البعد الثاني من أبعاد 

ثني عشر عبارة كل منها بخمسة خيارات من االلتزام العالي جدا إلى االلتزام ا ة على، موزعاإلداري  األداء

حسابي، ت الوصفية الخاصة باملتوسط الااإلحصاءعبر عنها بالتكرارات والنسب ثم  ،املنخفض جدا وال أعرف

 االختالف:  االنحراف املعياري ومعامل
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 في مؤسسات التعليم العالي اإلداري  األداء نتائج (:5/8الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

توجه أفراد عينة الدراسة إلى خيار االلتزام املتوسط بمؤشرات أو  أعالهالجدول يالحظ من عموما 

اإلجابات إلى نفس الخيار  ، تتوجه فيه أغلب2.785مقدر بـ:  لهذا البعدبمتوسط حسابي  اإلداري  األداءعبارات 

حيث يظهر ذلك في عبارة(،  12عبارة بخيار متوسط من أصل  11التفصل ) وجهمن  إذا نظرنا إلى الجدول 

فئة في ، وكذا املتوسطات الحسابية التي تنحصر جميع العباراتفي  ةخيار متوسط مسجلالنسب الغالبة ل

يمكن أن يفسر بالسياسة التي انتهجتها الجهات الوصية  التوجه هذا(. 3.40إلى  2.61املتوسط )االلتزام 

في كل والية وما هو جديد يعبر عنه بأنه جيد )فالجامعة املشيدة حديثا  على األقل تشييد جامعة خصوصا

من جهة جودة  (أو على األقل ذات جودة متوسطة ... أنها ذات جودة، لتجهيزاتهااتهاينظر ملبانيها، لفضاء

أما من جانب أداء املوارد البشرية فتحقيق هذه األخيرة ملستويات أداء متوسطة يجعل املالي،  األداءاالنفاق أو 
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مباني جامعية ذات جودة تشييد 01  
 412 7 40 76 174 89 26 ك

 متوسط 34.46 1.021 2.963
% 6.31 21.60 42.23 18.45 9.71 1.70 100 

02 
تشييد فضاءات علمية )مكاتب، 

 مخابر،...( ذات جودة

 412 10 56 108 142 88 8 ك
 متوسط 37.22 1.0091 2.711

% 1.94 21.36 34.47 26.21 13.59 2.43 100 

 شراء تجهيزات مكتبية ذات جودة  03
 412 20 58 71 160 91 12 ك

 متوسط 36.27 1.0214 2.816
% 2.91 22.09 38.83 17.23 14.08 4.85 100 

04 
شراء تجهيزات إعالم آلي ذات 

 جودة

 412 22 55 79 148 98 10 ك
 متوسط 36.05 1.0158 2.818

% 2.43 23.79 35.92 19.17 13.35 5.34 100 

 شراء كتب علمية ذات جودة 05
 412 5 29 58 177 122 21 ك

 متوسط 30.61 9544. 3.118
% 5.10 29.61 42.96 14.08 7.04 1.21 100 

 عقد مؤتمرات علمية ذات جودة 06
 412 7 50 90 190 60 15 ك

 متوسط 35.17 9682. 2.753
% 3.64 14.56 46.12 21.84 12.14 1.70 100 

07 
وجود سياسة واضحة الستقطاب 

 الكفاءات البشرية

 412 37 98 116 130 26 5 ك
 منخفض 40.81 9240. 2.264

% 1.21 6.31 31.55 28.16 23.79 8.98 100 

 تنوع كفاءات األفراد في الجامعة 08
 412 14 31 102 179 69 17 ك

 متوسط 32.58 9276. 2.847
% 4.13 16.75 43.45 24.76 7.52 3.40 100 

09 
توفر العدد الكافي من األفراد في 

 االدارات املساندة

 412 32 26 83 177 77 17 ك
 متوسط 30.53 8967. 2.937

% 4.13 18.69 42.96 20.15 6.31 7.77 100 

10 
استفادة األفراد في تطوير كفاءتهم 

 من فرص التدريب

 412 21 56 102 170 57 6 ك
 متوسط 35.26 9271. 2.629

% 1.46 13.83 41.26 24.76 13.59 5.10 100 

 التزام األفراد باملهام املنوطة بهم 11
 412 24 32 80 206 63 7 ك

 متوسط 29.58 8363. 2.827
% 1.70 15.29 50.00 19.42 7.77 5.83 100 

12 
التزام األفراد بتحقيق أهداف 

 الجامعة

 412 21 35 89 213 52 2 ك
 متوسط 29.16 7982. 2.737

% 0.49 12.62 51.70 21.60 8.50 5.10 100 

اإلداري  األداءبعد   متوسط 21.73 6052. 2.785 
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إلى خيار منخفض بمتوسط حسابي  األفرادفيها  التي توجهاألفراد يجيبون كذلك، باستثناء العبارة السابعة 

حقيقة الكفاءات إلى عدم إدراك القادة بالجامعات الجزائرية ل، ومن املمكن أن يعزى ذلك 2.264مقدر بـ: 

أما بالنسبة لتركز املتميز وتحسين جودة التعليم العالي.  األداءالبشرية وأهميتها في صنع الفارق وتحقيق 

واالنحراف  %21.73أو  %30كبيرة )معامل االختالف االجمالي الذي يقل عن وعدم تشتتها بدرجة االجابات 

املالحظة السابقة )االنتماء لكليات من نفس التخصص ( فاملحافظة على نفس 6052.أو  املنخفضاملعياري 

 املجتمعي؟ األداءإلى  ت متقاربة( كاف لتفسير ذلك. فهل تمتد هذه املالحظةتجعل االجابا

  مؤسسات التعليم العالي اجملتمعي يف األداءنتائج عرض    4.3.2.5

 :ياملجتمع األداءات الوصفية الخاصة بعبارات بعد اإلحصاءيتوضح في الجدول املوالي التكرارات والنسب و 

 في مؤسسات التعليم العالي املجتمعي األداء نتائج (:5/9الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 العبارة م

 مستوى االلتزام

وع
جم

امل
 

بي
سا

لح
ط ا

س
تو

امل
𝑿 

ي  ر
يا

ملع
ف ا

را
ح

الن
ا

 
𝛅 

ف
ال

خت
اال

ل 
ام

مع
  

C
V

 

ه 
جا

ات
بة

جا
اإل

دا 
ج

ي 
عال

 

لي 
عا

 

 

ط
وس

مت
 

 

ض
خف

من
 

 

دا
ج

ض 
خف

من
 

ف
عر

ال أ
 

 

01 
وجود خطة واضحة للجامعة في 

 خدمة املجتمع

 412 45 66 119 151 25 6 ك
 منخفض 35.77 8646. 2.417

% 1.46 6.07 36.65 28.88 16.02 10.92 100 

02 
وجود برامج للتوعية بخدمة 

 املجتمع

 412 32 106 142 109 18 5 ك
 منخفض 41.47 8883. 2.142

% 1.21 4.40 26.40 34.50 25.70 7.80 100 

03 
وحدات علمية لتعزيز عالقة  وجود

 الجامعة باملجتمع

 412 37 92 128 134 17 4 ك
 منخفض 38.82 8676. 2.235

% 0.97 4.13 32.52 31.07 22.33 8.98 100 

04 
احتفاظ الجامعة بعالقات قوية 

 مع مؤسسات املجتمع

 412 31 108 125 111 34 3 ك
 منخفض 42.65 9426. 2.21

% 0.73 8.25 26.94 30.34 26.21 7.52 100 

05 
ارتباط الجامعة مع مؤسسات 

 املجتمع باتفاقات علمية

 412 50 83 129 118 30 2 ك
 منخفض 38.16 8696. 2.279

% 0.49 7.28 28.64 31.31 20.15 12.14 100 

06 
مساهمة الجامعة في إصدار 

 املجالت الثقافية

 412 24 53 121 154 49 11 ك
 منخفض 36.19 9402. 2.598

% 2.67 11.89 37.38 29.37 12.86 5.83 100 

07 
مساهمة الجامعة في عقد الندوات 

 العلمية الهادفة لتنمية املجتمع

 412 13 60 126 170 36 7 ك
 منخفض 35.91 9011. 2.509

% 1.70 8.74 41.26 30.58 14.56 3.16 100 

08 
الهادفة إقامة املعارض الثقافية 

 لتنمية املجتمع

 412 19 97 141 129 22 4 ك
 منخفض 40.31 8965. 2.224

% 0.97 5.34 31.31 34.22 23.54 4.61 100 

09 
تقديم االستشارات املختلفة 

 ملؤسسات املجتمع

 412 47 109 140 98 17 1 ك
 منخفض 40.00 8285. 2.071

% 0.24 4.13 23.79 33.98 26.46 11.41 100 

10 
مساهمة الجامعة في حل املشاكل 

 االجتماعية املختلفة

 412 42 147 133 75 15 0 ك
 منخفض 43.55 8213. 1.886

% 0.00 3.64 18.20 32.28 35.68 10.19 100 

11 
مساهمة الجامعة في تنفيذ 

 املشاريع التنموية للمجتمع

 412 45 138 118 90 18 3 ك
 منخفض 44.77 8919. 1.992

% 0.73 4.37 21.84 28.64 33.50 10.92 100 

12 
مشاركة مؤسسات املجتمع في 

 تطوير جودة التعليم العالي

 412 30 131 129 103 19 0 ك
 منخفض 42.85 8681. 2.026

% 0.00 4.61 25.00 31.31 31.80 7.28 100 

 منخفض 29.32 6497. 2.2157 املجتمعي األداءبعد 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:
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على عكس البعدين السابقين تظهر نتائج الجدول السابق تأكيد أساتذة كليات االقتصاد املستهدفة 

املجتمعي، ويظهر ذلك من خالل التكرارات  األداءبالدراسة االلتزام املنخفض بجميع عبارات ومؤشرات 

إجابة منخفض أو متوسط، وبدقة أكثر من خالل املتوسطات الحسابية التي تنحصر الدالة على والنسب 

التوجه دير بالتنويه إرجاع تفسير هذا ومن الجاملجال الذي يعبر عن إجابة منخفض،  2.6و 1.81جميعها بين 

سبة لجميع ة وذلك بالنفي الجامعات الجزائري ثقافة الخدمة املجتمعيةفي مقدمتها غياب  :لجملة من األسباب

حصر ، مؤسساته طلباتو  املجتمعالنشاطات فمثال: تطور املقررات والبرامج الدراسية بعيدا عن احتياجات 

وال مجال إلقامة شراكات مع مؤسسات املجتمع من أجل تقديم حدود الجامعة  ضمناملخابر العلمية  أنشطة

التخصصات واعتمادها ال يتم انطالقا من ة ومجانية تفيد في حل مختلف املشاكل، فتح ياستشارات حقيق

احتياجات املجتمع بل انطالقا من تطلعات جامعية داخلية، إقامة ندوات ومؤتمرات لتحقيق أهداف داخلية 

بدل تركيزها على معالجة إشكاالت املجتمع... الخ. ومن األسباب كذلك القطيعة التي تحدث بين الجامعات 

تطوى توصيات وغياب ثقة هذه األخيرة في كفاءة الجامعة فمثال: رجية ائرية ومؤسسات املجتمع الخاالجز 

لالستفادة منها في دفع عجلة امللتقيات والندوات املنظمة في الجامعات لتصبح مجرد حبر على ورق وال سبيل 

م عدم استقبال الطلبة املتربصين ودعمهم لتحقيق أبحاث ترقى باملوضوعية العلمية، عد التنمية املجتمعية،

على األدوار الجامعات الجزائرية تركيز الخ. وجود برامج ووحدات علمية لتعزيز عالقة الجامعة باملجتمع... 

أما املجتمعي كهدف هامش ي.  األداءوالتعامل مع  اإلداريةبالنشاطات األكاديمية والخدمات ساسية الخاصة األ 

( وعدم تشتتها بدرجة كبيرة )يتوضح 2.2157عن تركز االجابات حول خيار منخفض )متوسط حسابي مقدر بـ: 

( فمن %29.32أو  %30ومعامل االختالف الذي يقل عن  .6497ذلك من خالل االنحراف املعياري املنخفض 

الظاهر أن املالحظة السابقة أو تماثل إجابات األساتذة وتقاربها باعتبارهم من نفس التخصص ومن كليات 

 متجانسة تفسر ذلك.

سبق يمكن القول أن أفراد عينة الدراسة أو  أساتذة كليات االقتصاد بالجامعات الجزائرية ملا وكملخص 

، أهميتها، أهداف ونماذج تطبيقها، ويؤكون كذلك تعريفهامن ناحية  يدركون مفهوم إدارة الجودة الشاملة

الجوهرية والداعمة لياتهم بقيمها أو بالقيم كعلى الضرورة الحتمية لتطبيقها خاصة وأن مستوى التزام 

من ناحية تعريفه، األسباب التي  األداءوتحسين  األداءومن جهة ثانية فهم يدركون كذلك مفهوم ، منخفض

لم  األداءوضرورة تحسينه خصوصا وأن مستوى االلتزام بمؤشرات  تدفع لتحسينه، النهج األنسب لتحسينه

هذه (. اإلداري واملجتمعي ومتوسط بالنسبة لألداء  املستوى املتوسط )منخفض بالنسبة لألداء األكاديمي يتعد

النتائج تم استنتاجها باستخدام طرق إحصائية بسيطة )التكرارات، النسب، املتوسطات الحسابية، 

ة املتقدمة والتي تساعد اإلحصائياالنحرافات املعيارية ومعامالت االختالف(، لنأتي اآلن إلى استخدام الطرق 

 الفرضيات والنموذج االفتراض ي واستخالص  نتائج الدراسة.أكثر في اختبار 
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 .   اختبار الفرضيات والنموذج االفرتاضي للدراسة3.5

الفرضية تعبر عن تخمين مشكوك فيه ولكنه محتمل، وهي  »أن:  Lalande M. Guigue-Durningيشير 

وفي نموذج الدراسة االفتراض ي هناك عالقات  ،1«تعكس النظرة الخيالية عن املعرفة وتبنى من أجل االختبار 

 التصوريةوالنظرة تشكل في مجملها فرضيات الدراسة  األداءوأبعاد  قيم إدارة الجودة الشاملةمتداخلة بين 

العالقات ال يمكن قياسها بطرق احصائية بسيطة بل من الضروري الفرضيات أو باألحرى األولى، هذه 

يدمج مع التحليل  بهذا يكتمل التحليل الكمي الذيبدقة، و  الختبارهامتقدمة إحصائية استخدام طرق 

كل ذلك يتم من خالل ما توصلت إليه الدراسات السابقة.  مقارنة معر الفرضيات والنموذج بي لتختالكيف

وذج نماذج املعادالت البنائية واختبار نم، التحليل الكمي والتركيبي الختبار فرضيات الدراسة العناصر التالية:

 .اختبار فرضيات الدراسة مقارنة بالدراسات السابقة ،الدراسة االفتراض ي

 التحليل الكمي والرتكييب الختبار فرضيات الدراسة   1.3.5

ة املتقدمة املستخدمة )مقارنة املتوسطات، معامالت االرتباط، نماذج االنحدار، اإلحصائيتشكل الطرق 

في التحليل الكمي لقياس العالقات التركيبية  الجزء الرئيساختبار التباين( و ة اإلحصائياختبار داللة الفروق 

أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الطرق بالنسبة بين متغيرات الدراسة وبالتالي اختبار الفرضيات، فما هي 

 لكل فرضية على حدة؟

 التحليل الكمي والرتكييب الختبار الفرضية األوىل   1.1.3.5

 التزام درجة تحسين في دور  األداءو  الشاملة الجودة إدارة إلدراك » ية األولى على أنه:تنص الفرض

 اإلداري و  األكاديمي األداء ومؤشرات والداعمة الجوهرية بالقيم الجزائرية اليــــــــــــــــالع التعليم مؤسسات

 من خالل الجداول املتقاطعة املتوسطاتوبغية اختبارها كميا وتركيبيا تم استخدام مقارنة ، « واملجتمعي

البرامج املستخدمة ال تتيح اختبارات خاصة بهذه األسئلة خصوصا وأن  متعددة االستجاباتألسئلة بالنسبة ل

كذلك . الرتبي الختبار العالقة بين األسئلة من هذا النوع أو املتغيرات الرتبيةاالرتباط معامل ذلك، وكذا إال 

 :كاآلتيضية إلى جزئين هذه الفر تفصيل  يمكن

يظهر الجدول  دور إدراك إدارة الجودة الشاملة في تحسين درجة االلتزام بالقيم الجوهرية والداعمة: ‒

املتعلق بمعنى إدارة الجودة الشاملة بدرجة االلتزام  املوالي مقارنة املتوسطات الختبار عالقة السؤال

 :نيهاقيم الجوهرية والداعمة وضرورة تببال

 

1 Luc Albarello, Apprendre à Chercher: L'Acteur Social et la Recherche Scientifique, De Boeck, 2ème Edit., Bruxelles, 2004, p. 44 
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 العالقة بين معنى إدارة الجودة الشاملة وااللتزام بالقيم الجوهرية والداعمة(: 5/10الجدول رقم )

 مقارنة املتوسطات

 اإلجابةخيارات 

فلسفة إدارية ألداء 

العمل بصفة 

 صحيحة

أسلوب للتحسين 

املستمر في كل 

 املستويات التنظيمية

نظام متكامل 

يتضمن عدة قيم 

 وأساليب وأدوات

ثقافة مشتركة ترتكز 

أكثر على قيم تحقيق 

 الجودة

 أخرى 

 2.44 2.53 2.50 2.58 2.40 القيم الجوهرية

 2.37 2.51 2.53 2.47 2.36 القيم الداعمة

 2.9 3.2 3.4 3.2 3.5 ضرورة االلتزام بالقيم الجوهرية

 3.0 3.4 3.5 3.5 3.5 الداعمةضرورة االلتزام بالقيم 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

أو عالقة غير  (.Manu Carricano et alوجود عالقة أقل وضوحا )كما أطلق عليها  أعاله من الجدول  يتبين

 ة الشاملة ودرجة االلتزام بالقيم فيعن السؤال املتعلق بإدراك معنى إدارة الجود اإلجابةمعنوية بين خيارات 

كليات االقتصاد املستهدفة بالدراسة، ذلك ما يدل عليه التغير الطفيف الذي حدث عند مقارنة املتوسطات 

وضرورة  2.58إلى  2.40عن هذا السؤال، فبالنسبة للقيم الجوهرية تغير املتوسط من  اإلجابةملختلف خيارات 

 3.0وضرورة االلتزام بها من  2.53إلى  2.36ن ، أما القيم الداعمة فاملتوسط تغير م3.5إلى  2.9االلتزام بها من 

والتي تؤكد وجود إدراك  في املبحث السابقات الوصفية اإلحصاءأو  نتائجالمع طبعا  وهذا ما يتفق. 3.5إلى 

الجودة الشاملة من قبل األساتذة في حين أن درجة االلتزام بالقيم الجوهرية والقيم الداعمة  إدارةعنى مل

وعالقته بدرجة  أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملةلسؤال املتعلق بأما بالنسبة ل. أو متوسطة منخفضة

 فالجدول املوالي يوضح نتائجه:  االلتزام

 إدارة الجودة الشاملة وااللتزام بالقيم الجوهرية والداعمة أهمية تطبيقالعالقة بين (: 5/11الجدول رقم )

 مقارنة املتوسطات

 اإلجابةخيارات 

النظام  تطوير 

 اإلداري 

تحسين جودة 

 املخرجات التعليمية

تحقيق أهداف 

 التعليم العالي ككل

الحصول على اعترافات 

 من منظمات دولية
 أخرى 

 2.43 2.54 2.51 2.51 2.42 القيم الجوهرية

 2.34 2.52 2.45 2.49 2.40 القيم الداعمة

 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3 ضرورة االلتزام بالقيم الجوهرية

 3.4 3.7 3.5 3.4 3.4 ضرورة االلتزام بالقيم الداعمة

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

لم تتغير  بأهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملةعن السؤال املتعلق  اإلجابةبالنسبة ملختلف خيارات 

بين هذا السؤال كمتغير وكذا درجة االلتزام بالقيم، معنوية التغير الكبير والذي يثبت وجود عالقة املتوسطات 

أما القيم ، 3.4إلى  3.3وضرورة االلتزام بها من  2.54إلى  2.42فمن جانب القيم الجوهرية تغير املتوسط من 

، وهذا ما يتوافق كذلك مع 3.7إلى  3.4وضرورة االلتزام بها من  2.52إلى  2.34الداعمة فاملتوسط تغير من 

إدارة الجودة الشاملة  أهمية تطبيق والتي تؤكد أن أساتذة كليات االقتصاد يدركون ، املبحث السابقنتائج 
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بالقيم الجوهرية والداعمة. ويأتي الجدول املوالي ليستعرض  أو املتوسط ولكنهم يؤكدون االلتزام املنخفض

 االلتزام:  نتائج السؤال املتعلق بنماذج تطبيق إدارة الجودة الشاملة وعالقته بدرجة

 إدارة الجودة الشاملة وااللتزام بالقيم الجوهرية والداعمة نماذج تطبيقالعالقة بين (: 5/12الجدول رقم )

 مقارنة املتوسطات

 اإلجابةخيارات 

االعتماد على نماذج 

 املختصين

االعتماد على نماذج 

 املنظمات الدولية

االعتماد على نماذج 

 الجامعات الرائدة

نموذج خاص  بناء

 بثقافة الجامعة
 أخرى 

 2.27 2.49 2.66 2.72 2.86 القيم الجوهرية

 2.30 2.47 2.60 2.62 2.68 القيم الداعمة

 3.2 3.5 3.3 3.2 3.4 ضرورة االلتزام بالقيم الجوهرية

 2.7 3.5 3.4 3.4 3.5 ضرورة االلتزام بالقيم الداعمة

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

متغير نماذج تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومتغيرات عالقة بين وجود عدم الجدول أعاله  يتبين من

 2.86إلى  2.27 هو من يعبر على ذلك: من اإلجابةقيمها، والتغير الطفيف الذي حدث في متوسطات خيارات 

بالنسبة للقيم  2.68إلى  2.30بالنسبة لضرورة االلتزام بها، من  3.5إلى  3.2بالنسبة للقيم الجوهرية ومن 

والتي تؤكد ، وهو ما يتوافق كذلك مع نتائج املبحث السابقبالنسبة لضرورتها.  3.5إلى  2.7الداعمة ومن 

بقيمها الجوهرية  أو املتوسط إدراك املستجوبين لنماذج تطبيق إدارة الجودة الشاملة وااللتزام املنخفض

والي يظهر ـــدول املـــــــــــــــــــــــــــــــــاملتعلق بضرورة تطبيقها وااللتزام بقيمها فالجوالداعمة. أما العالقة بين السؤال الرتبي 

 ذلك: 

 مةلتزام بالقيم الجوهرية والداعإدارة الجودة الشاملة واال ضرورة تطبيقالعالقة بين (: 5/13الجدول رقم )

 القيم                االختبارات
 Rhô de Spearmanمعامل االرتباط 

 درجة املعنوية معامل االرتباط

 002. **-154.- القيم الجوهرية

 001. **-169.- القيم الداعمة

 000. **391. ضرورة االلتزام بالقيم الجوهرية

 000. **415. ضرورة االلتزام بالقيم الداعمة

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

تظهر نتائج الجدول أعاله وجود عالقة عكسية ضعيفة جدا بين ضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

ا بإشارة سالبة وفي مله معامل االرتباط يبينهودرجة االلتزام بالقيم الجوهرية والقيم الداعمة، وذلك ما 

ر باختيار املستجوبين ، وهذا إنما يفس(للقيم الداعمة -169.-وللقيم الجوهرية  -154.-)  0.19إلى  0املجال من 

 أو املتوسط بمقابل تأكيدهم على االلتزام املنخفض (%65.05لخيار ضروري جدا بالنسبة لهذا السؤال )

في حين أن التوافق الذي حدث في إجابتهم بين  (،)انظر نتائج املبحث السابقبالقيم الجوهرية والداعمة 

( ضروري جدالخيار  %51.46ضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة وضرورة االلتزام بقيمها الجوهرية )
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 391.العالقة بينهما موجبة ومعنوية بمعامل ارتباط مقدر بـ: ، جعل (لخيار ضروري جدا %56.31والداعمة )

أن  اإلشارة. وتجدر الداعمةضرورة االلتزام بالقيم بالنسبة ل 415.و بالقيم الجوهريةضرورة االلتزام بالنسبة ل

القيم الجوهرية والداعمة هي متغيرات أساسية في الدراسة تشكل أبعاد املتغير املستقل أو قيم إدارة الجودة 

نها سؤال واحد في سؤال في االستبيان( أما ضرورة االلتزام بها )خصص لكل م 14الشاملة )خصص لكل منها 

االستبيان( فهي هامشية في التحليل وغير أساسية، وعلى إثر ذلك يتأكد عدم وجود دور لضرورة تطبيق إدارة 

 الجودة الشاملة في تحسين درجة االلتزام بقيمها.

دراك وبناء على نتائج الجداول السابقة ينفى الشطر األول من الفرضية ويتأكد كميا عدم وجود دور إل 

 ، فهل ينفى شطرها الثاني كذلك؟لتزام بالقيم الجوهرية والداعمةإدارة الجودة الشاملة في تحسين درجة اال

تظهر  :واملجتمعي اإلداري األكاديمي،  األداءبمؤشرات في تحسين درجة االلتزام  األداءدور إدراك  ‒

االرتباط الرتبي لقياس هذا الدور، بدءا بالعالقة  تالجداول املتقاطعة املوالية مقارنة املتوسطات ومعامال 

 وااللتزام بمؤشراته املختلفة:  األداءمفهوم إدراك بين 

 األداءبمؤشرات وااللتزام  األداءمفهوم العالقة بين (: 5/14الجدول رقم )

 مقارنة املتوسطات

 اإلجابةخيارات 

مفهوم ضيق يتعلق بمدى تحقيق النتائج 

 األكاديمية فقط

مفهوم شمولي يتعلق بأداء مختلف 

 العمليات الجامعية
 أخرى 

 2.18 2.63 2.41 األكاديمي األداء

 2.50 2.79 2.77 اإلداري  األداء

 1.82 2.29 2.19 املجتمعي األداء

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

درجة االلتزام و  األداءتوضحه نتائج الجدول أعاله عدم وجود عالقة واضحة بين إدراك مفهوم ما 

إلى  2.18عن هذا السؤال تغيرات بسيطة: من  اإلجابةبمؤشراته املختلفة، حيث تغيرت املتوسطات لخيارات 

بالنسبة لألداء  2.29إلى  1.82ومن  اإلداري بالنسبة لألداء  2.79إلى  2.50بالنسبة لألداء األكاديمي، من  2.63

أداء التي تؤكد وجود إدراك من قبل املستجوبين ملفهوم ملبحث السابق، و ما يتفق مع نتائج ااملجتمعي، وهو 

أما عن العالقة بين بمؤشراته املختلفة. أو املتوسطة ودرجة االلتزام املنخفضة  مؤسسات التعليم العالي

 ه فالجدول املوالي من يعرض نتائجها:أسباب تحسينه ودرجة االلتزام بمؤشرات

 األداءبمؤشرات وااللتزام  األداءأسباب تحسين العالقة بين (:5/15الجدول رقم )

مقارنة 

 املتوسطات

 اإلجابةخيارات 

 أخرى  ضرورة التحسين املستمر  لألداء تحديات بيئية تفرض على الجامعة ذلك عدم تحقيق األهداف املخطط لها

 2.36 2.52 2.56 2.39 األكاديمي األداء

 2.55 2.78 2.77 2.73 اإلداري  األداء

 1.98 2.19 2.24 2.14 املجتمعي األداء

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:
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بالنسبة لألداء  2.78إلى  2.55بالنسبة لألداء األكاديمي، من  2.56إلى  2.36)من يعبر التغير الطفيف 

عن السؤال  اإلجابةالذي حدث ملتوسطات خيارات بالنسبة لألداء املجتمعي(  2.24إلى  1.98ومن  اإلداري 

عن عدم وجود عالقة واضحة بين هذا السؤال كمتغير املتعلق بأسباب تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي 

والتي ، ع نتائج املبحث السابقواملجتمعي. وهو ما يتفق م اإلداري األكاديمي و  األداءومتغيرات االلتزام بمؤشرات 

بمقابل االلتزام املنخفض أو املتوسط بمختلف  األداءيتضح من خاللها وجود إدراك ألسباب تحسين 

والي يظهر مختلف ـــــــــــــــــــــــــودرجة االلتزام بمؤشراته فالجدول امل األداءأما العالقة بين نهج تحسين  مؤشراته.

 نتائجها: 

 األداءبمؤشرات وااللتزام  األداءنهج تحسين العالقة بين (: 5/16)الجدول رقم 

 مقارنة املتوسطات
 اإلجابةخيارات 

 أخرى  التحسين الجذري  التحسين املستمر

 2.22 2.26 2.64 األكاديمي األداء

 2.77 2.64 2.87 اإلداري  األداء

 2.03 2.09 2.29 املجتمعي األداء

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

متغير نهج تحسين أداء مؤسسات التعليم ما تظهره مختلف نتائج الجدول عدم وجود عالقة واضحة بين 

 ات، حيث نالحظ وجود تغير واملجتمعية اإلداريةيمية، ومتغيرات االلتزام بمؤشراته املختلفة األكادالعالي 

إلى  2.77بالنسبة لألداء األكاديمي ومن  2.64إلى  2.22ؤال من عن هذا الس اإلجابةخيارات ملتوسطات  ةطفيف

بالنسبة لألداء املجتمعي. وهو ما يتفق مع معطيات املبحث  2.29إلى  2.03ومن  اإلداري بالنسبة لألداء  2.87

من جهة  مؤسسات التعليم العالي أداءلتحسين والتي تؤكد إدراك املستجوبين للنهج األنسب  ،السابق

ودرجة االلتزام  األداءأما العالقة بين ضرورة تحسين . أخرى من جهة  األداءوالتزامهم املنخفض بمؤشرات 

 فمعامالت االرتباط في الجدول املوالي هي من تحددها: هبمؤشرات

 األداء بمؤشرات وااللتزام األداء تحسين ضرورة بين العالقة(:5/17الجدول رقم )

 االختبارات                القيم
 Rhô de Spearman معامل االرتباط

 درجة املعنوية معامل االرتباط

 001. **-165.- األكاديمي األداء

 546. 030.- اإلداري  األداء

 000. **-313.- املجتمعي األداء

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

 األداءبين متغير ضرورة تحسين  جدا وضعيفة عكسيةيتضح من النتائج في الجدول أعاله وجود عالقة 

 ،(-165.-) 0.19و 0 باط السالب والذي ينحصر بينبمؤشراته األكاديمية يوضحها معامل االرت االلتزامودرجة 

فهي سالبة وغير معنوية تماما يظهرها  اإلداري  األداءودرجة االلتزام بمؤشرات  أما العالقة بين هذا املتغير 

، وبخصوص العالقة بين هذا (0.05تفوق  546. )درجة املعنوية وغير املعنوي  (030.-السالب )معامل االرتباط 
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عبر عنها معامل االرتباط السالب والذي ضعيفة ياملجتمعي فهي سالبة و  األداءاملتغير ودرجة االلتزام بمؤشرات 

 دور . وبناء على هذه النتائج يتأكد عدم وجود (-313.-) 0.39إلى  0.20الضعيف من  يقع في مجال االرتباط

هذه  بعدم وقوع مشاهدات ويفسر ذلك ه،درجة االلتزام بمؤشراتو  األداء ضرورة تحسين دراكمعنوي إل 

واملتوسط بمقابل االلتزام الضعيف  األداءتحسين حد، أي إدراك املستجوبين لضرورة تجاه وااملتغيرات في ا

 بمؤشراته املختلفة )حسب ما تظهره نتائج املبحث السابق(.

في الجداول األربعة السابقة ينفى الشطر الثاني من الفرضية  SPSSعلى التحليل الكمي ملخرجات وبناء 

 األداء بمؤشرات االلتزام درجة تحسين فيمؤسسات التعليم العالي  أداء دراكاألولى ويتأكد عدم وجود دور إل 

 .واملجتمعي اإلداري  األكاديمي،

 

 

 

 الفرضية البديلة الثانية أم العكس؟كميا فهل ستنفى 

 الثانيةالكمي والرتكييب الختبار الفرضية  التحليل   2.1.3.5

 األداءلقيم إدارة الجودة الشاملة دور في تحسين  » :هي فرضية من فرضيات الدور تنص على أنه

االرتباط الرتبي البسيط،  ، تم اختبارها كميا وتركيبيا باستخدام«األكاديمي ملؤسسات التعليم العالي الجزائرية 

 األول ، بدءا بالجدول ةوذلك كما يظهر في الجداول املوالي ين،االنحدار املتعددو االرتباط  ،االرتباط الجزئي

  الذي يستعرض مصفوفة االرتباط الرتبي البسيط:

 األكاديمي األداءمصفوفة االرتباط البسيط بين قيم إدارة الجودة الشاملة و  (:5/18) رقم الجدول 

 القيم                االختبارات
 Rhô de Spearmanاالرتباط  معامل

 درجة املعنوية معامل االرتباط

 000. **571. القيم الجوهرية

 000. **565. القيم الداعمة

 008. **-131.- ضرورة االلتزام بالقيم الجوهرية

 000. **-184.- ضرورة االلتزام بالقيم الداعمة

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

تعكس القيم الجوهرية األكاديمي و  األداءبين  متوسطة وجود عالقة موجبة معنويةهذه املصفوفة  تبين

(، وعالقة موجبة معنوية كذلك 571.) 0.59إلى  0.40املعنوي ضمن املجال املتوسط من  Spearmanبمعامل 

، أما العالقة بينه وضرورة هذه القيم الجوهرية أو 565.توسط مقدر بـ: بينه والقيم الداعمة بمعامل ارتباط م

لضرورة  -131.-( تتوضح من خالل معاملي االرتباط: 0.19إلى  0الداعمة فهي عالقة سالبة وضعيفة جدا )من 

من خالل نفي الشطر األول والثاني للفرضية البديلة األوىل تتأكد كميا الفرضية الصفرية هلا أو عدم 

يف حتسني درجة التزام مؤسسات التعليم  األداءإلدراك إدارة اجلودة الشاملة ووجود دور معنوي 

 واجملتمعي اإلدارياألكادميي و األداءالعــــــــــــــــالي اجلزائرية بالقيم اجلوهرية والداعمة ومؤشرات 

.α = 5%عند مستوى داللة 



امليداني للدراسة واختبار الفرضيات اإلطار .  الفصـل 

 

 

ويمكن أن يفسر ذلك بخيار املستجوبين لضرورة هذه القيم لضرورة القيم الداعمة.  -184.-القيم الجوهرية و

 اإلجابةاألكاديمي، فالذي يتوضح من املبحث السابق هو اتجاههم بنفس  األداءبها ومؤشرات ودرجة االلتزام 

ما يجعل  (منخفضة أو متوسطةاألكاديمي ) األداءلتحديد درجة االلتزام بالقيم الجوهرية والداعمة وكذا 

تحديد ضرورة  معنوي، أماموجب و مشاهدات هذه املتغيرات في اتجاه واحد وعليه يكون معامل االرتباط 

ما يجعل اتجاه  درجة االلتزاميبعد عن إجابة  )ضروري جدا( االلتزام بهذه القيم فاملستجوبين اتجهوا إلى خيار 

وما وبالتالي معامل ارتباط سالب وضعيف.  مختلف األكاديمي األداءومشاهدات  تحديد الضرورة مشاهدات

والتي تشكل أبعاد قيم دام أن نموذج الدراسة يعتبر أن القيم الجوهرية والداعمة هي املتغيرات األساسية 

متغير هامش ي )خصص له سؤال  إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، وضرورة االلتزام بها هي

 سالب وضعيف جدا( االرتباط مش ي ألن معاملاألكاديمي أكد هذا )ها األداءين واحد( ومعامل االرتباط بينه وب

األكاديمي كمتغير تابع والقيم  األداء)الذي يحدد العالقة بين  يمكن أن يحذف من نموذج االنحدار املتعدد

ة يعرض في الجدول املوالي اإلحصائي، ولتأكيد ذلك أكثر باالختبارات الجوهرية والداعمة كمتغير مستقل(

 اديمي والقيم الجوهرية والداعمة باستبعاد ضرورة تطبيقها:األك األداءبين االرتباط 

 باستبعاد ضرورة االلتزام بهاالقيم و األكاديمي  األداءي بين مصفوفة االرتباط الجزئ (:5/19) رقم الجدول 

 القيم                االختبارات
 الجزئيمعامل االرتباط 

 درجة املعنوية معامل االرتباط

 000. **556. بهاضرورة االلتزام باستبعاد  القيم الجوهرية

 000. **537. بهاضرورة االلتزام  باستبعاد القيم الداعمة

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

وهرية والداعمة باستبعاد ضرورة تطبيقها، األكاديمي والقيم الج األداءلم تتغير طبيعة العالقة بين 

مصفوفة االرتباط الجزئي أعاله ال تزال هذه العالقة في خانة االرتباط املوجب املعنوي ضمن فطبقا ملعطيات 

األكاديمي  األداءفمعامل االرتباط بين ، البسيطمقارنة بمصفوفة االرتباط  (0.59إلى  0.40املجال املتوسط )

ط بينه والقيم الداعمة باستبعاد أما معامل االرتبا، 556.تطبيقها مقدر بـ:  ةوالقيم الجوهرية باستبعاد ضرور 

وعليه تتأكد وجود عالقة موجبة معنوية بين القيم الجوهرية والداعمة  537.ضرورة تطبيقها فهو مقدر بـ: 

األكاديمي كمتغير تابع ال يؤثر فيها استبعاد متغيري ضرورة االلتزام بهذه القيم  األداءو  تقلينمس يرينكمتغ

لشكل االنتشار ونتائج نموذج االنحدار املتعدد الذي يختبر هذه العالقة أكثر وفقا بذلك تحدد يبدرجة كبيرة، ل

 : املواليالجدول 
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 األكاديمي األداءو  الداعمةو  الجوهرية لقيم( ل3DPlot) شكل االنتشار (:5/12) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XLSTATإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

الجوهرية والداعمة كمتغيرين مستقلين  القيمخطية بين طردية يظهر من شكل االنتشار وجود عالقة 

بتحسين درجة االلتزام لتزام بالقيم ستترجم تحسين درجة االديمي كمتغير تابع، بمعنى أن األكا األداءو 

األكاديمي ملؤسسات  األداءاألكاديمي، أو أنه يوجد دور لقيم إدارة الجودة الشاملة في تحسين  األداءبمؤشرات 

 التعليم العالي الجزائرية، ويحدد ذلك كميا وبدقة وفقا ملعطيات الجدول املوالي:

  األكاديمي األداءو  القيم الجوهرية والقيم الداعمة بين املتعدد االنحدار (:5/20) رقم لجدول ا

 ملخص النموذج

 النموذج
 الخطأ املعياري للتقدير معامل التحديد املصحح معامل التحديد معامل االرتباط املتعدد

.600 .360 .356 .50114 

 ANOVAجدول 

 مستوى املعنوية Fisher قيمة متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات النموذج

 000. 114.824 28.837 2 57.675 االنحدار

   251. 409 102.717 البواقي

    411 160.392 املجموع

 املعامالت

 النموذج
املعامالت  املعامالت األصلية

 املعيارية

اختبار 

Student 

مستوى 

 املعنوية

 اختبار التعدد الخطي

 Tolerance VIF الخطأ املعياري  قيمة املعلمة

   000. 10.615  100. 1.058 )الثابت(

 1.840 544. 000. 6.441 346. 045. 288. الجوهرية القيم

 1.840 544. 000. 5.761 309. 050. 288. القيم الداعمة

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

 288.+  1.058األكاديمي =  األداء) :يكتب نموذج االنحدار املتعدد وفقا ملعطيات الجدول أعاله كما يلي

 Fisherقيمة في القيم الداعمة(، ويعبر عن جودته مجموعة من املؤشرات تتمثل أوال  288.الجوهرية + القيم 
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تمثيل العالقة وتؤكد أن النموذج مناسب في 1 *(3.02) الحرجة( التي تفوق القيمة 114.824املحسوبة )

واملتغيرين املستقلين وكذا القوة التفسيرية العالية للنموذج من الناحية الخطية املفترضة بين املتغير التابع 

تعبر عن املعنوية التي  tوثانيا القيم االحتمالية املقابلة الختبار  ،%5يقل عن كلي  االقتصادية بمستوى معنوية

( أو تأثير كل متغير مستقل لوحده على املتغير 000.ويساوي  %5ن الجزئية ملعلمات النموذج )جميعها يقل ع

يقابله  أو القيم الداعمة في القيم الجوهريةسواء التابع، فاملعامالت األصلية تدل على أن التغير بقيمة واحدة 

، واملعامالت املعيارية تدل على أن التغير بانحراف معياري واحد بالنسبة 288.مقدر بـ األكاديمي  األداءفي تغير 

 األداءوبالنسبة للقيم الداعمة يقابله تغير في  346.األكاديمي مقدر بـ:  األداءقيم الجوهرية يقابله تغير في لل

عبر على أن القيم الجوهرية والتي ت( 360.املوجب ) R2معامل التحديد وثالثا قيمة ، 309.األكاديمي مقدر بـ: 

ترجع  %64من التغييرات التي تحدث لألداء األكاديمي وأن النسبة املتبقية  %36والقيم الداعمة تفسر 

طي تفسر بعدم وجود مشكلة التعدد الخالتي معامالت اختبار التعدد الخطي قيم وأخيرا لألخطاء العشوائية، 

 5األقل من  VIF معامل سواءالدقة في تقدير نموذج االنحدار،  على درجة بين املتغيرين املستقلين بما يؤثر 

من التغيرات الحاصلة في املتغير املستقل  %54.4أن  أو  544.) 0.2الذي يفوق  Toleranceمعامل ( و 1.840)

وفقا لنموذج . و (خر األول أو الثانياألول أو الثاني هي مستقلة عن التغيرات الحاصلة في املتغير املستقل اآل 

األكاديمي  األداءللقيم الجوهرية والداعمة كمتغيرين مستقلين في تحسين االنحدار املتعدد يتأكد وجود دور 

كمتغير تابع وهو ما يتوافق مع قيمة معامل االرتباط املتعدد بين هذه املتغيرات والتي تقع ضمن خانة االرتباط 

 .(600.)املوجب القوي 

 

 

 

 فهل ستتأكد كميا الفرضية البديلة الثالثة أم العكس؟

 الثالثةالتحليل الكمي والرتكييب الختبار الفرضية    3.1.3.5

 األداءلقيم إدارة الجودة الشاملة دور في تحسين  »: من فرضيات الدور كذلك تنص على أنهي فرضية 

نفس طرق الفرضية ، تم اختبارها كميا وتركيبيا باستخدام «ملؤسسات التعليم العالي الجزائرية  اإلداري 

ين(، ليتم التوصل إلى مجموعة من االنحدار املتعددو االرتباط  ،الجزئيو االرتباط البسيط الثانية )مصفوفتي 

ما يعرض في الجدول املوالي الخاص بقيم مصفوفة االرتباط الرتبي البسيط بين متغيرات هذه  النتائج أوال 

 الفرضية: 

 06نظر امللحق رقم أ *

كميا  تنفى خالل التحليل الرتكييب ملصفوفيت االرتباط اجلزئي والبسيط وقيم منوذج االحندار املتعدد ومن

األداء يف حتسني  دور إدارة اجلودة الشاملة لقيم الثانية وتتأكد الفرضية البديلة هلا أوالفرضية الصفرية 

 .α = 5%عند مستوى داللة ؤسسات التعليم العــــــــــــــــالي اجلزائرية األكادميي مل
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 اإلداري  األداءمصفوفة االرتباط البسيط بين قيم إدارة الجودة الشاملة و  (:5/21) رقم الجدول 

 القيم                االختبارات
 Spearmanمعامل االرتباط 

 درجة املعنوية معامل االرتباط

 000. **379. القيم الجوهرية

 000. **378. القيم الداعمة

 557. 029. ضرورة االلتزام بالقيم الجوهرية

 134. 074.- ضرورة االلتزام بالقيم الداعمة

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

والقيم الجوهرية  اإلداري  األداءيظهر جليا من خالل هذه املصفوفة وجود عالقة موجبة معنوية بين 

، ويمكن أن تغطي 378.وبينه والقيم الداعمة بمعامل ارتباط مقدر بـ:  379.يمثلها معامل االرتباط املقدر بـ: 

 وتفسر هذه النتائج(، 0.39إلى  0.20معنوية هذه املعاملين وقوعها في مجال االرتباط املوجب الضعيف )من 

بالنسبة لهذه املتغيرات تكاد  اإلجابةوالتي تؤكد أن املشاهدات أو خيارات ، نتائج املبحث السابقإلى بالرجوع 

الجوهرية والداعمة تكون في اتجاه واحد أو في اتجاه متقارب ولكنه ليس متطابق )منخفض بالنسبة للقيم 

 لعالقةأما بالنسبة . وضعيفة موجبة( وهو ما يجعل قيم معامالت االرتباط اإلداري ومتوسط بالنسبة لألداء 

 يساوي  ضعيف جداط ارتبابمعامل فهي غير معنوية تماما ضرورة االلتزام بالقيم الجوهرية ب اإلداري  األداء

، وبالنسبة لعالقته بضرورة االلتزام بالقيم الداعمة فهي غير معنوية 557.أو  %5معنوية يفوق ومستوى  029.

، وهذا إنما 134.أو  %5ومستوى املعنوية الذي يفوق  074.-يعكسها معامل االرتباط السالب والضعيف جدا 

، ومن جهة أخرى إمكانية استبعاد ضرورة بالنسبة لهذه املتغيرات اإلجابةيؤكد من جهة عدم تماثل اتجاه 

الذي يربط بين القيم الجوهرية والداعمة والقيم الداعمة من نموذج االنحدار )اللتزام بالقيم الجوهرية ا

( بصفتها متغيرات هامشية في نموذج الدارسة وترتبط مع كمتغير تابع اإلداري  األداءكمتغيرين مستقلين و 

هذا يمكن أن يتأكد إحصائيا كذلك من خالل مصفوفة االرتباط و بعالقة غير معنوية تماما،  اإلداري  األداء

 الجزئي في الجدول أدناه: 

 والقيم باستبعاد ضرورة االلتزام بها اإلداري  األداءمصفوفة االرتباط الجزئي بين  (:5/22) رقم الجدول 

 القيم                االختبارات
 الجزئيمعامل االرتباط 

 املعنوية درجة معامل االرتباط

 000. **405. بهاالقيم الجوهرية باستبعاد ضرورة االلتزام 

 000. **381. بهاضرورة االلتزام  باستبعاد القيم الداعمة

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

 405.والقيم الجوهرية باستبعاد ضرورة االلتزام بها إلى  اإلداري  األداءتحسن معامل االرتباط الجزئي بين 

(، وتحسن كذلك معامل االرتباط الجزئي الذي 379.مقارنة مع معامل االرتباط البسيط بين ذات املتغيرين )

مقارنة مع معامل االرتباط البسيط  381.إلى والقيم الداعمة باستبعاد ضرورة االلتزام بها  اإلداري  األداءيربط 



امليداني للدراسة واختبار الفرضيات اإلطار .  الفصـل 

 

 

إلى األحسن مقارنة  تغير طفيف ما دام أن معامالت االرتباط الجزئي تغيرت(، و 378.بين نفس املتغيرين )

يتأكد التأثير الهامش ي لضرورة االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة في تقدير بمعامالت االرتباط البسيط 

 ذلك وفقا لشكل االنتشار والجدول أدناه:، ليتحدد نموذج االنحدار الذي يقدر اإلداري  األداءالعالقة بينها و 

 اإلداري  األداءو  الداعمةو  الجوهرية لقيم( ل3DPlot) شكل االنتشار (:5/13) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XLSTATإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

 اإلداري  األداءهناك عالقة طردية خطية واضحة بين القيم الجوهرية والداعمة كمتغيرين مستقلين و 

ملؤسسات التعليم  اإلداري  األداءقيم إدارة الجودة الشاملة في تحسين كمتغير تابع، بمعنى أنه هناك دور ل

 نموذج االنحدار املتعدد في الجدول أدناه:  قيم العالي الجزائرية، ويتحدد ذلك بدقة وفقا ل

 اإلداري  األداءو  والقيم الداعمةالقيم الجوهرية  بين املتعدد االنحدار(:5/23) رقم الجدول 

 ملخص النموذج

 النموذج
 الخطأ املعياري للتقدير معامل التحديد املصحح معامل التحديد معامل االرتباط املتعدد

.431 .186 .182 .54753 

 ANOVAجدول 

 مستوى املعنوية Fisher قيمة متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات النموذج

 000b. 46.616 13.975 2 27.950 االنحدار

   300. 409 122.615 البواقي

    411 150.565 املجموع

 املعامالت

 النموذج
املعامالت  املعامالت األصلية

 املعيارية

اختبار 

Student 

مستوى 

 املعنوية

 اختبار التعدد الخطي

 Tolerance VIF الخطأ املعياري  قيمة املعلمة

   000. 16.359  109. 1.781 )الثابت(

 1.840 544. 000. 4.462 270. 049. 218. الجوهريةالقيم 

 1.840 544. 001. 3.298 200. 055. 180. الداعمة القيم 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:
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 األداءوجود دور للقيم الجوهرية والداعمة في تحسين  السابقالظاهر من نموذج االنحدار في الجدول 

الذي ( 431.االرتباط املتعدد ) ذلك من خالل معامل ويتضح، املستهدفة بالدراسةلكليات االقتصاد  اإلداري 

 %18.6بأن  يقدر التحديد الذي  ومن خالل معامل ،0.59إلى  0.40توسط من املوجب املجال يندرج ضمن امل

لتفسر النسبة املتبقية من  إدارة الجودة الشاملة قيمسببها  اإلداري  األداءرات التي تحدث في من التغي

 اإلداري  األداء): كاآلتيوفقا لقيمة املعلمات  االنحدار املتعدد نموذج لعشوائية. هذا ويقدريرات باألخطاء االتغ

، أي أن التغير بقيمة واحدة في القيم الجوهرية القيم الداعمة( 180.القيم الجوهرية +  218.+  1.781= 

 األداء، وأن التغير بقيمة واحدة في القيم الداعمة يقابله تغير في 218.مقدر بـ  اإلداري  األداءيقابله تغير في 

القيم االحتمالية املقابلة  الجزئية للنموذجباملعنوية ويعبر عن معنوية ذلك أو ما يعرف  ،180.مقدر بـ  اإلداري 

 Ficher، أما املعنوية الكلية للنموذج فتعبر عنها القيمة االحتمالية الختبار %5والتي تقل جميعها عن  tالختبار 

 تأثيرأن  اإلشارةوتجدر  .(3.02الحرجة ) ( تفوق قيمته46.616املحسوبة ) تهقيمباعتبار أن  000.التي تساوي 

الش يء الذي يظهر  من تأثير القيم الداعمة،  بصفة مستقلة عنيحدث  اإلداري  األداءالقيم الجوهرية في 

القيمة املقبولة التي تدل على  1.840) 5عن  VIFخالل معامالت اختبار التعدد الخطي، حيث يقل معامل 

من  %54.4أن والتي تدل على  Tolerance 0.2 (.544عدم وجود مشكلة التعدد الخطي(، ويفوق معامل 

 هي مستقلة عن التغيرات الحاصلة في املتغير املستقل اآلخر(. واحدمستقل التغيرات الحاصلة في متغير 

 

 

 

 أم العكس؟ لهاالفرضية البديلة ستنفى الفرضية الصفرية الرابعة كميا لتتأكد فهل 

 الرابعةالتحليل الكمي والرتكييب الختبار الفرضية    4.1.3.5

 األداءلقيم إدارة الجودة الشاملة دور في تحسين  »أنه:  والتي تنص تعتبر آخر فرضية من فرضيات الدور 

لقيم  التركيبيو  الكمي ، اختبرت باالعتماد على التحليل«ملؤسسات التعليم العالي الجزائرية  املجتمعي

  وذلك كما يلي: ين، املتعدداالنحدار و االرتباط  ،الجزئيو االرتباط البسيط مصفوفتي 

 املجتمعي األداءمصفوفة االرتباط البسيط بين قيم إدارة الجودة الشاملة و  (:5/24) رقم الجدول 

 القيم                االختبارات
 Spearmanمعامل االرتباط 

 درجة املعنوية معامل االرتباط

 000. **452. القيم الجوهرية

 000. **478. القيم الداعمة

 017. *-117.- ضرورة االلتزام بالقيم الجوهرية

 000. **-255.- ضرورة االلتزام بالقيم الداعمة

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

كميا  تنفى خالل التحليل الرتكييب ملصفوفيت االرتباط اجلزئي والبسيط وقيم منوذج االحندار املتعدد ومن

األداء يف حتسني  دور إدارة اجلودة الشاملة لقيم الثالثة وتتأكد الفرضية البديلة هلا أوالفرضية الصفرية 

 .α = 5%ستوى داللة عند مؤسسات التعليم العــــــــــــــــالي اجلزائرية اإلداري مل
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القيم الجوهرية املجتمعي و  األداء بين ومقبولةطردية معنوية وجود عالقة  الجدول السابقح من يتض

، وبينه والقيم الداعمة بمعامل %5قيمته االحتمالية تقل عن  452.تقدر بمعامل ارتباط موجب محدد بـ 

، وهذا إنما يعزى باألساس لخيار %5والتي تقل قيمته االحتمالية عن  478.ارتباط موجب كذلك مقدر بـ 

 األداءمنخفض سواء بالنسبة للقيم الجوهرية أو الداعمة وحتى املستجوبين بالنسبة ألسئلة هذه املتغيرات )

والتي تجعل مشاهداتها في نفس االتجاه تقريبا. أما العالقة بين ( حسب معطيات املبحث السابق املجتمعي

وضرورة االلتزام بالقيم فالظاهر أنها عكسية، ضعيفة جدا بالنسبة لضرورة االلتزام بالقيم  املجتمعي األداء

بالقيم الداعمة بمعامل ارتباط ، وضعيفة بالنسبة لضرورة االلتزام -117.-الجوهرية بمعامل ارتباط مقدر بـ 

تجوبين الف إجابات املسنتائج املبحث السابق واخت اإلحصائي لتتأكد من جهة بالتحليل ،-255.-محدد بـ 

بالقيم لضرورة االلتزام بالنسبة وضروري جدا  املجتمعيألداء واتجاه املشاهدات )منخفض بالنسبة ل

األساسية في نموذج بعاد األتغيرات أو يشكالن أحد امل(. وكون متغيري ضرورة االلتزام ال الجوهرية والداعمة

الذي يربط املتعدد و من نموذج االنحدار  يحذفاارتباط ضعيف يمكن أن  املجتمعي األداءب الدراسة، ويرتبطان

ار أن تأثير ضرورة على اعتب كمتغيرات مستقلةاملجتمعي كمتغير تابع وقيم إدارة الجودة الشاملة  األداءبين 

 دول ـــــــــــــــــــــــــــــــــاملوضحة في الج قيم مصفوفة االرتباط الجزئي ويمكن تدعيم ذلك من خاللهامش ي،  االلتزام بها

 أدناه: 

 والقيم باستبعاد ضرورة االلتزام بها املجتمعي األداءمصفوفة االرتباط الجزئي بين  (:5/25) رقم الجدول 

 القيم                االختبارات
 الجزئيمعامل االرتباط 

 درجة املعنوية معامل االرتباط

 000. **450. بهاالقيم الجوهرية باستبعاد ضرورة االلتزام 

 000. **482. بهاالقيم الداعمة باستبعاد ضرورة االلتزام 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

املجتمعي وقيم إدارة الجودة الشاملة باستبعاد ضرورة االلتزام بها فال  األداءلم تتغير طبيعة العالقة بين 

بالنسبة  450.تزال عالقة طردية معنوية ومتوسطة، وهذا ما تؤكده معامالت االرتباط الجزئي التي بلغت 

بينه والقيم بالنسبة للعالقة  482.املجتمعي والقيم الجوهرية باستبعاد ضرورة االلتزام بها و األداءللعالقة بين 

املجتمعي  األداء، وعلى األساس يتأكد من جهة دور هذه القيم في تحسين الداعمة باستبعاد ضرورة االلتزام بها

لكليات االقتصاد املستهدفة بالدراسة، ومن جهة أخرى إمكانية استبعاد ضرورة االلتزام بها من نموذج 

ي يوضح وفقا لشكل االنتشار ثالثي األبعاد وجداول ت، والذاالرتباط املتعدد الذي يربط بين هذه املتغيرا

 :مواليةالتي تظهر واملعامالت  ANOVAملخص النموذج، 
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 املجتمعي األداءو  الداعمةو  الجوهرية لقيم( ل3DPlot) شكل االنتشار (:5/14) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XLSTATإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

الظاهر من الشكل وجود عالقة خطية طردية تجعل تأثير القيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة 

 األداءاملجتمعي للكليات املستهدفة بالدراسة، فتغير املتغير التابع أو  األداءالشاملة واضحا على تحسين 

، وذلك قلين أو باألحرى هذه القيماملجتمعي إنما يفسر بالدرجة األولى بالتغير الذي يحدث في املتغيرين املست

 حسب املعامالت التي يظهرها الجدول أدناه:

  املجتمعي األداءو  القيم الجوهرية والقيم الداعمة بين املتعدد االنحدار(:5/26) رقم الجدول 

 ملخص النموذج

 النموذج
 للتقديرالخطأ املعياري  معامل التحديد املصحح معامل التحديد معامل االرتباط املتعدد

.516 .267 .263 .55775 

 ANOVAجدول 

 مستوى املعنوية Fisher قيمة متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات النموذج

 000b. 74.353 23.130 2 46.260 االنحدار

   311. 409 127.232 البواقي

    411 173.492 املجموع

 املعامالت

 النموذج
املعامالت  املعامالت األصلية

 املعيارية

اختبار 

Student 

مستوى 

 املعنوية

 اختبار التعدد الخطي

 Tolerance VIF الخطأ املعياري  قيمة املعلمة

   000. 8.161  111. 905. )الثابت(

 1.840 544. 000. 3.759 216. 050. 187. القيم الجوهرية

 1.840 544. 000. 6.013 345. 056. 335. القيم الداعمة

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

املجتمعي كمتغير تابع  األداءتفسر معطيات الجدول أعاله جودة النموذج الخطي املتعدد الذي يربط بين 

، 516.بمعامل ارتباط متعدد يؤكد هذه العالقة مقدر بـ:  مستقلينوالقيم الجوهرية والداعمة كمتغيرين 
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من  %26.7 تبررعلى أن قيم إدارة الجودة الشاملة  ويدل 267.وانطالقا من معامل التحديد الذي بلغ 

الذي  Ficherإلى اختبار ، لتفسر النسبة املتبقية باألخطاء العشوائية املجتمعي األداءالتغيرات التي تحدث في 

املعنوية الكلية للنموذج )القيمة  بذلكلتتأكد  3.02قيمته الحرجة أو  74.353تفوق قيمته املحسوبة أو 

إلى القيم بين هذه املتغيرات، العالقة الخطية  مته في تمثيل( ومالء%5االحتمالية لهذا االختبار تقل عن 

( أو أن كل متغير %5املعنوية الجزئية للنموذج )جميعها تقل عن تؤكد والتي  tاالحتمالية املقابلة الختبار 

أن التغير بقيمة واحدة في القيم الجوهرية  أو مستقل له تأثير جزئي على املتغير التابع يحدد بقيمة املعلمة، 

، 216.املجتمعي وبانحراف معياري واحد في هذه القيم يقابله تغير مقدر بـ  األداءفي  187. مقدر بـيقابله تغير 

املجتمعي وبانحراف معياري واحد  األداءفي  335.لداعمة يقابله تغير مقدر بـ وأن التغير بقيمة واحدة في القيم ا

( ويدل 1.840) 5الذي يقل عن  VIF، إلى معامالت التعدد الخطي سواء 345.في هذه القيم يقابله تغير مقدر بـ 

% من 54.4أن ويدل على  .544 أو يساوي  0.2الذي يفوق  Toleranceعلى عدم وجود هذه املشكلة أو معامل 

التغيرات الحاصلة في املتغير املستقل األول أو الثاني هي مستقلة عن التغيرات الحاصلة في املتغير املستقل 

القيم  187.+  905.املجتمعي =  األداء، كلها تؤكد القوة التفسيرية العالية للنموذج )اآلخر األول أو الثاني

القيم الجوهرية والداعمة في  دور قتصادية وتؤكد كذلك من الناحية اال( القيم الداعمة 335.الجوهرية + 

 في املجتمع املدروس.املجتمعي  األداءتحسين 

 

 

 

 

 أم العكس؟الخامسة كميا الفرضية فهل ستتأكد 

 التحليل الكمي والرتكييب الختبار الفرضية اخلامسة   5.1.3.5

واحد على حسب خصائصهم  اتجاهفي أساتذة كليات االقتصاد ما إذا كانت إجابة بهدف معرفة 

تم صياغة هذه الفرضية والتي تعرف منهجيا بفرضية  ،)الجنس، التخصص، الرتبة... الخ( الوصفية العامة

داللة إحصائية بين أفراد العينة لتحديد درجة االلتزام  اتتوجد فروق ذال  »، حيث تنص على أنه: الفروق

بقيم إدارة الجودة الشاملة ومؤشرات أداء مؤسسات التعليم العالي الجزائرية تعزى ملتغيرات: الجنس، الرتبة، 

 الفروق داللة اختبار، والختبارها كميا تم اعتماد « اإلداري بالبحث العلمي واالنتماء الخبرة، الشعبة، العالقة 

واختبار التباين الالمعلمي ، ANOVA األحادي التباين اختبار، و ملجموعتين مستقلتين Student ةاإلحصائي

Kruskal Wallis ، الجداول املوالية، حيث يستعرض الجدول ليتم التوصل إلى مجموعة من النتائج تتوضح في

 كما يأتي:وذلك ، الجنساألول اختبار الفروق بين أفراد العينة حسب متغير 

 

كميا  تنفى ومن خالل التحليل الرتكييب ملصفوفيت االرتباط اجلزئي والبسيط وقيم منوذج االحندار املتعدد

األداء يف حتسني  دور إدارة اجلودة الشاملة لقيم الرابعة وتتأكد الفرضية البديلة هلا أوالفرضية الصفرية 

 .α = 5%عند مستوى داللة ؤسسات التعليم العــــــــــــــــالي اجلزائرية اجملتمعي مل



امليداني للدراسة واختبار الفرضيات اإلطار .  الفصـل 

 

 

اختبار الفروق بين أفراد العينة لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة  (:5/27الجدول رقم )

 حسب متغير الجنس  األداءومؤشرات 

ـــــاألبع  ادـــــــ

 Leveneاختبار 

 للفروق املتساوية
 للمتوسطات املتساوية Tاختبار 

اختبار 

Fisher 

مستوى 

 املعنوية

قيمة 

T 

درجة 

 الحرية

مستوى 

 املعنوية

فرق 

 املتوسط

فرق 

االنحراف 

 املعياري 

 مجال الثقة

القيمة 

 الدنيا

القيمة 

 القصوى 

القيم 

 الجوهرية

 26663. 02606.- 07445. 12029. 107. 410 1.616 004. 8.229 فرضية الفروق املتساوية

 26268. 02211.- 07244. 12029. 098. 407.972 1.661   فرضية الفروق غير املتساوية

القيم 

 الداعمة

 19732. 06452.- 06660. 06640. 319. 410 997. 097. 2.769 فرضية الفروق املتساوية

 19508. 06228.- 06545. 06640. 311. 401.334 1.014   فرضية الفروق غير املتساوية

 األداء

 األكاديمي

 12512. 11945.- 06221. 00283. 964. 410 046. 368. 812. فرضية الفروق املتساوية

 12466. 11899.- 06196. 00283. 964. 386.512 046.   فرضية الفروق غير املتساوية

 األداء

 اإلداري 

 17720. 05948.- 06020. 05886. 329. 410 978. 393. 732. فرضية الفروق املتساوية

 17898. 06126.- 06108. 05886. 336. 358.446 964.   فرضية الفروق غير املتساوية

 األداء

 املجتمعي

 14397. 11037.- 06469. 01680. 795. 410 260. 489. 479. فرضية الفروق املتساوية

 14337. 10976.- 06437. 01680. 794. 387.829 261.   فرضية الفروق غير املتساوية

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

للفروق املتساوية  Leveneوالذي يعرف باختبار  Ficherمن مستوى املعنوية املقابل إلحصائية يالحظ 

، 097.)ذكر وأنثى(، حيث يأخذ القيم االحتمالية التالية:  املجموعتينتحقق شرط تجانس التباين أو تجانس 

املجتمعي على  األداءو  اإلداري  األداءاألكاديمي،  األداءوذلك بالنسبة للقيم الداعمة،  489.و 393.، 368.

التوالي، ويقود تحقق هذا الشرط أو تحقق فرضية الفروق املتساوية إلى اعتماد القيم االحتمالية املقابلة لها 

داللة إحصائية من عدمها، أما عدم تحققه  ذاتبصدد معرفة ما إذا كانت هناك فروق  tوالخاصة باختبار 

 %5تقل عن  Leveneية والتي نجد قيمتها االحتمالية الخاصة باختبار وهو املالحظ بالنسبة للقيم الجوهر 

 t، فهو يقودنا إلى اعتماد مستوى املعنوية املقابل لفرضية الفروق غير املتساوية واملقابل الختبار 004.وتساوي 

عن مستوى املعنوية املحدد  tارتفاع القيم االحتمالية الختبار بهدف اختبار الفروق. على هذا األساس يالحظ  

بالنسبة لألداء  964.بالنسبة للقيم الداعمة،  319.بالنسبة للقيم الجوهرية،  098.، حيث قدرت بـ: %5أو 

، وبالتالي يتوصل إلى نتيجة أساسية بالنسبة لألداء املجتمعي 795.و اإلداري بالنسبة لألداء  329.األكاديمي، 

بقيم إدارة الجودة داللة إحصائية حسب متغير الجنس لتحديد درجة االلتزام  ذاتوجود فروق  عدم مفادها

املتعلق بالرتبة فالجدول املوالي  الثانيفي الكليات املستهدفة بالدراسة، أما املتغير  األداءالشاملة ومؤشرات 

 :كاآلتييوضح اختبار الفروق حسبه، 



امليداني للدراسة واختبار الفرضيات اإلطار .  الفصـل 

 

 

 ة لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملةاختبار الفروق بين أفراد العين (:5/28الجدول رقم )

 حسب متغير الرتبة  األداءومؤشرات 

 األبعاد
اختبار 

Levene 

مستوى 

 املعنوية

مجموع 

 املربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

أو  Fisher قيمة

 Khi-deuxقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

القيم 

 الجوهرية

 005. 5.351 بين املجموعات

ال  Leveneختبار ا داخل املجموعات Kruskal Wallis 2.498 .287اختبار  استخدام

 املجموع يثبت تجانس التباين

القيم 

 الداعمة

 382. 2 764. 825. 192. بين املجموعات

يثبت  Leveneاختبار  داخل املجموعات 427. 852.

 تجانس التباين

183.526 409 .449 

  411 184.290 املجموع

األداء 

 األكاديمي

 206. 2 412. 101. 2.302 بين املجموعات

يثبت  Leveneاختبار  داخل املجموعات 591. 526.

 تجانس التباين

159.980 409 .391 

  411 160.392 املجموع

األداء 

 اإلداري 

 2.175 2 4.349 126. 2.085 بين املجموعات

يثبت  Leveneختبار ا داخل املجموعات 002. 6.083

 تجانس التباين

146.216 409 .357 

  411 150.565 املجموع

األداء 

 املجتمعي

 029. 3.575 بين املجموعات

يثبت  Leveneختبار ا داخل املجموعات Kruskal Wallis .919 .632استخدام اختبار 

 املجموع تجانس التباين

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

داللة إحصائية لتحديد درجة االلتزام بالقيم الجوهرية  لظاهر من الجدول عدم وجود فروق ذاتا

، وذلك ما يتبين من القيم االحتمالية حسب متغير الرتبة واملجتمعياألكاديمي  األداءوالداعمة وكذا مؤشرات 

إذ ، %5تفوق جميعها مستوى املعنوية املحدد أو  والتي Kruskal Wallisاختبار  أو Ficherاملقابلة الختبار 

 632.بالنسبة لألداء األكاديمي و 591.بالنسبة للقيم الداعمة،  427.بالنسبة للقيم الجوهرية،  287.حددت بـ: 

التي تقل عن هذا املستوى  اإلداري ، ويستثنى من ذلك القيمة االحتمالية لألداء بالنسبة لألداء املجتمعي

حسب متغير  اإلداري  األداء(، وتفسر بوجود فروق معنوية لتحديد درجة االلتزام بمؤشرات 002.)حددت بـ: 

متوسطات مجموعات هذا املتغير )أستاذ مساعد، أستاذ محاضر، أستاذ  تقاربالرتبة. ويمكن أن ننوه أن 

ت إلجابة متماثلة تقريبا )منخفض بالنسبة للقيم الجوهرية، أو باألحرى توجه هذه املجموعا التعليم العالي(

املجتمعي حسب نتائج املبحث السابق( هو من يفسر عدم وجود  األداءاألكاديمي و  األداءالقيم الداعمة، 

والعكس إذا كانت االجابات غير متماثلة واملتوسطات غير داللة معنوية بين هذه املجموعات،  ذاتفروق 

فروق ال. وبالنسبة الختبار اإلداري داللة معنوية وهو الحال بالنسبة لألداء  ذاتى أن نجد فروق متقاربة فاألول

 أو متغير الخبرة فالجدول املوالي يظهر ذلك:  الثالثحسب املتغير 



امليداني للدراسة واختبار الفرضيات اإلطار .  الفصـل 

 

 

اختبار الفروق بين أفراد العينة لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة  (:5/29الجدول رقم )

 غير الخبرةحسب مت األداءومؤشرات 

 األبعاد
اختبار 

Levene 

مستوى 

 املعنوية

مجموع 

 املربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

أو  Fisherقيمة 

 Khi-deuxقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

القيم 

 الجوهرية

 755. 2 1.511 909. 095. بين املجموعات

يثبت  Leveneاختبار  داخل املجموعات 262. 1.345

 التباين تجانس

229.686 409 .562 

  411 231.197 املجموع

القيم 

 الداعمة

 181. 2 362. 131. 2.042 بين املجموعات

يثبت  Leveneاختبار  داخل املجموعات 669. 403.

 تجانس التباين

183.928 409 .450 

  411 184.290 املجموع

األداء 

 األكاديمي

 011. 4.576 بين املجموعات

 Kruskal Wallis 1.459 .482استخدام اختبار 
داخل 

 املجموعات
ال  Leveneاختبار 

 يثبت تجانس التباين
 املجموع

األداء 

 اإلداري 

 1.503 2 3.006 144. 1.944 بين املجموعات

يثبت  Leveneاختبار  داخل املجموعات 016. 4.166

 تجانس التباين

147.559 409 .361 

  411 150.565 املجموع

األداء 

 املجتمعي

 106. 2 212. 762. 272. بين املجموعات

يثبت  Leveneاختبار  داخل املجموعات 779. 250.

 تجانس التباين

173.280 409 .424 

  411 173.492 املجموع

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

وذلك لتحديد درجة  متغير الخبرة،داللة معنوية حسب عدم وجود فروق ذات  تظهر نتائج الجدول أعاله

تفوق القيم  إذاملجتمعي،  األداءاألكاديمي و  األداءالداعمة وكذا مؤشرات القيم االلتزام بالقيم الجوهرية و 

، حيث  %5مستوى املعنوية املحدد Kruskal Wallisاختبار أو  Ficherاالحتمالية املقابلة لها والخاصة باختبار 

 779.بالنسبة لألداء األكاديمي و 482.بالنسبة للقيم الداعمة،  669.بالنسبة للقيم الجوهرية،  262.قدرت بـ: 

بالنسبة لألداء املجتمعي، وذلك إنما يمكن تفسيره بتقارب إجابة املجموعات املختلفة الخاصة بهذا املتغير 

سنوات( وكذا متوسطاتها )طبعا حسب معطيات  10سنوات، أكثر من  10ى إل 5سنوات، من  5)أقل من 

ديد درجة االلتزام لتح إحصائيةداللة  ذاتفالظاهر وجود فروق  لإلداري املبحث السابق(. أما بالنسبة لألداء 

يمكن ، وهو ما %5وهي تقل عن  016.تقدر بـ:  Ficherالختبار  احتماليةبمؤشراته حسب متغير الخبرة، بقيمة 

أو متغير  الرابع. وبالنسبة للمتغير وكذا متوسطاتها تفسيره باختالف إجابة املجموعات املختلفة ملتغير الخبرة

 الفروق حسبه:  اختبار نتائج الشعبة فالجدول املوالي يظهر 

 



امليداني للدراسة واختبار الفرضيات اإلطار .  الفصـل 

 

 

أفراد العينة لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة  اختبار الفروق بين (:5/30الجدول رقم )

 حسب متغير الشعبة األداءومؤشرات 

 األبعاد
اختبار 

Levene 

مستوى 

 املعنوية

مجموع 

 املربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

أو  Fisherقيمة 

 Khi-deuxقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

القيم 

 الجوهرية

 2.061 2 4.121 308. 1.180 بين املجموعات

يثبت  Leveneاختبار   داخل املجموعات 025. 3.711

 تجانس التباين

227.075 409 .555 

  411 231.197 املجموع

القيم 

 الداعمة

 036. 3.361 بين املجموعات

 Kruskal Wallis 3.879 .144استخدام اختبار 
داخل 

 املجموعات
ال  Leveneاختبار 

 التباينيثبت تجانس 
 املجموع

األداء 

 األكاديمي

 1.295 2 2.590 221. 1.514 بين املجموعات

يثبت  Leveneاختبار  داخل املجموعات 036. 3.357

 تجانس التباين

157.801 409 .386 

  411 160.392 املجموع

األداء 

 اإلداري 

 2.474 2 4.948 606. 501. بين املجموعات

يثبت  Leveneاختبار  داخل املجموعات 001. 6.949

 تجانس التباين

145.617 409 .356 

  411 150.565 املجموع

األداء 

 املجتمعي

 793. 2 1.587 574. 556. بين املجموعات

يثبت  Leveneاختبار  داخل املجموعات 153. 1.887

 تجانس التباين

171.905 409 .420 

  411 173.492 املجموع

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

داللة معنوية لتحديد درجة االلتزام بالقيم الجوهرية وكذا  ذاتوجد فروق حسب متغير الشعبة ت

دالة إحصائيا،  Ficherعلى اعتبار أن قيمها االحتمالية الخاصة باختبار  اإلداري األكاديمي و  األداءمؤشرات 

بالنسبة  001.بالنسبة لألداء األكاديمي و 036.بالنسبة للقيم الجوهرية،  025.بـ: هذه القيم حيث قدرت 

 اإلجابة، وهذا إنما يرتبط بالتحليل مع اختالف متوسطات مجموعات هذا املتغير أو اختالف اإلداري لألداء 

ثالثة ملتغير )املجموعات ال شعبة علوم التسيير وعن بالنسبة ألساتذة شعبة العلوم االقتصادية عن التجارية 

ويمكن أن يرجع هذا االختالف باألساس إلى التباين الذي يحدث بين أساتذة الشعب الثالثة في ، الشعبة(

. وعن بقية األبعاد أو باألحرى اإلداري األكاديمي و  األداءعلى أسئلة القيم الجوهرية و  اإلجابةالفهم وطريقة 

حديد درجة االلتزام بها حسب ذات املتغير، إذ تفوق قيمها املجتمعي فال يوجد فروق لت األداءالقيم الداعمة و 

بالنسبة  144.) %5مستوى املعنوية املحدد أو  Kruskal Wallisأو اختبار  Ficherاالحتمالية الخاصة باختبار 

أساتذة الشعب املختلفة  بإدراك(، ويمكن أن يفسر ذلك بالنسبة لألداء املجتمعي 153.للقيم الداعمة و

جابات هذه املجموعات وبمنظور متقارب ما يجعل إاملجتمعي من زاوية واحدة  األداءالقيم الداعمة و ألسئلة 

)االنتماء إلى مخبر أو فرقة  تتجه في منحى واحد. وبالنسبة الختبار الفروق حسب متغير العالقة بالبحث العلمي

 يظهره الجدول املوالي:  األداءلتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة ومؤشرات  بحث(



امليداني للدراسة واختبار الفرضيات اإلطار .  الفصـل 

 

 

اختبار الفروق بين أفراد العينة لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة  (:5/31الجدول رقم )

 حسب متغير العالقة بالبحث العلمي األداءومؤشرات 

ــــاألبع ـــ ـــ  ادــ

 Leveneاختبار 

 للفروق املتساوية
 للمتوسطات املتساوية Tاختبار 

اختبار 

Fisher 

مستوى 

 املعنوية
 Tقيمة 

درجة 

 الحرية

مستوى 

 املعنوية

فرق 

 املتوسط

فرق 

االنحراف 

 املعياري 

 مجال الثقة

القيمة 

 الدنيا

القيمة 

 القصوى 

القيم 

 الجوهرية

 08678. 22722.- 07987. 07022.- 380. 410 879.- 792. 070. فرضية الفروق املتساوية

 08096. 22140.- 07679. 07022.- 361. 269.743 914.-   غير املتساويةفرضية الفروق 

القيم 

 الداعمة

 06762.- 34535.- 07064. 20648.- 004. 410 2.923- 001. 11.985 فرضية الفروق املتساوية

 05372.- 35925.- 07747. 20648.- 008. 199.650 2.665-   فرضية الفروق غير املتساوية

 األداء

 األكاديمي

 27187. 01153. 06622. 14170. 033. 410 2.140 774. 083. فرضية الفروق املتساوية

 27090. 01250. 06560. 14170. 032. 250.522 2.160   فرضية الفروق غير املتساوية

 األداء

 اإلداري 

 24753. 00501.- 06424. 12126. 060. 410 1.888 013. 6.232 فرضية الفروق املتساوية

 25600. 01348.- 06836. 12126. 078. 212.616 1.774   فرضية الفروق غير املتساوية

 األداء

 املجتمعي

 32592. 05619. 06861. 19105. 006. 410 2.785 607. 265. فرضية الفروق املتساوية

 32984. 05227. 07044. 19105. 007. 230.268 2.712   فرضية الفروق غير املتساوية

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

 األداءالقيم الجوهرية، متغيرات: أن  من جهة نجد Leveneباالعتماد على القيم االحتمالية الختبار 

، 774.، 792.) %5أن قيمها تفوق شرط تجانس التباين على اعتبار  املجتمعي قد حققت األداءاألكاديمي و 

املقابلة لفرضية الفروق (، وهذا الذي يقود العتماد القيم االحتمالية لهذه املتغيرات الثالثة على التوالي 607.

بهدف معرفة ما إذا كانت هناك فروق أما ال، تلك القيم التي تدل على عدم  tاملتساوية والخاصة باختبار 

داللة إحصائية لتحديد درجة االلتزام بالقيم الجوهرية حسب متغير العالقة بالبحث العلمي  ذاتوجود فروق 

(، وتدل باملقابل على وجود فروق ذو داللة إحصائية لتحديد درجة االلتزام 380.)مستوى املعنوية = 

لهما على  006.و 033.املتغير )مستوى املعنوية = املجتمعي حسب ذات  األداءاألكاديمي و  األداءبمؤشرات 

لم يحققا شرط تجانس التباين على  اإلداري  األداء. ومن جهة أخرى نجد أن متغيري: القيم الداعمة و (التوالي

لألداء  013.للقيم الداعمة و 001.) %5تقل عن  Leveneاعتبار أن قيمتها االحتمالية الخاصة باختبار 

ملعرفة ما إذا  tوبالتالي اعتماد القيم االحتمالية لفرضية الفروق غير املتساوية والخاصة باختبار ، (اإلداري 

 أنه توجد فروق ذات ( نقول اإلداري لألداء  078.للقيم الداعمة و 008.عليها )كانت هناك فروق أم ال، وبناء 

داللة معنوية لتحديد درجة االلتزام بالقيم الداعمة وال توجد فروق ذات  داللة معنوية لتحديد درجة االلتزام

وذلك حسب متغير العالقة بالبحث العلمي. وبالنسبة الختبار الفروق حسب متغير  اإلداري  األداءبمؤشرات 

في  يوضح األداءلتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة ومؤشرات  اإلداري أو املنصب االنتماء 

 الجدول املوالي: 
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اختبار الفروق بين أفراد العينة لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة  (:5/32الجدول رقم )

  اإلداري املنصب  االنتماء أو حسب متغير  األداءومؤشرات 

ــــاألبع ـــ ـــ  ادــ

 Leveneاختبار 

 للفروق املتساوية
 للمتوسطات املتساوية Tاختبار 

اختبار 

Fisher 

مستوى 

 املعنوية
 Tقيمة 

درجة 

 الحرية

مستوى 

 املعنوية

فرق 

 املتوسط

فرق 

االنحراف 

 املعياري 

 مجال الثقة

القيمة 

 الدنيا

القيمة 

 القصوى 

القيم 

 الجوهرية

 18764. 25396.- 11232. 03316.- 768. 410 295.- 189. 1.732 فرضية الفروق املتساوية

 22224. 28856.- 12770. 03316.- 796. 60.458 260.-   غير املتساويةفرضية الفروق 

القيم 

 الداعمة

 16935. 22492.- 10028. 02778.- 782. 410 277.- 522. 411. فرضية الفروق املتساوية

 16554. 22110.- 09684. 02778.- 775. 66.479 287.-   فرضية الفروق غير املتساوية

 األداء

 األكاديمي

 09672.- 46057.- 09255. 27864.- 003. 410 3.011- 723. 126. فرضية الفروق املتساوية

 09371.- 46357.- 09260. 27864.- 004. 64.923 3.009-   فرضية الفروق غير املتساوية

 األداء

 اإلداري 

 08210. 27382.- 09053. 09586.- 290. 410 1.059- 003. 8.686 فرضية الفروق املتساوية

 04135. 23308.- 06899. 09586.- 168. 82.813 1.390-   فرضية الفروق غير املتساوية

 األداء

 املجتمعي

 24142. 14104.- 09728. 05019. 606. 410 516. 161. 1.968 فرضية الفروق املتساوية

 22137. 12099.- 08585. 05019. 561. 71.261 585.   فرضية الفروق غير املتساوية

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

 األداءالخاصة بمتغيرات: القيم الجوهرية، القيم الداعمة،  Leveneالختبار تفوق القيم االحتمالية 

على لهذه املتغيرات  161.و 723.، 522.، 189.) %5املجتمعي مستوى املعنوية املحدد أو  األداءاألكاديمي و 

الذي يقودنا العتماد مستوى املعنوية الخاص  على تحقيقها لشرط تجانس التباين يدلوهو ما ، التوالي(

 األداء، ويستثنى من ذلك ملعرفة ما إذا كانت هناك فروق بين أفراد العينة tبفرضية الفروق املتساوية الختبار 

( لتدل على عدم تحقق 003.عن هذا املستوى )تقدر بـ:  Leveneالذي تقل قيمته االحتمالية الختبار  اإلداري 

لفرضية الفروق غير املتساوية الختبار الفروق بين أفراد العينة.  tشرط تجانس التباين وبالتالي اعتماد قيمة 

لتحديد  اإلداري داللة معنوية حسب متغير االنتماء أو املنصب ء عليه يالحظ أنه ال توجد فروق ذات وبنا

املجتمعي بمستويات معنوية  األداءو  اإلداري  األداءومؤشرات م الداعمة القيو  بالقيم الجوهريةدرجة االلتزام 

داللة معنوية بين أفراد  ذاتوباملقابل يالحظ وجود فروق لها على التوالي،  606.و 168.، 782.، 768. مقدرة بـ:

 003.مقدر بـ: األكاديمي بمستوى معنوية  األداءبمؤشرات العينة حسب ذات املتغير لتحديد درجة 

داللة معنوية لتحديد درجة  ال توجد فروق ذاتوكملخص لجداول اختبار الفروق يمكن القول أنه 

حسب متغير الجنس، ولتحديد درجة االلتزام بالقيم  األداءااللتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة ومؤشرات 

درجة األكاديمي واملجتمعي حسب متغيري الرتبة والخبرة، ولتحديد  األداءالجوهرية والقيم الداعمة ومؤشرات 

املجتمعي حسب متغير الشعبة، ولتحديد درجة االلتزام بالقيم  األداءااللتزام بالقيم الداعمة ومؤشرات 

حسب متغير العالقة بالبحث العلمي، ولتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة  اإلداري  األداءالجوهرية و 

 . اإلداري واملجتمعي حسب متغير االنتماء أو املنصب  اإلداري  األداءشاملة ومؤشرات ال
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هو إثبات أربع فرضيات من أصل خمسة، أي و وكملخص الختبار الفرضيات وما تم التوصل إليه كميا 

 مؤسسات التزام درجة تحسين في األداءو  الشاملة الجودة إدارة إدراكنفي الفرضية األولى الخاصة بدور 

، وإثبات واملجتمعي اإلداري و  األكاديمي األداء ومؤشرات والداعمة الجوهرية بالقيم الجزائرية اليــــــــــــــــالع التعليم

 األداءاألكاديمي،  األداءفرضيات الدور أو تلك التي تفترض وجود دور لقيم إدارة الجودة الشاملة في تحسين 

داللة  ذاتفروق املجتمعي ملؤسسات التعليم العالي الجزائرية، وكذا فرضية عدم وجود  األداءو  اإلداري 

العينة لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة ومؤشرات أداء مؤسسات إحصائية بين أفراد 

التعليم العالي الجزائرية تعزى ملتغيرات: الجنس، الرتبة، الخبرة، الشعبة، العالقة بالبحث العلمي واالنتماء 

الذي يطرح اآلن هل إثبات كل فرضية فرعية على حدة كاف إلثبات الفرضية الرئيسية  والسؤال .اإلداري 

 وإلثبات نموذج الدراسة ككل أم ال؟

 مناذج املعادالت البنائية واختبار منوذج الدراسة االفرتاضي   2.3.5

وإثبات أو نفي الفرضية الرئيسية واختبار  لتدعيم ما تم التوصل إليه كميا بخصوص كل فرضية فرعية

نموذج الدراسة، اعتمدت نمذجة املعادلة البنائية و التحليل العاملي التوكيدي، والذي يهدف بالدرجة األولى 

النموذج  في األبعاد واملتغيرات التداؤب، التداخل والتوسط الذي يمكن أن يحدث بينالختبار التقاطع، 

  ج التي ستؤكدها هذه النمذجة؟ فما هي النتائاملقترح. 

 )منوذج القياس( من الدرجة األوىل Amosمنوذج    1.2.3.5

ذلك الذي يهدف للتحقق من الخصائص  أو نموذج القياس من الدرجة األولى Amosيقصد بنموذج 

ملقياس قيم إدارة الجودة الشاملة ومقياس مؤشرات أداء مؤسسات التعليم العالي، بمعنى هل  السيكومترية

ا تعبر فعال عن األبعاد املطورة ميتميز هذين املقياسين بالصدق البنائي أو أن العبارات التي استخدمت فيه

رات أو املؤشرات( واملتغيرات ، وذلك من خالل تحديد العالقات بين املتغيرات املشاهدة )العباكمتغيرات كامنة

 األداءاألكاديمي،  األداء)القيم الجوهرية والقيم الداعمة بالنسبة للمقياس األول،  غير املشاهدة أو الكامنة

من الدرجة األولى  Amos. وفيما يلي نستعرض نموذج (بالنسبة للمقياس الثاني املجتمعي األداءو  اإلداري 

  ة )الجوهرية والداعمة(: الخاص بقيم إدارة الجودة الشامل

 

 اتال توجد فروق ذ تتأكد كميا الفرضية اخلامسة أو الختبارات الفروقومن خالل التحليل الرتكييب 

داللة إحصائية بني أفراد العينة لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة اجلودة الشاملة ومؤشرات أداء مؤسسات 

التعليم العالي اجلزائرية تعزى ملتغريات: اجلنس، الرتبة، اخلربة، الشعبة، العالقة بالبحث العلمي واالنتماء 

 .α = 5%عند مستوى داللة  اإلداري
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 من الدرجة األولى لقيم إدارة الجودة الشاملة Amosنموذج  (:5/15الشكل رقم )

 
 

 Amosعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث  املصدر:
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 )القيمة قيمة التشبعات املعيارية تحيث بين ،للبيانات مقبولةطابقة امل السابقيظهر جليا من الشكل 

، هذه أو املتغيرات الكامنة واملقياس أو العبارات بين املؤشرات صدق التقارب املرتفعة فوق األسهم( الظاهرة

لتدل على ارتباط العبارات باملتغيرات التابعة لها من ناحية وكذا تباين  0.9و 0.2التشبعات تنحصر قيمها بين 

العبارتين الحادية عشر مية كل من أهتدل أيضا على كما  هذه العبارات وعدم تماثلها من ناحية أخرى،

اتخاذ القرارات على أساس معلومات ) والتاسعة( التركيز على جودة العمليات بدل مراقبة النتائج فقط)

مساعدة األفراد في تحسين الخامسة )القيم الجوهرية، وأهمية كل من العبارتين بعد في تحديد  (واقعية

( في تحديد تحديد خطط استراتيجية واضحة قبل مباشرة العمللى )( واألو معارفهم من خالل التنمية الذاتية

بالنسبة  68.القيم الداعمة، على اعتبار أن لديها قيم تشبعات مرتفعة مقارنة من العبارات األخرى )بعد 

بالنسبة للعبارة  66.بالنسبة للعبارة الخامسة و 67.بالنسبة للعبارة التاسعة،  67.للعبارة الحادية عشر، 

بين القيم الجوهرية والقيم الداعمة إنما تدل على  77.، كذلك فقيمة التشبع املعياري التي بلغت األولى(

ارتباط هذين املتغيرين من جهة وتمايزهما وعدم تماثلهما من جهة أخرى في تحديد مقياس قيم إدارة الجودة 

ذا ويمكن أن يتوضح من خالل قيم مؤشرات تطابق هالشاملة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية. 

 النموذج مع البيانات ما يلي: 

( األقل من خمسة على التطابق الجيد للنموذج املقترح لقيم إدارة 3.103تدل قيمة كاف تربيع املعياري ) ‒

 الجودة الشاملة مع البيانات الواقعية الخاصة به؛

، 904.قيما قريبة من الواحد ) Tucker-Lewisبقة ومؤشر أخذ مؤشر املطابقة املقارن، مؤشر جودة املطا ‒

لتفسر بابتعاد النموذج االفتراض ي )وجود عالقة بين العبارات  (لهذه املؤشرات على التوالي 888.و 854.

واملتغيرات الكامنة( عن النموذج الصفري )عدم وجود عالقة بين العبارات واملتغيرات الكامنة(، وبالتالي 

معنوية أو عالقات بين العبارات أو املؤشرات ومتغيري القيم الجوهرية والقيم الداعمة  وجود ارتباطات

 ؛في مؤسسات التعليم العالي إلدارة الجودة الشاملة

وهي قريبة جدا من الصفر لتفسر بوجود تطابق شبه تام بين النموذج  072. أخذ مؤشر رمس ي قيمة ‒

 .الخاصة به االفتراض ي الخاص بمقياس قيم إدارة الجودة الشاملة والبيانات الواقعية

قيم إدارة الجودة الشاملة في ملقياس  والبنائي ومن خالل هذه النتائج يمكننا تأكيد الصدق العاملي

أما بالنسبة ملقياس مؤشرات  باألخص في كليات االقتصاد املستهدفة بالدراسة.مؤسسات التعليم العالي، و 

 من الدرجة األولى الخاص به: Amosفالشكل املوالي يوضح نموذج  األداء
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 األداءملؤشرات  من الدرجة األولى Amosنموذج  (:5/16الشكل رقم )
 

 

 Amosعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث  املصدر:

أو التعبير  أداء مؤسسات التعليم العالييتوضح من الشكل أعاله الصدق البنائي ملقياس مؤشرات 

، املجتمعي( األداءو  اإلداري  األداءاألكاديمي،  األداءالحقيقي للعبارات املستخدمة فيه عن املتغيرات الكامنة )

، لتدل أوال على عالقة 0.9و 0.2بين  أغلبهاتشبعات معيارية تنحصر بعضها البعض على اعتبار أنها ترتبط مع ب

على تمايزها وعدم تماثلها في الداللة عن هذه املتغيرات، ثانيا هذه العبارات باملتغيرات الكامنة التابعة لها و 

في تحديد بعد   (وجود بيئة مناسبة تشجع على البحث العلميعلى أهمية العبارة األولى ) من منظور آخر وتدل 

، وأهمية العبارة السابعة 68.ديمي بتشبع معياري مرتفع مقارنة مع العبارات األخرى تقدر قيمته بـ: األكا األداء

بتشبع معياري مرتفع  اإلداري  األداء( في الداللة عن بعد وجود سياسة واضحة الستقطاب الكفاءات البشرية)

وجود خطة ، وأهمية العبارتين األولى )71.مقارنة مع التشبعات املعيارية لباقي العبارات األخرى تقدر قيمته بـ: 
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( في تمثيل وجود وحدات علمية لتعزيز عالقة الجامعة باملجتمع( والثالثة )واضحة للجامعة في خدمة املجتمع

بتشبعين معياريين تفوق قيمتهما قيمة التشبعات املعيارية بالنسبة لباقي عبارات هذا  املجتمعي األداءعد ب

العبارة الرابعة  ذلك بالتحليلويستثني من  ،بالنسبة للعبارة الثالثة( 61.لعبارة األولى وبالنسبة ل 72.البعد )

شبع معياري يقل تبتمثيل هامش ي  اإلداري  األداءوحدها والتي تمثل بعد ( شراء تجهيزات إعالم آلي ذات جودة)

بين  70.و 71.، 90.املعيارية التي بلغت  التشبعات قيمأن  أيضاويجب التنويه  .(05.مقدر بـ: ) 0.2عن 

املتغيرات الكامنة إنما تدل على ارتباطها وعدم تماثلها في الداللة على مقياس مؤشرات أداء مؤسسات التعليم 

 :كاآلتيالعالي. هذا ويمكن أن تفسر قيم مؤشرات جودة النموذج 

خمسة على املطابقة الجيدة للبيانات، أو وهي أقل من  3.803تفسر قيمة كاف تربيع املعياري التي بلغت  ‒

 باألحرى تطابق النموذج املقترح كمقياس ملؤشرات أداء مؤسسات التعليم العالي مع الواقع؛

القريبة من الواحد  Tucker-Lewisمؤشر جودة املطابقة ومؤشر املطابقة املقارن، قيم مؤشر تفسر  ‒

ى وجود ارتباطات معنوية أو عالقات بين العبارات أو ( عللهذه املؤشرات على التوالي 811.و 771.، 833.)

املجتمعي(، لتدل على  األداءو  اإلداري  األداءاألكاديمي،  األداءاملؤشرات واملتغيرات الكامنة املفسرة لها )

)وجود عالقة بين العبارات الخاص بمقياس أداء مؤسسات التعليم العالي ابتعاد النموذج االفتراض ي 

 ؛(عدم وجود عالقة بين العبارات واملتغيرات الكامنةالكامنة( عن النموذج الصفري )واملتغيرات 

 على التطابق شبه تام بين البيانات 083.تفسر قيمة مؤشر رمس ي القريبة جدا من الصفر واملقدرة بـ:   ‒

 والنموذج االفتراض ي الخاص بمقياس مؤشرات أداء مؤسسات التعليم العالي. الواقعية

أداء مؤسسات التعليم  مؤشرات ق لنا الخصائص السيكومترية ملقياسقذه النتائج تتحومن خالل ه

 األداءالعالي والصدق البنائي للعبارات املستخدمة فيه وأهميتها في تمثيل املتغيرات الكامنة الخاصة بها )

قيم إدارة  نموذجبعد تأكد  اآلن خصوصا املجتمعي(. والسؤال الذي يطرح األداءو  اإلداري  األداءكاديمي، األ

 الجودة الشاملة )املتغير املستقل في الدراسة( ونموذج أداء مؤسسات التعليم العالي )املتغير التابع في الدراسة(

 مع البيانات الواقعية؟ن يالنموذج العام الذي يربط بين هذين املتغير  مدى مطابقةهو كل على حدة، 

 وذج البناء()من املتكامل Amosمنوذج    2.2.3.5

 يمثل النموذج االفتراض ي املقترح في الدراسةذلك الذي  أو نموذج البناء املتكامل Amosيقصد بنموذج 

 قيم إدارة الجودة الشاملةتمثيال كامال، فهو يربط بين  واألدبيات النظرية( )بناء على الدراسات السابقة

ليقيس جميع العالقات والتداخالت املمكنة بين  كمتغير مستقل وأداء مؤسسات التعليم العالي كمتغير تابع،

 األداءاألكاديمي،  األداء)القيم الجوهرية والقيم الداعمة بالنسبة للمتغير املستقل،  هذين املتغيرين وأبعادهما

)البيانات  املجتمعي بالنسبة للمتغير التابع(، ويختبر مدى تطابق هذا النموذج املقترح مع الواقع األداءو  اإلداري 

 والشكل املوالي يوضح ذلك:، الخاصة بكليات االقتصاد املستهدفة بالدراسة(
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 )نموذج البناء( املتكامل Amosنموذج  (:5/17الشكل رقم )
 

 
 

 Amosعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث  املصدر:

املتغيرين الكامنين إذ بلغت قيمة التشبع املعياري بينهما بين إيجابية وجود عالقة يوضح الشكل أعاله 

داللة معنوية لقيم إدارة الجودة الشاملة الجوهرية والداعمة في تحسين  ذات، والتي تفسر بوجود دور 87.

املجتمعي(، أما بالنسبة لألبعاد التي  األداءو  اإلداري  األداءاألكاديمي،  األداءأداء مؤسسات التعليم العالي )

ا الكامن أو ممتغيره يمثالنالداعمة القيم فالظاهر أوال أن بعدي القيم الجوهرية و  ؛تفسر هذين املتغيرين

تشبعات معيارية تقدر قيم ب ان معهرتبطما ي، على اعتبار أنهباألحرى قيم إدارة الجودة الشاملة تمثيل حقيقي

تفسر بارتباط القيم الجوهرية  هذه التشبعاتبالنسبة للقيم الجوهرية،  81.الداعمة و بالنسبة للقيم 83.بـ: 

قيم  تمثيلهذين البعدين في  تجانسوكذا تغاير وعدم  ،والقيم الداعمة بمتغيرهما الكامن بعالقة معنوية

، )كل بعد يعبر عن جزء يجب أن يكون في املتغير الكامن( مؤسسات التعليم العاليإدارة الجودة الشاملة في 

قيمة التشبع ) في تمثيل املتغير الكامن بعد القيم الداعمة أهمية وأيضا تماثل أهمية بعد القيم الجوهرية مع

. (أي ال يوجد اختالف كبير بين القيمتين 81.تكاد تساوي قيمة التشبع املعياري الثاني  83.املعياري األول 

متغير أداء مؤسسات  تمثلاملجتمعي  األداءو  اإلداري  األداءاألكاديمي،  األداءظهر من ناحية ثانية أن أبعاد وي

تمثيل حقيقي كذلك، ذلك أن التشبعات املعيارية التي تربط بينهما )بين األبعاد واملتغير الكامن( التعليم العالي 
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بالنسبة  50.و اإلداري بالنسبة لألداء  48.ألكاديمي، بالنسبة لألداء ا 77.مرتفعة ومعنوية، حيث قدرت بـ: 

داللة معنوية تربط هذه األبعاد بمتغيرها  ذاتلألداء املجتمعي، هذه التشبعات التي تفسر بوجود عالقة 

تغير أداء مؤسسات عن املجتمعي في تمثيل م اإلداري األكاديمي عن  األداءالكامن من جهة، واختالف بعد 

أخرى أن أهمية هذه األبعاد في تمثيل املتغير  جهةالتعليم العالي من جهة ثانية، ويمكن أن ننوه كذلك من 

 األداءاملجتمعي ثم بعد  األداءاألكاديمي ثم بعد  األداءتختلف، فاألهمية الكبرى ترجع لبعد  األداءالكامن أو 

قيم مؤشرات  هذا ويمكننا أن نستنتج من خالل(. 48.وبعدها القيمة  50.بعدها القيمة  77.)القيمة  اإلداري 

 تطابق النموذج مع البيانات ما يلي:

وهي تحقق قاعدة هذا املؤشر )أقل من خمسة( لتدل على تطابق  3.331بلغت قيمة كاف تربيع املعياري  ‒

الشاملة في تحسين أداء  النموذج املقترح في الدراسة والذي يفترض وجود دور معنوي لقيم إدارة الجودة

مؤسسات التعليم العالي مع البيانات الواقعية الخاصة بآراء عينة من أساتذة كليات االقتصاد 

 بالجامعات الجزائرية؛

قاعدتها كذلك )كلها  Tucker-Lewisحققت قيم مؤشر املطابقة املقارن، مؤشر جودة املطابقة ومؤشر  ‒

لهذه املؤشرات على التوالي( لتدل على ابتعاد النموذج  993.، 997.، 999.: من الواحدجدا قريبة 

االفتراض ي )تأثير املتغير املستقل وأبعاده في املتغير التابع وأبعاده( عن النموذج الصفري )عدم تأثير املتغير 

ة الجودة داللة معنوية لقيم إدار  ذاتوجود دور املستقل وأبعاده في املتغير التابع وأبعاده(، وبالتالي 

 اإلداري الشاملة الجوهرية والداعمة في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي الجزائرية األكاديمي، 

 واملجتمعي؛

( لتدل على التطابق الكبير جدا والشبه تام بين النموذج 040.مؤشر رمس ي جدا من الصفر )تقترب قيمة   ‒

 املفترض والبيانات الواقعية.

 بين املتغيرين إيجابية ومعنويةعالقة لنا وجود  يتبين املقترح في الدراسةوذج إذن وبعد اختبار صدق النم

لقيم إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء  املعنوي املوجب الدور ، هذه العالقة تتمثل في التابع واملستقل

قيم إدارة املتغير املستقل )، أي كلما زاد 87.عيارية امل تهقيم تبلغ والذي، مؤسسات التعليم العالي الجزائرية

والسؤال ، 87.( بـ أداء مؤسسات التعليم العاليزيد املتغير التابع )( بانحراف معياري واحد يالجودة الشاملة

معينا في التأثير على أبعاد  أو اتجاها الذي يطرح اآلن بعد اختبار الدور هل تتبع أبعاد املتغير املستقل مسارا

 املتغير التابع؟ هذا الذي يعرف في نمذجة املعادلة البنائية بتحليل املسار.

 (Path Analysis) حتليل املسار   3.2.3.5

قيم إدارة الجودة الشاملة الجوهرية والداعمة اتبعت مسارا أو اتجاها محددا في ملعرفة ما إذا كانت 

واختبار ما إذا كان هذا التأثير أو مسار األسهم يتجه من التعليم العالي الجزائرية، التأثير على أداء مؤسسات 
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املعادلة البنائية(، ننتهج استراتيجية تطوير  )ذلك ما يعرف بتحليل املسار في نمذجة األداءالقيم إلى أبعاد 

 حيث البدائل للوصول إلى النموذج األمثل في تحديد املسار والذي يعطي أفضل قيم ملؤشرات جودة النموذج،

األكاديمي،  األداءبتطوير نموذج يحتوي على جميع التأثيرات املمكنة من القيم الجوهرية والداعمة إلى  نبدأ

مطابقة للمعايير أو جيدة ثم نحتسب مؤشرات جودته فإذا كانت  )النموذج األول أو الكامل( يواملجتمع اإلداري 

وإال نقوم بتعديل هذا النموذج بناء على معنوية املعلمات )حذف األسهم املقابلة للمعلمات غير املعنوية(، 

اقعية. والشكل املوالي حتى تتغير قيم مؤشرات النموذج لتعبر فعال عن جودته وعن مطابقته للبيانات الو 

 يوضح النموذج األول أو الكامل:

 تحليل املسار )النموذج األول أو الكامل( (:5/18الشكل رقم )
 

 

 Amosعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث  املصدر:

املمكنة التأثيرات  املوضح لجميعتحليل املسار حسب النموذج األولي  يبينالذي و من الشكل أعاله  يالحظ

 األداءاألكاديمي،  األداءبين أبعاد املتغير املستقل )القيم الجوهرية والقيم الداعمة( وأبعاد املتغير التابع )

ة أو قيم مؤشرات اإلحصائياملجتمعي(، عدم صالحية هذا النموذج على اعتبار أن املعايير  األداءو  اإلداري 

ويدل على  (15.251)يساوي  5يبتعد كثيرا عن ملعياري الذي ، وباألخص كاف تربيع اتطابق النموذج غير مالئمة

 تصبح مؤشرات جودته مالئمة. ولتعديل هذا النموذج حتى مع البيانات تماما عدم تطابق هذا النموذج األولي

يوضح في وذلك كما  ،التأثيرات غير املعنويةاألسهم أو  حذف يتوجب استعراض معنوية جميع املعلمات بهدف

 :املواليالجدول 
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 معنوية املعلمات للنموذج األول أو الكامل (:5/33الجدول رقم )

أو  املعلمات

 التأثيرات

القيم 

الجوهرية 

 األداءإلى 

 األكاديمي

القيم 

الداعمة إلى 

 األداء

 األكاديمي

القيم 

الجوهرية 

 األداءإلى 

  اإلداري 

القيم 

الداعمة إلى 

 األداء

 اإلداري 

القيم 

الجوهرية 

 األداءإلى 

 املجتمعي

القيم 

الداعمة إلى 

 األداء

 املجتمعي

 األداء

األكاديمي 

 األداءإلى 

 اإلداري 

 األداء

إلى  اإلداري 

 األداء

 املجتمعي

 *** *** *** 06. 86. 47. *** *** القيم االحتمالية

 %5معنوي عند  ***

 Amosعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث  املصدر:

مؤسسات التعليم  أغلب تأثيرات قيم إدارة الجودة الشاملة على أبعاد أداءيالحظ من الشكل أعاله أن 

 األداءتأثير القيم الجوهرية على  منهالذلك يتم استبقاؤها في النموذج املعدل، ويستثنى  %5معنوية عند  العالي

 األداءوكذا تأثير القيم الداعمة على  ،47.مقدرة بـ:  احتماليةالذي يعتبر غير معنوي تماما بقيمة  اإلداري 

يتم حذفهما من النموذج املعدل على اعتبار  ن، واللذا86.مقدرة بـ:  احتماليةغير معنوي كذلك بقيمة  اإلداري 

املجتمعي فهو يعتبر  األداءأنهما يؤثران بصفة سلبية في جودته، أما التأثير املتعلق بالقيم الجوهرية على 

يستبقى في النموذج املعدل ثم يحذف باتباع استراتيجية تطوير  ، فاألولى أنه%10 لةمستوى دال معنوي عند

البدائل وذلك ملعرفة أي النموذجين املعدلين أفضل )بهذا التأثير ومن دونه( ليتم اعتماده في األخير، وعلى إثر 

ير ذلك تبين أن النموذج املعدل باستبقاء هذا األثر وحذف األثرين السابقين هو األفضل ويحقق لنا املعاي

 وذلك كما هو موضح في الشكل املوالي: ة اإلحصائي

 تحليل املسار )النموذج املعدل( (:5/19الشكل رقم )

 

 Amosعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث  املصدر:
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ة التي حققت اإلحصائيأن النموذج املعدل يعتبر مالئما بالنظر إلى معاييره  السابقيتوضح لنا من الشكل 

( لتدل على 5.277جميع الشروط، ومن ذلك نجد أن قيمة كاف تربيع املعياري اقتربت من الخمسة )بلغت 

مؤشر املطابقة املقارن، مؤشر جودة املطابقة ومؤشر تطابق النموذج املقترح تعديله مع الواقع، كذلك فقيم 

Tucker-Lewis ( لهذه املؤشرات على التوالي 954.و 985.، 986.كلها قريبة جدا من الواحد)  لتدل على ابتعاد

النموذج االفتراض ي املعدل )وجود تأثيرات مباشرة وغير مباشرة ألبعاد املتغير املستقل على أبعاد املتغير التابع( 

داللة معنوية للقيم الجوهرية  ذاتالنموذج الصفري )الذي ينفي وجود هذه التأثيرات( وبالتالي وجود دور  عن

قيمة  كانتأيضا  واملجتمعي ملؤسسات التعليم العالي الجزائرية، اإلداري األكاديمي،  األداءمة في تحسين والداع

بين النموذج املعدل والبيانات  مقبول ( لتدل على وجود تطابق 102.)بلغت  0.1 قريبة منمؤشر رامس ي 

 املباشرة وغير املباشرة فتتوضح في الجدول املوالي:  اآلثار الواقعية الخاصة به. أما بالنسبة لقيم 

 اآلثار املباشرة وغير املباشرة في النموذج املعدل لتحليل املسار (:5/34الجدول رقم )

 املعنوية قيمة األثر األثر نوع األثر

 مباشر

 *** 35. األكاديمي األداءأثر القيم الجوهرية على 

 %10عند  10. املجتمعي األداءأثر القيم الجوهرية على 

 *** 31. األكاديمي األداءأثر القيم الداعمة على 

 *** 26. املجتمعي األداءأثر القيم الداعمة على 

 *** 69. اإلداري  األداءاألكاديمي على  األداءأثر 

 *** 43. املجتمعي األداءعلى  اإلداري  األداءأثر 

غير 

 مباشر

 *** 24. = (35X.69.) األكاديمي األداءمن خالل  اإلداري  األداءأثر القيم الجوهرية على 

 %10عند  10.  = (35X.69X.43.) اإلداري  األداءاألكاديمي و  األداءاملجتمعي من خالل  األداءأثر القيم الجوهرية على 

 *** 21. = (31X.69.) األكاديمي األداءمن خالل  اإلداري  األداءأثر القيم الداعمة على 

 %10عند  09. = (31X.69X.43.) اإلداري  األداءاألكاديمي و  األداءاملجتمعي من خالل  األداءأثر القيم الداعمة على 

 %5معنوي عند  ***

 Amosعلى مخرجات  باالعتمادإعداد الباحث  املصدر:

األكاديمي  األداءومن خالل هذا الجدول يظهر لنا وجود دور للقيم الجوهرية والقيم الداعمة في تحسين 

من خالل املجتمعي  األداءاألكاديمي وفي تحسين  األداءمن خالل  اإلداري  األداءاملجتمعي وفي تحسين  األداءو 

قيم إدارة الجودة  أثر ، وذلك حسب معطيات النموذج املعدل لتحليل مسار اإلداري  األداءاألكاديمي و  األداء

 األداءاألكاديمي على  األداءمؤسسات التعليم العالي الجزائرية، إذ يظهر بدرجة أولى أثر الشاملة على أبعاد أداء 

باعتبار أنها تشكل أبعاد لنفس  %43املجتمعي بنسبة  األداءعلى  اإلداري  األداءثم أثر  %69بنسبة  اإلداري 

األكاديمي  األداءقيم الجوهرية على املتغير )املتغير التابع: أداء مؤسسات التعليم العالي(، وبدرجة ثانية أثر ال

 األداءذلك ما يمكن تفسيره بكون  %31األكاديمي بنسبة  األداءثم أثر القيم الداعمة على  %35بنسبة 

األكاديمي يعبر عن الوظيفة الجوهرية ملؤسسات التعليم العالي وهو أول من يتأثر ببرامج التحسين خصوصا 

املجتمعي املقدرة نسبته بـ:  األداءااللتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة، وبدرجة ثالثة أثر القيم الداعمة على 
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هذا الذي  %10وهو معنوي عند  %10نسبته بـ: املجتمعي املقدرة  األداءثم أثر القيم الجوهرية على  26%

قيم إدارة الجودة الشاملة مع قيم الخدمة املجتمعية )التركيز على املستفيد، بعض يمكن أن يفسر بترابط 

، هذا بالنسبة لآلثار املباشرة لتأتي التركيز على تحقيق الجودة في الخدمات املقدمة...(التحسين املستمر، 

 األداءمن خالل  اإلداري  األداءالقيم الجوهرية على آلثار غير املباشرة، واملتعلقة أوال بأثر بعدها بدرجة رابعة ا

ن ، وهذا ما يمكاألكاديمي األداءمن خالل  اإلداري  األداءالقيم الداعمة على ثم أثر  %24بنسبة  األكاديمي

ويؤثر على متغير وسيط يتأثر بصفة مباشرة بقيم إدارة الجودة الشاملة األكاديمي يعتبر ك األداءتفسيره بكون 

 األداءاألكاديمي و  األداءاملجتمعي من خالل  األداءلقيم الجوهرية على ا أثر، وبدرجة خامسة اإلداري  األداء

بنسبة  اإلداري  األداءاألكاديمي و  األداءاملجتمعي من خالل  األداءعلى لقيم الداعمة وأثر ا %10بنسبة  اإلداري 

بصفة  ايتأثر  ينوسيط ينكمتغير  يمكن اعتبارهما اإلداري  األداءو  األكاديمي األداءبكون ر فسيوهذا ما ، 9%

 املجتمعي. األداءعلى بصفة مباشرة كذلك  االشاملة ويؤثر مباشرة بقيم إدارة الجودة 

 

 

 

 

والسؤال الذي يطرح اآلن هو مدى تطابق النتائج املتوصل إليها كيفيا وكميا خصوصا ما يتعلق باختبار 

 الفرضيات مع ما توصلت إليه الدراسات والبحوث السابقة؟

 اسة مقارنة بالدراسات السابقةاختبار فرضيات الدر   3.3.5

، خصوصا الهدف من هذه املقارنة هو توضيح أهمية النتائج الكيفية والكمية التي توصلت إليها الدراسة

مقابل ما ووزنها بل باألحرى مختلف إضافاتها  تلك املتعلقة باختبار الفرضيات بغية إبراز مكانة هذه الدراسة

  فما الذي سيتوضح من خالل هذه املقارنة؟السابقة، واألبحاث الدراسات  أضافته

 مقارنة بالدراسات السابقة الفرضية األوىلاختبار    1.3.3.5

من خالل التحليل الكيفي والتركيبي لألسئلة التمهيدية لدليل املقابلة واملتعلقة أوال بتفسير تدني أداء 

 عزوف للتصنيف الدولي للجامعات، وثانيا بما إذا كانالجامعات الجزائرية وخاصة ترتيبها في املراتب األخيرة 

، وكذا التحليل عن تطبيق نماذج جودة التعليم العالي خصوصا إدارة الجودة الشاملة سببا في ذلكجامعاتنا 

مؤسسات تحسين أداء مفاهيم املتعلقة بإدراك إدارة الجودة الشاملة و و لنتائج أسئلة االستبيان الكمي 

 تم التوصل إلى جملة من النتائج: ،ذا أهمية تحقيق ذلكوكالتعليم العالي 

سيما تلك املوجهة  ال ما مت التوصل إليه كميا خبصوص الفرضيات الفرعية تأكيدوعلى هذا األساس يتم 

كميا من خالل منذجة املعادلة البنائية صحة  وتتحققالختبار الدور )الثانية، الثالثة والرابعة(، 

ه: ـــــــالفرضية الرئيسية البديلة والصدق العاملي لنموذج الدراسة للوصول إىل نتيجة أساسية مفادها أن

 «.لقيم إدارة اجلودة الشاملة دور يف حتسني أداء مؤسسات التعليم العالي اجلزائرية » 
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وضرورة  النتهاجهاإدارة الجودة الشاملة وكذا النموذج األنسب  تطبيقوجود فهم وإدراك ملفهوم وأهداف  ‒

من خالل التحليل الكيفي  أحمد عبد هللا الرشدي بخصوص توصلهااللتزام بها، وهو ما يتفق مع دراسة 

 ألهمية مفاهيم ومعارف إدارة الجودة الشاملة؛ املأخوذة كعينة للدراسة الجامعاتبإلى إدراك املسؤولين 

وأسباب تحسينه وكذا النهج األنسب لتحسينه  أداء مؤسسات التعليم العاليوجود فهم وإدراك ملفهوم  ‒

التحليل الكيفي أو سواء ب األبحاث املعتمدة كدراسات سابقةإليه  تتوصلوضرورة تحسينه، وهذا ما لم 

 الكمي؛التحليل 

 فيدارة الجودة الشاملة دراك أساتذة كليات االقتصاد بالجامعات الجزائرية إل إفهم و ل يوجد دور ال  ‒

دراسة  ما توصلت إليه مع ما يختلفالداعمة، وهذا القيم مستوى االلتزام بالقيم الجوهرية و  تحسين

إدارة الجودة  دراكإدور  الكيفيخالل التحليل  منتؤكد  الدراسة الوحيدة التي ؛أحمد عبد هللا الرشدي

 (؛في الدراسةفي تحسين جودة الخدمات التعليمية )والتي تعتبر كقيمة جوهرية  الشاملة

 في ألداء مؤسسات التعليم العاليأساتذة كليات االقتصاد بالجامعات الجزائرية فهم وإدراك ل يوجد دور ال  ‒

ملجتمعية، وهو ما لم تتوصل إليه الدراسات وا اإلداريةمستوى االلتزام بمؤشراته األكاديمية،  نتحسي

 املعتمدة. السابقة

 

 

 

 األداءفما النتائج املتوصل إليها بخصوص دور قيم إدارة الجودة الشاملة الجوهرية والداعمة في تحسين 

 واملجتمعي ملؤسسات التعليم العالي الجزائرية؟ اإلداري األكاديمي، 

 مقارنة بالدراسات السابقةفرضيات الدور اختبار    2.3.3.5

تتمثل هذه الفرضيات في الفرضيات الفرعية الثانية، الثالثة والرابعة الهادفة الختبار دور قيم إدارة 

واملجتمعي ملؤسسات التعليم العالي  اإلداري األكاديمي،  األداءالجودة الشاملة الجوهرية والداعمة في تحسين 

 والتي تم التوصل بناء على افتراضها بوجود دور معنوي إلى جملة من النتائج متمثلة في:الجزائرية، 

ألسئلة دليل من خالل التحليل الكيفي والتركيبي اختبار الفرضية الثانية مقارنة بالدراسات السابقة:  ‒

السؤال الثالث املتعلق بمدى توافق القيم التنظيمية السائدة في الجامعات الجزائرية  :املقابلة خصوصا

قيم إدارة الجودة أهمية ، والسؤال الرابع املتعلق باألداءمع اعتماد نظم الجودة الشاملة وتحسين 

أهمية ب ، والسؤال الخامس املتعلقعلى املستوى املؤسس ي وعلى مستوى نظام التعليم العالي ككلالشاملة 

، ومن خالل التحليل هذه القيم على مستوى تحسين أداء العملية األكاديمية )البحث العلمي والتعليم(

 اإلحصاء على باالعتماد األكاديمي، األداءوكذا عبارات  لعبارات القيم الجوهرية والداعمةالكمي والتركيبي 

أو عدم وجود دور  األوىل وتنفى الفرضية البديلة هلاتتأكد الفرضية الصفرية النتائج السابقة من خالل و

يف حتسني درجة التزام مؤسسات التعليم العــــــــــــــــالي اجلزائرية  األداءالشاملة وإلدراك إدارة اجلودة 

.واجملتمعي اإلدارياألكادميي و األداءبالقيم اجلوهرية والداعمة ومؤشرات 



امليداني للدراسة واختبار الفرضيات اإلطار .  الفصـل 

 

 

االرتباط الرتبي  ة ومعامالت االختالف(،الوصفي )التكرارات، النسب، املتوسطات، االنحرافات املعياري

والتحليل العاملي نمذجة املعادلة البنائية كذا و  ،عددينتالبسيط، االرتباط الجزئي، االرتباط واالنحدار امل

 التوكيدي، تم التوصل إلى جملة من النتائج تتمثل في: 

األكاديمي  األداءومؤشرات والداعمة إلدارة الجودة الشاملة  وجود التزام منخفض بالقيم الجوهرية ‒

 املتعارفواملؤشرات  من القيم ، بل أن العديدكليات االقتصاد املستهدفة بالدراسةفي التعليمية والبحثية 

ما يعتبر هامشيا ، وهذا يجب شطبها تماما من قاموس إدارة الجامعة الجزائريةالكليات  عليها في هذه

لها كونها ركزت أكثر على اختبار عالقة، أثر بالنسبة للدراسات السابقة وال يظهر ضمن النتائج األساسية 

 األكاديمي؛ األداءتحسين قيم إدارة الجودة الشاملة في دور أو 

 ألداءاوجود إدراك لضرورة تبني قيم إدارة الجودة الشاملة الجوهرية والداعمة وكذا أهمية تحسين  ‒

األكاديمي بين أوساط األساتذة  في كليات االقتصاد املستهدفة بالدراسة، وهذا ما يعتبر كذلك هامشيا في 

 الدراسات السابقة ولم تتوصل له أيا منها؛

ض وااللتزام املنخفبقيم إدارة الجودة الشاملة يعتبر توافق آراء املستجوبين حول االلتزام املنخفض  ‒

 األداءلهذه القيم في تحسين  إيجابي دور سببا لوجود  ،األكاديمي التعليمية والبحثية األداءبمؤشرات 

نفس تتجه في  كونها متغيرات نتائج الدراسة أظهرتكما  األكاديمي لكليات االقتصاد بالجامعات الجزائرية

توصلهم إلى وجود عالقة قوية بين  بخصوص .James P. Gilbert et al، وهذا ما يتفق مع دراسة االتجاه

 Jacqueline S. Goldbergقيم إدارة الجودة الشاملة ومحددات فعالية العملية التعليمية، ودراسة 

إيجابية بين تبني إدارة الجودة الشاملة والتحصيل  وجود عالقةبخصوص توصلهما إلى  Bryan R. Coleو

أهمية االلتزام  على% من املدراء 97تأكيد لى توصله إبخصوص  Seake H. Rampaودراسة  ،الطالبي

الطالبي، ودراسة سهيل  األداءوباألحرى  املؤسس ي األداءبمبادئ إدارة الجودة الشاملة من أجل تحسين 

بني مصطفى وآخرون بخصوص توصلهم إلى وجود أثر إيجابي لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على 

وجود أثر لتطبيق هذه املبادئ اود مشاقبة بخصوص توصله إلى براهيم عالطالبي، ودراسة إ األداء

 األكاديمي؛ األداءوااللتزام بتوفير متطلبات إدارة الجودة الشاملة على كفاءة 

ات االقتصاد بالجامعات لكلي األكاديمي األداءوجود دور معنوي للقيم الجوهرية في تحسين ل كذلك سبباو  ‒

 .Richard Bو  Ndungu M. Nderituوهذا ما يتفق مع دراسة ، أيضا الجزائرية كما أظهرت نتائج الدراسة

Nyaoga  العليا  اإلدارةبخصوص توصلهما إلى وجود أثر لقيم: التركيز على الزبون، العمل الجماعي، التزام

األكاديمي، معدالت التحاق الطالب واملناهج الدراسية، ودراسة محفوظ  األداءوالتحسين املستمر على 

قيم:  )سيماأحمد جودة بخصوص توصله إلى أن تطبيق نموذج إدارة الجودة الشاملة للتميز األكاديمي 

 يساهم في تحسين عدد الخريجين؛ (العليا، جودة املادة العلمية والخدمات التعليمية اإلدارةالتزام 
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كما أظهرت بهذه الكليات  األكاديمي األداءوجود دور معنوي للقيم الداعمة في تحسين لك سببا كذلو  ‒

بخصوص توصله إلى وجود أثر إيجابي  Xing Zhou-Ling، وهذا ما يتفق مع دراسة نتائج الدراسة طبعا

 .Sabihaini et al، ودراسة التدريس ي والبحثي األداءللممارسات املثلى للموارد البشرية كقيم داعمة على 

بخصوص توصلهم إلى وجود أثر إيجابي لقيم املشاركة والقيادة على فعالية أنشطة التعليم، ودراسة 

Rhoda O. Oduwaiye et al.  بخصوص توصلهم إلى وجود عالقة بين املوارد البشرية، املوارد والبيئة

  Ndungu M. Nderituمي للطالب، ودراسة األكادي األداءاملادية، املهارات السلوكية للقائد كقيم داعمة و 

 األداءبخصوص توصلهما إلى وجود أثر لقيم التدريب واملكافأة والتقدير على  Richard B. Nyaogaو

 Peter N. Waweruو John A. Orodho، ودراسة األكاديمي، معدالت التحاق الطالب واملناهج الدراسية

)التخطيط الجيد للموارد البشرية واملادية، االستراتيجيات  اإلداريةبخصوص توصلهما إلى أن املمارسات 

األكاديمي للطالب، ودراسة  األداءالتنظيمية الفعالة، خدمات الدعم واملساندة( تساهم في تحسين 

 .األكاديمي األداءإبراهيم عاود مشاقبة بخصوص توصله إلى وجود أثر لتنمية املوارد البشرية على 

 

 

ألسئلة دليل اعتمادا على التحليل الكيفي والتركيبي  مقارنة بالدراسات السابقة: الثالثةاختبار الفرضية  ‒

إدارة الجودة  أهمية قيماملقابلة خصوصا السؤال الثالث، السؤال الرابع والسؤال السادس املتعلق ب

)وخاصة أداء املوارد البشرية وأداء املوارد املالية أو  اإلداريةعلى مستوى تحسين أداء العملية الشاملة 

ة املعتمدة في اإلحصائيالطرق باستخدام ملنجز )ا ، واعتمادا على التحليل الكمي والتركيبيجودة االنفاق(

وصل إلى تم الت، اإلداري  األداءكذلك لعبارات القيم الجوهرية والداعمة وعبارات  الفرضية السابقة(

 تتمثل في:من النتائج  مجموعة

يعتبر مستوى التزام كليات االقتصاد بالجامعات الجزائرية بالقيم الجوهرية والداعمة منخفضا، إذا ما  ‒

الوصفي أنه  اإلحصائيوالذي تبين من خالل التحليل  اإلداري  األداءقورن بمستوى التزامها بمؤشرات 

ركزت أكثر على تحليل  كونها املعتمدة متوسط، وهذا ما لم يظهر كنتائج أساسية في الدراسات السابقة

 ؛اإلداري  األداءعالقة أو أثر هذه القيم على 

في كليات االقتصاد بالجامعات الجزائرية حاضرا  اإلداري  األداءيعتبر إدراك املستجوبين ألهمية تحسين  ‒

ر ، وهذه تعتببالقيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة جامعاتهممثله مثل إدراكهم ألهمية التزام 

 شية أيضا بالنسبة لألبحاث املعتمدة كدراسات سابقة مرجعية؛ كذلك كنتيجة هام

املالي أو  األداء)أداء املوارد البشرية و  اإلداري  األداءوجود عالقة معنوية بين قيم إدارة الجودة الشاملة و  ‒

 Tinuke M. Fapohunda، وهذا ما يتماثل مع دراسة دفة بالدراسةلكليات االقتصاد املسته جودة االنفاق(

إدارة  لقيم الثانية وتتأكد الفرضية البديلة هلا أوالفرضية الصفرية  النتائج تنفيومن خالل هذه 

 .ؤسسات التعليم العـــــــــالي اجلزائرية األداء األكادميي مليف حتسني  دور اجلودة الشاملة
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بخصوص توصله إلى وجود عالقة معنوية بين اعتماد إدارة الجودة الشاملة والوقاية من األخطاء بالنسبة 

بخصوص توصلهم إلى وجود  .Victor B. Wayhan et alلألفراد وبين اعتمادها وتنظيم األفراد، ودراسة 

املالي، ودراسة عاصم  األداءملة وتحسين نتائج عالقة إيجابية بين التطبيق الفعال إلدارة الجودة الشا

شحادة علي بخصوص توصله من خالل التحليل النظري إلى أن إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها له أثر 

كبير في تنمية املوارد البشرية، ودراسة أحمد عبد هللا الدعاس بخصوص توصله لوجود أثر معنوي لقيم 

 ؛املالي األداءن إدارة الجودة الشاملة على تحسي

لكليات االقتصاد  )أداء املوارد البشرية واملالية( اإلداري  األداءوجود دور للقيم الجوهرية في تحسين  ‒

بخصوص توصلهم إلى  .Jesús Perdomo-Ortiz et alوهذا ما يتوافق مع دراسة ، املستهدفة بالدراسة

 .Mustafa Dilber et alودراسة ية لألفراد، اإلبداعوجود عالقة معنوية بين العمل الجماعي والنتائج 

، املالي األداءالعليا و  اإلدارةبالحقائق، التزام  اإلدارةبخصوص توصلهم إلى وجود عالقة معنوية بين 

ودراسة زكي أبو زيادة بخصوص توصله إلى وجود أثر لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة )اقتناع ودعم 

العليا، التركيز على الزبون، التركيز على تحسين العمليات، التحسين املستمر واتخاذ القرارات  اإلدارة

ودراسة عبد هللا التنظيمي املتعلق أساسا بأداء املوارد البشرية،  األداءاعتمادا على البيانات( على أبعاد 

العليا والتحسين املستمر في  ةاإلدار أحمد عبد هللا الدعاس بخصوص توصله إلى وجود أثر معنوي اللتزام 

بخصوص توصلهما إلى  S. L. Guptaو Ankur Jainويتنافى مع دراسة املالي،  األداءالعمليات على تحسين 

 العليا والتركيز على الزبون على النتائج املدركة لألفراد؛ اإلدارةوجود أثر منخفض اللتزام 

 االقتصاد لكليات( واملالية البشرية املوارد أداء) اإلداري  األداء تحسين في الداعمة للقيم دور  وجود ‒

توصلهم  بخصوص .Jesús Perdomo-Ortiz et alدراسة وهذا ما يتجانس مع نتائج  بالدراسة، املستهدفة

 .Sو Ankur Jainية لألفراد، ونتائج دراسة اإلبداعإلى وجود عالقة معنوية بين التدريب، التحفيز والنتائج 

L. Gupta  بخصوص توصلهما إلى وجود أثر كبير إلدارة املوارد البشرية وتمكين املوظفين على النتائج

بخصوص توصله إلى أن املمارسات املثلى وخصوصا  Xing Zhou-Lingاملدركة لألفراد، ونتائج دراسة 

توصله إلى وجود  و زيادة بخصوصباملالي، ونتائج دراسة زكي أ األداءآليات التحفيز لديها تأثير إيجابي على 

تدريب العاملين وتأهيلهم، القدرة أثر لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة )مشاركة العاملين وتحفيزهم، 

دراسة عبد هللا التنظيمي املتعلق أساسا بأداء املوارد  البشرية، و  األداء( على أبعاد على االتصال الفعال

 .املالي األداءعلى تحسين ملشاركة العاملين ثر معنوي أحمد عبد هللا الدعاس بخصوص توصله إلى وجود أ

 
 

 

من خالل التحليل الكيفي والتركيبي ألسئلة دليل  مقارنة بالدراسات السابقة: الرابعةاختبار الفرضية  ‒

قيم إدارة الجودة أهمية املقابلة خصوصا: السؤال الثالث، السؤال الرابع والسؤال السابع املتعلق ب

إدارة  لقيم الثالثة وتتأكد الفرضية البديلة هلا أوالفرضية الصفرية  ومن خالل هذه النتائج تنفي

 .ؤسسات التعليم العـــــــــالي اجلزائرية األداء اإلداري مليف حتسني  دور اجلودة الشاملة
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، ومن خالل التحليل الكمي على مستوى تحسين أداء العملية املجتمعية )خدمة املجتمع( الشاملة

لعبارات القيم الجوهرية الثانية( ة املعتمدة في الفرضية اإلحصائياملنجز باستخدام الطرق )والتركيبي 

  ، تم التوصل إلى جملة من النتائج تتمثل في:املجتمعي األداءوالقيم الداعمة وعبارات 

، مثل املجتمعي األداءناك إدراك من قبل الفئة املستهدفة بالدراسة ألهمية تحسين االلتزام بمؤشرات ه ‒

إدراكهم ألهمية االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة في كليات االقتصاد بالجامعات الجزائرية، وهذا ما 

يعتبر كنتيجة غير ظاهرة ضمن النتائج األساسية التي توصلت إليها األبحاث املعتمدة كدراسات سابقة 

 ملجتمعي؛ ا األداءكونها ركزت أكثر على تحليل عالقة أو أثر هذه القيم على 

املجتمعي منخفضا مثله مثل درجة  األداءيعتبر التزام كليات االقتصاد بالجامعات الجزائرية بمؤشرات  ‒

بل أن الجوهرية والداعمة والتي تعتبر هي األخرى منخفضة كذلك،  بقيم إدارة الجودة الشاملةالتزامها 

التركيز عنها مثل الخدمات األكاديمية  العديد من هذه الكليات تعتبر الخدمة املجتمعية هامشية وال يجب

، وهذا ما لم يظهر ضمن النتائج األساسية للدراسات السابقة املعتمدة كونه هامشيا كذلك اإلداريةو 

 بالنسبة ألهدافها؛

املجتمعي لنفس االتجاه )منخفض( سببا لوجود  األداءيعتبر توجه متغيري قيم إدارة الجودة الشاملة و  ‒

 .Lisa Lو Shelly F. Fust، وهذا ما يتفق مع دراسة ا كما أظهرت نتائج الدراسةعالقة معنوية بينهم

Walker  بخصوص توصلهما من خالل التحليل النظري إلى أن الشركات التي تتبنى معايير الجودة العالية

 Teresa Nogueiro etاالستدامة، ودراسة الخاصة بقيم إدارة الجودة الشاملة من السهل أن تحقق نهج 

al.  بخصوص توصلهم من خالل التحليل النظري إلى إمكانية استخدام إدارة الجودة الشاملة في تسريع

 Michela Pellicellو Patrizia Gazzolaثقافة االلتزام املجتمعي وتحقيق املسؤولية االجتماعية، ودراسة 

من ناحية تطورها أن إدارة الجودة الشاملة بخصوص توصلهما من خالل التحليل النظري أيضا إلى 

التاريخي أو امتدادها الحالي تتفق مع مشروع املسؤولية االجتماعية واملمارسات األخالقية والبيتية، 

ودراسة رحيم حسين ورشيد مناصرية بخصوص توصلهما من خالل التحليل النظري دائما إلى أهمية 

دة الشاملة في زيادة االلتزام اتجاه االعتماد على املقاربات الطوعية وخصوصا االلتزام بقيم إدارة الجو 

أن هذه النتيجة تم التوصل إليها كيفيا وكميا في الدراسة عكس الدراسات  اإلشارةاملجتمع والبيئة. وتجدر 

 بيات النظرية والفكرية إلثبات هذه العالقة؛األدالتي اعتمدت جميعها على السابقة 

املجتمعي لكليات االقتصاد املستهدفة  األداءأظهرت الدراسة أيضا وجود دور للقيم الجوهرية في تحسين  ‒

بخصوص وجود أثر للتركيز على  Fazli Idrisبالدراسة، وهذا ما يتفق بالتحليل مع ما توصلت إليه دراسة 

جتمعي، النشاطات املجتمعية األجندة املجتمعية، االرتباط املاملستدام ) األداءالزبون واملجتمع على 

ومراجعة السياسات(، ويتفق أيضا مع ما توصلت إليه دراسة أكرم أحمد الطويل ووالء حازم سلطان 

 اإلدارةبخصوص وجود ارتباطات معنوية بين كل متطلب من متطلبات إدارة الجودة الشاملة )التزام 
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يجب اعي( وتعزيز االستدامة املجتمعية. و العليا، التركيز على الزبون، التحسين املستمر والعمل الجم

 تم التوصل إليها كيفيا وكميا عكس الدراسات السابقة التي أثبتها كميا فقط؛التنويه ذلك 

املجتمعي لكليات االقتصاد املستهدفة  األداءوأظهرت كذلك وجود دور للقيم الداعمة في تحسين  ‒

من خالل التحليل الكمي  Fazli Idrisوهذا ما يتفق بالتحليل مع ما توصلت إليه دراسة بالدراسة، 

الجودة الشاملة )التخطيط االستراتيجي، القيادة، املمارسات املثلى إلدارة ألبعاد إدارة بخصوص وجود أثر 

. ويجب التنويه دائما أن هذه النتيجة )وجود املستدام األداءعلى املوارد البشرية والتركيز على العاملين( 

 .دور( قد أثبتت كيفيا وكميا في الدراسة عكس الدراسة السابقة الوحيدة التي أثبتتها كميا فقط

 

  

 

والسؤال الذي يطرح بعد إثبات فرضيات الدور هو مدى توافق النتائج املتوصل إليها في الدراسة مع 

 ؟نتائج الدراسات السابقة بخصوص الفرضية الفرعية األخيرة

 مقارنة بالدراسات السابقة الفرضية اخلامسةاختبار    3.3.3.5

بين إجابات أفراد العينة بخصوص تحديد درجة هي أحد الفرضيات الفرعية املخصصة الختبار الفروق 

االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة ومؤشرات أداء مؤسسات التعليم العالي حسب متغيرات البيانات 

اختبار داللة الفروق الوصفية العامة، والختبار هذه الفرضية تم االعتماد أساسا على التحليل الكمي )

( ليتم Kruskal Wallis، واختبار ANOVAملجموعتين مستقلتين، واختبار التباين األحادي  Studentة اإلحصائي

 التوصل إلى جملة من النتائج هي:

داللة إحصائية حسب متغير الجنس لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة  ذاتعدم وجود فروق  ‒

 Seake H. Rampaا ما يتنافى مع دراسة ، وهذفي الكليات املستهدفة بالدراسة األداءالشاملة ومؤشرات 

داللة معنوية لتحديد درجة االلتزام بمبادئ إدارة الجودة الشاملة حسب  ذاتالذي أثبت وجود فروق 

 متغير الجنس؛

 داللة إحصائية لتحديد درجة االلتزام ذاتعدم وجود فروق بالنسبة للمتغيرات األخرى أظهرت الدراسة:  ‒

والخبرة، عدم  الرتبة ي األكاديمي واملجتمعي حسب متغير  األداءؤشرات مبالقيم الجوهرية والداعمة وكذا 

املجتمعي حسب  األداءلتحديد درجة االلتزام بالقيم الداعمة ومؤشرات  داللة إحصائية ذاتوجود فروق 

ومؤشرات  القيم الجوهريةداللة إحصائية لتحديد درجة االلتزام ب ذاتعدم وجود فروق متغير الشعبة، 

حسب متغير  داللة إحصائية ذاتوجود فروق عدم و  حسب متغير العالقة بالبحث العلمي اإلداري  األداء

 األداءلتحديد درجة االلتزام بالقيم الجوهرية والقيم الداعمة ومؤشرات  اإلداري االنتماء أو املنصب 

األبحاث املعتمدة كدراسات سابقة كونه يعتبر هامشيا لم تتوصل إليه . كل هذا املجتمعي األداءو  اإلداري 

 ملة وأداء مؤسسات التعليم العالي.ركزت أكثر على تحليل العالقة بين قيم إدارة الجودة الشا ألنها

إدارة  لقيم الرابعة وتتأكد الفرضية البديلة هلا أوالفرضية الصفرية  ومن خالل هذه النتائج تنفي

 .ؤسسات التعليم العـــــــــالي اجلزائرية اجملتمعي ملاألداء يف حتسني  دور اجلودة الشاملة
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 مع الدراسات السابقة الرئيسة مقارنةالفرضية اختبار    4.3.3.5

، والتي أظهرت على العموم من النتائج التي تم اثباتها كيفيا وكميا العديدبالنسبة لهذه الفرضية هناك 

واملجتمعي  اإلداري األكاديمي،  األداءوجود دور لقيم إدارة الجودة الشاملة الجوهرية والداعمة في تحسين 

أن الذي يبقى مختلفا مع األبحاث املعتمدة كدراسات سابقة لكليات االقتصاد بالجامعات الجزائرية، إال 

 بخصوص هذه النتائج يمكن حصره في:

كميا وكيفيا بين جميع القيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة وإثباته إجمال الدراسة لقياس الدور  ‒

واملجتمعية(،  ريةاإلداالشاملة وبين مختلف مؤشرات أبعاد أداء مؤسسات التعليم العالي )األكاديمية، 

التي ركزت على قياس الدور أو العالقة بين  املعتمدة الدراسات السابقةب مقارنةوهذا ما يختلف تماما 

 تمادا جانب واحد في التحليل )الكيفي أو الكمي(؛عوادون جميعها  األداءبعض القيم وبعض أبعاد 

أثبتت الدراسة: وجود إدراك ملفاهيم إدارة الجودة الشاملة وأهمية االلتزام بقيمها ووجود إدراك ملفاهيم  ‒

تمعية في كليات االقتصاد بالجامعات الجزائرية، واملج اإلداريةوأهمية تحسين مؤشراته األكاديمية،  األداء

واملجتمعي بذات  اإلداري األكاديمي،  األداءإضافة إلى وجود دور للقيم الجوهرية والداعمة في تحسين 

داللة إحصائية لتحديد درجة االلتزام بهذه القيم وهذه  ذاتالكليات، إضافة إلى عدم وجود فروق 

. اإلداري املؤشرات حسب متغيرات: الجنس، الرتبة، الخبرة، الشعبة، العالقة بالبحث العلمي واملنصب 

هذا يختلف تماما مع أغلب األبحاث املعتمدة كدراسات سابقة والتي توصلت إلى نتائج تخص الدور أو 

 بين أفراد العينة. الفروقوانعدام ذه املتغيرات فقط دون نتائج االدراك األثر أو العالقة بين ه

 

 

 

 

نفي الفرضية األولى  :من خاللاالفتراض ي  دق نموذج الدراسةتم إثبات صأنه  يمكن القول  كتلخيص

في تحسين درجة التزام مؤسسات التعليم العــــــــــــــــالي  األداءإلدراك إدارة الجودة الشاملة و بوجود دور املتعلقة 

، إثبات فرضيات الدور )الثانية، الثالثة والرابعة( األداءلجوهرية والداعمة ومؤشرات الجزائرية بالقيم ا

، إثبات الفرضية الخامسة واملجتمعي اإلداري ، األكاديمي األداءاملتعلقة بوجود دور لهذه القيم في تحسين 

بهذه القيم وهذه داللة إحصائية بين أفراد العينة لتحديد درجة االلتزام  ذاتفروق  املتعلقة بعدم وجود

، وإثبات اإلداري بالبحث العلمي واالنتماء تعزى ملتغيرات: الجنس، الرتبة، الخبرة، الشعبة، العالقة  املؤشرات

 الفرضية الرئيسة املتعلقة بوجود دور لهذه القيم في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي الجزائرية. 

 

داللة إحصائية بني أفراد العينة  اتال توجد فروق ذ ومن خالل هذه النتائج تتأكد الفرضية اخلامسة أو

لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة اجلودة الشاملة ومؤشرات أداء مؤسسات التعليم العالي اجلزائرية تعزى 

 .بالبحث العلمي واالنتماء اإلداريملتغريات: اجلنس، الرتبة، اخلربة، الشعبة، العالقة 

لقيم إدارة اجلودة : » أولة ـــلرئيسية البديصحة الفرضية ا يتم إثبات واعتمادا على النتائج احملققة

 «.الشاملة دور يف حتسني أداء مؤسسات التعليم العالي اجلزائرية 
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 خالصــــــــــــــــــــة  

، واعتمادا على Nvivoالتحليل الكيفي ثم التركيبي لنتائج املقابالت املعمقة باستخدام برنامج من خالل 

 SPSSباستخدام برنامجي  ، ثم التحليل التركيبي لهذه األخيرةالوصفي لنتائج االستبيان اإلحصائيلتحليل ا

 تم التوصل إلى جملة من النتائج تتمثل في: ،Amosو

تعتبر أغلب القيم السائدة في الجامعات الجزائرية غير متوافقة مع اعتماد البرامج التطوعية خصوصا  ‒

تطبيق إدارة الجودة الشاملة، لذلك ينبغي مراجعتها وإصالحها لتنسجم مع القيم الجوهرية والداعمة 

ية، وذلك حسب نتائج واملجتمع اإلداريةاألكاديمية،  األداءوالتي لها دور محوري في تحسين مستويات 

 التحليل الكيفي للمقابالت املعمقة؛

التكرارات، النسب، املتوسطات الحسابية، االنحرافات الوصفي ) اإلحصائيأسفرت نتائج التحليل  ‒

إدراك من قبل أساتذة كليات االقتصاد بالجامعات الجزائرية ( على وجود املعيارية ومعامالت االختالف

املة وأهميتها ومفاهيم أداء مؤسسات التعليم العالي وأهمية تحسينه، ووجود ملفاهيم إدارة الجودة الش

من قبل هذه الكليات بالقيم الجوهرية والقيم الداعمة إلدارة الجودة الشاملة وبمؤشرات التزام منخفض 

 ؛اإلداري  األداءاملجتمعي، ووجود التزام متوسط بمؤشرات  األداءاألكاديمي و  األداء

ة املتقدمة وكذا نمذجة املعادلة البنائية اإلحصائيأظهرت نتائج التحليل الكمي التركيبي والطرق   ‒

وجود دور للقيم الجوهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة في تحسين  ،والتحليل العاملي التوكيدي

تأكيد صحة الفرضية  واملجتمعي ملؤسسات التعليم العالي الجزائرية، ومنه اإلداري األكاديمي،  األداء

 ؛(األداءوجود دور للقيم في تحسين الرئيسة وصدق نموذج الدراسة واللذان يفترضان ذلك )

وفي ختام هذا الفصل يتأكد تحقيق الدراسة ألهدافها خصوصا التوصل إلى جملة من النتائج تمكن 

دور قيم إدارة الجودة الشاملة ما  »املطروحة والسؤال الجوهري املتعلق بـ:  اإلشكاليةعلى  اإلجابةالباحث من 

، وهكذا يمكننا التساؤل من جديد حول محدودات أو « في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي الجزائرية

 وآفاقها والتي ستبين في الخاتمة.توصيات هذه الدراسة 
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 «لكي ال يبتعد أحدهما عن اآلخر تميزه بوجود مقدمة جيدة وخاتمة جيدة، وبعدها يجب التوفيق بينهما الجيد العرضسر  »

 

                                             George Burns 

» Le secret d’un bon discours, c’est d’avoir une bonne introduction et une bonne conclusion. Ensuite, il faut 

s’arranger pour ces deux parties ne soient pas très éloignées l’une de l’autre « 
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 خامتــــــــــــــــــــــــة

 تلخيص الدراسة.   1

قة بإدارة الجودة الشاملة وقيمها الجومهرية مه  املاامهي  املتللانطالقا من التحليل النظري وامليداني لأ

أن إدارة الجودة إلى واملجتمعي، يمكن التنويه  اإلداريأوالداعمة وأداء مؤسسات التللي  اللالي الكاديمي، 

الشامة ال تلتبر كماهوم عملياتي يمثل مجرد مجموعة أساليب أو أدوات تطبق في مهذه املؤسسات ببساطة 

)القادة،  على غرار أدوات الضبط االحصائي للجودة، بل تلتبر كماهوم ثقافي يتأصل فيه التزام جميع الفراد

املركزية، الكليات،  اإلدارةالتنظيمية )في كل املستويات  الانيين والطلبة(التقنيين  ين،اإلداريالساتذة، 

من القي  من خالل تبني منظومة القسام، الاروع والتخصصات( بتحقيق الجودة والتحسين املستمر لها، 

ت فهي ال ترتبط املبادئ الساسية والدائمة في مهذه املؤسسا القي  الجومهريةالجومهرية والداعمة، حيث تمثل 

التركيز على الزبون، وهي:  ،إدارة الجودة الشاملةلتبني  لألفرادبزمان أو مكان ملين وتمثل مصدر الهام وارشاد 

بالحقائق، املدخل اللملياتي واللمل  اإلدارةاللليا، املسؤولية الجماعية، التحسين املستمر،  اإلدارةالتزام 

قي  ثقافية متأصلة في مهذه املؤسسات تدع  تطبيق إدارة الجودة تلتبر كفالقي  الداعمة ، أما الجماعي

التخطيط االستراتيجي، القيادة، وهي:  أو القي  الجومهرية وتخرج عن إطار املبادئ التوجيهية لها الشاملة

أ.التللي  والتدريب، املشاركة، التمكين، االتصال والتحايز

في تحسينها لداء مؤسسات التللي  الولى تتجلى بالدرجة  أن أمهمية االلتزام بهذه القي إلى  اإلشارةوتجدر 

ال يلبر عن مجموعة النتائج فقط بل يظهر كلملية تلكس نظام التللي  اللالي ككل من  اللالي، مهذا الخيرأ

املدخالت إلى اللمليات إلى املخرجات والتي يمكن قياس كل منها بمجموعة من املؤشرات الكمية والكياية، 

فقط أثبتت التوجهات النظرية والاكرية وجود ثالثة محاور أو أبلاد أساسية لهذا املاهوم في وباملقابل 

 الداءأو )بالنسبة للبلد الول ، املجتمعي الداءوأ اإلداريأ الداءالكاديمي،  الداءمؤسسات التللي  اللالي: 

أداء اللملية التلليمية ككل من طالب، أساتذة، مناهج وبرامج وأنشطة بحثية ليلبر عن فهو يمثل  (الكاديمي

فهو  (اإلداريأ الداءأو )الوظياة الجومهرية التي أنشأت لجلها مؤسسات التللي  اللالي، وبالنسبة للبلد الثاني 

 الداءأو )لي، أما البلد الثالث املا الداءأداء مختلف املوارد وعلى وجه الخصوص أداء املوارد البشرية وأيمثل 

فهو يلكس مدى التزام مهذه املؤسسات بدورمها الشمولي املتللق بخدمة املجتمعي الذي تنتمي إليه  (املجتمعي

)املسامهمة في التنمية على جميع الصلدة، حل مشاكل املجتمع من خالل البحوث املقدمة والتلامل 

أ(.في املجتمع الذي تنشط فيه كمؤسسة مواطنة

دور قي  إدارة الجودة  عنوباملقابل فالربط بين البلاد املختلاة لهذين املتغيرين يقودنا إلى التساؤل 

الدراسة، مهذه الذي يمثل جومهر إشكالية مهذا  ،الشاملة في تحسين أداء مؤسسات التللي  اللالي الجزائرية

 ختلف املستويات، إال أن تحسين أدائهافللى الرغ  من الجهود املترامية إلصالح الجاملة الجزائرية على م
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، بل أن مهيئات التصنيف الدولي أو املجتمعي ال يزال متواضلا اإلداريأالكاديمي أو  سواء على املستوىأ

فاملشكلة ال ترتبط بارد دون اآلخر، أو قس  دون ، للجاملات ال تزال تضلها في أغلب الحاالت في ذيل الترتيب

، أو جاملة دون الخرى، فاملشكلة مشكلة نظام ككل، مهذا الخير أو نظام التللي  اآلخر ، أو كلية دون الخرىأ

اللالي الجزائري ينبغي أن يصحح على قواعد متينة أو قي  ثقافية تأخذ من الجودة كسبيل للتحسين املستمر 

ومهذا  واملجتمعي، داريأاإلأالكاديمي،  الداءلألداء، وبالتالي االلتزام بالقي  الجومهرية والداعمة لتحسين مستوى 

ما ت  إثباته نظريا وميدانيا )وجود دور ملنوي لقي  إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء مؤسسات التللي  

أا.ياللالي(، من خالل جملة من النتائج تلكس حقيقة ذلك نظريا وميدان

 نتائج الدراسة.   2

التحليل ث   ،على التحليل النظري والاكري إلدارة الجودة الشاملة وأداء مؤسسات التللي  اللالي اعتمادا

النظري وامليداني لللالقة بينهما الختبار الارضيات ومن ث  النموذج االفتراض ي للدراسة، يمكن استنتاج جملة 

أالنظري وامليداني، وذلك كما يلي: ستوييناملمن النتائج على 

 :كاآلتي إلى من خاللها خلصت الدراسةثة الولى، والتي أو الاصول الثالتوى النظري: على املس ‒

حاجات الخصائص والصاات التي تلكس قدرة مؤسسات التللي  اللالي على تلبية  عن الجودةتلبر  -

 ؛والضمنية الظامهرة )الطلبة، اآلباء، املؤسسات اللمومية والخاصة في سوق اللمل( زبائنهاورغبات 

 اإلداريةيمثل ضمان الجودة بالنسبة لنظام التللي  اللالي )اللملية التلليمية والبحثية، اللملية  -

واللملية املجتملية( مجموعة من النشاطات املقررة واملنتظمة والتي تظهر حسب الحاجة لتجلل 

 مهذا النظام في مستوى االستجابة ملتطلبات الجودة وتطللات الزبائن؛ 

أو الجودة(  ملاييرأضمان تحقيق أمهداف وأالداخلية لبرامج )المان الجودة الداخلي سواء بالنسبة لض -

لضمان الجودة( تتللق آليات ضمان  خارجيةأو مهيئة املراجلة التي تت  من قبل وكالة )الخارجي 

 املخرجات فقط؛مقارنة املدخالت مع جودة التللي  اللالي ب

حسين وت إدماج إلى يهدفعلى عكس ضمان الجودة تلبر إدارة الجودة الشاملة عن نهج شمولي  -

 التضامنيةمن خالل املسؤولية  واملخرجات، ام التلليمي: املدخالت، اللملياتاملراحل الثالثة في النظ

 املراحل؛في مختلف مهذه  والطلبة على التحسينات املستمرة يناإلداري ، الساتذة،القادةبين 

)التاتيش، الضبط االحصائي للجودة، ضمان الجودة وإدارة سواء من ناحية تطورمها التاريخي  -

التحك  في ، رقابة الجودة الشاملة للمنظمة، الضبط الشامل للجودةأو املاامهيمي ) الجودة الشاملة(

( تميل إدارة الجودة الشاملة وإدارة الجودة الشاملةاالستراتيجية للجودة  اإلدارة، الجودة الشاملة

 تطبيق لألساليب والدوات؛بالنسبة للباحثين في مهذا الحقل لتكون ثقافة مشتركة أكثر منها مجرد 

لتشكل  الجودة الشاملة عن منظومة من القي  الجومهرية والداعمة والتي تتكامل فيما بينهاإدارة تلبر  -

 ثقافة يلتزم بها الفراد باستمرار لتحقيق الجودة في مختلف مستويات مؤسسات التللي  اللالي؛ 
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ال يت  التحك  في أداء مؤسسات التللي  اللالي على مستوى النتائج فقط أو مخرجات مهذه  -

، : املدخالتواملراحل املؤسسات، بل يجب التحك  فيه وتقييمه بالنظر إلى مختلف املستويات

 ؛واملجتملية اإلداريةوذلك بالنسبة لللملية الكاديمية،  اللمليات واملخرجات

تلتبر مؤشرات مهيئات التصنيف الدولي بالنسبة لللديد من الباحثين واملختصين متحيزة، ذلك أنها  -

ز تهت  بمحاور ملينة في مؤسسات التللي  اللالي ككل لتقيي  أدائها ) التركيز على جوائز نوبل والجوائ

الدولية بالنسبة لتصنيف شنغهاي، التركيز على البوابة االلكترونية بالنسبة لتصنيف 

Webometrics)...؛  

أداء مؤسسات التللي  اللالي، بل  لتطوير مؤشرات )كمي أو كياي( ال يمكن االعتماد على جانب واحد -

، الباحثين )مؤشرات الطرأكمية وكياية( وبالرجوع إلى مختلف متوازنة ) يجب تطوير مؤشرات

تقيي  موضوعي  الوطنية واالقليمية، مؤشرات مهيئات التصنيف الدولي( إلنجازأهيئات مؤشرات ال

 .واملجتمعي اإلداريألألداء الكاديمي،  وشمولي

حتى تحقق قي  إدارة الجودة الشاملة فلاليتها في تحسين أداء مؤسسات التللي  اللالي، يجب التدرج  -

طوة لنها توجه لكسر النظام القيمي السائد في مهذه املؤسسات وتشكل جزءا في تطبيقها خطوة بخ

 من التغيير الثقافي؛

جاملة مهارفارد، جاملة كامبريدج، جاملة امللك عبد أثبتت تجارب الجاملات الرائدة )ال سيما:  -

سليمان  اللزيز، جاملة االمارات اللربية املتحدة، كلية لندن لالقتصاد والللوم السياسية ومدرسة

أداء القي  الجومهرية والداعمة على تحسين ( المهمية القصوى النلكاس عليان إلدارة العمال

 مؤسسات التللي  اللالي؛

أثبتت مختلف البحاث امللتمدة كدراسات سابقة وجود دور محوري لقي  إدارة الجودة الشاملة في  -

 تحسين أداء مؤسسات التللي  اللالي.

استراتيجية وعلى وجه التحديد اللنصر الخير في الاصل الرابع واملتللق بلرض : امليدانيعلى املستوى  ‒

امليداني للدراسة واختبار  اإلطارأ، والاصل الخامس املتللق بفي الجاملات الجزائرية الداءوأ تحسين الجودة

 ا خلصت الدراسة إلى ما يلي:م، ومن خاللهالارضيات

شاء ، إنLMDتطبيق نظام على غرار:  التللي  اللالي في الجزائرأ تلتبر املجهودات املبذولة إلصالح نظام -

ضرورية،  إنشاء خاليا للجودة على مستوى الجاملات والكلياتوأ اللجنة الوطنية لضمان الجودة

 ولكنها غير كافية خاصة وأنها ال تمس جومهر مهذا النظام أو الثقافة السائدة في الجاملات الجزائرية؛

ال ينلكس التطور الكمي ملؤشرات التللي  اللالي )خصوصا: أعداد الطلبة في طور التدرج وما بلد  -

التدرج، إجمالي الساتذة، نسبة التأطير وتطور الشبكة الجاملية( على أداء الجاملات الجزائرية، بل 

 الداءشرات ال تزال تحتل مراتب متأخرة في التصنيف الدولي للجاملات إضافة إلى التزامها بمؤأ

 واملجتمعي بدرجة منخاضة؛ اإلداريأالكاديمي، 
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وترجيح كاة الك  على  وإدارة الجودة الشاملة كمسعى مهامش ي يلتبر التلامل مع الجودة كهدف ثانويأ -

ضمن  تصنياهاالجزائرية وخاصة  مؤسسات التللي  اللاليلتدني أداء الكيف أحد السباب املحورية 

 ؛لتصنيف الدولي للجاملاتفي ا قائمة املؤسسات املتأخرة

وبالخصوص في  مهناك وعي وإدراك من قبل القادة والساتذة في مؤسسات التللي  اللالي الجزائرية -

بأمهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة وضرورة بالجاملات الجزائرية  االقتصاد و/أو ملامهد كليات

 ؛الجومهرية والداعمة االلتزام بقيمها

وبالخصوص في مهناك وعي وإدراك من قبل القادة والساتذة في مؤسسات التللي  اللالي الجزائرية  -

على مختلف  الداءبضرورة وحتمية تحسين كليات و/أو ملامهد االقتصاد بالجاملات الجزائرية 

 املجتمعي؛ الداءوأ اإلداريأ الداءالكاديمي،  الداءاملستويات: 

متواضلا  الداءتللي  اللالي بقي  إدارة الجودة الشاملة ومؤشرات ال يزال التزام مؤسسات ال -

 الداءالكاديمي ومؤشرات  الداء )منخاض بالنسبة للقي  الجومهرية، القي  الداعمة، مؤشرات

 (؛اإلداريأ الداءاملجتمعي، ومتوسط بالنسبة ملؤشرات 

تحسين درجة التزام مؤسسات التللي  اللــــــــــــــــالي  على الداءإدارة الجودة الشاملة وأال ينلكس إدراك  -

أ؛واملجتمعي اإلداريأالكاديمي وأ الداءالجزائرية بالقي  الجومهرية والداعمة ومؤشرات 

)أداء الطالب، أداء  الكاديمي الداءلقي  إدارة الجودة الشاملة في تحسين  إيجابي وملنويأ دورأمهناك  -

أ؛ملؤسسات التللي  اللالي الجزائرية البحثي( الداءالساتذة، أداء البرامج وأ

)أداء املوارد البشرية  اإلداريأ الداءلقي  إدارة الجودة الشاملة في تحسين  إيجابي وملنويأ دورأمهناك  -

أ؛ملؤسسات التللي  اللالي الجزائرية املالي أو جودة االنااق( الداءوأ

)املشاركة الواسلة  املجتمعي الداءلة في تحسين لقي  إدارة الجودة الشام إيجابي وملنويأ دورأمهناك  -

أ؛ملؤسسات التللي  اللالي الجزائرية للجاملة في امهتمامات املجتمع الكبرى وحل مشاكله الساسية(

داللة إحصائية بين أفراد اللينة لتحديد درجة االلتزام بقي  إدارة الجودة  اتال توجد فروق ذ -

الشاملة ومؤشرات أداء مؤسسات التللي  اللالي الجزائرية تلزى ملتغيرات: الجنس، الرتبة، الخبرة، 

 ؛اإلداريأالشلبة، اللالقة بالبحث الللمي واالنتماء 

على تطوير نماذج تتماش ى وثقافتها أفضل من اعتماد مؤسسات التللي  اللالي الجزائرية يلتبر  -

اعتمادمها على نماذج الجاملات الرائدة )مثل: جاملة مهارفارد( أو نماذج املختصين )مثل: نموذج 

Deming) في تكريس إدارة الجودة  )مثل: نموذج املنظمة اللاملية للتقييس( أو نماذج الهيئات الدولية

 .حسب آراء املستجوبين ةالشاملة وتبني قيمها الجومهرية والداعم

التحسين التدريجي أو التوجه نحو االلتزام بقي  إدارة الجودة الشاملة أفضل من التحسين يلتبر  -

 الجذري أو إعادة الهندسة بالنسبة ملؤسسات التللي  اللالي الجزائرية حسب آراء املستجوبين.



خامتـــــــــــــــــة  

 

 

االستاادة منها تطبيقيا لتحسين يمكن  ،ومهذه النتائج املحققة على املستوى النظري واملستوى امليداني

أ.كتطبيقات عملية لهذه النتائج أداء مؤسسات التللي  اللالي الجزائرية في عدة جوانب

 تطبيقات نتائج الدراسة  . 3

مؤسسات التللي  اللالي الجزائرية  منهافيما يلي توضيح مختلف الجوانب التي يمكن أن تستايد 

 نظريا وميدانيا: الدراسة التي ت  التوصل إليها، وفقا لنتائج لتحسين أدائها

ملاامهي  الجودة وضرورة  تهاوأساتذ تهاقاداستغالل وعي وإدراك  ؤسسات التللي  اللالي الجزائريةمليمكن  ‒

وحتمية تحسينه، في تبني القي  الجومهرية والداعمة إلدارة الجودة الشاملة  الداءضمانها وكذا ماامهي  

 ؛املجتمعي الداءوأ اإلداريأ الداءوأ الكاديمي الداء نحو تحسين

يمكن ملؤسسات التللي  اللالي الجزائرية االستاادة من الجهود املبذولة من طرف الوزارة الوصية  ‒

قي   تبنيلملياتية املتللقة بومختلف مؤسساتها ومهياكلها لضمان الجودة، واالنتقال مباشرة إلى املرحلة ال

بدل الدوران في املرحلة النظرية املتللقة ، الداءلتحسين  الجومهرية والداعمة إدارة الجودة الشاملة

 بالتلريف عن ماامهي  الجودة ومختلف محاورمها وكياية ضمانها؛ 

املختلاة الخاصة بالهيئات الدولية واإلقليمية والوطنية لضمان جودة التللي   الطرأيمكن االستاادة من  ‒

ولية توازن بين املؤشرات الكمية والكياية، وتتناسب مع خصوصية اللالي، لتطوير مؤشرات أداء شم

وتحقيق التميز عند  الداءمؤسسات التللي  اللالي الجزائرية، مهذه املؤشرات يؤدي اعتمادمها إلى تحسين 

 خضوع أي مؤسسة من مهذه املؤسسات للتقيي  من قبل أي مهيئة؛

بإمكان ي  اللالي ككل )مدخالت وعمليات ومخرجات(، تهت  بنظام التللباعتبار أن إدارة الجودة الشاملة  ‒

، ية والداعمة في مختلف عناصر مهذا النظاممؤسسات التللي  اللالي الجزائرية أن تتبنى القي  الجومهرأ

)تسجيل طلبة جدد بمستوى عالي، توظيف أساتذة متميزين، شراء كتب ذات جودة، شراء من املدخالت 

اللمليات )تطوير برامج دراسية ذات جودة، استخدام منهاج تدريسية ، إلى تجهيزات ذات جودة...(

تخريج طلبة باملستوى ...(، إلى املخرجات )،وتلليمية متطورة، إقامة ملتقيات وندوات ودورات ذات جودة

تقدي  خدمات استشارية باملستوى املطلوب...( املطلوب، إنتاج أبحاث أكاديمية وعلمية ذات جودة، 

  ملجتمع املحلي والوطني واملسامهمة الواسلة في تنميته؛ذلك لخدمة اوأ

سات التللي  اللالي الجزائرية تطبيق إدارة الجودة الشاملة حسب نموذج الدراسة االفتراض ي يمكن ملؤس ‒

أفراد مهذه املؤسسات )القادة، الساتذة، الطلبة، تحسيس بالقيام  من خاللوالذي ثبتت صحته، 

ليت  بلدمها تحديد منظومة القي   بماامهي  الجودة وأمهمية ضمانها،ين، التقنيين والانيين( اإلداري

لى مختلف الفراد الذين ونشرمها ع وبيئتها مهذه املؤسسات خصوصيةالتي تتوافق مع  الداعمةوأالجومهرية 

يت  لجتمعي، وامل اإلداريأوأالكاديمي  الداءتحديد الاجوة الحاصلة في مستويات  ث ، أمهميتها يدركونأ
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ة الحاصلة في تقليل الاجوأأكثر تطبيق مهذه القي  بصاة تشاركية والتركيز على القي  التي تسامه  بلدمها 

 .الداءلتحسين مستويات 

على ضوء النتائج النظرية وامليدانية وتطبيقاتها في مؤسسات التللي  اللالي الجزائرية تتوضح اقتراحات 

 واملجتمعي. اإلداريأالكاديمي وأ الداءفي إطار تبني القي  الجومهرية والداعمة لتحسين  ،الدراسة

 الدراسة اقرتاحات.   4

على الرغ  من وجود اللديد من االقتراحات التي يمكن أن يتطرق لها الباحث بخصوص التللي  اللالي 

أاملوضوعي للدراسة، وفي مهذا الصدد يقترح ما يلي: اإلطارأااللتزام ب املطلوبفي الجزائر إال أنه من 

مديرية فرعية تابلة لإلدارة املركزية مثلها مثل املديريات الخرى والتي تلنى بقضايا ضمان الجودة  تشكيل ‒

 ؛، وتلطى الولوية لقراراتها مقارنة بقرارات املديريات الارعية الخرىأالداءوتحسين 

 اإلدارةيام دراسية ومحاضرات على مستوى جميع الكليات وبرعاية تنظي  ملتقيات دولية ووطنية، أ ‒

للتحسيس بأمهمية إدارة الجودة الشاملة ونشر  )وبالخص املديرية املقترحة لضمان الجودة( املركزية

  ثقافتها؛

نقل خاليا الجودة على مستوى الجاملات والكليات من الطابع االختياري إلى الطابع االلزامي، وذلك  ‒

باستحداث مناصب نوعية لعضائها تارض عليه  االلتزام بأوقات دوام منتظمة وأداء مهامه  املتللقة 

 بالجودة بأت  وجه من جهة، وتمكنه  من الحصول على التحايزات املادية مقابل ذلك من جهة أخرى؛

جودة كبلثات نقل تجارب الجاملات الرائدة في مجال الجودة من خالل تكوين مسؤولي أعضاء خاليا ال ‒

 مهنية في مهذه الجاملات من أجل إحداث مقارنات مرجلية؛

استحداث الجائزة الوطنية للجودة لفضل باحث من ناحية املشاركات البحثية الدولية، ولفضل كلية  ‒

 وجاملة من ناحية تنظيمها والتزامها بملايير الجودة املتميزة )تكون القيمة املادية لهذه الجائزة جد مغرية

 كون تسلي  مهذه الجائزة في برنامج تلازيوني في القنوات الوطنية(؛ وي

تنصيب لجان وطنية بدل لجنة واحدة ترجع لها مهام: وضع برامج إلزامية للجاملات بخصوص ضمان  ‒

الجودة، املراقبة املنتظمة ملختلف الجاملات لضمان التزامه  بملايير الجودة، تحديد ملايير نيل جائزة 

 ية؛الجودة الوطن

أمهمية بالنسبة ملؤسسات التللي  اللالي الجزائرية أو املؤسسات اللمومية  الكثرأالتركيز على الزبون  ‒

والخاصة في سوق اللمل وتلبية احتياجاته وجلل تقييمه للخريجين كآلية إلزامية لتطوير البرامج املدرسة 

 وتقيي  التقدم الطالبي والتخرج؛

إلدارة الجودة الشاملة وبالخصوص ممارسات تنمية املوارد البشرية، عدم إمهمال جانب القي  الداعمة  ‒

وجللها كالساة عمل في الجاملات الجزائرية، على اعتبار أن االستثمار في الرأسمال البشري وتنمية 

 ؛الكااءات وامللارف مهو ماتاح تبني إدارة الجودة الشاملة وتحسين أداء مهذه املؤسسات
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إعطاءه أولوية كبرى مقارنة مع باقي النشطة خصوصا من ناحية التحايزات االمهتمام بالبحث الللمي وأ ‒

 لنه يلتبر كلامل ماتاحي لنجاح الجاملات الجزائرية وتطوير أدائها على مختلف املستويات؛

إنشاء خاليا خاصة على مستوى الجاملات تقوم باملتابلة املنتظمة لتصنيف الجاملات الجزائرية من  ‒

لية وتحديد أسباب التخلف أو التقدم في مهذا التصنيف واللمل على وضع آليات وأطر قبل الهيئات الدوأ

 إلزامية لتحسين مراتب مهذه الجاملات؛

استحداث لجنة وطنية تضطلع بمهمة تطوير مؤشرات لتقيي  أداء مؤسسات التللي  اللالي الجزائرية  ‒

، مؤشرات الهيئات االقليمية )مؤشرات مهيئات التصنيف الدولي الطرأملتمدة في ذلك على مختلف 

 اإلداريأ الداءالكاديمي،  الداء) الداءوالدولية ومؤشرات الباحثين واملختصين( بالنسبة ملختلف أبلاد 

 .املجتمعي( وتكون مهذه املؤشرات كقواعد عمل لتحسين أداء مختلف الجاملات الداءوأ

بتطبيق مقاييس الجودة الكمية والكياية ملجلس ضمان الجودة للجاملات اللربية والتقيي   االمهتمام ‒

 املنتظ  لذلك، خصوصا وأن مهذه املقاييس تلتبر شمولية وتمت صياغتها بناء على أطر مختلاة.

 .   آفاق الدراســــــــــــة 5

 تلتبريع والتي يمكن أن من خالل ملالجة إشكالية الدراسة صادف الباحث اللديد من املواض

ألإلضافة في مهذا املجال، وللل أمهمها ما يلي: ومختصين مهتمينلباحثين  منطلقات فكريةك

 املتوازن املستدامة؛ الداءتصور مقترح لقياس أداء مؤسسات التللي  اللالي الجزائرية من خالل بطاقة  ‒

 الباحثين بالجاملات الجزائرية؛أثر التربصات املهنية )التدريب( في تطوير أداء الساتذة  ‒

 النماط القيادية وتأثيرمها على أداء الجاملات الجزائرية؛ ‒

 املقارنة املرجلية لتحسين أداء الجاملات الجزائرية؛ ‒

 املستدام؛ الداءاملسؤولية االجتماعية ملؤسسات التللي  اللالي الجزائرية وتطوير  ‒

 لى تنافسية الجاملات الجزائرية؛االلتزام بملايير التميز اللاملية وانلكاسه ع ‒

 إدارة الكااءات البشرية ودورمها في تكريس إدارة الجودة الشاملة بالجاملات الجزائرية؛ ‒

 التمكين والتاويض ودورمهما في تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالجاملات الجزائرية؛ ‒

 للجودة. املطبق في الجزائر من ناحية توافقه مع امللايير اللاملية LMDتقيي  نظام  ‒

أ

أ
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 .   قائمة املراجع باللغة العربية 1

 الكتب واملوسوعات.   1.1

، تعريب سرور علي إبراهيم الجودة الشاملة "اإلدارة، والتنظيم، واالستراتيجية"إيفان جيمس ودين جيمس،  (1

 2009سرور، دار املريخ للنشر، بدون طبعة، الرياض، 

إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي واملكتبات الترتوري محمد عوض وجويحان أغادير عرفات،  (2

  2006، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األولى، عمان، ومراكز املعلومات

، االمانة العامة التحاد دليل ضمان الجودة واالعتماد للجامعات العربيةالحاج فيصل عبد اهللا وآخرون،  (3

 2008الجامعات العربية مجلس ضمان الجودة واالعتماد، عمان، 

النوعية واملؤشرات الكمية لضمان الجودة واالعتماد للجامعات املقاييس وآخرون،  هللا عبد الحاج فيصل (4

 2009، إشراف: صالح هاشم، اتحاد الجامعات العربية، عمان، العربية أعضاء االتحاد

 2009، دار الفكر للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، إدارة الجودة الشاملةعواطف إبراهيم،  الحداد (5

، عالم الكتاب الحديث، 9001إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل لاليزو الخطيب فواز التميمي وأحمد،  (6

 2008الطبعة األولى، عمان، 

، دار املناهج للنشر االدارة االستراتيجية "مدخل تكاملي"رشيد صالح عبد الرضا وجالب إحسان دهش،  (7

  2008والتوزيع، بدون طبعة، عمان، 

، ترجمة إسماعيل علي بسيوني، درا املريخ "مدخل لبناء املهارات البحثية"طرق البحث في االدارة سيكران أوما،  (8

 2006للنشر، الرياض، 

، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الجودة الشاملة وأنماط القيادة التربويةالصليبي محمود عيد املسلم،  (9

 2008األولى، عمان، 

، دار الوراق للنشر والتوزيع، دون طبعة، عمان، ة وااليزو إدارة الجودة الشاملالطائي حميد عبد النبي وآخرون،  (10

 143، ص 2005

، إدارة التعليم الجامعي "مفهوم حديث في الفكر االداري املعاصر"العبادي هاشم فوزي دباس وآخرون،  (11

 2007مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، 

  2005عمان، الطبعة األولى، ، دار اليازوري للنشر والتوزيع، الشاملةإدارة الجودة العزواي محمد عبد الوهاب،  (12

، الجودة واالعتماد األكاديمي ملؤسسات التعليم العام والجامعيمجيد سوسن شاكر والزيادات محمد عواد،  (13

 2008دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، 

، دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة SPSSاألساليب االحصائية في العلوم االدارية الهيتي صالح الدين حسين،  (14

 2006الثانية، عمان، 
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 املذكرات واألطروحات.   2.1

نموذج رياض ي للمقارنة بين فاعلية جودة برامج التعليم العالي في الجامعات باشيوة لحسن عبد هللا،  (15

أطروحة دكتوراه في االدارة التربوية، كلية  معطيات الجودة الشاملة،الجزائرية وتحسين نوعيتها بناء على 

 2008الدراسات العليا، الجامعة األردنية، 

 -إصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر في ظل التحوالت التنموية الجديدة خينش دليلة،  (16

دكتوراه  أطروحة ،-ت الشرق الجزائري دراسة ميدانية على مستوى أقسام علم االجتماع في بعض جامعا

، الجزائر، - بسكرة -علوم، قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر 

2010/2011 

دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء املؤسس ي "دراسة وصفية تحليلية في الجامعات الدجني إياد علي،  (17

قسم املناهج وطرائق التدريس، كلية التربية، جامعة دمشق، سوريا، أطروحة دكتوراه ب، ينية"النظامية الفلسط

2010/2011 

استخدام إدارة الجودة الشاملة في تحسين مستوى جودة الخدمة التعليمية في الرشدي أحمد عبد هللا،  (18

  2009، أطروحة دكتوراه في إدارة األعمال، كلية االقتصاد، جامعة الجزائر، الجامعات اليمنية

تقييم فرص تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة كمرتكز لتحسين جودة أداء ، سباعي أحمد سيـد محمد (19

، العملية التعليمية: دراسة مقارنة بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة في جمهورية مصر العربية

 2005روحة دكتوراه فلسفة في إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة أسيوط، مصر، أط

التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية العايب عبد الرحمان،  (20

فرحات عباس  ، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعةاملستدامة

 2010/2011، الجزائر، -سطيف  -

، أطروحة دكتوراه إدارة الجودة الشاملة في املؤسسات التعليمية: رؤية إسالميةمحمد أشرف السعيد أحمد،  (21

 2005فلسفة في التربية، كلية التربية، جامعة املنصورة، مصر، 

، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية دور الجودة في تحسين أداء املؤسسات الصناعيةيحياوي إلهام،  (22

  2005/2006، الجزائر، -سطيف  -والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس 

 اجملالت والدوريات.   3.1

أثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة على األداء التنظيمي دراسة تطبيقية في عينة من أبو زيادة زكي،  (23

، 25، مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، جامعة النجاح، املجلد ية الفلسطينيةاملصارف التجار 

 2011، فلسطين، 04العدد 

دور متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئة في تعزيز التنمية أكرم أحمد الطويل ووالء حازم سلطان،  (24

، نينوى  –املستدامة: دراسة استطالعية آلراء املدراء في الشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية 

 2012، العراق، 93، العدد 35مجلة اإلدارة واالقتصاد، السنة 
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وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة األقص ى في ضوء  تقييم األداء الجامعي من ،الحجار رائد حسين (25

، -جامعة األقص ى-، مجلة االقص ى، عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي مفهوم إدارة الجودة الشاملة

 2004، غزة، جوان 02، العدد: 08املجلد: 

ي دراسة تطبيقية في عينة من إدارة الجودة الشاملة وأثرها في تحسين األداء املالالدعاس أحمد عبد هللا،  (26

 2010، عمان، 01، العدد  37، دراسات العلوم اإلدارية، الجامعة األردنية، املجلد املصارف التجارية األردنية

مجلة املعلوماتية، وكالة التطوير  ، LMDاملكتبة الجامعية فضاء التعلم والبحث في سياق نظام زاحي سمية،  (27

 2010والتخطيط  بوزارة التربية والتعليم السعودية، العدد الثالثون، الرياض، 

مؤشرات جودة األداء األكاديمي بمؤسسات التعليم العالي "دراسة تطبيقية بالكليات زاهر علي ناصر شتوي،  (28

املجلد  ،مركز البحوث والدراسات في التعليم العالي ، املجلة السعودية للتعليم العالي،التربوية بمنطقة عسير"

 2006الرياض، الثاني، العدد الرابع، 

، إدارة الجودة الشاملة وأثرها على كفاءة األداء األكاديمي في الجامعاتسهيل محمد بني مصطفى وآخرون،  (29

 2012، مصر، 02، الجزء 28دراسات عربية في التربية وعلم النفس، رابطة التربويين العرب، العدد 

التدريس االعالمي في املرحلة الجامعية في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر: دراسة في فلسفة شطاح محمد،  (30

واالتصال، العدد  لإلعالم السعودية ، املجلة العربية لإلعالم واالتصال، الجمعيةالتدريس ومنظومة االصالحات

 2012 الرياض، الثامن،

، مجلــة املةةوارد الرشةةرية فةةي ضةةوء تطبيةةق مبةةادد إدارة الجةةودة الشةةاملة فةةي الجامعةةاتتنميةةة علــي عاصــم ةــحادة،  (31

 2010، الجزائر، 07الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد 

، مجلة منهجية النمذجة باملعادلة البنائية وتطبيقاتها في بحوث اإلدارة التعليميةاملهدي ياسر فتحي الهنداوي،  (32

  2007 القاهرة، ،40، العدد 15نة التربية والتنمية، الس

مجلة ، والتقنيات واألدواتم كنظام إداري قوامه القي إدارة الجودة الشاملة، ينغت كليفجوو أولريكا  هلستين (33

 2000، دبي، 04، العدد 12، منشورات جامعة حمدان بن محمد االلكترونية، املجلد إدارة الجودة الشاملة

 والندوات امللتقيات واملؤمترات.   4.1

املؤتمر أبحاث ، مدى إسهام تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تطوير الجامعاتأبا الخيل نورة عبد هللا صالح،  (34

القومي السنوي الخامس عشر "العربي السابع" نحو خطة استراتيجية للتعليم الجامعي العربي، مركز تطوير 

 2008نوفمبر  24-23التعليم الجامعي، القاهرة، 

مشروع تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر بروش زين الدين وبركان يوسف،  (35

ة الخليجية، البحرين، مان جودة التعليم العالي، الجامع، أبحاث املؤتمر العربي الدولي الثاني لضالواقع واآلفاق

 2012أفريل  04-05

البرامج األكاديمية في املؤسسات التعليمية )األهداف، ضمان جودة واعتماد الجلبي سوسن شاكر مجيد،  (36

 ؤتمر رابطة جامعات لبنان بالتعاون مع املكتب الوطني لبرنامج تمبوس األوروبي،أبحاث م، االجراءات، النتائج(

 2011أفريل  30-29 بيروت،، قصر اليونسكو
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لجامعي )دراسة حالة جامعة العلوم اإلطار املفاهيمي والعملياتي لتطوير جودة األداء اجودة محفوظ أحمد،  (37

، أبحاث املؤتمر العربي األول بعنوان: الجامعات العربية: التحديات واآلفاق املستقبلية، التطبيقية في األردن(

  2007ديسمبر 13-9الرباط، 

الي ندوة التعليم العأبحاث ، مؤشرات مقترحة ألداء مؤسسات التعليم العالي األهليحسان خديجة عبد املاجد،  (38

 2001فيفري  14-12األهلي باململكة العربية السعودية، كلية التربية، جامعة امللك سعود، الرياض، 

على تحسين  14000أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة و نظم إدارة البيئة االيزو مناصرية رشيد، و حسين رحيم  (39

ول األداء املتميز للمنظمات والحكومات: نمو ، أبحاث امللتقى الدولي الثاني حاألداء البيئي للمؤسسة االقتصادية

 23-22املؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق األداء املالي وتحديات األداء البيئي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 2011نوفمبر 

، ةالجزائريتيجية املقترحة لضمان الجودة في جامعة أبي بكر بلقايد االخطة اإلستر الغازي،  رضية بوشعور  (40

أفريل  04-02ردنية، عمان، تعليم العالي، جامعة الزيتونة األ املؤتمر العربي الدولي الثالث لضمان جودة الأبحاث 

2013 

الندوة الوطنية لتطوير املناهج واالختصاصات  أبحاث، جودة الكتاب الجامعي وآفاق تطويرهسعيد عبد هللا،  (41

 2007ماي  31-30التي تنظمها وزارة التعليم العالي، جامعة حلب، سوريا، 

، تقويم أداء األستاذ الجامعي في ضوء معايير الجودة الشاملةالشوك بليغ حميد والعجيل رجاء عبد السالم،  (42

 2010أفريل  15-13املؤتمر العربي حول التعليم العالي وسوق العمل،  جامعة مصراتة، ليبيا، أبحاث 

الجامعية في ضوء أنظمة الجودة التعليمية إلمداد تطوير البرامج الدراسية عبد الحميد إيمان صالح الدين،  (43

-املؤتمر السنوي )الدولي األول أبحاث ، سوق العمل بمخرجات تعليمية قادرة على مواجهة التحديات العاملية

العربي الرابع( االعتماد األكاديمي ملؤسسات وبرامج التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العربي "الواقع 

 2009أفريل  09-08لية التربية النوعية، جامعة املنصورة، مصر، واملأمول"، ك

امللتقى السنوي العاشر إلدارة الجودة ، أبحاث تمكين العاملين: إطار مفاهيمي جوهر، سعد بن مرزوق  يالعتيب (44

 2005أفريل  18 -17، الشركة السعودية للكهرباء، الرياض، الشاملة

دور البحث العلمي في تحسين جودة األداء األكاديمي ألعضاء هيئة عمر جلمبو هشام وفرج هللا عبد الكريم،  (45

مؤتمر البحث العلمي مفاهيمه.. أخالقياته ..توظيفه، الجامعة أبحاث ، التدريس بالجامعات الفلسطينية

 2011ماي  11-10االسالمية، غزة، 

، أبحاث مؤتمر وذج مقترحضمان جودة املسؤولية املجتمعية للتعليم الجامعي الفلسطيني: نممخلوف شادية،  (46

  2011سبتمبر  26املسؤولية املجتمعية للجامعات الفلسطينية، جامعة القدس املفتوحة، فلسطين، يوم 

)قراءة  واملتطلبات املفهوم واملبادد الجودة الشاملة في التعليم العام:، امليمان بدرية بنت صالح (47

التربوية  لجمعية السعودية للعلوم، ام"االتعليم الع قاء الرابع عشر بعنوان "الجودة في،أبحاث اللإسالمية(

 2007ماي  16-15، فرع القصيم، اململكة العربية السعودية، والنفسية )جستن(
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 واملنشورات التقارير.   5.1

 ة التعليم العالي والبحث العلمي،، منشورات وزار إصالح التعليم العاليوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  (48

 2007الجزائر، 

 مواقع االنرتنيتامللفات االلكرتونية و.   6.1

مطلع عليه بتاريخ:  ،http://www.iso.org/iso/fr/home/about.htm موقع املنظمة العاملية للتقييس: (49

 17.50، على الساعة: 12/11/2013

، مكتبة الجودة، الجامعيمنهج مقترح لتقييم أداء الجامعات وتحسين جودة التعليم عبد الحليم نادية راض ى،  (50

-http://www.alazhar.edu.ps/arabic/planning/images/libشؤون التخطيط والجودة، جامعة األزهر، على املوقع:

arb/36.pdf  :20:00، على الساعة: 30/05/2014، مطلع عليه يوم 

مطلع عليه بتاريخ: ، http://www.enqa.eu :لضمان الجودة في التعليم العالي الشبكة األوروبية موقع (51

 22.01، على الساعة: 28/07/2014

، مطلع عليه بتاريخ: http://www.arqaane.org :الشبكة العربية لضمان الجودة واالعتماد في التعليمموقع  (52

 22.17، على الساعة: 28/07/2014

، مطلع عليه بتاريخ: http://en.sjtu.edu.cn/about-sjtu/overview  :جامعة جياو جونغ شنغهايموقع  (53

 23.41، على الساعة: 28/07/2014

، مطلع http://www.shanghairanking.com/aboutarwu.html :الترتيب األكاديمي للجامعات العاملية قعمو  (54

 21.29، على الساعة: 03/08/2014عليه بتاريخ: 

، مطلع عليه بتاريخ: http://www.timeshighereducation.co.uk :مجلة التايمز للتعليم العاليموقع  (55

 21.24، على الساعة: 12/08/2014

، مطلع عليه بتاريخ: Thomson Reuters: http://thomsonreuters.com/about-usقاعدة بيانات موقع  (56

 22.03، على الساعة: 12/08/2014

، مطلع عليه بتاريخ: http://www.urapcenter.org/2014 :تصنيف الجامعات حسب األداء األكاديميموقع  (57

 19.50، على الساعة: 15/08/2014

: موقع الجامعة الغربية بأستراليا (58

(http://www.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0014/230711/Library_8_The_Australian_Vice-

Chancellors_Committee.pdf ، :19.47، على الساعة: 18/08/2014مطلع عليه بتاريخ 

 :مجلس ضمان الجودة واالعتماد التحاد الجامعات العربيةموقع  (59

http://www.aaru.edu.jo/Pages/qoqc.aspx ، :20.30، على الساعة: 18/08/2014مطلع عليه بتاريخ 

، على الساعة: 23/08/2014، مطلع عليه بتاريخ: http://www.utwente.nl/bms/cheps موقع جامعة تيونت: (60

21.00 

http://www.arqaane.org/
http://en.sjtu.edu.cn/about-sjtu/overview
http://www.shanghairanking.com/aboutarwu.html
http://www.utwente.nl/bms/cheps
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-http://www.timeshighereducation.co.uk/world على املوقع: ،للتعليم العاليتصنيف مجلة التايمز  (61

university-rankings/2014/world-ranking/methodology :على الساعة: 12/08/2014، مطلع عليه بتاريخ ،

22.49 

، مطلع http://www.urapcenter.org/2014 على املوقع: ،مؤشرات تصنيف الجامعات حسب األداء األكاديمي (62

 20.10، على الساعة: 15/08/2014عليه بتاريخ: 

، مطلع عليه بتاريخ: http://www.harvard.edu/harvard-glanceعلى املوقع:  جامعة هارفارد في ملحة، (63

 20.16، على الساعة: 01/03/2015

، مطلع عليه بتاريخ: http://www.harvard.edu/researchعلى املوقع:  ،البحث العلمي بجامعة هارفارد (64

 19.13على الساعة:  02/02/2015

-http://www.shanghairanking.com/fr ،http://www.timeshighereducation.co.uk/world املواقع التالية: (65

university-rankings/2014-15/world-ranking، 

http://www.urapcenter.org/2014/world.php?q=MS0yNTA،  http://www.harvard.edu  

http://www.scimagojr.com/countrysearch.php?country=ES&area=0 :02/04/2015، مطلع عليها بتاريخ ،

 20.15على الساعة: 

، على الساعة: 02/04/2015، مطلع عليه بتاريخ: SCImago : http://www.scimagojr.com/aboutus.phpموقع (66

19.20 

-http://www.shanghairanking.com/fr ،http://www.timeshighereducation.co.uk/world املواقع التالية: (67

university-rankings/ ، http://www.harvard.edu/harvard-glance ،على 03/04/2015بتاريخ:  امطلع عليه ،

 23.13الساعة: 

، على 03/04/2015، مطلع عليه بتاريخ: http://www.pulitzer.org :(Pulitzer Prizeجائزة بوليتزر )موقع  (68

 23.42الساعة: 

 10/04/2015مطلع عليه بتاريخ: ، http://www.harvard.edu/harvard-glance :موقع جامعة هارفارد (69

، مطلع عليه بتاريخ: http://www.cam.ac.uk/about-the-universityعلى املوقع:  كامبريدج،جامعة  عن (70

 22.03، على الساعة: 17/04/2014

-http://www.kau.edu.sa/Pages على املوقع:، تاريخ جامعة امللك عبد العزيز (71

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%86%D8%A7.aspx :مطلع عليه بتاريخ ،

 22.39، على الساعة: 03/05/2015

مطلع ، http://total-quality.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=111&Lng=AR على املوقع: عن إدارة الجودة، (72

 22.45، على الساعة: 03/05/2015عليه بتاريخ: 

، http://total-quality.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=111&Lng=AR على املوقع:، إنجازات إدارة الجودة (73

 21.12، على الساعة: 04/05/2015مطلع عليه بتاريخ: 

http://www.harvard.edu/research
http://www.harvard.edu/
http://www.cam.ac.uk/about-the-university
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 ،http://vp-development.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=351&lng=AR&cid=236846 :املواقع التالية (74

http://www.webometrics.info/en/aw/Saudi%20Arabia ،

http://www.urapcenter.org/2013/country.php?ccode=SA&rank=all، 04/05/2015بتاريخ:  امطلع عليه ،

 21.19على الساعة: 

 على املوقع:، الكليات الحاصلة على شهادة االعتماد األكاديمي في جامعة امللك عبدالعزيز (75

http://aaa.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=913&lng=AR :على الساعة: 04/05/2015، مطلع عليه بتاريخ ،

21.49 

 على املوقع:، عمادة البحث العلمي بجامعة امللك عبد العزيز (76

http://dsr.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=305&lng=AR :على الساعة: 04/05/2015، مطلع عليه بتاريخ ،

22.16 

، http://community.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=185&Lng=AR املواقع التالية: (77
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 183مقياس محور قيم إدارة الجودة الشاملةلثبات وصدق  اإلحصائيةاالختبارات  (4/5)

 183 األكاديمي األداءلثبات وصدق مقياس بعد  اإلحصائيةاالختبارات  (4/6)

 184اإلداري  األداءلثبات وصدق مقياس بعد  اإلحصائيةاالختبارات  (4/7)

 185املجتمعي األداءلثبات وصدق مقياس بعد  اإلحصائيةاالختبارات  (4/8)

 185 األداء محور تحسينلثبات وصدق مقياس  اإلحصائيةاالختبارات  (4/9)

 Jarque-Bera186اختبار التوزيع الطبيعي  (4/10)

 201 في الجزائر التطور الكمي لبعض مؤشرات التعليم العالي (4/11)

 202 2012-2004االنتاج العلمي للجزائر في الفترة  (4/12)

 204 شنغهايأفضل الجامعات عامليا حسب تصنيف  (4/13)

 204 أفضل الجامعات عامليا حسب تصنيف التايمز (4/14)

 205جامعة عربيا وإفريقيا 100ألفضل  تصنيف الحضور العلمي االفتراض ي (4/15)

 205ألفضل مراكز البحث الجزائرية العلمي االفتراض يتصنيف الحضور  (4/16)

 206 للجامعات الجزائرية URAPتصنيف  (4/17)

 222 تردد املصطلحات األساسية في الدراسة (5/1)

 223 معامالت قياس التشابه النص ي (5/2)

 231 العالقة بالبحث العلمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير  (5/3)

 232 اإلداري االنتماء  الدراسة حسب متغير توزيع عينة  (5/4)

 236 نتائج القيم الجوهرية إلدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي (5/5)

 239 إلدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي الداعمةالقيم نتائج  (5/6)

 244 في مؤسسات التعليم العالي األكاديمي األداءنتائج  (5/7)

 246في مؤسسات التعليم العالي اإلداري  األداءنتائج  (5/8)

 247في مؤسسات التعليم العالي املجتمعي األداءنتائج  (5/9)

 250العالقة بين معنى إدارة الجودة الشاملة وااللتزام بالقيم الجوهرية والداعمة (5/10)

 250 وااللتزام بالقيم الجوهرية والداعمةالعالقة بين أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة  (5/11)

 251العالقة بين نماذج تطبيق إدارة الجودة الشاملة وااللتزام بالقيم الجوهرية والداعمة (5/12)
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 251العالقة بين ضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة وااللتزام بالقيم الجوهرية والداعمة (5/13)

 252األداءوااللتزام بمؤشرات  األداءالعالقة بين مفهوم  (5/14)

 252األداءوااللتزام بمؤشرات  األداءالعالقة بين أسباب تحسين  (5/15)

 253األداءوااللتزام بمؤشرات  األداءالعالقة بين نهج تحسين  (5/16)

 253 األداء بمؤشرات وااللتزام األداء تحسين ضرورة بين العالقة (5/17)

 254 األكاديمي األداءمصفوفة االرتباط البسيط بين قيم إدارة الجودة الشاملة و  (5/18)

 255 األكاديمي والقيم باستبعاد ضرورة االلتزام بها األداءمصفوفة االرتباط الجزئي بين  (5/19)

 256 األكاديمي األداءو  القيم الجوهرية والقيم الداعمة بين املتعدد االنحدار (5/20)

 258 اإلداري  األداءمصفوفة االرتباط البسيط بين قيم إدارة الجودة الشاملة و  (5/21)

 258 والقيم باستبعاد ضرورة االلتزام بها اإلداري  األداءمصفوفة االرتباط الجزئي بين  (5/22)

 259 اإلداري  األداءو  القيم الجوهرية والقيم الداعمة بين املتعدد االنحدار (5/23)

 260 املجتمعي األداءمصفوفة االرتباط البسيط بين قيم إدارة الجودة الشاملة و  (5/24)

 261 والقيم باستبعاد ضرورة االلتزام بها املجتمعي األداءمصفوفة االرتباط الجزئي بين  (5/25)

 262 املجتمعي األداءو  القيم الجوهرية والقيم الداعمة بين املتعدد االنحدار (5/26)

اختبار الفروق بين أفراد العينة لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة  (5/27)

 حسب متغير الجنس األداءومؤشرات 

264 

اختبار الفروق بين أفراد العينة لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة  (5/28)

 حسب متغير الرتبة األداءومؤشرات 

265 

بين أفراد العينة لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة  اختبار الفروق (5/29)

 حسب متغير الخبرة األداءومؤشرات 

266 

اختبار الفروق بين أفراد العينة لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة  (5/30)

 حسب متغير الشعبة األداءومؤشرات 

267 

أفراد العينة لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة  اختبار الفروق بين (5/31)

 حسب متغير العالقة بالبحث العلمي األداءومؤشرات 

268 

اختبار الفروق بين أفراد العينة لتحديد درجة االلتزام بقيم إدارة الجودة الشاملة  (5/32)

 اإلداري حسب متغير االنتماء أو املنصب  األداءومؤشرات 

269 

 278 معنوية املعلمات للنموذج األول أو الكامل (5/33)

 279 اآلثار املباشرة وغير املباشرة في النموذج املعدل لتحليل املسار (5/34)
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 قــــــــــــــــــــــائمة األشكــــــــــــــال.   3

 الصفحة عنوان الشكل الرقم

 ف نموذج الدراسة االفتراض ي (01)

 ص التصميم العام للدراسة (02)

 11 وإدارة الجودة الشاملة اإلدارةممارسات تكامل  (1/1)

 12 التطور التنظيمي للمنظمات (1/2)

 13دارة الجودة الشاملةالنظام املتكامل إل  (1/3)

 Deming16دورة  (1/4)

 19نظام التعليم العالي (1/5)

 29ضمان الجودةمفهوم خارطة  (1/6)

 34إلدارة الجودة الشاملة ةالعناصر العشر  (1/7)

 42دور القيم واألساليب واألدوات ضمن اعتماد إدارة الجودة الشاملة (1/8)

 46 زبائن مؤسسات التعليم العالي (1/9)

 66األداءدورة إدارة  (2/1)

 66 األداءسلسلة إدارة  (2/2)

 69الجمع بين التحسين املستمر والتحسين التدريجي (2/3)

 71األداء تحقيق، تحسين وتسريع (2/4)

 73مؤسسات التعليم العالي أداءإطار  (2/5)

 73مكونات ومفاهيم أداء مؤسسات التعليم العالي (2/6)

 79 األداءرباعية مقاييس  (2/7)

 Julius Ramanauskas 105و Jadvyga Ramanauskienėنموذج  (3/1)

 Salah Al-Sharhan106و Hajraf Al-Hajrafنموذج  (3/2)

 Walter Omona et al.107 نموذج (3/3)

 Jean Claude108و David Hung نموذج (3/4)

 Masoumeh Pourrajab et al.109 نموذج (3/5)

 Rajesh K. Shastri 110و Murad Aliنموذج  (3/6)

 Ton van der Wiele114و Paul Boselieنموذج  (3/7)

 S. L. Gupta115و Ankur Jainنموذج  (3/8)
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 Paula C. Morrow 116نموذج  (3/9)

 Younes Boujelbene 117و Senda Waliنموذج  (3/10)

 Xing Zhou-ling117نموذج  (3/11)

 D.M.H. Kee121و S.M. Irfanنموذج  (3/12)

 Joseph D. Novak122و Alberto J. Cañasنموذج  (3/13)

 Rita Vilkė123نموذج  (3/14)

 125تكامل إدارة الجودة الشاملة ونظام االيزو  (3/15)

 129املنشورات السنوية في املكتبة االفتراضية لجامعة هارفارد (3/16)

 135 نموذج إدارة الجودة الشاملة لجامعة كامبريدج (3/17)

 137 مقارنة رضا الطلبة وآفاق الدراسات العليا ألكبر الجامعات البريطانية  (3/18)

 139 ألكبر الجامعات البريطانيةالتسهيالت والخدمات األكاديمية مقارنة  (3/19)

 173 أنماط االستدالل واملعرفة العلمية (4/1)

 210 الجزائريةالنموذج االفتراض ي ملؤسسات التعليم العالي  (4/2)

 225 توضيح التشابه النص ي بين أجوبة املقابالت (5/1)

 225الخارطة املعرفية ملصطلح إدارة الجودة الشاملة (5/2)

 226الخارطة املعرفية ملصطلح القيم (5/3)

 227األداءالخارطة املعرفية ملصطلح  (5/4)

 227الخارطة املعرفية ملصطلح تحسين (5/5)

 228التغطية ألسئلة املقابالتنسب  (5/6)

 230توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات )الجنس، الرتبة، الخبرة والشعبة( (5/7)

 233نتائج إدراك إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي (5/8)

 235ضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكلية والجامعة (5/9)

 241 في مؤسسات التعليم العالي األداءوتحسين  األداءنتائج إدراك  (5/10)

 243 في الكلية والجامعة األداءضرورة تحسين  (5/11)

 256األكاديمي األداءو  والداعمة الجوهرية ( للقيم3DPlot) شكل االنتشار (5/12)

 259 اإلداري  األداءو  والداعمة الجوهرية ( للقيم3DPlot) شكل االنتشار (5/13)

 262املجتمعي األداءو  والداعمة الجوهرية ( للقيم3DPlot) شكل االنتشار (5/14)

 271 من الدرجة األولى لقيم إدارة الجودة الشاملة Amosنموذج  (5/15)

 273األداءملؤشرات  من الدرجة األولى Amosنموذج  (5/16)
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 275املتكامل )نموذج البناء( Amosنموذج  (5/17)

 277املسار )النموذج األول أو الكامل( تحليل (5/18)

 278 تحليل املسار )النموذج املعدل( (5/19)
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 ـــــــالحققــــــــــــــــــــــائمة املـــــــــ.   4

 الصفحة امللحقعنوان  الرقم

 343 دليل املقابلة قبل التحكيم (01)

 344 دليل املقابلة بعد التحكيم (02)

 345 االستبيان قبل التحكيم (03)

 351 االستبيان بعد التحكيم (04)

 357 قائمة املحكمين (05)

أو متغيرين  2تساوي  V1%، و5عند مستوى معنوية  Ficherالقيمة الجدولية الختبار  (06)

400وهي مقربة من القيمة  409أو  1-2-412تساوي: V2مستقلين، و

358 

 359 شهاد بالتدقيق اللغوي إ (07)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

  دليل املقابلة قبل التعديل.   1

 دليل املقابلة بعد التعديل.   2

 . االستبيان قبل التحكيم3

 االستبيان بعد التحكيم. 4

 . قائمة احملكمني5

 Ficher. القيمة اجلدولية الختبار 6

 . إشهاد بالتدقيق اللغوي7

 

 

 

 
                                            « I But there will be an annex on reservations in some areas that have not been adequately discussed and agreed» 

   « في بعض العناصربشكل كاف  تتم مناقشتهالم  املالحظات التيفق بشأن اسيكون هناك مر  »            

 

 

                                                 Salva Kiir
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-بسكرة  –جامعة محمد خيضر   

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

  

دليل املقابلة قبل التحكيم . 1  
 

 تاريخ املقابلة:

........../...../..... 

 

 مؤسسة االنتساب:

 ....................................  

.................................... 

.................................... 

: املؤهل الوظيفي  

..................................  

العلمية: الرتبة  

................................... 

: العلمي بالبحث العالقة  

................................. 

................................. 

................................. 
 

 األسئلة:

 العالي ستحقق الجودة وتحسن األداء في مؤسساتها؟ هل ترى أن االصالحات التي قامت بها الوزارة على أنظمة التعليم (1

 ما هو تفسيركم لترتيب الجامعات الجزائرية في مؤخرة التصنيف الدولي للجامعات؟ (2

أال ترى أن عزوف الجامعات الجزائرية عن تطبيق نماذج جودة التعليم العالي خصوصا إدارة الجودة الشاملة سببا في  (3

 ذلك؟

 طبيق إدارة الجودة الشاملة على املستوى املؤسس ي وعلى مستوى نظام التعليم العالي ككل؟في رأيك فيما تكمن أهمية ت (4

 ماذا تقترح النتهاج إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الجزائرية؟  (5

 هل ترى أن أداء مؤسسات التعليم العالي يتحسن عاما بعد عام؟ وما هو سبب هذا التحسين؟ (6

 ت على أداء مؤسسات التعليم العالي؟في رأيك كيف يمكن إدخال تحسينا (7

 هل يمكن أن يكون إلدارة الجودة الشاملة دور في تحسين أداء البحث العلمي؟ وكيف؟ (8

 هل يمكن أن يكون إلدارة الجودة الشاملة دور في تحسين أداء الطالب؟ وكيف؟ (9

 هل يمكن أن يكون إلدارة الجودة الشاملة دور في تحسين أداء األساتذة؟ وكيف؟ (11

 مكن أن يكون إلدارة الجودة الشاملة دور في تحسين أداء البرامج األكاديمية؟ وكيف؟هل ي (11

 هل يمكن أن يكون إلدارة الجودة الشاملة دور في تحسين األداء املالي؟ وكيف؟ (12

 هل يمكن أن يكون إلدارة الجودة الشاملة دور في تحسين أداء املوارد البشرية؟ وكيف؟ (13
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-بسكرة  –جامعة محمد خيضر   

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

  

التحكيم بعددليل املقابلة  .2  
 

 تاريخ املقابلة:

........../...../..... 

 

 مؤسسة االنتساب:

 ....................................  

.................................... 

.................................... 

: املؤهل الوظيفي  

..................................  

 الرتبة العلمية:

................................... 

: العلمي بالبحث العالقة  

................................. 

................................. 

.................................  
 

 األسئلة:

ما هو تفسيركم لتدني أداء الجامعات الجزائرية وخاصة ترتيبها في املراتب األخيرة للتصنيف الدولي  (1

 للجامعات؟

أال ترى أن عزوف الجامعات الجزائرية عن تطبيق نماذج جودة التعليم العالي خصوصا إدارة الجودة  (2

 الشاملة سببا في ذلك؟

أال تعتقد أن القيم التنظيمية )الثقافية( السائدة في الجامعات الجزائرية تتوافق مع اعتماد نظم الجودة  (3

 الشاملة وتحسين األداء؟

 في رأيك فيما تكمن أهمية هذه القيم على املستوى املؤسس ي وعلى مستوى نظام التعليم العالي ككل؟ (4

 ء العملية األكاديمية )البحث العلمي والتعليم(؟ فيما تكمن أهمية هذه القيم على مستوى تحسين أدا (5

فيما تكمن أهمية هذه القيم على مستوى تحسين أداء العملية االدارية )وخاصة أداء املوارد البشرية وأداء  (6

 املوارد املالية أو جودة االنفاق(؟

 ع(؟فيما تكمن أهمية هذه القيم على مستوى تحسين أداء العملية املجتمعية )خدمة املجتم (7

 ما اقتراحكم لتطبيق إدارة الجودة الشاملة وتحسين األداء في الجامعات الجزائرية؟ (8

تعاونك. حسن أشكرك جزيال على وقتك وعلى  

 khalil_reo@yahoo.frمكــــــــانكم مراسليت علــــــــــــى الربيد االلكرتوني: إب 

 

 



املالحــــــــــــــــــــــق  

 

 

 

 -بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير كلية

 قسم علوم التسيير

  

 

 سبيــــــــــــا  بي  البككـم. اال3

 

 

 أستاذي الفاضل؛

 

  وبعد؛تحية طيبة 
 

دور إدارة اجلودة »تم إعداد هذا االستبيان في إطار التحضير ألطروحة دكتوراه علوم في إدارة األعمال بعنوان: 

حيث  ،«–دراسة عـنة من اجلامعات اجلزائرية  –حتسني أداء مؤسسات البعلـم العالي الشاملة يف 

 .جمع البيانات املطلوبة إلتمام هذا البحثل هذه الجامعات ، وطلبةألساتذة،إداريي خصيصا يوجه

الهدددددددع مددددددم إعددددددداده هددددددو معرإلددددددة مدددددددم إدرام هدددددددذه المهددددددات إلدارة الجددددددودة ال دددددداملة، ومدددددددم االل دددددد ام   يمهدددددددا 

ساسدددددية، بسددددداليتها، وبدواةهدددددا، وبهميدددددة ادددددر م،هدددددا فدددددي الجامعدددددات الج ا ر دددددة، إ ددددداإلة إ ددددد  معرإلدددددة م دددددتوم األدا  األ 

 األااديمي )البحث والتعليم( واألدا  االداري )املوارد املالية والب ر ة( ودور إدارة الجودة ال املة في تح ينه.

الوقت الالزم لتحكيم قا مة األسهلة  دقة  ح م تعاونكم معه وتمضلكم عل   ب كركم سلماو ت دم الباحث 

تخدددم البحددث العلمددي  درجدددة بو دد ، وت دداعد علددد   ةوبمو ددوعية،  مددا د دداعد علددد  الوتددول إ دد  نتددا   مضدددبوط

  االرت ا   جودة التعليم العا ي  درجة ثانية. 

 

 

 

 

 
 

ـــــل شر  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــيڤخليــــ ـــ   ـــ

  -جامعة بسكرة  -إدارة األعمال  طالب دكتوراه تخصص
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  -جامعة أم البواقي -أستاذ مساعد "أ" قسم علوم التسيير 
 اجلودة الشاملة يف مؤسسات البعلـم العالي إدارة: 1احملور 

 بهمية ار م،ها.كذا  تطبيق قيم، بساليب، وبدوات إدارة الجودة ال املة، و  الجامعةالهدع مم هذا املحور هو معرإلة مدم ال  ام 

 إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات البعلـم العالي إدراك.   1.1

 (إجابة من أكثر اختيار يمكن)في رأيك ماذا تعني إدارة الجودة الشاملة بالنسبة للجامعة؟  (1

 بسلوب إداري وطر  ة ألدا  العمر  صمة صحيحة؛

 إلل مة للتح ين امل تمر في الجامعة ككر؛

 ث اإلة م  ركة قا مة عل  تح يق الجودة؛ 

 نظام متكامر يضم قيم بساسية، بساليب، وبدوات؛

 ........................................................................................................................................بخرم، حدد:...........................................................................

 هل ترى أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة؟  (2

 غير  روري              جدا                                       روري                                          نوعا ما                                روري 

 إذا اانت إجا تكم  ضروري جدا بو  روري يرج  االنت ال لل ؤال الثالث والرابع.

 (إجابة من أكثر اختيار يمكن)ي الجامعة كونها تساهم في؟ ترجع أهمية إدارة الجودة الشاملة ف (3

  بط وتطو ر النظام االداري؛

 تح ين جودة املخرجات التعليمة؛

 تح يق بهداع التعليم العا ي ككر؛

 تح يق التمي  والحصول عل  شهادات واع راإلات مم منظمات دولية؛

 .......................................................................................................................حدد:............................................................................................بخرم، 

 (إجابة من أكثر اختيار يمكن)تراه أمثال النتهاج إدارة الجودة الشاملة في الجامعة؟  من بين النماذج أدناه، ما هو النموذج الذي (4

 االعتماد عل  نماذج الباحثين واملتخصصين؛

 االعتماد عل  نماذج املنظمات الدولية؛

 االعتماد عل  نماذج الجامعات الرا دة؛

  نا  نموذج خاص  الجامعة؛

 .......................................................................................................................حدد:............................................................................................بخرم، 

 ملة يف مؤسسات البعلـم العالي.   القـم األساسـة إلدارة اجلودة الشا2.1

 قيم درجة التزام جامعتكم بالقيم األساسية إلدارة الجودة الشاملة وأهمية كل منها، وذلك بوضع دائرة على الرقم الذي تراه مناسبا؟ (5

 مستوى االلتزام

 القيم األساسية

 مستوى األهمية

ال 

 أعرف

 عالي                        منخفض

 جدا                           جدا

 مهمة                     مهمة غير

 جدا                          إطالقا

ال 

 أعرف

 9 5 4 3 2 1 ال  ام ال يادة العليا  توإلير متطلبات إ.ج.ش ودعم تطبي ها  1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 ال ركي  عل  تطلعات الطالب واالطراع امل تميدة 1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 ال ركي  عل  جودة بدا  األساتذة وتحمي هم 1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2  االهتمام  العمر الجماعي لجعر الجودة م ؤولية م  ركة 1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 التح ين امل تمر للخدمات والعمليات االدار ة والتعليمية  1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 بو ت يير  املوارد والن اطات كعمليةاملدخر العملياتي  1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 اتخاذ ال رارات عل  بساس معلومات ح ي ية وواقعية 1 2 3 4 5 9

 من بين القيم األساسية إلدارة الجودة الشاملة أعاله ما هي القيمة التي تعطيها الجامعة في رأيك أهمية كبرى؟ (6

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

 .   أسالـب إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات البعلـم العالي3.1

 0661.59.78.54: أو االتصال على اهلاتف khalil_reo@yahoo.frى الربيد االلكرتوني: ـانكم مراسليت علـمكـإب        
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 قيم درجة التزام جامعتكم بتطبيق أساليب إدارة الجودة الشاملة وأهمية كل منها، وذلك بوضع دائرة على الرقم الذي تراه مناسبا؟ (7

 مستوى االلتزام

 أساليب إدارة الجودة الشاملة

 مستوى األهمية

ال 

 أعرف

 منخفض                        عالي

 جدا                           جدا

 مهم                       مهم غير

 جدا                          إطالقا

ال 

 أعرف

9 5 4 3 2 1 
االجتماع  صمة دور ة ملعالجة م اار األدا  وتح ين 

 جودة الخدمات االدار ة والتعليمية 
1 2 3 4 5 9 

 9 5 4 3 2 1 ال  ام ادارة الجامعة  ن ر سياسة الجودة وبهداإلها 1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 م اركة املورديم في عملية تح ين الخدمات والعمليات 1 2 3 4 5 9

9 5 4 3 2 1 
ال  ام الجامعة  تطو ر مواردها الب ر ة  ما في ذلك 

 املوظمين اإلدار ين واألساتذة
 2 3 4 5 9 

9 5 4 3 2 1 
 نا  ومراجعة وتطو ر نظام متكامر للعمليات الحيو ة التي 

 لها قيمة مضاإلة في العملية االدار ة والتعليمة
1 2 3 4 5 9 

 9 5 4 3 2 1 قيام الجامعة  صمة م تمرة  ت ييم نتا   بدائها ذاتيا  1 2 3 4 5 9

9 5 4 3 2 1 
م ارنة نتددددددددددددا   األدا  مع نتا   جامعدددددددددات بإلضر بو 

 جامعات را دة
1 2 3 4 5 9 

 من بين أساليب إدارة الجودة الشاملة أعاله ما هو األسلوب الذي تعطيه الجامعة في رأيك أهمية كبرى؟ (8

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

 .   أدوات إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات البعلـم العالي4.1

 قيم درجة التزام جامعتكم بتطبيق أدوات إدارة الجودة الشاملة وأهمية كل منها، وذلك بوضع دائرة على الرقم الذي تراه مناسبا؟ (9

 مستوى االلتزام

 أدوات إدارة الجودة الشاملة

 مستوى األهمية

ال 

 أعرف

 منخفض           عالي             

 جدا                           جدا

 ة                     مهمةمهم غير

 جدا                          إطالقا

ال 

 أعرف

9 5 4 3 2 1 
لجمع استخدام الجامعة لألدوات العلمية والعملية 

 وترتيب وتحلير  يانات الجودة
1 2 3 4 5 9 

9 5 4 3 2 1 
الجامعة لألدوات اإلحصا ية لجمع وترتيب استخدام 

 وتحلير  يانات الجودة 
1 2 3 4 5 9 

9 5 4 3 2 1 
ال يام  ضبط ومتابعة العمليات االدار ة والتعليمية 

 إحصا يا
1 2 3 4 5 9 

9 5 4 3 2 1 
استخدام الجامعة لألدوات العلمية والعملية لحر 

 امل اار املرتبطة  الجودة
1 2 3 4 5 9 

9 5 4 3 2 1 
استخدام الجامعة لألدوات العلمية والعملية لتح ين 

 الجودة
1 2 3 4 5 9 

9 5 4 3 2 1 
استخدام الجامعة للمعايير الوطنية لتح ين جودة 

 عملياةها وخدماةها
1 2 3 4 5 9 

9 5 4 3 2 1 
استخدام الجامعة للمعايير الدولية لتح ين جودة 

 عملياةها وخدماةها
1 2 3 4 5 9 

 بين أدوات إدارة الجودة الشاملة أعاله ما هي األداة التي تعطيها الجامعة في رأيك أهمية كبرى؟ من (11

............................................................................................................................................................................................................................................................ 
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 مؤسسات البعلـم العالي حتسني األداء يف: 2احملور 

 .   إدراك األداء وحتسني األداء يف مؤسسات البعلـم العالي1.2

 (إجابة من أكثر اختيار يمكن)حسب رأيكم فيما يتمثل أداء الجامعة؟  (11

 تح يق ر ا الطالب وامل تميديم؛

 األدا  املؤسس ي )إلعالية + كما ة(؛

 تح يق األهداع االدار ة واألااديمية؛

 .......................................................................................................................بخرم، حدد:............................................................................................

 (إجابة من أكثر اختيار يمكن)عادة ما يواجه املسؤولون صعوبة في تقييم هذا األداء والتحكم فيه، ما هي التحديات التي تجعله كذلك ؟  (12

 تعوبة اختيار امل اييس )األبعاد، املعايير، واملؤشرات(؛

 تعوبة التوإليق  ين  رام  الت ييم ورسالة الجامعة واس راتيجيتها؛

 تعوبة التوإليق  ين املؤشرات الكمية والكيمية، وبين املالية وغير املالية؛

 تعدد ببعاد ت ييم األدا  في الجامعة؛

 ......................................................................................................................................بخرم، حدد:.............................................................................

 (إجابة من أكثر اختيار يمكن)في رأيك ما هي االعتبارات التي تفرض على الجامعة التحكم في األداء وتحسينه؟  (13

 املخطط؛عدم إدرام األدا  

 تحديات  يئية تمرض عل  الجامعة ذلك؛ 

 تخطيط التح ين امل تمر  لألدا ؛

 .......................................................................................................................بخرم، حدد:............................................................................................

 من بين النماذج أدناه ما هو النموذج األنسب في رأيك إلحداث تحسين األداء الجامعي؟ (14

 كالهما معا                   التح ين الجذري                                                        التح ين امل تمر                                        

 .   حتسني األداء األكادميي يف مؤسسات البعلـم العالي2.2

 قق املؤشرات أدناه وأهميتها في ذلك، وذلك بوضع دائرة على الرقم الذي تراه مناسبا؟قيم مستوى األداء البحثي بجامعتكم وفقا لدرجة تح (15
 

 

 درجة وجود املؤشر

 مؤشرات األداء البحثي

 أهمية املؤشر

ال 

 أعرف

عالي                        ال يوجد  

 جدا                        إطالقا                          

 مهم                        مهم غير

 جدا                          إطالقا

ال 

 أعرف

9 5 4 3 2 1 
اتباع خطة  حث علمي واضحة ومنسجمة مع إلل مة 

 الدولة ورسالة الجامعة
1 2 3 4 5 9 

 9 5 4 3 2 1 وجود  يهة مناسبة تدعم وتشجع عل  البحث العلمي  1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 مي انية مالية ااإلية لخطة البحث العلمي تخصيص 1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 اعتماد معايير معلنة وواضحة في توزيع املنح البحثية 1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 استمادة األساتذة والطالب مم املنح البحثية 1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 م اركة الطلبة في املؤتمرات وامل اريع البحثية 1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 وجود شراكة  حثية مع جامعات بو مؤس ات بخرم  1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 االهتمام  جودة املؤتمرات األ حاث واملن ورات 1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 ارتباط البحوث العلمية  امليدان والواقع التنموي  1 2 3 4 5 9

9 5 4 3 2 1 
 امل ررات تطو ر في العلمي البحث مخرجات مم االستمادة

 املجتمع وخدمة الدراسية
1 2 3 4 5 9 
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 قيم مستوى األداء التعليمي بجامعتكم وفقا لدرجة تحقق املؤشرات وأهميتها في ذلك، وذلك بوضع دائرة على الرقم الذي تراه مناسبا؟ (16

 درجة وجود املؤشر

 مؤشرات األداء التعليمي

 أهمية املؤشر

ال 

 أعرف

عالي                        ال يوجد  

 جدا                        إطالقا                          

 مهم                        مهم غير

 جدا                          إطالقا

ال 

 أعرف

 9 5 4 3 2 1 وجود معايير معلنة عالية الجودة في قبول الطلبة  1 2 3 4 5 9

9 5 4 3 2 1 
وجود معايير واضحة للت و م والت دم الطالبي قا مة عل  

 االهتمام  امل اركة والتماعر الصمي 
1 2 3 4 5 9 

9 5 4 3 2 1 
سرعة انت ال الخر جين إ   الدراسات العليا بو تحولهم 

 للجانب املنهي
1 2 3 4 5 9 

 9 5 4 3 2 1 وجود سياسات واضحة لتوظيف الكما ات مم األساتذة 1 2 3 4 5 9

9 5 4 3 2 1 
تحكم األستاذة في مناهج ومهارات التدريس واالتصال مع 

 الطلبة
1 2 3 4 5 9 

9 5 4 3 2 1 
ال  ام االستاذة  تأدية مهامهم إليما يخص االشراع 

 ومتابعة الطلبة
1 2 3 4 5 9 

9 5 4 3 2 1 
م اركة األساتذة  معالية في طرح ب حاث ومن ورات ذات 

 جودة
1 2 3 4 5 9 

       و وح البرام  التدري ية ومواإل تها مع التخصصات      

 9 5 4 3 2 1 وجود سياسة إلعالة لت ديم البرام  التدري ية 1 2 3 4 5 9

9 5 4 3 2 1 
مال مة البرام  مع تطلعات امل تميديم ومتطلبات سوق 

 العمر
1 2 3 4 5 9 

 .   حتسني األداء االداري يف مؤسسات البعلـم العالي 3.2

 قيم مستوى األداء املالي بجامعتكم وفقا لدرجة تحقق املؤشرات أدناه وأهميتها في ذلك، وذلك بوضع دائرة على الرقم الذي تراه مناسبا؟ (17

 درجة وجود املؤشر

 مؤشرات األداء املالي

 أهمية املؤشر

ال 

 أعرف

عالي                        ال يوجد  

 جدا                        إطالقا                          

 مهم                        مهم غير

 جدا                          إطالقا

ال 

 أعرف

 9 5 4 3 2 1 االل  ام  إعداد مي انية سنو ة ممصلة وواضحة  1 2 3 4 5 9

9 5 4 3 2 1 
كماية املوارد املالية لتح يق األهداع واالس راتيجية 

  العامة للتعليم العا ي
1 2 3 4 5 9 

9 5 4 3 2 1 
خضوع استخدامات املوارد املالية للت ييم الدوري 

 والرقا ة
1 2 3 4 5 9 

9 5 4 3 2 1 
ال يام  تدقيق الح ا ات املالية ال نو ة مم قبر 

 معتمديم وم ت لينمحاسبين ومدق ي ح ا ات 
1 2 3 4 5 9 

 9 5 4 3 2 1 تبني نظام محاسبي دعتمد عل  املبادئ املتعارع عليها 1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 وجود بنظمة ولوا ح تحكم بدا  االدارة املالية 1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 االإلصاح وال ماإلية في ت ديم الت ار ر املالية واملحاسبية 1 2 3 4 5 9

9 5 4 3 2 1 
مدم  مان الجامعة الست رارها املا ي مم بجر نجاح 

  عملياةها وبن طتها املختلمة
1 2 3 4 5 9 

 9 5 4 3 2 1 االل  ام  تح يق جودة إنماق املوارد املالية 1 2 3 4 5 9

9 5 4 3 2 1 
االل  ام  توظيف املوارد املالية في تح يق األهداع 

 العا يواالس راتيجية العامة للتعليم 
1 2 3 4 5 9 
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 قيم مستوى أداء املوارد البشرية وفقا لدرجة تحقق املؤشرات أدناه وأهميتها في ذلك، وذلك بوضع دائرة على الرقم الذي تراه مناسبا؟ (18

 درجة وجود املؤشر

 مؤشرات أداء املوارد البشرية

 أهمية املؤشر

ال 

 أعرف

عالي                        ال يوجد  

 إطالقا                                                  جدا

 مهم                        مهم غير

 جدا                          إطالقا

ال 

 أعرف

 9 5 4 3 2 1 وجود سياسة واضحة الست طاب الكما ات الب ر ة  1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 الجامعةتنوع مهارات املوارد الب ر ة في  1 2 3 4 5 9

9 5 4 3 2 1 
توإلر العدد الكافي مم المنيين واملهنيين في االدارات 

  امل اندة
1 2 3 4 5 9 

 9 5 4 3 2 1 و ع الرجر املناسب في املكان املناسب 1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 ت ييم بدا  املوارد الب ر ة  صورة دور ة ومنتظمة 1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 ال  ام الجامعة  توإلير إلرص التدر ب والتنمية امل تمرة 1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 استمادة املوظمين في تطو ر مهاراةهم مم إلرص التدر ب 1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 ال  ام املوظمين  املهام والواجبات املنوطة بهم 1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1  تح يق بهداع الجامعة ال  ام املوظمين 1 2 3 4 5 9

 9 5 4 3 2 1 م اركة املوظمين في تطو ر البرام  األااديمية  1 2 3 4 5 9

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

 : اليـانات الوصفـة العامة3احملور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سسات البعلـم العالي، من رمبا بـدتك أسئلة االسبيـا  ومل تعطك فرصة للبعيري عن رأيك فـما خيص جودة وأداء مؤ

 فضلك اكبب أي تعلـق يدور بذهنك يف املساحة اخلالـة أدناه:

 

 

 أشكرك جزيال على وقتك وعلى تعاونك، من فضلك تأكد أنك لم تترك أي سؤال دون إجابة.
 0661.59.78.54: أو االتصال على اهلاتف khalil_reo@yahoo.frمكــانكم مراسليت علـى الربيد االلكرتوني: إب        

 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.................................... 

  

 
 الجنس:

 ذكر        

 بنثى        

 الرتبة:

 بستاذ م اعد      

 بستاذ محا ر      

 بستاذ التعليم العا ي      

 الخبرة:

 سنوات 5بقر مم         

 سنوات 10إ    5مم         

 سنوات 10بكثر مم         

........................................التخصص:.................

.................. 
العالقة بالبحث العلمي )االنتماء إلى مخبر أو فرقة 

بحث(: 

..................................................................... 

أسباذ       

 املستوى:

 ما قبر التدرج       

 دراسات عليا       

 الجنس:

 ذكر      

 بنثى      

....................................................التخصص:

....................................................................

....................................................................

................... 

 العمل:

 موظف         

 غير موظف        

طالب       

 الجنس:

 ذكر       

 بنثى       

 املستوى الدراس ي:

 ثانوي        

 جامعي       

 دراسات عليا       

 املستوى الوظيفي:

 إدارة عليا       

 إدارة وسطى        

 عامر تحكم       

 ذكر

 الخبرة:

 سنوات 5بقر مم        

 سنوات 10إ    5 مم       

 سنوات 10بكثر مم        

إداري   
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-بسكرة  –جامعة محمد خيضر   

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

  

 

 بعد التحكيم ستبيــــــان. اال4

 

 

؛وبعدحتية طيبة   

 

دور إدارة  »فددي إطدار التحضددير ألطروحدة دكتددوراه علددوم فدي إدارة األعمددال بعنددوان:  ةاناالسدد ب هإعددداد هدذتدم 

دراسة آلراء عـنة من األساتذة يف كلـات  –اجلودة الشاملة يف حتسني أداء مؤسسات البعلـم العالي 

 .« –اجلامعات اجلزائرية ب االببصاد

 بن حيث  دقة، االس بانة بسهلة عل   اإلجا ة التكرم منكم نأمر إلإننا املجال، هذا في ربيكم ألهمية ونظرا

 هذه تولوا بن  كم نهيب لذلك ربيكم، ومو وعية إجا تكم دقة عل  كبيرة  درجة تعتمد االس بانة نتا   صحة

 املعلومددددات  ددددأن علمددددا. نجاحهددددا عوامدددر مددددم يبساسدددد  عامددددر وربيكدددم  ددددرور ة إلم دددداركتكم اهتمددددامكم، االسددد بانة

 .إل ط العلمي البحث ألغراض وس  تخدم تامة ب ر ة ستعامر االس بانة هذه في الواردة

 الوقت الالزم لإلجا ة عل  قا مة ح م تعاونكم معه وتمضلكم عل   ب كركم سلماو ت دم الباحث هذا 

تخدددم البحددث العلمددي  درجددة بو دد ،  ةاألسددهلة  دقددة وبمو ددوعية،  مددا د دداعد علدد  الوتددول إ دد  نتددا   مضددبوط

  وت اعد عل  االرت ا   جودة التعليم العا ي  درجة ثانية. 

 

تعاونكم حسن لكم شاكرين  

واالحرتام التقدير فائق بقبول وتفضلوا  

 
 

 

ثــاحـــــــــالب                                                                 

 
 khalil_reo@yahoo.frمكــــــــانكم مراسليت علــــــــــــى الربيد االلكرتوني: إب        
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: قيم إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي1املحور   

ها.بهمية ار م،كذا ، و الجوهر ة والداعمة  يم إدارة الجودة ال املة  الكلية والجامعةالهدع مم هذا املحور هو معرإلة مدم ال  ام   

 إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات البعلـم العالي إدراك.   1.1

 (إجابة من أكثر اختيار يمكن)في رأيك ماذا تعني إدارة الجودة الشاملة بالنسبة للكلية والجامعة؟  (19

 ألدا  العمر  صمة صحيحة؛ إلل مة إدار ة

 بسلوب للتح ين امل تمر في ار امل تو ات التنظيمية؛

 نظام متكامر يتضمم عدة قيم وبساليب وبدوات؛

 ث اإلة م  ركة ترتك  بكثر عل  قيم تح يق الجودة؛ 

 .......................................................................................................................بخرم، حدد:........................................................................

 هل ترى أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كليتكم وجامعتكم؟  (21

 ال بعرع                      غير  روري                        روري نوعا ما                        روري                               روري جدا 

 (إجابة من أكثر اختيار يمكن)ترجع أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكلية والجامعة كونها تساهم في؟  (21

 تطو ر النظام االداري؛

 )الخر جين، األ حاث العلمية، ....(؛ الجامعيةتح ين جودة املخرجات 

 تح يق بهداع التعليم العا ي ككر؛

 الحصول عل  اع راإلات مم منظمات دولية؛

 ........................................................................................................................................................بخرم، حدد:.......................................

 أكثر اختيار يمكن)بين النماذج أدناه، ما هو النموذج الذي تراه أمثال النتهاج إدارة الجودة الشاملة في الكلية والجامعة؟  من (22

 (إجابة من
 

 (؛ Demingاالعتماد عل  نماذج املختصين )مثر نموذج 

 ؛)مثر نموذج املنظمة العاملية للت ييس( االعتماد عل  نماذج املنظمات الدولية

 االعتماد عل  نماذج الجامعات الرا دة )مثر نموذج جامعة هارإلارد(؛

  نا  نموذج خاص  ث اإلة الجامعة؛

 ........................................................................................................................................................بخرم، حدد:.......................................

 إلدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات البعلـم العالي اجلوهرية.   القـم 2.1

 لة، وذلك بوضع دائرة على الرقم الذي تراه مناسبا؟قيم درجة التزام كليتكم وجامعتكم بالقيم الجوهرية إلدارة الجودة الشام (23

 العبارة م

 مستوى االلتزام

عالي 

 جدا
 منخفض متوسط عالي

منخفض 

 جدا

ال 

 أعرف

 1 1 2 3 4 5 ال ركي  عل  تطلعات الطالب ب كر محوري 01

ال ركي  عل  تطلعات األطراع امل تميدة األخرم )األساتذة،  02

 الحكومية، املؤس ات، ....(اآل ا ، الهيهات 
5 4 3 2 1 1 

 1 1 2 3 4 5 ال  ام االدارة العليا  توإلير متطلبات إدارة الجودة ال املة 03

 1 1 2 3 4 5 ال املة الجودة إدارة  دعم تطبيق العليا االدارة ال  ام 04

جعر الجودة م ؤولية جميع األإلراد )االدار ين، األساتذة  05

 والطالب(
5 4 3 2 1 1 

 1 1 2 3 4 5جعر الجودة م ؤولية جميع امل تو ات التنظيمية )االدارة  06
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 املرك  ة، الكليات، األق ام،.....(

 1 1 2 3 4 5 التح ين امل تمر لجودة العمليات الجامعية 07

 1 1 2 3 4 5 امل دمة في الجامعة  الخدمات لجودة امل تمر التح ين 08

 1 1 2 3 4 5 معلومات واقعية اتخاذ ال رارات عل  بساس 09

 1 1 2 3 4 5 اتخاذ ال رارات عل  بساس معلومات دقي ة 10

 1 1 2 3 4 5 ال ركي  عل  جودة العمليات  دل مراقبة النتا   إل ط 11

 1 1 2 3 4 5 الوقاية مم األخطا   دل اك  اإلها 12

 1 1 2 3 4 5 التعاون في إنجاز املهام 13

 1 1 2 3 4 5 العمر الجماعياالعتماد عل   14

 هل ترى أن التزام كليتكم وجامعتكم بالقيم الجوهرية إلدارة الجودة الشاملة في الجدول أعاله؟   (24

 ال بعرع              روري                             روري نوعا ما                         غير  روري                 روري جدا            

 دارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات البعلـم العاليالقـم الداعمة إل.   3.1

 قيم درجة التزام كليتكم وجامعتكم بالقيم الداعمة إلدارة الجودة الشاملة، وذلك بوضع دائرة على الرقم الذي تراه مناسبا؟ (25

 العبارة م

 مستوى االلتزام

عالي 

 جدا
 منخفض متوسط عالي

منخفض 

 جدا

ال 

 أعرف

 1 1 2 3 4 5 تحديد خطط اس راتيجية واضحة قبر مباشرة العمر 01

 1 1 2 3 4 5 ن ر التوجه االس راتيجي العام للجامعة 02

 1 1 2 3 4 5 ال  ام ال ادة ب لوم تح يق الجودة في العمر 03

 1 1 2 3 4 5 ال  ام ال ادة  ال لوم األخالقي تجاه مرؤوسيهم 04

( في تح ين والطالب )األساتذة، االدار ينم اعدة األإلراد  05

 معارإلهم مم خالل التنمية الذاتية 
5 4 3 2 1 1 

 1 1 2 3 4 5 االل  ام  تدر ب األإلراد  صمة م تمرة  06

 1 1 2 3 4 5 م اركة األإلراد في حر امل اار املختلمة 07

 1 1 2 3 4 5 م اركة األإلراد في اتخاذ ال رارات املتعل ة  ن اطهم 08

 1 1 2 3 4 5 تمو ض عملية اتخاذ ال رار لألإلراد للنيا ة عم م ؤوليهم 09

 1 1 2 3 4 5 تمكين األإلراد مم اتخاذ بعض ال رارات 10

 1 1 2 3 4 5 االتصال مع األإلراد  طر  ة مرنة تمكم مم التماهم 11

 1 1 2 3 4 5 تبادل املعلومات  ين الرؤسا  واملرؤوسين  صمة منتظمة 12

 1 1 2 3 4 5 التحمي  املادي لألإلراد الذيم ي ومون  مبادرات التح ين 13

 1 1 2 3 4 5 التحمي  املعنوي لألإلراد الذيم ي ومون  مبادرات التح ين 14

 هل ترى أن التزام كليتكم وجامعتكم بالقيم الداعمة إلدارة الجودة الشاملة في الجدول أعاله؟  (26

 ال بعرع              غير  روري                   جدا                        روري                             روري نوعا ما           روري  

....................................................................................................................................................................................................................................... 
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: تحسين األداء في مؤسسات التعليم العالي2املحور   

 لنهج املناسب لتح ينهالهدع مم هذا املحور هو  معرإلة م توم األدا  في الكلية والجامعة وإل ا لدرجة االل  ام  مؤشراته، وكذا ا

 األداء يف مؤسسات البعلـم العالي .   إدراك1.2

 (إجابة من أكثر اختيار يمكن)حسب رأيكم كيف يمكن اعتبار مفهوم األداء في الكلية والجامعة؟  (27

 ممهوم  يق يتعلق  مدم تح يق النتا   األااديمية إل ط؛

 )األااديمية، االدار ة وخدمة املجتمع(؛ممهوم شمو ي يتعلق  أدا  مختلف العمليات الجامعية 

 ...................................................................................................بخرم، حدد:............................................................................................

 هل ترى أن تحسين األداء في كليتكم وجامعتكم؟ (28

 غير  روري                   ال بعرع                    روري جدا                      روري                          روري نوعا ما   

 (إجابة من أكثر اختيار يمكن)في رأيك ما هي األسباب التي تفرض على كليتكم وجامعتكم تحسين األداء؟  (29

 عدم تح يق األهداع املخطط لها؛

 تحديات  يئية تمرض عل  الجامعة ذلك؛ 

  رورة التح ين امل تمر  لألدا ؛

 .......................................................................................................................بخرم، حدد:......................................................................

 (إجابة من أكثر اختيار يمكن) في رأيك ما هو النهج األنسب لتحسين األداء في كليتكم وجامعتكم؟ (31

 التح ين امل تمر )مثر إدارة الجودة ال املة(؛       

 التح ين الجذري )مثر إعادة الهندسة(؛       

 .......................................................................................................................بخرم، حدد:.......................................................................       

 .   األداء األكادميي يف مؤسسات البعلـم العالي2.2

إليكم بعض العبارات املتعلقة باألداء األكاديمي، قيم درجة التزام كليتكم وجامعتكم بها، وذلك بوضع دائرة على الرقم الذي  (31

 تراه مناسبا؟

 العبارة م

 مستوى االلتزام

 عالي

 جدا
 منخفض متوسط عالي

منخفض 

 جدا

ال 

 أعرف

 1 1 2 3 4 5 وجود  يهة مناسبة تشجع عل  البحث العلمي 01

 1 1 2 3 4 5 تخصيص مي انية مالية ااإلية للبحث العلمي 02

 1 1 2 3 4 5 وجود شرااات  حثية مع مؤس ات بخرم  03

 1 1 2 3 4 5 االهتمام  جودة األ حاث في جميع امل تو ات 04

 1 1 2 3 4 5 ارتباط األ حاث العلمية  الواقع التنموي للمجتمع 05

االستمادة مم مخرجات البحث العلمي في تطو ر امل ررات  06

 الدراسية
5 4 3 2 1 1 

 1 1 2 3 4 5 التحصير العلمي للطلبةمعايير واضحة لت ييم اعتماد  07

 1 1 2 3 4 5 االهتمام  جودة املعارع التي يحصر عليها الطلبة 08

 1 1 2 3 4 5 ال  ام األساتذة  تأدية مهامهم البيداغوجية املختلمة 09

 1 1 2 3 4 5 م اركة األساتذة  معالية في طرح ب حاث ذات جودة 10

 1 1 2 3 4 5 مواإل ة البرام  التدري ية للتخصصات املمتوحة 11

مال مة البرام  التدري ية لتطلعات امل تميديم )الطالب،  12

 األساتذة، اآل ا ، الهيهات الحكومية، املؤس ات...(
5 4 3 2 1 1 
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 .   األداء االداري يف مؤسسات البعلـم العالي 3.2

 تراه الذي الرقم على دائرة بوضع وذلك بها، وجامعتكم كليتكم التزام درجة قيم ،االداري  باألداء املتعلقة العبارات بعض إليكم (32

 مناسبا؟

 العبارة م

 االلتزام مستوى 

عالي 

 جدا
 منخفض متوسط عالي

منخفض 

 جدا

ال 

 أعرف

 1 1 2 3 4 5 ت ييد مباني جامعية ذات جودة 01

 1 1 2 3 4 5 ت ييد إلضا ات علمية )مكاتب، مخا ر،...( ذات جودة 02

 1 1 2 3 4 5 شرا  تجهي ات مكتبية ذات جودة  03

 1 1 2 3 4 5 شرا  تجهي ات إعالم آ ي ذات جودة 04

 1 1 2 3 4 5 شرا  كتب علمية ذات جودة 05

 1 1 2 3 4 5 ع د مؤتمرات علمية ذات جودة 06

 1 1 2 3 4 5 وجود سياسة واضحة الست طاب الكما ات الب ر ة 07

 1 1 2 3 4 5 تنوع كما ات األإلراد في الجامعة 08

 1 1 2 3 4 5 توإلر العدد الكافي مم األإلراد في االدارات امل اندة 09

 1 1 2 3 4 5 استمادة األإلراد في تطو ر كما ةهم مم إلرص التدر ب 10

 1 1 2 3 4 5 ال  ام األإلراد  املهام املنوطة بهم 11

 1 1 2 3 4 5 ال  ام األإلراد  تح يق بهداع الجامعة 12

 .   األداء اجملبمعي يف مؤسسات البعلـم العالي 4.2

 الذي الرقم على دائرة بوضع وذلك بها، وجامعتكم كليتكم التزام درجة قيم ،املجتمعي باألداء املتعلقة العبارات بعض إليكم (33

 مناسبا؟ تراه

 العبارة م

 مستوى االلتزام

عالي 

 جدا
 منخفض متوسط عالي

منخفض 

 جدا
 ال أعرف

 1 1 2 3 4 5 وجود خطة واضحة للجامعة في خدمة املجتمع 01

 1 1 2 3 4 5 وجود  رام  للتوعية  خدمة املجتمع 02

 1 1 2 3 4 5 وجود وحدات علمية لتع    عالقة الجامعة  املجتمع 03

 1 1 2 3 4 5 احتماظ الجامعة بعالقات قو ة مع مؤس ات املجتمع 04

 1 1 2 3 4 5 ارتباط الجامعة مع مؤس ات املجتمع  اتماقات علمية 05

 1 1 2 3 4 5 م اهمة الجامعة في إتدار املجالت الث اإلية 06

م اهمة الجامعة في ع د الندوات العلمية الهادإلة لتنمية  07

 املجتمع
5 4 3 2 1 1 

 1 1 2 3 4 5 إقامة املعارض الث اإلية الهادإلة لتنمية املجتمع 08

 1 1 2 3 4 5 ت ديم االس  ارات املختلمة ملؤس ات املجتمع 09

 1 1 2 3 4 5 م اهمة الجامعة في حر امل اار االجتماعية املختلمة 10

 1 1 2 3 4 5 م اهمة الجامعة في تنميذ امل اريع التنمو ة للمجتمع 11

 1 1 2 3 4 5 م اركة مؤس ات املجتمع في تطو ر جودة التعليم العا ي 12

....................................................................................................................................................................................................................................... 
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: البيانات الوصفية العامة3املحور   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 أشكرك جزيال على وقتك وعلى تعاونك، من فضلك تأكد أنك لم تترك أي سؤال دون إجابة.

 khalil_reo@yahoo.frمكــــــــانكم مراسليت علــــــــــــى الربيد االلكرتوني: إب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشعبـــــــــــــــــة:  

 العلوم االقتصادية            

 علدددددددددددددددددددددددددددددددددددوم ال  يير               

 العلوم التجار ددددددددددددددددددددة      

................................................................التخصص:

....... 

 ــــــــس:الجنـــــــــ

 ذكددددددددددددددددددددددددددددددددر        

 بندددددددددددددددددددددددددددددثى        

 الرتبـــــــــــــــــــــــــــــــة:

 بستاذ م اعد      

 بستاذ محا ر      

بستاذ التعليم       

 العا ي

 الخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة:

 سنددددددددددددددوات 5بقر مم         

 سنوات 10إ    5مم         

 سندددددوات 10بكثر مم         

 العالقة بالبحث العلمي )االنتماء إلى مخبر أو فرقة بحث(: 

 نعم                       ال

 إذا كانت االجابة بنعم حدد ما طبيعة العالقة:

 مخبر  حث

 CNEPRUم روع 

 PNRم روع 

 بخرم، حدد.........................................................................

     

 :              نعم                       الاالنتماء )املنصب( االداري 

 إذا كانت االجابة بنعم حدد طبيعة املنصب:

 عميددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 عميددد نا ب

 ر يس ق م

 نا ب ر يس ق م

آخر، 

 حدد...............................................................................
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 -بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

  

. قائمة احملكمني5  

 

 

 

 

 مؤسسة االنتساب الرتبة االسم واللقب م

ال منصوريدددددددددددددددددددددددددددددكم 11 ر "ب"ددددددددددددددددددددبستاذ محا    الية العلوم االقتصادية جامعة ب كرة 

رددددددددددددددددددوسيلة  م ساه 12 ر "ب"دددددددددددددددددددددددبستاذ محا    الية العلوم االقتصادية جامعة ب كرة 

ان  م ز اندددددددددددددددددددددددددددددددددددإيم 13 ةددددددددددددالية العلوم االقتصادية جامعة  اتن بستاذ التعليم العا ي   

ديم  روشدددددددددددددددددددددددز م ال 14  الية العلوم االقتصادية جامعة سطيف بستاذ التعليم العا ي 

اتدددددددددددددددددددساعد  م إلرح 15 التعليم العا ي بستاذ   الية العلوم االقتصادية جامعة سطيف 

ان يوسفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد رك 16  الية العلوم االقتصادية جامعة سطيف بستاذ التعليم العا ي 

ر "ب"دددددددددددددددددددددددبستاذ محا  عبد الوهاب  لمهدي 17  الية العلوم االقتصادية جامعة سطيف 
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-بسكرة  –جامعة محمد خيضر   

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

  

مستقلني،  أو متغريين 2تساوي  V1%، و5عند مستوى معنوية  Ficher القيمة اجلدولية الختبار .06                                   امللحق رقم . 6

 400وهي مقربة من القيمة  409أو  1-2-412تساوي: V2و
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 -بسكرة  -جامعة محمد خيضر 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

      

 . إشهاد بالتدقيق اللغوي07

 

 

 

، بستاذ األدب العربي  جامعة جيجر، بشهد بنني قمت العايبعبد الع    نا املمض ي بسمله األستاذ: ب

دور إدارة الجودة ال املة في تح ين بدا  ، املوسومة  دد: دددددددددددددددددددديڤشر خلير  التدقيق اللغوي ألطروحة الطالب: 

 -اليات االقتصاد  الجامعات الج ا ر ة في ساتذة األ دراسة آلرا  عينة مم  -ي مؤس ات التعليم العا 

 

ــإمضاء املدق                                                                                                 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ  ق:ـ

 العايب  عبد الع     

 

  

 
 

 

 

 

 


