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مستوى تطبيق مؤشرات إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات العراقية
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
" دراسة استطالعية لعينة من اجلامعات العراقية "
The Application Level of indicatars of Total Quality Management in Iraqi
Universities According to the view point of faculty Members
'' ''A Survey Study for a Sample in Iraqi universities
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امللخص:
هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى تطبيق ادارة اجلوودة االشواملة مون وجهوة نظور أعضواء اهليئوة التدريسوية يف
اجلامعات العراقية ووضع رؤية املستقبلية المكانية تطوير االداء اجلامعي يف ضوء مؤشرات إدارة اجلودة الشاملة ,و إىل معرفة ما
إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مسوتوى تطبيوق مؤشورات إدارة اجلوودة الشواملة يف اجلامعوات العراقيوة تعوىى
للمتغريات( :اجلنس ،التخصص ،اجلامعة ) من وجهة نظرهم  .تركى على تقديم مقرتحات لالرتقاء باالداء اجلامعي  ,ومت اعتمواد
املنهج الوصفي التحليلي ،كما مت إعداد استبانه كأداة للدراسة تكونت من ( )43فقرة موزعة على سبعة جماالت رئيسوية هوي :
القيادة اإلدارية  ,األستاذ اجلامعي  ,املناهج واملقررات الدراسية  ,الطالب اجلامعي  ,إدارة املوارد البشرية وتودريبها  ,البحو
العلمي وخدمة اجملتمع  .وبلغت عينة الدراسة ( )052عضوا تدريسيا من جامعات ( بغداد  ,تكريت  ,كركوك )  ،وقد أظهرت
النتائج أن درجة إمكانية تطبيق مؤشرات اجلودة الشاملة كانت بدرجة متوسطة  ,ووجوود فوروق ذات داللوة إحصوائية تعوىى
ملتغري(اجلامعات) لصاحل جامعة بغداد  ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة تطبيوق مؤشورات إدارة اجلوودة تعوىى
للمتغريين( اجلنس ،التخصص)  ،وأن هناك جماالت لتطوير األداء اجلامعي ألعضاء هيئة التدريس جيب أن تتضمن مجيع اجلوانب
اليت ختدم تسهيل مهمة الطالب يف ضوء الوسائل والتقنيات املستخدمة  ،وجيب أن تشومل جمواالت تطووير األداء اجلوامعي مجيوع
احملاور وهي :التخطيط والتدريس  ,والتقويم  ,استخدام االساليب والتقنيوات املختلفوة  ,والبحو العلموي  .ويف ضووء نتوائج
البح قُدِمت التوصيات .
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Abctract:
The study aimes to identify the application degree of the Iraqi universities and appley
Futuristic vision For Developing the University performance in the light of indicatars of the entire
administrational quality from viewpoint of faculty members. The study sample towards the entire
administrational quality in the iraq university which due to the variables in( gender, specialization ,
and university). The viewpoint . In addition, the study aims to put a proposal to imagine a futuristic
vision for developing the university performance in order to achieve entire administrational quality
to improve the performance of Iraqi universities. The two researchers use analytical method
descriptive . It is prepared a questionire as a tool for study consisted of (46 ) items disributed on
seven main areas : (administrational leadership, a university professor ,curricla and courses , a
university student , human resource adminstrational and its training , and scientfic research and
community service . the sample study contains (250) instructor members of Universities (Baghdad,
Tikrit, and Kirkuk), The results has been showed that the dgree of the possibilty of application of
the indicators of the entir administrational quality are moderately . There are differences of
statistic indications in the application of quality indicators attributed to the two variables
(gender,and specialization ). There are areas for developing the university performance of the
faculty members and it should includeall the aspectsthat serve and facilitate the learner task on the
light of the diffferent methods and techniques used . The fields of developing the university
performance should include the follow axes: planning , teaching and evaluation , the use of different
media and techniquse and scientific reserch. Recmmendations are presented on the light of the
research results .

أهمية البح واحلاجة اليه
تدعو الدارسات املستقبلية إىل التفكري العلمي الدقيق لتطوير منظومة التعليم العالي مون خوال إدارة اجلوودة ألنهوا تعود أحود
املفاهيم واألساليب اإلدارية احلديثة اليت تهدف إىل تطوير األداء من أجل حتسني اجلودة ومتثل أسلوباً يتميى بالشمولية وتستند إىل
 فاجلودة الشاملة يف جما،أفكار ومبادئ ينبغي حتقيقها والتحسني املستمر والتجديد من خال االبتكار يف منظومة التعليم العالي
التعليم هي" املدخل املتكامل الشامل الذي يعمل على التحسني املستمر للمخرجوات التعليميوة والوصوو إىل النتوائج املطلوبوة
".بكفاءة وفعالية
 وذلك نتيجة للمنافسوة الشوديدة يف, وتسعى املؤسسات العامة واخلاصة إىل حتقيق اجلودة والتمييى من أجل البقاء واالستمرار
 إذ تقوم بتنمية املوارد البشرية وبناء قدرات اإلنسان املعرفيوة، كافة القطاعات وتعترب اجلامعات الركيىة األساسية للتعليم العالي
والثقافية واملها راتية يف كافة التخصصات بهدف حتسني جوودة األداء وحتقيوق التنميوة ولسود متطلبوات سووق العمول الوداخلي
. واخلارجي وحتقيق طموحات الوطن حاضرا ومستقبال
 ) أهمية تطبيق إدارة اجلوودة الشواملة يف املؤسسوات التعليميوة إذ أنliwos&Smith:1997( وهذا ما أكدت عليه دراسة
تطبيقها يسمح باالرتباط باجملتمع بصورة أفضل ويساعدها يف التغلب على مشكالت االنعىا والتفرق بني مؤسساتها ويعاجل كثري
)liwos&Smith:1997( من القصور يف إعداد الطلبة
وقد أكد إعالن بريوت للتعليم يف الدو العربية على أهمية جودة التعليم وأوصى مجيع األنظمة ومؤسسوات التعلويم أن تعطوي
األولوية لضمان جودة الربامج والتدريس واملخرجات وإجراءات املقاييس لضمان النوعية لكي تتماشى مع متطلبات العاملية مون
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دون اإلخال باخلصوصية لكل بلد أو مؤسسة أو برنامج) ) UNesco,1998 ,7وتىيد إدارة اجلوودة الشواملة مون جوودة
التعليم كما أنها تقلل من الكلفة اإل نتاجية فضال عن أنها تىيد كثريا من املعنويات ملعظم املستخدمني بصرف النظر عن أدوارهوم
األكادميية .
هلذا تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية املوضوع الذي تتناولوه وهوو إدارة اجلوودة الشواملة يف اجلامعوات  ,إذ ينظور إىل إدارة
اجلودة الشاملة على أنها احدث مدخل للتطوير واإلصالح الرتبوي  ,وهي متثل إحودى نتاجوات الفكور اإلداري املعاصور الويت
أثبتت كفاءتها وجناحاتها يف التطبيق العملي يف كثري من اجلامعات يف العامل  ,باإلضافة إىل حاجة مؤسسات التعليم العالي يف بالدنا
ألدوات تفيدها يف عملية رصد نقاط القوة  ،وكشف نقاط الضعف واجلوانب املختلفة ألدائها ،وكذلك مدى التصاقها حباجات
اجملتمع وتفاعلها مع متطلباته  .فهي حماولة جادة إلجياد تصورا مقرتحا يتضمن متطلبوات ضومان اجلوودة وجمواالت تطووير األداء
اجلامعي يف سبيل االرتقاء جبودة أعضاء هيئة التدريس .
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إىل اإلجابة على األسئلة التالية :
 -١ما مدى تطبيق معايري جودة التعليم يف اجلامعات العراقية يف ضوء معايري إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر أعضواء اهليئوه
التدريسية .
 -٢هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  2,25يف درجة تطبيق أفراد عينة الدراسة من أعضاء اهليئة التدريسية يف
ضوء معايري اجلودة الشاملة يف اجلامعات العراقية من وجهة نظرهم تعىى للمتغريات( اجلنس ،التخصص ،اجلامعة ) .
 -٣ما هو التصور املقرتح لوضع رؤية مستقبلية لتطوير األداء اجلامعي لتحقيق مؤشرات إدارة اجلوودة الشواملة لالرتقواء بوأداء
اجلامعات العراقية .
حدود البح
يقتصر البح احلالي على عدد من أساتذة اجلامعات العراقية ( ذكور – إناث ) جامعة بغداد  ,جامعة تكريت  ,جامعة كركوك
للعام الدراسي 0227 /0226
مصطلحات الدراسة
إدارة اجلودة الشاملة :
يعرفها ( :)cotton: 2001هي عملية مستمرة تركى على جمموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها من املعلومات اليت تتمكن
يف إطارها توظيف مواهب األفراد العاملني يف اجلامعة واستثمار قدراتهم الفكرية يف خمتلف املستويات اإلدارية على حنوو إبوداعي
لتحقيق التحسني املستمر يف العملية التعليمية والبحثية من خال املشاركة فيما بينهم )cotton, 2001 ( .
يعرفها املوسوي( : )0223هي أسلوب يف املمارسة اإلدارية يتطلب حتوال كبريا يف إدارة املؤسسة الرتبوية بأكملها وتقييمها بغية
الوصو إىل التحسني املستمر للمنتجات واخلدمات مبا يضمن رضا املستفيدين داخل املؤسسة التعليمية وخارجها .
يعرفها (السعد ومنهل  :)0227هي متطلبات التحسني املستمر املتضمنة كل عمليات ونشاطات وأشخاص املنظمة ويف جوانبها
املختلفة .
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التعريف اإلجرائي إلدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي  " :هي جمموع خصائص املنتج التعليمي ومميىاته القادرة على تلبية
متطلبات الطالب وسوق العمل واجملتمع واجلهات الداخلية واخلارجية املنتفعة كافة ،وميكن حتقيق جودة التعليم يف حالة استثمار
املوارد البشرية وتوجيه السياسات والنظم واملناهج والبنية التحتية من أجل خلق ظروف مواتية لالبتكار واإلبداع لضمان تلبيوة
املنتج التعليمي للمتطلبات اليت تهيئ الطالب لبلوغ املستوى الذي نسعى مجيعاً لبلوغه " وهي " - :الدرجة الويت صصول عليهوا
املستجيب على فقرات املقياس املعد لتحقيق أهداف البح "
التعريف اإلجرائي للرؤية املستقبلية  :وضع إطار عام يوضح إمكانية تطوير اجلامعات العراقية ،وحتقيق ضمان جودتها من خال
تطبيق معايري ضمان اجلودة واالعتماد املؤسسي  ،حي تتضمن هذه الرؤية منظومة من املعارف ،واملعلومات ،واملهارات ،والقيم،
واالجتاهات التعليمية املتكاملة املطورة اليت جيب على اجلامعات أن متتلكها ،ومتارسها تطبيقاً أثناء أدائها وسعيها لتحقيق أهودافها
الرتبوية ،وتتعرف من خالهلا على املعارف واملعلومات واملهارات اجلديدة يف جما الرتبية.
اجلودة الشاملة يف السياق التعليمي
مفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم
يورد كالسر  Glasser 2992جلودة العمل يف التعليم موقفاً تربوياً فيقو  :متى ما نشأ اختالف ما بني تقويم املعلم والطالب
جلودة العمل أو لنتيجة االختبار فال بد للمعلم من مناقشة أوجه ذلك االختالف مع الطالب أو الطلبة املعنويني إذ أنوه مون هوذه
املناقشات يتعلم الطالب أو الطلبة السبل اليت متكن هم من معرفة مقومات ومكونات اجلودة يف العمل ،مع ضرورة إعطاء الفرصة
تلو الفرصة لتحسني ما يعملون إذ أن الغرض من هذا التقويم هو عملية التحسني من أجل حتقيق اجلودة املرجوة.
ويرى بونستنكل  :Bonstingl 2990أن املؤسسات التعليمية بتوفريها :أدوات التعليم الفعالة  -والبيئة التنظيمية املالئمة -
ميثالن جهة تقديم اخلدمة ،والطالب ميثل املستفيد األو  ،لذا فإن مسؤولية اجلامعات هي توفري تعليم جيعل مون الطوالب نوافعني
على املدى البعيد وذلك بتدريسهم كيفية االتصا مبحيطهم وكيفية تقويم اجلودة يف عملهم وعمل اآلخرين ،وكيفية استثمارهم
لفرص التعليم املستمر على مدى احلياة لتعىيى تقدمهم  .إن املستفيد الثانوي من خدمات املؤسسات التعليمية هم اآلباء وأوليواء
األمور واجملتمع  ,الذين من حقهم توقع منو مدارك وقدرات ومهوارات أبنوائهم الطوالب وتطوور شخصوياتهم ليكونووا نوافعني
لذويهم وجمتمعهم.وإن حتقيق اجلودة يقع عبؤها على كاهل املدرس والطالب من جهوة واملؤسسوة التعليميوة واجملتموع مون جهوة
أخرى( .زين الدين) 5 :2996 :
خصائص اجلودة الشاملة يف التعليم
تركى على األداء بصورة صحيحة من خال تنمية القدرات الفكرية ذات املستوى األعلى ،وتنمية التفكري أالبتكاري والتفكري
الناقد لدى الطالب .وتعين التوافق مع الغرض الذي تسعى إىل حتقيقه املؤسسة التعليمية وتشري إىل عملية حتويلية ترتقي بقدرات
الطالب الفكرية إىل مرتبة أعلى ،وتنظر إىل املعلم على أنه مسهل للعملية التعليمية ،وإىل الطالب على أنه مشارك فعا يف التعليم
وتعترب الرتبية والتعليم عمليوة مسوتمرة مودى احليواة وتسوعى إىل التحسوني املسوتمر ملخرجوات العمليوة التعليمية.وتهودف إىل
االستخدام األمثل للموارد املادية والبشرية املتاحة عالوة علوى ذلوك تقوديم اخلودمات مبوا يشوبع حاجوات املسوتفيد الوداخلي
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واخلووارجي توووفري أدوات ومعووايري لقيوواس األداء وختفوويا التكلفووة مووع حتقيووق األهووداف الرتبويووة يف الطلووب االجتموواعي .
(فارس)77 :0229:
جماالت تطبيق اجلودة الشاملة يف اجلامعات
أصبح تقويم التعليم العالي ) (Assessment Of University Educationعلى املستوي العاملي جىءًا ال يتجىأ مون
العملية التعليمية ،كما أصبح شرطاً أساسياً تشرتطه مجيع هيئات االعتماد األكادميي العاملية ,وقد تتعدد جماالت اجلوودة الشواملة
باملؤسسات التعليمية لتشمل مجيع مدخالت وخمرجات النظام التعليمي وعملياته  ،إن احملاور الرئيسية الويت يتطورق إليهوا ضوبط
اجلودة الشاملة يف التعليم تتضومن جوودة اإلدارة التعليميوة ،والوربامج التعليميوة ،واللووائح والتشوريعات ،واملبواني املدرسوية
وجتهيىاتها ،واملستوى التحصيلي للطالب ،وجودة طرق التدريس ،والكتوب املدرسوية ،وكفايوة املووارد املاليوة ،وكفواءة اهليئوة
التعليمية واإلدارية ،وجودة تقييم األداء  .وألحداث نقلة نوعية يف اجلامعات العراقية جيب أن حندد جماالت األداء اليت تقوم بهوا
اجلامعات يف اجملتمعات املتقدمة كنقطة بداية على الطريق الصحيح ،جيب أن يكوون جلامعوة احلاضور واملسوتقبل جمواالت حموددة
ومعلنة حتقق تطلعات وطموحات خرجييها واجملتمع واهليئات واملؤسسات اليت تستقبل هؤالء اخلرجيني بنظرة فاحصة جملاالت األداء
اجلامعي جند أن اجلامعات تعمل كمؤسسات ( تربوية -تعليمية – حبثية -جمتمعية -بيئية -ثقافية) ،وال ميكن تناو أي جانب من
ال عن اجلوانب األخرى  ,فال ميكن أن ننظر للجامعات على أنها مؤسسات تعليمية فقط ألن دورها
جوانب األداء السابقة مستق ً
خيتلف متاماً عن دور املدارس فالرتكيى على اجلامعات كمؤسسات تعليمية أكثر من األدوار األخرى أدى إىل تدني مستوى األداء
يف كافة اجلوانب وغياب دور اجلامعة احلقيقي أمام اجملتمع ،فهي منظومة تهتم بوالرقي بواملتعلم وعضوو هيئوة التودريس واإلدارة
الناجحة ،مع تطوير أساليب ووسائل التعليم اجلامعي وحماولة للتغلب على بعا معوقات األداء املرتبطة بانتقا وسوفر املوتعلمني
 (.حسون ,املعموري )445 :0220:
مؤشرات و معايري اجلودة العاملية يف األداء اجلامعي
قد ختتلف مؤشرات ومعايري إدارة اجلودة الشاملة يف إعدادها وصياغتها وعمقها واتساعها باختالف الدو اليت تطبقها  ،إال أنها
مجيعًا تتفق يف احملتوى واملضمون والتوجهات  ،ونعرض بإجياز هلذه املؤشرات واملعايري مصنفة إىل جمموعتني  ،وهى كما يلي:
اجملموعة األوىل  :معايري الكيانات املؤسسية (اجلامعات – الكليات – املعاهد) تشمل ما يلي
 -2الرسالة والغايات واألهداف  :جيب أن يكون للمؤسسة التعليمية رسالة حتدد غرضها يف جما التعليم العالي  ،وما الوذي
تنوى القيام به  ،والكيفية اليت حتقق بها أهدافها  ،وتستخدم يف صياغة وتشكيل براجمها وممارساتها وتقييم فعاليتها .
 -0التخطيط  ،وختصيص املوارد  ,والتجديد املؤسسي  :تقوم املؤسسة التعليمية بوالتخطيط والتخصويص املسوتمر ملواردهوا
معتمدة يف ذلك على نتائج تقييمها للبيئة الداخلية واخلارجية  ،كما حتدد إجراءات التنفيذ والتقييم ملدى جناح اخلطط املوضوعة
واملوارد املخصصة يف إحداث التغيري املنشود  ،واحملافظة على اجلودة وحتسينها.
 -3املوارد املؤسسية  :تتوافر املوارد البشرية واملالية والفنية والطبيعية املطلوبة لتحقيوق رسوالة وأهوداف املؤسسوة التعليميوة ،
وتسهيل احلصو عليها  ،ويتم حتليل وتقييم فعالية وكفاءة استخدام هذه املوارد كجىء من عمليوة التقيويم املسوتمر للمؤسسوة
التعليمية.
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 -4اجملالس اجلامعية  :صدد النظام املؤسسي للتعليم العالي أدوار اجملالس اجلامعية مبستوياتها املختلفة يف إعداد السياسات واختاذ
القرارات من خال هيكلية فعالة وبدرجة عالية من االستقاللية لتأكيد التكامل املؤسسي  ،والوفاء مبسئوليات رسم السياسوات
وختصيص املوارد مبا يتفق مع رسالة املؤسسة التعليمية.
 -5اإلدارة  :يتوافر للمؤسسة التعليمية هيكال إداريًا يسهل العمليات التعليمية والبحثية  ،ويودعم اجلوودة  ،ويسواند اجملوالس
واللجان اجلامعية على خمتلف مستوياتها يف القيام مبهامها وأداء أدوارها.
 -6العدالة والنىاهة والشفافية :تظهر املؤسسة التعليمية يف إطار ممارساتها وأنشطتها التعليمية استجابة للمعايري األخالقية واملهنية
وسياساتها العامة مبا يدعم حريتها األكادميية.
 -7التقييم املؤسسي  :تقوم املؤسسة التعليمية بوضع وتنفيذ خطة وإجراءات تقييم الفعالية الكلية للمؤسسة يف حتقيق رسوالتها
وأهدافها  ،وتنفيذ خططها وبراجمها  ،وختصيص مواردها  ،وحتديد نفسها  ،وممارسة أدوارها اإلدارية واخلدمية بكفاءة فى إطوار
من املعايري األخالقية واملهنية يف تعاملها مع العاملني بها واملتعاملني معها  (.االغا )23 :0222 :
اجملموعة الثانية  :معايري الفعالية التعليمية وتشمل ما يلي:
 -7قبو الطالب  :تقبل املؤسسة التعليمية الطالب الدارسني اليت تتفق اهتماماتهم وقدراتهم وتأهيلوهم السوابق موع رسوالة
املؤسسة وأهدافها.
 -9اخلدمات الطالبية املساندة :توفر املؤسسة التعليمية اخلدمات الطالبية الضرورية لدعم املناخ التعليمي والبحثوي  ،ومتكوني
الطالب من حتقيق أهدافهم املؤسسية وفق رسالة وأهداف املؤسسة.
 -22أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  :تقوم املؤسسة التعليمية بإعداد وتنفيذ ومتابعة الربامج التعليميوة والبحثيوة واخلدميوة
ودعمها مبجموعة من احملرتفني واملهنيني املؤهلني.
 -22الربامج التعليمية  :توضح املؤسسة التعليمية احملتويات التعليمية  ،وأهداف تعلم الطالب  ،وتعليمهم مبا يف ذلك املعارف
واملهارات والقدرات.
 -20التأهيل التعليمي العام  :يتم تصميم مناهج متكن الطوالب مون اكتسواب املهوارات واملعوارف األساسوية  ،مبوا يف ذلوك
االتصاالت الشفوية واملكتوبة  ،واملنطق العلمي والتحليل الكموي والنقودي واجلودارات التقنيوة واملعلوماتيوة املطلوبوة لدراسوة
املقررات التخصصية.
 -23األنشطة التعليمية ذات الصلة  :تقدم املؤسسة التعليمية برامج وأنشطة تعليمية ذات طبيعة خاصة من حيو احملتووى أو
جما الرتكيى أو أسلوب وجهة التدريس أو التدريب لضمان التوافق مع املعايري املناسبة ،وقد تضم هذه األنشطة برامج املهوارات
األساسية  ،برامج الشهادات املعتمدة  ،التعليم التجرييب  ،والدراسات غري املؤدية إىل درجة علمية  ،التعليم عن بعد وغريها.
 -24تقييم تعلم الطالب  :تضع املؤسسة التعليمية نظامًا لتقييم تعلم الطالب يضمن اموتالك الطوالب للمعوارف واملهوارات
واجلدارات املتوافقة مع أهداف املؤسسة واألهداف املنشودة من التعليم العالي عمومًا ( .الطائي  ,العبادي)97 : 0227:
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فلسفة الرؤية املستقبلية ومنطلقاتها
تنبثق فلسفة الرؤية املستقبلية من اهتمام وزارات التعليم العالي بوجه عام ،وقيوادات اجلامعوات بتحقيوق اجلوودة الشواملة يف
املؤسسات التعليمية واجلامعية وإىل إنشاء مشروعات لتحقيق اجلودة اإلدارية ،وتبين فلسفة الرؤية املستقبلية علوى جمموعوة مون
املنطلقات النظرية وتتضمن ما يلي:
 إن تغيري ثقافة اجلامعات هو األساس يف تطبيق معايري ضمان اجلودة واالعتماد. إن مراجعة املؤشرات اخلاصة باعتماد وضمان جودة اجلامعات جبميع عملياتها ووظائفها تعد أساساً لالرتقاء مبستوى العمليوةالتعليمية واخلدمات الرتبوية بها.9
 إن حتقيق اعتماد وضمان جودة اجلامعات يتطلب توافر إدارة جديدة ،قادرة على القيادة ،واالبتكار ،ومواكبة التغيري احلوادثداخلها وخارجها ،وقادرة على حتقيق االستمرارية ،واحملافظة على معدالت عالية النمو ،وإىل وجود إدارة واعية مدربة على كول
ما هو جديد يف عامل املعرفة ،وحتقيق مستوى عا من األداء اإلداري والتنظيمي.
 االهتمام بتطوير اجلامعات يعد ركيىة أساسية لتحقيق جودة التعليم. يعد ضمان اجلودة مدخالً نظمياً يتضمن كل السياسات والنشاطات واإلجراءات اليت تهدف إىل جتويد العملية التعليمية داخلاجلامعات  ،من خال الرتكيى على الطالب /الطالبة وإشباع حاجاته ،والتأكيد على التقويم املؤسسي الشامل للجامعة.
 إن ضمان اجلودة واالعتماد صاوالن إجياد التوازن بني اجلوانب الكمية والنوعية ،وكذلك بوني اسوتقال املؤسسوات ،وحريوةأعضائها األكادميية ,واجراءات احملاسبية اخلارجية ،واكتساب القدرات األساسية الالزمة للتعلم الوذاتي ،وحتفيوى علوى اإلبوداع
واالبتكار التنظيمي.
 يتطلب تطبيق معايري ضمان اجلودة واالعتماد نشر ثقافة اجلودة والتميى أوالً يف مجيع الوحدات واألقسام باجلامعة. مشولية عملية التطوير والتحسني لكافة عناصر منظومة اجلامعة عند تطبيق عملية التطوير وتطبيق معايري ضمان اجلودة الشاملة. أهمية ضمان اجلودة واالعتماد كمدخل لتطوير وحتسني األداء اجلامعي أهمية مراجعة املؤشرات اخلاصة جبودة اجلامعات جبميع عملياتها ووظائفها تعد أساسواً لالرتقواء مبسوتوى العمليوة التعليميوةواخلدمات الرتبوية بكليات اجلامعة.
 صتاج تطبيق معايري ضمان اجلودة واالعتماد إىل التىام اإلدارة العليا ،وتوفري الدعم اإلداري والتنظيمي ،ومشاركة العاملني يفاختاذ القرارات ،والتأكيد على التخطيط للجودة ،وحتديد معايريها ومتابعة تنفيذ براجمها ،وتقويم مودى االلتوىام مون قبول إدارة
اجلامعة (.بنية )79 :0222 :
أهداف الرؤية املستقبلية
تهدف الرؤية املستقبلية إىل تطوير كافة عناصر منظومة اجلامعات ،والتحسني املستمر لألنشطة والعمليوات املختلفوة الويت توتم
داخلها ،وحتسني مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس ،واألداء اإلداري لألفوراد العواملني بهوا ،وبالتوالي حتقيوق أهوداف العمليوة
التعليمية داخلها ،وجيب مراعاة مدى توفري اجملتمع اخلارجي الذي توجد به اجلامعة للمدخالت املختلفة سواء املادية أو البشورية
الالزمة لفعالية عمل اجلامعات ،وحتديد األهداف املراد حتقيقها ،إذ إن جناح اجلامعة يتوقوف بالدرجوة األوىل علوى مودى كفواءة
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وفعالية املدخالت اخلاصة بالنظام واملمارسات اإلدارية والرتبوية اليت تتم داخل اجلامعات كما تهدف الرؤية املستقبلية إىل حتقيق
جمموعة من األهداف لعل من أبرزها:
 نشر املعارف واملفاهيم واألسس النظرية لضمان اجلودة واالعتماد يف اجلامعة. تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس يف اجملاالت املختلفة ) التدريس اجلامعي ،البح العلمي ،وخدمة اجملتمع(. بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس ،عن طريق تطوير الدراسات العليا ،وبرامج التنمية املهنية.0 تفعيل دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع الذي تتواجد فيه ،وتلبية احتياجاتوه التعليميوة والرتبويوة املختلفوة (.املليجوي والشومري:) 047 :0224
متطلبات حتقيق الرؤية املستقبلية ومقوماتها
يتطلب تنفيذ الرؤية املستقبلية توافر املتطلبات التالية:
 وجود مؤسسة قومية لالعتماد األكادميي ،وأن يتم عمل جلان لالعتماد تكون ذات صبغة تشاركية واستقاللية ومتويل مستقل. أن تتم عملية ضمان اجلودة واالعتماد على أساس تفهم رؤية ورسالة اجلامعة وأهدافها ،ومدى تطبيقها لإلجراءات والشروطاليت تضعها هيئات االعتماد حتى حتقق أهدافها يف النهاية ،ومدى التوافق بني مدخالت اجلامعة وخمرجاتها ،ومالئمتهوا حلاجوات
اجملتمع.
 أن يتم إنشاء قاعدة معلومات ملؤسسات التعليم اجلوامعي تتضومن مجيوع اإلحصواءات واإلجوراءات اإلداريوة ونظوم القبوووالتسجيل ،وكذا أعضاء هيئة التدريس وأعداد الطالب يف كل ختصص مع ضرورة الوربط الشوبكي بوني اجلامعوات مون ناحيوة
وقطاع األعما من ناحية أخرى ،كما يتم حتديد املسؤوليات واالختصاصات اإلداريوة املرتتبوة علوى عمليوة االعتمواد وضومان
اجلودة.
 وضع خطة لنشر ثقافة ضمان اجلودة واالعتماد من خال التوعية بني العاملني داخل املؤسسات اجلامعية ،وكوذلك التودريباملؤهل للحصو على التقييم الذاتي ،وكذلك أن تكون هناك خطط إعالمية يف مجيع وسائل اإلعالم لنشر هذه الثقافة (.الكنواني
)67 :0225:
 املراجعة املستمرة ألساليب ضمان اجلودة وتقييم األداء واملعايري األكادميية ،وحتسني اجلوودة ،ومتابعوة إجوراءات حتقيوق هوذهاملعايري.
 حتدي ونشر املمارسات اجليدة اخلاصة بضمان اجلودة ،وإجراء عملية التقييم يف سياق البيئة التنظيمية للجامعة ،للتأكود مونفعالية اإلجراءات ،وتقييم املخرج التعليمي ،ويتكون نظام ضمان اجلودة من جمموعة خمتارة ومقننة من املتطلبات اليت ترتبط بنظام
اجلودة يتم استثمارها لتلبية احتياجات عمالء اجلامعة وحتقيق اجلودة التعليمية.
 توفري اإلمكانات املادية والبشرية الالزمة والقادرة على حتقيق ضمان إدارة اجلودة واالعتماد باجلامعة ،والتأهيل املستمر هلا. الرتكيى على جودة مدخالت العملية التعليمية وخمرجاتها ،وعملية التعليم ،وحتديد مستويات اجلودة يف كل جمواالت وأنشوطةاألداء اجلامعي.
 توفر قاعدة بيانات ترتكى عليها فلسفة اجلودة واالعتماد حبيو تسواعد يف ترشويد عمليوة اختواذ القورارات داخول اجلامعوة(.الكشكي  ,سعد اهلل)239 :0224:
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الدراسات السابقة
دراسة علي (  : )0220هدفت هذه الدراسة إىل معرفة واقع نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية ،وأهوم العقبوات الويت
تواجهه ،وحتديد معايري اجلودة الشاملة اليت ميكن تطبيقها واإلفادة منها ،ثم وضع تصور مقرتح ألهوم مالموح التطووير يف نظوام
تعليم البنات يف ضوء معايري إدارة اجلودة الشاملة  ،وقد استخدم الباح املنهج الوصفي التحليلي ،تناولت الدراسة التخطيط
ملدخالت النظام التعليمي اآلتية  :اإلدارة ،وسياسة القبو  ،واألهداف ،واخلطط والربامج الدراسية ،وطرق التدريس ،وأعضاء
هيئة التدريس ،والتقويم واألبنية والتجهيىات املادية .وقد أظهر حتليل واقع نظام تعليم البنات يف اململكة العربية السعودية وجود
كثري من املآخذ اليت تقلل من جودة هذه املدخالت ،مما يدعم فكرة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة بهدف اإلصالح الرتبوي
لالرتقاء مبستوى جودة املدخالت التعليمية ،وقدمت الباحثة مقرتحاً لتطوير نظام تعليم البنوات يف العربيوة السوعودية مون أبورز
مالحمه- :تهيئة املناخ التعليمي املناسب لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة  ,و حتديد معايري قياسوية جلوودة نظوام التعلويم باالسوتعانة
باخلربات واالجتاهات العاملية.
أما دراسة سوادي( : )0225واليت أجريت بهدف التعرف على مستوى اجلودة الشواملة يف التعلويم الوتقين وأثرهوا يف حتسوني
األداء  ,فقد بلغت العينة ( )52عضوا من العمادة وهيئة التدريس واملدربني الفنيني اختريوا بالطريقة العمدية من املعهد التقين يف
البصرة ,واستخدم مقياس إدارة اجلودة الشاملة الذي أعدته الباحثة ,واستخدمت الوسائل اإلحصائية الوسط احلسابي _ احنراف
معياري _ النسب املئوية _ حتليل االحندار املتعدد للمتغريات وتوصلت نتائج الدراسة إىل ظهوور توافوق وان كوان حمودودا بوني
إجراءا ت أجلوده الفعلية يف املعهد موضع الدراسة ومتطلبات املواصفات القياسية  ,وحمدودية مستوى تأهيل املسئولني عن اجلودة
مما أدى إىل حمدودية اخلدمة اليت يقدمها املعهد إىل اجملتمع  ,وأشارت نتائج التقويم النهائي للجودة إىل ضعف فاعلية األداء وهذا
يرجع إىل ضعف االهتمام باجلودة.
ويف دراسة احلكيم ( : )0227واليت هدفت إىل التعرف على متطلبات إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي وإجياد مودخل
اسرتاتيجي مقرتح لتبين إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة وإجياد العالقة بني التخطيط االسرتاتيجي وإدارة اجلودة الشاملة  ,بلغت
العينة ( )30عضو من اهليئة التدريسية تشمل رئيس اجلامعوة ومعاونيوه وعموداء الكليوات ومعواونيهم يف جامعوة الكوفوة  ,ومت
استخدام األدوات واملقاييس  ,املقابالت واستمارة اإلستبانة إلدارة اجلودة الشاملة اليت أعدها الباح  ,واستخدمت املتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ومعامل االرتباط برسون واالختبار التائي وأشارت النتائج وجوود عالقوة ارتبواط
موجبة بني التخطيط االسرتاتيجي ومتطلبات إدارة اجلودة الشاملة .
كما هدفت دراسة فارس(  : )0229إىل التعرف على درجة إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف كلييت الطب جامعيت بغداد
واملستنصرية تألفت عينة البح من ( )206تدريسيا وتدريسية مت اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية  ,واستخدمت الدراسوة
املنهج الوصفي واعتمد اإلستبانة وتكونت من ( )73فقرة موزعة على سبعة حماور جلائىة (مالكوم بالدرج)  ,وأشارت النتائج إىل
إن درجة إمكانية تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف الكلية جاءت بدرجة متوسوطة  ,ال توجود فوروق ذات دالالت إحصوائية يفاستجابة إفراد عينة البح تبعا للمتغريات (اجلنس ,الشهادة ,واللقب العلمي) .
أما دراسة املىين والسكيك ( : )0220فقد هدفت الدراسة إىل التعرف على مؤشرات إدارة اجلودة الشاملة من وجهوة نظور
الدراسات العليا يف ضوء بعا املتغريات ،وإىل معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة تقدير عينة الدراسة
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حنو مؤشرات إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات الفلسطينية من وجهة نظرهم تعىى للموتغريات (اجلونس ،املسوتوى الدراسوي،
اجلامعة ( وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،كما مت استخدام اإلسوتبانة كوأداة للدراسوة وبلغوت عينوة الدراسوة
( )020طالباً وطالبة من طلبة الدراسات العليا من خمتلف التخصصات ،وأظهرت نتائج الدراسوة أن هنواك فوروق ذات داللوة
إحصائية يف درجة تقدير أفراد العينة حنو مؤشرات إدارة اجلودة تعىى للمتغريين( اجلونس ،اجلامعوة) لصواحل اإلنواث ،واجلامعوة
اإلسالمية ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعىى ملتغري(املستوى الدراسي)  ،وقد أوصت الدراسة بضرورة نشر مفاهيم
ثقافة إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي مع تعىيى مظاهر القوة ودعم عوامل حتقيق اجلودة يف اجلامعات الفلسطينية
ومشاركة العاملني والطلبة يف اختاذ القرارات.
واما دراسة بدر خان (  : )0223فقد هدفت اىل التعرف على مدى تطبيق معوايري النوعيوة وضومان اجلوودة يف جامعوة عماوان
األهلية باألردن ،وذلك من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعة،والكشف عن أثر متغريي الكلّية واخلوربة يف تقوديرات
أعضاء اهليئة التدريسية ,وتكونت عينة الدراسة من (  ) 222عضو هيئة تدريس يف جامعة عماوان األهليوة  ,ومت تطووير اسوتبانه
مكونة من (  ) 45فقرة تقيس مدى تطبيق معايري النوعية وضمان اجلودة يف جامعة عماان األهلية ،مت التأكد من الثبات باستخدام
طريقة معادلة كرونباخ الفا  ,وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مدى تطبيق معايري النوعية وضمان اجلودة جاء بدرجة مرتفعة ،كما
أظهرت النتائج عدم وجود أثر ملتغريي اخلربة والكلّية يف تقديرات أعضاء اهليئة التدريسية ملدى تطبيق النوعية وضمان اجلودة يف
جامعة عماان األهلية.
كما أشارت دراسة الكشكي وسعد اهلل ( : )0224إىل التعرف على ما هي السبل الفعالة لوضع رؤية مستقبلية لتطوير منظومة
التعليم العالي من خال مناذج إدارة اجلودة الشاملة  ,وكذلك هدفت إىل التعورف علوى واقوع تطبيوق إدارة اجلوودة الشواملة.
تكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ،والطالب والعاملني واإلداريني -بكلية الرتبيوة الفنيوة -جامعوة حلووان -وكليوة
الرتبية -جامعة املنوفية اعتمد البح املنهج الوصفي التحليلي ومت إعداد استبانه لتطوير منظومة التعليم وتوصلت نتائج الدراسة
إىل انه ميكن تطوير وحتسني مستمر للتعليم العالي من خال مناذج إدارة اجلودة الشاملة.
أما دراسة املليجي والشمري ( : )0224فقد استهدفت التعرف على األسس النظرية لضمان اجلودة واالعتماد املؤسسي وحماولة
وضع رؤية مستقبلية لضمان جودة األداء وتوصلت إىل جمموعة من النتائج ومنها- :يتطلب تطبيوق ضومان اجلوودة واالعتمواد
وضع خطة لنشر ثقافة ضمان اجلودة واالعتماد من خال التوعية بني العواملني داخول املؤسسوات اجلامعيوة ,وأهميوة املراجعوة
املستمرة ألساليب ضمان اجلودة وتقييم األداء واملعايري األكادميية ،وحتسني اجلودة ،ومتابعة إجراءات حتقيق هذه املعايري.
ويف ضوء ما تقدم من استعراض هلذه الدراسات ميكن استنتاج ما يلي:
أوال  :األهداف  :تعددت وتنوعت أهداف الدراسات السابقة وميكن حصرها مبا يلي  -:عالقة تطبيق اجلودة الشاملة بأداء اهليئة
التقنية  -التعرف على درجة إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة – وضع رؤية مستقبلية لتطووير إدارة اجلوودة يف اجلامعوات –
التعرف على واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ,أما البح احلالي فقد هدف إىل التعرف على مسوتوى األداء اجلوامعي يف ضووء
معايري إدارة اجلودة الشاملة  ,وإىل وضع رؤية مستقبلية لتطوير األداء اجلامعي.
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ثانيا  :العينة  :إعتمدت الدراسات على عينات من القيادات اإلدارية واهليئات التدريسية يف اجلامعات أما البحو احلوالي فقود
اعتمد على أعضاء اهلائية التدريسية  .كما اختلف عدد أفراد العينة يف هذه الدراسوات مون ( )020-30أسوتاذ .أموا البحو
احلالي فقد حتددت عينته بو ( )052أستاذا جامعيا .
ثالثا  :األداة  :استخدمت الدرا سات يف قياسها أدوات جاهىة أما البح احلالي فقد حتدد ببناء مقياس مؤشورات إدارة اجلوودة
الشاملة .
رابعا  :الوسائل اإلحصائية  :تنوعت الوسائل اإلحصائية يف معاجلة البيانات كاالختبار التائي لعينة واحودة ولعينوتني مسوتقلتني –
معامل ارتباط بريسون – حتليل التباين الثالثي – التحليل العاملي – مربع كاي – الوسط املرجح.
أما البح احلالي فقد استخدم الوسائل اإلحصائية التالية -:
منهجية البح وإجراءاته:
منهج البح  -:اعتمدت هذه الدراسة على منهج البح الوصفي التحليلي وذلك ملناسبته ألهداف البح .
جمتمع وعينة البح  -:تألفت عينة البح من( ) 052من أساتذة اجلامعات يف العراق  ,وقد اختريت بطريقة عشوائية عينة من
ثالث جامعات  ,هي جامعة تكريت ( ) 222و جامعة كركوك ( , )72وجامعة بغداد (. )72
(النسبة املئوية  -معامل ارتباط بريسون  -االختبار التائي لعينة واحدة ولعينتني مستقلتني ).
أداة الدراسة  :لتحقيق أهداف البح ولإلجابة عن أسئلة الدراسة قامت الباحثتان بإعوداد أداة البحو توتالئم موع خصوائص جمتموع
البح  ,بعد االطالع على اإلطار النظري والتعريف النظري واإلجرائي ملؤشرات إدارة اجلودة الشاملة الذي اعتمود يف هوذا البحو
ومن خال الدراسات السابقة ذات العالقة باإلضافة إىل الرجوع إىل معايري النوعية وضمان اجلوودة املقوررة يف اجلامعوات العراقيوة  ،مت
حتديد جماالت املقياس وبناء فقراته  ,ومت صياغة (  )46فقرة موزعة على سبعة جماالت رئيسوية هوي  :القيوادة اإلداريوة (  )9فقورة ,
األستاذ اجلامعي (  )6فقرة  ,املناهج واملقررات الدراسية (  )7فقرة  ,الطالب اجلامعي (  ) 6فقرة ,إدارة املوارد البشرية وتدريبها( )6
فقرة  ,البح العلمي (  )5فقرة  ,وخدمة اجملتمع ( ) 6فقرة  ,وقد تضمن املقياس سؤاالً مفتوحاً مت توزيعه على أفراد العينة ونصه -:
"ما هي أهم السبل الواجب إتباعها لتطوير األداء اجلامعي يف ضوء مؤشرات إدارة اجلودة الشاملة ".
وقد مت عرض فقرات املقياس على جمموعة من اخلورباء ذوي االختصواص ,السوتخراج الصودق الظواهري  ,وقود اعتعمود علوى نسوبة
اتفاق( )% 72فما فوق لغرض قبو الفقرة وبذلك استعبقيت الفقرات مجيعها ,وقد مت تعوديل طفيوف لوبعا الفقورات  ،وبهوذا أصوبح
املقياس مؤلف من ( )46فقرة جاهىاً للتطبيق .وتتكون اإلجابة من مخسة بدائل هي (موافق بدرجة كبرية جدا  ,موافق بدرجوة كوبرية ,
موافق بدرجة متوسطة  ,موافق بدرجة قليلة,غري موافق اطالقا )  ,إذ حدد هلذا املقياس الدرجات ( )2,0,3,4,5على الرتتيب .
ومت حساب القوة التمييىية للفقرات من خال اختيار عينة عشوائية طبقية بلغوت ( )222مون جمتموع البحو وباالسوتعانة باحلقيبوة
اإلحصائية ( ) spssمت معاجلة البيانات باستخدام اإلختبار التائي ( )T-testلعينتني مستقلتني بهدف إختبار الفروق بني اجملمووعتني (
العليا والدنيا ) لكل فقرة من فقرات املقياس  ،أظهرت النتائج من خال مقارنة القيمة التائية بالقيمة اجلدوليوة البالغوة ( )2,962إن
مجيع الفقرات مميىة عند مستوى داللة ( )2,25وبدرجة حرية( . )72عدا ثالث فقرات كانتا غري دالتني إحصائيا  ,وللتأكود مون
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صدق االتاساق الداخلي لالستبانة فقد مت حساب معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االستبانة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليوه,
ووفقا ملعيار ( )Ebelوالذي يؤكد أنا الفقرة مميىة إذا كانت قوتها التمييىية اكرب من( )2,29وعليه فان مجيع الفقرات مقبولة حسب
هذا املعيار .
وقد مت استخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار إذ طبق املقياس على ( )32أستاذا اختريوا عشوائيا  ,وبعد مرور( )25يوم مت إعادة
تطبيق املقياس على نفس العينة واستخراج معامل االرتباط باستخدام معادلة بريسون بني الدرجات على التطبيقني والذي بلو(()%79
وتعد هذه النتيجة مقبولة.
وبعد التحقق من استكما إجراءات بناء مقياس مؤشرات إدارة اجلودة الشاملة والذي تكون من ( )43فقرة مت تطبيقه على عينوة
البح التطبيقية البالغة ( ) 052أستاذا وأستاذة من أساتذة اجلامعة.
الوسائل اإلحصائية -:استخدمت الباحثتان الوسائل اإلحصائية اآلتية-:
 -2النسبة املئوية -:الستخراج نسبة االتفاق بني احملكّمني.
 -0االختبار التائي لعينتني مستقلتني-:استخدم يف حساب القوة التمييىية لفقرات املقياس.
 -3معامل ارتباط بريسون  :يف استخراج صدق البناء املتمثل يف ارتباطات درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس وحسواب معامول
الثبات بطريقة إعادة االختبار.
 -4املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري للتعرف على متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة .

نتائج الدراسة ومناقشتها-:
اوال :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤا األو  :ما مدى تطبيق اجلامعات العراقية لواقوع األداء اجلوامعي يف ضووء معوايري إدارة
اجلودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء اهليئه التدريسية .
ولغرض حتقيق هذا اهلدف استخدمت الباحثتان االختبار التائي لعينة واحدة وذلك إلجياد درجة تطبيق مؤشرات اجلودة الشاملة ككول ,
اذ تبني ان املتوسط احلسابي املتحقق للعينة بل(( )232,256وباحنراف معيواري (  )27,204حيو اختورب موع املتوسوط النظوري*
( )209وبلغت القيمة التائية احملسوبة ( ) 0,202وهي اكرب من القيمة التائية اجلدولية ( )2,96مبستوى دالله ( )2,25ودرجة حريوة
( )049وكما يف اجلدو (.)2
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جدو ()2
نتائج االختبار التائي لداللة درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ككل
املتغري

مؤشوورات ادارة
اجلودة لشاملة

املتوسط احلسابي

املتوسط

االحنراف املعياري

درجة احلرية

النظري

209 232,256

049

27,204

القيمة التائية

احملسوبة

اجلدولية

0,202

2,96

مستوى الداللة

2,25

* مت إستخراج املتوسط النظري للمقياس وذلك عن طريق مجع أوزان بدائل املقياس اخلمسة وقسمتها على عددها  ،ثم ضرب النتائج يف عدد الفقرات
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درجة متوسطة  .ويبدو أن أسباب حتديد هذه الدرجة تعود ملا مير به البلد من ظروف سياسية وعسكرية قاسية أثورت علوى كول
مفاصل احلياة وبضمنها مؤسسات التعليم العالي ومستوى جودة فيها  ،وهو مستوى ال بأس به يف مثل هذه الظوروف والعقبوات
القاسية .
واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (فارس  )0229 ,يف حني اختلفوت موع دراسوة (سووداوي  )0225يف ضوعف فاعليوة
األداء ,ودراسة (بدر خان  ، )0223 ,يف ان تطبيق مؤشرات إدارة اجلودة جاء بدرجة مرتفعة .
ثانيا  :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤا الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسوتوى  2,25يف درجوة تطبيوق
أفراد عينة الدراسة من أعضاء اهليئة التدريسية لواقع األداء اجلامعي يف ضوء مؤشرات اجلودة الشاملة يف اجلامعات العراقية من
وجهة نظرهم تعىى للمتغريات( اجلنس ،التخصص ،اجلامعة ) .
أ -متغري التخصص .
مت معاجلة البيانات إحصائياً باستخدام االختبار التائي لعينتني مستقلتني  ،فأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية
بني التخصصني االنساني والعلمي  ،اذ بل( متوسط درجات التخصوص العلموي ( )232,672درجوة بواحنراف معيواري قودره
( ، )24,273يف حني بل( متوسط درجات التخصص األنساني ( )209,922درجة باحنراف معياري قدرهع ( ، )27,277وان
القيمة التائية احملسوبة اليت بلغت ( )2,776اقل من القيموة اجلدوليوة )  )2,96عنود مسوتوى داللوة ( )2,25واجلودو ()0
يوضح ذلك
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جدو ()0
نتائج االختبار التائي لداللة الفرق يف درجة تطبيق مؤشرات ادارة اجلودة تبعآ ملتغري التخصص
التخصص

العدد

املتوسووووووووط االحنووووووراف
احلسابي

القيمة التائية

املعياري

مسوووووتوى
الداللة

علمي

232,672 202

24,273

احملسوبة

اجلدولية

أنساني

209,922 232

27,277

2,776

2,96

2,25

وهذه النتيجة تبني عدم وجود فروق يف تطبيق مؤشرات إدارة اجلودة بني التخصصات العلمية وبوني التخصصوات اإلنسوانية يف
اجلامعات العراقية ،وتعد هذه النتيجة منطقية ألن إدارة اجلامعات تهتم بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مجيع الكليات  ،ومبختلف
التخصصات العلمية واإلنسانية ،كما سعت من خال أقسام إدارة اجلودة  ،ووحدة الرقابة والتدقيق لضمان اجلودة يف اجلامعات
للتأكد من أن مجيع التخصصات يف خمتلف الكليات تسعى إىل حتقيق مؤشرات إدارة اجلودة ،مما أدى إىل تقارب مسوتوى واقوع
تطبيق أعضاء اهليئة التدريسية يف التخصصات العلمية واإلنسانية ملؤشرات إدارة اجلودة.
ب _ اجلنس
أظهرت نتائج املعاجلة اإلحصائية للبيانات عدم وجود فرق دا إحصائياً بوني الوذكور واإلنواث يف درجوة تطبيوق ادارة اجلوودة
الشاملة  ،اذ بل( متوسط درجات الذكور ( )209,252درجة بواحنراف معيواري قودره ( ، )24,790يف حوني بلو( متوسوط
درجات اإلناث ( )209,903درجة باحنراف معياري قدرهع ( ، )26,055واجلدو ( )3يوضح ذلك .
اجلدو ( ) 3
نتائج االختبار التائي لداللة الفرق يف درجة تطبيق مؤشرات ادارة اجلودة تبعاً ملتغري اجلنس
متوسوووووووط االحنوووووراف القيمة التائية

اجلنس

العدد

ذكر

235

24,790 209,252

أنثى

225

26,055 209,903

الدرجات

املعياري

مسووووووتوى

احملسوبة

اجلدولية

الداللة

2,527

2,962

2,25

وتعىو الباحثتان عدم وجود ذلك الفرق إىل عدم وجود دوافع أو أسباب لذلك الفرق  .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ( فارس
 )0229واختلفت مع دراسة ( املىين والسكيك )0220,
ج -متغري اجلامعات
متت معاجلة البيانات إحصائيا باستخدام حتليل التباين األحادي وسيلة إحصائية  ,وتبني أنا القيموة احملسووبة تسواوي ()02,90
درجة واملستخرجة بدرجات حرية (  ) 47-0ومسوتوى داللوة (  ) 0.05وهوي اعلوى مون القيموة اجلدوليوة والويت تسواوي
( ) 29,49مما يد على أنا الفرق دا إحصائيا بني درجات تطبيق اجلودة الشاملة يف اجلامعات العراقية  ,وجدو ( )4يوضح
ذلك .
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جدو ()4
نتائج حتليل التباين لداللة الفرق بني اجلامعات
جمموووووووووع درجووووووات متوسوووووووط القيمة الفائية

مصدر التباين

املربعات

احلرية

املربعات

بني اجملموعات

2,559

0

2,079

داخل اجملموعات

55,703

047

2,005

اجملموع

56,070

049

احملسوبة
02,90

مستوى الداللوة
اجلدولية
29,49

2,25
دا

ومبا إن حتليل التباين ال يبني مواقع الفروق  ,بل يكشف لنا فقط داللة الفروق  ,عليه تطلب األمور اسوتخدام اختبوار بعودي
إلجراء املقارنات بني تلك املتوسطات  ,وهلذا متت معاجلة البيانات باستخدام اختبار شويفيه  ,اذ تشوري املتوسوطات احلسوابية يف
اجلدو ( )5إىل وجود فروق ظاهرية يف املتوسطات احلسابية لدرجة تطبيق إدارة اجلودة الشواملة يف اجلامعوات العراقيوة وذلوك
لصاحل جامعة بغداد ثم تليها جامعة تكريت وجامعة كركوك .
جدو ()5
نتائج اختبار شيفيه بني درجات متوسطات اجلامعات
اجلامعات

العدد

املتوسط احلسابي

بغداد

72

022,23

تكريت

222

275,03

كركوك

72

277,77

وتعىو الباحثتان ذلك إىل أن جامعة بغداد قد بدأت بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة قبل بقية اجلامعات األخرى بفرتة طويلة وهوي
تقوم بإجراء تقييم خارجي بشكل دوري للربامج املطروحة ،وكذلك إعداد تقارير للتقييم الذاتي وتعرض علوى جملوس اجلامعوة
لتطوير وحتسني األداء والوقوف على املشكالت اليت تعيق عملية االرتقاء باألداء التدريسي والتغلب عليها ،كما أن إدارة جامعة
بغداد تطبق نظام اجلودة يف خمتلوف كلياتهوا اجلامعيوة موع االلتوىام الشوديد بوالقوانني اجلامعيوة ومواعيود القبوو و التسوجيل
واالمتحانات وعدم جتاوزها وكذلك التشديد يف خمتلف نواحي التعليم اجلامعي.كما أن أقدمية اجلامعة من حي النشأة مما أمدها
خبربة أفضل من اجلامعات اآلخرى  ،مع توافر األبنية واألدوات واألجهىة لتطبيق تعليم مميى ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتوائج
دراسة ( املىين والسكيك  ,)0220 ,واختلفت مع دراسة ( بدر خان  )0223عدم وجود اثر ملتغري الكليات
ثالثا  :النتائج املتعلقة بالسؤا الثال  :ما هي أهم السبل الواجب إتباعها لتطوير األداء اجلامعي يف ضوء مؤشرات إدارة اجلودة
الشاملة ".
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ولإلجابة على هذا السؤا قامت الباحثتان بتوجيه سؤا مفتوح ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات العراقيوة " :موا هوي أهوم
السبل الواجب إتباعها لتطوير األداء اجلامعي يف ضوء مؤشرات إدارة اجلودة الشاملة ".
 ,ومن خال حتليل إجابات أفراد العينة استنتجت الباحثتان ان هناك جماالت لتطوير أداء أعضاء اهليئات التدريسية يف مؤسسات
التعليم وجيب أن تتضمن مجيع اجلوانب اليت ختدم تسهيل مهمة الدارس يف ضووء الوسوائل والتقنيوات املسوتخدمة  ،وينبغوي أن
تشمل جماالت التطوير املهين احملاور التالية:
 -2التخطيط :إذ البد لألعضاء التدريسيني من اإلملوام بكيفيوة عمول اخلطوة الفصولية واليوميوة  ،واملقوررات الدراسوية تبعوا
الحتياجات كل مقرر من مقررات الفصل الدراسي  ،من أجل املشاركة بفاعلية يف وضع اخلطط الالزمة لتأليف هوذه املقوررات
كل حسب اختصاصه.
 -0التدريس  :رغم اعتبار التدريسي كموجاه يف برامج التعليم عن بعد إال أنه البد له من اإلملام بالطرائق واألسواليب احلديثوة
والفاعلة يف تدريس املقررات حتى يستطيع أن يقوم بدور إجيابي يف عملية إيصا املعلومة وتيسري فهوم الطلبوة وحتفيوىهم علوى
التعلم الذاتي وسرب أغوار املعرفة .
 -3التقويم :على التدريسي أن يلما بأساليب التقويم املختلفة من أجل استخدامها يف متابعوة حتصويل الطلبوة وتقوويم أدائهوم،
ويستلىم ذلك القدرة على إعداد االختبارات بأنواعها املختلفة ،وحتديد األسئلة املناسبة اليت تقيس املسوتويات املختلفوة هلوؤالء
الطلبة وما يتعلق بذلك من حتليل لتلك املستويات.
 -4استخدام الوسائل والتقنيات املتنوعة  :ينبغي على التدريسي الذي يعمل يف نطاق برامج التعليم عن بعد املعرفة التامة بكيفية
التعامل مع الوسائل املباشرة وغري املباشرة من جهة ،واستخدام التقنيات احلديثة ويف مقودمتها الرقميوة وااللكرتونيوة مون جهوة
أخرى  .حتى يستطيع التدريسي استثمارها يف تسهيل وتفعيل عملية التعلم.
 -5البح العلمي  :والبد للتدريسي من تركيى جهوده على البح العلموي واالشورتاك يف إعوداد املشواريع البحثيوة داخول
املؤسسة وخارجها من أجل متابعة اجلديد يف ختصصه وطرائق التعليم والتعلم ،والتعرف على املستجدات يف برامج التعليم املفتوح
وفلسفته ووسائطه وتقنياته

املستخدمة.
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التوصيات
 ضرورة قيام املؤسسات التعليمية املعنية بواجبها حنو االرتقاء مبجاالت التطوير املقصود مع استثمار كافة اإلمكانات املتاحةوالتقنيات املستحدثة يف دعم جهود التطوير اليت حتفّى التعلم الذاتي لدى الطلبة وحتقق أهدافهم التعليمية يف ضوء أهداف التعليم
العالي..
 االهتمام بتطبيق مفهوم التخطيط االسرتاتيجي كعنصر من عناصر إدارة اجلودة الشاملة من خال وضع اسرتاتيجيات شاملةتتضمن رسم معامل املستقبل يف تطبيق مفاهيم اجلودة ويف تطوير أداء اجلامعات.
 أهمية العمل مببادئ إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم ،بغرض التحو من إدارة الواقع إىل إدارة املتوقع من التغيري والتحسنياملستمر لألعما واألنشطة اجلامعية.
تنمية وتطوير املوارد البشرية ،لتحسني دائرة األداء لتطبيق مبادئ وتقنيات إدارة اجلودة الشاملة من خال العمل وفق نظامحلقات اجلودة.
االهتمام باملشاريع البحثية اليت تساهم يف ربط التعليم العالي بسوق العمل واجملتمع.
املصادر
 -2األغا  ,وفيق حلمي و األغا  ,ايهاب وفيق ( : )0222اسرتاتيجيات مقرتحة ملعايري ضمان جوودة األداء اجلوامعي  .ورقوة
عمل مقدمة لكلية اإلدارة واالقتصاد إدارة األعما _ جامعة األزهر  ,غىة .
 -0بدر خان  ,سوسن سعد الدين ( : )0223مدى تطبيق جامعة عمان األهلية ملعايري النوعية وضمان اجلودة من وجهة نظر
أعضاء اهليئة التدريسية  ,جملة البلقاء للبحوث والدراسات  ,جملد ( , )26عدد . 2
 -3بنية  ,بيداء حسني ( : )0222اجتاه رؤساء أقسام يف اجلامعة املستنصرية حنو تطبيق ادارة اجلودة الشاملة وعالقتها بدرجة
تطبيقها .حب ماجستري غري منشور اجلامعة املستنصرية .بغداد.
 -4احلكيم  ,لي علي وآخرين ( : )0226مدخل اسرتاتيجي مقرتح لتطبيق فلسفة إدارة اجلوودة الشواملة يف بيئوة التعلويم
اجلامعي  ,حب منشور يف املؤمتر العاملي للتعليم العالي يف العراق.
 -5حسون  ,عباس فاضل  ,واملعموري ,ناجح محىة وآخرون ( :)0220تقيم أداء الكليات العلمية يف جامعة بابل .جملة بابل
الطبية  ,اجمللد السابع  ,عدد. 43
 -6زين الدين مىيد ( : )2996إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية  ,دار الفكر للنشر والطباعة  ,القاهرة .
 -7السعد  ,مسلم عالوي ومنهل  ,حممد حسني ( : )0227اجلودة يف التعليم العالي ومتطلبات حتسينها ,املؤمتر العاملي للتعليم
العالي يف العراق.
 -7السوداوي  ,أمل فرحان ( : ) 0225اجلودة الشاملة يف التعليم التقين وأثرها يف حتسني األداء دراسة حالة يف هيئة التعليم
التقين  .رسالة ماجستري غري منشور و كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة البصرة .
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 -9الطائي  ,يوسف  ،العبادي  ,حممد فوزي هاشم فوزي ( : )0227إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي ،عمان ،الوراق
للنشر والتوزيع.
 -22علي  ،نادية ) : )0220تصور مقرتح لتطوير نظام تعليم البنات باململكة العربية السعودية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة
 ,مدخل ختطيطي  ,مستقبل الرتبية  )07 (7ص 074-023
 -22الكشكي ،عمرو أمحد كما  ,و سعد اهلل أمين نبيه ( : )0224رؤية مستقبلية لتطوير منظومة التعليم العالي من خال
مناذج إدارة اجلودة الشاملة  .حب مقدم إىل املؤمتر السنوي السادس  :امناط التعليم ومعايري الرقابة على اجلودة فيها  .سلطنة
ععمان للفرتة من. 0224/20/22-22
 -20الكناني  ,صبيح كرم زامل ( : )0225متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف كلية الرتبية ابن اهليثم _ وابن رشود .
جامعة بغداد رسالة  ,ماجستري غري منشور كلية الرتبية ابن هيثم -جامعة بغداد.
 -23فارس ,امحد كنعان سليمان ( : )0229درجة إمكانية تطبيق معايري اجلوودة الشواملة يف كليوة الطوب جوامعيت بغوداد
واملستنصرية  .دراسة مقارنة ورسالة ماجستري غري منشور ,كلية الرتبية األساسية  ,اجلامعة املستنصرية .
 -24املىين  ,سلمان حسني  ,سكيك  ,سامية امساعيل (  : ) 0223مؤشرات إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات الفلسوطينية
من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا يف ضوء بعا املتغريات  ,حب مقدم للمؤمتر الدولي للتعليم العالي يف الوطن العربي _ افاق
مستقبلية . 0220/2/27
 -25املوسوي  ,نعمان جمد ( : )0223تطوير إدارة لقياس اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي  ,اجمللد الرتبوي ,جامعة
الكويت  ,اجمللد ,27عدد .67
 -26املليجي  ,رضا ابراهيم و الشمري  ,زيد بن مهلهل ( : )0224رؤية مستقبلية لتحقيق ضمان اجلودة واالعتماد
املؤسسي جبامعة حائل  .حب مقدم إىل املؤمتر السنوي السادس  :امناط التعليم ومعايري الرقابة على اجلودة فيها  .سلطنة ععمان
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