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ضوء خبرات بعض    قترحة لتفعيل نشر ثقافة الجودة فيآليات م
 " اإلسكندرية"دراسة حالة بجامعة الدول 

  *بدروس د. وفاء زكي
 :ملخص الدراسة

 :لىإهدفت الدراسة 
هوم ـ التعرف على األطر الفكرية والنظرية لثقافة الجودة، من حيث )المف. 1 

 ت(.ار والمبر  والخصائص ـ واألهمية ـ
أبرز مالمح نشر ثقافة الجودة في جامعات بعض الدول العربية   تحديد ـ 2

 واألجنبية. 
 . اإلسكندريةتحديد أهم المعوقات التي تحول دون نشر ثقافة الجودة بجامعة ـ 3
وضع مجموعة من اآلليات المقترحة لتفعيل نشر ثقافة الجودة بجامعة  ـ 4

 ،النظري  ؛هاشقي ما تسفر عنه نتائج الدراسة فيفي ضوء  ،اإلسكندرية
 وخبرات بعض الدول. ،والميداني

للكشف عن األسباب والمعوقات دمت الدراسة أسلوب دراسة الحالة؛ استخ
التي تحول دون نشر ثقافة الجودة بجامعة اإلسكندرية كإحدى الجامعات  

التعرف على خبرات  بهدف  استخدمت الدراسة المنهج المقارن؛كما  المصرية.
ها المختلفة؛ جامعات في مجال نشر ثقافة الجودة بعض الدول األجنبية في
ثقافة   وضع بعض اآلليات المقترحة لتفعيل نشر وذلك لالستفادة منها في
 .الجودة بجامعة اإلسكندرية

وما تم التوصل إليه في الدراسة الميدانية من   ،ومن خالل اإلطار النظري 
ات الدول معوقات نشر ثقافة الجودة، وكذلك من خالل التعرف على خبر 

األخرى في مجال نشر ثقافة الجودة، أمكن الخروج ببعض اآلليات التي يمكن  
 من خاللها تفعيل نشر ثقافة الجودة بالجامعات المصرية. 

 
 .كندريةجامعة اإلس ـمدرس التربية المقارنة بكلية التربية  *
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Proposed Mechanisms to Activate Spreading Quality 

Culture in the Light of Experiences of Some Countries  

“A Case Study at Alexandria University” 
Dr. Wafaa Zaki Badrose)*(  

Summary 
The study aimed to:  

1-  Determine the conceptual and theoretical frameworks of 

quality culture in terms of (concept – characteristics – 

importance and justifications).  

2-  Determine the most significant features of spreading quality 

culture in universities of some Arab and foreign countries.  

3-  Determine the most important obstacles preventing the 

spread of quality culture in Alexandria University.  

4- Suggest a set of proposed mechanisms to activate spreading 

quality culture at Alexandria University in the light of results of 

the study in its theoretical and empirical parts and in the light of 

experiences of some countries.  
The researcher used the comparative method aiming to make 

a comparative analysis for mechanisms of spreading quality 

culture in universities of some foreign countries and to 

determine conceptual frameworks of quality culture. In 

addition, the researcher used the case study method to determine 

reasons and obstacles that resist the spread of quality culture in 

Alexandria University as one of the Egyptian universities.  

Throughout the conceptual framework and experiences of 

other countries in the field of spreading quality culture,  and 

throughout the field study results concerning obstacles of 

spreading quailty culture, the study reached some proposed 

mechanisms through which we can activate the spread of 

quality culture in Egyptian universities.  

 
)*( Lecture of Comparative Education -Faculty of Education-

Alexandria University 
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ضوء خبرات بعض    تفعيل نشر ثقافة الجودة فيل  مقترحة آليات
" اإلسكندرية"دراسة حالة بجامعة الدول   

 (*) بدروسد. وفاء زكي 
 مقدمة:

في  اجذري   شهد التعليم العالي في الربع األخير من القرن الماضي تحولً 
من  لجملة  هذا التطور استجابةً  ومجالته، وقد أتى وأنماطهأساليب التعليم 

  ،التي تمثلت في تطور تقنيات التعليمو  ،التحديات التي واجهت التعليم العالي
 ، والنفجار المعرفي الهائل، وبروز التكتالت القتصادية ،يهل وزيادة اإلقبال ع
توجيه   كل هذه العوامل أدت إلى الجديدة؛ ونمو الصناعات  ،وظاهرة العولمة

اعتماد المنافسة  إلى مي، إضافة الستثمار في مجالت المعرفة والبحث العل
رة المعرفة البشرية على اإلنتاج،  العالمية على مدى قد  سواقاألالقتصادية في 

من   ،الستثمار البشري ب ا يعنىأساسي   اأصبح التعليم العالي مطلبً  ومن هنا
 مع الحرص ،خالل استحداث تخصصات جديدة تتناسب مع متطلبات العصر

ات المستجد  كافة مهارات الالزمة للتعامل معتمتلك التخريج كوادر بشرية  على
 والمتغيرات التي يشهدها العصر.

الذي   ،برز تحديات هذا العصر موضوع جودة التعليم العاليأومن 
حيث بادرت العديد من  ؛لعالييواجه مسئولي التعليم ا اأصبح يشكل تحدي  

بغية   ،طرح هذا الموضوعاألصعدة العالمية واإلقليمية ب ربوية علىالمؤتمرات الت
وقد تم التأكيد في مؤتمر اليونسكو عن   التعليم بجدية، نظر القائمين على لفت 

الحكومات   عشرين على ما ينبغي علىوال الحاديعليم العالي في القرن الت
البحث عن الجودة حيث  ؛بهذا الخصوص ومؤسسات التعليم العالي عمله 

ان الكم، بسبب اإلقبال الهائل  يفي ظل طغ اصوًص خ النوعية في كل شيء،

 

 .سكندريةكلية التربية ـ جامعة اإل مدرس بقسم التربية المقارنة( )*
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ضرورة السعي المستمر  ، مع الحرص علىمؤسسات التعليم العالي على
 ( 8ـ  1:7)  .هنيةوالم ام اإلداري من الناحيتين العلميةلتطوير مهارات النظ

بوجه خاص والجامعات  قضية جودة التعليم العالي بوجه عامد صارت قل
( من السياسات  لنوعية والجودةإلى حد اعتبار )ا ،ساسيةأقضية هامة و 

لتحقيق   مدخاًل بوصفها ، ا ومستقباًل ، آني  اا وعالمي  قومي   ساسية للتعليم العالي،األ
أساس ا أيًض وهو  ،اا وخارجي  قادرة على المنافسة داخلي   ،مخرجات عالية النوعية

ه  وتحقيق عالمية مؤسسات  ،وتحديثه ،وتحسينه ،صالحهإو  تطوير التعليم العالي،
 ومخرجاته. 

 ، نشطةواأل ،الوظائف من: كلليشمل  ويتسع مفهوم جودة التعليم العالي
والبحث  ،والتدريب  ،التعليم ، وكذلك، وجودة المخرجات والعمليات  ،لمدخالت وا

  ، أعضاء هيئة التدريسو  جودة البرامج التعليمية والبحثية، العلمي، كما أنه يعني 
كاديمية؛ فالجودة في والبيئة األ معي،الجا والمناخ ،دارة الجامعيةاإلو  ،الطالب و 

حسين المستمر على المستوى المؤسسي  لها وسيلة وآلية للت التحليل النهائي
 .والتربوي والتعليمي والجتماعي والمحلي والعالمي

  ، مؤسسات التعليم العالي فير ثقافة الجودة نشب  الهتمام  ينبغي ولذا
 ( 258:2): وذلك لألسباب التالية

 توقع،واألداء الم ،الفجوة في األداء: وهي الفرق بين األداء الحالي تقليل  -1
والتغيير الحاصل في المجال المعرفي، والمجال التقني، وعدم استفادة 

 اإلدارة التعليمية من هذا التقدم.
 الرغبة في التحسين المستمر وتحسين الصورة أمام اآلخرين.  -2
 يم. تغيير نظرة المجتمع وتقييمه لمخرجات التعل -3
 المصادر المالية الالزمة للتغيير. العمل على توفر  -4

للتكيف مع   ؛النمو منظمات اإلدارية بحاجة مستمرة إلىإن النظم أو ال
البيئة المحيطة بها، األمر الذي يجعلها تتميز بالديناميكية، ومن هنا فإن ثقافة  

 ودةالجتساعد في تطبيق معايير نشرها داخل المؤسسات التعليمية، الجودة و 
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األفراد العاملين اتجاهات إيجابية نحو   ؛ حيث يتكون لدىداخل هذه المؤسسات 
والتنظيم للجودة داخل  ،والتخطيط ،العمل، ويتطلب ذلك التمهيد للتغير

  ، التي تكون على لكل منظمة ثقافتها الخاصة بها المؤسسة التعليمية، كما أن
هات المشتركة بين العاملين  شكل مجموعات من القيم والتقاليد والعادات والتجا

ائفهم  والتي تعكس الطريقة التي يتصرفون بها عند أدائهم لوظ ،داخل المؤسسة
المؤسسة عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة بذل  ومهماتهم اليومية، ويجب على

في من أكبر العوائق  حيث يعد الحاجز الثقا ؛جهود كبيرة لتغيير ثقافتها التقليدية
ومن أهم   ،مؤسسة عند محاولتها تطبيق إدارة الجودة الشاملة التي تواجه أي

 (151:3) :ما يلي هذه العوائق
 التخوف من التغيير، خشية المجهول. ـ1
 الخوف من فقد الوظيفة.  ـ2
 الخوف من تحمل المسئولية. ـ 3
 تنفيذ األعمال والمهام بطريقة روتينية.  التعود على ـ4

على نشر ثقافة الجودة في  لبد من العمل  ،المخاوفورغم هذه 
لتحقيق اإلصالح في   ؛ وذلكوالجامعات خاصة مؤسسات التعليم العالي

ن تحقيق  إحيث  ؛المنظومة الجامعية وفق معايير وبرامج الجودة العالمية
تبنت الجامعات ذلك التغيير في  افكلم ؛اومنظمً  اجذري   ااإلصالح يحتاج تغييرً 

وفى دراسة استهدفت  ليه،إحققت ما تصبو كلما ، سلوكها، وثقافتها وبنائها
ة  دارة الجودة الشاملة كمرتكز لتحسين جودة العمليإ تقييم فرص تطبيق مدخل 

لى وجود إ( 15:4) إحدى الدراسات ، توصلت الجامعات المصرية التعليمية في
بأن عناصر الثقافة   ،الجامعات المصرية دراك كامل لدى المسئولين فيإ

إدارة معات غير مهيأة بشكل كامل لقبول واستيعاب فكر التنظيمية لتلك الجا
عناصر ثقافتها   لى تعديالت جوهرية فيإنها تحتاج أ، و الجودة الشاملة

 . كافةالتنظيمية 
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دراسة  ـ  التعليم العالي الجودة الشاملة فيدارة إدراسة حول تطبيق  وفي
عدم   ن سبب ألى إ (69:5)توصلت الدراسة  ـ اإلسكندريةحالة على جامعة 

إلى الثقافة كليات الجامعة يعود  مة تطبيق فلسفة الجودة الشاملة فيالءم
تساعد على تطبيق الجودة   ل والبنية التنظيمية في هذه الكليات، والتي

دئ  دارة الجامعة ل تقوم بتطبيق الكثير من مباإلى أن إضافة ، باإلالشاملة
 ،ييوسف الطائ ) (6) من  كلة ولذا أكدت دراس؛ وفلسفتهادارة الجودة الشاملة إ

على ضرورة   ،(2013 ،(، )هناء القبيصي2011، ، )محمود عباس(2005
بالسلبية  التي تتسم  ،عن ثقافتها الحالية الجامدة مساعدة الجامعات للتخلي

التجانس،  و نجاز، اإلو التميز،  وتعدد مضيعات الوقت، إلى ثقافة تركز على
توازن بين األهداف طويلة األجل  الو النتائج،  والتركيز علىالمشاركة، و 
تنمية المعارف و الهتمام بالعاملين، و البتكار، و قصيرة األجل، األهداف و 

والمهارات، وبناء السمات الشخصية المدعمة للتغيير، ووضع بنية قاعدية  
د آليات واضحة لنشر ويتطلب ذلك وجو  ،مة لتطبيق الجودةئوبيئة خصبة مال

 .ثقافة الجودة
التعليم تحديد ثقافة   دة الشاملة فينه من بين أسس إدارة الجو إضافة إلى أ

حيث إنه لنجاح الجودة الشاملة في أي منظمة لبد من إحداث  ؛المنظمة
  المنظمة  قواعد لبد من تغيير في  متلك المنظمة، ومن ث   ثقافةتغيير في 
هناك  إن ، بل العمل بها، وقيمها، واتجاهاتها وأساليب ومفاهيمها،  ومعاييرها،

يجب   ففي التعليم الجامعي مثاًل  ؛امن القواعد التي يجب أن نحافظ عليه
ولكن يجب أن نتخلص من   المحافظة على الحرية األكاديمية كقيمة أساسية،

العادات والتجاهات التي تعوق العمل في شكله الجديد بعد تطبيق الجودة  
ات عالية من الخدمة  الشاملة، وتلك القواعد هي التي تؤدي إلى معايير ومستوي

 التعليمية للطالب، والنظام التعليمي، والمجتمع.
 ( 27:7) :هي وهناك خطوات تتبع في هذا الصدد،

 .التخطيط لتغيير ثقافة المنظمة -1
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 تقدير القواعد األساسية للثقافة الجديدة. -2
 القيام بعملية التدريب اإلداري للعاملين بالمنظمة لنشر تلك الثقافة. -3
 ع السلوكيات الجديدة للنموذج الثقافي الجديد.تكيف األداء م -4
بحيث تتالءم مع الجودة  ،تغيير الهيكل التنظيمي، والقواعد المنظمة -5

 الشاملة.
 وضع قواعد الحوافز التي تساعد على تطبيق الجودة الشاملة. -6
 تغيير أنماط التمويل.  -7
 استخدام التصال الفعال في تغيير تطبيق قواعد الجودة الشاملة. -8
 الدراسة:ة مشكل

التي تم  ؛ مصر العديد من المشاكل والتحديات  يواجه التعليم العالي في
من بينها النظام العتيق   والتي ،(2010: 8)تحليلها في تقرير البنك الدولي 

التقرير وقد أوصى  ،سوء الجودة المتاحة بالجامعات المصريةو ، دارة العليالإل
 . جامعات المصريةرورة النهوض بجودة التعليم العالي بالبض

  اإلسكندرية على جامعة  )*(دراسة استطالعية بإجراء ةالباحثقامت 
تحول دون  ، للتعرف على المشكالت التيإحدى الجامعات المصريةبوصفها 

بعض إلى الدراسة  توصلت و  ؛إلى مستوى الجودة المطلوب وصول الجامعة 
 :، التي تمثلت فيما يلي النتائج

 .العاملين لتطبيق الجودةبية لبعض المواقف السل ـ1
 .الطالب بمفهوم الجودة وأهميتها  وعي ضعف مستوى ـ 2
الجودة سيسلبهم   بأن تطبيق  ية األكاديمبعض أعضاء الهيئة شعور ـ 3

 . بها؛ لما تقتضيه الجودة من رقابةيتمتعون    الستقاللية التي

 

من أعضاء  افردً  30على  ، 2014مايو  15لى إبريل أ 40في الفترة من  ا، يومً  15دراسة أجريت لمدة  )*( 
، ملحق سكندريةالجودة باألقسام المختلفة ببعض الكليات النظرية والعملية بجامعة اإل دة ومنسقيحدات الجو و 

 .( 4رقم ) 
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  دارية األعمال اإل ىحد إاعتقاد بعض أعضاء هيئة التدريس بأن الجودة  ـ4
 .ونة دون الهتمام بتطبيقها افيسندونها للهيئة المع ،الشكلية

داخل كليات العديد من المشكالت الخاصة بوحدات ضمان الجودة  وجود  ـ5
لتلبية احتياجات تطبيق   الجانب الماليقلة  ، التي تندرج أغلبها فيالجامعة
 .الجودة

الجودة  ومن هنا ركزت الدراسة الحالية على تناول معوقات نشر ثقافة
ومن ثم وضع بعض اآلليات المقترحة  ،كدراسة حالة اإلسكندريةبجامعة 

 الستفادة من خبرات بعض الدول في  من خالل ،للتغلب على تلك المعوقات 
 مجال نشر ثقافة الجودة.

 :التالي يل الرئيس التساؤفي  تبلور مشكلة الدراسةتوبالتالي 
ضوء   في إلسكندريةاكيف يمكن تفعيل نشر ثقافة الجودة بجامعة 

 ؟ بعض الدولخبرات 
سئلة الفرعية األ عن سوف تجيب الدراسة يالرئيس هذا التساؤلعن جابة ولإل

 : التالية
 ما األطر النظرية والفكرية لمفهوم ثقافة الجودة؟  -1
 ؟بعض الدول جامعات  في نشر ثقافة الجودة ما أبرز مالمح -2
 ؟ اإلسكندريةامعة بج  تحول دون نشر ثقافة الجودة المعوقات التي ما  -3
  في  اإلسكندريةبجامعة  حة لتفعيل نشر ثقافة الجودةاآلليات المقتر ما   -4

 خبرات و  ما تسفر عنه نتائج الدراسة في شقيها النظري والميدانيضوء 
 ؟بعض الدول

 :دراسةالأهمية 
نشر ثقافة الجودة من أجل   وجود آليات من أهمية  الدراسة  بع أهميةتن 

 ،في ظل تبني مدخل الجودة والعتماد  الجامعيتطوير منظومة التعليم 
 مما ألقى ،وظهور بعض التجاهات المعارضة والمقاومة لتطبيق هذا المدخل

أصبح نجاح   ، حتىبالجامعةة الجودة بظالله وتأثيراته السلبية تجاه نشر ثقاف
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ا باستيعاب وممارسة أطراف المؤسسة التعليمية للمفاهيم  الجودة مرهونً 
 يات المرتبطة بثقافة الجودة.ستراتيج واإل

 :التاليةفي النقاط  تتجلى الحالية الدراسةإن أهمية  ويمكن القول:
تحسين ممارسة   على اإلسكندريةبجامعة  تساعد الدراسة القادة التربويين -1

أداء  أعضاء هيئة التدريس، ومساعدتهم علىاإلدارة العليا و  الجودة لدى
لتحقيق   ؛بالعملية التربوية والتعليمية مهامهم وتحقيق أهدافهم في الرتقاء

 جودة عالية تتالءم مع المتطلبات المجتمعية والعالمية. 
  في التعرف على  اإلسكندريةبجامعة تساعد الدراسة اإلدارة العليا  -2

، ومن ثم العمل الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية نشر ثقافة الجودة
 تذليلها.  على

والتي من  ،نشر ثقافة الجودة آلليات مقترح تصور وضع  تفيد الدراسة في -3
التغيير، وذلك من   مقاومةها يتم تجنب أكبر قدر من عملية خالل تطبيق

تهم لنشر ثقافة  ممارس معوقات اإلدارة العليا في تحديد  ةساعد م خالل
 . إيجاد بعض اآلليات للتغلب عليها  عمل علىومن ثم ال ،الجودة

 أهداف الدراسة:
التوصل إلى آليات مقترحة لتفعيل   من البحث في سيتمثل الهدف األسا

التعليم الجامعي، وبخاصة جامعة اإلسكندرية في ضوء نشر ثقافة الجودة ب
 ، وذلك من خالل:ادة من خبرات بعض الدول األجنبيةفاإل
 ،، من حيث )المفهوملثقافة الجودة طر الفكرية والنظريةاأل ف علىالتعر  ـ1
 (.ررات والمب ،واألهمية، ص الخصائو 

العربية   عض الدولبنشر ثقافة الجودة في جامعات مالمح أبرز تحديد ـ 2
 . جنبيةواأل

 . اإلسكندريةتحديد أهم المعوقات التي تحول دون نشر ثقافة الجودة بجامعة ـ 3
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بجامعة  وضع مجموعة من اآلليات المقترحة لتفعيل نشر ثقافة الجودة ـ 4
  شقيها النظري والميداني  اسة فيالدر  نه نتائجما تسفر عفي ضوء  ،اإلسكندرية

 وخبرات بعض الدول.
 منهج الدراسة:

للكشف عن األسباب والمعوقات  خدمت الدراسة أسلوب دراسة الحالة؛است
كإحدى الجامعات   اإلسكندريةنشر ثقافة الجودة بجامعة  تحول دون التي 

برات  التعرف على خبهدف  ، هج المقارن المن استخدمت الدراسةكما المصرية. 
؛  ها المختلفةجامعات نشر ثقافة الجودة في مجال بعض الدول األجنبية في
وضع بعض اآلليات المقترحة لتفعيل نشر ثقافة   وذلك لالستفادة منها في 

 .اإلسكندريةالجودة بجامعة 
 :للدراسة الحدود الموضوعية

على التعرف على آراء أعضاء  اقتصرت الدراسة في جانبها الموضوعي
حول معوقات نشر  ومعاهدها اإلسكندريةالجودة بكليات جامعة ان ضموحدات 
  والتنظيمية، دارية،القيادية أو اإلفيما يتعلق ببعض الجوانب  ،لجودةثقافة ا

الخاصة بدور  والجوانب  خاصة بهيئة ضمان الجودة بالجامعة، الوالجوانب 
 .والجوانب الخاصة بالتمويل  ، خدمة المجتمع الجامعة في
الدراسة الحالية على تحليل آليات نشر ثقافة الجودة  اقتصرت كما 
  أستراليا لمانيا و أو  ،ربيةلدول العابوصفها إحدى  ،كل من عمان في بالجامعات 
، وقد تم الشبيهةالدول  بوصفها إحدىواليابان  أجنبيتين،  تيندولبوصفهما 

ات  ، كما أنها تتبع آلير هذه الدول باعتبارها الرائدة في هذا المجالاختيا
 . جامعاتها مختلفة في نشر ثقافة الجودة في وإجراءات 

 مجتمع الدراسة وعينتها:
بجامعة  وحدات ضمان الجودة  نواب شمل مجتمع الدراسة جميع 

بكافة كليات  لوحدات ضمان الجودة  ، وأعضاء المجلس التنفيذياإلسكندرية
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عدد  اليإجممن  ،النظرية والعملية بطريقة مقصودة اإلسكندريةومعاهد جامعة 
  ( 194)عددها البالغ  ،عضاء فرق العمل بوحدات ضمان الجودة بالجامعةأ 

 .ا( عضوً 166وبلغت عينة الدراسة ) (،2014/ 1/9)حصاء إوفق  ،اعضوً 
 مصطلحات الدراسة:

 يلي:  فيماتتحدد مصطلحات الدراسة 
 : Cultureالثقافة مفهوم  (1

 ، ثقافةف" فالن ـ قإلى أن كلمة ثقافة من "ثأشار المعجم الوجيز : الغوي  
 (85:9).  مهبه وعلّ أي أدّ  ا، وثّقف ـ اإلنسان،ا فطنً أي صار حاذقً 
  بأنها: ،تعرف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الثقافة: ااصطالح  

 ،"المخزون المعرفي ومستودع قيم المجتمع وأعرافه وأحكامه ومفاهيمه السائدة
ات متفاوتة وفق استيعاب كل منهم وحسب  التي يتأثر بها أفراد المجتمع بدرج

 ( 8:10) .اتساع مداركه"
 للثقافة:  جرائي التاليالمفهوم اإلوتتبنى الباحثة 

  ، والتجاهات العقلية ،والمهارات  ،والتقاليد  ،مجموعة األفكارالثقافة هي "
راد الذين يتكون  وطريقة الحياة التي يتفق فيها جميع األف ،واألنظمة ،والقوانين

 . "المجتمعمنهم 
 :Qualityالجودة فهوم م (2

، قد عجمه لسان العرب بأن أصلها )جود(فها ابن منظور في معرّ  :الغوي  
 ( :1198) .جاء جودة، وأجاد: أي أتى بالجيد من القول والفعل

 :مثل ،يمكن الحديث عن الجودة في ضوء مصطلحات  ا:اصطالح  
،  Fitnessمة ءالمالو ، Excellenceالمتياز  أو ،Perfectionالكمال 

، يعني التقليل من الخطأ Purposeلتحقيق الغرض أو القصد 
Faultlessness للتأكد من دقتها ؛ ان هذه المعايير تختبر دائمً أ، و  .

(70:12 ) 
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نسب لموضوع  نه األوذلك أل ؛للجودة جرائي التاليالمفهوم اإل وتتبنى الباحثة 
من الخدمة  قعاتهموتو نها ترجمة احتياجات المستفيدين أ"، وهو:الدراسة

سس ومؤشرات أتكون بمثابة  ،لى مواصفات ومعايير محددةإالتعليمية المقدمة 
  ،وعملياته ،وموجهات للتحسين والتطوير المستمر لهذا النظام بمدخالته

لى درجة من التميز والتفوق تجعله يتوافق مع  إبحيث تصل به  ،ومخرجاته
 ."احتياجات سوق العمل

 :ureQuality cult الجودة مفهوم ثقافة (3
مجموعة من القيم ذات الصلة بالجودة التي يتم  " :بأنهايمكن أن تعرف 

تعلمها بشكل مشترك من أجل تطوير قدرة المؤسسة على مجابهة الظروف 
 ( 391:1)  .ونها الداخلية"ئالخارجية التي تحيط بها وعلى إدارة ش

ة العليا لدى  ا اإلدار تنشرها وتؤكده مجموعة القيم التي" :تعبر عن كما
يترتب عليها اكتساب العاملين مجموعة من   العاملين في منظمة ما، والتي

 ( 251:14) ."تتطلبها مبادئ الجودة  األنماط السلوكية
التربة الخصبة   نهاإ": جرائي التالي لثقافة الجودة وتتبنى الباحثة التعريف اإل 

لرؤية المؤسسة   االالزمة لستيعاب إجراءات وبرامج الجودة، وتمثل انعكاسً 
ضرورة حيوية في المؤسسة التعليمية،   ؛ فهيمساندتها لفكر الجودة ومدى

 ."ةيمكن استخدامها كمرشد مباشر عند تطبيق مدخل الجود 
 :الدراسات السابقة

"الجودة   :بعنوان ، (15) (1996)، دراسة عبد المنعم محمد نافع  (1)
 إلى الدراسة فت هد و ، "الشاملة ومعوقاتها في التعليم الجامعي المصري 

داء  تطوير األ ، وكيفية الستفادة منه فيتأصيل مفهوم الجودة الشاملة
تحول دون تحقيق الجودة التي معوقات الوالوقوف على  الجامعي المصري،

واستبانة حول   ،، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفيتنااجامع الشاملة في
( عضًوا  244) نة منتم تطبيقها على عينة مكو  ،معوقات الجودة الشاملة

 ، من أعضاء هيئة التدريس من الكليات النظرية والعملية بجامعة الزقازيق
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وتأسيس إدارة   ،وطرق التغلب عليها ،وأوصت بضرورة دراسة أسبابها
 . ، وتكوين لجان داخل كل كليةجديدة بالجامعة

"ثقافة بعنوان:  ،(16)( 2000) ،دراسة أحمد عبد الحميد الشافعي  (2)
وإمكانية االستفادة منها في   ،بوي اليابانيالتر  الفكر اإلداري  الجودة في 

لدراسة إلى توضيح ثقافة الجودة في الفكر اإلداري التربوي هدفت او "، مصر
التربوي   سين وتطوير الفكر اإلداري تح  في  هاوإمكانية الستفادة من الياباني،

 ي فيمن بين أهم نتائجها: أن الفكر اإلداري التربو وكان مصر،  في
باعتبار   ،والطالب  اليابان قائم على التفاهم المشترك بين القادة والمعلمين

على مجموعة من   كما أن القيادة التربوية ترتكز  ،الجميع شركاء في النجاح
ر ثقافة  يلتغي منها أن العبء األكبر يقع على المديرين األفكار والمبادئ،

قتناع القيادات رورة اض :ومن أهم توصيات الدراسة .األفراد نحو الجودة
، كما ترى  بأهمية التغيير نحو الجودة التربوية في مصر ـ بكافة مستوياتها ـ

 .تقود عملية التغيير نحو الجودة  رالدراسة أهمية وجود إدارة للتغيي
بعنوان: "نظم  ،(17) (2001) ،وآخرين ،دراسة فخر الدين القلل  (3)

إلى تناول مفاهيم إدارة  الدراسة هدفت و ، "الجودة الشاملة في التعليم العالي
  والعاملين بها وبعض تطبيقاتها في الجامعات، في  الجودة الشاملة وتطورها

وفق الضوابط أو المعايير   ،كل من الوليات المتحدة األمريكية وبريطانيا
ضوابط خاصة أو  ،الصناعة المية المعدلة من ضوابط الجودة فيالع

  ا كم   بهدف تحسين التعليم الجامعي ات؛للتعليم والبحث العلمي بالجامع
 ، وتوصلت الدراسة إلى العديد ساتهمؤس ، واستمرار ضمان الجودة فياونوعً 

 ؛ الشاملةرورة تدعيم اإلدارة لنظام الجودة ض : التي من أهمهامن النتائج 
، وأن تقوم  تطوير والتحسينحيث يجب إيمان اإلدارة واقتناعها بضرورة ال

نفاق وزيادة ، وترشيد اإللوضوح التام لرؤية المؤسسةعلى ا سياسة الجودة
، وتهيئة مناخ العمل ، من خالل المنافسة في تحسين الجودةالموارد 

 . ل الثقافة الجديدة والقتناع بهالقبو  ؛للعاملين
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بعنوان: "االعتماد المهني   ،(18) (2002) ،دراسة محمد إبراهيم عطوة   (4)
التعرف  إلي الدراسة  وهدفت "، مللمعلم مدخل لتحقيق الجودة في التعلي

النظرة إلى مفهوم  و  ،ومراحله ،وأهدافه ،وأنواعه ،على نظام العتماد 
  لنواحي القصور في  ومدى الحاجة إلى تطبيقه كعالج العتماد المهني،

األجنبية في مجال وقد عرضت الدراسة لبعض الخبرات  ،مهنة التعليم
بات التي تواجه العتماد ، وذكرت بعض الصعو للمعلم العتماد المهني

لبد من وجود رغبة  أنه ، وكان من أهم نتائجها المهني للمعلم في مصر
 ، للمعلم لمين بتطبيق نظام العتماد المهنية من قبل جمهور المتعيحقيق 

لتوعية الكاملة وا ،مع الفهم العميق لفلسفة هذا النظام ومتطلبات تـنفيـذه 
  ، لطالب وأولياء األمور والمجتمع عامة حقل التعليم وا لجميع العاملين في

إحداث لنجاح عملية التطبيق و  اضمانً  ؛هذا النظام والهدف منه بتطبيق
 .التغيير المنشود 

متطلبات  بعنوان: " ،(19) (2004) ،عبد الجواد رزق دراسة هاني   (5)
هدفت و ، "املة بين قيادات التعليم األساسيتفعيل ثقافة الجودة الش

شاملة بين قيادات تطلبات نشر وتفعيل ثقافة الجودة الالدراسة إلى تحديد م
بمفهوم إدارة الجودة الشاملة وثقافتها وجدواها وكيفية   ،التعليم األساسي

وتوصلت الدراسة إلى ضرورة وضع معايير   .إلى واقع ملموستحويل ذلك 
لمام  تعتمد على الكفاءة والمهارة واإل ،وأسس دقيقة لختيار القيادات التربوية

 .جودة لمواكبة المستجدات العالميةمع نشر ثقافة ال ،علوم العصرب
بعنوان: "االعتماد وضمان   ،(20) (2005) ،دراسة عبد العظيم حسين  (6)

،  إلى تحسين المخرجات التعليمية هدفت الدراسةو ، "الجودة في التعليم
وأهمية   ،والهتمام بضمان الجودة ،مركزة على عملية التحسين المستمر

اسبة والمسئولية والتقييم المؤسسي الشامل، والمراجعة م بمبدأ المحاللتزا 
  . أحد مداخل ضمان الجودة التعليمية، وكذا أهمية العتماد كاألكاديمية

يم  ضرورة تدع  من أهمها: ،عديد من النتائجإلى الوتوصلت هذه الدراسة 
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ضرورة  قتناعها ب ؛ حيث يجب إيمان اإلدارة وااإلدارة لنظام الجودة الشاملة
أن تقوم سياسة الجودة على الوضوح التام لرؤية  و  التطوير والتحسين،

 . ل الثقافة الجديدة والقتناع بهاوتهيئة مناخ العمل للعاملين لقبو  ،المؤسسة
  ( 2007) ، ف عبد هللا العارف، وأحمد عبد هللا فراتعبد اللطي دراسة  (7)

من وجهة نظر  ،التعليم العام "معوقات تطبيق الجودة في :بعنوان ،(21)
منطقة الباحة   مدارس فيال ئولين والمشرفين التربويين ومديري المس

 لتعرف على معوقات تطبيق الجودة فيهدفت الدراسة إلى او ، "التعليمية
وجاء من أهم توصيات   .، وتوصلت إلى العديد من المعوقات التعليم العام

رات التربية  وم إداأن تق  :ما يلي ،للتغلب على تلك المعوقات  الدراسة
 ، وكذلك تدريب القيادات فيالتعليم أسلوب الجودة في والتعليم بتبني

 .ليمية على أساليب الجودة ومنهجهااإلدارات التع
  بعنوان: ،(22)( 2008) ،ماجد بن غرم هللا الحقيب الغامدي دراسة  (8)

الكليات التقنية لتطبيق إدارة  فيمة الثقافة التنظيمية السائدة ءمال
لى التعرف على مستوى  إهدفت الدراسة و"، (TQMلشاملة )الجودة ا

للثقافة   ،الكلية التقنية بالباحة أعضاء هيئة التدريب والمدربين في إدراك
برز أبعاد الثقافة أوكذلك الوقوف على  ،الكلية دة فيالتنظيمية السائ
وتوصلت   .إدارة الجودة الشاملة في الكلية تتالءم مع تطبيق  التنظيمية التي

ا،  ت التقنية عمومً الكليا ية تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيلى إمكانإلدراسة ا
التي   ،ظل ثقافتها التنظيمية الحالية ة التقنية بالباحة محط الدراسة فيالكليو 

بما يتالءم   ا من الجهود لتنميتها ما يستوجب مزيدً م ،تحققت بدرجة متوسطة
 مع متطلبات الجودة.

"إدارة الجودة  :بعنوان ،(23)( 2009) ،عالمدراسة داليا حسن حلمي   (9)
ة ميدانية على جامعة قناة دراس الشاملة في التعليم الجامعي المصري 

لتطبيق إدارة  سة إلى التعرف على اإلطار الفلسفيهدفت الدراو ، "السويس
مدى   وتوضيح ، وكذلك واقع التعليم الجامعي،الجامعة فيالجودة الشاملة 
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تقدمها الجامعة للطالب والباحثين وخدمة  ية التيكفاءة الخدمات الجامع
الدراسة بتهيئة ثقافة   وأوصت  .مع من خالل إدارة الجودة الشاملةالمجت

يكون  الالزم لوتوفير المناخ  ،الجامعة لتفعيل تطبيق إدارة الجودة الشاملة
  ، والحرص على الستمرار في يجابيات أكثر من السلبيات التركيز على اإل 

 .ان جودة مؤسسات التعليم العالي في المستقبللضمالجودة 
أثر  " :انبعنو  ،( 24)( 2009) ،دراسة مصطفى محمد أحمد الكرداوي  (10)

على ترسيخ ثقافة   كاديميتطبيق مشروعات ضمان الجودة واالعتماد األ
التعرف على  إلي الدراسة وهدفت ، "لجودة الشاملة بالجامعات المصريةا

يمية على نشر ثقافة  د كاوالعتماد األ شروعات ضمان الجودةأثر تطبيق م
وطبقت على عينة من   ،بجامعة المنصورة وترسيخهاالجودة الشاملة 

ومن   ،أعضاء هيئة التدريس والطالب والمستفيدين من خدمات الجامعة
حصائي لبيانات الدراسة الميدانية، أوضحت الدراسة وجود تأثير  التحليل اإل

على جميع   كاديمية والعتماد األ لتطبيق مشروعات ضمان الجود  معنوي 
  لم تسفر فيه عن  الجودة لدى أعضاء هيئة التدريس، في الوقت الذيبعاد أ

عد البتكار والتجديد لتطبيق تلك المشروعات على ب   وجود تأثير معنوي 
ودة على  وأوصت الدراسة بعدم إلقاء أعباء توكيد الج .لدى الطالب 

مساعدات للمشرفين على وحدات توكيد ، وتقديم الالمؤسسة التعليمية وحدها
، وعمل دليل كافةوتقييم الحتياجات التدريبية على المستويات  ،الجودة

 .جراءات الالزمة لتحقيق الجودةمفصل بالخطوات واإل
الجودة " :بعنوان ،(25)( 2010) ،دراسة عقيل محمود رفاعي (11)

  يقه في ومتطلبات تطب ،تماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي بمصرواالع
هدفت الدراسة إلى التعرف على  و ، "ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة

وإجراءات  ،وأنواعه الضوء على العتماد التربوي،وإلقاء  ،مفهوم الجودة
ح مقترح للجودة والعتماد التربوي في  وكذلك طر  ،مصر العتماد في

.  صرةضوء التجاهات العالمية المعا مؤسسات التعليم قبل الجامعي في
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 ن من أهم نتائجها ضرورة نشر الوعي لدى أفراد المجتمع المدرسيوكا
للمؤسسات   جودة والعتماد التربوي والمجتمع عامة لفكر ال ،خاصة

  در متخصصة بالمؤسسات التعليمية في وكذلك ضرورة إعداد كوا ، التعليمية
 .ات التقييم والقياس وتطوير األداء في هذه المؤسسمجال التنمية المهنية و 

مقاومة التغيير تجاه : بعنوان ،(26)  (2011) ،دراسة محمود عباس (12)
يئة التدريس بالجامعات المصرية ثقافة الجودة واالعتماد لدى أعضاء ه

تحديد األسباب الداعمة  لى إهدفت الدراسة و "، ()دراسة نظرية تحليلية
العتماد لدى أعضاء هيئة  لمقاومة التغيير تجاه نشر ثقافة الجودة و 

لى أن نجاح التغيير بالجامعات المصرية إ، وتوصلت الدراسة تدريسال
كل جوانب  تتحكم في ،ونشر ثقافة الجودة والعتماد بها يتطلب قيادة فعالة

وفق خطة  ،، من خالل نهج علمي يستشرف آفاق المستقبل التربوي التغيير
 .ة تسير على هداها عملية التغييري ستراتيجإ

تمام بموضوع جودة تبين زيادة اله ي  ،السابقةمن خالل عرض الدراسات و 
، ولذلك الجامعات  التعليم الجامعي، وضرورة السعي لنشر ثقافة الجودة في

تتناول معوقات نشر ثقافة الجودة بالجامعات  جاءت الدراسة الحالية لكي
ومن ثم وضع   ،كدراسة حالة اإلسكندريةوخاصة بجامعة  ،المصرية عامة

الستفادة من   من خالل ،ة للتغلب على تلك المعوقات بعض اآلليات المقترح
 مجال نشر ثقافة الجودة. خبرات بعض الدول في
 تها:اجراءإخطوات الدراسة و 

جراءات معالجة موضوع الدراسة وفق مجموعة من الخطوات واإلتمت 
 : التي تمثلت فيما يلي

 والخصائص، ،)المفهوم :من حيث  ،طر الفكرية والنظرية لثقافة الجودةاأل :أوال  
 .ت(المبرراو  واألهمية،

جنبية في  أبرز التجارب والخبرات الناجحة لبعض الدول العربية واأل :اثاني  
 ثقافة الجودة في الجامعات. مجال نشر
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 . اإلسكندريةالمعوقات التي تحول دون نشر ثقافة الجودة بجامعة : اثالث  
ما تسفر في ضوء  ،دريةاإلسكنبجامعة : آليات تفعيل نشر ثقافة الجودة ارابع  

 .وخبرات بعض الدول الدراسة في شقيها النظري والميداني عنه نتائج
 :يمكن تناول ذلك على النحو التاليو 

 :ية والفكرية لمفهوم ثقافة الجودةطر النظر األ :أوال  
مية بناء وكروسبي" في مؤلفاتهم على أه لقد أكد مؤسسو الجودة، "ديمنج

مؤسسات في مساعيها  لبد منه، كي تنجح ال ثقافة الجودة، كشرط سابق 
 احيوي   اة للمؤسسة أمرً ويعتبر بناء ثقافة الجودة المالئم  لتحسين الجودة،

بين الثقافة العامة في المجتمع والثقافة داخل   اهناك تمييزً  كما أن ،لتطورها
ا  نه يمكن بناؤهأل إ ،تأثر بالثقافة العامةت ومع أن األخيرة يمكن أن  ،المؤسسة

 .داخل المؤسسة
إلى مقابلة احتياجات وتوقعات  المنظمة في تسعى ثقافة الجودةو 

لوب، وهي وفق مستوى الجودة المط المستهلك، وتحقيق األداء الصحيح للعمل
في توجيه الممارسات اإلدارية بمختلف أوجه نشاط   اجذري   تعكس تحولً  ـ بذلكـ 

هة التحديات، وخلق مركز المنظمة، بحيث تصبح األخيرة قادرة على مواج
 تنافسي متميز.

 :الجودة بعض المفاهيم المرتبطة بثقافة  -أ
يعول عليه نجاح كل محاولت   إن ثقافة الجودة هي العامل الرئيس الذي

العديد من   مفهوم معقد يتداخل معه ا، وبالتالي فهيا وتنظيمي  التطوير إداري  
 من بينها:  المفاهيم األخرى والتي

 : Organization Cultureنظيمية  الثقافة الت
ات من القرن  ين ية الثماني لقد ظهرت نظرية الثقافة التنظيمية في بدا

ن من  تتكو التي هذه النظرية أن لكل منظمة ثقافتها الخاصة،  وى وفح ،الماضي
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التي يكونها األفراد داخل  "Soft Aspect"القيم والمبادئ والفتراضات 
 . "Hard Aspect"تجاه سلوكيات معينة  في ا اتهم وبيئاتهم، والتي تدفعممنظ

 : الثقافة التنظيميةمفهوم 
يشترك  : "نظام من المعتقدات التيالثقافة التنظيمية بأنها Kefelaيعرف 

حالة   ، وكيفية التصرف فيلتحديد طريقة أداء األعمال ؛فيها أعضاء المنظمة
 ( 14:27. )مواجهة مسئولية صنع القرار"

عبارة عن مجموعة من القيم والسلوك " :ة التنظيميةن مفهوم الثقافإلذا ف
مجموعة الفتراضات المشتركة التي   ، كما أنهامنظمة والقواعد التي تميز ال

وب ، وأسلتحكم الطريقة التي يفكر بها أعضاء المنظمة، وطريقة اتخاذ القرارات 
نها  م، وطريقة التعامل مع المعلومات والستفادة تعاملهم مع التغيرات البيئية 
 (105:28). "لتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة 

"المحصلة لما يجري تعلمه بصورة جماعية أو مشتركة   :كما تعرف بأنها
عن القيم المرتبطة بالجودة، بينما تقوم المنظمة بتطوير قدرتها ليكتب لها  

التعامل مع   ، ولكي تصبح قادرة علىالستمرار والحياة في البيئة الخارجية
 ( 8:29). اخلية"شئونها الد 

القيم والمعتقدات التي   :ومن هنا تخرج الباحثة بأن الثقافة التنظيمية هي
يعتنقها األفراد في المنظمات، والتي لها تأثير قوي على سلوكهم وأدائهم 

وسيهم وزمالئهم والمتعاملين معهم،  ألعمالهم وعالقاتهم برؤسائهم ومرؤ 
والتكامل بين أعضاء المنظمة،   وتعكس هذه القيم والمعتقدات درجة التماسك

كأنها نظام رقابة داخلي يدق األجراس عندما يخرج السلوك عن الحدود التي 
 رسمت له. 

 (75:30: )يوتتمثل أهمية الثقافة التنظيمية لكل منظمة ف
أنها تعكس التطور التاريخي لقيم المنظمة ومبادئها ومعتقداتها، وحركة    -1

 نموها وتطورها. 
 .لوك األفراد ضمن شروطها وخصائصهاجعل سنها تعمل على أ  -2
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 فراد بتفسير األحداث واألنشطة فيا يقوم األا مرجعي  نها تشكل إطارً أ  -3
 ضوئه. 

 وعلى تكوين السلوك المطلوب داخل المنظمة. ،نها تؤثر على العاملينأ  -4
 .ا لتخاذ القرارات الصعبةا مالئمً ا تنظيمي  أنها توفر مناخً   -5
 ية للمنظمة بنجاح. ستراتيجالخطط اإل تطبيق أنها تساعد في  -6

 أنواع الثقافة التنظيمية: 
يمية الموجودة داخل المؤسسات أشكال عديدة للثقافة التنظهناك 

يمية السائدة في كل مؤسسة،  تلفة، فنستطيع أن نحدد نوعية الثقافة التنظالمخ
فة،  الثقاإل هذا النوع السائد من  يس معنى هذا أن كل مؤسسة ل تحوي ولكن ل

جانب  نوعية من الثقافة تكون مهيمنة على المؤسسة بشكل عام إلى هناك  لكن
  Harrison& Stokesوقد قدم هاريسون وستوكس  ،ثقافات أخرى فرعية

تي قد تسود في المؤسسات المختلفة؛ حيث يقتصر  ا لألنماط المختلفة النموذجً 
، هي:  أنماط أربعة وليس تقسيمها إلى ،وصف تلك األنماط هذا النموذج على

(206:31 ) 
 : The power Culture ثقافة القوة  .1

تنبع هذه الثقافة من وجود السلطة المركزية التي تتمثل في وجود سلطة 
نفوذ، مما  بما تمتلكه من سلطة و  ،ا في األفراد ا بالغً ثيرً أ ن تؤثر تأقوية تستطيع 

داف  أهوليس باتجاه تحقيق  ،بات هذه السلطةلرغ  ايجعلهم يتحركون وفقً 
، وبالتالي تتم مكافأة المخلصين المتفانين في تحقيق متطلبات هذه  المنظمة

ك متطلبات العمل بعد ذل ول، ثم تأتيالمقام األ فيالسلطة ووضعهم 
 يًضا. أ ومتطلباتهم الشخصية 

 : The role Culture ثقافة الدور  .2
جراءات هداف والقواعد واإلتتميز بوجود بيئة عمل منظمة للغاية، فاأل

وعلى كل فرد اللتزام بالقيام بمهام وظيفته، فكل فرد يمثل  ،واضحة للغاية
و حتى  أو المشاعر أن يكون هناك مكان لالتجاهات ألة دون اآل ا فيترسً 
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هذه  فراد، فالتركيز فيية مواهب شخصية لدى األأتاحة الفرصة لستخدام إ
أو المطلوب  هداف المحددةداء والمهمة، وليس تحقيق األ الثقافة على األ

لفرد بمتطلبات  اساس مدى التزام أ تحقيقها، وبالتالي تتحدد المكافأة هنا على
 لى النتائج المطوبة.إالدور المحدد له دون النظر 

 : The Achievement Cultureنجاز ثقافة اإل  .3
يعمل األفراد لتحقيق األهداف، فيتم استخدام  في هذا النوع من الثقافة 

ق ون اللتزام بقواعد ولوائح قد تعو ائل لتحقيق النتائج د والوس األساليب أفضل 
مسيرة العمل، حتى أن األفراد ينسون حاجتهم الشخصية والجتماعية ويجعلون  

حساس  األولوية للعمل، مما يخلق لدى األفراد الروح المعنوية العالية واإل
 بالتميز.

 :  The Support Culture نسانيثقافة الدعم اإل  .4
فيما بينهم إلى  التعاطف والتعاون والثقة  ات بين األفراد علىتقوم العالق

من الخلل عندما  في أحيان كثيرة إلى حدوث نوع  أقصى درجة، مما يؤدي
، فيحدث تغطي احتياجات األفراد ومطالبهم على متطلبات المنظمة وأعمالها

  لى ا للرغبة في الوصول إرارات، نظرً نوع من البطء في حسم األمور واتخاذ الق
، فيتم مكافأة  افزت والحو آا في نظام المكافأيًض موافقة جماعية، وهو ما يؤثر 

قتل الطموح   ، وهو ما يؤدي إلىنجازإل بصرف النظر عن ا األفراد بالتساوي 
 والرغبة في التميز. 

األنماط  جانب األنماط الرئيسة السابقة نستطيع أن نميز بعض  وإلى
 منها:  التنظيمية

 :Bureaucratic Culture  طيةالثقافة البيروقرا  .1
أكثر من الهتمام  جراءاته إالهتمام األكبر بقواعد العمل و حيث يكون 

منظم تتحدد فيه المسئوليات والسلطات، وهنا تنسيق  ال، فالعمل باألداء الفعال
 ، يعتمد على ةللسلط تلفة، من خالل تسلسل هرميبين الوحدات واألقسام المخ

نه عندما نتحدث عن الثقافة البيروقراطية  إحية أخرى فومن نا ،التحكم واللتزام
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يضا يشمل العقلية  أنما إالقواعد البيروقراطية فقط، و على ل يقتصر األمر 
د  حيان نحو التجدين اتجهنا في بعض األإوطريقة التفكير البيروقراطي، حتى 

عقلية بيروقراطية في اتجاه  ا غير حقيقي، تحركه والتطوير يكون تطويرً 
رث كبير من التفكير  سرى إلأمجتمعاتنا النامية ما زلنا  ففي كس؛معا

 (436:32)البيروقراطي. 
 :Innovation Cultureر ثقافة االبتكا  .2

وتتسم بالجرأة في  ،بداع والبتكارتتميز بوجود بيئة عمل تساعد على اإل
طار  ظل حبيسة لإلومة القيم هنا ل تظفمن ،التحديات  اتخاذ القرارات ومواجهة
وإنما تستطيع أن تخرج هذا  خر،يتم انتقاله من جيل آل التقليدي من القيم الذي

 ( 68:33)التغيرات المختلفة.  ر لتجدد من ذاتها بشكل مستمر وفقطااإل
 :Quality Cultureثقافة الجودة  .3

تطوير وضمان الجودة عبر األعمال اليومية   وتعني قدرة المدرسة على
ودة  من أجل ضمان الج ا دوري   اء تقييمً إجرا على والحرص ديرين والعاملين، للم

التي  لتزام بتحقيق الجودة بالمدرسةوال ورفع مستوى الوعي ،بصفة مستمرة
 (388:34)مجموعة من األسس الموضوعية.  تند إلىتس

ي الوصول لمستويات الجودة المطلوبة فمن أجل  هوبذلك نجد أن
بحيث   ،التنظيمية ثقافة داعمة للجودة ثقافتهاى نبلبد أن تت  ؛مؤسساتنا التعليمية

دارة الجودة إلصالحة لتحقيق تكون هذه الثقافة بمثابة التربة الخصبة والبيئة ا
 أحسن وجه.  ة علىلالشام

 مفهوم ثقافة الجودة: 
فكار الحديثة  وفكرها من الفلسفات واأل أن فلسفة الجودةومن المتفق عليه 

ق التجاوب الفعال  تحقل ،بيق هذا الفكرصبة مالئمة لتطبيئة خ  ويتطلب  ،انسبي  
 وحتمي لتطوير أي مع متطلباته، لذا فإن ترسيخ ثقافة الجودة أمر ضروري 

 مؤسسة تعليمية. 
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عتقادات ونماذج السلوك "ال :ثقافة الجودة على أنها وترى مديحة فخري 
بذلك تؤكد   وهي ،(100:35) المؤسسة"  يتسم بها أعضاء المجتمع أو التي

ا بل تشمل أيًض  ،عتقادات الجودة ل تقف عند حد القيم أو ال فةثقان أعلى 
 عتقادات.الفرد أو المؤسسة عن تلك القيم واليعبر به  السلوك الذي

توعية المعنيين بالعملية  : "وتعرف نهلة محمود ثقافة الجودة على أنها
 ،رات والمها ،م بالمعلومات من حيث تزويده  ،وزيادة اهتمامهم بالجودة ، التعليمية

  وفي  ،العملية م حياته تطبيق مبادئ الجودة ومفاهيمها في  على متساعده  التي
 ( 25:36) ."ومع اآلخرين ،ممع ذاته معالقته

لقوى الدافعة التي تهيئ كل فرد ا أن ثقافة الجودة هي: احثةوبذلك ترى الب
  ومن ثم تحقيق رسالة  ،دافهاها لبرامج الجودة وأ متممً  االمؤسسة ليصبح جزءً  في

 . المنوط بها المؤسسة
 لجودة: اأنواع ثقافة  ب ـ

يعد بناء ثقافة الجودة هو الجهد الحقيقي الذي يضمن توفير بيئة تنظيمية  
العالقات  ، وبما أن ثقافة الجودة تعكس نمط إلحداث التحسين المستمر مواتية

ز بين نوعين من ثقافة  فإنه يمكن التميي ،والسلوك اإلنساني المرتبط بالجودة
 (95:37) : هما ،(2005)، هما أحمد سباعي ودة ذكر الج
 negative quality)سيناريو إخفاء المخالفات(  ثقافة جودة سلبية  -1

cultureوجود عادات وقيم ومعتقدات  قافة علىحيث تقوم هذه الث ؛
 كفاءة وفعالية األداء في المنظمة. ا علىنماط سلوكية سلبية، تؤثر سلبً وأ

ناريو تحمل المتاعب من أجل رضا العميل(  )سي  ثقافة جودة إيجابية   -2
positive quality cultureرؤية التوجه   هذه الثقافة على ؛ حيث ت بنى

 التي تعرقل هذا التوجه.كافة والتخلص من األخطاء  ،نحو المستفيد 
 السابقين أنه ينبغي اللتفات إلى العنصر البشري على ويقصد بالنوعين

يتطلب إحداث تغيير ثقافي لتقبل برامج الجودة  لاألو  فالنوع ؛اتجاهاته اختالف
ر  و شع ما النوع الثاني يتطلب الوتكوين الدافع الذي يحقق اإلنجاز والتحسين، أ
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بالنتماء والرغبة في تحقيق أهداف المؤسسة وتطويرها، وبالتالي يتطلب 
داة أ مفهوم الجودة من أداة للرقابة إلىالنوعان السابقان تحقيق التغيير في 

 المطلوب من األهداف. إلدارة، لضمان تحقيق المستوى ل
  : تتمثل فيما يلي ،أنواع لثقافة الجودة ةخر أعطى أربعآوهناك تصنيف 

(78:38) 
الواقع الفعلي: يشير إلى القيم والمعايير والسلوكيات السائدة داخل  -1

 المؤسسة، التي تحدد طريقة تصرف األفراد في المواقف المختلفة. 
لمشكالت أو يساعد هذا النوع في اكتشاف األخطاء وا اكتشاف الخطأ: -2

المخرجات وإشباع حاجات العاملين وتقييم عوامل  تقليلها، والتركيز على
 الرضا عن العمل.

تحمل كل فرد  منع الخطأ: يركز على منع حدوث الخطأ، ويحدد مدى -3
وإشباع حاجات   ، العمليات  تطبيق برامج الجودة، والتركيز علىمسئولية 

 وتالشي المشكالت. ،الءالعم
طبيق  وت ،التحسين المستمر ة البتكارية: يركز هذا النوع علىالثقاف -4

 وتوضيح توقعات األفراد. ،تدعيم العمليات  معايير الجودة، والتركيز على
تقود المؤسسة نحو تكوين رؤية  هنا فإن تحقيق جميع هذه األنواع  من

لتغيير، وبالتالي ضمان عدم  ية واضحة شاملة لجميع عناصر ثقافة استراتيجإ
 مقاومة األفراد لنظم الجودة وتحقيق المشاركة اإليجابية. 

 خصائص ثقافة الجودة: ـ ج
دة من أن أبرز ما تتسم به ثقافة الجو  ،(2007) ،أشار محمد العجمي

 ( 208:39) :كونها  في اخصائص يبدو واضحً 
  ق، حتى أسسها وأساليبها في التطبي وتضع ،معطيات الجودةتعمل وفق  -1

سواء  ،الوجه األكمل لجودة التي تعني إرضاء العميل علىتتحقق ا
خدمة بعضهم البعض   خلي أو الخارجي، الذين يقومون علىالعميل الدا

 داخل المؤسسة أثناء تأدية وظائفهم. 
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تنمية العمل الجماعي، وتنظيم األعمال من خالل الفرق   تعمل على -2
 المتشابكة أو المتفاعلة. 

ة الذهنية واإلبداعية للعاملين، وتوظف القوة الذهنية في  تستثمر الطاق -3
الدراسة والتحليل وحل المشكالت، وتطوير الخدمات واألساليب، واعتبار  

 المشاركة أساس العمل.
 أنها من طبائع األمور.  التغيير وتتعامل مع المتغيرات علىتقبل  -4
كفاءة  ب جددة، وتستخدم ما يناسبها وتوظفهتستوعب التكنولوجيا المت -5

 لتحقيق التميز والتفوق. 
ا يحققه من طاقة  وم ،تدرك أهمية الحشد المتكامل للطاقات واإلمكانات  -6

تيح فرص التفاؤل بينها للوصول إلى  كما ت  إنتاجية تفوق على اآلخرين، 
 من القدرة التنافسية.  مستويات أعلى

 ن أهم الموارد المتاحة، وتعمل على إدارتهتستثمر الوقت باعتباره م -7
 وتحقيق مبدأ العمل في أي وقت وفي كل وقت. ،نجاح في توظيفهلل
يرتكز  ا خصائص تجعل من ثقافة الجودة أسلوبً من المالحظ أن هذه الو 

  بالمؤسسة إمكانية إيجاد الثقافة التربوية، التي تجعل كل من يعمل  على
ا لكل ما هو جديد، من خالل تحريك القدرات وتحسين العمليات  متحمسً 

كل الخريجين   ا نحو األفضل لدىا واضحً يضفي تغيرً  لطاقات، مماواستثمار ا
وبالتالي تحسين البيئة التربوية للتغيير نحو ثقافة   ،والعاملين بهذه المؤسسات 

 جودة عامة. 
 قيم ثقافة الجودة: ـ د

ترتكز عليها ثقافة الجودة من   اقيمً أن هناك  إلىدراسات الإحدى  أشارت 
 ( 92:40): ما يلي أهمها

 we are، المؤسسة، الممولون، العمالء( امعً  ا)نحن جميعً  يمة األولى الق -1
all in together (company, suppliers, customers) this :  

ا يشعر فيه األفراد بأنهم  مكانً  الجامعةلهذه القيمة لبد أن تصبح  اووفقً 
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من خالل خلق التعاون  أكبر من أنفسهم، ويتحقق ذلك ا من شيءجزءً 
 جميع العاملين بالجامعة.  لدىوالولء 

 No subordinates orوس( ؤ )ل رئيس ول مر القيمة الثانية  -2
superiors allowed :  إن وجود الرؤساء في الجامعة يخلق وجود

تنشط ثقافة يعمل فيها الناس لمصلحة أي فرد، وهذه القيمة وسين، ؤ مر 
همية الهدف وتوحي هذه القيمة لألفراد بأهمية العمل الجماعي، وتأكيد أ 

 الذي يعمل من أجله الجميع.
 Open honestالقيمة الثالثة )أهمية التصال الواضح النزيه(  -3

communication: آخر   ا ونفكر في شيءقول شيئً ويظهر ذلك عندما ن
مختلف، أو عندما يكون لديك صديق ل يؤدي عمله بشكل جيد ولكن  

تصال غير نزيه، عالقة الصداقة تمنعك من مصارحته، كل ذلك يعني ا
خرين  القيمة عنصر آخر هام هو التعاطف مع اآل كما يرتبط بهذه

 ار لهم. ذ عوالتماس األ
المعلومات حول كل  على القيمة الرابعة )أي فرد يمكنه الحصول  -4

 Everyone has access to all the information allالعمليات( 
operation:  ع القرارات  الغرض من هذه القيمة هو العمل على تشجي و
 نطقية ومكتملة. معلومات م  المبنية على

:  Focus on processesالعمليات(  القيمة الخامسة )التركيز على -5
  استخدام أدوات الجودة لقياس مستوى ضرورة  ىتؤكد هذه القيمة عل

تعطي طريقة صحيحة للتقويم، فعند حدوث أي خطأ لبد من  و  ء،األدا
 األفراد فقط. قاء اللوم علىمل دون إلالبحث عن الكيفية التي تم بها الع

مل نجاح أو فشل، هناك فقط تجارب نتعلم  القيمة السادسة )ليس في الع -6
 There are no successes or failures, just learningمنها( 

experiences:  هذه القيمة ينظر لخبرة النجاح على أنها مرتبطة  وفي
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وعمالئها، وعلى العكس في  بادلة بين المؤسسة نفعية مت بتكوين عالقة 
 . غير مصلحية  تكون العالقةحالة الفشل 

 ثقافة الجودة:  عناصر ـ ه
 ( 202:41): وهي ،إن ثقافة الجودة تتكون من ثالثة عناصر

يشتمل هذا المكون على نسق متكامل من القيم  : المعنوي  العنصر -1
مجال  والمعتقدات والمفاهيم التي يجب أن تؤمن بها القيادات التربوية في 

ك ثقافة الجودة، ومن ثم تفسيرها  االجودة، لما لها من تأثير على إدر 
ص  وتحليل البيانات والمعلومات والحقائق. وتقوم القيم على وجه الخصو 

ستراتيجي الذي تقوم به اإلدارة العليا بدور مهم على مستوى التخطيط اإل
 للجامعة.

دات والممارسات يتمثل في مجموعة السلوكيات والعا: السلوكيالعنصر  -2
التي يكتسبها جميع  التي تنطوي عليها ثقافة الجودة، والخبرات والمهارات 

خل الجامعة ويقومون باستخدامها وتطبيقها في العمل، ويمثل دااألفراد 
مهم   را بالمؤسسة، ألنه يقوم بدو وتأثرً  اهذا المكون أبرز المكونات تأثيرً 

ي تحقيق الجودة وتطوير في خلق مناخ أو بيئة العمل التي تساعد ف
 األداء.

مجموعة الوسائل واألدوات  يحتوي هذا المكون على: المكون المادي -3
)توفر الموارد  :مثل ،ا لهذه الثقافةالتي تستخدم في مجال العمل تدعيمً 

..( مع أساليب تحسين بيئة العمل.و تنظيم العمل، و المادية والبشرية، 
ها الستغالل األمثل مما يحقق  ات واستغاللمراعاة توفير هذه اإلمكان

 سرعة تطبيق آليات الجودة في المؤسسة.
يتضح مما سبق أن ثقافة الجودة تتضمن العديد من العناصر التي  و 

تسهم في تحقيق الجودة والتميز للمؤسسة، ومن أهمها الدور القيادي في 
ووعي  ،مختلف المستويات، وتبني سياسة وفلسفة جديدة، وأهداف محددة
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لحوافز وتقديم ل ،وتأييد، وتنفيذ لبرامج تدريبية منتظمة ومستمرة ،ةوقناع
 وتحقيق الجودة في جميع الجوانب. ،األداء والمكافآت لالرتقاء بمستوى 

 :الجامعات فيثقافة الجودة  نشر أهمية ـ و
ل يتجزأ من معالجة   اأصبحا جزءً  هاعلى الرغم من أن الجودة وتوكيد 

  اما زال ضعيفً  الجامعات تحسين ثقافة الجودة داخل  قضية التعليم العالي، فإن
 ( 19:42). بمحاولت تطبيق ممارسات توكيد الجودة

،  الجامعيولتحقيق النجاح في تطبيق مدخل الجودة في مجال التعليم 
 (383:43): هي  هذا المجال،خرون بعدة نصائح للمسئولين في تقدم آ

 رات التنظيمية الخاصة بالجودة.تطوير قيادة أكاديمية للتغيير، تتفهم التأثي  •
 ابتكار أساليب وقنوات اتصال وبنية تحتية للتعليم. •
 أهمية الثقافة في التأثير على أي عملية تغيير والعتراف بذلك.تفهم   •
 . وتدعيمها خلق ثقافة للجودة •

ودة الجامعات العربية بصفة عامة، والجامعات  وفيما يتعلق بمستوى ج
إلى أن مستوى الجودة في  الباحثينأحد توصل  ،المصرية بصفة خاصة

ومثيالتها العربية دون مستوى الطموح، وكان من أهم  المصرية الجامعات 
توصياته: العمل على نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية على مختلف  

. المستويات، وذلك لتحسين العمل التعليمي التربوي بوصفه مسئولية الجميع
(23:44 ) 

بالجامعات المصرية في   مبررات السعي تجاه نشر ثقافة الجودةوتتمثل أهم 
 ( 431:45): النقاط التالية

الحاجة إلى إصالح وتطوير منظومة التعليم الجامعي لمواكبة تحديات  -1
 العصر.

الحاجة المجتمعية إلى نوعية جديدة من المتعلمين يتمتعون بقدرة عالية   -2
 ي.على المنافسة على الصعيدين المحلي والعالم

 حاجة الجامعات إلى إنتاج المعارف ونشرها على السواء. -3
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يجب على الجامعات أن تقود عملية التغيير والتطوير المجتمعي؛  -4
 فالجامعة مركز لالبتكار واإلبداع واستحداث كل ما هو جديد وحديث.

حين تظهر قدرة الكليات على تقديم برامج دراسية متميزة، وحين يهبط   -5
، وتفقد كفاءتها المتميزة المتمثلة في ضعف مستوى  مستوى برامج الكليات 

الخريج، يصبح من الضروري إحداث التغيير المطلوب للنهوض 
 بمستواها ورفع مستوى جودة الخريج.

يير األسلوب الذي تؤدي به الجامعات عملها، وكذلك العمل ن تغ حيث إ
 ولمة وتكنولوجيا المعلومات.الذي يؤدونه في ظل عصر الع

الجودة من أهم المداخل التي فرضتها طبيعة المتغيرات العالمية  إن ثقافة 
غالبية المؤسسات وفي مقدمتها الجامعات، باعتبارها مركز   المتالحقة على

، وذلك لمعالجة أوجه القصور في إمكاناتها ولقتناعها  المعرفة وصناعتهانشر 
دمة  ين الختحس ودة العمل إنما يؤدي بالضرورة إلىبأن تحسين ج اأيًض 

 التعليمي. التعليمية وجودة المنتج
أن نشر ثقافة الجودة داخل الجامعات والكليات  إلىولذلك ينبغي التنويه 

من خالل إعادة النظر، وتغيير   ،يتطلب إحداث تحويل إيجابي في األوضاع
نظيمي داخل الجامعة  تغيير الهيكل الت  :مثل ،مجموعة من الجوانب التنظيمية

وتقليص المستويات اإلدارية،  ،مركزية وتفويض السلطةالال بشكل يركز على
وتكوين فرق العمل المختلفة، وكذلك إعادة النظر في جانب األفراد داخل 

بحيث يتم توفير التدريب الالزم لالضطالع بأنشطة الجودة والتحسين   ،الجامعة
المكافآت التي تخدم بشكل مباشر منهج  و المستمر، وكذلك وضع نظم التقويم 

 ودة والتطوير.الج
المهتمين بنشر ثقافة الجودة داخل الجامعة مراعاة  لذلك ينبغي على

 (98:46) :التي من أهمها ما يلي ،بعض المبادئ
ية بطريقة محددة  ستراتيج إ اصياغة رؤية ورسالة وأهدافً على الجامعة  -1

 .لكي تحدث التغيير المطلوب ؛ ودقيقة
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في عملية    -تلفة تها المخبكليا  -ضرورة مساهمة كل فرد داخل الجامعة  -2
 التغيير. 

مجرد عمليات من  لىإن وضع الجامعات في مصر ليس بحاجة إ -3
تغيير جوهري وحقيقي في كل   ، بل بحاجة إلىاإلصالح الشكلي فقط

 المجالت وجميع الجوانب. 
ر داخل الجامعة بدقة اإلدارة الواعية هي التي يمكنها إدارة عملية التغيي -4

 وكفاءة عالية. 
حشد الجهود المجتمعية والتأييد المجتمعي من خارج الجامعة  ضرورة  -5

 .لية التغيير ونشر ثقافة الجودةتجاه عم
  سابقة اصات بصورة تحديد األدوار وتوزيع المسئوليات والختصإن  -6

 سير ونجاح خطط التغيير بصورة أكثر فاعلية.  ودقيقة يؤدي إلى
تحقيق   يق يؤدي إلىعمل الجماعي وروح الفر أهمية ال ضرورة التأكيد على  -7

 ية للتغيير.ستراتيجاألهداف اإل
 :في الجامعاتمتطلبات نشر ثقافة الجودة ز ـ 

أن تعزز خمسة عليها ، يجب من بناء ثقافة الجودة الجامعة لكي تتمكن
 ( 68:47): هي ،سلوكيات أساسية

 ظ على إدراك كامل لمفهوم الجودة،تحاف ،ن توجد قيادة مشجعةيجب أ  (1)
الى كل العاملين باإلدارات   والنتائج الحالية للجودة ات المعلوموتوصل 

 العليا والوسطى والدنيا.
ن المديرين يجب  دلياًل على أ لجودةشجعة لن تقدم القيادة المأيجب   (2)

ي للجودة،  ستراتيجخطيط اإل ن يشتركوا في الجودة، وأن يقوموا بالتأعليهم 
ة المهام من منطلق  روا الموارد الالزمة للجودة، وأن يؤدوا كافوأن يوف

 تخطيط ونشر أهداف الجودة.
  من خالل  ؛من التطوير الذاتي والتمكين كال   القيادة يجب أن تشجع  (3)

 .داء الوظائفأعلى   وتدربهمأسلوب الرقابة الذاتية، وأن تختار العاملين 
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يمكن ، فكة العاملين في تطوير العمللمشار  ةن تقدم الفرصأيجب   (4)
، كما يمكن لهم أن يعقدوا حلقات لمناقشة دةالجو  يللعاملين أن يشاركوا ف
 كل ما يتعلق بالجودة.

في  احيوي   احيث يلعبان دورً  ، ن توفر التقدير والمكافآت للعاملينأيجب   (5)
ن التقدير يأخذ شكل العتراف المعلن  إحيث  فراد نحو الجودة،دفع األ

 ،المرتبات الزيادة في )مثل: أن المكافآت، باألداء المعزز للجودة، كما 
 ق مدخل الجودة.والترقيات( لها فوائد ملموسة في تطبي ،والعالوات

 جامعات بعض الدول ثاني ا ـ بعض مالمح نشر ثقافة الجودة في
 :العربيةاألجنبية و 

 فيتتناول نشر ثقافة الجودة  فيما يلي عرض لبعض التجارب التي
 : بعض الدول، ومنها ما يليجامعات 

 :جنبيةبعض الدول األالمحور األول: خبرات 
 لمانية: األ نشر ثقافة الجودة في الجامعات ـ1

عضو  لمانيا أن أل ؛موذج األلماني لنشر ثقافة الجودةقد تم اختيار النل
ن إدارة  أ ، كمافي التعليم وروبية لضمان الجودة والعتماد في الشبكة األ  فعال

ومة الفيدرالية  التعليم الجامعي في ألمانيا تعتمد على المشاركة بين الحك
 وحكومات الوليات، ومن ثم فإنها تستند على الالمركزية واإلدارة الذاتية.

 :على النحو التالي  لمانيةالجامعات األ ويمكن تناول نشر ثقافة الجودة في
 : األلمانية الجامعاتالقوى والعوامل المؤثرة على نشر ثقافة الجودة في   -أ

 القوى والعوامل ما يلي: هذه تتضمن
ألمانيا الغربية   هما: ،لى دولتينإقسمة نلمانيا م أظلت  لعامل السياسي:ا -1

م، وقد تأثر  1990في نوفمبر عام  همان تم توحيد ألمانيا الشرقية إلى أو 
لمانيا بالظروف السياسية التي مرت بها، وقد أنظام التعليم الجامعي في 

ظام  لمانيا تتمتع اليوم بمناخ ديمقراطي مستقل من خالل ن أأصبحت 
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يقر تقسيم السلطة والمسئولية بين الحكومة الفيدرالية في بون،   ،فيدرالي
حيث يمنح الدستور الفيدرالي مسئولية   ؛وحكومات الوليات المختلفة

التالي يجب العمل على وب أصلية فيما يخص التعليم ومحاولت تطويره،
ية  صبحت معظم الجامعات األلمانية مؤسسات تعليمأ ، كماتحسين جودته

ا من قبل الحكومة الفيدرالية، وهي الجهة التي  حكومية، مدعمة مادي  
تشرف على التعليم بصورة كاملة، كما تعامل الدولة الجامعات 

نها تتمتع بحق  أكمؤسسات مستقلة، ذات سلطة ذاتية، األمر الذي يعني 
اإلدارة الذاتية في إدارة شئونها اإلدارية والتعليمية، وتعتبر حرية قيام  

عضاء هيئة التدريس بالبحوث العلمية والتدريس حق تكلفه لهم الجامعة أ 
 ( 16:48). والدولة

يحتل القتصاد األلماني المركز الثالث بعد كل من العامل االقتصادي:  -2
 ،على ذلك العديد من العوامل ت الوليات المتحدة واليابان، وقد ساعد 

األلمان من حيث  والسمعة التي اكتسبها سلوب، األ :أهمهاالتي من 
لى  إتقان العمل، وقد غير التقدم القتصادي النظرة إ قدرتهم الكبيرة على 

 ،و سلعة استهالكيةأ نه خدمة أن كان ينظر إليه على أالتعليم، فبعد 
أن  و  ،نتاج والستثمارنه عامل من عوامل اإلأ ليه على إنظر ي صبح أ

 خرى.العائد منه يفوق العائد من المشروعات القتصادية األ
بالفلسفة   ن النظام التعليمي يتأثر أمما ل شك فيه العامل االجتماعي:  -3

 تكوين المجتمع الطبقي ومؤسساته الجتماعية،الجتماعية السائدة، وب
الذي فرضته ظروف ومقتضيات العصر  والنمط المتسارع لحركة الحياة، 

ن  أ، ومن المتوقع جامعيينعكس على التعليم الومن ثم  ،الذي نعيشه
تزداد معدلت سرعة التغيير حسب معطيات الواقع المعاش وفي 

 المستقبل القريب. 
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نشر ثقافة الجودة في الجامعات للى الحاجة إاألسباب التي دعت  -ب
 األلمانية: 
التي أوجبت على الجامعات األلمانية نشر ثقافة الجودة، سباب األتعددت 

 ( 22:49) :ما يلي من بينهاوكان 
عات في ألمانيا، وبالتالي ظهرت عوامل المنافسة بين  تزايد عدد الجام  -1

 الجامعات لجذب الطالب.
تطبيق نظم المحاسبية في التعليم نتيجة التوجه إلى الالمركزية، أدى إلى  -2

 الحاجة إلى هيئات ضمان الجودة لتقييم الجامعات بألمانيا.
ساعد الحراك الدولي للطالب على توليد حاجة ماسة لتحقيق جودة   -3

 سسات التعليمية. المؤ 
 تزايد الحاجة لحماية العمالء من البرامج ذات الجودة المنخفضة.  -4
التنافس في سوق التعليم، ويتمثل في ظهور ممولين للتعليم الجامعي على   -5

المستوى العالمي، وزيادة حدة التنافس العالمي؛ حيث ظهرت مفاهيم جديدة 
 مثل مؤسسات تعليمية بال حدود.

 :األلمانية الجامعاتي تطور نشأة الجودة ف -ج
ارتكزت نظم ضمان الجودة في ألمانيا قبل التسعينيات من القرن العشرين  

ويتم تقييم المؤسسات   ،ولها: ميكانيزم سوق العملأعلى ثالثة ميكانيزمات، 
م جودة المخرج، ومدى التي تقيّ  ى الخارجية في البيئة التنافسية عن طرق القو 

حيث تشمل   ؛الرقابة الظاهرة والكامنة ميكانيزم  أهداف الجودة، وثانيها:تحقق 
ساسها قياس الجودة مقارنة  أالرقابة الظاهرة عملية وضع القواعد التي يتم على 

ط الجودة الداخلية والخارجية، ضب ، وثالثها: ميكانيزمابالمعايير المحددة سلفً 
إلدارة  ركز على تقييم العناصر المختلفة للجامعة، ويعرف هذا النوع بايي الذ 

 ( 14:50)  .الذاتية للمعايير األكاديمية
وقد شهدت بداية التسعينيات من القرن العشرين زيادة اإلقبال على التعليم  

لى تزايد التأكيد على ضرورة التوجه نحو  إدى أالجامعي في ألمانيا، مما 
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(  1996) ، وفي عام داء في التعليم الجامعي تطبيق المحاسبية ومؤشرات األ
"مقترحات لتحسين جودة الجامعات من   :لعلوم بنشر تقرير بعنوانقام مجلس ا

بهدف توجيه المقررات والبرامج الدراسية وتحسين جودة   ؛خالل التقويم
 ( 54:51)   ."تصميمها وتنظيمها

ثرها بعمل  أقام المجلس القومي لالعتماد على  م(1998) وفي عام
ن الجودة، بهدف تفعيل رف بمشروع ضما لمدة ثالث سنوات ع   اقومي   ابرنامجً 

جراءاتها إو  الجامعات عملية تبادل المعلومات والخبرات في مجال تحسين جودة 
 لمانيا. أفي 

صدر مجلس الوزراء توصية حول التعاون  أ، م( 1998) وفي سبتمبر عام
وجاء في هذه التوصية "الجودة  ،الجامعات األوروبي في ضمان الجودة في 

 ."عضاء في المجلسف كل الدول األالعالمية للتعليم والتدريب هد 
وافقت م(، 1999) في عام  Bolognaعالن بولونيا إ وبمقتضى صدور 

ا لزيادة تنافسية أوروبا عبر مجال من  الدول الموقعة عليه على العمل سوي  
.  وروبي للتعليم العاليأجراءات التي تستهدف تكوين مجلس و اإل أالمقاييس 

(12:52 ) 
وروبية لهيئات ضمان الجودة الشبكة األ" نشئت أم(، 1999)  وفي عام

European Network of Quality Assurance Agencies"،   والتي
وروبية في تحقيق جودة التعليم، ثر كبير في تدعيم محاولت الدول األأكان لها 

نشاء مجلس العتماد القومي ليتولى مهمة تنظيم وتنشيط  إوفي نفس العام تم 
مستوياتها، كما   اختالفة في المؤسسات التعليمية على عملية الجودة التعليمي

الفيدرالية في تمويل مشروع خاص وفق مقتضيات مؤتمر   الحكومةتسهم 
" بالشراكة والمعلومات والخبرة الخاصة بتقويم  Rectors"مديري الجامعات 

 ( 34:53). الجودة بين الوليات الفيدرالية 
لمؤسسات التعليم العالي   " Salamancaوجاء توقيع اتفاقية "سلمانكا 

، لتغير النظرة إلى الجودة التعليمية، واعتبرت م(2001)  األوروبية في عام
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  ألوروبي، واعتبرتها الشرط الرئيس ا لمجلس التعليم العالي اساسي  أ الجودة بناءً 
 للثقة ومعادلة الدرجات.

  الصادر في ديسمبر  Berlin Declarationوقد أكد إعالن برلين 
تمثل بؤرة اهتمام   ـ ومن ثم الجامعات ـ  على أن جودة التعليم العالي م(،2003)

وزراء التعليم في كل أوروبا، ولذلك يبذل هؤلء الوزراء قصارى جهدهم لتطوير  
داة أأن أفضل وسيلة و  ؤي ى مستوى الجامعات األوروبية، ور  ضمان الجودة عل

، وقد أكد هذا لضمان الجودة في التعليم هي المؤسسات التعليمية ذاتها
  اإلعالن على ضرورة البدء في تطبيق نظم ضمان الجودة والعتماد في عام

ن التقويم والعتماد أداتين مهمتين لضمان الجودة  أ حيث أكد على  ؛م(2005)
 (23:54). في التعليم الجامعي

 األلمانية: آليات نشر ثقافة الجودة في الجامعات -د
تم تفعيلها لنشر ثقافة الجودة بين   هناك العديد من برامج الشراكة التي

 ( 4:55) :ما يلي وربية نذكر منهاالجامعات األ
 Jean Monnet for Europeanجون موني لالندماج األوروبي  -1

Integration . 
 Tempus.س تمب -2
 . Erasmus Mundusإيراسموس موندوس  -3
 .التعاون مع الدول الصناعية  -4
 التعاون الخارجي للتربية والتدريب. -5

، لكونه يهتم بإصالح  Tempusس" مكننا التعريف ببرنامج "تمب ي فمثاًل 
بية وغيرها من الدول و في العديد من الدول العربية واألور  العاليالتعليم 

، (1990)  سنة Tempusبرنامج  :وهي، المشاركة في هذا النوع من البرامج
  2009)الفترة الممتدة من ، التي تغطي Tempus IVوهو فى مرحلته الرابعة 

 (.2013إلى 
 ( 6:56) :ثالثة أنواعإلى   Tempusمشاريع برنامج تنقسم و 
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) Joint European Projectsالمشتركة المشاريع األوروبية  ـ النوع األول
JEPs)  ثالثة أصناف: وهي على 

الموجهة لتطوير   (JEPs)المشاريع األوروبية المشتركة  :الصنف )أ(
 .Curriculum developmentالمناهج 

للمعايير األوروبية المحددة من   اتسمح ببناء برامج تدريسية طبقً  والتي
وتطوير  خالل مبادئ "بولونيا" وتطوير مهارات وكفاءات الهيئات التدريسية، 

عن طريق توفير مخصصات مالية لقتناء  وتحديث الوسائل التعليمية 
 التجهيزات التكنولوجية للتعليم من حاسبات آلية وبرمجيات وغيرها. 

  الجامعية  دارةلإل(JEPs)المشتركة وروبية المشاريع األ ـ )ب(ف الصن
University Management  :عادة تنظيم الجامعات إ التي تركز على 

  نفاق الجامعي، ترشيد الحكم واإلو  تقوية القدرات اإلدارية والتسييرية،و  ،وهيكلتها
رد إدارة الموا شئون و  ، كالمكتبات حسين المصالح المركزية للجامعات، تو 

نظمة أتطوير و  عالم واإلدارة،نظمة اإلأدخال وإ البشرية ومصالح الطلبة،
 الروابط بين الجامعات ومحيطها.  تقويةوترقية و  ضمان الجودة،
: تهدف للبناء المؤسسي (JEPs)المشاريع األوروبية المشتركة  ـ الصنف )ج(

العالي لدول  دارية للجامعات ووزارات التعليمواإل إلى تطوير الهياكل المؤسسية
 كاديمية.دارية غير األالشراكة لترقية مهارات الهيئات اإل

 Structural and جراءات الهيكلية التكميلية اإل: النوع الثاني
complementary (SCMs) Measures:  جراءات موجهة إهي و

صالح السياسات الوطنية للتعليم  إوتدعيم عمليات  ،يات ستراتيج لتطوير اإل
 دان الشريكة.العالي في البل
 Individual Mobility Grants) منح التنقل الفردية ـ النوع الثالث

(IMGs) : لى مساعدة الهيئتين  إتهدف كصيغة تكميلية للصيغتين السابقتين و
التدريسية واإلدارية لجامعات دول الشراكة، على حضور دورات تدريبية  

 و في دول الشراكة.أبا و ور أوملتقيات في 
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لى البلدان  إوروبا، للتنقل أكاديمية في ه الصيغة الهيئات األكما تساعد هذ 
و تنظيم دورات تدريسية لفئات معينة من الفاعلين  ألقاء محاضرات الشريكة إل

في التعليم العالي، مما يسهل الحوار والتعاون بين المشاركين من الدول 
ية  كاديموروبية ودول الشراكة، كما تساعد على نقل الممارسات )األاأل

تهم  ا لى جامعإونقلها  ،فراد المعنيون واإلدارية( الجيدة التي يلمسها األ
 كممارسات سلوكية.

ا عن فحص ثقافة الجودة في نى مشروعً تب كما أن التحاد األوروبي
 (59:57) :، بهدف(EQCومن ثم الجامعات ) مؤسسات التعليم العالي،

ت التعليم العالي  خل مؤسساتحديد عمليات ضمان الجودة الداخلية دا أ ـ
سات للجزء الخاص ، مع إعطاء الهتمام لكيفية تنفيذ هذه المؤسو)الجامعات(

 ضمان الجودة الداخلية. بثقافة الجودة في
دة المؤسسية وعمليات ضمان  منافسة الديناميات بين تنمية ثقافة الجو  ب ـ

 . لنشره النهائي التقرير ديد الممارسات واألمثلة وتقديمها في، عند تحالجودة
امعات كأساس لعمليات وهذا يؤكد على أهمية ثقافة الجودة داخل الج

 . حقيقها ليس كعملية روتينية ورقيةتو ، ضمان الجودة
 :ةاألسترالي الجامعات نشر ثقافة الجودة فيـ 2

لديها نظام   أستراليان أل  ؛األسترالييكمن السبب وراء اختيار النموذج 
، يختلف عن كثير  واعتمادها يم الجامعيمتميز لضمان جودة مؤسسات التعل

من الدول المتقدمة، كما أنه يقدم رؤية واضحة عن العالقة بين تغيير سياسات 
ة،  األستراليضمان الجودة والتغيرات والتطورات التي قد تطرأ على الجامعات 

كما يحظى التعليم الجامعي باهتمام كبير   والتي بدورها تحاول التكيف معها،
 ة.األسترالي حكومة من قبل ال
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 :ة على النحو التالياألستراليالجامعات  ويمكن تناول نشر ثقافة الجودة في
 : ةاألسترالي الجامعات فيالقوى والعوامل المؤثرة على نشر ثقافة الجودة  -أ

ل يتجزأ من المجتمع، فال يمكن النظر إليه   ايمثل النظام التعليمي جزءً 
 لقوى والعوامل التي تؤثر في توجهاته.وا األستراليبمعزل عن المجتمع 

في   جودة التعليم الجامعيوتتمثل أهم القوى والعوامل التي تؤثر على 
 ما يلي: في ،أستراليا

أسهمت سياسة الدولة وتشريعاتها واللوائح والقوانين  العامل السياسي:  -1
كدت أكما  ة،األستراليتحقيق ضمان الجودة بالجامعات  المنظمة للحكم في

ة على أهمية ارتقاء الجامعات األسترالي مج النتخابية ألحزاب العمل البرا
 بمستوى أدائها، وتحسين البحث العلمي، والتميز في العملية التعليمية. 

تعتبر العوامل القتصادية من أهم العوامل التي تؤثر   العامل االقتصادي: -2
تحقيق  ة بالتوجه نحو األستراليبطريقة مباشرة على اهتمامات الحكومة 

 عامة،عوامل اقتصادية وتنقسم إلى ضمان الجودة في التعليم الجامعي، 
،  الموارد المالية التي تخصصها الحكومة لإلنفاق على التعليم :تتمثل في

تدعيم الشراكة بين   :يتتمثل ف خاصة بالمجتمع،عوامل اقتصادية و 
 الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف توفير مصادر بديلة

لعوامل وا ،لتمويل عمليات تطوير التعليم الجامعي وتحقيق ضمان جودته
زيادة معدلت الستثمار القومي في   :تتمثل فيالخاصة بالجامعات، 

 ( 24:58). البحث والتنمية من الموارد العامة والخاصة
لى تحقيق ضمان الجودة  إة األستراليإن سعي الحكومة  العامل االجتماعي: -3

أثر بالمناخ الجتماعي، والظروف الجتماعية السائدة في  في الجامعات يت
يؤكد على أهمية جودة الجامعات  المجتمع، ووجود رأي مجتمعي عام 

 ة. األسترالي
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 الجامعاتنشر ثقافة الجودة في للى الحاجة إاألسباب التي دعت  -ب
 :ةاألسترالي

نشر ثقافة   ةاألستراليتعددت األسباب التي أوجبت على الجامعات 
 ( 13:59) :جودة، وكان من بينها ما يليال
لى  إعليه من مستجدات دعت طرأت التغيرات في النظام التعليمي وما ـ 1

 ة. األستراليتحسين جودة الجامعات 
ماكن اللتحاق بالجامعات جعلت الحكومة أمطالبة المجتمع بزيادة ـ 2

معات نشاء جاإلى جانب إ ،النظام المزدوج في التعليم ت نشئ الفيدرالية
 قليمية.إلت اووك

 توجهات السياسة العامة نحو جودة التعليم.ـ 3
 توفير الحكومة الفيدرالية التمويل الالزم لضمان جودة التعليم الجامعي.ـ 4

 : ةاألسترالي الجامعاتتطور نشأة الجودة في  -ج 
أولى الخطوات لتوجه  وقد شهدت فترة السبعينيات من القرن العشرين

حيث حاولت  ؛ة نحو تحقيق الجودة في التعليم الجامعياألسترالي الجامعات 
ة العمل على إيجاد مناخ تنظيمي جيد يشجع على التقييم  األسترالي الحكومة 

ففي  الذاتي داخل قطاع التعليم العالي، وتحفيز الجامعات على رقابة أدائها،
لى ضرورة توضيح  إدعا وزير حكومة الكومنولث كاريبان  م(،1991) عام

واقتراح بعض المبادرات   ،ا المرتبطة بالجودة في التعليم الجامعيالقضاي
الخاصة بسياسة التعليم الجامعي، ومنذ تلك اللحظة أصبحت الجودة هي لغة  

المعايير، والتميز،  :مثل ،، مؤكدة على بعض المصطلحات أسترالياالعصر في 
تبني مفهوم   ة السعي نحواألستراليالفعالية، وبدأت بعض الجامعات والكفاءة، و 

 ( 22:60). الجودة والعتماد 
تكونت لجنة لضمان الجودة في التعليم العالي  م(، 1993)  وفي عام

ة داخل مؤسسات التعليم  كانت مهمتها فحص ضمان الجودة وأولويات اإلدار 
للمراجعة في ثالثة   انوعي   /اعام   اة، واقترحت اللجنة أسلوبً األستراليالعالي 
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البحث وخدمة و التعلم، و التدريس،  :هي ،الجامعيةنشطة مجالت من األ 
ذلك عمل مشروع  بمحتويات األنشطة الجامعية، وتال المجتمع، وربط التمويل

 ( 12:61)م(. 1994) البنية الداخلية البحثية عام 
تحت إشراف المجلس   AQFللمؤهالت  األستراليوقد تم تطوير "اإلطار 

ليمثل أداة   "MCEETYA ون الشباب الوزاري للتعليم والتوظيف والتدريب وشئ
والتدريب، ويختص   األسترالية للسياسة القومية لحماية جودة التعليم رئيس

لجميع المؤهالت القومية الحالية في قطاع   ةبوضع الخطوط اإلرشادية القومي
التعليم العالي، ووضع المبادئ الخاصة بالحصول على رخص لمزاولة المهن،  

نشاء هيئة قومية خاصة بالتعليم  إلى إكومة وقد نتج عن ذلك سعي الح
وضع برنامج خاص لتمويل  ب، كما نادى البعض م(1997) والتدريب عام

 ( 9:62). المشروعات البحثية لتحسين جودة التعليمو ث و وتدعيم البح
  AUQAة األسترالينشاء هيئة جودة الجامعات إتم  (،2000)وفي عام 

دار ومة ووزير التعليم العالي، ولكنها ت  من قبل الحك اوالتي يتم اإلشراف عليه
بواسطة جهات غير حكومية، وتتمثل رسالة هذه الهيئة في القيام بمراجعات  
دورية لمؤسسات التعليم العالي، والتأكيد على تطبيق معايير الجودة في نظام  

 التعليم العالي. 
 Australian األسترالينشاء مجلس البحث إتم م(، 2001) وفي عام

Research Council،  بمثابة أول هيئة حكومية مستقلة تتولى  هو الذي
مسئولية متابعة األداء البحثي بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والهيئات  

رشاد للحكومة حول آليات الستثمار في  ة، وتقديم النصح واإلاألسترالي البحثية 
 ( 11:63). النشاطات البحثية التي تبذل على المستوى القومي

كما تم إنشاء الوكالة القومية لضمان الجودة، وتتمثل مسئولياتها في 
وضع إطار محدد لضمان الجودة واعتماد مؤسسات التعليم الجامعي في  

 لجودة الشاملة.باوإدارة الجامعات  أستراليا
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 : ةاألسترالي الجامعاتآليات نشر ثقافة الجودة في  ـ د
إذ تصنف   ؛نوعية متميزة ة بسمعة األستراليى الجامعة الوطنية تحظ

؛  في اإلنتاج العلمي في قارة آسياالجامعة من ضمن أفضل أربع جامعات 
والتميز   ،على الريادة في البحث العلمي أسترالياحيث تعمل الجامعة الوطنية ب

  ومن ثم نشر ثقافة الجودة في التعليم الجامعي وتوجيههم، في تعليم الطالب 
 ( 8:64): من خالل

 بأفضل المعايير الدولية.مية متميزة بحوث علالمشاركة في  (1)
وتقديم إمكانات نوعية مالية   ،استقطاب أعضاء هيئة تدريس مبدعين (2)

 للتعرف على طاقاتهم الكامنة.
عضاء هيئة التدريس المنتجين  وضع سياسات مرنة لالحتفاظ بأ (3)

 جددين.والم
العمل على تبني بيئة صحية تشجع على المحافظة على المنافسة   (4)

 مية.العال
 لطالب وتشجيع التعليم المستمر.النوعي لتحسين ال (5)
ويستجيب لمطالب المهنة  ،بداعيتبنى التميز واإل  تقديم تعليم عال   (6)

 والمجتمع.
تنمية الخصائص الشخصية لخريجيها من خالل توفير بيئة تعليمية تتميز   (7)

 بالدعم والتحدي. 
تعرف على لل ،العمل على اإلفادة من التغذية الراجعة من سوق العمل (8)

 وكيفية تحقيق الخريجين لهذه الصفات. ،الصفات المرغوبة في الخريجين
تضمين خطط تفصيلية ومحددة لجميع أرجاء الحرم الجامعي، من   (9)

يات الجامعة، تعكس  ستراتيجإمصادر الدعم الرئيسة، ورسالة وأهداف و 
العتراف بالمعايير اإلدارية عالية الجودة، وخدمات دعم حيوية تمكن  

 ساسية.هدافها األأ جامعة من تحقيق ال
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ذ تسعى الجامعة لجعل إالتوسع في الترويج لخدمات الجامعة،   (10)
وخبراتها متاحة للجامعات األخرى، والمعاهد البحثية   مصادرها

 والمؤسسات الحكومية والمجتمع بشكل عام. 
 :يةاليابان الجامعات نشر ثقافة الجودة فيـ 3

إلـى مؤسسـات ة اليابانيـة المعاصـرة المعجـز جع العديد من التربـويين سـر ير 
يقوم  بير في غرس ثقافة الجودة في كل شيءهم إلى حد كالتعليم، تلك التي تس

ن الفـــرد "إ :تعبـــر عــن ذلـــك ميـــري هوايــت بقولهـــابــه أو يتعامـــل معــه الطالـــب، و 
سـواء كـان ذلـك فـي المنـزل أو  ،رهافـ يتشرب ثقافة الجـودة منـذ نعومـة أظالياباني 

 المدرسة". الشارع أو
 :يةاليابان الجامعات المؤثرة على نشر ثقافة الجودة في القوى والعواملأ ـ 
لى  إبالرغم من وجود بعض المؤشرات التي تشير  :العامل السياسي -1

ومنها وجود حكومة برلمانية، وأحزاب  ،دارة في اليابانلمركزية اإل
زية الدولة  لى مقاطعات، فإن مركإداري لليابان مختلفة، والتقسيم اإل

كبر حزب، كذلك تحمل حكام  تتضح في قيادة رئيس الوزراء أل
تشير اإلدارة المركزية إلى رغبة  و وليات إدارة الجامعات، ئالمقاطعات مس

لى جامعات مميزة، كما تعتمد الحكومة اليابانية على  إالدولة في الوصول 
اصر  حيث تقوم بالمزج بين عن ؛Internationalizationلتدويل اسياسة 

من التاريخ الياباني مع التأثيرات األجنبية والبتكارات الجديدة والتكيف 
 ( 20:65). مع عالم ما بعد الصناعة

حيث يعد   ؛اتعد اليابان من الدول الثرية اقتصادي   العامل االقتصادي: -2
متوسط مستوى المعيشة الياباني من أعلى المستويات في العالم، ولديها  

  ات، كما تقلص الفجوة بين األغنياء المستوي مستوى للديون من أقل
مما والفقراء في اليابان، فهي تعد واحدة من أضيق الفجوات في العالم، 

يسهم في تقارب الدارسين بالتعليم الجامعي، والتمييز بينهم على أساس  
 ( 6:66) .الكفاءة والعلم
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لى اعتماد المجتمع  إتشير العوامل الجتماعية  العامل االجتماعي: -3
بها، والنظام   يساس التكوين المجتمعأهي  ،الياباني على قيم راسخة

عالقات التناغم مع اآلخرين، واللتزامات منها:  ،األسري الياباني
ثر  أ الجتماعية المتبادلة، واحترام العمل، ومن ثم قد يكون لتلك القيم 

  ن التفكير العلمي أ يجابي على المالمح العامة لجامعات المستقبل، كما إ
لى البرامج التي تقدمها  والبتكار في التصدي للمشكالت ينعكس ع

 الجامعة.
 الجامعــات إلــى الحاجــة لنشــر ثقافــة الجــودة فــيدعــت  ســباب التــياألب ـ 
 :يةاليابان

تعددت األسباب التي أوجبت على الجامعات اليابانيـة نشـر ثقافـة الجـودة، 
 (12:67): وكان من بينها ما يلي

 تعليمي والبحثي في إطار متكامل وفق برامج محددة.تحسين األداء ال ـ1
مســـاعدة الجامعـــات علـــى تحديـــد أهـــدافها مـــن خـــالل عمليـــة التقيـــيم الـــذاتي، ـ 2

 ووضع خطط لتنفيذ وتحقيق ما لم يتحقق منها.
تحقيـــق مجتمعـــات المعرفـــة وتشـــجيع التنـــافس بـــين الجامعـــات والعمـــل علـــى  ـ3

 تحسين جودة التعليم بها.
ــوير الهي ـ4 ــيم تطـ ــددة للتقيـ ــة متعـ ــى أنظمـ ــاء علـ ــات بنـ ــي الجامعـ ــة فـ ــل اإلداريـ اكـ

 والمتابعة والفحص.
تحقيـــق التطـــوير المســـتمر للبـــرامج التعليميـــة التـــي تقـــدمها الجامعـــات لتلبيـــة  ـ5

 احتياجات المستفيدين.
 تنمية القدرة على التقويم الذاتي للبرامج التعليمية.ـ 6
ية سـتراتيجإلتزام الجامعات بوضع خطـة التأكيد على ترسيخ ثقافة الجودة، واـ 7

 لضمان الجودة.
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 :يةاليابان الجامعات التطور التاريخي لنشأة ثقافة الجودة فيـ  ج
لكـــن اليابــانيين جعلــوه أكثـــر بــالنموذج األمريكــي،  ان اليابــان تــأثرت كثيـــرً إ

ممـــا أدى إلـــى ظهـــور  ،مالءمـــة للقـــيم اليابانيـــة، وخلطـــوه مـــع العناصـــر الوطنيـــة
اباني فريد من نوعه، إذ يوجد في اليابان أضخم نظام للتعلـيم العـالي فـي نظام ي
لتعلـــيم العـــالي، ( مؤسســـة ل47000حيـــث توجـــد فـــي اليابـــان أكثـــر مـــن ) ؛العـــالم

وكـل الجامعـات الوطنيـة تعمـل مـن خـالل مـا يسـمى بهيئـة  ذات مستوى متميز،
 Japanese University Accreditation)اعتمــاد الجامعــات اليابانيــة 

(JUAA) Ageney)، فهي تعمل تحـت إشـراف  ،أما الجامعات المحلية العامة
ــة ــة  ،الحكومــــات المحليــ ــات والجامعــــات الخاصــ ــة اليابانيــــة للكليــ وشــــكلت )الهيئــ

األحـــدث، وتعمـــل و التـــي تشــرف علـــى المؤسســـات األصــغر  (،(APU)اليابانيــة 
ــا ــاوى هاتـــ ــع تتســـ ــى وضـــ ــول علـــ ــان للحصـــ ــه الجامعـــــات الخاصـــــة،  ن الهيئتـــ فيـــ

الجامعات العامة، أما الكليات الخاصة الحديثـة، فيـتم اإلشـراف عليهـا مـن قبـل ب
 (11:68). (APJC)هيئة الكليات الخاصة الحديثة في اليابان 

أصـــدرت الحكومــة اليابانيــة بعـــض المعــايير لتأســـيس  ،(1991) فــي عــام
ــتقاللية  ــين المؤسســــــات والســــ ــاس التنــــــافس بــــ ــى أســــ ــدة علــــ ــات المعتمــــ الجامعــــ

)اللجنــة الستشــارية( و ،جلــس تأســيس الجامعــة(وأوصــى كــل مــن )مالمؤسســية، 
في وزارة التربيـة، بضـرورة تطبيـق عمليـات الرقابـة الذاتيـة، والتقـويم الـذاتي، كـي 

 .وتطويرها تتم حماية الجودة في التعليم الجامعي
لتقــويم البــرامج التربويــة  اأصــدرت وزارة التربيــة نظامًــ  ،(2000وفــي عــام )

م نفسـها قـيّ  لجامعات اليابانية، وطلبـت مـن الجامعـات الوطنيـة أن ت  والبحثية في ا
ــطة المؤسســـــــــة الوطنيـــــــــة للـــــــــدرجات األكاديميـــــــــة، وتقـــــــــويم الجامعـــــــــات  بواســـــــ

(NIAD.UE)،  بيه بالنظم المعمول بها فـي بريطانيـا، وهولنـدا، شوهذا البرنامج
 (14:69): هما ،با، ويسعى إلى تحقيق هدفين أساسيينو ودول شمال أور 
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ــويم ال ـ1 ــارجيالتقـ ــين ف ،خـ ــي تحسـ ــة فـ ــاعد الجامعـ ــة، تسـ ــة راجعـ ــوفر تغذيـ ــو يـ هـ
ــاًل  ،التعلـــيم والبحـــث العلمـــي عـــن تـــوفير معلومـــات للمجتمـــع، عـــن أنشـــطة  فضـ

 الجامعة ومخرجاتها.
 ـ ضمان التطوير والمساءلة.2
 الجامعات اليابانية:  آليات نشر ثقافة الجودة في ـ د

بدعم   ،تضامنّية ،تعاونّية  ،بحثّية برامج (103) قامت الجامعة باستضافة
يتها البحثية التي  ستراتيجإشركة أجنبية ويابانية، وحددت الجامعة ( 200)من 

 تضمنت النقاط التالية: 
 ( 12:70): وذلك من خالل ،ادعم البحوث المستقلة والموجهة ذاتي  ـ 1

من خالل الستخدام الفعال  ،علىأ لى إالرتقاء بالبحث من أسفل  •
 الخارجي.  للتمويل

 .والرتقاء بها تأسيس نظام فعال ومرن لدعم البحوث  •
 ساسية.صدارات األكاديمية األالحفاظ على مكتبة تضم اإل  •

 برنامج مراكز التميز:  ـ2
الرياضة، من جانب وزارة التعليم، والثقافة، و  اهو مشروع يتلقى دعمً 

 ( 16:71): ، وتمثلت أهدافه في(2002) عام  بدأوالعلوم والتكنولوجيا، 
 تشكيل مراكز بحث وتعليم عالمية في الجامعات اليابانية.  •
إثراء الموارد البشرية القادرة على تحسين المستويات المعيارية البحثية   •

 وقيادة العالم.
  وقد نجحت طوكيو بالفعل في تأسيس الرتقاء ببناء جامعات عالمية؛ •

 ا للتميز داخل الجامعات.بحثي   امركزً  (28)
 جتمع:خدمة المـ 3

تؤكد جامعة طوكيو على التعاون بين الكليات من خالل البحوث البيئية،  
ومع الجامعات داخل وخارج اليابان، وتتضح جهود الجامعة في خدمة 

 ( 13:72): المجتمع الياباني والدولي من خالل
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 . ودعمها تأسيس شبكة تعليم وبحوث عالمية ومحليةـ 1
واتفاقيات تعاون  ، ارسمي   اتبادلي   ابرنامجً  (277) مشاركة الطالب فيـ 2

مدينة، وتستقبل الجامعة في   (47) في ،مؤسسة (200) بحثية مع أكثر من
 المقابل طالب كل عام. 

عام   Beijingافتتاح أول مكتب لربط الجامعة عبر البحار في بيجينج  ـ 3
وذلك لبدء مرحلة جديدة في جهود تعميق وتعزيز الروابط مع  (، 2005)

 عالم ككل. آسيا وال
 Integrated Researchتقديم نظام البحث التكاملي لدعم العلوم ـ 4

System for Sustainability Science (IR3S)،    وذلك بدعم من وزارة
التعليم اليابانية، وهو برنامج طموح خاص بالقضايا البحثية المرتبطة بالدعم 

 العالمي للمجتمع اإلنساني. 
في الروابط الدولية الخاصة بأفضل جامعات   اتمثل جامعة طوكيو عضوً ـ 5

 Association ofومنها رابطة جامعات آسيا الشرقية البحثية  ،العالم
Eastern Asia Research Universities والتحالف الدولي للجامعات ،

 . International Alliance of Research Universitiesالبحثية 
الذي يقوم  : مهرجان كومابا هما ، ن سنويينمشاركة الطالب في مهرجاني ـ 6

طالب الفرقتين األولى والثانية بتنظيمه، ومهرجان هونجو الذي تقوم 
بتنظيمه لجنة من طالب الجامعة ككل ومدته ثالثة أيام، ويمثل فرصة لدعم  

 أنشطتهم األكاديمية. 
في مؤسسات  نشر ثقافة الجودة  خبرات الدول العربية: ـ المحور الثاني

 :بعمان ليالتعليم العا
 :القوى والعوامل المؤثرة على نشر ثقافة الجودةأ ـ 

: تتمثل القوى والعوامل المؤثرة على نشر ثقافة الجودة في عمان فيمـا يلـي
(3:73) 
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 افظة على الستـقالل والسيادة،لى المحإتسعى عمان  :العامل السياسيـ 1
على  والشعوب وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول ،توثـيق قوى التعاون و 

، والمصلحة المشتركة، ومراعاة المواثـيق أسـاس من الحترام المتبادل
والمعاهدات الدولية واإلقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها، وكل هذا 

 . بها الجامعي ينعكس على التعليم 
القـتصاد  ومبادئ ،صاد الوطني أساسه العدالةالقـت: العامل االقتصاديـ 2

ثمـر بين النشاط العـام والنشاط الخاص، وهدفـه اء الم  ، وقوامـه التعاون البنّ الحر
بما يـؤدي إلى زيـادة اإلنتاج ورفع   ؛تحقيق التـنميـة القـتصاديـة والجتماعية

 ،وفي حدود القانون  ،ا للخطة العامة للدولةمستـوى المعيشـة للمواطنين وفقً 
مما ينعكس بالضرورة على توفير   ،وتتمتع عمان بموارد اقتصادية عديدة

 .الجامعيالتمويل الالزم لتحقيق جودة التعليم 
: العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات  العامل االجتماعيـ 3

تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب للمجتمع تكـفلها الدولة، 
ي في ممـارسة العمل الذ وتنظم العالقة بينهما، ولكل مواطن الحق ،العمل

، ول يجوز فـرض أي عمل إجباري على أحد يختاره لنفسه في حدود القـانون 
ق  توبمقابل أجر عادل، ومن هنا تش ،وألداء خدمة عامة ،إل بمقتضـى قانـون 

 عمان.   التعليم من الفلسفة الجتماعية فيفلسفة 
 التعلـيم العـالي ة فـيلـى الحاجـة لنشـر ثقافـة الجـودإدعت  سباب التياألب ـ 
 :بعمان

تعددت األسباب التي أوجبت على مؤسسات التعلـيم العـالي العمانيـة نشـر 
 (:7412) :ثقافة الجودة، وكان من بينها ما يلي

 .ومنح المجتمع والحكومة الثقة في مؤسساته ،الجامعيتطوير التعليم ـ 1
أفضـل مـع  ،نةفي السـلط الجامعيالتأكيد على توافق وانسجام نوعية التعليم ـ 2

 المعايير العالمية المعروفة.
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من قبـل األوسـاط األكاديميـة والمهنيـة  بالجامعات العمانية ضمان العترافـ 3
 والدولية.

 ورفع نسبة اللتحاق بها. وتحديثها،تطوير الجامعات العمانية ـ 4
ــة ـ 5 ــر فـــيالحاجـ ــين نظـــامي  إلـــى التغييـ ــيق بـ ــمان التنسـ ــي لضـ ــل التعليمـ الهيكـ

 .التعليم العام والعالي
تحقيـق التنميـة القتصـادية  محدودية مسـاهمة البحـث العلمـي للجامعـات فـيـ 6

 عمان. تماعية فيوالج
  بعمان: التعليم العالي التطور التاريخي لنشأة ثقافة الجودة فيج ـ 

الحكومة فـي أسستها  عمان؛بسلطنة أول جامعة  ،جامعة السلطان قابوس
( 42/95رقــم ) صــدر مرســوم ســلطانيم(، 1995) ، وفــي عــامم(1986) عــام

إلــى بنقــل تبعيــة كليــات التربيــة للمعلمــين والمعلمــات مــن وزارة التربيــة والتعلــيم 
ــالي، ــيم العـ ــطة التســـع  وزارة التعلـ ــل الكليـــات المتوسـ ــم تحويـ ــت كليـــات ثـ ــى سـ إلـ

ــل مــــن وليــــات الر  ــة فــــي كــ ــة موزعــ ــزوى جامعيــ ــتاق، ونــ ــرى ، ســ ، وصــــور، وعبــ
، (2004) لــى كليــات العلــوم التطبيقيــة عــامإصــاللة، وتــم تحويلهــا و ، وصــحار

 ، وهـيعمـان: جامعـة السـلطان قـابوس التعلـيم العـالي فـيمن أبـرز مؤسسـات و 
في عمان، وتضم عـدًدا مـن الكليـات، هـي: التربيـة، الوحيدة الحكومية الجامعة 

 بها كلية الحقوق عام ت لحقأ، و تجارة والقتصاد داب، وال، واآلوالهندسة، والطب 
ــم ، م(2006) ــريض عــــامثــ ــب كليــــات العلــــوم إ، م(2008) كليــــة التمــ لــــى جانــ

كليــة و  ،(امعهــدً  12)تضــم التــي والمعاهــد الصــحية ، قنيــةالتطبيقيــة والكليــات الت
شـقيه ب ا للتوسع في مؤسسـات التعلـيم العـاليونظرً  ،الدراسات المصرفية والمالية

نحــو تحقيــق الجــودة فــي الجامعــات العمانيــة، تــم  الحكــومي، والســعيالخــاص و 
 فــي ،(م65/98)إنشــاء مجلــس التعلــيم العــالي بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 

سم السياسة العامة للتعليم العالي والبحث ليعمل على ر (، 1998سبتمبر  27)
 (م2001/ 74) ا رقــم، كمــا أصــدر الســلطان قــابوس مرســومً العلمــي فــي عمــان

هيئة العمانية لالعتماد أنشئت ال(، 2010) عام عتماد، وفيبتأسيس مجلس ال
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 ، الصـــــادر فـــــي(م2010/ 54)رقـــــم  األكـــــاديمي بموجـــــب المرســـــوم الســـــلطاني
ــاد (، 3/5/2010) ــمان لتحـــل محـــل مجلـــس العتمـ ــئولة عـــن ضـ ، لتكـــون المسـ

ر نشـ  ا أساسـيا فـي، كمـا أن للهيئـة دورً فـي عمـان جودة مؤسسات التعليم العالي
لــت منــذ تأسيســها علــى وضــع نظــام وطنــي إلدارة جــودة فقــد عم ؛ثقافــة الجــودة

 ، ويأخــذ فــيلــى أفضــل الممارســات العالميــةإيســتند  ،عمــان التعلــيم العــالي فــي
 (35: 75) .الوقت نفسه متطلبات البيئة العمانية المحلية

 مـن الكليـات السـباقة فـي تبنـي نظـام االعلـوم التطبيقيـة حاليًـ وتعتبر كليـات 
الســتمرار فــي تطــوير فــي الغــرض منــه الــذي يتمثــل  ،ضــمان الجــودة بالســلطنة

ــيم ــة والتعلـ ــل فـــي قطـــاع التربيـ ــزة للعمـ ــوادر متميـ ــديم كـ ــدماتها، لتقـ ــا وخـ  ،برامجهـ
ــل،  طبـــقو  ــى ثـــالث مراحـ ــك علـ ــن و ذلـ ــة مـ ــة الثالثـ ــات للمرحلـ ــق الكليـ ــان تطبيـ كـ

وتشـكيل  ،ذاتيضمان الجودة من خالل تكليف الكليـات بإعـداد تقريـر التقيـيم الـ 
وكــذلك لجــان  ،لجنــة علــى مســتوى كــل كليــة أطلــق عليهــا لجنــة ضــمان الجــودة

وإلعــداد التقريــر الــذاتي الخــاص  ،فرعيــة لنشــر ثقافــة ضــمان الجــودة فــي الكليــة
 (141: 76). إصدارات منه ةبكل كلية مع إعداد ثالث

 :عمان بمؤسسات التعليم العالي فيآليات نشر ثقافة الجودة  ـ د
ــاء  تبــــادر ــلطنة باتخــــاذ خطــــوات مســــتمرة لالرتقــ ــيم العــــالي بالســ وزارة التعلــ

وتطـوير جودتـه لضـمان  ،بوجـه خـاص  ككـل، والجـامعي بمستوى التعليم العالي
المســـاهمة فـــي بنـــاء المجتمـــع المحلـــي  علـــىقـــدرتها تطـــوير كفـــاءة المخرجـــات و 

وزارة  مـن أهـم مبـادرات  ،وتنميته، ويعتبر مشروع إنشاء الشـبكة العمانيـة للجـودة
 بالتنسيق مع مجلس العتماد.  ،التعليم العالي

 اعضــوً ( 150)تضــم أكثــر مــن  ،شــبكة وطنيــة متخصصــة ومســتقلة وهــي
تعلــيم لليمثلــون خمســين مؤسســة  ،مجــال الجــودة مــن المســئولين والعــاملين فــي

مـن قبــل  االخاصـة والحكوميـة، وقـد تـم تدشـينها رسـمي   ، ومـن ثـم الجـامعيعـالي
 (14:77)(. م20/9/2006)وزيرة التعليم العالي بتاريخ معالي الدكتورة 
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 (:8756) :العمانية للجودة فيما يلي أهداف الشبكةوتتمثل 
عـن طريـق تبـادل  ،نشر الوعي وترسيخ الجودة بين مؤسسات التعليم العـاليـ 1

يات ســــــتراتيجالمعلومــــــات والمعــــــارف والمشــــــاركة فــــــي الممارســــــات الجيــــــدة واإل
 التعليم العالي. والخبرات بين مؤسسات 

ــاتهاخلـــق قنـــوات حـــوار وديـــة غيـــر ر ـ 2 ــيم العـــالي مؤسسـ  ســـمية بـــين وزارة التعلـ
للتشـــــاور فيمـــــا يتعلـــــق بالسياســـــات والتشـــــريعات ومناقشـــــة  ؛ومجلـــــس العتمـــــاد 

 التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في مجال ضمان الجودة.
ــر ـ 3 ــالي والوكــــالت األخــ ــيم العــ ــد وزارة التعلــ ــن المعــــايير تزويــ ــات عــ ى بمقترحــ

 والسياسات واإلجراءات المناسبة.
 مــن حيــث تعزيــز الجــودة التعلــيم العــاليرفــع كفــاءة المهــارات المهنيــة لقطــاع ـ 4

 .وضمانها
 لتعلــيم العــاليالتعــرف علــى متطلبــات التطــوير المهنــي للتــدريب فــي قطــاع اـ 5

 مع وضع أولويات لها.
 ي تعزيز الجودة.تضمين تطوير الوحدات التدريبية فـ 6
ــايا ـ 7 ــاة تواصـــل عبـــر اإلنترنـــت للمناقشـــات والمشـــاركات حـــول قضـ تأســـيس قنـ

 .وضمانها تعزيز الجودة
 تأسيس مجموعات العمل في الموضوعات ذات األولوية وفق الحاجة.ـ 8
خبــرات أعضـاء الشـبكة لغـرض المشـاركة فــي إنشـاء قاعـدة بيانـات لتفاصـيل ـ 9

 القدرات في كل القطاع.
دة حـــول جوانـــب ع األعضـــاء علـــى توثيـــق ممارســـتهم وخبـــراتهم الجيـــ جيشـــ تـ 10

 من خالل الستفسارات والمناقشات. ،س المستفادةو ر النجاح والفشل والد 
ــوعات ذات ـ 11 ــين الجـــودة فـــي الموضـ ــز وتحسـ ــة بتعزيـ إجـــراء البحـــوث المتعلقـ

 األولوية.
 منتظمة يساهم فيها كل قطاع التعليم العالي. تقاريرإصدار ـ 12
 مراجعة أداء الشبكة مقارنة بأهدافها مرة في السنة على األقل.ـ 13
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 منهاج العمل بالشبكة العمانية للجودة:
ــاء  ــتة أعضـ ــن سـ ــون مـ ــة تتكـ ــة تنفيذيـ ــكيل لجنـ ــم تشـ ــبكة تـ لتســـهيل إدارة الشـ

وثالثـــة أعضـــاء منتخبـــين كحـــد أدنـــى(،  ،صـــندوق للوأمـــين  ،وســـكرتير ،)الـــرئيس
وتســيير أمورهـا الفنيــة والماليـة، كمــا  ،الشـبكة اللجنــة مفوضـة إلدارة أعمــالهـذه و 

ــائهاأن  ــين أعضــ ــيق بــ ــا التنســ ــدوات  ،عليهــ ــيم النــ ــة  ،وتنظــ ــل الخاصــ وورش العمــ
فــــي  أعضــــاءً  اكمــــا يجــــب أن يكــــون أعضــــاء اللجنــــة التنفيذيــــة أساســــً  بالشــــبكة،

كون عضوية اللجنة ، وتةويجب أن يتم انتخابهم من قبل أعضاء الشبك ،الشبكة
ويـتم انعقـاد اجتماعـات  ،يتم تجديد العضوية ألكثر من دورتين لمدة عامين، ول

الشــــبكة علــــى أســــاس شــــهري، كمــــا تتلقــــى الشــــبكة الــــدعم اإلداري والستشــــاري 
بينمـــا تقـــدم وزارة  ،مـــن مجلـــس العتمـــاد  (website support)واإللكترونـــي 

ــبكة،  ــات الشـــ ــرامج وفعاليـــ ــاديمي الـــــالزم لبـــ ــدعم األكـــ ــالي الـــ ــيم العـــ ــوفر و التعلـــ تـــ
 (12:79). ستشارات فنية من حين آلخرا

 أستراليالمانيا و أجامعات  تحليل مقارن لنشر ثقافة الجودة في
 واليابان وعمان:

ليــه مـن خبــرات إلـى الوقــوف علـى مـا يمكــن التوصـل إيهـدف هـذا المحــور 
تفعيــــل نشــــر ثقافــــة الجــــودة فــــي  عــــال فــــين يكــــون لهــــا دور فأوتجــــارب يمكــــن 

حــاور الخاصــة بنشــر لتحليــل المقــارن لــبعض الم، ويتطــرق االجامعــات المصــرية
وعمــان، مــن  واليابــان، ،أســترالياو  ألمانيــا،: ثقافــة الجــودة فــي جامعــات كــل مــن

إلــى مــا يمكــن األخــذ بــه؛  ، وصــولً ، وأســباب ذلــكخــتالفحيــث أوجــه الشــبه وال
لتفعيل نشر ثقافة الجودة في التعليم الجـامعي فـي مصـر، وتتمثـل هـذه المحـاور 

 :فيما يلي
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 نشر ثقافة الجودة: القوى والعوامل التي تؤثر في -أ
ل يتجـزأ مــن المجتمـع، فـال يمكـن النظـر إليــه  ايمثـل النظـام التعليمـي جـزءً 

متأمــل لمثــل هــذه القــوى وال بمعــزل عــن القــوى والعوامــل التــي تــؤثر فــي توجهاتــه،
 :والعوامل في مصر ودول المقارنة يجد ما يلي

واليابان   أستراليالمانيا و أمصر و  ثقافة الجودة في يتأثر نشر: أوجه التشابهـ 1
:  ومنها ،وإن اختلفت شدتها ودرجة تأثيرها ،وعمان ببعض القوى والعوامل

ية  ، وقد تأثرت السياسة التعليمالعامل السياسي والقتصادي والجتماعي
، وقد نتج  أنها تعكس الظروف السياسيةكما  ،بالفلسفة الجتماعية لكل دولة

، تتابعه  تابعة ووليدة للمجتمع أن أصبحت مؤسسات التعليم العالي كعن ذل
ساس  أمحاولة لتحديد معالم الجامعات تكون على  أيحركته العامة، و  في

 تحديد طبيعة المجتمع بمختلف سياقاته.
  ةاليابان نتيجة تغير النظر  يختلف نشر ثقافة الجودة في :ختالفأوجه االـ 2
نه عامل من عوامل ألى إ ،و سلعة استهالكيةأمن كونه خدمة  لى التعليمإ

والعائد منه يفوق العائد من المشروعات القتصادية   ،نتاج والستثماراإل
بينما   فاره،ظأاليابان على الجودة منذ نعومة  ، ومن هنا نشأ الفرد فيخرى األ
إلى  وانتقل  ،لمانيا كان ظهور الجودة مرتبط بالصناعة والهتمام بالعاملأ في
مثل  ـ عمان  عليم الجامعي في ظهور العديد من التخصصات. ولكن فيالت

تي تؤثر على جودة مازال هناك العديد من العوامل ال ـ معظم الدول العربية
 . التعليم العالي

 :إلى الحاجة لنشر ثقافة الجودةدعت  سباب التياأل -ب
أعداد  لجامعات نتيجة الزيادة المطردة فيكان تزايد عدد ا: أوجه التشابهـ 1

نخفاض مستوى البرامج المقدمة لهم، والرغبة في تحسين األداء  ، واالطالب 
 .المقارنة لنشر ثقافة الجودة دعت دول التعليمي من أهم األسباب التي

سباب نشر ثقافة الجودة بين دول أتختلف بعض  :ختالفأوجه االـ 2
اسبية في التعليم  ؛ ففي ألمانيا كان الحراك الدولي والسعي لتطبيق المحالمقارنة
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، وتوفير  السياسة العامة نحو جودة التعليمكان توجه  أستراليا  بينما في ،العالي
، أما اليابان فكان تشجيع  التمويل الالزم لضمان الجودة الحكومة الفيدرالية 

جامعات والحرص على التقويم الذاتي للبرامج وتطويرها، ولكن  التنافس بين ال
هو ضمان العتراف  ،لنشر ثقافة الجودة رئيسأن السبب العمان  نجد في

 كاديمية والمهنية والدولية. وساط األاأل بالتعليم العالي في
 لنشأة ثقافة الجودة:  تاريخيالتطور الـ  ج
كان مطلب دول  هتمام بالجودة في التعليم العالين الإ أوجه التشابه:ـ 1

شابهت الدول في درجته وأساليبه، ومن هنا ت اختالف كافة على المقارنة 
وخاصة  كافة،مجالت الحياة لديها  الرغبة في السعي لنشر ثقافة الجودة في

 .مجال التعليم العالي
لى  إإن تاريخ نشأة الجودة وظهورها يختلف من دولة  ختالف:أوجه االـ 2

خر من دول  ، كما أن معايير ومرتكزات الجودة تختلف من نموذج آلأخرى 
تها  أظهور الجودة ونش ارتبط عامة  و النموذج األوروبيألمانيا أ  المقارنة؛ ففي 

، مليات والع كيز على القيادة واألداء التنظيميالتر  :، وهيببعض المعايير
وإقامة عالقات شراكة مع   ،بداعواإل ، تطوير كفاءة العاملينإلى ضافة باإل 

اك المسئولية  النهاية إدر  خرى على مختلف المستويات، وفيالمؤسسات األ
بداع المستدام  للجودة فأساسه اإل  األستراليبينما النموذج  ماعية للمؤسسة،الجت

بعمل نظام اعتماد المؤهالت   أسترالياسبيل ذلك قامت  ، وفيكمفتاح للتنافس
جودة   ة لختباراألستراليومن خالله تخضع الجامعات  (،AQF) األسترالي

  ةاألسترالي  هيئة تقييم الجامعات  لىإضافة ، باإلعلى المستوى الوطني
(AUQA) ، لضبط الجودة  األسترالي هيئة التدريب و(AQTF) ، أما النموذج

إدارة العمليات، ، منج للجودةفارتكز على معايير جوائز دي ،للجودة الياباني
، والتنظيم والتنمية، قالدة ديمنج التي تعتمد على معايير السياسات 

وتوكيد ضمان ليم والتدريب، التعو التخطيط للمستقبل، و ، والتحليل، والمعلومات 
،  على النتائجللجودة  وتأثيرات الجودة. بينما يركز النموذج العماني ، الجودة
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وتفعيل   ،تطوير الموارد البشريةو ، وتحقيق غاية المؤسسة، تعاملينرضا المو 
 دورها. 

 آليات نشر ثقافة الجودة: ـ د
والمشاركة في  ، أعضاء هيئة تدريس مبدعينكان استقطاب  :أوجه التشابهـ 1

  أبرز آليات نشر ثقافة الجودة التي من  بحوث متميزة على مستوى دولي
 اشتركت بها جامعات دول المقارنة. 

تاحة  إ بكافة  وبي ودول التحاد األور  ألمانيا هياختلفت  :ختالفأوجه االـ 2
وذلك من خالل نتائج اتفاقية   العالي،العديد من برامج الشراكة لتطوير التعليم 

، بينما اتجهت  والمؤهالت والعتراف الدولي بها ونظام توحيد الدرجات  ،نيابولو 
إلى جانب التوسع ، من التغذية الراجعة من سوق العملفادة نحو اإل أستراليا

، إنشاء مراكز للتميز، أما اليابان فاهتمت ب في الترويج لخدمات الجامعة
وافتتاح أول مكتب  ،لدعم العلوم  إلى تقديم نظام البحث التكامليضافة باإل 

نشاء الشبكة العمانية  إ لربط الجامعات عبر البحار، بينما اشتهرت عمان ب
 .وكفاءتها مؤسسات التعليم العاليللجودة لرفع قدرة 

مجال نشر ثقافـة الجـودة  الباحثة من نماذج وخبرات الدول فيوقد استفادت 
 ببعض المعطيات التالية:

 ،نواعهـاوأقيمهـا، و ، لجودة، وأهم خصائصـهاتعرف على ماهية نشر ثقافة االـ 1
 ومكوناتها.

يهــا بنــاء ثقافــة الجــودة الشــاملة فــي يســتند عل إلــى أهــم األســس التــيالتوصــل ـ 2
 .مؤسسات التعليم العالي

 .إبراز أهم مبررات السعي لنشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العاليـ 3
ة الجـــودة فـــي مؤسســـات عـــن المعوقـــات التـــي تحـــول دون نشــر ثقافـــ  الكشــفـ 4

 .التعليم العالي
ول المقارنــة لنشــر ثقافــة الجــودة فــي تتبعهــا د  الســتفادة مــن اإلجــراءات التــيـ 5

 ككل. الجامعات والتعليم العالي
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المكونـة لمؤسسـات  ضرورة شمول عملية نشر ثقافة الجودة لجميع العناصرـ 6
ة جــــــودة األداء ان اســــــتمراري، وأهميــــــة عمليــــــة المتابعــــــة لضــــــمالتعلــــــيم العــــــالي

 .الجامعي
بجامعة  تحول دون نشر ثقافة الجودة المعوقات التي ـ الث  ثا

 (لدراسة الحالة)كنموذج  اإلسكندرية
 :اإلسكندرية نبذة عن جامعة 

عد أول معهد حيث ت إلى مصر القديمة؛ اإلسكندريةترجع جذور جامعة 
 كل أنواع العلوم.لالنتشار ، جعل المعرفة عالمية واسعة للبحوث عرفه التاريخ

وقد بدأت الجامعة في ، (م1924) عام اإلسكندريةوقد أنشئت جامعة 
الحقوق، وكانت تتبع في  و  اآلداب  بكليتي ( 1939/ 1938)العام الجامعي 

(  1941) عام  ، وفين( جامعة القاهرة اآلذلك الوقت جامعة فؤاد األول )
لحتياجات  لبيةً وت في التعليم العالي ا للتوسعونظرً  كلية الهندسة،ت أنشئ

وأصبح   ،عن جامعة فؤاد األول اإلسكندرية؛ استقلت جامعة المجتمع السكندري 
ك الفترة تم  ، وفي تل(1942) م غسطس عاأ  في (جامعة فاروق األول )اسمها 

، وقد أطلق والزراعة ،والتجارة ،والطب  ،: العلوم، هيضافة أربع كليات أخرى إ
 (. 1952) عام  ريةاإلسكند جامعة  عليها السم الحالي

  ا في ا كبيرً شهدت الجامعة نمو  (، 1983 ـ1952)  وخالل الفترة من عام
  ا( عام عهد التمريض )كلية التمريض حاليً م حيث أنشئ ؛جميع التجاهات 

  امللصحة العامة ع ، ثم المعهد العالي(1956) ، وكلية الصيدلة عام(1954)
، (1971) ألسنان عاموكلية طب ا (،1966) ، وكلية التربية عام(1963)

  بأدفينا عام ، ثم كلية الطب البيطري (1972)  لطبية ومعهد البحوث ا
وكلية السياحة   ،كل من معهد الدراسات العليا والبحوث  ، ثم أنشئ(1975)

  اإلسكندريةأصبحت جامعة (، 1989) ومنذ عام ، (1983)  والفنادق عام
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وكلية التربية   ،اضية بنين، وكلية التربية الريمسئولة عن كلية الفنون الجميلة
 . ، وكلية رياض األطفالالرياضية بنات 

 من  تحت مظلتها كالتضم ن اآل  اإلسكندريةلى أن أصبحت جامعة إ
، وطب األسنان، والطب ، والصيدلةالهندسة، و الحقوق، و ، اآلداب  :كليات 

  ن، والتربية، والتربية الرياضية بني، والزراعة، والعلوم، والطب البيطري، والتجارة
، والتربية الرياضية بنات، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، ورياض األطفال

 والمعهد العالي، هي: المعهد العالي للتمريض  ،باإلضافة إلى عدد من المعاهد 
 .ومعهد الدراسات العليا والبحوث ، حة العامة، معهد البحوث الطبيةللص

لى وحدات ضمان  يشرف ع ،ضمان الجودةل اويوجد بالجامعة مركزً 
تضم العديد من أعضاء هيئة   لتياومعاهدها، الجودة بكليات الجامعة 

 :خالل الجدول التالييتضح عددها من  ، والتيالتدريس
 

( بيان بأعداد أعضاء وحدات ضمان الجودة بكليات جامعة  1جدول رقم )
 ومعاهدها   اإلسكندرية

 عدد األعضاء الكلية / المعهد المسلسل
  7 ابكلية اآلد 1
 7 كلية الحقوق  2
 11 كلية التجارة 3
 13 كلية العلوم 4
 8 كلية الطب 5
 11 كلية الهندسة 6
 5 كلية الزراعة 7
 11 سنانكلية طب األ 8
 10 كلية الصيدلة 9

 9 كلية التمريض 10
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 عدد األعضاء الكلية / المعهد المسلسل
 7 كلية التربية الرياضية بنين 11
 7 كلية التربية الرياضية بنات 12
 5 جميلةكلية الفنون ال 13
 6 كلية زراعة سابا باشا 14
 10 للصحة المعهد العالي 15
 14 كلية التربية 16
 7 معهد البحوث الطبية 17
 17 كلية الطب البيطري  18
 7 كلية السياحة والفنادق 19
 9 والبحوث معهد الدراسات 20
 6 كلية التربية النوعية 21
 7 طفالكلية رياض األ 22

استلزم   اإلسكندرية نشر ثقافة الجودة بجامعة  ات معوقللتعرف على و 
 :لت إعداد أداة على النحو التالياألمر إجراء دراسة ميدانية شم

 :أداة الدراسة
دبيات المرتبطة  ، واألطالع على نتائج الدراسات السابقة ضوء ال فيـ 1

المرتبطة بالتعليم العالي والجامعي   ، ونشر ثقافة الجودةودة والعتماد بالج
ض العبارات لبع (1)ملحق  لى صياغة مبدئيةإمكن التوصل أ، شكل خاص ب

تحول  حول المعوقات التي ةعضاء وحدات ضمان الجود أ تصف آراء  التي
،  بعاد عدة أتندرج تحت  ، والتياإلسكندريةبجامعة دون نشر ثقافة الجودة 

ضمان   مركزالجانب الخاص بو  والجانب التنظيمي، هي: الجانب القيادي،
عة في  الجانب الخاص بدور الجامو  ،بالجامعةووحدات ضمان الجودة  ،دةالجو 

 والجانب الخاص بالتمويل. خدمة المجتمع،
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موعة من المحكمين ممن  على مج الستبيان بصورته المبدئية تم عرض ـ 2
مدى مناسبة   حولالرأي بداء إ، و داة لتحكيم األ مجال الجودة  لهم خبرة في 

و  أو حذفه أ  لى ما يرون تعديلهإضافة ، باإل تحتهج تندر  العبارات للمجال التي
 ضافته. إ

جماع المحكمين  إضوء  داة الدراسة فيلى صياغة نهائية ألإتم التوصل ـ 3
 ( 2)ملحق  %.98الخبراء على العبارات المتضمنة فيها بنسبة  

 :أداة الدراسةوصف 
ت تصف معوقات نشر على عبارا الدراسة من استبيان يحتوي داة أتكونت 

 ، هي:خمسة محاور ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العالي في مصر في
الجانب الخاص  و (، 15ـ 1ومثلته العبارات من )  ،القيادةبالجانب الخاص 

ـ 16ومثلته العبارات ) ،بالجامعة ووحدات ضمان الجودة ضمان الجودة مركزب
خاص بدور  والجانب ال، (38ـ 23والجانب التنظيمي، ومثلته العبارات )(، 22

الجانب الخاص و ، (42 ـ39، ومثلته العبارات )خدمة المجتمع  الجامعة في
 (. 48ـ  42مثلته العبارات )و  ،بالتمويل
 :أداة الدراسةتطبيق 

بمعادلة جيمس لحساب حجم   داة الدراسة على عينة تم حسابهاأتم تطبيق 
حساب   تم ،للتأكد من الخصائص السيكومترية ألداة القياس ؛(98:80) العينة

والثبات بالتقنين على عينة استطالعية من مجتمع البحث ومن خارج   الصدق
 ا.فردً ( 30بلغت )  يالتالعينة األساسية 

 :يقطر األداة عن  صدقوتم حساب 
ولية على السادة وذلك بعرض الستبيان في صورته األ :صدق المحتوى 

  ،ت وذلك بهدف الوقوف على صحة صياغة العبارا ،(3المحكمين )ملحق 
وهل توجد   ،تنتمي إليه العبارة ة مدى انتماء العبارة للمحور الذيوكذلك معرف

 .عبارات يجب حذفها أو إضافتها أو تعديلها
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معامل تم حساب  ،الداخلي لعبارات الستبيانلتأكد من التساق ول 
 . ي إليه العبارةتنتم  درجة كل عبارة ودرجة المحور الذي بينلبيرسون  الرتباط 
تنتمي   درجة كل عبارة ودرجة المحور الذي ( معامالت االرتباط بين2جدول )

 لقياس االتساق الداخلي (30إليه العبارة )=
 محاور االستبانةمعوقات الخاصة بـال

 مركز ووحدات الجوانب القيادية
 ضمان الجودة

دور الجامعة في  الجوانب التنظيمية
 خدمة المجتمع

 التمويل

رقم 
 المفردة

معامل 
 باطالرت

رقم 
 المفردة

معامل 
 الرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 الرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 الرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 الرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 الرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 الرتباط

1 0.634 9 0.622 16 0.681 23 0.741 31 0.684 38 0.658 42 0.701 
2 0.705 10 0.637 17 0.688 24 0.682 32 0.743 39 0.639 43 0.695 
3 0.688 11 0.638 18 0.691 25 0.637 33 0.698 40 0.687 44 0.725 
4 0.594 12 0.637 19 0.681 26 0.692 34 0.682 41 0.697 45 0.718 
5 0.495 13 0.682 20 0.673 27 0.638 35 0.745 

  
46 0.744 

6 0.588 14 0.655 21 0.708 28 0.684 36 0.711 
  

47 0.729 
7 0.492 15 0.684 22 0.697 29 0.695 37 0.736 

    

8 0.637 
    

30 0.714 
      

 0.463( = 0.01قيمة معامل الرتباط الجدولية عند مستوى دللة )٭
درجة  ن قيم معامالت الرتباط المحسوبة بينأ ،(2يتضح من جدول )

عبارة وبين درجة كل محور  تنتمي إليه ال كل عبارة ودرجة المحور الذي
قيم أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى دللة   ،والدرجة الكلية لالستبيان

مما يدل على التساق الداخلي لعبارات المحور، وللمحور مع   ؛(0.01)
 ، مما يدل على صدق المقياس. الكليةالدرجة 
الحقيقـــي للمقــدار ثبــات درجـــات الســتبيان مــدى قياســه يقصــد بمفهــوم : الثبــات

 .التساق أو الدقة في القياس أي أنه يعني يهدف لقياسها، للسمة التي
لفا أثبات تم التأكد من ثبات المقياس بحساب معامل 

وذلك لمفردات كل محور   ،Cronbach`s Alpha   (108:81)خ كرونبا
كل مرة يتم حذف  ب معامل الثبات الكلي للمحور، وفيمع حسا ،على حدة
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المفردة، ثم  نتمي إليهت رات من الدرجة الكلية للمحور الذيباالع إحدىدرجات 
 .التأكد من ثبات الستبانة الكلية

لفا لعبارات محاور الستبانة ولمحاور الستبانة  أ( معامالت ثبات 4جدول )
 والثبات الكلي

 محاور االستبانةمعوقات الخاصة بـال

 مركز ووحدات الجوانب القيادية
دور الجامعة في  ب التنظيميةالجوان ضمان الجودة

 التمويل خدمة المجتمع

رقم 
 المفردة

معامل 
 الثبات

رقم 
 المفردة

معامل 
 الثبات

رقم 
 المفردة

معامل 
 الثبات

رقم 
 المفردة

معامل 
 الثبات

رقم 
 المفردة

معامل 
 الثبات

رقم 
 المفردة

معامل 
 الثبات

رقم 
 المفردة

معامل 
 الثبات

1 0.856 9 0.852 16 0.824 23 0.846 31 0.805 38 0.694 42 0.816 
2 0.844 10 0.862 17 0.796 24 0.819 32 0.816 39 0.803 43 0.76 
3 0.853 11 0.822 18 0.821 25 0.815 33 0.819 40 0.789 44 0.705 
4 0.799 12 0.799 19 0.831 26 0.822 34 0.804 41 0.806 45 0.711 
5 0.824 13 0.815 20 0.836 27 0.817 35 0.791 

  
46 0.682 

6 0.836 14 0.823 21 0.794 28 0.813 36 0.816 
  

47 0.658 
7 0.849 15 0.818 22 0.845 29 0.815 37 0.827 

    

8 0.863 
    

30 0.809 
      

 معامالت ثبات المحاور بدون حذف المفردة
0.866 0.845 0.848 0.811 0.819 

ور أقل بات مفردات كل محأن قيم معامالت ث ،(4يتضح من جدول )
، أي أن جميع المفردات تنتمي إليه المفردة من معامل ثبات المحور الذي

للمحور  ن تدخل المفردة ل يؤدي إلى خفض معامل الثبات الكليإحيث  ثابتة؛
تنتمي إليه المفردة، وقد بلغ معامل الثبات الكلي لمحاور المقياس   الذي

معامالت ثبات   وهي على التوالي، ( 0.811 ـ 0.848 ـ 0.845 ـ 0.866)
 .(0.872بلغ معامل الثبات الكلي ) ، وقد ، مما يدل على الثبات امرتفعة أيًض 

ومن اإلجراءات السابقة تأكدت الباحثة من صدق وثبات الستبانة  
صورتها النهائية تتكون من   اس العوامل المحددة، والستبانة فيوصالحيتها لقي 

  من ثالث بدرجة يجاب عنها ـ  (2بملحق ) كما هو موضحـ ( مفردة 48)
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حيث تأخذ الستجابات الثالث السابقة الدرجات  ؛ضعيفة(ـ  متوسطة ـ )كبيرة
؛ حيث  بصورة إيجابيةوجميع العبارات مصوغة  ، ( على الترتيب 1، 2، 3)

أما الدرجة  ،كل محور إلى ارتفاع درجة المعوقات  تشير الدرجة العالية في
كما يتضح من الجدول انخفاض أو قلة المعوقات المنخفضة فتشير إلى 

 :التالي
 ستجابات الثالث النسب المئوية لمتوسط ال( 5جدول رقم )

 % للمتوسط المتوسط 
ألقل من  ـ %33.33 1.66ألقل من  -1 موجود بدرجة ضعيفة

55.33% 
 % 77.67ألقل  ـ %55.33 2.33ألقل من  ـ 1.66 موجود بدرجة متوسطة

 %100.0 ـ %77.67  3 ـ 2.33 ةموجود بدرجة كبير 
  ى العبارات المتضمنة في النتائج الخاصة باستجابات أفراد عينة الدراسة عل

 كل محور من محاور االستبانة:
الدراسة  : المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لستجابات عينة (6جدول )

 " المعوقات الخاصة بالجوانب القيادية" على عبارات المحور األول 

 العبـــــــــــارات م
االستجابة  

بموجود  
بدرجة 
 كبيرة

االستجابة 
بموجود  
بدرجة 
 متوسطة

االستجابة 
بموجود  
بدرجة 
 ضعيفة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة "ت"  
 والداللة 

 %
 الترتيب للمتوسط 

ــل مـــــــــن  1 ــدد قليـــــــ ــة عـــــــ قناعـــــــ
القيـــــادات الجامعيـــــة بأهميـــــة 

 تطبيق الجودة

 89 8 70 التكرار
 53.29 4.79 41.92 النسبة 10 70.46 1.51 0.97 2.11

اتخــــاذ قــــرار تطبيــــق الجــــودة  2
ــبقه  ــم تســ ــات لــ ــى الجامعــ علــ
ــع  ــة للواقـــــــــــ ــة علميـــــــــــ دراســـــــــــ

 ومتطلباته

 136 7 24 التكرار

2.67 0.72 12.12
 81.44 4.19 14.37 النسبة 2 89.02 *

ــن  3 ــر مــــــ ــة الكثيــــــ ــة معرفــــــ قلــــــ
عضــــــــــاء هيئــــــــــة التــــــــــدريس أ 

 145 8 14 التكرار
2.78 0.58 17.42

* 92.81 1 
 86.83 4.79 8.38 النسبة
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 العبـــــــــــارات م
االستجابة  

بموجود  
بدرجة 
 كبيرة

االستجابة 
بموجود  
بدرجة 
 متوسطة

االستجابة 
بموجود  
بدرجة 
 ضعيفة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة "ت"  
 والداللة 

 %
 الترتيب للمتوسط 

 لجودة ومتطلباتهابماهية ا
تــم فــرض قــرار تطبيــق نظــام  4

الجـــــــــــودة بالجامعـــــــــــات دون 
ــوع  ــة إالرجــ ــاء هيئــ لــــى أعضــ

 التدريس أو المعنيين بتنفيذه  

 90 14 63 التكرار

 53.89 8.38 37.72 النسبة 9 72.06 *2.21 0.95 2.16

ن عــــــن لــــــم يــــــراع المســــــئولو   5
ــاذ قــــرار التطبيــــق الحــــد  اتخــ
ــن  ــى المطلـــــــــــوب مـــــــــ األدنـــــــــ

 المقومات الالزمة لتفعيله

 95 15 57 التكرار

 56.89 8.98 34.13 النسبة 6 74.25 *3.16 0.93 2.23

ــم يـــراع القـــرار اإل  6 ــات لـ مكانيـ
والمـــــــــوارد المتاحـــــــــة للكليـــــــــة 

ــدى اســــــتيفائها / ــد ومــــ المعهــــ
 التطبيقلمتطلبات 

 133 8 26 التكرار

2.64 0.74 11.22
 79.64 4.79 15.57 النسبة 3 88.02 *

ــدى  7 وجـــــــــــــود غمـــــــــــــوض لـــــــــــ
القيادات حول آليات تطبيــق 

 نظام الجودة

 101 25 41 التكرار
 60.48 14.97 24.55 النسبة 5 78.64 *5.45 0.85 2.36

ل تشــــجع إدارة الكليــــة دعــــم  8
قيق معايير ثقافة التغيير لتح

 الجودة

 0 37 130 التكرار
1.22 0.42 

-
24.15

* 
 0.00 22.16 77.84 النسبة 15 40.72

ــد رغبــــة فعليــــة لــــدى  9 ل توجــ
ــين األداء  اإلدارة لتحســــــــــــــــــــــــــ

دارات بالكليــــــــة بمختلــــــــف اإل
ــدف لتحقيـــــــــق الجـــــــــودة  كهـــــــ

 والقدرة على المنافسة

 29 12 126 التكرار

1.32 0.69 12.71
* 44.11 14 

 17.37 7.19 75.45 سبةالن 

دارة الكلية أساليب ل تيسر إ 10
وإجــــراءات العمــــل الخاصـــــة 

 بتحقيق معايير الجودة 

 29 20 118 التكرار
1.37 0.70 11.63

 17.37 11.98 70.66 النسبة 13 45.71 *

 8 73.05 *2.91 0.85 2.19 79 41 47 التكراردارة للمــوارد نــدرة توظيــف اإل 11
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 م2015يناير  –ألول العدد ا

 العبـــــــــــارات م
االستجابة  

بموجود  
بدرجة 
 كبيرة

االستجابة 
بموجود  
بدرجة 
 متوسطة

االستجابة 
بموجود  
بدرجة 
 ضعيفة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة "ت"  
 والداللة 

 %
 الترتيب للمتوسط 

الماليــة المتاحــة لــدعم بــرامج 
ــات تحقيـــــق الجـــــو  دة ومتطلبـــ

 بالكلية

 47.31 24.55 28.14 النسبة

ية لــدعم ســتراتيجإنــدرة وجــود  12
دارة العالقــــــات اإلنســــــانية اإل

 لجميع العاملين بالكلية

 122 7 38 التكرار
 73.05 4.19 22.75 النسبة 4 80.24 *5.89 0.89 2.41

مــام اإلدارة مســتوى اهت  تــدني 13
 والمقترحـــــــــــــــات بالشـــــــــــــــكاوى 

المتعلقـــــــــــة بمســـــــــــتوى األداء 
 المعهد /بالكلية

 47 20 100 التكرار

 28.14 11.98 59.88 النسبة 12 52.89 *6.32 0.84 1.59

حـــــــرص عـــــــدد قليـــــــل مـــــــن   14
ــادات اإل داريــــــة بالكليــــــة القيــــ

على المراجعة الدوريــة لفــرق 
العمــــــــل المشــــــــكلة لتحقيــــــــق 

 معايير الجودة

 91 16 60 لتكرارا

2.09 0.95 1.22* 69.66 11 
 54.49 9.58 35.93 النسبة

المعهــــــــد  /ل تــــــــوفر الكليــــــــة 15
ــ   انظامًـــ  ا لتقـــويم محكمًـــ  ارقابيـ

 اإلداراتداء بمختلف األ

 96 10 61 التكرار
 57.49 5.99 36.53 النسبة 7 73.65 *2.85 0.95 2.21

ــور ات متوســــــط درـجـــــ   المحــــ
 األول

 85 17 65 كرارالت 
2.09 0.40 2.93* 69.69  

 51 9.9 38.9 النسبة
 :يالحظ ما يلي  ،بالنظر إلى الجدول السابق

وأعلى نسبة   ،وأعلى متوسط ،( على الترتيب األول3حصلت العبارة رقم )ـ 1
العبارة الخاصة بقلة معرفة الكثير من أعضاء هيئة التدريس   ، وهيمئوية

وهذا يدل على عدم وجود آليات كافية لنشر ثقافة   ؛لباتهابماهية الجودة ومتط
اك  لى العزوف عن الشتر ، مما يؤدي إالكليات والمعاهد الجودة لدى مجتمع 

مما يدل  ،لهذه العبارة قيمته قليلة النحراف المعياري نشطتها، كما أن أ في
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 مجلة التربية املقارنة والدولية
 

 م2015يناير  –ألول العدد ا

  على إجماع أفراد العينة وعدم وجود تباين على آرائهم حول ما جاء بهذه
دراسة زينب و (، 2005) ، وهذا ما أشارت إليه دراسة أحمد السباعيالعبارة

 (. 2009كساب )
، لذا جاءت وأقل نسبة مئوية ،( على أقل متوسط8حصلت العبارة رقم ) ـ 2

ل تشجع دعم ثقافة   العبارة الخاصة بأن إدارة الكلية األخيرة في الترتيب، وهي
وعلى   ،دل على عدم توافر هذا المعوق وهذا ي ،التغيير لتحقيق معايير الجودة

والعمل على تحقيق معايير   أن إدارة الكلية تتفهم ضرورة التغيير والتطوير
قليل مما يدل على اتفاق أفراد العينة على   راف المعياري ، كما أن النحالجودة

رائهم حول هذه ، وبالتالي ل يوجد تباين كبير في آعدم توافر هذا المعوق 
 .(2007بدح )ليه دراسة أحمد ا ما أشارت إوهذ  ،العبارة

عدم  ، القياديةمن أهم المعوقات الخاصة بالجوانب  إن :لذلك يمكن القول
 . لدى أعضاء هيئة التدريس بالكليات توفير آليات لنشر ثقافة الجودة 

الدراسة  : المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لستجابات عينة (7جدول )
ووحدات  الجودةبمركز ضمان معوقات خاصة " ثانيعلى عبارات المحور ال

 بالجامعة"  ضمان الجودة

 العبـــــــــــارات م

الستجابة  
بموجود 
بدرجة 

 كبيرة

الستجابة 
بموجود 
بدرجة 
 متوسطة

الستجابة 
بموجود 
بدرجة 
 ضعيفة

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

قيمة "ت" 
 والدللة

 %
 للمتوسط

 الترتيب

رات التدريبيــة و قلـة الــد 16
المرتبطــــــــة بــــــــالجودة 

تقــــدم للعــــاملين  التــــي
 بمختلف الكليات

 55 36 76 التكرار

 32.93 21.56 45.51 النسبة  5 59.28 *3.33 0.86 1.78

ــدد    17 ــة عــ ــوفر الهيئــ  اتــ
مــــــن الكــــــوادر  قلــــــيال  

ــة فــي  ــة والمدرب المؤهل
مجــال ضــمان الجــودة 
 على مستوى الجامعة

 74 55 38 التكرار

2.22 0.79 3.52* 73.85 2 
 44.31 32.93 22.75 النسبة

 4 68.86 0.93 0.92 2.07 76 26 65 التكرارضــــــــــ ف العالقــــــــــات  18
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 م2015يناير  –ألول العدد ا

 العبـــــــــــارات م

الستجابة  
بموجود 
بدرجة 

 كبيرة

الستجابة 
بموجود 
بدرجة 
 متوسطة

الستجابة 
بموجود 
بدرجة 
 ضعيفة

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

قيمة "ت" 
 والدللة

 %
 للمتوسط

 الترتيب

االجتماعيـــــــــة التـــــــــي 
تجمــــع فــــرق الجــــودة 
ــف  ــة ومختلــــ بالجامعــــ

 الكليات

 45.51 15.57 38.92 النسبة

نـدرة وجــود قنـاة معلــن  19
 عنهــا لتلقــي الشــكاوى 

 بالكلياتمن العاملين 

 92 27 48 التكرار
 55.09 16.17 28.74 النسبة 3 72.26 *2.40 0.90 2.17

نــــــدرة وجــــــود قنــــــوات  20
مواقــــــــع  ـ)صــــــــناديق 

ــي إ ــة( لتلقــــــ لكترونيــــــ
مقترحــــــات العــــــاملين 

 بالكليات

 106 19 42 التكرار

2.29 0.90 4.13* 76.25 1 
 63.47 11.38 25.15 النسبة

ــ ف الصــــلة بــــين  21 ضــ
ــمان ف ــز ضــ ــق مركــ ريــ

الجـــــــــودة بالجامعـــــــــة 
 وفريق الجودة بالكلية

 34 0 133 التكرار

 20.36 0.00 79.64 النسبة 7 43.71 12.24 0.73 1.31

ــي 22 ــاق فــ ــل  اإلخفــ تفعيــ
ــة ــايير الخاصــــــ  المعــــــ
ــار مـــدير وحـــدة  باختيـ

الـواردة ضمان الجـودة 
 بلوائح الوحدات

 16 33 118 التكرار

1.39 0.66 12.01* 46.31 6 
 9.58 19.76 70.66 النسبة

ـــ   ات متوســــــــــط درـجــــــ
 لمحور الثاني

 65 28 74.3 التكرار
1.89 0.51 2.84* 62.93  

 39 17 44.5 النسبة

 :يلي يالحظ ما  ،لى الجدول السابقإبالنظر 
وأعلى نسبة مئوية؛ فجاءت  على أعلى متوسط،  ،( 20حصلت العبارة رقم ) ـ 1

مقترحات  رة الخاصة بندرة وجود قنوات لتلقيالعبا ، وهي الترتيب األول في
مما يدل على عدم توفير الهيئة لقناة تواصل تتعرف من   ؛العاملين بالكليات 

، حتى يمكنها  خاللها على جوانب القصور أو المقترحات الخاصة بالكليات 
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 مجلة التربية املقارنة والدولية
 

 م2015يناير  –ألول العدد ا

أكبر للكليات لتيسير   ها وتطوير آلياتها لتحقيق دعم فني أدائ إعادة النظر في
عبارات   حظ ارتفاع قيمة النحراف المعياري بالنسبة لباقيمادها، كما يالاعت

رائهم حول هذه آ ى وجود تباين بين أفراد العينة فيمما يدل عل ،المحور
 العبارة. 

وأقل نسبة مئوية؛ ومن ثم   ،على أقل متوسط ،(21حصلت العبارة رقم )ـ 2
الصلة بين فريق  العبارة الخاصة بضعف  ، وهيالترتيب األخير جاءت في

  م ؛ وهذا يدل على عد ة بالجامعة وفريق الجودة بالكليةمركز ضمان الجود 
الالزم   يقدم الدعم الفنيألن فريق ضمان الجودة بالجامعة  ،تحقق هذا المعوق 

ويحرص على الزيارات المنتظمة للتعرف على معوقات تطبيق   ،للكليات 
ص على تزويد الكليات بوثائق  ، كما أنه يحر الجودة وتقديم التيسيرات الالزمة

رجعية  وكذلك أية نماذج م ،وأية تعديالت تجرى على المعايير كافة،الهيئة 
قيمته   أن النحراف المعياري ، كما نالحظ للتوصيف أو التقويم، وغيرها

على عدم   راء أفراد العينة آ مما يدل على التفاق وعدم التباين بين  ، صغيرة
على أن قنوات التصال بين وحدة ضمان الجودة  ؛ مما يدل توافر هذا المعوق 

 . جامعة والكليات تتوافر بشكل كبيربال
لدراسة  : المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لستجابات عينة ا(8جدول )

 " معوقات خاصة بالجوانب التنظيمية"على عبارات المحور الثالث 

 العبـــــــــــارات م
االستجابة   

بموجود 
بدرجة 
 كبيرة

االستجابة  
بموجود 
بدرجة 
 متوسطة 

االستجابة  
بموجود 
بدرجة 
 ضعيفة 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

قيمة "ت"  
 والداللة 

 %
 الترتيب  للمتوسط 

اقتنـــــــاع عـــــــدد قليـــــــل مــــــــن  23
أعضــــــــاء هيئــــــــة التــــــــدريس 
والعــــاملين بالكليــــة بتطبيــــق 

 معايير الجودة

 149 8 10 التكرار

 89.22 4.79 5.99 لنسبةا 2 94.41 *21.06 0.51 2.83

لـــــم يــــــتم تــــــدريب العــــــاملين  24
ــاهيم  بالكليـــــــــــة علـــــــــــى مفـــــــــ

 جراءاتهاإالجودة و 

 70 36 61 التكرار
 41.92 21.56 36.53 النسبة 10 68.46 0.79 0.89 2.05

ــق  25 ــام الفريــــــــــــ ــة اهتمــــــــــــ  15 50.10 *7.90 0.81 1.50 34 16 117 التكرارقلــــــــــــ
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 م2015يناير  –ألول العدد ا

 العبـــــــــــارات م
االستجابة   

بموجود 
بدرجة 
 كبيرة

االستجابة  
بموجود 
بدرجة 
 متوسطة 

االستجابة  
بموجود 
بدرجة 
 ضعيفة 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

قيمة "ت"  
 والداللة 

 %
 للمتوسط 

 الترتيب 

الستشـــــــاري لنشـــــــر ثقافـــــــة 
الجــــودة بالكليــــة أو المعهــــد 

 بالدور المنوط به

 20.36 9.58 70.06 النسبة

ــدئي  26 ــود تصـــور مبـ نـــدرة وجـ
للمشكالت المتوقع حــدوثها 

 وطرق التعامل معها

 44 35 88 التكرار
 26.35 20.96 52.69 النسبة 13 57.88 *4.00 0.85 1.74

مســـــــــتوى الشـــــــــعور  تـــــــــدني 27
ــئولية  ــاس بالمســـــــــ واإلحســـــــــ

 البعض تجاه الكليةلدى 

 128 29 10 التكرار
 76.65 17.37 5.99 النسبة 4 87.03 *11.69 0.68 2.61

 112 20 35 التكرار ضعف الحوافز المعنوية 28
2.46 0.82 7.27* 82.04 6 

 67.07 11.98 20.96 النسبة
ضـــــــعف الحـــــــوافز الماليـــــــة  29

المقدمـــة للعـــاملين بوحـــدات 
ومختلــف  الجــودة بالجامعــة

 الكليات

 153 6 8 التكرار

 91.62 3.59 4.79 النسبة 1 95.61 *24.40 0.46 2.87

لــــــــــى ظــــــــــروف إالفتقــــــــــار  30
ــق  ــبة لتحقيــــ العمــــــل المناســــ

 الجودة وضمان استمرارها

 76 26 65 التكرار
 45.51 15.57 38.92 النسبة 9 68.86 0.93 0.92 2.07

ل يشــــارك جميــــع أعضـــــاء  31
يـــــة فـــــي تنفيـــــذ الخطـــــط الكل

ــودة  ــال الجــ ــة بأعمــ المرتبطــ
 بها

 135 8 24 التكرار

 80.84 4.79 14.37 النسبة 3 88.82 11.99 0.72 2.66

ن بالكليــــة و ـيـــ  يهــــتم المعنل 32
يـــــــــق معـــــــــايير بنتـــــــــائج تطب

 الجــودة للعمــل علــى تالفــي
 خطاء وتحسين الجودةاأل

 48 43 76 التكرار

 28.74 25.75 45.51 النسبة 14 57.88 *4.14 0.82 1.74

ضـــــعف قنــــــوات التصــــــال  33
قســـــــــــــام أبـــــــــــــين مختلـــــــــــــف 

 وإداراتها الجامعة

 50 60 57 التكرار
 29.94 35.93 34.13 النسبة 12 62.08 *2.25 0.79 1.86

ــل  34 ــاد علـــى العمـ قلـــة العتمـ
 الجماعي

 92 8 67 التكرار
2.15 0.97 2.00* 71.66 8 

 55.09 4.79 40.12 النسبة
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 العبـــــــــــارات م
االستجابة   

بموجود 
بدرجة 
 كبيرة

االستجابة  
بموجود 
بدرجة 
 متوسطة 

االستجابة  
بموجود 
بدرجة 
 ضعيفة 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

قيمة "ت"  
 والداللة 

 %
 للمتوسط 

 الترتيب 

ــابع البيروقراطـــي  35 ــة الطـ غلبـ
علـــــــى المنــــــــاخ التنظيمــــــــي 

 للجامعة

 107 34 26 التكرار
 64.07 20.36 15.57 النسبة 5 82.83 *8.34 0.75 2.49

ضــعف الرغبــة الفعليــة مــن  36
عضــــــــاء هيئــــــــة التــــــــدريس أ 

للمشـــــــــاركة فـــــــــي تحســـــــــين 
 األداء بالكلية

 62 52 53 التكرار

 37.13 31.14 31.74 النسبة 11 68.46 0.84 0.83 2.05

دارة للتطــــوير إنــــدرة وجــــود  37
ــل  داري اإل ــتم بتكامــــــــــــ تهــــــــــــ

الخطـــــــــط والتنســـــــــيق بـــــــــين 
ــة/  ــام الكليـــــــــ جميـــــــــــع أقســـــــــ

 المعهد

 87 47 33 التكرار

2.32 0.79 5.32* 77.45 7 
 52.10 28.14 19.76 النسبة

ــور ات امتوســــط درجــــ   لمحــ
 الثالث

 90 29 48.7 التكرار
2.23 0.38 7.72* 74.24  

 54 17 29.1 النسبة

 :، يالحظ ما يليلى الجدول السابقإبالنظر 
  ، وبالتاليوأعلى نسبة مئوية ،على أعلى متوسط ،( 29العبارة رقم )حصلت ـ 1

العبارة الخاصة بضعف الحوافز المالية  ، وهيالترتيب األول جاءت في
؛ وهذ يدل الجامعة ومختلف الكليات المقدمة للعاملين بوحدة ضمان الجودة ب

إقبالهم على المشاركة في  األفراد و يعوق اهتمام  على عدم وجود حافز مادي
أخرى يمكن أن يكون  ؛ وذلك لضعف مردودها مقارنة بأعمال أنشطة الجودة

أنشطة خدمة المجتمع   ، والمشاركة فيالنتدابات  :مثل ،أعلى لها مقابل مالي
منخفض مما   لجودة، كما أن النحراف المعياري اخارج إطار أنشطة وحدة 

ليه إ، وهذا ما أشارت فراد العينة على وجود هذا المعوق يدل على إجماع أ
 (.2005)  ويوسف الطائي، (2005)  اعيدراسة أحمد السب

وأقل نسبة مئوية؛ ومن ثم  ، على أقل متوسط، (25حصلت العبارة رقم ) ـ2
  اصة بقلة اهتمام الفريق الستشاري رة الخالعبا  ، وهيالمرتبة األخيرة جاءت في
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وهذا يدل على عدم توافر هذا  ،لنشر ثقافة الجودة بالكلية بالدور المنوط به
وحدة ضمان الجودة على أتم الستعداد  ا فيشاري  است  اوأن هناك فريقً  ،المعوق 

وعلى رأسهم   ،لى دعم من القيادات األكاديميةإولكن يحتاج  ،لممارسة دوره
كما جاءت قيمة النحراف المعياري   ،الكلية والوكالء ورؤساء األقسام عميد 

راء آمما يدل على وجود تباين بسيط بين  ،العبارات  متوسطة بالنسبة لباقي
 أفراد العينة حول هذا المعوق.

أن من أهم المعوقات المرتبطة بالجوانب   :ومن ذلك يمكن استنتاج
 .لين بوحدات الجودةالمالية للعام ضعف الحوافز ،التنظيمية
: المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لستجابات عينة الدراسة  (9جدول )

خدمة  جامعة فيالمعوقات الخاصة بدور الالرابع " على عبارات المحور 
 " المجتمع

 العبـــــــــــارات م

االستجابة  
بموجود  
بدرجة 
 كبيرة

االستجابة 
بموجود  
بدرجة 
 متوسطة

االستجابة 
د  بموجو 

بدرجة 
 ضعيفة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
"ت"  
 والداللة 

 %
 للمتوسط 

 الترتيب

ــعوبة وجــــــــــــــــود  38 صــــــــــــــ
ــا  ــاس رضـ ــايير لقيـ معـ

المســـتفيدين )  العمـــالء
 مـــــن الخـــــدمات التـــــي
ــة/   تقــــــــــــــــدمها الكليــــــــــــــ

المعهــــــــد( الــــــــداخليين 
 . والخارجيين

 53 47 67 التكرار

1.92 0.85 1.28 63.87 4 

 31.74 28.14 40.12 النسبة

ضـــعف العالقـــة بـــين  39
ــة وســــــــــــــوق  الجامعـــــــــــ

 العمل

 98 29 40 التكرار
 58.68 17.37 23.95 النسبة 3 78.24 *5.33 0.84 2.35

ضــــــــــعف التصــــــــــال  40
ــات التوظيـــف  بمؤسسـ

معرفـــــــة احتياجـــــــاتهم ل
 المرتبطـــــــة بخريجـــــــي

الجامعــة مــن مختلــف 
 التخصصات

 105 24 38 التكرار

2.40 0.84 6.20* 80.04 2 

 62.87 14.37 22.75 النسبة
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 العبـــــــــــارات م

االستجابة  
بموجود  
بدرجة 
 كبيرة

االستجابة 
بموجود  
بدرجة 
 متوسطة

االستجابة 
د  بموجو 

بدرجة 
 ضعيفة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
"ت"  
 والداللة 

 %
 الترتيب للمتوسط 

ــار إلــــى آليــــات  41 الفتقــ
لتحديـــــــــــد مشـــــــــــكالت 

 المجتمع
 

 102 32 33 التكرار

 61.08 19.16 19.76 النسبة 1 80.44 *6.67 0.80 2.41

ــط درجـــــــــــــ   ات متوســـــــــــ
 لمحور الرابعا

 90 33 44.5 التكرار
2.27 0.65 5.33* 75.65  

 54 20 26.6 النسبة

 :يالحظ ما يلي  ،ر إلى الجدول السابقبالنظ
، ومن ثم  وأعلى نسبة مئوية ،على أعلى متوسط ،( 41) حصلت العبارة رقمـ 1

لى آليات لتحديد  إالعبارة الخاصة بالفتقار  ، وهيالمرتبة األولى جاءت في
جماع أفراد العينة على عدم توافر آليات  إمشكالت المجتمع؛ وهذا يدل على 

ن تقدمه الكليات لحل هذه أ ، وما يمكن لتحديد مشكالت المجتمع ى كلياتهملد 
دوات ذا لم تتوافر األوإ ،وهذا معيار مهم من معايير الجودة ،المشكالت 

على تحقيق الجودة بالكلية، كما يالحظ أن   ـ  بالطبعـ الالزمة لتحقيقه يؤثر 
لى إ دي، مما يؤ العبارات  النحراف المعياري قيمته متوسطة بالنسبة لباقي

 .فراد حول هذا المعوق راء األآوجود تباين بين 
ا لحصولها على أقل  ؛ نظرً في المرتبة األخيرة ،( 38جاءت العبارة رقم ) ـ 2

معايير   العبارة الخاصة بصعوبة وجود  ، وهيمتوسط وأضعف نسبة مئوية
على عدم توافر   ؛ وهذا يدلمالء المستفيدين من خدمات الكليةلقياس رضا الع

ن الكليات لديها مقاييس لقياس رضا العمالء المستفيدين من  أ، و معوق هذا ال
مما يدل وجود تباين بين   ا يالحظ ارتفاع النحراف المعياري،خدماتها، كم

 . ول هذه العبارةراء أفراد العينة حآ
ت لى وجود آليات لتحديد مشكالإأن الفتقار  :ونستنتج من هذا المحور

 تواجه نشر ثقافة الجودة بالكليات.  التيمن أكبر المعوقات المجتمع، 
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لدراسة  الحسابي والنحراف المعياري لستجابات عينة ا : المتوسط(10جدول )
 "المعوقات الخاصة بالتمويل"على عبارات المحور الخامس 

 العبـــــــــــارات م

االستجابة  
بموجود  
بدرجة 
 كبيرة

االستجابة 
بموجود  
بدرجة 
 متوسطة

االستجابة 
د  بموجو 

بدرجة 
 ضعيفة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة "ت"  
 والداللة 

 %
 الترتيب للمتوسط 

ــعوبة تــــــــــوفير  42 صــــــــ
مصـــــــــــادر ماليـــــــــــة 

نشـــــــــــــطة ألتنفيـــــــــــــذ 
 الجودة

 135 14 18 التكرار

 80.84 8.38 10.78 النسبة 2 90.02 *13.84 0.65 2.70

قلـــة تـــوافر المـــوارد  43
ــة  ــة والماليــــــ الماديــــــ
 لتطبيـــــــــــق خطـــــــــــط

ـــــــــــتراتيجإو  يات ســــــــــــ
الجـــــودة بالجامعــــــة 

 ومختلف الكليات

 143 8 16 التكرار

2.76 0.61 16.03* 92.02 1 

 85.63 4.79 9.58 النسبة

ــدر  44 ــود لئحـــة  ةنـ وجـ
ــة  ــة خاصـــــــــــ ماليـــــــــــ
ــمان  ــدة ضـــــــــ بوحـــــــــ

 الجودة

 119 7 41 التكرار

 71.26 4.19 24.55 النسبة 3 82.24 *7.00 0.86 2.47

ــا  45 ــد نظـــــــ م ل يوجـــــــ
لتنميـــــــــــة المـــــــــــوارد 

 الذاتية بالكلية

 72 31 64 التكرار
 43.11 18.56 38.32 النسبة 5 68.26 0.69 0.90 2.05

نـــــــــــــــــــدرة وجـــــــــــــــــــود  46
يات ســــــــــــــــــــــــــــتراتيجإ

الســتثمار وتعظــيم 
 الموارد المتاحة

 90 57 20 التكرار

 53.89 34.13 11.98 النسبة 4 80.64 *7.77 0.70 2.42

ــادر  47 ــار مصـــ اقتصـــ
التمويـــــــــــــل علـــــــــــــى 
الجانـــب الحكــــومي 

 فقط

 64 25 78 التكرار

 38.32 14.97 46.71 النسبة 6 63.87 1.18- 0.92 1.92

ات متوســــــــط درـجـــــــ  
 لمحور الخامسا

 التكرار
39.5 24 104 2.39 0.41 12.21* 79.51  

 62 14 23.7 النسبة 
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( ومستوى دللة  166قيمة "ت" الجدولية عند درجات حرية )
(0.05 =)1.974 

 :، يالحظ ما يليالجدول السابق لىإبالنظر 
، ومن ثم  وأعلى نسبة مئوية ،على أعلى متوسط ،( 43حصلت العبارة رقم )ـ 1

العبارة الخاصة بقلة توافر الموارد المادية  ، وهيالترتيب األول جاءت في
على   ؛ وهذا يدليات الجودة بالجامعة والكليات تراتيج إس لتطبيق خطط و  والمالية

؛ حيث يعتبر التمويل  بإجماع أفراد العينة على وجودهأهمية هذا المعوق 
ن عقد ، وذلك أليسير العمل على نشر ثقافة الجودةلت  اا ومهم  جد   ا حيوي  عاماًل 

عداد مادة علمية كل هذا إ ورش عمل ودورات تدريبية واستدعاء مدربين و 
لهذه العبارة قليل مقارنة   اري أن النحراف المعي، كما يالحظ إلى تمويليحتاج 

مما يدل على اتفاق أفراد العينة على وجود هذا المعوق، وهذا  ؛العبارات  بباقي 
بد  سالمة عو ، (2005وفتحي عمارة )، عادل البنا ليه دراسةإما أشارت 

 (. 2012) محمود بدوي (، 2005العظيم )
ومن ثم   وأقل نسبة مئوية؛ ،على أقل متوسط ،(47حصلت العبارة رقم )ـ 2

قتصار التمويل على  العبارة الخاصة با  ، وهيالمرتبة األخيرة  جاءت في
ودة لها مصادر أخرى  ن وحدات ضمان الجوهذا أل ،فقط الجانب الحكومي

ورسائل المدارس، وكذلك التدريب  ،ؤيةمراجعة ر  : مثل ،د منهايمكن أن تستفي
 ،منه الوحدة تستفيد  ن يشكل مصدر تمويلأ، كل هذا يمكن الخاص بالجودة

ا يالحظ ارتفاع  ، كموعمل صندوق خاص بها  لها لكلية دارة اإبشرط دعم 
 . اء أفراد العينة حول هذه العبارةر مما يدل على تباين آ  النحراف المعياري 

أمام نشر   أن قلة الموارد المالية تشكل أكبر عائقمما سبق نستنتج: 
وفتحي عمارة  ، عادل البنا دراسة إليه، وهذا ما أشارت ثقافة الجودة بالكليات 

  ، (2007ر عبد العال )عنتو ، (2005وسالمة عبد العظيم )، (2005)
 (. 2012) ومحمود بدوي 
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الجامعات  تفعيل نشر ثقافة الجودة فيل مقترحة لياتآ ـ ارابع  
 :المصرية

الدراسة الميدانية من   وما تم التوصل إليه في ،من خالل اإلطار النظري 
التعرف على خبرات الدول وكذلك من خالل  ،ودةمعوقات نشر ثقافة الج

يمكن   التييمكن الخروج ببعض اآلليات  ،مجال نشر ثقافة الجودة األخرى في
تتمثل فيما   ، والتيمن خاللها تفعيل نشر ثقافة الجودة بالجامعات المصرية

 : يلي
الخاصة  المعوقاتللتغلب على تفعيل نشر ثقافة الجودة ل مقترحة آليات أ ـ

 :القيادية وانببالج
قليمي  ومثيالتها على المستوى اإلالجامعات المصرية تعميق الشراكة بين  ـ1

 .والعربي والدولي
 إنشاء مراكز للتميز واإلبداع بالجامعات.ـ 2
 .كافة الجامعات المصريةإنشاء شبكة معلومات للربط بين ـ 3
على المستوى   الجامعات أداء إنشاء مراكز لعمليات القياس المقارن لمستوى ـ 4

 وذلك بهدف: العربي،
عمليات   بين الجامعات العربية في ختالفتحديد نقاط التفاق وال •

 داء والجودة.األ
 نقل الخبرات بين الجامعات العربية والستفادة منها.  •
؛ ا مراكز القياس المقارن العالميةليهإتوصلت  الستفادة من النتائج التي  •

 .عالمية على المستوى العربيقياس البهدف تطبيق أفضل نظم ال
 أسوةً  ،للجامعات العربية بهدف وضع ترتيب عربيإجراء دراسة تقويمية  •

معات  ا لمعرفة قياس ترتيب الجابتحديد أفضل جامعات العالم، وتمهيدً 
 .العربية على المستوى العالمي
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للتعرف  قياس المقارن على المستوى الخارجيإنشاء مراكز لعمليات ال •
 .األداء بالجامعات العالمية تويات على مس

مراقبة   ، وهو قانون يتيح للمجتمع المدني الجامعات  الحرية فيقانون  تفعيلـ 5
 . من خالل مجلس أمناء الجامعة أداء الجامعات 

 .كافة الجامعات المصرية والمساءلة في للمحاسبة وضع نظامـ 6
  اوتقديم بحوثً ، الجامعات لمتابعة أداء  إنشاء مجلس جودة التعليم العاليـ 7

 من أجل تحسين األداء. الجامعات والتعاون بين  ،عن الجودة اوخططً 
 داريين. عضاء هيئة التدريس واإلتوفير دعم كبير للتنمية المهنية ألـ 8
 عضاء هيئة التدريس والطالب.نشطة البتكارية أل لأل  الكافي دعمالتوفير ـ 9

 .ديمي للطالب رشاد األكانشطة لتحسين اإلأتطوير واستحداث ـ 10
 نشطة الدولية.تدعيم األ و ، الجامعات إنشاء مراكز لتدويل ـ 11
 عمل جامعات متعددة التخصصات صغيرة الحجم. ـ  12
 المالية.  اواستقالليته   الجامعات زيادة موازنة ـ 13
دور المجلس   عادة النظر فيالجديد إل إصدار قانون التعليم العاليـ 14

 األعلى للجامعات ولجان القطاع. 
 تطبيق العتراف المتبادل بالدرجات العلمية والمهنية.ـ 15

  المعوقاتللتغلب على تفعيل نشر ثقافة الجودة ل مقترحة آلياتب ـ 
 :التنظيمية  الخاصة بالجوانب

التعليم   ببرامجا وتضمينها تدريجي   وأسسها،تدريس مفاهيم الجودة الشاملة   -1
 .الجامعي

تتضمن   ،وحديثة للتعليم الجامعي قة وشاملةتكوين قاعدة بيانات دقي  -2
 .العمل الخارجي جوانب العمل به واحتياجات سوق 

بحيث يتضمن الوظائف    ؛للجامعة إعادة النظر في الهيكل التنظيمي  -3
  زمة لتطبيق الجودة الشاملة، وتفادي التكرار والزدواجية فيالال
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محلي  تباط بين الجامعة والمجتمع التعميق الر و  ،المسئوليات والسلطات 
 .من خالل مناهج التعليم الجامعي

دارة المشروعات إوضع مؤشرات لقياس أداء وحدات الجودة بالكليات و   -4
 بالجامعة. 

التطوير للجامعات على   ضع آلية لقياس مردود العائد من تنفيذ برامجو   -5
 .مستوى كل مشروع

لستمرارية التحديث ومتابعة   يستراتيجتفعيل دور وحدة التخطيط اإل  -6
 وتقييمه.اء األد 

كآلية تنافسية تتسم بالكفاءة لتلبية   تمرار صندوق تطوير التعليم العالياس  -7
 احتياجات الجامعات للتطوير.

من خالل جذب  اه الجامعة لتدعيم التنوع الثقافي،زيادة فاعلية اتج  -8
 طالب من مختلف بالد العالم.

 .نجليزية بشكل جيد تطوير برامج تعليمية لتعليم اللغة اإل -9
ما يناسب   لىإتوجيه الطالب   إرشاد تساعد فيفير خدمات توجيه و تو  -10

 .الجامعات  قدراتهم وقبولهم في
معوقات الخاصة تفعيل نشر ثقافة الجودة للتغلب على الل مقترحة آلياتج ـ 

 : بهيئة ضمان الجودة
ويكون تمويلها من الحكومة   ،تبعية استقالل هيئة ضمان الجودة عن أي -1

 . ا عن وزارة التعليم العاليدً رى بعيخوالمصادر األ
 .إعداد برامج تدريب لكل مرحلةصياغة برامج تدريبية مسئولة عن  -2
 للجودة ومتابعة تنفيذه.  وضع هيكل تطبيقي -3
تطوير    إعداد وتوزيع نشرة دورية تحتوي على مفاهيم الجودة وأهميتها في -4

ن  وأهميتها بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملي ،الكلية
 والطالب.

 توضيح مفاهيم الجودة مع بداية كل دورة تدريبية. -5
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الجودة مع بداية كل عام   داد ندوات تثقيفية للطالب بمفاهيم ومعاييرإع -6
 جديد. دراسي

عن خطط كل   صدار تقاريرلكترونية للجامعات إلمحاولة تفعيل الشبكة اإل -7
 ليه.إوصلت  ومدى التقدم الذي ،كلية

 . د برامج تدريبية عن الجودةين بعقرفع مستوى العامل -8
المعوقـات الخاصـة  تفعيل نشر ثقافة الجـودة للتغلـب علـىل مقترحة آلياتد ـ 

 :بدور الجامعة في خدمة المجتمع
عالم المختلفة لنشر الوعي بثقافة الجودة في جميع  استخدام وسائل اإل -1

 ، واعتبار الجودة مسئولية كل مواطن. المجالت 
يعمل بها الطالب وأعضاء هيئة التدريس   ،دنيةللمشاركة الم كزامر قامة إ -2

 لخدمة البيئة. 
من خالل مشروعات ذات  عن فرص التعاون مع المجتمع المحليالبحث  -3

 اهتمام مشترك.
تفعيل نشر ثقافة الجودة للتغلب على المعوقات الخاصة ل مقترحة آليات هـ ـ

 بالتمويل: 
ر مصادر وفيخاص بكل كلية لتآخر ، و عمل مجلس أمناء للجامعة عام -1

 ا.كثر احتياجً الجوانب األ تمويل للكلية وتوزيعها في
فادة من لبحوث الجامعة ومبتكرات طالبها لإل تفعيل التسويق الخارجي -2

 عوائدها. 
المجتمع بقطاعاته   اتية للجامعة من خالل النصهار فيتنمية الموارد الذ -3

 خالل البحوث التطبيقية.  نم ـ قطاع الصناعةمثل المختلفة ـ 
يتفق مع المعايير الدولية ومتطلبات   ربط التمويل باألداء المؤسسي الذي -4

 الجودة.
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 : الدراسةهوامش 
مجلة التربية الجديدة، ، تعليم العالي في المنطقة العربيةاليونسكو، تأمالت في مستقبل ال .1

 .2000، بيروت، 21 العدد

المؤتمر ك المنظمي، زينب محمد كساب، مدى ترسيخ الثقافة الموجهة للجودة في السلو  .2
 13ـ 12، التعليم العالي بين تحديات الواقع ورؤى التطويرـ العلمي السنوي األول 

 .2009ديسمبر، 

متطلبات تحقيق الجودة واالعتماد في المدرسة المصرية  دلل فتحي عيد عطية،  .3
 .2010القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية،  ،"دراسة ميدانية"

"دراسة مقارنة بين الجامعات  ،ي، آليات ضمان الجودة والعتمادمنة هللا محمد لطف .4
، معهد الدراسات رسالة ماجستير غير منشورةالحكومية والخاصة في مصر"، 

 .2010التربوية: جامعة القاهرة، 

"دراسة تطبيقية على  ،اليمحمد حمدي محمد، تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الع .5
سكندرية، األكاديمية العربية ، اإلغير منشورة سالة ماجستيرر سكندرية، جامعة اإل

 .2007، للعلوم والتكنولوجيا

 ارجع إلى:  .6

"دراسة  ،، هاشم العبادي، إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعيـ يوسف الطائي
، 3 ، العدد1مجلة أم القرى للعلوم االقتصادية واإلدارية، المجلد  ،تطبيقية"

 . 2005، األردن

محمود السيد عباس، مقاومة التغيير تجاه ثقافة الجودة والعتماد لدى أعضاء  ـ 
مجلة جمعية التربية   ،"دراسة نظرية تحليلية" ،هيئة التدريس بالجامعات المصرية
 .2011 ، أغسطس، القاهرة،33. العدد 14المقارنة واإلدارة التعليمية، السنة 

"األساليب  ،دة في التربية والتعليمفلسفة إدارة الجو هناء محمود القبيصي، ـ 
 . 2013"، دار المناهج للنشر، عمان، والممارسات

إدارة الجودة الشاملة وإعادة هندسة إبراهيم عباس الزهيري:  هنداوي محمد حافظ، .7
والنشر   ، دار هبة النيل للطباعةالعمليات في التعليم، رؤى نظرية وخبرات عالمية

 . 2010والتوزيع، القاهرة، 
8. OECD and World Bank, Reviews of National Policies for Education, Higher 

Education in Egypt, OECD Publishing. 2010 

 .2003، وزارة التربية والتعليم، القاهرة، المعجم الوجيزمجمع اللغة العربية،  .9
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والتقنية في   ستراتيجية نشر الثقافة العلمية إالمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة،  .10
 .2006، دار العلوم والبحث العلمي، تونس، الوطن العربي

، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع مجمع اللغة العربيةمعجم لسان العرب،  .11
 .2004األميرية، 

، دار إدارة الجودة الشاملة في التعليمأسامة محمد شاكر، حميد محمد األحمدي،  .12
 . 2008سكندرية، حورس الدولية، اإل

  ، الجودة الشاملة واالعتماد المؤسسيرضا إبراهيم المليجي، مبارك عواد البرازي،  .13
"، عالم الكتب، القاهرة،  عصر المعلوماتية لتحقيق جودة التعليم في "رؤية مستقبلية

2010. 

، دار الجامعة  ستراتيجيات الجودة في التعليمإمحمد عطوة مجاهد، هشام فتوح عناني،  .14
 . 2011رية، سكندالجديدة، اإل

مجلة كلية  عبد المنعم نافع، الجودة الشاملة ومعوقاتها في التعليم الجامعي المصري،  .15
 .1996، أكتوبر 25 المجلد السابع، العدد، التربية بنها

عبد هللا بن محمد البطي، إدارة الجودة الكلية وإمكانية تطبيقها في الميدان التربوي   .16
 .2000، 42، العدد مجلة كلية التربيةالسعودي، الرياض، 

المؤتمر الثامن وآخرون، نظم الجودة الشاملة في التعليم العالي،  ،فخر الدين القال .17
 27ـ 24 العربيللوزراء والمسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن 

 . 2001، القاهرة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ديسمبر

هد، العتماد المهني للمعلم مدخل لتحقيق الجودة في التعليم، محمد إبراهيم عطوة مجا .18
 .2002، يناير 48مجلة كلية التربية المنصورة، العدد 

عبد الجواد رزق، متطلبات تفعيل ثقافة الجودة الشاملة بين قيادات التعليم  هاني .19
معة  ، جارسالة ماجستير غير منشورة"دراسة ميدانية" في محافظة الدقهلية،  ،األساسي

 .2004المنصورة، كلية التربية، 

، القاهرة، دار النهضة العربية االعتماد وضمان الجودة في التعليمسالمة عبد العظيم،  .20
 . 2005للنشر، 

عبد اللطيف عبد هللا العارف، معوقات تطبيق الجودة في التعليم العام من وجهة نظر   .21
لمؤتمر  ة الباحة التعليمية، االمسئولين والمشرفين التربويين ومديري المدارس في منطق

، الجمعية  أبريل 29 ـ28المنعقد في  ،الجودة في التعليم :بعنوان ،الرابع عشر
 .2007، السعودية للعلوم التربوية والنفسية
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الكليات التقنية   ماجد بن غرم هللا الحقيب الغامدي، مالءمة الثقافة التنظيمية السائدة في .22
، كلية التربية،  غير منشورة رسالة ماجستير، (TOM)لتطبيق إدارة الجودة الشاملة 

 . 2008جامعة أم القرى، األردن، 

"دراسة   ، عالم، إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي المصري  داليا حسن حلمي .23
، مايو 14، العدداإلسماعيليةمجلة كلية التربية على جامعة قناة السويس،  "ميدانية
2009. 

وي، أثر تطبيق مشروعات الجودة والعتماد األكاديمية مصطفى محمد أحمد الكردا .24
، رسالة ماجستير غير منشورة على ترسيخ ثقافة الجودة الشاملة بالجامعات المصرية،

 .2009جامعة المنصورة، كلية التربية، 

عقيل محمود رفاعي، الجودة والعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي بمصر،  .25
المؤتمر  تجاهات العالمية المعاصرة "تصور مقترح" ومتطلبات تطبيقه في ضوء ال 

بعنوان: اتجاهات معاصرة في تطوير التعليم في الوطن  ،العلمي السنوي الثامن عشر
، الجمعية المصرية للتربية المقارنة، كلية التربية بني فبراير 7ـ 6العربي، المنعقد في 
 . 2010، سويف، المجلد الثالث

، إدارة الجامعة المعاصرة سارات الثقافة التنظيمية فيمجواد كاظم لفته الكعبي،  .26
 .2014العين، اإلمارات، دار الكتاب الجامعي، 

محمد عبد السالم الركايبي، دراسة العالقة التنظيمية واستخدام األساليب للمحاسبة   .27
،  رسالة ماجستير غير منشورةاإلدارية: مع التطبيق على بيئة األعمال المصرية، 

 .2013درية، كلية التجارة، سكنجامعة اإل

28. Kefela . G. T." Understanding organizational culture and leadership :          

Enhance efficiency and Productivity". Pm World Today. 12 (1).2010 
محمد سعيد عبد المطلب هالل، إدارة مشروعات تطوير التعليم والثقافة التنظيمية  .29

، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة ،"دراسة تحليلية" ،معة عين شمسالسائدة بجا
 .2012عين شمس، كلية التربية، 

هناء حسين محمد عبد المنعم، متطلبات تنمية ثقافة التطوير المدرسي لمعلمي التعليم  .30
،  رسالة ماجستير غير منشورةاألساسي على ضوء المستجدات التربوية في مصر، 

 .2012، عين شمس كلية البنات، جامعة

أحمد سيد محمد سباعي، تقييم فرص تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة كمرتكز  .31
لتحسين جودة أداء العملية التعليمية، دراسة مقارنة بين الجامعات الحكومية والجامعات  
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  ـ، كلية التجارة رسالة دكتوراه غير منشورةالخاصة في جمهورية مصر العربية، 
 (.2005جامعة أسيوط، )

32. Kim. J. H. et. al. "Analysis of the effect of leadership and organizational 

culture on the organizational effectiveness of radiogical technologist,s working 

environments " . journal Of Radiography . 17(3).2011                   
33. Richard Daft . The Leadership experience. 4ed. Boston: engages 

Learning.2008  
34. Philipp Herzoj . Opened Closed Innovation: Different Cultures for 

Different Strategies. Prelin: Springer.2011  

35. Uif Daniel Ehlers and Dirk Schneckenberg. Changing Cultures In Higher 

Education : Moving Ahead to Future Learning. Perlin. Springer. 2010 

، دار  مداخل معاصرة إلصالح المؤسسات التعليمية فى مجتمع المعرفة، مديحة فخري   .36
 . 2014 الرضوان، عمان،

37.  Kim. J. H. et. al. "Analysis of the effect of leadership and organizational 

culture on the organizational effectiveness of radiogical technologist,s working 

environments " . journal Of Radiography . 17(3). 2011                
مقترح لتنمية ثقافة الجودة   ترونيإلك نهلة محمود محمد محمد، فعالية برنامج تدريبي .38

، جامعة شورةغير من رسالة ماجستير لمعايير القومية،ضوء ا لمعلمي التعليم العام في
 .2010القاهرة، معهد الدراسات والبحوث التربوية، 

بتسام عبد الرحمن حلواني، من أين يبدأ التغيير في ثقافة المنظمة؟ دراسة استطالعية،  إ .39
، معهد اإلدارة المؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية: نحو أداء متميز في القطاع الحكومي

 . 2009العامة بالرياض، 

االعتماد وضمان الجودة الشاملة لمدارس التعليم الثانوي جمي، محمد حسنين الع .40
 .2007، سكندرية، دار الجامعة الجديدة، اإلالعام

، األردن، دار  الجودة الشاملة في التعليم وتطبيقات األيزونوفل محمد البادي،  .41
 .2010البازوري العلمية للنشر والتوزيع.  

"نحو مؤسسة تعليمية فاعلة في عالم  ،مصطفى عبد السميع محمد، الجودة في التعلم .42
 .2008"، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة، متغير

، القاهرة، ستراتيجيات وتحديات تنفيذ الجودة في التعليم العاليإمحمد سعيد الطاهر،  .43
 . 2008الدار العربية، 

درية، دار التعليم كن، اإلسإدارة التعليم والجودة الشاملةمحمود فوزي أحمد بدوي،  .44
 .2010الجامعي، 
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 (1ملحق رقم )
 االستبانة بصورتها المبدئية  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلسكندريةجامعة 
 كلية التربية

 قسم التربية المقارنة
 

  /كليةن الجودة بوحدة ضما ستاذ الدكتور عضواأل
 ، تحية طيبة وبعد 

  في العاليتقوم الباحثة بدراسة بعنوان: "آليات تفعيل نشر ثقافة الجودة في التعليم 
جودة  تهدف إلى وضع آليات لتوسيع نشر ثقافة ال ، والتي ضوء خبرات بعض الدول"

تحديد أهم العوامل  وذلك من خالل  ،مصر في مؤسسات التعليم العالي في 
وذلك في ضوء   ،وكيفية التغلب عليها ،تحول دون نشر ثقافة الجودة التي والمعوقات

 خبرات بعض الدول في ضمان جودة التعليم العالي ونشر ثقافته. 
ونوا أحد أفراد عينة  فإنه يسر الباحثة أن تك ؛ا لما عرفتم به من خبرة ودرايةونظرً 

ن على مجموعة من  هذا الستبيا حيث يشتمل ؛تجيب على الستبيان الدراسة التي
الجودة في   العبارات تعبر عن بعض الممارسات الفعلية التي تحول دون نشر ثقافة

  جيًدا،  كل عبارة سيادتكم قراءةوالمطلوب من  .مصر مؤسسات التعليم العالي في 
ل تترك عبارة بدون اإلجابة عنها، وأمام كل عبارة  واإلجابة عليها حسبما يتم بالفعل.

 كاآلتي: ،ثالثة تقديرات تعبر عن مستوى األداء ،تمن هذه العبارا
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 مستوى األداء يتحقق بشكل مرتفع ودائم. إذا كان موافق،
 داء ل يتحقق من فترة إلى أخرى. إذا كان مستوى األ محايد،

 إذا كان مستوى األداء ل يتحقق. افق،مو  غير
 يان. هذا باإلضافة إلى إمكانية إضافة أي تعليق في نهاية بنود الستب

 .ملحوظة: سيتم استخدام نتائج الدراسة ألغراض البحث العلمي فقط
 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 زكي بدروسالباحثة/ د. وفاء 
 مدرس بقسم التربية المقارنة

 اإلسكندريةجامعة كلية التربية ـ 
 

 غير موافق  ى حد ماإل موافق  
    :المعوقات الخاصة بالجوانب القياديةـ المحور األول 

ــادات الجامعيــــة بأهميــــة  .1 قناعــــة عــــدد قليــــل مــــن القيــ
 .تطبيق الجودة

   

اتخاذ قرار تطبيق الجودة علـى الجامعـات لـم تسـبقه  .2
 دراسة علمية للواقع ومتطلباته.

   

عضاء هيئـة التـدريس بماهيـة قلة معرفة الكثير من أ  .3
 الجودة ومتطلباتها.

   

ام الجـودة بالجامعـات دون تم فرض قرار تطبيق نظـ  .4
ــدريس أولرجــــوع إا ــة التــ ــاء هيئــ ــى أعضــ ــين  لــ المعنيــ

 بتنفيذه. 

   

لـــم يـــراع المســـئولين عـــن اتخـــاذ قـــرار التطبيـــق الحـــد  .5
 األدنى المطلوب من المقومات الالزمة لتفعيله.

   

لــم يــراع القــرار اإلمكانيــات والمــوارد المتاحــة للكليــة/  .6
 لمعهد ومدى استيفائها لمتطلبات التطبيق.ا

   

   القيـــادات حـــول آليـــات تطبيـــق  وجـــود غمـــوض لـــدى .7
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 .نظام الجودة
تشــــجع إدارة الكليــــة دعــــم ثقافــــة التغييــــر لتحقيــــق  ل .8

 معايير الجودة.
   

اإلدارة لتحســـــين األداء توجـــــد رغبـــــة فعليـــــة لـــــدى  ل .9
كهـــدف لتحقيـــق الجـــودة  ،دارات بالكليـــةبمختلـــف اإل

 والقدرة على المنافسة.

   

ــراإد  ل تيســـر .10 ــاليب وإجـ ــة أسـ ــل ارة الكليـ ءات العمـ
 .الخاصة بتحقيق معايير الجودة

 
 

 
 

 
 

دارة للمــوارد الماليــة المتاحــة لــدعم اإل نــدرة توظيــف .11
 برامج ومتطلبات تحقيق الجودة بالكلية.

   

ــات اإل ســــــتراتيجية لــــــدعمنــــــدرة وجــــــود إ .12 دارة العالقــــ
 اإلنسانية لجميع العاملين بالكلية.

   

ترحـات والمق ام اإلدارة بالشـكاوى مسـتوى اهتمـ  تدني .13
 المعهد. /بالكلية المتعلقة بمستوى األداء

   

ــن القيـــادات اإل .14 ــل مـ ــدد قليـ ــة حـــرص عـ ــة بالكليـ داريـ
على المراجعة الدورية لفرق العمل المشكلة لتحقيـق 

 معايير الجودة.

   

ل تــوفر الكليــة/ المعهــد نظــام رقــابي محكــم لتقــويم  .15
 دارات.بمختلف اإلداء األ

   

 -------------------مقترحات  .16
---------------------- 

   

معوقات خاصة بهيئـة ضـمان الجـودة المحور الثاني ـ 
 :بالجامعة

 غير موافق  ى حد ماإل موافق 

   تقـدم  والتـي قلة الدورات التدريبية المرتبطة بالجودة -1
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 للعاملين بمختلف الكليات.
ــددً  -2 ــة عـــ ــياًل  اتـــــوفر الهيئـــ ــة  قلـــ مـــــن الكـــــوادر المؤهلـــ

ان الجـــودة علـــى مســـتوى والمدربـــة فـــي مجـــال ضـــم
 الجامعة.

   

ــع فــــرق  -3 ــة التــــي تجمــ ضــــعف العالقــــات الجتماعيــ
 الجودة بالجامعة ومختلف الكليات.

   

ــاةنـــدرة  -4 مـــن  لتلقـــي الشـــكاوى  معلـــن عنهـــا وجـــود قنـ
 العاملين بالكليات.

   

لكترونيــة...( نـدرة وجــود قنـوات )صــناديق ـ مواقـع إ -5
 لتلقي مقترحات العاملين بالكليات.

   

ــودة ضـــ  -6 ــمان الجـ ــز ضـ ــق مركـ ــين فريـ ــلة بـ عف الصـ
 بالجامعة وفريق الجودة بالكلية.

   

ــاق فــــي -7 ــار  اإلخفــ ــة باختيــ ــل المعــــايير الخاصــ تفعيــ
ــوائح  ــواردة بلـــــ ــودة والـــــ ــمان الجـــــ ــدة ضـــــ ــدير وحـــــ مـــــ

 الوحدات.

   

تفعيــل دور وحــدة ضــمان  اقتراحــات أخــرى تســهم فــي ـ8
 لنشر ثقافة الجودة بها: ،الجودة بالجامعة

----------------------------
-- 

   

 غير موافق  لى حد ماإ موافق  :معوقات خاصة بالجوانب التنظيمية المحور الثالث ـ
اقتنــــــاع عــــــدد قليــــــل مــــــن أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس  .1

 والعاملين بالكلية بتطبيق معايير الجودة.
   

مفـاهيم الجــودة لـم يــتم تـدريب العــاملين بالكليـة علــى  .2
 جراءاتها.وإ
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ــا .3 لنشـــر ثقافـــة الجـــودة  م الفريـــق الستشـــاري قلـــة اهتمـ
 بالكلية أو المعهد بالدور المنوط به.

   

للمشكالت المتوقع حدوثها  ندرة وجود تصور مبدئي .4
 وطرق التعامل معها.

   

مســـتوى الشـــعور واإلحســـاس بالمســـئولية لـــدى  تـــدني .5
 البعض تجاه الكلية.

   

    ضعف الحوافز المعنوية. .6
المقدمـــة للعـــاملين بوحـــدات ضـــعف الحـــوافز الماليـــة  .7

 الجودة بالجامعة ومختلف الكليات.
   

لى ظروف العمل المناسبة لتحقيق الجـودة الفتقار إ .8
 وضمان استمرارها.

   

ل يشـــارك جميـــع أعضـــاء الكليـــة فـــي تنفيـــذ الخطـــط  .9
 المرتبطة بأعمال الجودة بها.

   

ن بالكليــــة بنتـــائج تطبيـــق معــــايير يهـــتم المعنيـــو ل  .10
خطــــــاء وتحســــــين عمــــــل علــــــى تالفــــــي األلل الجــــــودة
 الجودة.

   

ــام  .11 ــين مختلــــــف أقســــ ــال بــــ ــوات التصــــ ــعف قنــــ ضــــ
 دارات الجامعة.وإ

   

    .قلة العتماد على العمل الجماعي .12
 علــى المنــاخ التنظيمــي البيروقراطــيغلبــة الطــابع  .13

 للجامعة.
   

عضــاء هيئــة التــدريس أ ضــعف الرغبــة الفعليــة مــن  .14
 الكلية.للمشاركة في تحسين األداء ب

   

   تهـــــتم بتكامـــــل  اإلداري دارة للتطـــــوير إنـــــدرة وجـــــود  .15
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 الخطط والتنسيق بين جميع أقسام الكلية/ المعهد.
 اقتراحات:

 
---------- 

   

 ـ المعوقـات الخاصـة بـدور الجامعـة فـيالمحور الرابع 
 :خدمة المجتمع

   

ــايير لقـيــــــ  -1 ــود معـــــ ــعوبة وجـــــ ــا العمـــــــالء صـــــ اس رضـــــ
 /التـــــي تقـــــدمها الكليـــــة )المســـــتفيدين مـــــن الخـــــدمات 

 المعهد( الداخليين والخارجيين.

   

    ضعف العالقة بين الجامعة وسوق العمل. -2
ــال بمؤسســــــات التوظيــــــف ل -3 ــعف التصــــ ــة ضــــ معرفــــ

الجامعة مـن مختلـف  احتياجاتهم المرتبطة بخريجي
 التخصصات.

   

    الفتقار إلى آليات لتحديد مشكالت المجتمع. -4
 اقتراحات:

 
   

 غير موافق  لى حد ماإ موافق  :المعوقات الخاصة بالتمويل ـ الخامسالمحور 
    .نشطة الجودةصعوبة توفير مصادر مالية لتنفيذ أ .1
تـــوافر المـــوارد الماديـــة والماليـــة؛ لتطبيـــق خطـــط  قلـــة .2

 ستراتيجيات الجودة بالجامعة ومختلف الكليات.وإ
   

وجـــــود لئحـــــة ماليـــــة خاصـــــة بوحـــــدة ضـــــمان  نـــــدرة .3
 الجودة.

   

    ل يوجد نظام لتنمية الموارد الذاتية بالكلية. .4
   ســتراتيجيات الســتثمار وتعظــيم المــوارد نــدرة وجــود إ .5
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 المتاحة.
ــادر التمويـــل علـــى الجانـــب الحكـــومياقتصـــار  .6  مصـ

 فقط.
   

 اقتراحات:
 
 

   

 ل لديك اقتراحات للتغلب على تلك المعوقات؟ه
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 ( 2ملحق رقم )
 ائيةصورتها النه االستبانة في

 
 
 
 
 

 
 اإلسكندرية جامعة 

 كلية التربية
 قسم التربية المقارنة

 /كتور عضو وحدة ضمان الجودة بكليةاألستاذ الد
 تحية طيبة وبعد،

"آليات تفعيل نشر ثقافة الجودة في التعليم العالي في   :تقوم الباحثة بدراسة بعنوان
شر ثقافة الجودة  والتي تهدف إلى وضع آليات لتوسيع ن ، ضوء خبرات بعض الدول"

في مؤسسات التعليم العالي في مصر، وذلك من خالل تحديد أهم العوامل  
والمعوقات التي تحول دون نشر ثقافة الجودة وكيفية التغلب عليها، وذلك في ضوء  

 خبرات بعض الدول في ضمان جودة التعليم العالي ونشر ثقافته. 
رُّ الباحثة أن تكونوا أحد أفراد عينة  فإنه ي س   ؛ا لما عرفتم به من خبرة ودرايةونظرً 

الدراسة التي تجيب على الستبيان؛ حيث يشتمل هذا الستبيان على مجموعة من  
العبارات تعبر عن بعض الممارسات الفعلية التي تحول دون نشر ثقافة الجودة في  

 جيًدا والمطلوب من سيادتكم قراءة كل عبارة عليم العالي في مصر.مؤسسات الت
ل تترك عبارة بدون اإلجابة عنها، وأمام كل عبارة  جابة عنها حسبما يتم بالفعل.واإل

 ، كما يلي:ثالثة تقديرات تعبر عن مستوى األداء ،من هذه العبارات
 األداء يتحقق بشكل مرتفع ودائم. إذا كان مستوى  موافق،

 إذا كان مستوى األداء ل يتحقق من فترة إلى أخرى.  حايد،م
 إذا كان مستوى األداء ل يتحقق.غير موافق، 

 هذا باإلضافة إلى إمكانية إضافة أي تعليق في نهاية بنود الستبيان. 
 ملحوظة: سيتم استخدام نتائج الدراسة ألغراض البحث العلمي فقط.

 كمشاكرة لكم حسن تعاون
 د. وفاء زكي بدروس /الباحثة

 مدرس بقسم التربية المقارنة
 سكندريةاإلجامعة ـ كلية التربية 
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موجود   
بدرجة 
 كبيرة

موجود  
بدرجة 
 متوسطة

موجود بدرجة 
 ضعيفة 

المعوقــــــات الخاصــــــة بالجوانــــــب  المحــــــور األول ـ
 :القيادية

   

قناعـــــة بعـــــض مـــــن القيـــــادات الجامعيـــــة بأهميـــــة  -1
 تطبيق الجودة.

   

اتخــاذ قــرار تطبيــق الجــودة علــى الجامعــات دون  -2
 دراسة علمية للواقع ومتطلباته.

   

قلــــة معرفــــة الكثيــــر مــــن أعضــــاء هيئــــة التــــدريس  -3
 بماهية الجودة وفلسفتها.

   

تــم فــرض قــرار تطبيــق نظــام الجــودة بالجامعــات  -4
 دون الرجوع إلى المعنيين بتنفيذه.

   

لـم يأخـذ المسـئولون عــن اتخـاذ قـرار التطبيـق فــي  -5
اعتبـــارهم الحـــد األدنـــى المطلـــوب مـــن المقومـــات 

 الالزمة لتفعيله.

   

    نظام للمحاسبية )المساءلة( بالكلية. ل يوجد  -6
وجود غموض لـدى القيـادات حـول آليـات تطبيـق  -7

 .نظام الجودة
   

ــق  -8 ــر لتحقيـ ــة التغييـ ــم ثقافـ ــة دعـ ــل إدارة الكليـ تجاهـ
 معايير الجودة.

   

ل توجــد رغبــة فعليــة لــدى اإلدارة لتحســين األداء  -9
كهدف لتحقيق الجودة  ،بمختلف اإلدارات بالكلية

 على المنافسة.والقدرة 

   

   ل تيســـر إدارة الكليـــة أســـاليب وإجـــراءات العمـــل  -10
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 الخاصة بتحقيق معايير الجودة.
نـــــدرة توظيـــــف اإلدارة للمـــــوارد الماليـــــة المتاحـــــة  -11

 لدعم برامج ومتطلبات تحقيق الجودة بالكلية.
   

ســــتراتيجية لــــدعم اإلدارة العالقــــات نــــدرة وجــــود إ -12
 ية.اإلنسانية لجميع العاملين بالكل

   

مســــــــــــتوى اهتمــــــــــــام اإلدارة بالشــــــــــــكاوى  تــــــــــــدني -13
 والمقترحات المتعلقة بمستوى األداء بالكلية.

   

ــمان  -14 ــة الدوريــــة بوحــــدة ضــ توجــــد لجــــان للمراجعــ
 الجودة.

   

ا محكًما لتقويم األداء ل توفر الكلية نظاًما رقابي   -15
 بمختلف اإلدارات الموجودة لديها.

   

------------------------ اقتراحات:
------------------------------

-- 

   

ــاني ــور الثـ ــمان  ـ المحـ ــة ضـ ــة بهيئـ ــات خاصـ معوقـ
 :الجودة بالجامعة

موجود  
بدرجة 
 كبيرة

موجود  
بدرجة 
 متوسطة

موجود بدرجة 
 ضعيفة 

الــــــــدورات التدريبيــــــــة علــــــــى الحتياجــــــــات  تبنــــــــى -1
 التدريبية لمختلف الفئات من العاملين بالكلية.

   

وادر مؤهلــة ومدربــة علــى أعمــال يوجــد بــالمركز كــ  -2
 الجودة على مستوى الجامعة.

   

ــرق  -3 ــع فـ ــي تجمـ ــة التـ ــات الجتماعيـ ــعف العالقـ ضـ
 الجودة بالجامعة ومختلف الكليات.

   

توجــد آليــة للــرد علــى الشــكاوى والمقترحــات والــرد  -4
 عليها بالكلية أو الجامعة.
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يــــتم الــــرد علــــى الشــــكاوى والمقترحــــات فــــي وقــــت  -5
 مناسب.

   

ضــعف الصــلة بـــين فريــق مركـــز ضــمان الجـــودة  -6
 بالجامعة ووحدة ضمان الجودة بالكلية.

   

ــار  -7 ــة باختيـ ــل المعـــايير الخاصـ ــاق فـــي تفعيـ اإلخفـ
مــــــدير وحــــــدة ضــــــمان الجــــــودة والــــــواردة بلــــــوائح 

 الوحدات بالكلية.

   

ــهم فــــي  -8 ــدة  اقتراحــــات أخــــرى تســ تفعيــــل دور وحــ
 اضمان الجودة بالجامعة لنشر ثقافة الجودة به

------------------------- 

   

ــث ـ ــور الثالــــ ــب  المحــــ ــة بالجوانــــ ــات خاصــــ معوقــــ
 :التنظيمية

موجود  
بدرجة 
 كبيرة

موجود  
بدرجة 
 متوسطة

موجود بدرجة 
 ضعيفة 

ــدريس  -1 ــة التــ ــاء هيئــ ــن أعضــ ــل مــ ــدد قليــ ــاع عــ اقتنــ
 والعاملين بالكلية بتطبيق معايير الجودة.

   

م لــــم يــــتم تــــدريب العــــاملين بالكليــــة علــــى مفــــاهي -2
 الجودة وإجراءاتها.

   

قلــة اهتمــام لجنــة النشــر واإلعــالم بوحــدة ضــمان  -3
ــة ــودة بالكليـ ــة الجـ ــر ثقافـ ــودة لنشـ ــد  ،الجـ أو المعهـ

 بالدور المنوط به.

   

    توجد لجنة إلدارة األزمات بالوحدة. -4
مستوى الشعور واإلحساس بالمسئولية لـدى  تدني -5

 بعض العاملين بالكلية.
   

    وية.ضعف الحوافز المعن -6
   ضــعف الحــوافز الماليــة المقدمــة للعــاملين بمركــز  -7
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ضـــــمان الجـــــودة بالجامعـــــة والوحـــــدات بمختلـــــف 
 الكليات.

ــبة لتحقيــــق  -8 الفتقــــار إلــــى ظــــروف العمــــل المناســ
 الجودة وضمان استمرارها.

   

ل يشارك جميع أعضاء الكليـة فـي تنفيـذ الخطـط  -9
 المرتبطة بأعمال الجودة بها.

   

راف المعنيـة بالكليـة بنتـائج تطبيـق ل تهتم األطـ  -10
معـــــايير الجـــــودة للعمـــــل علـــــى تالفـــــي األخطـــــاء 

 وتحسين الجودة.

   

ــف أقســــام  -11 ــين مختلــ ــال بــ ــوات التصــ ــعف قنــ ضــ
 وإدارات الجامعة.

   

    .قلة العتماد على العمل الجماعي -12
غلبة الطابع البيروقراطي على المناخ التنظيمي  -13

 للجامعة.
   

لــــــدى أعضــــــاء هيئــــــة  ضــــــعف الرغبــــــة الفعليــــــة -14
 التدريس للمشاركة في تحسين األداء بالكلية.

   

    ل يوجد تنسيق فعال بين جميع أقسام الكلية. -15
 اقتراحات:

---------- 
   

المعوقــات الخاصــة بــدور الجامعــة  المحــور الرابــع ـ
 :في خدمة المجتمع

موجود  
بدرجة 
 كبيرة

موجود  
بدرجة 
 متوسطة

موجود بدرجة 
 ضعيفة 

مـــن )جـــود آليـــات لقيـــاس رضـــا المســـتفيدين قلـــة و  -1
الـــــــــداخليين  (الخـــــــــدمات التـــــــــي تقـــــــــدمها الكليـــــــــة

 والخارجيين.
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    ضعف العالقة بين الجامعة وسوق العمل. -2
معرفــــة ضــــعف التصــــال بمؤسســــات التوظيــــف ل -3

الجامعــــــة مــــــن  احتياجــــــاتهم المرتبطــــــة بخريجــــــي
 مختلف التخصصات.

   

ــد م -4 ــة لتحديــ ــات متنوعــ ــى آليــ ــار إلــ ــكالت الفتقــ شــ
 المجتمع.

   

 اقتراحات: -5
6-  

   

موجود   :المعوقات الخاصة بالتمويل ـ المحور الخامس -7
بدرجة 
 كبيرة

موجود  
بدرجة 
 متوسطة

موجود بدرجة 
 ضعيفة 

ــطة  -8 ــذ أنشـــ ــة لتنفيـــ ــادر ماليـــ ــوفير مصـــ ــعوبة تـــ صـــ
 .الجودة

   

ــوار  -9 ــدرة المـــ ــق خطــــــط نـــ ــة لتطبيـــ ــة والماليـــ د الماديـــ
ف ســــــــــتراتيجيات الجــــــــــودة بالجامعــــــــــة ومختـلـــــــــ وإ

 الكليات.

   

نــدرة وجــود لئحــة ماليــة خاصــة بوحــدة ضــمان  -10
 الجودة.

   

    ل يوجد آلية لتنمية الموارد الذاتية بالكلية.  -11
سـتراتيجيات السـتثمار وتعظـيم المـوارد ضـعف إ -12

 المتاحة.
   

ــى الجانـــــــــب  -13 ــل علــــــ ــار مصــــــــادر التمويــــــ اقتصــــــ
 الحكومي فقط.

   

    اقتراحات:
 على تلك المعوقات؟هل لديك اقتراحات للتغلب 
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 مجلة التربية املقارنة والدولية
 

 م2015يناير  –ألول العدد ا

 ( 3ملحق رقم )
 أسماء السادة المحكمين

 امرتبة أبجدي  
 

1.  
إبــراهيم عبــاس إســماعيل  د. أ.

 ي الزهير 

قارنة أستاذ ورئيس قسم التربية الم
 ، التربية ـ كليةواإلدارة التربوية األسبق 

 جامعة حلوان 
أحمـــــــــد إبـــــــــراهيم أحمـــــــــد  د. أ.  .2

 يالصرمات
رة التعليمية  أستاذ التربية المقارنة واإلدا

 جامعة بنها   ،كلية التربية ـ
جمــال محمــد محمــد أبــو  د. أ.  .3

 الوفا
أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية  

 جامعة بنها   ،كلية التربية ـ
ــد  د. أ.  .4 ــد أحمـــ ــاء محمـــ م. دعـــ

 إبراهيم
أستاذ مساعد بقسم أصول التربية ـ 

 اإلسكندريةجامعة  ،كلية التربية
د الفتـــــــــــاح عـــــــــــادل عـبــــــــــ  د. أ.  .5

 سالمة
المقارنة واإلدارة التعليمية   أستاذ التربية

 جامعة عين شمس ،كلية التربية ـ
 شاكر محمد فتحي د. أ.  .6

 أحمد 
أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية  

 جامعة عين شمس  ،كلية التربيةـ 
 تاذ ورئيس قسم التربية المقارنة ـ أس يالبوه فاروق شوقي د. أ.  .7

 اإلسكندريةجامعة  ،تربيةكلية ال
أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية   د. منال عبد الفتاح رشاد  أ.  .8

 جامعة قناة السويس  ،كلية التربيةـ 
أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية   نبيل سعد خليل جرجس د. أ.  .9

 جامعة سوهاج  ،كلية التربيةـ 
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 مجلة التربية املقارنة والدولية
 

 م2015يناير  –ألول العدد ا

 (4ملحق رقم )
 العيةالدراسة االستط

 ا منفردً  (30) المقابلة على استخدام أسلوب ة في تمثلت الدراسة الستطالعي
، ببعض الكليات  قسام المختلفة، ومنسقي الجودة باألأعضاء وحدات الجودة

 .اإلسكندريةالنظرية والعملية بجامعة 
 : األسئلة كما يلي استخدام بعض وتم 

ى مستوى الجودة  لكلية إلما أبرز المشكالت التي تحول دون وصول ا .1
 المطلوب؟

ن بالكلية، بمفهوم  والعاملي ،ما مستوى وعي أعضاء هيئة التدريس .2
 ؟ ومعايير الجودة

 ؟ئة التدريس بممارسة أعمال الجودةما مدى اقتناع أعضاء هي .3
 ما أهم معوقات نشر ثقافة الجودة داخل كليات الجامعة؟ .4

 


