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امللخص:
تناولت هذه الدراسة تقويم األداء بمؤسسات التعليم العالي من منظور إدارة الجودة الشاملة ،وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع
البيانات ،واتبع الباحثان املنهج الوصفي والتحليلي ،لتحليل البيانات .وتوصال إلى عدة نتائج منها :إن قلة تبني فلسفة تقويم األداء من قبل
الجامعات السودانية الحكومية ال تساهم باملستوى املطلوب في تطوير أداء هيئة التدريس واإلداريين نسبة لغياب الخطط الواضحة ونقص العدد
الكافي املؤهل من أعضاء هيئة التدريس ،وهناك دعم ومساندة من قبل اإلدارة العليا للتقويم املستمر مما ساهم في تطوير املناهج الدراسية،
وتزودها باملعارف واملهارات الالزمة في مجال التخصص .وأوص ي الباحثان بضرورة االهتمام بفلسفة التقويم املستمر بغرض تطوير أداء أعضاء
هيئة التدريس من خالل نشر هذه الثقافة وتوعية العاملين بأهميتها ،ووضع خطط واضحة ومحددة لتطبيقها ،واستقطاب وتعيين العدد الكافي
واملؤهل من أعضاء هيئة التدريس بغرض تحقيق التقويم املستمر للخدمات التعليمية.
الكلمات املفتاحية :تقويم األدء؛ مؤسسات التعليم العالي؛ إدارة الجودة الشاملة.

املقدمة:
لقد ظلت مؤسسات التعليم العالي على املستوى املحلي تسعى لتنمية قدرات ومهارات طالبها بتطبيق مفهوم الجودة الشاملة ملا لها من تأثير على
ُ
بصفة عامه منظمات اجتماعية تسعى إلى تحقيق أهداف معينه ،وهذه املؤسسات شأنها
تجويد األداء بهذه املؤسسات .وتعد مؤسسات التعليم العالي
ٍ
شأن املنظمات األخرى وتستخدم كافة األساليب إلرساء قواعد منهجية الجوده الشامله في عملية التعليم والتعلم والتي تكون منهجا للمنظمات
واملؤسسات ورجال األعمال عبر خريجيها.
بالرغم من أن التوجه إلى الجودة الشاملة هو السائد في الجامعات العاملية ،إال أننا ال نجد لهذا النهج التطويري وجودا كبيرا في جامعاتنا
ُ
السودانية إال القليل منها ،لذلك ركزت هذه الدراسة على تقويم األداء بصورة كلية وشاملة ملا لها من إيجابيات تتمثل في التأكد من مدى توافق األداء
اإلداري واألكاديمي مع متطلبات ومعايير الجودة الشاملة لهذه املؤسسات ،ومن ثم توضيح ما إذا كان هنالك قصور أو إنحرافات.
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة حقيقة في ضعف عملية التقويم الدوري واملستمر لألداء بمؤسسات التعليم العالي الحكومية ،هذا باإلضافة إلى قلة
األجهزه املتخصصة في مجال التقويم واإلعتماد من منظور الجودة الشاملة األمر الذي أدى إلى وجود عدم التوازن بين مؤهالت الخريجين ومتطلبات
سوق العمل املحلي والخارجي ،وتتفرع عن املشكلة األسئلة اآلتية:
 .1هل هنالك معوقات أكاديمية وإقتصادية تعوق مسيرة الجامعات نحو األفضل بتطبيق الجودة الشاملة؟
 .2هل هنالك دور فعال إلدارات الجامعات وعمداء الكليات في تطبيق منهجية وأنظمة الجوده الشاملة؟
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ما مدى وعي وفهم العاملين بالجامعات بمفهوم الجودة الشاملة؟
هل يوجد توسع في الجامعات دون أن يقابله تجهيز في اإلمكانيات املادية والبشرية؟
هل لضعف العائد املادي للعاملين بالجامعات أثر في تدني األداء اإلداري واألكاديمي من منظور الجودة الشاملة ؟
هل لتطبيق الجودة الشاملة بهذه الجامعات أثر في تطوير وتجويد األداء اإلداري واألكاديمي وتقدمها نحو التصنيف األفضل داخليا وعامليا ؟

أهمية الدراسة:
ُ
تأتي أهمية الدراسة من أنها ركزت على تقويم األداء بصورة كلية وشاملة ملا لها من إيجابيات تتمثل في التأكد من مدى توافق األداء اإلداري
واألكاديمي مع متطلبات ومعايير الجودة الشاملة لهذه املؤسسات ،ومن ثم توضيح ما إذا كان هنالك قصور أو إنحرافات.
أهداف الدراسة:
الهدف الرئيس للدراسة التعرف على دور تقويم األداء من منظور الجودة الشاملة في تطوير األداء بالجامعات السودانية العامة ،ويتفرع منه
األهداف التالية:
 .1توضيح دور تبني فلسفة تقويم األداء من منظور الجودة الشاملة بالجامعات السودانية الحكومية.
 .2معرفة مستوى دعم ومساندة اإلدارة العليا لفلسفة تقويم األداء من منظور الجودة الشاملة بالجامعات السودانية الحكومية.
 .3بيان أهم املعوقات التي تواجه الجامعات السودانية العامة في سعيها لتقويم األداء من منظور الجودة الشاملة.
فروض الدراسة:
 .1هنالك عالقة ذات دالله إحصائية بين وضوح أهداف مؤسسات التعليم العالي وتطوير وتجويد مستوى األداء اإلداري واألكاديمي بها من منظور
الجودة الشاملة.
 .2سياسة اإلدارة العليا بمؤسسات التعليم العالي بإتباع نظام مشاركة كافة املستويات اإلدارية في إختيار القيادات اإلدارية ووضع الهيكل التنظيمي
تؤثر على تطوير وتجويد األداء من منظور الجودة الشاملة.
 .3هنالك عالقة طردية بين األهداف الكلية ملؤسسات التعليم العالي وخدمة مؤسسات املجتمع من منظور الجودة الشاملة.
 .4وفرة املوارد املالية واإلهتمام بالتقنية ُيؤثران على إتخاذ القرارات الخاصة بتطبيق الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العالي.
 .5يؤثر اإلهتمام بمراجعة وتطوير البرامج األكاديمية ( املناهج الدراسية ،طرق التدريس ،خدمات املكتبات ،خدمات الطالب) والبحث العلمي على
تجويد مخرجات مؤسسات التعليم العالي.
منهج الدراسة:
استخدم الباحثان املنهج الوصفي والتحليلي في تناوله للموضوع وذلك للوصول إلى النتائج ومن ثم تقديم التوصيات.
الدراسات الس ــابقة:
ً
أوال :الدراسات املحلية:
• دراسة عبد املنعم علي أبن عوف (2008م) (أثر البيئة الجامعية على جودة األداء األكاديمي واإلداري بالجامعات السودانية) دراسة حالة كلية
التجارة والدراسات االقتصادية واالجتماعية ـ جامعة النيلين ـ لنيل درجة املاجستير في إدارة األعمال ،وقد هدفت الدراسة للتعرف على تقييم
الطالب والعاملين وهيئة التدريس بالجامعة للبيئة الجامعية .وإفترض الباحث :أن للبيئة عالقة مباشرة وإرتباط وثيق بجودة األداء األكاديمي
َ
واإلداري ،والبيئة الداخلية الحالية تؤثر سلبا على جودة أدائها .وقد توصلت إلى النتائج التالية :للبيئة الجامعية عالقة مباشرة بجودة األداء
األكاديمي واإلداري ،سعة القاعات ال تتناسب مع األعداد الكبيرة للطالب ،الزيادة الكبير في أعداد الطالب لم تقابلها زيادة مناسبة في أعداد أعضاء
هيئة التدريس .وأوصت بزيادة عدد سعة القاعات واألماكن الخدمية بما يتناسب مع أعداد الطالب ،وتوسيع املكتبات ومدها بما يتناسب من الكتب
وإدخال نظام املكتبة اإللكترونية بالكليات ،وزيادة فرص التدريب الداخلي والخارجي لألساتذة.
ً
ثانيا :الدراسات العربية:
• دراسة مروان وليد املصري (2007م) بعنوان ( تطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات الفلسطينية في ضوء مبادئ إدارة
الجودة الشاملة) .هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات الفلسطينية في مبادئ إدارة
الجودة الشاملة من وجهة نظر املحاضرين ،وتحديد معوقات تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات ملبادئ إدارة الجودة الشاملة أثناء عملهم
اإلداري من وجهة نظرهم ،وقد وظفت الدراسة املنهج الوصفي والتحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ببناء إستبيانين أحدهما لقياس
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مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقسام ،والثاني للكشف عن معوقات تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية ملبادئ إدارة الجودة الشاملة أثناء عملهم
اإلداري وذلك من وجهة نظرهم ،وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها إن مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بهذه الجامعات كان
عاليا ،ويبدأ باملشاركة والعمل الجماعي ،ثم إتخاذ القرارات على أساس الحقائق في املرتبة الثانية .ووجود درجة متوسطة من املعوقات التي يواجهها
رؤساء األقسام عند تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة أثناء عملهم اإلداري .ووجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة املحاضرين
حول مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية.عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية ألثر الجامعة والكلية والرتبة األكاديمية في تقديرات
عينة رؤساء األقسام األكاديمية حول معوقات تطبيقهم إلدارة الجودة الشاملة أثناء عملهم اإلداري .وقد أوصت الدراسة بالعمل على إيجاد وصف
وظيفي وواضح لطبيعة عمل رؤساء األقسام األكاديمية ويفسر املهام واإلختصاصات امللقاة على عاتقهم .التوسع املستمر في إستخدام تكنولوجيا
املعلومات لتحسين األداء اإلداري واألكاديمي لرؤساء األقسام األكاديمية.
• دراسة محمد حسن الشريف وعبدالغفار حامد(2020م) بعنوان تقييم جودة خدمة الرعاية التمريضية من وجهة نظر املرض ى باملستشفيات
السودانية .حيث سعت الدراسة الحالية إلى تقييم جودة الخدمة التمريضية من وجهة نظر املرض ى املنومين باملستشفيات السودانية .وتوصلت
الدراسة إلى عدد من التوصيات منها ضرورة إلتزام املستشفيات الخاصة والعامة بتطبيق املعايير القياسية لخدمة الرعاية التمريضية ومتابعة ذلك
من جهات اإلختصاص وإزالة الفوارق في اإللتزام بين هذه املستشفيات .وإستحداث وحدة إدارية باملستشفيات الخاصة والعامة تعنى بشؤون
الجودة ،ملتابعة تطبيق املعايير القياسية لخدمات الرعاية الصحية بأنواعها املختلفة وتحديد مدى اإلستجابة لها بإستمرار من أجل الوقوف على
نقاط الضعف ومعالجتها بهدف تحسين جودة خدمات الرعاية التمريضية1 .
ً
ثالثا :الدراسات األجنبية:
• (  )Kogan Bisher M.& Henkel 2000 ADبعنوان (السمات األكاديمية املميزة وسياسات التغييرالتنظيمي في التعليم العالي ببريطانيا) .2وركزت
هذه الدراسة على نقد السياسة املتبعة في تنظيم التعليم العالي في بريطانيا وخاصة في إنجلترا بسبب عدم دقتها في تحديد الهوية التنظيمية للقيادة
الجامعية األكاديمية وإعتمدت الدراسة على مراجعة عامة ومكثفة على كافة التشريعات واللوائح التنظيمية ال سيما مايتعلق منها بالوصف
الوظيفي لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء األقسام حيث تأتي اإلشكالية التنظيمية لهؤالء في اإلزدواجية في أنهم ليسوا إداريين بالكامل وال
أكاديميين بالكامل واألعمال املسندة إليهم أيضا خليط بين اإلثنين ،وتوصلت الدراسة إلى صعوبة تحقيق املبدأ الداعي إلى النوع اإلداري طاملا أن
اإلداريين يرغبون في تولي املهام اإلدارية ويحرصون في ذات الوقت على التمسك بأدوارهم األكاديمية ،وأن هذا املوقف يعرض البنى التنظيمية
للتعليم العالي الى إزدواجية مهام شاغلي هذه الوظائف وضعف األداء في اإلتجاهين اإلداري واألكاديمي بسبب بعثرة الجهود وإرباك التنظيم بسبب
تنازع السلطة بين اإلداريين واألكاديميين.
والحل الذي تقترحه الدراسة هو إعادة التنظيم الجامعى بحيث تسند إلى القادة األكاديميين األدوار اإلدارية املتعلقة برسالة الجامعة وأهدافها أما
األدوار اإلدارية البحتة يتم إسنادها إلى اإلداريين املتفرغين وأن ينص على مبدأ التفرغ في التشريعات اإلدارية ،وبخصوص التشريعات دعت الدراسة إلى
أن تكون دقيقة في تحديدها لسمات البنية اإلدارية الداخلية بما يتعلق بتقسيم الهيكلة والعمل وسلطة ومركز القرار ،وأدوار شاغلي الوظائف ويجب أن
تكون مرنة وعمومية في اإلمور املتعلقة بالتعامل مع البيئة ومؤثراتها.
مفهوم إدارة الجودة الشاملة وتطورها:
ً
أوال :مفهوم إدارة الجودة الشامة :إن إدارة الجودة الشاملة مصطلح يراد به بيان كيفية تنفيذ املهام املوكلة إلى اإلدارة املسؤولة عن ضبط الجودة
للمنتجات والخدمات املقدمة من قبل أي منظمة ،لذلك فإن إدارة الجودة الشاملة هي ( تلك التركيبة اإلدارية التي تتضمن عدد من املهام واألعباء التي
من خاللها يتم إنجاز كافة املهام واألهداف املطلوبه من مواصفات السلع والخدمات التي يجب أن تتسم بمستويات معينه من الجودة)3 .
ُعرفت (بأنها مدخل إداري يتطلب اإللتزام التام من اإلدارة العليا بالتركيز على جودة األداء من جميع الجوانب وجميع التخصصات من الشركة
وفاعلية أكبر وفي أقصر وقت مع اإلعتماد على تقويم املستفيد من معرفة مدى تحسين األداء ) 4 .واليكون التركيز فقط على جودة املخرجات النهائية
سواء كانت سلع أو خدمات.
كما عرفها املعهد األمريكى للمعايير  (ANSبأنها ( جملة من الصفات والخصائص للمنتج أو الخدمة التي تجعلها قادرة على الوفاء بإحتياجات
املستهلك )ُ ،
وعرفت كذلك بأنها ( عبارة عن دور اإلدارة العليا في قيادة جهود العاملين بإتجاه ضمان الجوده املطلوبة ) ،مع العلم بأن كل العاملين
 1نقال عن *دراسة محمد حسن الشريف وعبدالغفار حامد ،تقييم جودة خدمة الرعاية التمريضية من وجهة نظر املرض ى باملستشفيات السودانية(2020م).
 2نقال عن دراسة  ،عبد الحليم أحمد سيف  ،البناء التنظيمي للجامعات اليمنيية 2006 ،م ص 4/45
 2مؤيد الفضل  ،يوسف الطائى  ،إدارة الجودة الشاملة من املستهلك إلى املستهلك  ،عمان :مؤسسة الوراق  ، 2004،ص ،ص 316/ 315
 3مؤيد  ،الطائي  ،مرجع سابق  ،ص 318/317
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مسؤولين عن التحسين املستمر للجودة والتي أصبحت نقطة التركيز األساسية لكافة الوظائف والوحدات باملؤسسة ،وهنالك باحثان قاما بتوضيح
مفهوم مفرداتها األساسية في مايلي5 :

• اإلدارة :تعني التطور ،والكيفية التى تمكن املنظمة من املحافظة على تحسين الجودة بشكل مستمر.
• الجودة :تعني اإللتزام أو الوفاء بإحتياجات املستهلك بل تجاوزها.
• الشاملة :تعني تبنى مبدأ البحث عن الجودة في أي مكان من العمل بدء بالتعرف على حاجات املستهلك وانتهاء برضاء املستهلك عن املنتج أو
الخدمة املقدمة.
ً
ُ
ثانيا :تطور الجودة :الجودة وفق املفاهيم اللغوية تعبر عن صفه مالزمه ومرتبطة باملوصوف الجيد ،وهذا املوصوف إما أن يكون ش ئ مادى ملموس
(سلعة وبضائع ) أو غير ملموس ( خدمات ) ،بمعنى أن الش ئ املوصوف بالجودة يتسم بمواصفات إيجابية ويقال عنه جيد أو مقبول على األخص من
الجهة التى تستخدم هذا الش ئ وكذلك الجهة التي تتعامل به ولذلك فإن الجودة ترتبط بتقديم األشياء امللموسة وغير امللموسة بشكل مقبول بحيث
تكون إيجابياتها الوصفيه والضمنيه أكثر من سلبياتها أو قد حازت على مواصفات إيجابية بمستوى معين من املستويات املختلفة6 .
تعدد أشكال إستعماالت مصطلح الجودة ودالالته في الحياة اليومية ،فقد يذهب البعض إلستخدامه بصورة مرادفة للسلع والخدمات مرتفعة
السعر ،أو مرادفة للسلع والخدمات التى تتناسب وحاجتهم ،وقد يذهب آخرون إلعطائه معنى يتعلق بالعمليات اإلنتاجية وبدرجة الدقة فيها ،ولذلك
يشير بعض املهتمين باملوضوع إلى أن الجودة مفهوم تجريدى يعني أشياء مختلفة لألفراد ويستخدم بأشكال متعددة وكثيرة7 .
ُ
ٌ
الشك أن هنالك فرق كبي ٌر بين مفهومى الجودة وإدارة الجودة الشاملة ،فالجودة حسب املفهوم التقليدي تهتم باملنتج ،أى أن الجودة هى توفر
ُ
خصائص أو سمات في منتج ما ،سلعة كانت أو خدمة تشبع وتلبي إحتياجات ورغبات وتوقعات املستهلك املعلنة وغير املعلنة ،بينما تعتبر إدارة الجودة
الشاملة فلسفة إدارية معاصرة تهدف إلى ترسيخ معنى جودة األداء بين جميع العاملين ومختلف إدارات وأقسام املنظمة بشكل شامل وتضامنى مع
َ
َ
التحسين املستمر الذي ُيعد عماد هذه املنهجية اإلدارية ،فلم ُ
تعد الجودة تعني إنتاج منتج أفضل من نظيره املتاح في السوق وإنما تعني رضا املستهلك
عن املنتج وتحقيق جودة إدارة املنظمة ككل8 .
ُ
أما في الفكر اإلداري املعاصر وردت عدة مفاهيم للجودة حيث ُعرفت بأنها درجة األداء التى يقدمها املنتج طبقا لتوقعات املستهلك ،أي القدرة على
ُ َ
تحقيق رغبات املستهلك بالصورة التي تتطابق مع توقعاتة ( ) Garvin-1984ومع مالئمة املنتج للستخدام عمليا ،ومن وجهة النظر التي قدمها(Rooney-
كل من العمليه والنتيجه معا ،نوعية ومظهر أي خدمة أو سلعة تقود
 )1988فان الجوده هى معيار لقياس فعالية وكفاءة أي تص ُرف نظرا ألنها تشمل ٍ
إلى تلبيه الحاجات الضمنية والصريحة ،ويشير ( )Tribus-1994إلى أن جودة املنتج تتحدد بجودة العمليه التي أدت إلى إنتاجه ،فاذا أردت أن تحسن
مستوى السلعة أو الخدمة ركز إهتمامك على تحسين العمليه املنتجه أوال ،ويرى )  ) Holloway-1994أن الجوده تعكس مجموعة من األبعاد اليى
تشمل الفعاليه والكفاءه والقدرة على الوصول للغاية والقبول ،وهذا يعني بقول آخر أن الجوده بمعناها العام معيار للتميز والكمال يجب تحقيقه
وقياسه وتقديم أفضل مايمكن لدى املنظمه أو املؤسسه لزبائنها من أجل إرضائهم وكسب ثقتهم  ،9وبهذا املعنى العام فإن عالقة الجودة بتوقعات
الزبون تتأثر بدرجة كبيره بالدقه واإلتقان واألداء املتميز واملواصفات العاليه وتقديم السلعة أو الخدمة في الوقت املطلوب ولكى تترسخ هذه العالقه
تحرص منظمات املجتمع الخدمية واإلنتاجية على تقديم سلعها وخدماتها بصوره تخلو من األخطاء مع التصميم املتميز لعملياتها والرقابة الفعالة عليها
والتميز في تخطيط الوقت وتنظيمة وإستثماره واإلستخدام األمثل للموارد املادية والبشريه وتقليص الهدر والفاقد إلى أدنى حد مع سرعة األداء.
تمر الجودة بأربعة مراحل متميزة هى الفحص ) ) Inspectionأي التحقيق من مطابقة السلع والخدمات للمواصفات املوضوعه لها سلفا كمعيار،
ثم مرحلة الرقابة اإلحصائية للجودة ( ) Statistic Quality Controlوالتي إستهدفت توفير املعلومات ومعالجتها إحصائيا لضمان الرقابة على جودة
املنتجات والخدمات ومنع وصول غير املطابقة للمواصفات إلى املستهلك وعلى الرغم من أهمية هذه املرحلة فإن اإلعتماد على مراقبة الجودة غير كافي
لتحقيق التحسين املستمر للمنتجات والخدمات ولسد هذا العجز بدأت مرحله تأكيد ضمان الجودة  (Quality Assuranceوالتي تقوم على نظام
أساسه منع وقوع الخطأ وتحسين املنتج أو الخدمة وزيادة اإلنتاجية ،ممايعني الوصول إلى أعلى مستوى من الجودة وتقديم إنتاج بدون أخطاء إذ يتطلب
رقابة شاملة على جميع العمليات بإستخدام الرقابة الوقائية التي ُتعنى بمتابعة تنفيذ العمل أوال بأول إلكتشاف الخطأ قبل وقوعه10 .

 5توفيق عبد املحسن  ،تخطيط ومراقبة مدخل إدارة الجودة الشاملة  ،األردن 1996،م ص 13
 6مؤيد الفضل  ،يوسف الطائى – مرجع سابق –ص ،ص 24/ 20
 7بابكر مبارك عثمان  ،املدخل إلدارة الجودة الشاملة ط  1القاهرة  ،دار غريب للنشر والطباعة 2006م ،ص 24
 8أروى عبد الحميد  ،إدارة الجودة الشاملة املفهوم واألدوات والوسائل  ،الخرطوم  ،شركة مطابع السودان للعملة  ، 2008 ،ص 19
 9ماهر القيس ى – ورقة مقدمة فى ندوة الدراسات العليا – جامعة عدن  – 2004ص 182
 10بابكر مبارك عثمان  ،مرجع سابق  ،ص ،ص 35/32
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مفهوم وأدوات وأسباب تطبيق الجودة في التعليم العالي:

ً
أوال :الجودة فيي التعليم العالي :نسبة لتعدد التعاريف حول جودة التعليم العالي نذكرمنها  11تعريف "أليس" في كتابه ضمان الجودة في التعليم العالي (
إن الجودة في حد ذاتها تعبير غامض إلى حد ما ألنها تتضمن دالالت تشير إلى املعاييروالتميز) ويقول "هارف وغرين" عن الجودة في التعليم (الجودة أنا
أعرفها بالغريزة فهى نوع من الكمال والثبات) .كما تعرف املؤسسة األمريكية مستوى الجودة بأنه( جودة الخدمة ذات الصلة بالتعليم الذى يلبى حاجات
الزبون الظاهرة والضمنية )12 .
ويرى (جوزيف جوران) أن الجودة في التعليم العالي وتؤدى فلسفته في تطوير جودة التعليم العالي إلى ما يلى13 :
• تخطيط الجودة ،مراقبة الجودة ،تحسين الجودة ،إنشاء مجلس أعلى للجودة الجامعية.
• تحقيق وفورات ضخمة في األداء الجامعي عن طريق القياس وحل مشكالت تدهور الجودة.
ً
ثانيا :أدوات الجودة الشام لة في الجامعات :من أهم أدوات إدارة الجودة الشاملة في الجامعات إستخدام القائمة التالية :التدريب والتعليم املستمر.
التقويم الذاتي .التركيز على خدمة املجتمع .املشاركة في إتخاذ القرارات .التخطيط والتوجيه .القيادة الديمقراطية .حلقات الجودة وروح الفريق.
االتصاالت .املكآفآت والحوافز .التعاون بين القيادات والكليات .التجديد والتحسين املستمر .قياس الجودة بصفة دورية .اإلعتراف باألداء الفعال .الرؤية
الثاقبة .التكامل والتفاعل مع العمل .املقارنات التجديدية .أدوات العمليات والتحسينات .املنافسة مع الجامعات األخرى .تطبيق التفكير املنتظم.
مراقبة وتوكيد الجودة.
ً
ثالثا :أسباب تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالجامعات :أشار العديد من وخبراء التربية واإلدارة الجامعية إلى أن املنافسة بين الجامعات الحكومية
والخاصة ،وبين الجامعات الوطنية واألجنبية مستمرة ،وسوف تزداد خالل السنوات القادمة ،ويرون أيضا أن من أهم التحديات املعاصرة أمام
الجامعات هى 14 :غياب التنافسية في األسواق العاملية لخريجي الجامعات الوطنية .تدهور اإلنتاجية في املجاالت العديدة لخريجي الجامعات الوطنية.
نقص نصيب الشركات الوطنية من السوق العاملي بسبب املوارد البشرية الناتجة من أنماط التعليم الجامعي الحالي .تزايد البطالة بين الخريجين من
الجامعات .زيادة املعروض من الخريجين الجامعيين عن الطلب عليهم كخريجي االقتصاد والزراعة والقانون واآلداب وغيرها من الكليات الحديثة
والجديدة.
مفهوم وأهمية التقويم:
ً
ُ
أوال :مفهوم التقويم :إن مفهوم التقويم وجد جدال في األوساط واألدبيات التربوية وإختلفت فيه وجهات نظر علماء التقويم ،إذ عرفه البعض في إطاره
املعرفي والبعض اآلخر في إطار اإلجراء ،ومن هذه التعريفات فإن التقويم هوعبارة عن (عملية التحقق بالتجربة أو اإلختبار في مجاالت قرار معين موضوع
اإلهتمام وإنتقاء البيانات املناسبة وجمع وتحليل هذه البيانات ألجل التوصل إلى معلومات متخصصة تفيد صانعي القرار واإلختيار من بين البدائل )،15
وهذا التعريف إتفق عليه علماء التقويم ،مؤكدين أهمية توفير املعلومات املفيدة في عملية اإلختيار بين البدائل.
أما التعريف التالي فقد إتفق عليه كل من(  ) Hurry and Mekemes 1978 and Rekann 1980بأن ( التقويم عملية تقييم لألداء الفعلي لألفراد أو
املؤسسات وقياس النواتج املرغوبه ألفعال أو أنشطة معينة بهدف تحقيق التغييرات والنواتج املرجوة )16 .
كما يعرفه العالم برفس ) ) Provus 1969بأنه عملية األتفاق حـول مستويات البرامج التربوية أي محتواها ومراحل تصميمها وتحديد ما إذا كان
هناك إختالف أو تفاوت بين جوانب البرامج واملستويات التى تحكم هذه الجوانب واإلستفادة منها لتحديد أوجه قصور البرامج ،أما العالم ( ستفلييم )
يرى أن التقويم هو عملية لرسم الخطوط العريضة والحصول على معلومات مفيدة ُت َ
قدم لألطراف املعنية للسترشاد بها في املسائل التي تتعلق ببدائل
ُ
خرج ما ،واليقصد من ورائه معرفة الحادث أو الواقع من
القرارات ،ويتطلب التقويم بهذا املفهوم إصدار حكم أو قرار بشأن إنجاز أو تحصيل أي م ٍ
عملية التشخيص فقط وإنما يتجاوز ذلك إلى التوصيات والقرارات الالحقة لتصحيح املسار أو تعديله.
بصفة عامة ،فإن املقصود بتقويم األداء الجامعى هو أن تقف الجامعة خالل مسيرتها وفي أي مرحلة من مراحلها
وإنطالقا من مفهوم التقويم
ٍ
كنظام تربوى وقفات تقويمية ناقدة ومستمرة لدراسة املوقف الراهن أوال وعالقته بالفترة الحالية والسابقة وتشخيص السلبيات أو العثرات التى
واجهت هذه املسيرة وسبل التغلب عليها لتجاوزها ،ومن ناحية ثانية البد من معرفة اإليجابيات وسبل الحفاظ عليها وتعزيزها ودفعها نحو األفضل ،كما
ترجمة quality sestems in Education –Arab center for Arabization Translation Author Ship and publication -

11Dohery-Geoffery-Developing

عدنان الكايد وآخرون  ،املركز العربى للترجمة 1999م

 12معهد اإلدارة العامة  ،اإلدارى دورية علمية متخصصة  ،الرياض السعودية  ،العدد 74
 13فريد النجار  ،إدارة الجامعات بالجودة الشاملة  ،أتراك للنشر والتوزيع ط2002 ، 2م ،ص 170
 - 14فريد النجار  ،مرجع سا بق  ،ص 72
 - 15وليد خضر وآخرون  ،دليل التقويم الذاتى والتدريب  ،بمؤسسات التعليم العالى  ، 2005 ،ص 4
 - 16عبد الباقى عبد الغنى  ،وليد خضر  ،التقويم واإلعتماد فى التعليم العالى  ،الطبعة الثانية  ، 2004ص 10
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البد من معرفة املستجدات العلمية والتربوية واالجتماعية التى يمكن اإلستفادة منها في التطوير املستقبلي املنشود ،إن قياس أداء الجامعة يجب أن ُيبنى
وفق خطوات أدوات القياس التالية :تحديد النوع املراد قياسة بمجاالته وعناصرة ومكوناتة بالشكل الذى يمكن أن يتحول من الصورة الوصفية
اللفظية إلى الوصف الكمي الرقمي .بناء أدوات القياس حسب النوع املراد قياسة .تحديد املعايير التى يمكن على ضوئها تفسير الكم الناتج من قياس
النوع بحيث يتم الحكم على مستوى األداء املقدم أوال ومقارنتة بمستويات األداء األخرى أو املحكات الخارجية.
ً
ثانيا :أهمية التقويم :تعتبر عملية تقييم األداء ضرورية ألنها تجعل املنظمة تقف على حقيقة نشاطها الحالي ومقارنتة مع أدائها في الفترة السابقة
وكذلك مقارنة أداء املنظمة مع املنظمات األخرى العاملة في نفس املجال ،إضافة إلى مقارنة األداء املتحقق مع األهداف املخطط لها التي تضمنتها
إستراتيجية املنظمة بما يساهم في تطوير خططها اإلستراتيجية.
وتبرزأهمية تقييم األداء بالنسب للمنظمة في اآلتي* 17 :معرفة نقاط القوة والضعف لقياس مدى التقدم والتأخر في تحقيق األهداف املنشودة .قياس
ُ
التحقق من مطابقة األداء وفقا ملعايير الجودة
مدى إمكانية املنظمة لألستخدام األمثل ملواردها املتاحة .ترشيد أداء العاملين للعمل بأفضل الطرق.
املطلوبة .التأكد من أداء عمل أقسام وفروع املنظمة بالصورة املخطط لها
أهداف ،معايير ،أسس وأنماط التقويم الذاتي18 :

• أهداف التقويم*19 :نشر ثقافة التقويم بين مؤسسات التعليم العالي ونشر الوعي بحتمية تقويم األداء األكاديمي بشكل متكامل .تحفيز مؤسسات
التعليم العالي للقيام بعمليات التقويم الذاتي من أجل تحقيق الجودة في جميع مكونات النظام ( مدخالت ،عمليات ،مخرجات) .تمكين مؤسسات
التعليم العالي من القيام بعمليات التقويم بشكل مفصل ومشاركة أساتذتها في عملية التقويم الخارجى.
• معايير التقويم :هناك عدد من معايير التقويم واالعتماد في التعليم العالي *20 :أن يكون للمؤسسة أهداف واضحة وصريحة تتفق مع رسالتها
وتتناسب معها كمؤسسة من مؤسسات التعليم العالي .أن تكون املؤسسة قد نظمت مواردها البشرية واملالية والطبيعية لتحقيق أهدافها .أن
تكون للمؤسسة املقدرة على تحقيق أهدافها وتعزيز فعاليتها التعليمية .أن تكون للمؤسسة بنية أكاديمية وإدارية وفنية ومالية تتناسب مع
أهدافها ومهامها وتتضمن هيكال تنظيميا واضحا .أن يكون للمؤسسة نظام تقويم داخلي مستمر ملراجعة وتطوير الخطط الدراسية مع مراعاة
مطلوبات العصر وجودة األداء .أن يكون لدى املؤسسة عضوية من هيئة التدريس تضم الهيكل الهرمي للرتب العلمية األكاديمية املعروفة لدى
التعليم .أن تمتلك املؤسسة خطة للتطوير البشري النوعي قابلة للقياس والدراسة .أن تكون املؤسسة قد أثبتت سالمة ممارستها وعالقتها
باملؤسسات التعليمية داخل وخارج البالد فعليا وبالتجربة.
ُ
• أسس التقويمُ :تبنى عملية التقويم على عدد من األسس والخصائص منها اآلتي :أن يرتبط التقويم بأهداف واضحة ،أن يكون التقويم شامال لكل
أنواع ومستويات األهداف وكل جوانب البرنامج موضوع التقويم ،أن تكون أدوات جمع البيانات متنوعة ومتميزة بالدقة والثبات واملوضوعية لكى
يمكن اإلعتمادعلى نتائجها في إتخاذ القرار،أن تكون عملية التقويم عملية تعاونية مشتركة بين كل األطراف املعنية بما في ذلك من يقوم بتقويمها،
أن يكون التقويم عملية مستمرة ُتجرى في أوقات مختلفة من تطبيق البرنامج للستفادة من النتائج في عمليات التعديل والتطوير ،أن يكون
التقويم إقتصاديا في الوقت واملال والجهد بقدر املستطاع ،أن تكون خطة التقويم مرنة قابله للتعديل ،أي البد من تقبل فكرة تقويم التقويم ،أن
يكون التقويم إنسانيا عادال ويأخذ في اإلعتبار كل الظروف واإلعتبارات التى يمكن أن تؤثر في عملية التقويم.
• أنماط التقويم في التعليم العالي :إن مؤسسات التعليم العالي نظام تعليمي يستمد أهدافة من الفلسفة السائدة في بيئتة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،ويمارس أنشطته من خالل منظومات أكاديمية وإدارية وتربوية متكاملة ،إن منطلق النظام يشير إلى املدخالت والعمليات واملخرجات
وبالتالي فإن عمليات التقييم تقوم على تناول هذه العناصر بالوصف والتحليل والقياس ،ومن ثم اإلستنتاج وفقا ألهداف التقييم ،إن تنوع أنماط
تقييم الجامعات وفقا ملضامين مفهوم جودة األداء والتى سنتعرض لها أصبح أحد االهتمامات األساسية في اإلدارة الجامعية سواء في جانبها
األكاديمي أو التطبيقي ،ونذكر منها21 :
 .1التقويم املؤسس ي مقابل التقويم الفردي :يغلب على معظم الكيانات التنظيمية في املؤسسات التعليمية العمل ضمن األنساق البيروقراطية
الثابتة ،إذ أن التغييرات التى تحصل على األهداف التعليمية غالبا الترافقها تغييرات موازية وفورية في البنية التنظيمية متمثلة باملهام الجديدة

 17أروى عبد الحميد  ،مرجع سابق  ،ص 300

 18املصدر :الهيئة العليا لتقويم وإعتماد مؤسسات التعليم العالي – اململكة العربية السعودية  ،املوقع اإللكتروني ،

xa. Yimg. Com. NKNOWN- PARAMETER- VALUE. Doc.

 19عبد الباقى عبد الغنى  ،وليد خضر  ،مرجع سابق  ،ص 13
 20وليد خضر وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص 7
21عبد الباقى عبد الغنى  ،وليد خضر  ،مرجع سابق  ،ص 22
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وإعادة هندسة األدوات والعالقات بين وحداتها وعلى هذا األساس يبغي السياق املركزى منهجا مريحا لألداء التقليدى ودافعا محفزا للحفاظ على
تعظيم الحجم ،في حين أصبحت هذه الظاهرة التتناسب وهواجس التمكين التى تسعى إليها اإلدارة املعاصرة.
إن العمل التعليمى في مؤسسات التعليم العالي هو تعليم اجتماعى ذو طابع شاسع وواسع األبعاد ومتعدد املتغيرات ولهذا فهو يقع ضمن مايسمى
بالتقويم املؤسس ى ،ويقصد به النظر إلى عملية التقويم في الجامعة من منظور مؤسس ي ذو أبعاد أفقية ( مراحل تسلسل زمني وعملي ،مدخالت،
عمليات ،مخرجات) وكذلك أبعاد عمودية ( الطالب ،اإلدارة ،املنهج ،أعضاء هيئة التدريس ،البحث العلمي ،الخدمات املجتمعية )22 .
أما التقويم الفردي فيقصد به تقويم أعضاء هيئة التدريس أو اإلداريون أو الطالب كأفراد وفق مقاييس محددة قد تكون على شكل إمتحانات أو
إستمارات أداء أو أستبانات أو مالحظة لنتائج األداء مباشرة ،وقد تستفيد املؤسسة من هذا التقويم في تقويمها املؤسس ي .ويتعلق التقويم املؤسس ي
بصورة أكبر باألهداف الواسعة والتساؤالت املتعلقة بالسياسات والخطط وسبل تنفيذها ،وعادة تكون نتائج التقويم توصيات واسعة للتحسين
والتطوير ومساعدة متخذى القرار على األداء وإدارة مؤسستهم بفاعلية نحو تحقيق الجودة والتميز.
قياس وتقويم الجودة :نجد أن التقويم يلعب دورا مهما في نظام إدارة الجودة الشاملة في املجال التعليمي ،إذ يهتم باملقصد النهائي أو النواتج في نظام
ضبط الجودة للبرامج واملشروعات في املؤسسات التعليمية حيث كان التركيز فيه على تقييم وتحسين وضمان نوعية وجودة هذه البرامج ومدى وفائها
بتقديم خدمات ذات مستويات مقبولة على ضوء املوارد واإلمكانيات املتاحة ،إال أن التقويم في نظام إدارة الجودة الشاملة ُيعد بمثابة مراقبة مستمرة
لعمليات النظام ،ومستوى الجودة الذى تحقق أو مستمر العمل على تحقيقة مقارنة باملستويات الوطنية أو الدولية ،فاملستوى الذى ترغب املؤسسة
الوصول إليه وكيفية ذلك أصبح اآلن من القضايا املهمة التى يسعى التقويم املستمر إلى تحقيقها في ضوء أساليب ومؤشرات املفاضلة املعيارية فيما
يتعلق بالخدمات والعمليات واإلجراءات والنواتج ،وذلك على مستوى املنافسة الوطنية أو الدولية ،فمعرفة جوانب القوة والضعف ،ومعرفة ومن هم في
ُ
وضع أفضل ،والتعلم منهم وتحقيق الرياده تعد من أهم مميزات التقويم .وقد أوضح داكارد  Dakard 1998أربعة أنماط من املنافسين هذه األساليب
وهي:
ُ
أ .معايير داخلية :وتعد من أبسط املؤشرات حيث تقوم املؤسسة بمقارنة كل إدارة أو قسم فيها باإلدارات أو األقسام األخرى في املؤسسة نفسها على
ضوء مهمة معينة ،ويمكن جمع البيانات الالزمة لذلك بإستخدام أدوات قياس متعددة.
ب .معايير تنافسية :حيث تكون املقارنة بين املؤسسة واملؤسسات األخرى املناظرة واملنافسة وفي هذه الحالة يتطلب جمع البيانات أساليب غير
مباشرة.
ج .معايير وظيفية :وبهذا املعيار تقوم املؤسسة بمقارنة وظائفها التى أرستها بالوظائف املناظرة لها في املؤسسات الرائدة ليس من أجل التنافس وإنما
من أجل اإلرتقاء بهذه الوظائف.
د .معايير لها صفة العمومية :وتشمل إجراءات مشتركة بين جميع أنواع املؤسسات مثل:اإللتزام بالنظام ،واإلجور وإستخدام التقنيات وماشابه ذلك.
 .2التقويم التخصص ي في املجال التعليميُ :يعتبر التقويم التخصص ي من أهم مجاالت التقويم التربوي ككل لذا فهو أحد أنماط التقويم الكلي،
ويتم التقويم من منظور مؤسس ي ذو أبعاد أفقية ( مدخالت ،عمليات ،مخرجات ) وكذلك أبعاد رأسية ( الطالب ،اإلدارة واملنهج ،أعضاء هيئة
ُ
التدريس ،البحث العلمي ،خدمة املجتمع ) ،حيث ُيعد التقويم التخصص ي من أهم أنواع التقويم ويقصد به تقويم أنشطة وبرامج املؤسسة ك ٍل على
حدة وهو الجزء التطبيقي تتم فيه إجراءات التقويم ملجاالت مختلفة مثل البرامج العلمية ،املناهج ،الطالب ،وغيرها من املجاالت ،والهدف األساس ي
من عمليات التقويم التخصص ي هو أن ُتقوم املؤسسة مجاالتها املختلفة بنفسها بغرض التحسين والتطور والعمل من أجل بلوغ الجودة في جميع
وحداتها وبرامجها23 .
عناصر التقويم بمؤسسات التعليم العاليُ :يعتبر التقويم من أهم مقومات الجودة والتميز بمؤسسات التعليم العالي ،األمر الذى يتطلب تحديد
العناصر الرئيسية التي ُتبنى عليها عملية التقويم والتى ترتبط إرتباطا وثيـقا بالعملية التعليمية واملـتمثلة في24 :
تقويم البرامج العلمية ،املناهج ،الطالب ،البحث العلمي،أعضاء هيئة التدريس 25 ،عملية التدريس الجامعي ،أداء العاملين ،تقويم خدمة املجتمع.

 22نفس املرجع  ،ص 23
 23وليد خضر وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص 86
 24وليد خضر وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص 92
Academic Staf Development Units in Universities; Bangkok . 1989 . pp 55
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إجـ ــراءات الدراسـة امليدانيـة:
 .1مجتمع الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة من عمداء الكليات ورؤساء األقسام ومدراء اإلدارات وأعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة السودان
للعلوم والتكنلوجيا وجامعة القرآن الكريم بأم درمان وجامعة األحفاد للبنات ،والبالغ عددهم ( )600فرد حسب تقدير الباحثان.
 .2عينة الدراسة :إعتمد الباحثون عينة من مجتمع الدراسة وذلك بغرض الحصول على البيانات املطلوبة للدراسة والتى بلغت في مجملها ( )150من
مجتمع البحث ،وتمثل هذه العينة نسبة  %25من مجتمع الدراسة.
ُ
 .3عرض وتحليل البيانات :البرنامج املستخدم في تحليل بيانات الدراسة هو برنامج ) (SPSSوالذي يعد من أفضل البرامج املستخدمة في عمليات
التحليل اإلحصائى وكلمة ) (SPSSهي إختصار لـ ( )Statistical Package For Social Scienceوهي تعني الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية،
ويختص هذا البرنامج بتحليل البيانات تحليال وصفيا أو إستنباطيا أو مايعرف بإختبارات الفروض.
 .4إختبار فرضيات الدراسة :يتناول الباحثون في هذه الفقرة مناقشة وتفسير نتائج الدراسة امليدانية وذلك من خالل املعلومات التى أسفرت عنها
جداول تحليل البيانات اإلحصائية ونتائج التحليل اإلحصائي إلختبار الفروض ،إذ يقوم الباحثون بمناقشة وتفسير نتيجة كل فرض على حده بهدف
الحكم على صحتها أوعدم صحتها إستنادا على التحليل اإلحصائي العام ،وقد إتبع الباحثان الخطوات التاليه إلختبار فرضيات الدراسة:
 .5تشكيل الفرضية :في أي فرضية يكون لدينا ف رضين وهما فرضان مانعان بالتبادل ،أما أن نرفض الفرض األول ونقبل الفرض الثاني أو العكس،
ويرمز لألول بالرمز ) (HOويطلق عليه فرض العدم ويعني عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إحصائية العينة ومعلمة املجتمع وإن وجدت
فإن ذلك يرجع إلى الصدفة .والفرض الثاني ويرمز له بالرمز ) (HIوهو الفرض البديل ويعني وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إحصائية العينة
ومعلمة املجتمع واليمكن إرجاعه إلى الصدفة وأن بيانات العينة تؤيد صحة هذا الفرض.
جدول( :)1يوضح أوزان العبارات املستخدمة لألجوبة
الرق ــم
1

العبارة
عدم املو افقة بشدة

الوزن
1

2
3

عدم املو افقة
محايد

2
3

4
5

املو افقة
املو افقة بشدة

4
5

إعداد الباحثون ،بيانات اإلستبانة ،فبراير 2020م

الفرضية األولى :الفرضية العدم :ليس هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين وضوح أهداف مؤسسات التعليم العالي وتطوير وتجويد مستوى
األداء اإلداري واألكاديمي من منظورالجودة الشاملة.
جدول ( :)2نتائج التوزيع التكراري والنسب املئوية (الرؤية والرسالة واألهداف)
العبارة
تتوفر للجامعة رسالة واضحة ومحددة تعبر عن رؤيتها وأهدافها التربوية العامة والخاصة لتساعدها في عملية التخطيط
واتخاذ القرارات
تشارك كل االطراف املعنية داخل الجامعة وخارجها في صياغة هذه الرسالة واعداد الخطط السنوية واتخاذ القرارات
يتم نشرواعالن رسالة الجامعة واهدافها العضاء هيئة التدريس واالداريين والطالب واملجتمع
تراجع الجامعة رسالتها واهدافها وتنقحها من اجل التحسين والتطوير
تتضمن اهداف الجامعة النتائج املتوقعة من الخريجين
تعتمد الجامعة على التخطيط االستراتيجى ولديها خطط عمل تنفيذية لتطبيق تلك االستراتيجية
تتركز اهداف الجامعة على تشجيع البحث العلمي واالستغالل الفكري وتنمية روح العمل الجماعي
تتضمن اهداف الجامعة العناية بالحضارة العربية واالسالمية ونشر تراثها واالهتمام بالقيم الدينية وتعزيز االنتماء الوطني.
تهتم اهداف الجامعة بالربط بين التعليم االكاديمي وقطاعات االنتاج املختلفة
ً
تتضمن اهداف الجامعة التعرف على التكنولوجيا املتقدمة وتنمية القدرات الستيعابها والعمل على تصنيعها محليا.

أو افق
بشدة
%57

أو افق

محايد

%30

%04

ال
أو افق
%5

ال أو افق
بشدة
%4

%29
%32
%46
%44
%30
%37
%33
%37
%34

%38
%39
%31
%22
%33
%33
%37
%37
%30

%18
%12
%10
%27
%27
%19
%17
%14
%22

%6
%6
%5
%4
%6
%8
%5
%6
%5

%9
%11
%8
%3
%4
%3
%8
%6
%9

املصدر :إعـداد الباحثون ،بيانات اإلستبانة

من الجدول أعاله نالحظ أن النسبه األكثر تكرارا إلجابة جميع األسئلة املطروحة بمحور الرؤية والرسالة واألهداف هى عبارات أوافق ،وأوافق بشدة،
وقد مثلت هذه العبارات نسبة تتراوح مابين  %63إلى  %87ألسئلة املحور بالنسبة للعبارات األخرى مما يدل على أن جميع إجابات املبحوثين بالجامعات
موضوع الدراسة تدور حول وضوح رؤية ورسالة وأهداف هذه املؤسسات مما أدى إلى تطوير وتجويد األداء اإلداري واألكاديمي بها.
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جدول ( :)3نتائج إختبار) ( (Tالرؤية والرسالة واألهداف)
املحور

اختبار T

درجة الحرية

مستوى املعنوية

فروق املتوسطات

رؤية ورسالة واهداف الجامعة

10.241

99

0.000

.9020

درجة الثقة
الكبرى
الصغرى
.7272

1.0768

املصدر :إعـداد الباحثون  ،بيانات اإلستبانة

ويتضح من الجدول أعاله أن قيم إختبار ) (Tلجميع عبارات الفرضية عند مستوى أقل من  %5ذات داللة إحصائية معنوية ،وبما أن قيم مستوى
الداللة عند ) (Tأقل من  %5يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل  ،وبالتالي يمكننا القول بأن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين وضوح
أهداف مؤسسات التعليم العالي موضوع الدراسة وتطوير وتجويد مستوى األداء اإلداري واألكاديمي من منظورالجودة الشاملة .وعليه تصبح فرضية
الدراسة صحيحة حيث تتفق هذه النتيجة مع نتائج التحليل الجدولى إذ نجد أن معظم اإلجابات لجميع أسئلة محور الفرضية تتركز في عبارات أوافق ،
أوافق بشدة .
الفرضية الثانية :سياسة اإلدارة العليا بمؤسسات التعليم العالي بإتباع نظام مشاركة كافة املستويات اإلدارية في إختيار القيادات اإلدارية العليا
ووضع الهيكل التنظيمي ال تؤثرعلى تطويروتجويد األداء من منظورالجودة الشاملة.
جدول( :)4نتائج التوزيع التكراري والنسب املئوية (اإلدارة الجامعية ،الهيكل التنظيمي)
العبارة
تمتلك ادارة الجامعة خصائص قيادية تتناسب ومتطلبات الجودة الشاملة
تهتم ادارة الجامعة بتوفير االجواء العلمية املالئمة والعالقات االنسانية داخل الجامعة النجاح العملية
التعليمية
تؤخذ معايير االقدمية والكفاءة عند اختيار القيادات االدارية
يتم توثيق واعالن املعايير املعتمدة الختيار القيادات االدارية
يتم اشراك اعضاء هيئة التدريس في اختيار القيادات االدارية
تراعي ادارة الجامعة عالقة العمل بين االدارة العليا والعمداء واعضاء هيئة التدريس
تأخذ ادارة الجامعة اراء ومقترحات ممثلين االطراف املجتمعية في تطويراداء الجامعة
تحرص ادارة الجامعة على تمثيل الطالب في اللجان املختلفة ذات االختصاص بهم واألخذ برائيهم
تحرص ادارة الجامعة على األخذ بآراء ومقترحات العاملين والعمل على بحث وحل شكواهم
تعمل الجامعة على تفعيل االتفاقيات الثنائية والجماعية وتجويدها مع املؤسسات التعليمية والتربوية العربية
والدولية
للجامعة خطة لتدريب وتنمية املهارات االدارية للقيادات االكاديمية
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املصدر :إعداد الباحثون ،نتائج تحليل اإلستبانة

من الجدول ( )4أعاله نالحظ أن النسبة األكثر تكرارا لجميع اإلجابات ملحوري اإلدارة الجامعية هى املحايده واملوافقة واملوافقة بشدة ،وقد مثلت
هذه العبارات نسبة مئوية تراوحت مابين  %47و %78بالنسبة للعبارات األخرى مما يدل على أن جميع إجابات املبحوثين تدور حول سياسة اإلدارة العليا

بهذه املؤسسات في مشاركة كافة املستويات اإلدارية في وضع السياسات العامة للمؤسسة.
جدول ( :)5نتائج إختبار) ( (Tاإلدارة الجامعية  ،الهيكل التنظيمي)
املحور
االدارة الجامعية
الهيكل التنظيمي

اختبار T

درجة الحرية

مستوى املعنوية

فروق املتوسطات

6.050
7.401

99
99

0.000
0.000

.5418
.6742

درجة الثقة
الصغرى

الكبرى

.3642
.4934

.7195
.8549

املصدر :إعداد الباحث  ،نتائج تحليل اإلستبانة

ويتضح من الجدول أعاله قيم إختبار) (Tلجميع عبارات محاور الفرضية عند مستوى أقل من  %5ذات داللة إحصائية معنوية ،وبما أن قيم
مستوى الداللة عند ) (Tأقل من  %5يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل  ،وبالتالي يمكننا القول بأن هنالك تأثير إيجابي وواضح على سياسة
اإلدارة العليا في مشاركة كافة املستويات اإلدارية في وضع سياسات هذه املؤسسات من منظورالجودة الشاملة على مستوى إختيار القيادات اإلدارية
ووضع الهيكل التنظيمي مما أدى إلى تطوير وتجويد مستوى األداء اإلداري واألكاديمى بمؤسسات التعليم العالي موضوع الدراسة  .وعليه تصبح فرضية
الدراسة صحيحة حيث تتفق هذه النتيجة مع نتائج التحليل الجدولى إذ نجد أن معظم اإلجابات لجميع أسئلة محورى الفرضية ُتركز على عبارات
محايد ،أوافق ،أوافق بشدة .
الفرضية الثالثة :ليس هنالك عالقة طردية بين األهداف الكلية ملؤسسات التعليم العالي وخدمة مؤسسات املجتمع من منظورالجودة الشاملة.
Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 365-381

373

تقويم األداء بمؤسسات التعليم العالي من منظورإدارة الجودة الشاملة

عبد الرحيم وآخرون

جدول ( :)6نتائج التوزيع التكراري والنسب املئوية (خدمة املجتمع)
العبارة
لدى الجامعة خطة معتمدة لخدمة وتنمية املجتمع عن طريق وحدة علمية إلدارة وتعزيز العالقة مع مؤسسات
املجتمع املحلي واالقليمي وسوق العمل
تهتم الجامعة باقامة املعارض والندوات العلمية والثقافية والتنموية والتدريبيه للمجتمع
تقدم الجامعة االستشارات ملؤسسات املجتمع العام والخاص وتساهم معها في تنفيذ املشاريع التنموية
واالقتصادية واالجتماعية
تهتم الجامعة باالعالم الجامعي وتسعى إلى تحسين صورتها محليا و اقليميا وعامليا
تتعاون الجامعة مع متخصصين من املؤسسات التى يعمل بها الخريجين لالستفادة من تقويمهم لجودة خريجي
الجامعة
تجرى الجامعة استطالعا آلراء مؤسسات املجتمع التى يعمل بها خريجو الجامعة للتعرف على كفاءة ومستوى
الخريجين بصورة دورية
تشارك االطراف املجتمعية في إعداد البرامج التعليمية وتدريب الطالب اثناء الدراسة في اماكن العمل وتوفير
فرص العمل لخريجي الجامعة
تهتم الجامعة بتنمية قدرات املجتمع الريفي املحيط بها والعمل على تنمية قدرات املراة الريفية ومكافحة الفقر
للجامعة عالقات عمل قوية وراوبط قوية مع مؤسسات املجتمع املحلي والعربي والعاملي
تهتم الجامعة بتوجيه نتائج بحوثها لحل مشاكل املجتمع
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املصدر :إعداد الباحثون ،من نتائج تحليل اإلستبانة

من الجدول ( )6أعاله نالحظ أن النسبة األكثر تكرارا لجميع اإلجابات لهذا املحورهى ،أوافق ،أوافق بشدة،قد مثلت هذه العبارات نسبة مئوية تتراوح
مابين  %50ـ %77من إجابة العبارات األخرى ،مما يعني أن معظم مفردات العينة يوافقون على وجود العالقة بين مؤسسات التعليم العالي وخدمة
مؤسسات املجتمع.
جدول ( :)7نتائج إختبار) ( (Tخدمة املجتمع)
املحور

اختبار T

درجة الحرية

مستوى املعنوية

فروق املتوسطات

خدمة املجتمع

3.173

99

0.002

.2700

درجة الثقة
الكبرى
الصغرى
.4388

.1012

املصدر :إعداد الباحثون  ،نتائج تحليل اإلستبانة

ويتضح من الجدول ( )7أن قيم إختبار ) (Tلجميع عبارات الفرضية عند مستوى أقل من  %5ذات داللة إحصائية معنوية ،وبما أن قيم مستوى
الداللة عند ) (Tأقل من  %5يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل ،وبالتالي يمكننا القول بأن هنالك عالقة طردية بين األهداف الكلية ملؤسسات
التعليم العالي وخدمة مؤسسات املجتمع من منظورالجودة الشاملة باملؤسسات موضوع الدراسة .وعليه تصبح فرضية الدراسة صحيحة حيث تتفق
هذه النتيجة مع نتائج التحليل الجدولى إذ نجد أن معظم اإلجابات ألسئلة هذه الفرضية تتركز في عبارات ،محايد ،أوافق ،أوافق بشدة .
الفرضية الرابعة :اليؤثرالتوظيف الجيد وتدريب العاملين على تحقيق أهداف الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العالي.
جدول ( :)8نتائج التوزيع التكراري والنسب املئوية (املوارد البشرية)
العبارة
تحدد الجامعة وبشكل علني وواضح املعايير واملؤهالت واإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء هيئة التدريس واملوظفين
والعمال بما يتماش ى مع رسالتها وأهدافها
تحدد الجامعة املهام والواجبات املناطة بكل موظف حسب تخصصه ومؤهالته العلمية وخبرته العملية لتضع
الشخص املناسب في املكان املناسب
توفر الجامعة فرص التنمية املهنية املستمرة وورش العمل والتدريب لجميع العاملين وفق احتياجات العمل بما ينسجم
مع رسالتها في مجال التدريس والتعليم
توفر الجامعة العدد الكافي من العاملين الفنيين واملهنيين في اإلدارات املساندة واملعامل والورش من ذوى الخبرة
والكفاءة
للجامعة خطة واضحة لحوجتها من أعضاء هيئة التدريس املؤهلين لتنفيذ البرامج والخدمات التعليمية
توفر الجامعة برامج التطوير املنهي والتعليم املستمر ألعضاء هيئة التدريس
تعتمد الجامعة نظاما معينا لتقييم اداء العاملين بها والعمل على تشجيعهم لتحسين االداء بصورة مستمرة
تحافظ الجامعة على سرية سجالت اعضاء هيئة التدريس واإلداريين واملوظفين
تقوم الجامعة وباستمرار بتقييم برامج التنمية املهنية للعاملين وتستخدم نتائج التقويم ألغراض التجويد
تعتمد الجامعة لوائح محددة لتحديد العبء التدريس ي ألعضاء هيئة التدريس
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تخصص الجامعة املكافات التشجيعية والشهادات التقديرية للمبتدئين واملتميزين من اعضاء هيئة التدريس في مجال
التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع
تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في املؤتمراات والندوات والحلقات الدراسية والحصول على املنح
الدراسية داخل وخارج الوطن
تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على البحوث واعداد االوراق العلمية املحكمة خارجيا وداخليا
تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على اإلشراف األكاديمي للطالب وتحديد مجموعة من الطالب لكل عضو
ملتابعتهم وارشادهم علميا خالل سنوات دراستهم
تتيح الجامعة ألعضاء هيئة التدريس الفرصة للمشاركة في اللجان العلمية الدائمة واملؤقتة داخل وخارج الجامعة
هنالك توازن نسبي بين عدد أعضاء هيئة التدريس املستوعبين وعدد الطالب بالجامعة
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املصدر :إعداد الباحثون ،من نتائج تحليل اإلستبانة

من الجدول ( )8أعاله نالحظ أن النسبة األكثر تكرارا لجميع اإلجابات هى ،أوافق ،أوافق بشدة ،وقد مثلت هذه العبارات نسبة مئوية تراوحت مابين
 %51و ،%82مما يعني أن اإلهتمام بالتوظيف الجيد وتدريب العاملين وتحفيزهم ساعد على تحقيق أهداف الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العالي.
جدول ( :)9نتائج إختبار) ( (Tاملوارد البشرية )
املحور

اختبار T

درجة الحرية

مستوى املعنوية

فروق املتوسطات

املوارد البشرية

7.896

99

0.000

.6969

درجة الثقة
الكبرى
الصغرى
.8720

.5218

املصدر :إعداد الباحوث  ،نتائج تحليل اإلستبانة

ويتضح من الجدول ( )9أن قيم إختبار ) (Tلجميع عبارات الفرضية عند مستوى أقل من  %5ذات داللة إحصائية معنوية  ،وبما أن هذه القيم أقل
من ذلك يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل ،وبالتالي يمكننا القول بأن التوظيف الجيد وتدريب العاملين بمؤسسات التعليم العالي موضوع
الدراسة له األثر اإليجابي على تحقيق أهداف الجودة الشاملة .وعليه تصبح فرضية الدراسة صحيحة حيث تتفق هذه النتيجة مع نتائج التحليل
الجدولي إذ نجد أن معظم إجابات أسئلة الفرضية تركز على عبارات  ،محايد ،أوافق  ،أوافق بشدة .
الفرضية الخامسةُ :
اليؤثر توفير املوارد املالية واملادية واإلهتمام بالتقنية ونظم املعلومات في إتخاذ القرارات الخاصة بتطبيق الجودة الشاملة
بمؤسسات التعليم العالي.
جدول ( :)10نتائج التوزيع التكراري والنسب املئوية (املوارد املالية واملادية)
العبارة
توجد بالجامعة وحدة إلدارة املوارد املالية بموظفين متخصصين من ذوى الكفاءات العالية .
ً
تعمل الجامعة على وضع الخطط لتنمية املوارد املالية سنويا والعمل على تقويمها ومراجعتها و اقعيا .
املوارد املالية املتاحة للجامعة سنويا كافية لتحقيق رسالتها واهدافها .
تمتلك الجامعة سيولة نقدية واحتياطي مالى يكفيان للحفاظ على استقرارها املالي وتلبية احتياجاتها األكاديمية
واإلدارية .
تستخدم الجامعة املوارد املالية الكافية لدعم برامج وخدمات تعلم الطالب .
توفر الجامعة آليات رقابة مالية وإدارية منتظمة ومعلنة لكافة فعالياتها وانشتطها للوصول إلتخاذ القرارات املالية
املناسبة.
تتناسب مساحة املباني في فناء الجامعة مع احتياجاتها .
تخطط الجامعة وتنش ئ وتصين وتطور مواردها املادية لضمان االستقالل الفعال والجودة املستمرة لدعم برامجها
وخدماتها التعليمية.
تتناسب مباني القاعات واملعامل واملكتبات من حيث املساحة والتهوية واالضاءة مع القدرة االستيعابية للطالب .
توفر الجامعة املكاتب واالماكن الالئقة بأعضاء هيئة التدريس واملوظفين.
تهتم الجامعة بتوفير املعامل والورش باألجهزة واملعدات الكافية لتدريب الطالب والعمل على صيانتها بصورة دورية .
توجد اراشادات للطالب لكيفية استخدام األجهزة واملعدات واملحاليل الكيميائية والتعامل معها في املعامل والورش
واملختبرات .
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%24
%20

%9
%10

%14
%17

%20
%31

%28
%34

%19
%14

%14
%10

%13
%11

%24
%28
%38
%31

%28
%25
%24
%40

%15
%10
%12
%14

%16
%16
%13
%5

%17
%21
%13
%10

املصدر :إعداد الباحثون ،من نتائج تحليل اإلستبانة

من الجدول ( )10نالحظ إرتفاع تكرار اإلجابات باملحايدة واملوافقة واملوافقة بشدة في محوراملوارد املالية واملادية ،وقد مثلت هذه العبارات نسبة
مئوية عالية بالنسبة للعبارات األخرى مما يدل على أن معظم مفردات العينة يوافقون على أن توفر املوارد املالية ُيؤثر على تطبيق الجودة الشاملة
بمؤسسات التعليم العالي.
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جدول ( :)11نتــائج إختبار) (T
املحور

اختبار T

درجة الحرية

مستوى املعنوية

فروق املتوسطات

املوارد املالية واملادية
التقانة ونظم املعلومات

4.445
10.330

99
99

0.000
0.000

.4292
.8042

درجة الثقة
الكبرى
الصغرى
.2367
.6497

.6207
.9586

املصدر :إعداد الباحوث  ،نتائج تحليل اإلستبانة

ويتضح من الجدول ( )11أن قيم إختبار ) (Tلجميع عبارات الفرضية عند مستوى أقل من  %5ذات داللة إحصائية معنوية ،وبما أن هذه القيم أقل
من ذلك يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل ،وبالتالي يمكننا القول بأن توفير املوارد املالية واملادية واإلهتمام بالتقنية ونظم املعلومات له
األثر اإليجابي على إتخاذ القرارات الخاصة بتطبيق الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العالي موضوع الدراسة .وعليه تصبح فرضية الدراسة صحيحة
حيث تتفق هذه النتيجة مع نتائج التحليل الجدولي إذ نجد أن معظم اإلجابات ُتركز على عبارات محايد ،أوافق ،أوافق بشده .

النتائج والتوصيات:

ً
أوال :النتائج:

• تهتم هذه املؤسسات بتوضيح ونشر رؤيتها ورسالتها وأهدافها على اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس والطالب واملجتمع.
ُ
• تشارك كل األطراف املعنية داخل الجامعة وخارجها في صياغة هذه الرسالة وإعداد الخطط السنوية لتنفيذها.
• عدم إعتماد نظام مشاركة أعضاء هيئة التدريس بهذه املؤسسات في إختيار القيادات اإلدارية العليا وفق املعايير املعتمدة لذلك.
• تهتم اإلدارة العليا بهذه املؤسسات بأخذ آراء ومقترحات العاملين بها والعمل على بحث وحل مشاكلهم.
بصفة دورية أدت إلى تطوير وتجويد األداء
• مشاركة كل األطراف اإلدارية في إعداد وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وإعتماده
ٍ
اإلداري باملؤسسات موضوع الدراسة.
• تهتم هذه املؤسسات بمشاركة وحدات التقويم واالعتماد على مستوى املجالس الرسمية بها لعرض ومناقشة قضايا التقويم واالعتماد والجودة
باملؤسسة مما أدى إلى نشر ثقافة الجودة الشاملة بين القيادات اإلدارية واألكاديمية.
• تقوم هذه املؤسسات بخدمة وتنمية املجتمع عن طريق وحدات علمية تعمل على تعزيز العالقة مع مؤسسات املجتمع املحلى واإلقليمى وسوق
العمل.
• تنفذ هذه املؤسسات ببرامج تنمية املوارد البشرية في املجال األكاديمي وتشجيع أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في املؤتمرات والندوات والحلقات
الدراسية والحصول على املنح الدراسية داخل وخارج الوطن وذلك إلمتالك املعرفة والتقنيات الحديثة.
• تطبق هذه املؤسسات بشكل علنى وواضح املعايير واملؤهالت واإلجراءات الخاصة بإختيار وتعيين أعضاء هيئة التدريس وبقية العاملين مما أدى
إلى تجويد وتطوير وتحسين األداء اإلداري واألكاديمي بها بما يتماش ى مع رسالتها وأهدافها.
• تهتم هذه املؤسسات ببرامج تنمية املوارد البشرية من غير أعضاء هيئة التدريس وتوفر فرص التنمية املهنية وورش العمل والتدريب لجميع
العاملين في الحقل اإلداري واألكاديمي وفق إحتياجات العمل وبرامج التطوير املنهي والتعليم املستمر.
• املوارد املالية املخصصة سنويا لهذه املؤسسات من ميزانية التعليم العالي ضعيفة جدا وغير كافية لتحقيق رسالتها وأهدافها ،إذ تعتمد على
مواردها الذاتية لتطوير األداء اإلداري و تجويد مخرجاتها األكاديمية.
• توفر هذه امل ؤسسات الخدمات املساندة لدعم وتطوير البرامج األكاديمية واألنشطة الفكرية والثقافية وتوفر تدريبا عالي الجودة في مجال
تكنلوجيا املعلومات لتطوير طرق التدريس بما يتوافق مع مصلحة أعضاء هيئة التدريس والطالب.
• تعمل هذه املؤسسات على إعداد وتوفير املناهج الدراسية املتطورة لبرامج ومقررات البكالريوس والدراسات العليا لتواكب تطورات العصر
وتتواءم مع الفلسفة العامة للدولة وتحقق رسالتها وأهدافها وتلبي حاجات الطالب وخدمة املجتمع وتعمل على التحسين املستمر لها.
• تتأكد هذه املؤسسات من أن مخرجات البرامج الدراسية متوافقة مع املعايير املحلية والعاملية في التعليم العالي لتقييم املخرجات التعليمية
واملقررات والشهادات ،معتمدة على نظام املمتحنين الخارجيين ،وإستيفاء هذه املناهج واملقررات ملتطلبات الترخيص املنهي وذلك للمهن التى
تتطلب ممارستها الحصول على الترخيص من الجهات املختصة.
• تهتم هذه املؤسسات بتوفير الكتب واملراجع ذات الصلة بالبرامج واملقررات الدراسية وتتأكد من تناسب محتوى الكتاب أو املرجع مع هذه املقررات
واملستوى املطلوب ملقدرة وتأهيل الطالب.
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• عدم وجود الربط الشبكي املباشر بهذه املؤسسات بين أنظمة الحواسيب بالخدمة املكتبية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس وعدم ربط املكتبات
بمؤسسات التعليم العالي بعضها ببعض ومع مراكز البحث العلمي داخل القطر.
• تهتم عمادات املكتبات بهذه املؤسسات بتقديم الخدمات للمستفيدين وذلك بترتيب مصنفات املكتبات وتوفير اللوحات اإلرشادية مع األخذ في
اإلعتبار إحتياجاتهم من الكتب واملراجع وإعالمهم باملواد و الخدمات الجديدة.
• ُتخصص هذه املؤسسات عمادة أو وحدة تتولي وضع خطط البحث العلمي وإعتماد آليات واضحة ومعلنة ملتابعة تنفيذ خططها البحثية وتوفير
قواعد بيانات للبحوث العلمية.
ُ
• تعطي هذ املؤسسات األولوية لألبحاث العلمية امليدانية ذات املردود االقتصادي واالجتماعي للمجتمع ومؤسساتة واستخدامه ألغراض التنمية
ومعالجة مشاكل املجتمع.
• تعمل هذه املؤسسات على تشجيع البحوث العلمية الجديدة واملبتكرة والتي تفتح اآلفاق العلمية من خالل إصدار املجالت العلمية املحكمة ونشر
املؤلفات ألعضاء هيئة التدريس والباحثين
• تهتم هذه املؤسسات بنتائج البحوث العلمية للستفادة منها في تحديث وتطوير املناهج الدراسية.
• ضعف ميزانية البحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي التشجع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على إجراء ونشر البحوث العلمية ذات العالقة
بحاجة املجتمع وسوق العمل.
• تتوفر بهذه املؤسسات برامج أكاديمية لتنمية املهارات البحثية ملساعدي التدريس والطالب وتشجيعهم على املشاركة في املشاريع البحثية.
• تحرص مؤسسات التعليم العالي على قبول أعداد الطالب في الدراسات األولية والعليا وفقا لخططها املقررة وإعالن هذه السياسة مزوده بلوائحها
األكاديمية ولوائح شئون الطالب على موقعها اإللكترون.
• التعتمد هذه املؤسسات سياسة إستطالع آراء الطالب حول جودة التعليم العالي وتقويم البرامج األكاديمية وأداء أعضاء هيئة التدريس.
• تحرص هذه املؤسسات على تطبيق برنامج اإلشراف األكاديمى للتعرف على الصعوبات التي تواجه الطالب في التحصيل األكاديمي وتوفير وحدات
للشراف النفس ي والتربوي تتولى توفير املساعدات املطلوبة للطالب.
• تعتمد هذه املؤسسات برامج سنوية إلستقبال الطالب الجدد في بداية العام الدراس ى وتعريفهم بالجامعة ومرافقها وتوزيع أدلة إرشادية تعريفية
باللوائح األكاديمية ولوائح سلوك ومحاسبة الطالب.
• توفر هذه املؤسسات عبر عمادات شؤون الطالب وحدات للعناية بتنمية مواهب الطالب عبر البرامج الثقافية والرياضية واالجتماعية وتوفير
الحوافز املادية واملعنوية للطالب املبدعين واملتفوقين.
ً
ثانيا :التوصيات:
• العمل على إستمرارية مراجعة ونشر الرؤية والرسالة واألهداف العامة و الخاصة بكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي بشكل علني وواضح
ومختصر على كافة العاملين باملؤسسة واملجتمع
• العمل على إعادة بناء وتوحيد الهيكل التنظيمي ملؤسسات التعليم العالي ليتناسب مع املنظومة اإلدارية واألكاديمية مما يساعد على تطبيق
الجودة الشاملة بها.
• أن تعمل مؤسسات التعليم العالي على اعتماد نظام مشاركة أعضاء هيئة التدريس الختيار القيادات اإلدارية العليا وفق املعايير املعتمدة لذلك.
• تفعيل دور هيئة التقويم واالعتماد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقوم بدورها لتقويم األداء اإلداري واألكاديمي بمؤسسات التعليم العالي
والعمل على تصنيفها داخليا من منظورالجودة الشاملة.
• أن تعمل مؤسسات التعليم العالي على مراجعة ُخطط برامجها األكاديمية وبشكل مستمر لتواكب مخرجاتها املتغيرات التى تحدث في املجتمع
وسوق العمل.
• أن تحرص مؤسسات التعليم العالي على إمتالك املساحات املناسبة من األراض ي التى تساعدها على إنشاء املباني املناسبة من القاعات واملعامل
واملكاتب والورش لتتناسب مع القدرة اإلستيعابية للطالب لتقديم خدمات تعليمية متميزة.
• أن تهتم مؤسسات التعليم العالي بتطوير طرق التدريس مع توفير خدمات الشبكة العنكبوتية للمعلومات لكل العاملين واملتعاملين مع املؤسسة (
أعضاء هيئة التدريس ،الطالب ،مؤسسات املجتمع ).
• إعتماد سياسة إستطالع آراء الطالب بمؤسسات التعليم العالي حول جودة البرامج األكاديمية ُيساعد على مراجعتها وتطويرها وتحسينها من
منظورالجودة الشاملة.
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• اإلهتمام بنظام املكآفآت التشجيعية والشهادات التقديرية بمؤسسات التعليم العالي للمبدعين واملتميزين من أعضاء هيئة التدريس في مجال
التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع.
وبصفة مستمرة ملعرفة مدى إتفاقها مع
• العمل على نشر ثقافة التقويم واالعتماد ونظم توكيد الجودة من خالل مراجعة املقررات الدراسية
ٍ
متطلبات سوق العمل.
• أن ُتولي الدولة مؤسسات التعليم العالي عناية خاصه وذلك بزيادة مواردها املالية للحد الذي يفي بإحتياجاتها املادية لتحقيق رسالتها وأهدافها
والعمل على تجويد مخرجاتها من منظورالجودة الشاملة.
• أن تعمل مؤسسات التعليم العالي وتجويدا ملخرجاتها على إضافة برامج تدريس ومناهج تساعد على تنمية قدرات الطالب على التفكير والنقد
الذاتي والتحليل ،مع إضافة منهج الجودة الشاملة ضمن متطلبات الجامعة األكاديمية.
• تفعيل دور مؤسسات املجتمع وإشراكها في إعداد البرامج التعليمية وتدريب الطالب أثناء الدراسة.
• تفعيل دور وحدات التقويم واإلعتماد بمؤسسات التعليم العالي وإعتمادها على مستوى املجالس الرسمية باملؤسسة لعرض ومناقشة قضايا
الجودة الشاملة ونشر ثقافتها بين القيادات اإلدارية واألكاديمية.
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 .19الرشيد ،طارق .)2006( .األساليب الكمية للبحث العلمي،عرض وتحليل البيانات يدويا .الخرطوم.
 .20براون ،سامي .ترجمة د.أحمد مصطفي حليمة .)1997( .معايير لتقويم جودة التعليم العالي .دارالبيارق للطباعة والنشر.
 .21دراكار ،بيتر .)2000( .ممارسة اإلدارة .الطبعة األولى .طبع وترجمة مكتبة جرير .اململكة العربية السعودية .الرياض،
 .22عثمان ،بابكر مبارك .)2006( .املدخل إلدارة الجودة الشاملة .ط 1القاهرة .دار غريب للنشر والطباعة.
 .23النجار ،فريد .)2002( .إدارة الجامعات بالجودة الشاملة .ط .2إيتراك للنشر والتوزيع.
 .24حداد ،محمد بشير .)2004( .التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس الجامعي .ط .1القاهرة.
 .25إسماعيل ،زكي مكي .)2009( .إدارة املوارد البشرية .شركة مطابع السودان للعملة املحدودة .الخرطوم.
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 .26مريون إى هاينز .)1998( ،إدارة األداء ( دليل شامل لالشراف على العمال) .ترجمة محمود مرس ى .زهير الصباغ .زكي وآخرون .معهد اإلدارة العامة.
الرياض1988 ،م.
ً
ثانيـا  :الدوريات:
 .1دليل التقويم واإلعتماد في التعليم العالي،إصدار الهيئة العليا للتقويم واإلعتماد،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2003م.
 .2دليل التقويم واإلعتماد في التعليم العالي ،إصدار الهيئة العليا للتقويم واإلعتماد،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي2004 ،م.
 .3دليل التقويم واإلعتماد في التعليم العالي ،إصدار الهيئة العليا للتقويم واإلعتماد ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2008م.
 .4دليل املقاييس النوعية واملؤشرات الكمية لضمان الجودة واإلعتماد للجامعات العربية ،إتحاد الجامعات العربية ،عمان،األردن 2009م.
 .5معهد اإلدارة العامة ،اإلداري دورية علمية متخصصة ،الرياض –السعودية ،العدد .74
 .6الندوة العلمية حول الدراسات العليا في الجامعات العربية ،جامعة عدن ،الجمهورية اليمنية 2004م.
ً
ثالثـا :الرسائل الجامعية:
 .1أبنعوف ،عبد املنعم علي" .أثر البيئة الجامعية على جودة األداء األكاديمي واإلداري بالجامعات السودانية (دراسة حالة كلية التجارة جامعة
النيلين)" .دراسة لنيل درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة النيلين.
 .2زهراوي ،عطية صالح سعد" .دور اإلدارة الجامعية في تنمية املوارد البشرية ( دراسة حالة على بعض الجامعات العامة الليبية)" .بحث مقدم لنيل
درجة الدكتوراة في إدارة األعمال من جامعة النيلين.
 .3سليمان ،عوض بشير حماد" .)2008( .نظم توكيد الجودة في التعليم العالي (دراسة حالة بكلية التجارة جامعة النيلين )" .بحث تكميلي لنيل درجة
املاجستير في إدارة األعمال من جامعة النيلين.
 .4الشريف ،محمد حسن و حامد ،عبدالغفار" .تقييم جودة خدمة الرعاية التمريضية من وجهة نظر املرض ى باملستشفيات السودانية
(2020م1/3ذ.")/
 .5عبد الرحيم ،عالم الحاج آدم" .)2010( .تقويم األداء اإلداري في املؤسسات العامة من منظور اإلدارة اإلستراتيجية (دراسة تطبيقية على الهيئة
القومية للكهرباء والهيئة العامة للطيران املدني )" .رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في اإلدارة العامة من جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا.
 .6العزب ،محمد عبداملعطي" .نظام الجودة الشاملة وعالقته بتبسيط اإلجراءات في املؤسسات الحكومية" .رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستير في
إدارة األعمال من جامعة النيلين.
 .7الغيلي رياض ،يحيى حسين" .إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة باملؤسسات العامة (دراسة حالة على املؤسسة العامة للتصاالت السلكية
والالسلكية بالجمهورية اليمنية )" .مقدمة للحصول على درجة الدكتوراة في إدارة األعمال من جامعة النيلين.
ً
رابعا :املراجع األجنبية:
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Abstract: This study dealt with evaluating the performance of higher education institutions from the perspective of total
quality management, and the questionnaire was used as a data collection tool, and the researchers followed the descriptive
and analytical approach to data analysis. And they reached several results, including: The lack of adoption of the
philosophy of performance evaluation by Sudanese public universities does not contribute to the required level in
developing the performance of the teaching staff and administrators due to the absence of clear plans and the lack of a
sufficient number of qualified faculty members, and there is support and support by the higher management for
continuous evaluation, which He contributed to the development of the curriculum And provide her with the necessary
knowledge and skills in the field of specialization. The researchers recommended the necessity of paying attention to the
philosophy of continuous evaluation for the purpose of developing the performance of the faculty members by
disseminating this culture and educating workers of its importance, and setting clear and specific plans for its application,
and attracting and appointing an adequate and qualified number of faculty members in order to achieve the continuous
evaluation of educational services.

Keywords: performance evaluation; higher education institutions; total quality management.
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