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 ملخص

لة في الجامعات الخاصة هدفت الدراسة إلى توضيح أثر معوقات تطبيق ادارة الجودة الشام

ولتحقيق تطبيقها من وجهة نظر عمداء الكليات ورؤساء األقسام األكاديمية. على مستوىاألردنية 

تطبيق ادارة الجودة الشاملة أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة للكشف عن معوقات 

)معوقات االدارة العليا، معوقات الموارد البشرية، معوقات الموارد المالية، معوقات التقنية 

ومستوى تطبيق ادارة الجودة  تمع، معوقات الثقافة التنظيمية(،التعليمية، معوقات العالقة مع المج

( عميداً ورئيس أكاديمي 234دراسة من )الشاملة في الجامعات الخاصة األردنية، وتكونت عينة ال

في الجامعات الخاصة األردنية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وفي ضوء ذلك جرى جمع 

ومن أبرز النتائج التي  (.SPSS) البيانات وتحليلها باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

ات العمداء ورؤساء األقسام نحو معوقات أن المتوسطات الحسابية لتقدير( 1 تم التوصل إليها:

أن المتوسطات الحسابية لتقديرات العمداء ورؤساء األقسام ( 2 تطبيق ادارة الجودة الشاملة عالية.

 إن معوقات الثقافة التنظيمية قد احتلت (3 .ةنحو مستوى تطبيق ادارة الجودة الشاملة متوسط

حيث فسرت ما مقداره توى تطبيق ادارة الجودة الشاملة مسالمرتبة األولى في التأثير على 

 ( من التباين في مستوى تطبيق ادارة الجودة الشاملة. 36%)

ادارة الجودة الشااااملة، الجامعات ادارة الجودة الشااااملة،  ات تطبيقمعوقالكلمات المفتاحية: 

 الخاصة األردنية.  

 

Abstract 

The study aimed to identify the impact of total quality management 

(TQM) implementation obstacles on (TQM) level implementation at 
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Jordanian private universities, through identifying the level of (TQM) 

constraints and identifying the level of total quality management 

implementation from the standpoint of academic deans and department 

chairs. To achieve the objectives of the study, the researcher developed a 

questionnaire for identifying obstacles of (TQM) implementation (top 

management obstacles, human resources obstacles, financial resources 

obstacles, educational technology obstacles, relation with society 

obstacles, and organizational culture obstacles) and the level of total 

quality management. The sample consisted of (234) academic deans and 

department chairs at Jordanian private universities. The sample was 

selected randomly, and in light of this, data was collected and analyzed 

using the statistical package for social sciences (SPSS). The research most 

important findings and conclusions are: 1) The arithmetic mean of the 

estimates of academic deans and department chairs at Jordanian private 

universities towards the obstacles of total quality management 

implementation were high. 2) The arithmetic mean of the estimates of 

academic deans and department chairs at Jordanian private universities 

towards total quality management implementation were moderate. 3) The 

organizational culture obstacles were ranked first in the impact on the level 

of total quality management implementation, it interpreted (36%) of the 

variance in the level of total quality management implementation. 

Keywords: Total quality management obstacles, Total quality 

management application, Jordanian private universities. 

 

 المقدمة

تشهد مجتمعاتنا العربية في الوقت الحالي الكثير من التغيرات في كل المجاالت؛ مما يتطلب 

من كافة منظماتها االدارية تغيير أساااااااليبها التقليدية  في االدارة، وتبني المااهيم االدارية الحديثة 

تعليم نظامي، ليس إذا ما أرادت تحقيق أهدافها بكااءة وفعالية. والتعليم العالي، مثله مثل أي نسااق 

 إال انعكاساً للسياق االجتماعي واالقتصادي العام. 

لقد قامت العديد من الجامعات بتبني ماهوم إدارة الجودة الشاااااملة وتطبيقها بهدف التحسااااين 

ما ي اااااامن  عاملين ب ية التعليمية، ورفع كااءة ال المسااااااتمر في المنتج التعليمي ومخرجات العمل

المعرفة والمهارات الالزمة التي تساعدهم على المنافسة في السوق الحصول على خريجين لديهم 

بكااءة، كما قامت العديد من الدول بإنشااء منظمات تقوم باإلراراف على الجامعات لتطبيق ماهوم 

 وضااامان جودتها الجودة الشااااملة مثل األردن حيث أنشاااأت هيمة اعتماد ماساااساااات التعليم العالي
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)هيمة اعتماد ماساااااساااااات التعليم  طبيق معايير الجودة في األردنوالتي قامت باإلراااااراف على ت

 (.2016العالي، 

، حث العلميرة التعليم العالي والبوزا مساااااولية تنظيم قطات التعليم العالي في األردن تتولى

ى إنشاااء دور ، ثم تتال(م1958)وقد بدأ التعليم العالي باألردن بإنشاااء دار المعلمين في عمان عام 

في  ن، وأصاااابح يطلق عليها معاهد المعلمين وتطورت تلك المعاهد لتصاااابح كليات مجتمعالمعلمي

وتبلغ عدد  ،(م1962)عقد السااابعينات، أما التعليم الجامعي فقد بدأ بتأسااايس الجامعة األردنية عام 

 ( كلية مجتمع متوسطة.51( جامعات، وعدد كليات المجتمع)10) حالياً  الجامعات الرسمية

وخالل التسعينيات  عمان األهلية،جامعة أسست أول جامعة خاصة وهي  (م1989)في عام 

وخالل العقدين الماضاايين توالى تأساايس الجامعات الخاصااة  تم تأساايس عشاارة جامعات خاصااة،

واحداث نقلة  ،يم العاليليأخذ القطات الخاص دوره في دعم مساااااايرة التعل( جامعة 17لتصاااااابح )

من  كبيراً  ات التعليم العالي تطوراً طرهد قو ات العام،اكة مع القطبالشر نوعية لقطات التعليم العالي

وزيادة أعداد الطالب واع اء الهيمة التدريسية واالدارية، وتم فتح  ،حيث تنوت البرامج الدراسية

*تخصااااااصااااااات من خالل اتااقيات التعاون مع الدول العربية والجامعات األجنبية )وزارة التعليم  

 (.2015العلمي، العالي والبحث 

 أهمية الدراسة

ص تكمن أهمية الدراسااة على المسااتوى النظري من مساااهمتها في رفد األدب اإلداري الخا .1

ن ت ااياه بمجال تطبيق ادارة الجودة الشاااملة ومعوقاتها، ومن اإلثراء المعرفي الذي يمكن أ

 ن.والممارسيهذه الدراسة إلى المكتبة العربية بموضوت مهم قد ينال اهتمام الباحثين 

في  تأتي أهمية الدراسااااة على المسااااتوى العملي فيما سااااتقدمه من نتائج تايد صاااانات القرار .2

ن تأثير على مردنية فيما يتصل باالهتمام بإدارة الجودة الشاملة لما لها الجامعات الخاصة األ

 تحقيق التميز وتخايض التكاليف. 

سة .3 صادمن األهمية التي تلعبها الجا تأتي أهمية الدرا األردني  معات الخاصة في تعزيز االقت

ف وخاادمااة األعااداد الكبيرة من الطلبااة الراابين في اكمااال دراسااااااتهم الجااامعيااة ومن مختل

ومن أجل ذلك يصاااابح ضاااامان الجودة لمخرجات هذه الجامعات مطلباً رئيسااااياً  ،الجنساااايات

ت جه الجامعاتوا حيث للتنمية ومواجهة متطلبات سااااااوق العمل المحلي والعربي والعالمي،

حديات مثل يد من الت عد ية ال خاصاااااااة األردن  ونقص الموارد ،اياب  التمويل الحكومي :ال

نها ممما يتطلب  ؛ومدى مالئمة برامجها لسااااااوق العمل وجودة البرامج األكاديمية ،المالية

ة على البدء بتبني ادارة الجودة الشاااااملة كمنهج للتطوير والتحديث بشااااكل ي اااامن لها القدر

 التحديات ونقاط ال عف.تجاوز 

 

                                                           

 ( تطور الجامعات الخاصة في األردن.2) انظر ملحق *
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 أهداف الدراسة

من  هاتوضاااايح أثر معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاااااملة على تطبيقراسااااة لتسااااعى هذه الد

وفي ضااااوء الهدف الرئيس تسااااعى هذه الدراسااااة لتحقيق  وجهة نظر العمداء ورؤساااااء األقسااااام.

 األهداف الارعية التالية:

األقساااااام في الجامعات الخاصاااااة لمعوقات تطبيق التعرف على اتجاهات العمداء ورؤسااااااء  .1

 ادارة الجودة الشاملة.

التعرف على مستوى تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة  .2

 نظر العمداء ورؤساء األقسام.

معرفة إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصااااااائية في اتجاهات أفراد عينة الدراسااااااة نحو  .3

تطبيق ادارة الجودة الشااااااااملااة تعزى  للعواماال الااديموارافيااة والو يايااة)العمر، معوقااات 

 والجنس، وعدد سنوات الخدمة في الو ياة الحالية، والمركز الو ياي(.

 شكلة الدراسة وأسئلتهام

في جميع  خالل الاترة الماضااااااية اهتماماً كبيراً بالجودة وأنظمتها وتطبيقاتها رااااااهد األردن

 قطاتبرعاية خاصاااااة اذ يشاااااهد  العالي التعليم قطاتكما تحظى عملية االصاااااال  في ، القطاعات

هيمة اعتماد ماساااساااات التعليم العالي  بإنشااااء ذلك وتمثل ،في األردن كبيراً  التعليم العالي اهتماماً 

لم  وضمان جودتها، وقد الحظ الباحث أن الجامعات الخاصة على الرام من زيادة اعدادها إال أنه

رهادة ضمان  سوى جامعة من هيمة اعتماد التعليمجودة التحصل على   وعدد قليل ،واحدة العالي 

رهادة االيزو،  منها سية وت ،ذلك ها منأن هناك معوقات تمنع مما يعنيحائز على  سا اقدها مزايا أ

الوعي  تخل بقدراتها التنافسية، وإن هذه الدراسة تسعى إلى إبراز خطورة ذلك، وتعمل على تنمية

على معوقات والتغلب  الخاصاااة ب ااارورة العمل على تبني ادارة الجودة الشااااملة لدى الجامعات

واعتماداً على ذلك فإن هذه الدراسااااااة تركز على مشااااااكلة نظرية تتمثل في معرفة أهم  .تطبيقها

ومن هنا يمكن بلورة مشااااااكلة  .لدى الجامعات الخاصااااااة معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاااااااملة

في  هاتطبيقمساااتوى : ما أثر معوقات تطبيق ادارة الجودة الشااااملة على اساااة بالسااااال التاليالدر

 الجامعات األردنية الخاصة؟ 

 وينبثق عن الساال الرئيس األسملة الارعية التالية:

 ما هو متوسط تقديرات العمداء ورؤساء األقسام لمعوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة؟ .1

 ؟مستوى تطبيق ادارة الجودة الشاملةالعمداء ورؤساء األقسام ل ما هو متوسط تقديرات .2

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة  .3

)الجنس، والعمر، وساانوات الخبرة،  حسااب متغيرات لمعوقات تطبيق ادارة الجودة الشاااملة

 ؟والمركز الو ياي(

  



 1979ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مراد الذيابات، وبسام الذيابات

 2018(، 11)32ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 طار النظرياإل

 دارة الجودة الشاملة في التعليم العاليإمفهوم 

دارة الجودة الشاااااااااملااة في التعليم على أنهااا نظااام يتم من خاللااه تااااعاال إلى إيمكن النظر 

رااااتراك بصااااورة فاعلة في المدخالت لتحقيق مسااااتوى عالي من الجودة، حيث يقوم العاملون باال

رضاء المستايدين. ويمكن لجودة المخرجات إلالعملية التعليمية، والتركيز على التحسين المستمر 

سية والمستلزمات المادية واألفراد، سواء كانوا طلبة أن نعرف  المدخالت على أنها المناهج الدرا

أو مو اين أم أع ااااااء هيمة تدريس. أما المخرجات فهي الكوادر المتخصاااااصاااااة من الخريجين 

ظام التعليم من ماسااااااساااااااات المجتمع التي يدين من ن تقوم بتو يف هاالء الخريجين  والمسااااااتا

 (. 2006)الترتوري وجويحات، 

وهي مدخل اداري يركز على النوعية ومشاااركة العاملين واالسااتخدام األمثل للموارد ألجل 

، ويتصف هذا المدخل بمجموعة من القيم تحقيق رضا العميل وتحقيق مصلحة العاملين والمجتمع

قع من المنظمة العمل ضمنها لتحقيق معدالت عالية من االستررادية التي يتو والمبادئالجوهرية 

 (.(Campatelli, et al. 2011 ربات حاجات أصحاب المصالحااألداء و

يت اااامن ماهوم ادارة الجودة الشاااااملة في التعليم العالي التركيز على المسااااتايد، والتحسااااين 

المنظمة التعليمية، ويتطلب المستمر، ومشاركة العاملين لخلق مناخ تنظيمي ايجابي يحقق أهداف 

مع احتياجات السااااوق المحلي  لتتالءموتحسااااين جودة مخرجاتها ة المنظمة هذا الماهوم تغيير ثقاف

 (.2009حافظ والزهيري، ) والدولي

تطبيق ادارة الجودة الشاااااملة في ماسااااسااااات التعليم العالي التزام االدارة العليا  ويسااااتوجب

وايجاد رؤية واضااحة وأهداف وقيم واضااحة وايصااالها الى العاملين في الماسااسااة، والتزام جميع 

عمل  تبنيفي برنامج ادارة الجودة، وارسااااااء ثقافة الجودة في الماساااااساااااة و باالنخراطالعاملين 

زبون، وكذلك اسااااااتخدام المقاييس المناساااااابة لقيائ اداء الو ائف التعليمية الاريق ورضاااااااا ال

 (.2010)مجيد،  والو ائف الخدمية

 دارة الجودة الشاملةإمعوقات تطبيق 

دارة الجودة الشاملة وقد ياشل بع ها ويرجع إبعض الماسسات في تطبيق برامج  قد تنجح

سبب الرئيسي لاشل هذه الماسسات في عملية  سها. وقد ورد في األدبيات العديد من ال التطبيق نا

( الى أن من أبرز معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة: 2008أرار )حمود، حيث  ،هذه المعوقات

دارة الجودة، ومقاومة إلتزام القيادة االدارية العليا بتطبيق اعدم وجود قيم ثقافية واضااااااحة، وعدم 

 ية والموارد المالية الالزمة للتطبيق، والتسرت لمعرفة النتائج.التغيير، وعدم وفرة الكااءات البشر

( فيشاااير الى وجود عدة معوقات في تطبيق ادارة الجودة 2006، توجويحا ،أما )الترتوري

عدم التزام االدارة العليا بتطبيق برنامج ادارة الجودة الشاااااااملة، وعدم مشاااااااركة : الشاااااااملة منها
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العاملين، والتركيز على أسااااااااليب معينة في نظام ادارة الجودة الشااااااااملة وليس ككل، ومقاومة 

 التغيير، وتوقع نتائج فورية. 

( أن من عقبات تطبيق ادارة الجودة الشااااااملة في 2006ويرى كل من )الخطيب والخطيب، 

واختالل التوازن بين ة، بعدم قدرة الجامعات على اسااااااتيعاب األعداد المتزايدة من الطل: التعليم

النمو الكمي ألعداد الطلبة وجودة التعليم، وانعدام المالئمة بين مخرجات التعليم واحتياجات خطط 

 التنمية، والنمطية في التخطيط والبرامج الدراسية.

االختالف بين سااااااياساااااااة الجودة  ( أن من معوقات تطبيق الجودة:2008)البيالوي،  وذكر

باين اآلراء بين األكاديميين حول الجودة، وعدم وجود حد أعلى لتحقيق ونظام تطبيق الجودة، وت

 الجودة، وعدم توافر المناخ المناسب لثقافة الجودة.

دارة الجودة إ( الى أن من المعوقااات التي تحول دون تحقيق 2008)عزب،  وقااد أرااااااااار

بالبحث والتطوير، تمام الشاااااااملة: جمود التنظيم وعدم مالئمته الحتياجات العمل، وضااااااعف االه

وراايوت األنماط االدارية المتساالطة،  ماعي، وعدم توافر اتصاااالت فعالة،لى العمل الجواالفتقار إ

برز معوقات التطبيق: أن من أ( 2009وعدم مراعاة احتياجات المسااااااتايدين. وذكرت )الحداد، 

ة عن االلتزام جعل تطبيق ادارة الجودة الشااااملة عالا رااااف لكل مشااااكل المنظمة، وعجز االدار

طويل األجل بتطبيق فلساااة ادارة الجودة الشاااملة، وتشااكيل فرق عمل كثيرة وعدم توفير الموارد 

 المطلوبة بما يكال عملية التطبيق.

، لاكرة أن الطالب هم متلقو خدمة ( أن من المعوقات: مقاومة الكليات2010، البادي) وذكر

تدريب على  اة ال اات كل ها التعليمية، وارت ية وخبرات لداخل ها ا تدخل في قوانين يات لل ومقاومة الكل

ادارة الجودة الشااااااااملة، وعدم قدرة االدارة على بناء حلقات الجودة. ومن المعوقات التي  مبادئ

يانات ( عدم اراااراك المرؤوساااين في اتخاذ القرارات، وعدم توفر قاعدة ب2000تناولها )عشااايبة، 

ود فجوة بين الرؤسااااااء ، وكثرة القوانين واللوائح، وعدم العناية بالجوانب االنساااااانية ووجكاملةمت

 والعاملين.

إلى أن من مشااااااكل تطبيق ادارة الجودة في  (Yadollah & Massoud, 2010) أراااااار

واألقسام، وصعوبة التعليم العالي: مقاومة التغيير في األقسام األكاديمية، وانعدام الثقة بين الكليات 

انسااااجام الهياكل التنظيمية الحالية للجامعات التي تقوم على أسااااائ الدوائر واألقسااااام مع الهياكل 

بين  وجود تعارض بين أصااااااحاب المصاااااااالح مثل التعارض. وودةالج إلدارةيمية األفقية التنظ

وامكااانيااة النظر )الطالب، الماادرسااااااين، واالداريين والمو اين(،  المجتمع والعمالء الااداخليين

 ستراتيجي صعبة.للطالب على أنهم عميل أو منتج، مما يجعل عملية التخطيط اال

 من معوقات التطبيق عدم انسجام بعض القيم السائدة في أن  ,Sirvanci)2004 (وأرار

 على العميل، ومشاركة لتركيز)الحرية األكاديمية( مع قيم الجودة كالعمل الجماعي، وا الجامعات

حيث تاترض الحرية األكاديمية الاردية ألع اء هيمة التدريس اختيار محتوى المساقات، ، العاملين

http://bau.proxy.coe-elibrary.com/MuseSessionID=0i1010b1k/MuseProtocol=http/MuseHost=www.emeraldinsight.com/MusePath/author/Mehralizadeh%2C+Yadollah
http://bau.proxy.coe-elibrary.com/MuseSessionID=0i1010b1k/MuseProtocol=http/MuseHost=www.emeraldinsight.com/MusePath/author/Mehralizadeh%2C+Yadollah
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في  طاختيار موضوعات البحث، والى أن تطبيق ادارة الجودة الشاملة يكون ممكنا فقوحرية 

 األقسام اير األكاديمية وعلى بعض العمليات كتسجيل الطالب مثأل.

ن من معوقات التطبيق ضااااعف القيادة وعدم الرابة في أ (Sitalakshmi, 2007وأرااااار )

، واختالف العمليات بين التعليم الجودة الشااااملةادارة التغيير، وعدم المشااااركة، وعدم فهم فلسااااة 

نتيجة الخوف من  ؛لعاملين وتحمل المساوليةاوالصناعة، وعدم افسا  االدارة الوسطى لمشاركة 

 ، وقلة الموارد المالية. الجودة الشاملة، ومقاومة التغيير عدم نجا  تطبيق ادارة

العالي تنصاااااب  في مجال التعليمتطبيق ادارة الجودة الشااااااملة ومما سااااابق نرى أن عقبات 

 بمجملها على اآلتي:

عقبات تتعلق باإلدارة العليا: فاذا لم تكن االدارة العليا مقتنعة بتبني ادارة الجودة الشاااملة فلن  .1

يكون ممكناً تجاوز العقبات وبخاصااااااة في حالة الجامعات الخاصااااااة التي يوجد فيها مالكين 

 ( وحساان2008) حمود :على هذه المعوقاتالتي ركزت  واألدبيات الدراساااتومن وادارة، 

 Altasheh (2013).و (2006) وجويحات والترتوري (2014) النجار وجواد( و2014)

عقبات تتعلق بالموارد البشااارية: ان تطبيق ادارة الجودة الشااااملة يعتمد على العميل الداخلي  .2

تساااير العملية التعليمية، حيث  وهم اع ااااء الهيمة التدريساااية والعاملين وبدونهم ال يمكن ان

 وحمود( 2008) مدوخ دراسات ركزت االب األدبيات والدراسات على هذه المعوقات مثل

 .(2009) والحداد (2008)

تحتاا الجامعات الخاصة الى الموارد المالية وبخاصة أنها ال : بالموارد الماليةعقبات تتعلق  .3

الحكومية، كما اعتبرها المشاارت رااركات اسااتثمارية تتلقى الدعم الحكومي بعكس الجامعات 

السااااااعيد هذه المعوقات ومن الدراساااااااات التي تناولت  ،فيها ةوبالتالي فثقافة الربح موجود

 Sitalakshmi (2007).و (2009( والترتوري )2007) ورضا

ان ثقافة الجودة تعتمد على مجموعة من القيم األساسية كعمل : عقبات تتعلق بالثقافة التنظيمية .4

فالثقافة التنظيمية تلعب دوراً كبيراً في نجا  ، الاريق ومشاركة العاملين وتحقيق رضا العميل 

 Sitalakshmi (2007) المعوقاتعلى هذه  التي ركزت الدراساتومن التطبيق، 

 (.2010) والبادي Sirvanci (2004)و

الجامعات يتطلب منها ان تحقيق التحسااااااين المسااااااتمر في : بالتقنية التعلميةعقبات تتعلق  .5

االهتمام بالمناهج والخطط الدراسااااااية وتبني طرق التدريس الحديثة وتوفير المسااااااتلزمات 

هذه المعوقات الساااااعيد  ال ااااارورية للتقنية التعليمية الحديثة. ومن الدراساااااات التي تناولت

 Sitalakshmi, 2007) )و( 1998( وناجي )2014( والنجار وجواد )2007) ورضا

يالحظ ان العالقة بين الجامعة والمجتمع يشاااوبها النقص : بالعالقة مع المجتمععقبات تتعلق  .6

م مشاركة المجتمع دم انسجام مخرجات البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، وعدوع

http://bau.proxy.coe-elibrary.com/MuseSessionID=0i1010b1k/MuseProtocol=http/MuseHost=www.emeraldinsight.com/MusePath/author/Mehralizadeh%2C+Yadollah
http://bau.proxy.coe-elibrary.com/MuseSessionID=0i1010b1k/MuseProtocol=http/MuseHost=www.emeraldinsight.com/MusePath/author/Mehralizadeh%2C+Yadollah
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 حاجاته والتااعل معه، ومن الدراساااااااات التي ركزت على هذه المعوقات دراساااااااة مدوخ

 .(2014) والنجار وجواد (2012( والع اضي )2008)

 الدراسات السابقة

لى توضاايح واقع مبادئ ادارة الجودة الشاااملة في إ( دراسااة هدفت 2016جرت الكرعاوي )أ

قطات التعليم العالي العراقي ومعرفة مدى تطبيق هذه المبادئ بين الكليات الحكومية واالهلية من 

سة ، بينهما ةجراء مقارنإخالل  لى أن هناك وعي إومن أبرز االستنتاجات التي توصلت لها الدرا

هنالك تااوت  ، ولكنوادراك كامل ألع ااااء هيمة التدريس بأهمية ادارة الجودة الشااااملة ومبادئها

من حيث تطبيق هذه المبادئ في القطات الحكومي من جهة وتااوت كبير جداً مع القطات االهلي 

ات داللااة معنويااة بين الكليااات الحكوميااة واألهليااة لمسااااااتوى ووجود فروق ذ ،من جهااة اخرى

 .تطبيقال

تقااديم نموذا لتطبيق ادارة الجودة الشاااااااااملااة في   (Alshafei, et al. 2015)وحاااول

الجامعات السااعودية، حيث اسااتخدم الباحثون ماهوم النظام لتقديم النموذا والذي ت اامن مدخالت 

الب والدعم التقني ووجود المختبرات طالدراساااااية وال )أع ااااااء هيمة التدريس، والمناهج النظام

لدعم االداري والمالي، وت اااااامنت المخرجات )الخريجين، والبحث  والبنية التحتية للجامعة وا

النموذا ال بد من وجود القيادة الاعالة وتأساااااايس وحدات  لتطبيقالعلمي، وخدمة المجتمع(. وأنه 

 واالداريين. الب والمدرسينطتنظيمية للجودة ومشاركة ال

( بإجراء دراساااااااة هدفت إلى  تحديد المعوقات اإلدارية والمعوقات 2014) ت حساااااانقام

البشاااااارية والمعوقات الانية والمعوقات المادية التي تواجه تطبيق إدارة الجودة الشاااااااملة ببرنامج 

ة، بينت الماجستير الموازي في كلية العلوم االجتماعية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمي

: عدم ق إدارة الجودة الشاملة من أهمهانتائج الدراسة إلى أن هناك كثير من المعوقات تواجه تطبي

، ئم اير المبرر للقيادات الجامعية، والتغيير الدايير خاصااااااة بجودة البرامج الدراساااااايةوجود معا

، وتوقع املةوقات تطبيق إدارة الجودة الشاااااوضاااااعف التزام القيادات الجامعية بالق ااااااء على مع

، وضااااعف التنساااايق بين اإلدارات المختلاة وائد تطبيق إدارة الجودة الشاااااملةالنتائج السااااريعة لا

 ف نظام الحوافز المادية بالجامعة.بخصوص الدورات التدريبية المقدمة بالجامعة، وضع

هم العقبات التي تحول دون أ لى معرفةإهدفت  ( دراسااااااة2014وجواد( ) ،جرى )النجارأو

ع اء أ هلية العراقية من خالل استطالت آراء عينة منتطبيق ادارة الجودة الشاملة في الكليات األ

)معوقات التدريس،  هلية عراقية وقد راااملت هذه المعوقاتأالهيمة التدريساااية في مجموعة كليات 

معوقااات المناااهج التعليميااة، ومعوقااات خاادمااة المجتمع، وومعوقااات ومعوقااات البحااث العلمي، 

اتااق عينة البحث على عدم  :همهاألى مجموعة من االستنتاجات إدارة العليا(. توصل الباحثان اال

توافر متطلبات التطبيق، ووجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين تطبيق ادارة الجودة الشاملة 

جودة وتطبيق ادارة ال ،مع معوق االدارة العليااا، وهيمااة التاادريس، والبحااث العلمي، والتموياال

 الشاملة.
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دراسة هدفت الى معرفة معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة  (Altasheh, 2013)وأجرى 

التعليم العالي في دولة الكويت، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها:  ماسسات في

ان من معوقات التطبيق قلة دعم والتزام االدارة العليا، وقلة عدد المختصين في مجال ادارة الجودة 

 الشاملة في التعليم العالي، وقلة المعرفة حول أساليب التحسين المستمر.

لى  تحديد المعوقات التي تحول دون تطبيق إ( دراسااااة هدفت 2012جرى الع اااااضااااي )أو

إدارة الجودة الشاااااااملة في جامعة الملك خالد، وقد تم تقساااااايم المعوقات التي تحد من تطبيق إدارة 

الجودة الشـااااملة في ماسسـاااات التعليم العالي إلى خمس مجموعات )الجوانب القيادية، والجوانب 

توصاااااالت و الجوانب التعليمية، وجوانب البحث العلمي، وجوانب خدمة المجتمع(.التنظيمية، و

ها تائج من أهم لدراساااااااة الى مجموعة من الن وجود معوقات تحول دون تطبيق ادارة الجودة  :ا

 على هذه المعوقات هو العوائق التعليمية والمعرفية.أن إو ،الشاملة في التعليم العالي

 الشاااملة لى معرفة درجة تطبيق ادارة الجودةدراسااة هدفت إ( بإجراء 2009ف ااالة، وقام )

في كليات التمريض في الجامعات األردنية من وجهة نظر اإلداريين ورؤساااء األقسااام وأع اااء 

ن كانت هناك فروق ذات داللة احصااااااائية في درجة تطبيق ادارة إالهيمة التدريسااااااية، ومعرفة 

ن ألى إالمشااارفة على الجامعة. وتوصااال الباحث  الجودة الشااااملة تعزتلمتغيري الجنس والسااالطة

درجة تطبيق أنظمة الجودة الشاااملة متوسااطة، وعدم وجود فروق ذات داللة احصااائية في درجة 

 تطبيق ادارة الجودة تعزى لمتغير السلطة المشرفة على الجامعة.

( دراساااااااة هاادفاات الى التعرف على معوقااات تطبيق ادارة الجودة 2008أجرى )ماادوخ( )

الشاااملة في الجامعات الالسااطينية بمحافظات ازة وساابل التغلب عليها، وقد تم تصاانيف المعوقات 

الى معوقات تتعلق بالهيمة االدارية، ومعوقات تتعلق بالهيمة التدريسااية، ومعوقات تتعلق بالمنشااأة 

لت  ية. وتوصاااااا مة المجتمع خد بال قات تتعلق  حث العلمي، ومعو بالب قات تتعلق  ية، ومعو جامع ال

لدراسااااااة الى مجموعة من النتائج من أهمها: أن اعلى معوق هو مجال البحث العلمي يليه مجال ا

الخدمة المجتمعية، ووجود فروق ذات داللة احصاااائية بين متوساااطات المساااتجيبين تعزى لمتغير 

الجامعة، وعدم وجود فروق ذات داللة احصااااائية بين متوسااااطات المسااااتجيبين تعزى لمتغيرات 

 اي وسنوات الخدمة ومصدر آخر درجة علمية.المسمى الو ي

( دراسة هدفت إلى تطوير نموذا لقيائ درجة تطبيق إدارة الجودة 2004وأجرى القرعان )

الشااااملة في الوحدات االدارية في الجامعات األردنية، وقد توصااالت نتائج الدراساااة إلى أن درجة 

دالة احصاااااائيا تعزى لمتغير  امكانية تطبيق عناصااااار الجودة الشااااااملة متوساااااطة، ووجود فروق

 الو ياة والدرجة العلمية.

( بدراسااااااة هدفت الى تطوير نموذا إلدارة الجودة الشاااااااملة وبيان إمكانية 2003) قام بد 

( عميد ورئيس قساااااام 508، وقد تكونت عينة الدراسااااااة من )حكوميةجامعات ثمانية تطبيقه في 

الذي يت اامن عشاارة أبعاد  النموذا المقتر ومدير دائرة، وتوصاالت الدراسااة الى امكانية تطبيق 

بدرجة كبيرة، وأن هناك فروق ذات داللة احصائية بين العمداء ورؤساء األقسام ولصالح  رئيسة

 .في درجة تطبيق ادارة الجودة الشاملة العمداء
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سة هدفت إ( ب1998قامت )ناجي،  ساليب إدارة الجودة إجراء درا لى التعرف على مااهيم وأ

لى أن مساااتوى الرضاااا عند الطلبة إ، توصااالت الدراساااة جامعة عمان األهليةطبيقها في وامكانية ت

الدراسية والكادر األكاديمي  بالنسبة للخطط فيما يخص تجهيزات الجامعة، ومنخا اً  كان مرتاعاً 

إدارة الجودة  مبادئلى أن الجامعة تقوم بالتطبيق الاعلي لبعض إواألنظمة والتعليمات الداخلية، و

 الجودة الشاملة. مبادئالشاملة، كما تتوافر لدى الجامعة الرابة لتطبيق 

 الدراسات األجنبية

دارة إلى تعريف مكونات نظام إ( دراسة في الهند هدفت Sangeeta, et al. 2008أجرى )

مقتر  لى معرفة اتجاهات أع اااااااء هيمة التدريس حول إالجودة الشاااااااملة في التعليم الجامعي، و

متغيرات هي: التحساااين المساااتمر، والتمايز،  10لنموذا تكاملي إلدارة الجودة الشااااملة ت ااامن 

والتركيز على العميل، والموارد المالية، واالتصاااااالت، والقيادة الاعالة، ووضااااو  السااااياسااااات 

 وقد توصاااالت واإلجراءات، وكااءة نظام التدريس، واالدارة بالحقائق، والتخطيط االسااااتراتيجي.

لتطبيق نظام إدارة  الدراسااااااة الى أن تحقيق رضااااااا العميل الداخلي  وتلبية حاجاته أمر مهم جداً 

 الجودة الشاملة.

نموذجاً لتطبيق ادارة الجودة الشااااملة في ماساااساااات التعليم  ( (Sitalakshmi, 2007وقدم

توصاالت الدراسااة العالي في نيوزلندا أكّد فيه على التحسااين المسااتمر باالسااتناد إلى عجلة ديمنج. 

الى أن تطبيق ادارة الجودة الشاااااملة في التعليم بحاجة الى اعتبار )القيادة وثقافة الجودة، واالبدات 

في العملية التعليمية، ومشاااااااركة وتطوير العاملين، واالسااااااتجابة السااااااريعة وادارة المعلومات، 

مستمر للتعليم بحاجة إلى والتوجه نحو الزبون، والمشاركة على كل المستويات(، وإن التحسين ال

التركيز على العملية التدريسية كنشاط أساسي يرتكز على التعليم الاعال ودمج الطالب، واستخدام 

 التغذية الراجعة، واالهتمام بتعلم الطالب، والتمكن من المادة التعليمية والقدرة على االتصال.

لتطبيق ادارة الجودة الشاااملة في الهند ذكر فيه أن  ( نموذجاً (Sahney, et al. 2003 وقدم

ربات حاجات أصحاب المصالح، من خالل تصميم  ماسسات التعليم العالي يجب أن تهدف الى ا

النظام المناسااااااب الذي يت اااااامن ثالثة أنظمة فرعية هي نظام اإلدارة، والنظام التقني، والنظام 

دة الشاااااااملة يعني اعتبار الجودة في المدخالت االجتماعي، وأن النظام الشاااااامولي في ادارة الجو

 والعمليات والمخرجات.

 لتي أجريت يمكن استخالص اآلتي:ومن خالل العرض السابق للدراسات السابقة ا

توصاالت نتائج كافة الدراسااات العربية واألجنبية إلى أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاااملة في  −

ودة في هذا المجال على واقع إدارة الج الساااابقةركزت معظم الدراساااات و ،العملية التعليمية

وتشااااابهت المعوقات في  على اقترا  نماذا للتطبيق.، والماسااااسااااات التعليمية الشاااااملة في

 بعض الدراسات مثل معوق االدارة العليا والجوانب القيادية وتباينت فيها أي اً.

 الجودة الشاملة إلدارة قذا لتطبياجميع الدراسات السابقة في األردن ركزت على اقترا  نم −

ودراسااااااة  ،جامعات الحكوميةلل ( التي ركزت على تقديم نموذا2003) مثل دراسااااااة بد 
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لم تتناول الدراسات  .في جامعة عمان األهلية تقديم نموذا( التي ركزت على 1998)ناجي، 

معوقات التطبيق في البيمة األردنية وهذا ما يميز الدراسااااااة الحالية التي  األردنية السااااااابقة

حاااولاات معرفااة معوقااات التطبيق كونهااا عاااماال مهم ياثر في تطبيق ماهوم ادارة الجودة 

 الشااااملة، كما أن الدراساااة الحالية هي الدراساااة األولى التي تطبق على الجامعات الخاصاااة

 .بصورة رمولية

 منهجية الدراسة

ومجتمع الدراسااااة وعينتها، وأداة الدراسااااة  ا يلي وصااااااً لنموذا وفرضاااايات الدراسااااة،فيم

وطرق التحقق من صااااحتها وثباتها، والمعالجات اإلحصااااائية التي تم اسااااتخدامها للتوصاااال إلى 

 النتائج.

 نموذج الدراسة

دراساااة باالعتماد على العديد من الدراساااات الساااابقة ومن أبرزها:  تم بناء نموذا الدراساااة

م(، ودراسااة 2008) م(، ودراسااة مدوخ2012) م(، ودراسااة الع اااضااي2014) النجار وجواد

لدراساااااااة من )م(، 2014حساااااان ) ( معوقات تحول دون تطبيق ادارة الجودة 6ويتكون نموذا ا

يا، ومعوقات تتعلق  الشااااااااملة واعتبرت متغيرات تاساااااايرية وهي: باإلدارة العل معوقات تتعلق 

معوقات متعلقة بالموارد المالية، ومعوقات متعلقة بالتقنية التعليمية، ومعوقات وبالموارد البشرية، 

متعلقة بالعالقة مع المجتمع، ومعوقات متعلقة بالثقافة التنظيمية. وهذه المتغيرات تاثر بشااااااكل 

 (.1مبارر وترتبط بتطبيق ادارة الجودة الشاملة وكما هو موضح بالشكل )

 المتغير التابع                    المتغير المستقل                                            

 

 

 

 

HO1 

                                                   

 

 .نموذا الدراسة :(1شكل )

 معوقات تتعلق باإلدارة العليا 

 معوقات تتعلق بالموارد البشرية

 الماليةمعوقات تتعلق بالموارد 

 معوقات تتعلق بالثقافة التنظيمية

 معوقات تتعلق بالتقنية التعليمية

 معوقات تتعلق بالعالقة مع المجتمع

معوقات تطبيق ادارة الجودة 

تطبيق ادارة الجودة  الشاملة

 الشاملة

 التحسين المستمر

 مشاركة العاملين

 رضا العميل
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 فرضيات الدراسة

 على نموذا الدراسة تم صيااة الارضيات التالية: اعتماداً 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصااااائية عند مسااااتوى الداللة : HO1)) الفرضييييية الر يسيييية األول 

≤0.05)α ( لمعوقاات تطبيق ادارة الجودة الشااااااااملااة )معوقاات االدارة العليااا، معوقاات الموارد

التعليميااة، معوقاات العالقاة مع المجتمع، البشاااااارياة، معوقاات الموارد الماااليااة، معوقاات التقنيااة 

 معوقات الثقافة التنظيمية( على تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الجامعات الخاصة األردنية.

 ال يوجد فروق ذات داللة إحصااائية عند مسااتوى داللة HO2):) الفرضييية الر يسيية الثانية

≤ 0.05)αلدراسة لمعوقات تطبيق ادارة الجودة ( بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة ا

الشاااااملة تعزى للمتغيرات الديموارافية والو ياية )الجنس، والعمر، وساااانوات الخبرة، والمركز 

 الو ياي( في الجامعات الخاصة األردنية.

 تصميم أداة جمع البيانات وتطويرها

مراجعة الدراسااات وير اسااتبانة تحتوي على ماردات تم الحصااول عليها وتعديلها بعد طتم ت

ويرها، وتكونت األداة النهائية من جزئين: طالساااااابقة واألدبيات المتخصاااااصاااااة، وتم تحكيمها وت

والجزء الثاني عن تطبيق ادارة الجودة  ،بيق ادارة الجودة الشاااااااملةطالجزء األول عن معوقات ت

 الشاملة.

 مجتمع الدراسة

مجتمع الدراسااة من جميع العمداء ورؤساااء األقسااام األكاديمية في الجامعات الخاصااة  تكون

( عميد 470( جامعة خاصة، وبلغ عدد العمداء ورؤساء األقسام األكاديمية )17األردنية وعددها )

قسم اكاديمي، وقد تم احتساب مجتمع الدراسة بعد الرجوت الى االحصائيات الرسمية رئيس وكلية 

 .التعليم العالي والمواقع االلكترونية للجامعاتلوزارة 

 عينة الدراسة

تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة اعتماداً على حجم المجتمع وهامش خطأ 

، حيث (Sekaran, 2006) (، وتم تحديد حجم العينة حسب الجداول االحصائية%5) مسمو  به

وهي مقاربة لحجم العينة وفق  ،ورئيس قساام أكاديمي ( عميد كلية254تكونت عينة الدراسااة من )

وتم توزيع االساااتبيانات  (.211معادلة هيربرت اركن لحسااااب حجم عينة الدراساااة والتي بلغت )

( اساااتبانة، وعند 244على أفراد عينة الدراساااة من قبل الباحث مبارااارة، ومن ثم تم اساااترجات )

انات لعدم صااااالحيتها، حيث بقي من مجموت ( اسااااتبي10مراجعة هذه االسااااتبيانات تم اسااااتبعاد )

 .( استبانة قابلة للتحليل234االستبيانات ما مجموعه )

 أداة الدراسة

 لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير أداة للدراسة مكونة من ثالثة أجزاء هي:
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وعدد : يت من البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة وهي: العمر، والجنس، الجزء األول

 سنوات الخدمة في الو ياة الحالية، والمركز الو ياي.

يت من فقرات االستبانة التي تم استخدامها للكشف عن معوقات تطبيق ادارة الجزء الثاني: 

الجودة الشاااملة في الجامعات الخاصااة، حيث اعتمد الباحث في تطوير أداة الدراسااة على اإلطار 

( فقرة 30) ة السااااااابقة. وقد تكونت فقرات هذا الجزء منالنظري، والدراسااااااات العربية واألجنبي

بالموارد  قات تتعلق  يا، ومعو باإلدارة العل قات تتعلق  تة مجاالت فرعية )معو موزعة على ساااااا

قة البشاااااارية، معوقات متعلقة بالموارد المالية، ومعوقات متعلقة بالتقنية التعليمية، ومعوقات متعل

 فة التنظيمية(.الثقابالعالقة مع المجتمع، ومعوقات 

يت اامن فقرات االسااتبانة التي تم اسااتخدامها للكشااف عن درجة تطبيق ادارة  الجزء الثالث:

الجودة الشاااملة في الجامعات الخاصااة ، حيث اعتمد الباحث في تطوير أداة الدراسااة على اإلطار 

، وقد تكونت وضااوت تطبيق ادارة الجودة الشاااملةالنظري والدراسااات العربية السااابقة المتعلقة بم

 ( فقرة لقيائ التحسين المستمر، ومشاركة العاملين، ورضا العميل. 12فقرات هذا الجزء من )

وقد تم االعتماد على مقيائ ليكرت الخماسااي في اإلجابة على األسااملة، حيث قام أفراد عينة 

الذي ( في المكان الدراسااااة باختيار البديل الذي يعكس درجة موافقتهم، وذلك بوضااااع إرااااارة)

( أدنى 1( أعلى درجة موافقة، بينما يمثل الرقم )5) يمثل مسااااااتوى موافقتهم، حيث يمثل الرقم

 درجة موافقة.

للتحقق من الصااادق الظاهري لألداة، تم عرض أداة الدراساااة بصاااورتها  صيييدال ابسيييتبانة:

األولية على لجنة من المحكمين من ذوي االختصاااااااص والخبرة من أع اااااااء هيمة التدريس في 

الجامعات األردنية للتأكد من تغطية أسااملتها لجوانب الموضااوت األساااسااية، ووضااوحها وسااالمة 

، لتصبح أكثر فهماً لدى  على مالحظاتهمصيااتها ومدى مالئمتها ورموليتها، ثم عدلت األداة بناءً 

 أفراد عينة الدراسة، وأكثر صدقاً في قيائ موضوت هذه الدراسة.

ثبات أداة الدراساااة قام الباحث باساااتخدام طريقة االختبار وإعادة  للتأكد منثبات ابسيييتبانة: 

االختبار للتأكد من الثبات الخارجي ألداة الدراساااااة، إذ تم توزيع أداة الدراساااااة على مجموعة من 

( عميداً ورئيس قساااام، وقد تم تطبيق أداة الدراسااااة 20خارا عينة الدراسااااة، والذي بلغ عددهم )

 د م ي ثالثة أسابيع، تم تطبيقها على العينة ناسها مرة أخرى. عليهم للمرة األولى، وبع

معاماااال االتساااااق ولمعرفااااة ماااادى ثبااااات أداة الدراسااااة قااااام الباحااااث باسااااتخدام طريقااااة 

إذ كاناااات قيماااة كرونباااااخ الااااا لمعوقااااات تطبيااااق الاااداخلي، باسااااتخدام اختباااار كرونباااااخ ألااااا، 

معوقااااات تتعلااااق (، 0.82) رة العليااااامعوقااااات تتعلااااق باااااإلداادارة الجااااودة الشاااااملة كاااااآلتي: 

(، معوقاااااات تتعلاااااق 0.85(، معوقاااااات تتعلاااااق باااااالموارد المالياااااة )0.81باااااالموارد البشااااارية )

(، معوقاااات تتعلاااق 0.87(، معوقاااات تتعلاااق بالعالقاااة ماااع المجتماااع )0.79بالتقنياااة التعليمياااة )

( 0.89) (، ولمعوقااااااات تطبيااااااق ادارة الجااااااودة الشاااااااملة ككاااااال0.79) بالثقافااااااة التنظيميااااااة

ألداة (. فااااي حااااين كاناااات قيمااااة كرونباااااخ الاااااا 0.83) ولتطبيااااق ادارة الجااااودة الشاااااملة ككاااال
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وهاااذا بااادوره يمثااال ماراااراً كافيااااً علاااى االتسااااق الاااداخلي وهاااي قيماااة  (0.90) الدراساااة ككااال

ممااااا ياكااااد الثبااااات والتناسااااق  (0.60)أعلااااى ماااان المقاااااييس المتعااااارف عليهااااا للثبااااات وهااااي 

 (.2008)جودة،  الداخلي للمقيائ

 متغيرات الدراسة

 الدراسة على المتغيرات التالية: ارتملت

معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة، وارتملت على: معوقات اإلدارة المتغيرات المستقلة:  .1

يا، معوقات الموارد البشاااااارية، ومعوقات الموارد المالية، ومعوقات التقنية التعليمية،  العل

 المجتمع، ومعوقات الثقافة التنظيمية.ومعوقات العالقة مع 

تطبيق ادارة الجودة الشااملة واراتمل على التحساين المساتمر، ومشااركة  المتغيرات التابعة: .2

 العاملين، ورضا العميل.

 األساليب اإلحصا ية المستخدمة في تحليل البيانات

والمعالجات األسااااليب  لإلجابة على أساااملة الدراساااة واختبار صاااحة فرضاااياتها تم اساااتخدام

( مثل مقاييس االحصاء الوصاي، SPSSاإلحصائية المناسبة والمستقاة من الرزمة اإلحصائية )

 ومعامل كرونباخ الاا، وتحليل االنحدار الخطي المتعدد، وتحليل التباين االحادي.

 مناقشة نتا ج الدراسة

 الخصا ص التعريفية لمفردات عينة الدراسة

 .(1يوضحها الجدول ) الخصائص ألفراد عينة الدراسةبينت الدراسة مجموعة من 

أعلاااااى نسااااابة مموياااااة لتوزياااااع أفاااااراد العيناااااة تبعااااااً لمتغيااااار الجااااانس بلغااااات لجييييين : ا

.ممااااا ياااادل علااااى أن نساااابة ( %29.5%( لامااااة )ذكاااار(، كمااااا بلغاااات نساااابة اإلناااااث )70.5)

الرتااااات  الاااذكور أكثااار مااان نسااابة اإلنااااث، وهاااذه النتيجاااة تبااادو طبيعياااة؛ باعتبارهاااا إنعكاسااااً 

 نسبة الذكور في العمل مقارنة باإلناث في األردن. 

(؛ كما بلغت نسااابة %27.8سااانة( ) 40 أقل من -30) بلغت نسااابة الذين فمة أعمارهم العمر:

(، بينما بلغت نساااااابة الذين تراوحت %36.3ساااااانة( ) 50أقل من  -40الذين تراوحت أعمارهم)

ساانة  60) بلغت نساابة الذين تراوحت أعمارهم(؛ كما %21.8ساانة( ) 60أقل من  -50) أعمارهم

(، وهذا يدل على أن النساااااابة األكبر من الامات العمرية ألفراد عينة البحث هي %14.1فأكثر( )

 سنة(. 50أقل من  – 40)من  الامة العمرية
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 .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموارافية والو ياية :(1) جدول

 النسبة المئوية% العدد المستوى/الفئة المتغير

 الجنس

 %70.50 165 ذكر

 %29.50 69 أنثى

 %100 234 المجموت

 العمر

 %27.8 65 سنة 40قل من أ – 30من 

 %36.3 85 سنة 50قل من أ – 40من 

 %21.8 51 سنة 60قل من أ – 50من 

 %14.1 33 كثرأسنة ف 60

 %100 234 المجموت

الخدمة في عدد سنوات 

 الو ياة الحالية

 %21.8 51 سنوات 5أقل من 

 %29.9 70 واتسن 10قل من أ – 5من 

 %25.6 60 واتسن 15قل من أ – 10من 

 %22.6 53 كثرأسنة ف 15

 %100 234 المجموت

 المركز الو ياي 

 %23.9 56 عميد كلية

 %76.1 178 كاديميأرئيس قسم 

 %100 234 المجموت

ية:سيييييينوات  لذين تقل خبراتهم عن الخدمة في الوظيفة الحال بة ا ساااااانوات  5بلغت نساااااا

سبة  الذين خبرتهم من21.8) سبة %29.9سنوات )10أقل من -5%(؛ كما بلغت ن (، بينما بلغت ن

سنة  15(؛ كما بلغت نسبة الذين تزيد خبرتهم عن %25.6سنة )15أقل من -10الذين خبرتهم من

 فراد عينة البحث بالممارسة والخبرة المتراكمة.%(، مما يدل على اتصاف أ22.6)

)رئااايس قسااام(  أن الغالبياااة العظماااى مااان عيناااة الدراساااة يشاااغلون فماااةاليييوظيفي: مركيييز ال

وتعتبااار هاااذه النتيجاااة منطقياااة؛  (.%23.9(، يلااايهم فماااة )عمياااد كلياااة( بنسااابة )%76.1بنسااابة )

مااان مجموعاااة كلياااات، إن الجامعاااات األردنياااة الرسااامية والخاصاااة علاااى الساااواء، تتكاااون  إذ

والكلياااة الواحاااادة تتكااااون ماااان مجموعااااة ماااان األقسااااام؛ ولااااذلك فااااإن الكليااااة لهااااا عميااااد  واحااااد  

ومجموعاااة مااان رؤسااااء األقساااام األكاديمياااة بحساااب التخصصاااات األكاديمياااة فاااي تلاااك الكلياااة، 

ويختلاااف عااادد األقساااام فاااي كااال كلياااة؛ بحساااب سياساااة الجامعاااة وبحساااب ماااا هاااو معتماااد مااان 

 لعالي.وزارة التعليم ا
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 مناقشة نتا ج أسئلة الدراسة

: ماااا هاااو متوساااط تقاااديرات العماااداء ورؤسااااء األقساااام لمعوقاااات تطبياااق السييي ال األول

المتوساااطات الحساااابية واإلنحرافاااات المعيارياااة  (2) يوضاااح الجااادول ادارة الجاااودة الشااااملة؟

مااااان وجهاااااة نظااااار العماااااداء ورؤسااااااء األقساااااام  لمعوقاااااات تطبياااااق ادارة الجاااااودة الشااااااملة

 .األكاديمية

نحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على المتوسطات الحسابية واال: (2) جدول

 .مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة

 البُعد
المتوسط 

 الحسابي*

نحراف اب

 المعياري
 الرتبة المستوى

 1 عالية 56. 3.94 الماليةمعوقات تتعلق بالموارد 

 2 عالية 53. 3.84 معوقات تتعلق بالعالقة مع المجتمع

 3 عالية 55. 3.80 معوقات تتعلق بالثقافة التنظيمية

 4 متوسط 39. 3.61 دارة العليامعوقات تتعلق باإل

 5 متوسط 53. 3.57 معوقات تتعلق بالتقنية التعليمية

 6 متوسط 42. 3.57 معوقات تتعلق بالموارد البشرية

  عالية 1.22 3.72 معوقات تطبيق ادارة الجودة ككل

 عالية( 5الى  3.67متوسطة(، من ) 3.66 -2.34متدنية( ، من ) 2.33 -1*من )

من وجهة أفراد عينة  ككل ( أن معوقات تطبيق ادارة الجودة الشااااااملة2) يالحظ من الجدول

( ،حيث تراوحت المتوسااطات الحسااابية لتقديرات أفراد 3.72الدراسااة )عالية( بمتوسااط حسااابي )

[ وبمسااااااتوى 0.56 - 0.42[ وبانحراف معياري ما بين  3.94 -3.57عينة الدراسااااااة ما بين  

البيانات وهذا يدل على تقارب إجابات أفراد العينة وعدم تشاااتت  تراو  بين )متوساااط( و)عالي(،

( أن ثالثة أبعاد جاءت بمسااااتوى )عالي( هي 2كما يالحظ من الجدول ) عن المتوسااااط الحسااااابي

على الترتيب: )معوقات تتعلق بالموارد المالية، ومعوقات تتعلق بالعالقة مع المجتمع، ومعوقات 

متوساااااط( ( أن ثالثة أبعاد جاءت بمسااااتوى )2تتعلق بالثقافة التنظيمية(، كما يالحظ من الجدول )

يا، ومعوقات تتعلق بالتقنية التعليمية، هي على الترتيب: )معوقات تتعلق باإل ومعوقات دارة العل

 ودراسااااة  (Altasheh, 2013)وتتاق هذه النتيجة مع نتيجة دراسااااةتتعلق بالموارد البشاااارية(. 

( وجميعها 2012ودراسااااة )الع اااااضااااي،  (2008 ودراسااااة )مدوخ، (2014)النجار وجواد، 

 ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي. تطبيقلوجود معوقات أ هرت 

: ماااا هاااو متوساااط تقاااديرات العماااداء ورؤسااااء األقساااام لمساااتوى تطبياااق السييي ال الثييياني

تاااااام اسااااااتخراا المتوسااااااطات الحسااااااابية واإلنحرافااااااات المعياريااااااة  ادارة الجااااااودة الشاااااااملة؟

العماااداء ورؤسااااء األقساااام األكاديمياااة مااان وجهاااة نظااار  لمساااتوى تطبياااق ادارة الجاااودة الشااااملة

 (.3كما هو مبين في الجدول )
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 مستوىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة علت :(3جدول )

 .تطبيق ادارة الجودة الشاملة مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي*

ابنحراف 

 المعياري
 الُمستوى

 متوسط 378. 3.38 التحسين المستمر

 متوسط 399. 3.52 مشاركة العاملين

 متوسط 470. 3.53 رضا العميل

 متوسط 723. 3.47 تطبيق ادارة الجودة الشاملة ككلمستوى 

من وجهة أفراد عينة  ككل تطبيق ادارة الجودة الشااااملةمساااتوى ( أن 3) يالحظ من الجدول

سة )متوسط( بمتوسط حسابي ) ( ،كما تراوحت المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد 3.47الدرا

[ وبمسااااااتوى 0.47 - 0.37[ وبانحراف معياري ما بين  3.53 -3.38عينة الدراسااااااة ما بين  

الحسابي.  وهذا يدل على تقارب إجابات أفراد العينة وعدم تشتت البيانات عن المتوسط)متوسط(.

( ودراسااااة 2009( ودراسااااة )ف ااااالة، 2016دراسااااة )الكرعاوي، وتتاق هذه النتيجة مع نتيجة 

 ( وجميعها أ هرت أن مستوى التطبيق كان بدرجة متوسطة، وتتاق مع دراسة2004)القرعان، 

(Sangeeta et al., 2008) .التي أ هرت أن رضا العميل أعلى مرتكزات التطبيق 

 اختبار فرضيات الدراسةقشة نتا ج منا

((HO1 : 0.05 ≥ال يوجد أثر ذو داللة إحصااائية عند مسااتوى الداللة)α لمعوقات تطبيق )

ادارة الجودة الشااملة )معوقات االدارة العليا، معوقات الموارد البشارية، معوقات الموارد المالية، 

ية التعليمية، معوقات العالقة مع المجتمع، معوقات الث فة التنظيمية( على تطبيق معوقات التقن قا

شاملة في الجامعات الخاصة األردنية. سة األولى تم إدخال  ادارة الجودة ال الختبار الارضية الرئي

قة  عدد بطري حدار الخطي المت يل االن تة في تحل لة الساااااا ؛ التي (Stepwise)المتغيرات المسااااااتق

صاااااة بالتنبا بأثر المتغيرات بموجبها تدخل المتغير المساااااتقل في حساااااابات المعادلة الخطية الخا

عندما تكون قيمة الداللة اإلحصااائية أقل من  -له أثر دال إحصااائياً  –المسااتقلة على المتغير التابع 

 (.2010)أبو زيد،  .(0.10( وتخرجه منها عندما تكون قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من )0.05)
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المتغيرات المستقلة الداخلة في حسابات المعادلة الخطية الخاصة بالتنبا بأثر المتغيرات  :(4جدول )

 .المستقلة على المتغير التابع

نموذج ابنحدار 

 الخطي المتعدد

المتغيرات المستقلة 

 الداخلة

الطريقة المستخدمة في تحليل ابنحدار الخطي 

 المتعدد

1 
معوقات تتعلق بالثقافة 

 التنظيمية

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-

to-enter <= .050, Probability-of-F-to-

remove >= .100). 

2 
معوقات تتعلق 

 بالموارد المالية

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-

to-enter <= .050, Probability-of-F-to-

remove >= .100). 

سااااااتة متغيرات، أدخلت في أصاااااال أن متغيرين مسااااااتقلين فقط من  (4يالحظ من الجدول )

حسااابات المعادلة الخطية الخاصااة بالتنبا بأثر المتغيرات المسااتقلة على المتغير التابع؛ بمعنى أن 

لها أثر دال إحصائياً على المتغير التابع )تطبيق ادارة الجودة الشاملة(، وهذه المتغيرات هي على 

بااالثقااافااة التنظيميااة، معوقااات تتعلق بااالموارد الماااليااة(، ليتم اسااااااتبعاااد  الترتيااب )معوقااات تتعلق

متغيرات )معوقات تتعلق باإلدارة العليا، معوقات تتعلق بالموارد البشرية، معوقات تتعلق بالتقنية 

 & Yadollah)ةوتتاق هذه النتيجة مع دراساااااا التعليمية، معوقات تتعلق بالعالقة مع المجتمع(.

Massoud, 2010) 2004,ودراسة).(Sirvanci 

 (ANOVAتحليل التباين )

بالثقافة التنظيمية، معوقات تتعلق بالموارد بعد إدخال المتغيرات المستقلة )معوقات تتعلق 

المالية(، تم حساب تحليل التباين للمتغيرات المستقلة المدخلة في المعادلة والمبينة نتائجه في الجدول 

(5.) 

ومعنوية نموذا تحليل االنحدار  ( للتحقق من قوةANOVAنتائج تحليل التباين ): (5) جدول

 .االولىالخطي الُمتعدد للارضية 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الدبلة 

 اإلحصا ية

Regression 12.745 2 6.373 79.156 .000 

Residual 18.597 231 .081   

    233 31.343 المجموع

جدول ) مة )ف = 5يالحظ من ال عدد إن قي حدار المت (، وبداللة 79.156( ومن نموذا االن

(؛ مما يدل على وجود α(0.05 ≥(، وهي أقل من مسااتوى الداللة اإلحصااائية 0.000إحصااائية )

 قوة تاسااايرية ومعنوية الساااتخدام نموذا تحليل االنحدار الخطي الُمتعدد بين المتغيرات المساااتقلة

http://bau.proxy.coe-elibrary.com/MuseSessionID=0i1010b1k/MuseProtocol=http/MuseHost=www.emeraldinsight.com/MusePath/author/Mehralizadeh%2C+Yadollah
http://bau.proxy.coe-elibrary.com/MuseSessionID=0i1010b1k/MuseProtocol=http/MuseHost=www.emeraldinsight.com/MusePath/author/Mehralizadeh%2C+Yadollah
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مية، معوقات تتعلق بالموارد المالية(، والمتغير التابع )تطبيق ادارة )معوقات تتعلق بالثقافة التنظي

 ( ملخص نموذا تحليل االنحدار الخطي الُمتعدد.6الجودة الشاملة(. ويبين الجدول )

( تحليل االنحدار الخطي الُمتعدد للارضية Model Summaryملخص نموذا ) :(6جدول )

 .األولى

نموذج ابنحدار 

 الخطي الُمتعدد

معامل 

 ابرتباط

 معامل

 التحديد

 معامل التحديد

 المعدَّل

 الخطأ المعياري

 في التقدير

R R2 Adjusted R2 
Std. Error 

of the Estimate 

1 .602a .362 .360 .589 

2 .638b .407 .402 .554 

في المرتبة األولى من  جاءت ( إن المعوقات المتعلقة بالثقافة التنظيمية6يتبين من الجدول )

(، وأن قيمة معامل 0.602لها ) (R) المتعدد حيث حجم األثر، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط

(، والذي 0.360) (2Adjusted R)(، وأن قيمة معامل التحديد المعدَّل 0.362لها ) (2R)التحديد 

 من (،%36لوحدها ) تاساااااار أن المعوقات المتعلقة بالثقافة التنظيمية اسااااااتطاعت يدل على أن

)تطبيق ادارة الجودة الشاااااملة(. وجاءت المعوقات المتعلقة  التابع المتغير في الحاصاااالة التغيرات

 المتعدد بالموارد المالية في المرتبة الثانية من حيث حجم األثر، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط

(R) ( وأن قيمة معامل التحديد 0.638بعد إضاااااااافتها مع  للمعوقات المتعلقة بالموارد المالية ،)

(2R) ( وأن قيمة معامل التحديد المعدَّل لهما 0.407لهما ،)(2Adjusted R) (0.402 والذي ،)

( % 40.2معاً تاسااير ) معوقات الثقافة التنظيمية ومعوقات الموارد المالية اسااتطاعتا يدل على أن

وتتاق هذه النتيجة مع  )تطبيق ادارة الجودة الشااااااملة(. التابع المتغير في الحاصااااالة التغيرات من

سة سجام بعض التي توصلت إلى أن  (Sirvanci, 2004) نتيجة درا من معوقات التطبيق عدم ان

 )الحرياااة األكااااديمياااة( مع قيم الجودة، ومع نتيجاااة دراسااااااااة القيم السااااااااائااادة في الجاااامعاااات

((Sitalakshmi, 2007  ونتيجة دراسااااة(Yadollah & Massoud, 2010)تتاق هذه  . كما

التي  (2012، والع اضي، 2009، والحداد، 2007)السعيد ورضا،  اتدراسالنتيجة مع  نتيجة 

من الصاااااعوبات التي تواجه تطبيق ادارة الجودة الشااااااملة عدم توافر الموازنة  توصااااالت إلى أن

 .الكافية، وعدم توفير الموارد المطلوبة بما يكال عملية التطبيق

 الفرضية الر يسة الثانيةنتا ج 

((HO2 :0.05 ≥ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)α بين المتوسطات )

أفراد عينة الدراسااااة لمعوقات تطبيق ادارة الجودة الشاااااملة تعزى للمتغيرات الحسااااابية لتقديرات 

الديموارافية والو ياية )الجنس، والعمر، وساااااانوات الخبرة، والمركز الو ياي( في الجامعات 

 Oneختبار الارضاااية الرئيساااة الثانية تم اساااتخدام تحليل التباين األحادي )ال .الخاصاااة األردنية

Way ANOVA ،)( يبين ذلك.7والجدول ) 
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نتائج تحليل التباين األحادي للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة : (7جدول )

الجودة الشاملة لمتغيرات )الجنس، والعمر، وسنوات الخبرة، والمركز  لمعوقات تطبيق ادارة

 .الو ياي(

 مصدر التباين البُعد
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

قيمة 

 ف

 الدبلة

 اإلحصا ية

 الجنس

 910. 013. 002. 1 002. بين المجموعات

   125. 232 29.074 داخل المجموعات

    233 29.076 المجموت

 العمر

 707. 465. 058. 3 175. بين المجموعات

   126. 230 28.901 داخل المجموعات

    233 29.076 المجموت

سنوات 

 الخدمة

 985. 050. 006. 3 019. المجموعاتبين 

   126. 230 29.057 داخل المجموعات

    233 29.076 المجموت

المركز 

 الو ياي

 261. 1.271 158. 1 158. بين المجموعات

   125. 232 28.918 داخل المجموعات

    233 29.076 المجموت

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 7يتبين من الجدول )

≤ 0.05)αلتقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تطبيق ادارة الجودة  ( بين المتوسطات الحسابية

 الشااااااااملة، حيث كانت جميع  قيم الداللة اإلحصاااااااائية أكبر من مسااااااتوى الداللة اإلحصاااااااائية

≤ 0.05)α الارضااااية الصااااارية الثانية التي تنص على: فال توجد فروق ذات (، وبذلك فإننا نقبل

داللة إحصاااائية بين المتوساااطات الحساااابية لتقديرات أفراد عينة الدراساااة لمعوقات تطبيق ادارة 

وتتاق هذه  .فالجودة الشااااملة تعزى لمتغيرات الجنس والعمر وسااانوات الخبرة والمركز الو ياي

)بد ،  ( ودراسااااااة2008)مدوخ،  ( وتختلف مع دراسااااااة2004)القرعان،  النتيجة مع دراسااااااة

2003.) 

 للبحث واألفاال المستقبلية ابستنتاجات

أدى تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خالل أداة الدراسة إلى جملة من النتائج 

للباحثين واالستنتاجات الهامة والتي من المامل أن تثري األدبيات السابقة وتاتح آفاقا مستقبلية 

 والدارسين، ومن أبرز النتائج:

أ هرت نتائج الدراسااة أن متوسااط تقديرات العمداء ورؤساااء األقسااام لمعوقات تطبيق ادارة  .1

وبناًء على هذه ( 3.72ككل من وجهة أفراد عينة الدراسااة )عالية( بمتوسااط حسااابي )الجودة 
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 الجامعات الخاصة؛في  شاملةالنتيجة، يرى الباحث أن هناك معوقات لتطبيق ادارة الجودة ال

توفير الموارد المالية الالزمة للتطوير والتحسااااااين، ووضااااااع من بذل مزيد  هامما يتطلب من

ساااياساااات وخطط للعالقة مع المجتمع، وانساااجام مخرجات البرامج األكاديمية مع متطلبات 

 العاملين.سوق العمل، وتوفير المناخ المناسب لثقافة الجودة، ونشر ثقافة الجودة لدى 

أ هرت نتائج الدراسة أن متوسط تقديرات العمداء ورؤساء األقسام لمستوى تطبيق ادارة  .2

وتدل  (3.47ككل من وجهة أفراد عينة الدراسة )متوسط( بمتوسط حسابي ) الجودة الشاملة

هذه النتيجة على ان هناك اهتماماً بالتحسين المستمر ومشاركة العاملين ورضا العميل في 

 الجامعات الخاصة ولكن بصورة متوسطة.

بيق ادارة الجودة الشاملة طالدراسة وجود أثر ذو داللة احصائية بين معوقات ت نتائج أ هرت .3

حيث ان الجامعات التي تتبنى ادارة الجودة الشاملة ال  بيق ادارة الجودة الشاملة،طومستوى ت

باد من تغيير بعض القيم الثقااافيااة فيهااا والتوجاه نحو قيم الجودة التي تقوم على التوجاه نحو 

فرق العمل، والتركيز على العميل، والمشااااركة ودمج العاملين، والتحساااين المساااتمر، وهذا 

قيم االيجابية لدى جميع المسااااااتويات واالبتعاد يتطلب التغلب على مقاومة التغيير، وارئ ال

عن الاردية والمركزية، ألن الكثير من القيم الثقافية الساااااائدة مقاومة للتغيير. كما أن الموارد 

المادية مهمة جداً لتطبيق ادارة الجودة الشاااااااملة في الجامعات فهي بحاجة الى التمويل، واذا 

الحكومة، فاألمر مختلف في الجامعات الخاصاااة  كانت الجامعات الحكومية تنال نصااايبها من

 والتي تتطلب جهداً أكبر في الحصول على التمويل للعملية التعليمية.

ان  إن هذه النتيجة قد تعزى إلى بيق ادارة الجودة الشاااااااملةطوجود معوقات ثقافية تحد من ت .4

تكون سااااااببا لمقاومة الجامعات لديها العديد من القيم والعادات والقواعد والمعايير التي قد 

التغيير، فالثقافة التنظيمية تعتبر من المحددات األساسية لنجا  أو فشل المنظمة، وهي احدى 

أساااساااً بمدى  طبيق ترتبطبيق ادارة الجودة الشاااملة، وإن عملية التطلبات األساااسااية لتطالمت

تعرف على المكونات مالئمة الثقافة التنظيمية الساااااااائدة مع قيم الجودة، وبالتالي ال بد من ال

 االيجابية والسلبية للثقافة التنظيمية في الجامعات.

بيق ادارة الجودة الشاااااااملة، حيث احتلت المرتبة الثانية بين طوجود معوقات مالية تحد من ت .5

إن هذه النتيجة قد تعزى إلى أن الجامعات الخاصااة األردنية تواجه تحديات  بيقطمعوقات الت

مالية كبيرة تتمثل بقلة الموارد المالية، ولعل التغيرات البيمية الخارجية قد أثرت بصااااااورة 

كبيرة خالل الاترات الساااااااابقة على الموارد المالية للجامعات، والتي تعتمد على الرسااااااوم 

الب في الجامعات الخاصة ، طالب، حيث يالحظ قلة عدد تسجيل الطلالجامعية التي يدفعها ا

 وزيادة عدد الخريجين الى مستوى كبير، وتوقف ديوان الخدمة عن التو يف.

المتوساااااطات الحساااااابية لتقديرات أفراد عينة أ هرت نتائج الدراساااااة عدم وجود فروق في  .6

ات الجنس والعمر وسااااانوات الدراساااااة لمعوقات تطبيق ادارة الجودة الشااااااملة تعزى لمتغير

، وهذا يعكس اتااق عينة الدراساااااااة وعدم اختالف اتجاهاتهم فيما الخبرة والمركز الو ياي

 بيق.طيتعلق بمعوقات الت
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كالجامعات الحكومية  على الباحثين محاولة تطبيق نموذا الدراسة في قطاعات أخرى .7

ضرورة إلعطاء نموذا الدراسة مزيد من الموثوقية، و واالتصاالت او القطات المصرفي

 .التحقق من النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة في قطاعات اخرى

 الدراسات المستقبلية مدعوة إلضافة أي متغيرات معدلة أو وسيط لنموذا الدراسة الحالية .8

 (.، ونوت االستراتيجية)كالثقافة التنظيمية، وأنماط القيادة

ات هذه الدراسة إن نتائج هذه الدراسة مرتبطة بوجهات نظر العمداء ورؤساء األقسام محددمن  .9

وكذلك عدم قدرة الباحث على إجراء مقابالت مع المبحوثين،  ومدى صحة المعلومات المقدمة،

 ولذلك اقتصرت الدراسة على االستبانة كأداة قيائ. 

 توصيات الدراسة

 بما يلي:في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث 

سائدة، والتعرف على  .1 سة ثقافتها التنظيمية ال ان تتبنى الجامعات منهج التطوير التنظيمي لدرا

مكوناااتهااا من قيم وأعراف وتقاااليااد واتجاااهااات، وتغيير الثقااافااة البيروقراطيااة القااائمااة على 

 مركزية السلطة وجمود التنظيم الى ثقافة الجودة.

رصااد مسااتوى تحقق مااهيم الجودة الشاااملة وقيمها في ابتكار األدوات التي يمكن بواسااطتها  .2

الماساااساااة التعليمية، وبالتالي افساااا  الطريق لتاعيل هذه المااهيم، ووضاااعها موضاااع التنايذ 

بقصد تحسين الممارسات التربوية واالدارية القائمة في الماسسة، ورفع مستوى مخرجات 

 التعليم فيها .

الجودة، والعناية بالجوانب االنساااااانية للمو اين، والتطبيق توفير المناخ المالئم لتطبيق ثقافة  .3

 الاعال لنظام ادارة الجودة االيزو في الدوائر االدارية.

تنويع مصااااادر تمويل الجامعات الخاصااااة وعدم االعتماد فقط على الرسااااوم الجامعية، ومن  .4

الدورات اآلليات المقترحة لذلك تنويع االسااااااتثمارات المالية للجامعات الخاصاااااااة، وعقد 

والبرامج التدريبية للمجتمع المحلي، وتقديم االستشارات االدارية والانية لماسسات المجتمع 

المحلي، والشااراكة مع المنظمات العامة والخاصااة، وانشاااء عالقات تعاونية مشااتركة لتأمين 

ة التي الموارد المالية الالزمة لتنايذ الخطط والبرامج األكاديمية، واسااااااتحداث البرامج التقني

 تخدم سوق العمل.
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 ابستبانة( 1ملحق )

 

 أخي الااضل....... أختي الااضلة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...

 أتقدم إليكم بجزيل الشااااكر، وعظيم االمتنان لتعاونكم بملء هذا االسااااتبانة المصااااممة إلجراء دراسااااة بعنوان

شاملة في الجامعات األردنية الخاصة() سة علماً بأن  .معوقات تطبيق ادارة الجودة ال النتائج التي ستخلص إليها الدرا

متوقاة على مصداقية اإلجابة عن أسملة االستبانة، وأية معلومات ستدلون بها سوف تستخدم ألاراض البحث العلمي 

 وسوف تعامل إجابتكم بسرية تامة، وسنزودكم بنتائج هذه الدراسة حال االنتهاء منها.

 

 ة:الخصا ص الديموغرافية والوظيفي :الجزء األول

 ( في الحقل المناسب وبما ينطبق عليك.أرجو التكرم باإلجابة على األسملة التالية بوضع إرارة )

 ( الجن .1)

 أنثى                                     ذكر                                              

 ( العمر.2)

 سنة. 50أقل من  -40من                      سنة .       40أقل من  – 30من                            

 سنة فأكثر.         60                 سنة.          60أقل من  -50من                                 

 (عدد سنوات الخدمة في الوظيفة الحالية.3)

 سنة. 10أقل من  -5من                     سنوات فأقل.                     5                            

 سنة فأكثر. 15سنة.                        15أقل من  -10من                                     

 ( المركز الوظيفي.                                 4)
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 معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة: -الجزء الثاني

( في الحقل المناسب إلجابتك أو رأيك، ويشير أرجو التكرم باإلجابة على األسملة التالية بوضع إرارة )
 ( إلى أعلى درجة موافقة.5) موافقة، بينما يشير الرقم( إلى أدنى درجة 1) الرقم

 معوقات تتعلق باإلدارة العليا 
 درجة الموافقة

1 2 3 4 5 

عدم تبني سااااااياسااااااات فاعلة لتحقيق األهداف المرسااااااومة  1

 للجامعة

     

قلة التركيز على التحساااين المساااتمر لألداء ضااامن الخطط  2

 االستراتيجية للجامعة

     

قدرة ادارة الجامعة على وضع رؤية مستقبلية عدم  3

 واضحة تراعي التغييرات

     

عدم وجود وحدة ادارية متخصااااصااااة ل اااامان الجودة في  4

 الجامعة

     

جامعة لتطبيق ادارة الجودة  5 لدى ادارة ال ضاااااااعف الرابة 

 الشاملة

     

      معوقات تتعلق بالموارد البشرية 

      لدى أع اء هيمة التدريسضعف الكااءة األكاديمية  6

عدم وجود سااااياسااااات مناساااابة لالسااااتقطاب والتعيين لدى  7

 الجامعة

     

مة  8 قة لتقييم أداء هي جامعة اجراءات موث لدى ال عدم وجود 

 التدريس

     

      ت خم اعداد االداريين بالنسبة للمهام الموكولة اليهم 9

      مساولياتهمضعف مناسبة كاايات االداريين مع  10

      معوقات تتعلق بالموارد المالية 

      بيقطعدم وفرة الموارد المالية الالزمة للت 11

      وير والتحسينطضعف التمويل الالزم للت 12

يم  13 عل ت ل نيااااات ا ق ت ير  توف ل لالزم  موياااال ا ت ل ير ا توف عاااادم 

 لبةطورةللطالمت

     

      العلميقلة الموارد المالية لدعم البحث  14

      قلة المخصصات المالية لنظام الحوافز والمزايا االضافية 15

      معوقات تتعلق بالتقنية التعليمية 

ضاااااااعف المصاااااااادر التعليمية الالزمة للبرامج األكاديمية  16

 المطروحة

     

عاادم توفير المختبرات بااالتجهيزات الكااافيااة لتنايااذ البرامج  17

 األكاديمية

     

عاادم توفير القاااعااات التاادريسااااااايااة الالزمااة لتنايااذ البرامج  18

 األكاديمية

     

عااادم توفير مكتباااات كااة ونظاااام الكتروني للبحاااث عن  19

 المعلومات

     

      رق التدريس التقليدية وعدم تحديثهاطاالعتماد على  20
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 معوقات تتعلق باإلدارة العليا 
 درجة الموافقة

1 2 3 4 5 

      معوقات تتعلق بالعالقة مع المجتمع 

      للعالقة مع المجتمع ططعدم وجود سياسات وخ 21

      قلة البرامج التدريبية واالستشارية لخدمة المجتمع 22

جام مخرجات البرامج األكاديمية مع مت 23 بات طعدم انسااااااا ل
 سوق العمل

     

      قلة مشاركة أع اء هيمة التدريس بالماتمرات والندوات 24

ضاااااااعف التنسااااااايق مع أرباااب العماال وجهااات التو يف  25
 للخريجين

     

      معوقات تتعلق بالثقافة التنظيمية 

لبات طضااعف جاهزية الجامعة لتغيير ثقافتها لتتالءم مع مت 26
 ادارة الجودة الشاملة

     

تاادني الحوار البناااء مع المو اين لتثقياهم بمبااادىء ادارة  27
 الجودة الشاملة

     

      عدم نشر ثقافة الجودة لدى العاملين 28

      عدم توفر المناخ المناسب لثقافة الجودة 29

      عدم العناية بالجوانب االنسانية للمو اين 30

 تطبيق ادارة الجودة الشاملة -الثالجزء الث

 العبارات 
 درجة الموافقة

1 2 3 4 5 

      تسعى الجامعة دائما لتطوير البرامج األكاديمية 31

اسااااتراتيجيات معلنة لتطوير الخطط يوجد لدى الجامعة  32
 الدراسية

     

تقوم الجامعة بالتحساااااااين المساااااااتمر ألسااااااااليب التعليم  33
 والتعلم.

     

      تاكد الجامعة على االبتكار والتجديد واالبدات 34

تركز الجااامعااة على حاااجااات المساااااااتاياادين عنااد اتخاااذ  35
 قراراتها

     

تصاااااااميم عمليات تشاااااااارك جميع وحدات الجامعة في  36
 ضمان الجودة

     

تقوم الجاااامعاااة بتطبيق نظاااام ادارة الجودة في مختلف  37
 الكليات

     

تاكااد الجااامعااة على العماال الجماااعي باادال من العماال  38
 الاردي 

     

      تعمل الجامعة على تطوير الخدمات الطالبية المقدمة 39

التي طويريةأراااااعر بالرضاااااا عن البرامج التدريبية والت 40
 تقدمها الجامعة

     

      توفر الجامعة االرراد االكاديمي المناسب للطلبة 41

      لبة طتهتم الجامعة بتلبية حاجات ورابات ال 42
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 ( 2ملحق )

 األردنية م سسات التعليم العالي الخاصة

 

 اسم الجامعة الرقم
سنة 

 التأسي 
 مالحظات

  1989 جامعة عمان األهلية 1

  1989 األكاديمية األردنية للموسيقى 2

 حائزة على رهادة الجودة من هيمة االعتماد االردنية 1990 جامعة البترا الخاصة 3

  1991 جامعة فيالدلايا 4

 ISO 9001حائزة على  1991 جامعة العلوم التطبيقية 5

  1991 جامعة االسراء الخاصة 6

  1991 جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا 7

  1992 جامعة جرش 8

  1993 جامعة الزيتونة 9

  1994 جامعة الزرقاء الخاصة  10

  1994 جامعة اربد األهلية 11

 ISO 9001حائزة على  1999 جامعة عمان العربية الخاصة 12

  2001 جامعة عمان العربية للدراسات العليا 13

  2005 جامعة جدارا 14

  2009 الجامعة االمريكية في مأدبا 15

  2009 جامعة عجلون الوطنية 16

  2015 جامعة العقبة للتكنولوجيا 17

 .(، والمواقع االلكترونية للجامعات2015) المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


