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 شكر و تقدير
 

 هذه الدراسة. إلنجازالحمدهللا الذي يسر لي ووفقني 

براهيم عبد الباري إ ألستاذي الفاضل الدكتورء المتصل مع الدعاواحترامي الكبير الجزيل  يوشكر 
 ومعلما   كان ناصحا  فعداد هذه الرسالة خالل فترة إ ونصحني عاني وأرشدني ووجهنيدرة الذي ر 

 خمسة وثالثين عاما ولم ينقطع منذ تلك الفترة وهو الذي علمني قبل  ومرشدا   ورفيقا   وصديقا   وموجها  
عن وصف ما أكن من تقدير وعرفان ووفاء لهذا  لتعجز إن الكلمات عن التواصل والسؤال عني،

 ستاذ العظيم فجزاه اهللا عني خير الجزاء.األ
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 هيت هذه الدراسة.م لي الكثير حتى أنقد   مخلصا   وناصحا   وفيا   وصديقا   صادقا   الذي رأيت فيه معلما  

من بعيد في مساعدتي حتى أتممت األخوات الذين أسهموا من قريب أو شكر جميع األخوة و أكما 
 هذه الرسالة.
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 الملخص باللغة العربية

 

أداء  اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في تحسين التخطيط أثر

 في الجامعات الخاصة في األردنالعاملين 

 إعداد 

 هاني محمود مرزوقه

  إشراف 

 األستاذ الدكتور

 براهيم درةإعبدالباري 

 

(الرؤية،  ي إلدارة الجودة الشاملة بأبعادهأثر التخطيط اإلستراتيجهدفت هذه الدراسة إلى تعرف 

الجامعات الخاصة في في  العاملين أداءتحسين  والوقت) في  ،ستراتيجيةوالرسالة، واألهداف اإل

 .الدراسة المنهج الوصفي التحليليوتحسين كفاءتهم). وقد اعتمدت  ،( تحقيق رضا العامليناألردن

من أربع قصدية ي األردن وقد اختيرت عينة تكون مجتمع الدراسة من الجامعات الخاصة فو 

جامعة فيالدلفيا). لزيتونة الخاصة، وجامعة البترا، و جامعات هي ( جامعة الشرق األوسط، وجامعة ا

على قيادات هذه الجامعات أهداف هذه الدراسة أعدت استبانة خاصة لهذا الغرض وزعت ولتحقيق 

 .تبعد تحكيمها من قبل مجموعة من أساتذة الجامعا

 تمخضت الدراسة عن جملة من النتائج أهمها:



 ن  

 ،والرسالة أن مستوى التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة بأبعاده (الرؤية، •

 األهداف اإلستراتيجية ، والوقت) في الجامعات الخاصة في األردن كانت جميعها مرتفعة.و     

 
ن كفاءة العاملين) في الجامعات وتحسي (رضا العاملين، العاملين أداءأن مستوى تحسين  •

 محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كانت مرتفعة.

 
دارة الجودة الشاملة بأبعاده خطيط اإلستراتيجي إلتداللة إحصائية لل ذيوجود تأثير  •

 في الجامعات العاملين داءأستراتيجية، والوقت) في تحسين واألهداف اإل (الرؤية، والرسالة،

 ).α≤ 0.05عند مستوى داللة ( ردنالخاصة في األ

 
في دارة الجودة الشاملة ببعد الرؤية ستراتيجي إلتخطيط اإلداللة إحصائية لل ذيوجود تأثير  •

             عند مستوى داللة في األردن الخاصة تحقيق رضا العاملين في الجامعات

)α≤ 0.05(. 

 

دارة الجودة الشاملة بأبعاده داللة إحصائية للتخطيط اإلستراتيجي ال ذيوجود تأثير  •

عند  الخاصة في األردن (الرسالة، والوقت) في تحسين كفاءة العاملين في الجامعات

 ).α≤ 0.05مستوى داللة (

 
 وكان من أبرز توصيات هذه الدراسة:

ما له من تأثير التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة ل االهتمام بمحاوروجوب  •

 في الجامعات الخاصة في األردن. العاملين اءأدمعنوي في تحسين 



 س  

 

جعل التخطيط اإلستراتيجي جزءا من الثقافة التنظيمية للجامعات محل الدراسة ليتم اقتراح ب •

 ظيفه في تحقيق المزايا التنافسية.تو 

 
ثراء ا  ودة الشاملة تكون مهمتها تعزيز و تشكيل وحدة للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجاقتراح ب •

سراتيجيات الجامعات واإلسهام في رسم معالم إ لمطلوبةت بالبيانات والمعلومات االجامعا

 الخاصة في األردن على المدى البعيد. 

 
من عناصر التخطيط المستقبل لدراسة أثر عناصر أخرى  إجراء دراسات فياقتراح ب •

اصر عنعلى )، Core valuesوالقيم األساسية (  ،)Goals( الغايات مثل  اإلستراتيجي 

والمطابقة  ،)Characteristicsالخصائص (مثل  أخرى من عناصر الجودة الشاملة

)Conformity  والموثوقية ،(Reliability)(. 
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Abstract 

 

The Impact of Strategic Planning of Total Quality 
Management on Employees' Performance 

Improvement of Private Universities in Jordan 
 

Prepared by: 

Hani Mahmoud Marzouqah 

Supervised by: 

Professor Abdel Bari Ibrahim Durra 

 

This study aimed to investigate the impact of strategic planning of total 
quality management with its dimensions (the vision, the mission, the 
strategic objectives and the time) on employees' performance improvement 
of private universities in Jordan(the employees' satisfaction and 
improvement of employees' efficiency). 

The society of this study consisted of private universities in Jordan where 
the sample consisted of four universities (Middle East University, Zaitouna 
University, Petra University and Philadelphia University). 

A questionnaire has been developed for this purpose. 

The main results of this study were the following: 

 

• The level of strategic planning of total quality management with 
its dimentions (the vision, the mission, the strategic objectives and 
the time) was high.  

 
 



 ف  

• The level of employees' performance improvement with its 
dimensions(employees' satisfaction and improvement of 
employees' efficiency)was high. 

 
• There was a significant impact of strategic planning of total 

quality management with its dimensions (the vision, the mission, 
the strategic goals and the time) on employees' performance 
improvement in private universities in Jordan at level of           
(α≤ 0.05). 

 
• There was a significant impact of strategic planning of total 

quality management with its dimension (the vision) on employees' 
satisfaction in private universities in Jordan at level of (α≤ 0.05). 

 
• There was a significant impact of strategic planning of total 

quality management with its dimensions (the vision & the 
mission) on employees' performance improvement in private 
universities in Jordan at level of (α≤ 0.05). 

 

The main recommendations of this study are the following: 
 

• The important role of strategic planning dimensions of total 
quality management and its impact on employees' performance 
improvement in private universities in Jordan, is suggested to be 
emphasized. 

 

• The strategic planning as a part of organized culture of the private 
universities in Jordan, should be highlighted. 

 
• Establishing a unit for strategic planning of total quality 

management in order to support the private universities by the 
needed data and information to be able to form their strategies in 
the long run. 

 
• Carrying out other studies in future to study impact of other 

dimensions of strategic planning such as (goals & core values ) on 
other dimensions of total quality management such as 
(characteristics, conformity & reliability). 
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 :تمهيد  )1-1(

ل ما لها من أثر  في تطوير  المنظمات  أنشطة  اإلنسان  على هذه  األرض،  من أهم   اإلدارة   ت عتبر  

االجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  والتعليمية . فجهود   جميع  م جاالت  الحياة   في والمجتمعات  

إلى درجة   الوصول   المنظمات  لم  ت ع د  تقف  عند  تحقيق  األهداف  في م ستوياتها الدنيا بل أصبح  

عالية  من إتقان  العمل  وارتفاع  م ستوى األداء  الذي يصل  إلى التمي ز  هو األمل  المنشود  وهذا 

 ببساطة  ما ي سمى بمفهوم  الجودة .

) بداية  في مجال  الصناعة  ثم تأك د  نجاح  تطبيقه  في The qualityلقد ظهر  مفهوم  الجودة  (

 هذه.وحتى أي ام نا  1927وقد  تطو ر  مفهوم  إدارة  الجودة  الشاملة  منذ  عام  مجاالت  أ خرى فيما بعد.

من أوائل  األشخاص  الم ؤث رين  على تطور  إدارة  الجودة   )Edward Deming( ديمنج ادوارد وي عتبر  

لتخلص  من األسباب  الشاملة  والذي تقوم  فلسفت ه  على أساسين إثنين  لتحسين  العملية  اإلنتاجية  ه ما ا

والتخلص  من األسباب  الخاص ة   لمشاكل  الجودة  التي تخص  مواصفات  الم نتج  بعينه   الرئيسية  

 كأدوات  اإلنتاج  أو المصنع .

 Demingوقد وض ح  ديمنج خطوات  تنفيذ وتحسين  إدارة  الجودة  الشاملة  فيما ي سم ى بعجلة  ديمنج (

Wheel (   خطط  و نفذ  وادرس  وافعل   بدورة   أو ماي عرف)PDSA" خطط) (Plan" ونفذ ، "Do it ،"

 ). 2009(النعيمي وآخرون  "Act" ، وافعل "Studyوادرس "

أن  للجودة  الشاملة  عدة  عناصر  م هم ة  ال ب د   )Goetsch & Davis,2006(جوتش وديفيز ويرى

اإلستراتيجية  والتي تتمثل  في الق من توافرها لنجاح  الجودة   للجودة  أو الخطة  اإلستراتيجية   اعدة  

والرسالة ، واألهداف  الرئيسية  ، والنشاطات  الضرورية   (الرؤية ، الشاملة  والتي تشمل  العناصر  التالية :

 لضمان   ستراتيجي  إلدارة  الجودة  الزم  هداف  الرئيسية )، فالتخطيط  اإلالتي يجب  أن تكتمل  لتنفيذ  األ
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ثبات ها واستمرار  تنافسيت ها في السوق  ولذلك  فإن  الفوائد  التنافسية  إلدارة  الجودة  يجب  أن  ت وج ه نحو  

 قيادة  الجودة  والعمل  على تحسين ها باستمرار ولألبد.

دة  توجه  الجو  : أن يكون  المستهلك  أو الزبون  هو أساس  إدارة  الجودة  الشاملة  أيضا   ومن عناصر 

الهاجس  المستمر  لتحسين  المنتج  واستخدام  الطرق  العلمية  في حل   الشاملة  و أن تتبنى المنظمة  

مشاكل  الجودة  وااللتزام  المستمر  لعملية  الجودة  واعتبار ها أسلوب  عمل  دائم  وليست عملية  إدارية  

المستمر  لعملية  اإلنتاج ، والتركيز  على والتحسين   Teamwork)وتفعيل  العمل  الجماعي  ( داخلية ،

 في مراقبة  الجودة   عامال  إيجابيا   وجعل  حرية  العاملين   ،ين   في المنظمة  تعليم  وتدريب  العامل

)Quality Control(   ووجود  ف هم  واضح  إلدارة   ،مما ال يتعارض  مع قيادة  الجودة  في المنظمة

 وأخيرا  تمكين  العاملين   ،هدف  الذي تسعى المنظمة  لتحقيقه  المنظمة  والعاملين  لديها لل

)Employees' empowerment( فاعال  ومهما . وجعل  م شاركته م في ص نع  القرار 

، وقد أصبحت إدارة   ومع تطور  مفاهيم  اإلنسان  وأفكاره  انتقل  مفهوم  الجودة  الشاملة  إلى قطاع  التعليم 

مع متغيرات  العصر  المتسارعة  ولتحقيق  التنمية   با  ملحا  من أجل  التعاملالجودة  الشاملة  مطل

        الشاملة  للمجتمع  من خالل  تطوير  المناهج  الدراسية  ورفد  المجتمع  بخريجين  مميزين  

 ). 2008(الصرايرة ،عساف ،

ل ت  تحسين  تقدما  في  في العالم  معظم  مؤس سات  التعليم  العالي  وقد سج لت   أدائ ها للجودة  الشاملة  وأو 

 إدارت ها للجودة  من خالل  تحقيق  الجودة  الشاملة  في أنظمت ها وعمل ها وم خرجات ها اهتماما  خاصا . 

لذلك  أصبح   ،نظام  إدارة  الجودة  الشاملة   و من أهم  الم تغيرات  في التعليم  العالي التوجه  نحو  تطبيق  

الخاصة  بها كمدخل  رئيسي   إستراتيجيات  الجودة ألن  تقوم  الجامعات  بتطوير  أنظمة  و هناك  حاجة  
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خارجي  والداخلي ، كما للمنافسة  والبقاء  ويجب  أن   تشمل  هذه  األنظمة  واإلستراتيجيات  الجمهور  ال

يين  والموظفين  وأعضاء  الهيئة  ستراتيجيات  إدارة  الجودة  الشاملة  على م شاركة  جميع  اإلدار إتعتمد  

وبذلك  تعود  الفائدة   والبيئة  الثقافية  للجامعة  ، التدريسية   في تحسين  األعمال  والخدمات  التعليمية  

 ).2003(الحاج،الكوني،  على الجميع  في الجامعة  والم جتمع  

ة ، فوجود  التخطيط  السليم  ضرورة  م ل ح ة  دارة  الجودة  بعالقة  م تكاملا  يرتبط  التخطيط  اإلستراتيجي  و و 

لنجاح  إدارة  الجودة  بما يتبناه  من مفهوم  تنموي  يهدف  إلى التحسين  المستمر  في عملية  اإلنتاج  

ة . فال يمكن  إلدارة  الجودة  بمشاركة  جميع  العاملين  مما يشك ل  دافعا  نحو تحقيق  أهداف  المنظم

ير  أن  ت طب قا وت ع مال بم عزل  عن فهم  أهداف  ومفاهيم  التخطيط  اإلستراتيجي  وذلك  بسبب  دارة  التغيا  و 

 ).2001(الحفار، ارتباط  المفهومين الوثيق  بنجاح  تطبيقات  الجودة  

 المنظمات  دارة  الجودة  الشاملة  هو أن  بيئة  ا  بين  اإلدارة  اإلستراتيجية  و  ومما يدعم  الحاجة  الى التكامل  

، مما يتطل ب  النظر  إلى الحاجات  اإلدارية  تبعا  لنظرية  الن ظم   في أصبحت  مفتوحة  بسبب  العولمة  

 أن  بيئة  المنظمة  كنظام  مفتوح  يتضمن  مايلي: الفكر  اإلداري  والتي تأخذ  بعين  االعتبار

،الرئيسية   للنظام  والتي تتكو ن  من ( ا أن  العناصر  )1 ، والعمليات  ، لم دخالت   والم خرجات 

من البيئة   الراجعة   خذة  بعين  االعتبار  التغذية  آوالبيئة  الخارجية ) تتفاعل  فيما بين ها 

 ردود   فعل ها تجاه الم نظمة . الخارجية  و

ثر  م تغيرات ها والتي تؤ   أن  البيئة  الخارجية  للمنظمة  ت صنف  إلى بيئة  خاص ة  أو بيئة  الم هم ة    )2

على المنظمة  بصورة  م باشرة  في األمد  القصير  وبيئة  عام ة  تؤث ر  م تغيرات ها في المنظمة  

رة  في األمد  البعيد .  بصورة  غير  م باش 
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تتمثل  بحدود   إن  هناك  حدودا  للمنظمة  تفصل ها عن بيئت ها الخارجية  ، وهذه  الحدود  ال  )3

، لكن  م قدم  الخدمة  للزبائن  هو الذي يمث ل  موضع   مادية  في موضع   التماس  مع الم جتمع 

 التماس  بين  المنظمة  وبين  بيئت ها.

 تأخذ  ب عدي ن  هما: إن  إدارة  أي  نظام  الب د  أن    )4

، الب عد  اإلستراتيجي   • ، والعمليات  ). المتمث ل  بتصميم  النظام  (المدخالت   والمخرجات 

ب عد  التشغيلي  المتمث ل  بممارسة  العملية  اإلدارية  التقليدية  ( وهي التخطيط ، ال •

، والقيادة ، والتنظيم ،  والرقابة ) لتفعيل  النظام  وتحقيق  أهداف ه   والتحفيز 

 ).2012(الوادي،وآخرون،

ات القرن  يخرى في بداية  ثمانيناأل وقد بدأ االهتمام  بإدارة  الجودة  الشاملة  في األردن  مثل  بقية  الدول  

الماضي بسبب  تزايد  شدة  الم نافسة  العالمية ، وغزو  الم نتجات  اليابانية  لألسواق  وخاصة  في البلدان  

 النامية ، فانتبهت الشركات  الم صن عة  لهذا األمر  وقامت بتطوير  وتوسيع  مفهوم  إدارة  الجودة  الشاملة  

 ).2001(العقيلي،

ه  الطبيعية  المحدودة  ، مما ترت ب  على ذلك  تضافر  و  ف  األردن بموارد  ود  في تنمية  الموارد  الجه يت ص 

، وأد ى هذا ع  التعليم  والتأهيل  والتدريب  ومن هذه  الجهود  التوسع  الكمي  والنوعي  بقطا ،البشرية  

الي في األردن، ومن ث م  التركيز  على نوعية  التوسع  إلى خطط  م ستمرة  لتطوير  نظام  التعليم  الع

التعليم  فتم  وضع  مجموعة  من اإلجراءات  ابتداء  من معدالت  القبول  في الجامعات  انتهاء  باألخذ  

التعليم  العالي في المؤسسات  الرسمية   برامج   بمبدأ االعتماد  العام  والخاص  باإلضافة  إلى وضع  

 ).2005يمي،( النع والخاص ة  
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 وقد عرف  األردن تجربة  الجامعات  الخاص ة  منذ  ما يزيد  على عشرين  عاما  استجابة  لحاجات  

 يلي: اقتصادية  وديموغرافية  واجتماعية  وعلمية  وثقافية  تتلخص  فيما

اللتحاق   إتاحة  الفرصة  أمام  أعداد  من الطالب  ممن  أنهوا الشهادة  الثانوية  ولم  يتمكنوا من ا )1

بالجامعات  الحكومية  بسبب  ضيق  االستيعاب  أو لعدم  تحقيق  ش روط  القبول  في تلك  

.  الجامعات 

عند  الذهاب  لخارج  األردن  الحرص  على توفير  الكثير  من الموارد  المالية  التي ينفق ها الطالب   )2

ال  لخارج  البلد  هو هدر  للع ملة  ، وتحويل  األمو الجامعات  العربية  أو األجنبية  للدراسة  في 

 الصعبة  التي يحتاج ها اقتصاد نا الوطني .

وجود  فرص  دراسية  في األردن في جامعات  خاصة  يساعد  الطلبة  على الحفاظ  على هويت ه م  )3

غريبة  الثقافية  العربية  واإلسالمية  بينما دراست هم في الخارج تعر ض ه م لتيارات  ثقافية  وحضارية  

 عن ثقافت نا.

توف ر ها الجامعات   تقديم  برامج  دراسية  م تقدمة  وتخصصات  حديثة  في الجامعات  الخاص ة  قد ال )4

.  الحكومية  مع وجود  طلب  في الم جتمع  على هذه  التخصصات 

دفع  التجاوب  مع التوجه  نحو  الخصخصة  الذي بدأت به اقتصادات  م ختلفة  في العالم  ، مما  )5

         عددا  من الم ستثمرين  لالستثمار  في قطاع  التعليم  بعد  أن  كان ح كرا  على القطاع  العام

 ).1993( درة ،

 

في الب لدان   اتجهت الجامعات   ،لة  في مجال  األعمال  التجارية  وبعد  ش يوع  تطبيقات  إدارة  الجودة  الشام

مشكالت ها  الكثير  من التطبيقات  وقد ساعدت هذه  التطبيقات  في حل   الم تقدمة  مثل  أمريكا لألخذ  بهذه  
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) هو النموذج  المعتمد  في ذلك  Rochesterوتحقيق  أهداف ها، وكان نموذج  مؤسسة  روشستر (

، وجودة  الم طابقة ، وجودة  األداء . هي والذي جمع  بين ثالثة  عناصر   الوقت       : جودة  التصميم 

ن  كانت غير  ناجحة  في كثير  من بتطبيق  إدارة  الجودة  الشاملة  بدأت  الجامعات  العربية   وبعد  ذلك   ، وا 

همال  فلسفة   الجامعات  لعدة  أسباب  من أهم ها التطبيقات  الشكلية  التي ت رك ز  على بناء  التنظيم  وا 

 ).2012(الوادي،وآخرون، ة  فيهاومبادىء  إدارة  الجودة ، وغياب  ممارسات  اإلدارة  اإلستراتيجي

في الجامعات  والذي يتمث ل  في تحسين  كفاءة  العاملين  وتحقيق  رضاهم يمث ل  العامل   وتحسين  األداء  

فمنهجية  إدارة  الجودة  الشاملة  ت ر ك ز  إلى حد  كبير  على ضرورة   اإلنساني  في إدارة  الجودة  الشاملة  

داخلي  للمنظمة  من خالل  زرع  الوالء  واالنتماء  لديه  تجاه المنظمة  وجعل ه  ج زءا  استثمار  الزبون  ال

في تحقيق  رضا الع مالء  وهو  منها، ألن  الع نصر  البشري  هو الذي يتفاعل  مع الزبائن  وهو ي ساهم

. الذي سيباشر    عمليات  التحسين 

، فسياسة  التحفيز  هي األداة  التي يمكن   ف على الم نظمات  استخدام  التحفيز  الم ناسب   للعنصر  البشري 

، وهذا معناه  أن  أداء  العاملين  منظمت هم، وتحسين  العالقة  معهمبوساطت ها إحداث  اندماج  العاملين  ب

 ).2001(عقيلي، سيكون  جيدا  وبالتالي م ستوى الجودة  سيكون  عاليا  أيضا  مما يحقق  ر ضا العميل  

ن  كان  هدفا  في حد  و  يرى الباحث  أن  تحسين  أداء  العاملين  في الجامعات  الخاصة  في األردن وا 

ذات ه ، لكن ه  ي دل  على درجة  تفاعل  العاملين  مع ثقافة  الجودة  الم طب ق ة  وعلى التغيير  الذي ستحدث ه  

.ستح إدارة  الجودة  الشاملة  في الجامعة  المعنية  وما  ققه  من أهداف 

، أو إن ه  م جموع  السلوك  والنتائج  التي تح يمث ل  األداء  لألفراد   ققت  معا ، التفاعل  بين  السلوك  واإلنجاز 

، وذلك  لصعوبة  الفصل  بين  الس لوك  من ناحية  ا مع الميل  إلى إبراز   إلنجاز  أو  النتائج  أو  النتاجات 
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أم ا األداء  على م ستوى المؤسسسة  فإن  رتشارد  والنتاجات  من ناحية  أخرى.وبين  اإلنجاز  والنتائج  

) عر ف ه  في إطار  الم ؤسسة  أو التنظيم  بأن ه  "الم خرجات  ذات  Richard A.Swanson( سوانسون

"  ).2003(درة، القيمة  التي ي نتج ها النظام  في شكل  سلع  أو خدمات 

 

 Perfromance( ها أخذ  موضوع  "تقييم  األداء "ات  واتساع  أعمال  ونتيجة  لنمو  المنظم

Assessment(  يظهر  باهتمام  عند  الم فكرين  والم مارسين  لإلدارة  والنظر  إليه  كعملية  أساسية  من

عيين  والت عمليات  إدارة  الموارد  البشرية  أو ش ؤون  الم وظفين  مثل  أي  عملية  من عمليات ها كاالختيار  

 وتحديد  الرواتب  وغير ها.

وفي األربعينيات من القرن  العشرين بدأ الحديث  عن ارتباط  ر ضا العاملين  بأدائ هم وبعد  ذلك  في 

، ولذلك  أصبح  ية  بتحديد  الحاجات  التدريبية  الخمسينيات  والستينيات  ارتبط  االهتمام  باألداء  بالعنا

 وقد ظهرت  مدارس   أحد  المداخل  لتحديد  الحاجات  التدريبية  الفردية  والتنظيمية .تقييم  أداء  العاملين  

األداء  وتحسين ه  محورا  رئيسا  من محاور  اهتمام هااتجاهات  و و   حركات  بالفكر  اإلداري  عديدة  كان  

 .17):2003(درة،

إلدارة  الجودة   ستراتيجي  التخطيط  اإل معرفة  أثر   حاولت تقد م  فان  هذه  الدراسة   على ماوتأسيسا   

 الشاملة  في تحسين  األداء  في الجامعات  الخاصة  في األردن.
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 مشكلة  الدراسة  وأسئلت ها :  )1-2(

على دور  اإلدارة  الفع الة  للجودة  الشاملة  في داخل   م ؤسسة  يعتمد   إن  تحقيق  م تطلبات  الجودة  في أي  

لعة  أو تقديم  خ دمة  تنال  ر ضا الم ستهلك  ومن ث م  تحقيق  هذه  الم نظمة  و  التي تهدف  إلى إنتاج  س 

 األرباح  والسير  ق دما  في تطوير  الم ؤسسة .

الالزمة   المراحل  العملية   تطبيق  نظام  الجودة  الشاملة  فترات  من الوقت  حتى يتحق ق  و فق   قد  يأخذ  

. عملية  إدارية  تعتمد  على مجموعة  من القيم   دة  الشاملة  في الجامعات  الخاص ة  إن  إدارة  الجو  لذلك 

وتستمد  طاقة  حركت ها من المعلومات  التي توظ ف  مواهب  العاملين  وتستثمر  قدرات هم الفكرية  في 

ألداء  الجامعة  وبالتالي  م ختلف  م ستويات  التعليم  على نحو  إبداعي  لضمان  تحقيق  التحس ن  الم ستم ر  

فإن  الجودة  في التعليم  هي القوة  الدافعة  المطلوبة  لدفع  نظام  التعليم  إلى األمام  بشكل  فع ال  يحقق  

 ).2011،(الطيطي أهداف ه  ورسالت ه  

تي تتضمن  ب د  م ن  أن  تشمل  جميع  عناصر  بيئة  الجامعة  من م دخالت  وال إدارة  الجودة  ال إن  

، وقوانين  الجامعة  وفلسفت ها) والعمليات   ، وأعضاء  هيئة  التدريس  واإلداريين   والتي تتضمن   (الطالب 

(تحسين  كفاءة  العاملين  وتحقيق   ( العملية  األكاديمية  والتربوية  واإلدارية ) والمخرجات  والتي تتضمن  

لمجتمع  بخريجين بمعارف  وقدرات  ومهارات  وبحوث  رفد  ا رضاه م وتقديم  خدمات  جيدة  للطلبة  و

 ).1993(درة، )علمية  وخدمة  الم جتمع  وتحقيق  الربح  

وتعاني الكثير  من المؤسسات  من مشاكل  وصعوبات  في تحقيق  م تطلبات  الجودة  بسبب  ض عف  

لكل  عملية  من عمليات   قيادة  المؤسسة  ونقص  ثقافة  العمل  كفريق  ونقص  في الخطط  التكاملية  

ع ليا للمؤسسة  ) كما أن  غياب  التنسيق  بين  اإلدارة  الGoetsch & Davis 2006( اإلنتاج  

 قد يؤخ ر  تطبيق  نظام  الجودة  الشاملة  .  والعاملين  لديها
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دن بشكل  عام  يعود  إن  غياب  التطبيق  الناجح  إلدارة  الجودة  الشاملة  في الجامعات  الخاص ة  في األر 

همال  مبادىء  وفلسفة  العناية  الضعيفة  بالتخطيط  لها، و لعدة  أسباب  منها  التركيز  على بناء  التنظيم  وا 

إدارة  الجودة  الشاملة ، ومن  األسباب  التي ت عيق  تطبيق  إدارة  الجودة  الشاملة  غياب  م مارسات  اإلدارة  

 ).2012،ديوا(ال اإلستراتيجية  فيها

 إلدارة  الجودة  الشاملة   التخطيط  اإلستراتيجي   تسعى لتوضيح  أثر   وفي ضو ء  ما تقد م  فان  هذه  الدراسة  

 في تحسين  األداء  في الجامعات  الخاص ة  في األردن.

 التالي: يلرئيس  فإن  هذه  الدراسة  تحاول  اإلجابة  عن السؤال  ا بصورة  أكثر  منطقية   ولدراسة  المشكلة  

في الجامعات  الخاص ة   العاملين أداء  ة  الجودة  الشاملة  في تحسين  إلدار  التخطيط  اإلستراتيجي   أثر   ما

 في األردن؟

 األسئلة  الفرعية  التالية : يوينبثق  عن هذا السؤال  الرئيس  

ارة  الجودة  الشاملة  في إلد م ستوى إدراك  المبحوثين  للرؤية  في التخطيط  اإلستراتيجي   ما -1

 الجامعات  الخاص ة  في األردن؟

إلدارة  الجودة  الشاملة  في  م ستوى إدراك  المبحوثين للر سالة  في التخطيط  اإلستراتيجي   ما -2

 الجامعات  الخاص ة  في األردن؟

إلدارة   يجي  في التخطيط  اإلسترات م ستوى إدراك  المبحوثين لتحقيق  األهداف  اإلستراتيجية   ما -3

 الجودة  الشاملة  في الجامعات  الخاص ة  في األردن؟

 إلدارة  الجودة  الشاملة   الوقت  في التخطيط  اإلستراتيجي   إدراك  المبحوثين ألهم ي ة   م ستوى ما -4

 في الجامعات  الخاص ة  في األردن؟

 ة  في األردن؟م ستوى ت صورات  المبحوثين حول  األداء  في الجامعات  الخاص   ما -5
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 وينبثق  عن هذا السؤال  األسئلة  الفرعية  التالية :     

 أهمية  تحقيق  ر ضا العاملين  في الجامعات  الخاص ة  في األردن؟ ما )1

 ما أهمية  تحسين  كفاءة  العاملين  في الجامعات  الخاص ة  في األردن؟ )2

ي الجامعات  ملة  في تحسين  أداء  العاملين  فما أثر  التخطيط  اإلستراتيجي  إلدارة  الجودة  الشا -6
 الخاص ة  في األردن.

 
 

 أهداف  الدراسة : )1-3(

 في الجامعات   إلدارة  الجودة  الشاملة   التخطيط  اإلستراتيجي   أثر   إلى ت عرف   الدراسة   هدفت  هذه  

 اف  التالية :من خالل  األهد في تحسين  األداء  في هذه  الجامعات الخاص ة  في األردن

اإلستراتيجي   -1 ؤية  التخطيط   إلدارة  الجودة  الشاملة  من وجهة  نظر   قياس  م ستوى فهم  ر 

 المبحوثين  في الجامعات  الخاص ة  في األردن.

إلدارة  الجودة  الشاملة  من وجهة  نظر   قياس  م ستوى فهم  ر سالة  التخطيط  اإلستراتيجي   -2

 الخاص ة  في األردن. المبحوثين  في الجامعات  

 تحديد  مدى ات باع  الجامعات  الخاص ة  في األردن ألهداف ها اإلستراتيجية  الم تعلقة   -3

اإلستراتيجي  إلدارة    الجودة  الشاملة . بالتخطيط  

مدى إمكانية   -4 إلدارة  الجودة  الشاملة  في الجامعات   تطبيق  مفهوم  التخطيط  اإلسترتيجي   ت بيان  

 اص ة  في األردن.الخ

من وجهة  نظر   قياس  م ستوى فهم  الوقت  في التخطيط  اإلستراتيجي   -5 إلدارة  الجودة  الشاملة  

 المبحوثين  في الجامعات  الخاص ة  في األردن.
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التخطيط  اإلستراتيجي  إلدارة  الجودة  الشاملة  في تحسين  األداء  في الجامعات   تب يان  أثر -6

 األردن من خالل: الخاص ة  في

 تحقيق  ر ضا العاملين.  -1

 تحسين  كفاءة  العاملين.  -2
 

تقديم  توصيات  من واقع  نتائج  الدراسة  تخدم  نظام  التعليم  الجامعي  في الجامعات   -7

التعليم  فيها. في األردن لرفع  م ستوى جودة    الخاص ة  

 
 

 الدراسة : ميةأه )1-4(

 نبين:نبين:من جامن جا  اسةاسةالدر الدر   أهمية هذهأهمية هذه  تنبعتنبع

 ::الجانب النظريالجانب النظري  -أوالً أوالً 

لنظــام لنظــام   الجــودةالجــودةحاولــت هــذه الدراســة تقــديم وبنــاء وٕاضــافة معرفــة تتعلــق بــالتخطيط اإلســتراتيجي إلدارة حاولــت هــذه الدراســة تقــديم وبنــاء وٕاضــافة معرفــة تتعلــق بــالتخطيط اإلســتراتيجي إلدارة 

التعليم العالي في الجامعـاِت الخاصـة فـي األردن، باإلضـافة إلـى تقـديم دراسـات ذات توجـه مسـتقبلي التعليم العالي في الجامعـاِت الخاصـة فـي األردن، باإلضـافة إلـى تقـديم دراسـات ذات توجـه مسـتقبلي 

 ..الدراسات السابقةالدراسات السابقةها ها تناولتناولمتغيرات لم تمتغيرات لم تمعالجة معالجة األكاديميين والباحثين في األكاديميين والباحثين في   يخدميخدم

 

 ::الجانب التطبيقيالجانب التطبيقي  -ثانياثانيا

ـــة  ـــة تعريـــف مجتمـــع الدراســـة و عينتـــه بمفهـــوم التخطـــيط اإلســـتراتيجي إلدارة الجـــودة الشـــاملة و إمكاني تعريـــف مجتمـــع الدراســـة و عينتـــه بمفهـــوم التخطـــيط اإلســـتراتيجي إلدارة الجـــودة الشـــاملة و إمكاني

 ..اقتصادات التعليماقتصادات التعليم  فيفي  عزز االرتقاء الى مستوى الجودة المطلوبعزز االرتقاء الى مستوى الجودة المطلوبفيها بما يفيها بما ي  تطبيقهتطبيقه
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 : فرضيات الدراسة )1-5(

 التالية : الفرضيات   صياغة   تم الدراسة   ة  مشكلاستناد ا إلى 

 ة :يالفرضية الرئيس

H0: ها للتخطيط  اإلستراتيجي   يوجد  أثر  ذو داللة  إحصائية   ال (الرؤية ،  إلدارة  الجودة  الشاملة  بأبعاد 

( ه  (تحقيق  ر ض في تحسين   والرسالة ، واألهداف  اإلستراتيجية ، والوقت  العاملين بأبعاد  ا العاملين، أداء 

 ).α≥ 0.05( في الجامعات  الخاص ة  في األردن ،عند مستوى داللة وتحسين  كفاءة العاملين)

:ة  يالرئيس وتنبثق  عن الفرضية    ، الفرضيات  الفرعية  التالية  

H0.1: ها  للتخطيط  اإلستراتيجي   يوجد  أث ر ذو داللة  إحصائية   ال الشاملة  بأبعاد  إلدارة  الجودة  

) في تحقيق  ر ضا العاملين في الجامعات  ( الرؤية ، والرسالة ، واألهداف  اإلستراتيجية ، والوقت 

في األردن ،عند مستوى داللة (  ).α≥ 0.05الخاص ة  

H0.2للتخطيط  اإلستراتيجي   : ال إلدارة  الجودة  الشاملة  بأبعاد ها  يوجد  أثر  ذو داللة  إحصائية  

) في تحسين  كفاءة  العاملين ف (الرؤية ، والرسالة ، ي الجامعات  واألهداف  اإلستراتيجية ، والوقت 

 ).α≥ 0.05عند مستوى داللة ( ،الخاص ة  في األردن
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 :) أنموذج الدراسة1-6(

 

 المتغيرات التابعة      المتغيرات المستقلة 

 

H0 

 

 

 

H0. 1 

 

H0.2 

 

 ).;Goetsch & Davis,20061997 Lewis,;1993Hazard,Ralph & Smith,1997;المصدر: الباحث باالعتماد على دراسات:(

 عناصر التخطيط اإلستراتيجي 

 إلدارة الجودة
 عناصر تحسين أداء العاملين

 الرؤية .1

 الرسالة .2

 األهداف اإلستراتيجية .3

 الوقت .4

 

 تحقيق رضا العاملين .1
 

 تحسين كفاءة العاملين .2
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 :حدود الدراسة )1-7(

 في األردن.في األردن.  تتمثل الحدود المكانية لهذه الدراسة في الجامعات الخاصةتتمثل الحدود المكانية لهذه الدراسة في الجامعات الخاصة  ::الحدود المكانيةالحدود المكانية

لبشــرية لهــذه الدراســة هــم رؤســاء الجامعــات ونــوابهم والعمــداء ورؤســاء لبشــرية لهــذه الدراســة هــم رؤســاء الجامعــات ونــوابهم والعمــداء ورؤســاء اا  إن الحــدودإن الحــدود: : الحــدود البشــريةالحــدود البشــرية

 في األردن.في األردن.  األقسام ومديرو الدوائر في الجامعات الخاصةاألقسام ومديرو الدوائر في الجامعات الخاصة

فصــلين دراســيين مــن العــام الجــامعي فصــلين دراســيين مــن العــام الجــامعي   اســتغرقت المــدة الزمنيــة إلنهــاء هــذه الدراســةاســتغرقت المــدة الزمنيــة إلنهــاء هــذه الدراســة: : الحــدود الزمانيــةالحــدود الزمانيــة

20132013//20142014.. 

اعتمدت الدراسة  في تحديد  متغيرات ها على األدب  اإلداري  بحسب  الدراسات  الحدود  المعرفية : 

 & Goetsch & Davis,20061997 Lewis,;1993 Hazard,Ralph;( التالية :

Smith,1997;.( 

 

 :) م حددات   الدراسة  1-8(

لنتائج  سيكون  محصورا  وبالت الي فإن  تعميم  ا ،الجامعات  الخاص ة  في األردن ط بقت  الدراسة  على

أن  ت ؤخذ  بعين  االعتبار  لإلستفادة   ولكن  من الممكن   ال ي مكن  تعميم ها على باقي المؤسسات  عليها، و 

 منها . 
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 التعريفات اإلجرائية: ) 1-9(

 إلدارة  الجودة  الشاملة : التخطيط  اإلستراتيجي  
 )Strategic planning of total quality management(: 

الشاملة   شاملة  وطويلة  األمد  لتحقيق  أهداف  إدارة  الجودة     في فترة  زمنية  معينة ، هو وضع  خطط  

؟ وكيف  نفعل  ذلك ؟ وتقوم  الجامعة   وهو معني  باإلجابة  عن سؤالين: ماذا نفعل  لتحقيق  هذه  األهداف 

ؤية  الوضع  المأمول  للجودة  الشاملة  في الجامعة ، وقد تم  قياس ه  بالفقرات    بموجبه  بتحديد  رسالة  ور 

 ة .) في أداة  الدراس36-1من (

 

في التخطيط  اإلستراتيجي   ؤية     The Vision:إلدارة  الجودة  الشاملة   الر 

 هي تحديد  رغبة  الجامعة  أو حالة  الم ستقبل  للجودة  الشاملة  التي ترغب  الجامعة  بالوصول  إليه.

.ستبانة  التي أعد  أسئلت ها وطو ر ه) في اال6-1التعريف  بالفقرات  ( وقد قيس  هذا *  ا الباحث 

 

 The Mission : الرسالة  في التخطيط  اإلستراتيجي  إلدارة  الجودة  الشاملة  

 هي تحديد  الم برر  األساسي  للجودة  الشاملة  والذي تسعى الجامعة  لتحقيقه . 

. ستبانة  ) في اال18-7بالفقرات  ( وقد قيس  هذا التعريف   *  التي أعد  أسئلت ها وطو ر ها الباحث 
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اإلستراتجي   األهداف  اإلستراتيجية    إلدارة  الجودة  الشاملة   في التخطيط  
)The Strategic objectives:( 

الواقع  من جوانب  إدارة  الجودة  الم ؤم ل  و  هي بيان  بالنتائج  الجوهرية  والتي تعمل  على ردم  الفجوة  بين  

والتي يجب  أن  تكون  قابلة  للقياس  ومرنة  وواضحة  ومتوازنة  والذي تسعى الجامعة  لتحقيق ها  الشاملة  

 وم حف زة  وم تالئمة  مع بيئة  الجامعة .

.) في اال31-19( بالفقرات   وقد قيس هذا التعريف   *  ستبانة  التي أعد  أسئلت ها وطو ر ها الباحث 

 
  Time:الوقت  في التخطيط  اإلستراتيجي  إلدارة  الجودة  الشاملة  

هو الحد  األدنى من الوقت  المطلوب  حتى يتم  تحقيق  أهداف  الجودة  الشاملة  في الجامعة  الخاص ة  

 المعنية .

. ستبانة  التي أعد  ) في اال36-32بالفقرات  ( وقد قيس هذا التعريف   *  أسئلت ها وطو ر ها الباحث 

 

 )Performanceاألداء :(

في الجامعة  الخاص ة  تائج  أو النتاجات  التي تحقق  أهداف  الجودة  الشاملة  هو إبراز  اإلنجاز  أو الن

 المعنية .

 

 )Improvement of employees' performanceن:(تحسين  أداء  العاملي

هي تلك  العمليات  التي ترمي إلى تحقيق  ر ضا العاملين وتحسين  كفاءت هم في الجامعات  الخاص ة  في 

 األردن.

. أعد  أسئلت ها ستبانة  التي)  في اال56-37بالفقرات  ( قد قيس هذان  البعدان  و  *  وطو ر ها الباحث 
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 الفصل الثاني 

 الدراسات  السابقة اإلطار النظري و

 

 لتالية:يتضمن االطار النظري لهذه الدراسة الموضوعات ا

 مفهوم إدارة الجودة )2-1(

 ارة الجودة الشاملة عالقة التخطيط اإلستراتيجي بإد )2-2(

 عرض موجز عن الجامعات الخاصة في األردن )2-3(

 ي وفي الجامعات الخاصة في األردنإدارة الجودة الشاملة في التعليم العال )2-4(

 لة في الجامعات الخاصة في األردنمبررات تطبيق إدارة الجودة الشام )2-5(

 الخاصةإدارة الجودة في الجامعات معوقات تطبيق  )2-6(

 اء في الجامعات الخاصة في األردنتحسين األد )2-7(
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 مفهوم  إدارة  الجودة  : )2-1(

صل  كلمة  ن  أأإلبن منظور ب : الشيء  الجي د ، و جاء  في م عجم  ل سان  العرب  معنى الجودة  في اللغة  

د ) و  و  الجودة  هي (ج و  د  الرديء  و جاد  الشيء  أي ج  ي د  ض   د ه  أي  صار  جيدا .الج 

طلح  الذي أطلقت ه  قيادة  األنظمة  الجوية  البحرية  عام   1985و إدارة  الجودة  الشاملة  هو الم ص 

من ذلك  الوقت  اتخذت  إدارة  الجودة  الشاملة  عدة  لتحسين  الجودة ، و  لوصف  أسلوب  اإلدارة  الياباني  

، ومنها أيضا  أن ه  ف ع ل   جه  المنظمة  لتحقيق  نجاح  نتهمعاني منها: أن ها أسلوب  إداري  ت طويل  األمد 

 .  الشيء  الصحيح  بشكل  ص حيح  و بالوقت  المناسب 

ذهب  آخرون إلى اعتبار  إدارة  الجودة  مجموعة  من المبادىء  اإلنسانية  والفلسفية  التي تشمل  و 

الموارد  البشرية  لتحسين  استخدام  األساليب  اإلحصائية  و التحسين  المستمر  ألداء  المنظمة  من خالل  

كل  العمليات  التي تتم  في المنظمة  للدرجة  التي يتم  فيها التي يتم  توفير ها للمنظمة  و  الخدمات  والمواد  

 (Besterfield etal.,1995) . تلبية  حاجات  العمل  

مريكي  بأن ها: تأدية  العمل  الصحيح  على نحو  صحيح  من و قد عر ف ها معهد  الجودة  الفيدرالي  األ

 ).1993(القحطاني، تحسين  األداء  مع االعتماد  على تقويم  المستفيد  من معرفت ه  مدى  المرة  األولى،

ل ق  ثقافة  م تميزة  في األداء ، حيث  يكافح  المديرون  Benhardtكما عر ف ها بنهاردت  على أن ها خ 

            ر غبات  المستفيد  من السلعة  أو الخدمة  تمرار  من أجل  تحقيق  توقعات  و وظفون باالسوالم

في أقصر  ولى بأقصى درجة  من الفعالية  و على أداء  العمل  بالشكل  الصحيح  من المرة  األ   التأكيد  و 

 .Benhardt,1991)(  وقت  ممكن  
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االعتراف  و االنتقال  من ثقافة  الحد  األدنى ير  عالمية  للقياس  و ن ها معاي) بأ2003وعر ف ها (الزواوي ،

النظرة  الماضية  إلى الم ستقبل  الذي تعيش  و  إلى ثقافة  اإلتقان  والتميز  و االنتقال  من تكريس  الماضي

 فيه األجيال .

جال  التعليمي  والتي ت ظ ه ر  مدى م ميزات  المم  فإن ه  يتعلق  بكل  صفات  و أم ا مفهوم  الجودة  في التعلي

هو ترجمة  احتياجات  الطالب  إلى خصائص  م حددة  تكون  ، و للنتائج  المراد  تطبيق ها التفوق  واإلنجاز  

 ).1995يوافق  تطلعات ه م (رشيد، وتقديم ها للط الب  بما  أساسا  لتقييم  الخدمة  التعليمية

استباق  توقعات   بأن  الجودة  تعني تحقيق  أو )  (Goetsch & Davis,2006جوتش وديفيز ويرى

، لع  والخدمات  والبشر  والعمليات  والبيئات  ، وأن  الجودة  ت طب ق  على الس  والجودة  في تغي ر   العميل 

 تحركة  وأخيرا  فإن  الجودة  ت عتبر  حالة  م   ،ي عتبر  جيدا  اليوم  قد ال ي عتم د  لجودة  الغد   م ستمر  وما

لع  والخدمات  والبشر  والبيئات  لتحقيق  ماهو أبعد  من المتوقع .  م رتبطة  مع الس 

) فإن    The U.S. Department of Defense( وبالرجوع  إلى تعريف  وزارة  الدفاع  األمريكية  

: أدوات  ة  هيد  على ثالثة  محاور  رئيسيهدف  الجودة  الرئيس  هو تحقيق  ر ضا العميل  والذي يعتم

) والذي ي ؤك د  على peopleالعامل  البشري  () والتي تقيس  درجة  الجودة ، و measuresالقياس  (

، ) والتي يجب  تحسين ها باستprocessesج هد  العامل   البشري  في تحقيق  الجودة ، والعمليات  ( مرار 

الفكرة :) 1ويوض ح  الشكل  رقم (  هذه  
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) Paradigmار  إدارة  الجودة  الشاملة  منظومة  فكرية  جديدة  أو نموذجا  إرشاديا  جديدا  (وي مكن  اعتب

) وي قصد  به  مجموعة  Thomas Kuhnتوماس كون ( وهذا المفهوم  استخدم ه  العالم  األمريكي  

ضافة  إلى ط ر ق  البحث  النظريات  الم عت م د ة  والتقاليد  المعرفية  المرعية  لدى م جتمع  من الباحثين باإل

 الم م ي ز ة  لتحديد  وحل  المشكالت  وأساليب  فهم  الظواهر  االجتماعية  والوقائع  العلمية .

) في التفكير  والممارسة  اإلداريين  في Magachangeكما ت عتبر  إدارة  الجودة  الشاملة  تغييرا  كبيرا  (

 في القطاعين العام  والخاص   اإلنتاجية  والخدمية ، األعمال   المؤسسات  الصناعية  ومؤسسات  

 ).1993(درة،

هذا  إن  إدارة  الجودة  الشاملة  مجموعة  مبادىء  إدارية  ت رشد  المديرين ليديروا مؤسسات ه م بشكل  أفضل،

، ومن جانب  آخر  فهي ت ستخدم  مجموعة  من األدوات  اإلحصائية  لقياس  الجودة . وهذه   من جانب 

الفلسفة  تساعد  المديرين على االستفادة  من إمكانات  وق درات  العاملين  الكامنة  لدى جميع  العاملين  

Source: Goetsch & Daris,2006 Quality Management,P.7 
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فملخص  القول  بأن  إدارة  الجودة  الشاملة  هي ج ه د  تعاوني  إلنجاز  األعمال  يعتمد  على  بالمنظمة .

العمل   الم حس نة  واإلنتاجية  العالية  باستخدام  ف ر ق  الجودة   مواهب  وق درات  العاملين  والمديرين  لتحقيق  

 ).1993(درة، اإلحصائية  الم ختلفة   الم ختلفة  واألدوات  

لقد تطو ر  مفهوم  إدارة  الجودة  الشاملة  في الواليات  الم تحدة  األمريكية  ودول  العالم  بجهود  ع لماء  

، من هؤالء  وال الذي عمل  على تطوير   )Walter Shewhartتر شيوارت (وخ براء  في هذا المجال 

األدوات  التقنية  قي شركات  االتصال  والتي أس س ت  ط ر قا  لضمان  الجودة  وأصبح  فيما بعد  األب  

 الروحي  لعملية  ضبط  الجودة  اإلحصائية .

من المظاهر  التقنية  إلى  ) فقد غي ر  النظرة  لضمان  الجودة  Edward Demingأما إدوارد ديمنج (

وقد عمل  على حل  مشاكل  مرتبطة  بالجيش  خالل  الحرب  العالمية  الثانية  ثم  انتقل  إلى  فلسفة  لإلدارة  

تطوير  برامج  وطنية  لتعليم  تقنيات  الجودة  اإلحصائية  لمديري الشركات  ، ثم  عمل  م ستشارا  للشركات  

يمنج مصدرين أساسيين لتحسين  إدارة  الجودة  الشاملة  هما: التخل ص  من األسباب  اليابانية  وقد حد د  د

الرئيسية  لمشاكل  الجودة  م ثل  التصميم  الرديء  والتخل ص  من األسباب  الخاص ة  م ثل  األدوات  

ي عرف   ما ) أوDeming Wheelالم ستخدم ة  في اإلنتاج . وعمل  ديمنج على تطوير  ع جلة  ديمنج (

)، كما سبق وذكرنا في Act،افعل  Study، ادرس Do it، نفذ  Plan" (خطط PDSAبدورة  "

 المقدمة.

) الذي أسهم  بشكل  رئيسي  في حركة  اليابان في Joseph M.Juranومنهم أيضا جوزيف جوران (

ستوى المطلوب  من جودة  في تحديد  الم   تحسين  الجودة . وقد رك ز  جوران على التخطيط  اإلستراتيجي  

 الم نت ج .
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ع د م  افتراض  أن  هناك دائما   نظريت ه  على ) وتقوم  Philip Crospyومنهم أيضا  فيليب كروسبي (

بة  من عدم  الفع الية .  كمية  مناس 

الذي تبنى ضبط  الجودة  الشاملة  ليعكس   )Armand Feignbaumومنهم أيضا آرماند فيجنبوم (

الكلي  لج ه د  اإلدارة  والموظفين في المنظمة  من أجل  تحسين  الجودة  وجعل ها عملية  م ستمرة ،  االلتزام  

 وقد تبنى اليابانيون هذا المبدأ .

األستاذ  في جامعة  طوكيو والخبير  في  )Kaoru Ishikawaأم ا الخبير  الياباني كورو ايشيكاوا (

من  ك ل  المستويات  فقد اتفق  مع  دوائر  تحفيز  الجودة ، فيجنبوم بأن ه  يجب  توظيف  مبادرات  الجودة  ض 

.  في المنظمة  لمراقبة  األداء  والتحسينات 

) الذي يع تبر  أحد  المحدثين  في حقل  إدارة  الجودة  William E. Conway( ومنهم وليام كونوي

تحسين  إدارة  الجودة  باستخدام  مهارات   الشاملة  والذي يدعو إلى نظام  جديد  في اإلدارة  يقوم  على

، والرقابة   العالقات  اإلنسانية ، والمسوح  اإلحصائية ، واألدوات  اإلحصائية  كالرسوم  والبيانات 

، والهندسة  الصناعية   ، واستخدام  الخيال  لحل  المشكالت        اإلحصائية  على العمليات 

 ).2009؛ النعيمي وآخرون،1993(درة،

من الم الح ظ   بأن  جميع  التعريفات  رك ز ت  على الغاية  النهائية  للجودة  الشاملة   وهي خدمة  المستفيد  و 

وقد  تم   و تحسين  األداء  و إن  كانت  قد اختلفت في العبارات  والمعاني التي أعطيت لكلمة  الجودة .

ن  كان بعض  العلماء  وظ ف  إ لسفة  لإلدارة  وتطوير  في معنى كلمة  الجودة  من مظاهر  تقنية  إلى ف

 مبادرات  الجودة  ل تشمل  جميع  م ستويات  األداء .
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الذي يتطلب  وضع   و يرى الباحث  بأن  ضمان  نجاح  إدارة  الجودة  يعتمد  على التخطيط  اإلستراتيجي  

المنظمة  والعمل  على تطبيق ها في  أس س  لضمان  نجاح  هذه  الجودة  من حيث  نشر  ثقافة  الجودة  في

.م دخالت  اإلنتاج  ومن ثم  م  راقبة  نتائج ها في الم خر جات 

 

 اإلستراتيجي  بإدارة  الجودة  الشاملة : عالقة  التخطيط   (2-2)

 ي عتبر  التخطيط  اإلستراتيجي  من أهم  المقو مات  لتحقيق  جودة  أداء  المنظمة  من خالل  وضع  رؤية  

ورسالة  للمنظمة  ومن حيث  وضع  الغايات  واألهداف  التي ستلتزم  المنظمة  بتحقيق ها في الوقت  

 المثالي  حتى تتمكن  من تحقيق  أعلى درجات  الجودة .

دراك  المتغيرات  ا  تقوم  على استشراف  الم ستقبل  و فالتخطيط  اإلستراتيجي  عملية  علمية  شاملة  

ة  الداخلية  والخارجية  للمؤسسة ، تقوم  بموجب ه  قيادة  المؤسسة  بتحديد  رؤية  ورسالة  المرتبطة  بالبيئ

وأهداف  المنظمة  بهدف  االنتقال  من الوضع  الحالي  إلى الوضع  المأمول  الذي يفي بم تطلبات  

 ).2011الجودة  الشاملة  (الدجني،

ة  بوصف ه  اإلطار  العام   الذي تضعه  المنظمة  لتنظيم  يرتبط  التخطيط  اإلستراتيجي  بالجودة  الشامل

 أعمال ها وم تابعة  عمليات ها بمشاركة  جميع  العاملين  لتحقيق  م خرجات  جيدة  ت ؤك د  على جودة  المنظمة .

، مرورا  من نشر  ثقافة  الجودة  ا يط   بدء  فالجودة  يجب  أن  تكون  حاضرة  في جميع  مراحل  التخط

. بالرسالة  واألهداف    وانتهاء  بالرقابة  والتقييم 

وت قاس  عملية  التخطيط   الم ه مة  لتحقيق  جودة  المنظمة ، وي عتبر  التخطيط  اإلستراتيجي  من الم قو مات  

مة  رسالت ها التي ت عب ر  ، وكيف  تضع  المنظة  الخطط  للقضايا اإلستراتيجية  من خالل  مدى ش مولي
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د د  أهداف ها اإلستراتيجية ،وكيف  ت   ،عنها الخطط  والبدائل  لمواجهة  العوامل   وعملية  تطبيق  وتطوير   ح 

 ).Baldrige,2004( والتحديات  التي تعترض ها

فوجود  التخطيط  السليم  ضرورة  م ل حة  لنجاح  إدارة  الجودة  بما يتبناه  من مفهوم  تنموي  يهدف  إلى 

ا  نحو  تحقيق  أهداف  مر  في عملية  اإلنتاج  بمشاركة  جميع  العاملين  مما يشك ل  دافعالتحسين  المست

دارة  التغيير  أن  ت طبقا وتعمال بمعز ل  عن فهم  أهداف  ومفاهيم  ا  يمكن  إلدارة  الجودة  و  فال المنظمة .

         تطبيقات  الجودة  وذلك  بسبب  ارتباط  المفهومين الوثيق  بنجاح   التخطيط  اإلستراتيجي

 ).2001(الحفار،

وبين  إدارة  الجودة   بين  التخطيط  اإلستراتيجي   لتالي نقاط  االتفاق  واالختالف  ويوض ح  الجدول  ا

 الشاملة :
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 دارة الجودة الشاملة.إ ستراتيجي وعالقة بين التخطيط اإل) ال1-2جدول رقم (

ستراتيجي في جودة األداء المؤسسي، رسالة دور التخطيط اإل )2011الدجني، ( المصدر :

 .102دكتوراة غير منشورة، دمشق، جامعة دمشق.ص

 

 
 العملية

 
 إدارة الجودة الشاملة ستراتيجيالتخطيط اإل

 مدى االتفاق
 واالختالف

 
 
 

 
 

 المبادىء

 اتفاق القيادة ارة العلياتبني اإلد

 اختالف التركيز على العميل التركيز على الثقافة والقيم

 اتفاق حشد خبرات القوى العاملة التركيز على المشاركة

 اختالف التركيز على العمليات وضوح الرؤية والرسالة

 التركيز على نتائج التحليل البيئي
التركيز على إدارة المعلومات وتحليلها 

اتخاذ القرارات بناء على  –ودراستها 
 الحقائق

 اتفاق

 اتفاق الوقاية من األخطاء مقابل الفحص التركيز على دقة الخطة التنفيذية

 اتفاق التركيز على نتائج األداء التنظيمي التركيز على مؤشرات  األداء

 التركيز على الرقابة والتقويم
التي ارجاع األثر ويعنى بها نتائج التقييم 

 تفيد في التحسين المستمر
 اتفاق

 
 المخرجات

إطار مفاهيمي وقيمي منظم يحكم 
 سلوك المؤسسة

ثقافة إيجابية سائدة توجه العاملين نحو 
 السلوك الصحيح

 اتفاق

مشاركة وتفاعل جميع العاملين في 
 بناء الخطة وصياغة األهداف

فرق الجودة  تسهم في بناء وتطوير 
 المؤسسة

 اتفاق

 اتفاق أدلة على عمل وأنظمة موثقة واضحة المعالم خطة

 اختالف معايير ناظمة لتطبيق مفردات الجودة مؤشرات أداء ألهداف الخطة

 اتفاق استغالل الموارد بشكل أمثل تنظيم عمل األفراد واألقسام
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أن  نقاط  االتفاق  والتكامل  بين  التخطيط  اإلستراتيجي  والجودة   كبيرة   يتض ح  من خالل  الجدول  السابق

صياغة  رسالة  وأهداف  بادىء  الجودة  يجب  أن  تكون  حاضرة  عند  فم، تعب ر  عن مدى التكامل  بينهماو 

          وأحد  مكونات ها ومعايير ها، هاكما أن  التخطيط  للجودة  مهم  في تحقيق  أهداف  ، المؤسسة  

 ).2011(الدجني،

 ،تم  التخطيط  له   تنفيذ  ماء  بكما أن  التكامل  بين  التخطيط  اإلستراتيجي  والجودة  يظهر  جليا  عند  البد

يرتبط   فنجاح  عملية  إدارة  الجودة  يتأك د  بترجمة  الخطط  التي ا عتمد ت  إلى أفعال  وحجم  النجاح  غالبا  ما

 بمجموعة  عوامل  من أهم ها: 

1( .  كفاءة  وفعالية  من يقومون بالتخطيط 

2( .  كفاءة  وفعالية  من يقومون بالتنفيذ 

 ووضوح  الخطط  الموضوعة . دقة  التخطيط   )3

 ، من موازانات  وأجهزة .توفر  اإلمكانات  المادية   )4

 ).203: 2014(درة ،جرادات،   وضوح  اإلجراءات  التنفيذية   )5

 
وألن  إدارة  الجودة  هي من مسؤوليات  إدارة  المنظمة  فإن  المنظمة  م لز مة  بوضع  الخطط  الالزمة  لكل 

ألهداف  الجودة  الشاملة   فال ا يتالئم  مع رؤية  المنظمة  وبما يحقق  أهداف ها.نشاطات ها وتطوير ها بم يمكن  

 تنضج  بدون  تخطيط  إستراتيجي .أن  

من المعايير  والمبادىء  العامة   التخطيط  اإلستراتيجي  معيار مهم أن   )Baldrigeوقد اعتبر  بالدريدج (

المستفيدين  على افة  للتخطيط  اإلستراتيجي  القيادة  والتركيز  للجودة  والنوعية  والتي تشمل  باإلض

 ).Baldrige,2004( والعاملين وعلى إدارة  العمليات  والتركيز  على نتائج  األداء  التنظيمي  
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، وأن  الجودة  يجب  أن  مصير ها الفشل   فإن ويرى الباحث  بأن  أي  عملية  إدارية  لم ي خط ط  لها جيدا  

 دارة  الجودة  عملية  شاملة  وتفصيلية  لكل  محاورا  و  ،كل  مرحلة  من مراحل  التخطيط   كون  حاضرة  فيت

، فال إدارة  لجودة  اسي  وم كم ل  إلدارة  الجودة  العملية  اإلنتاجية  وبالتالي فإن  التخطيط  ضروري  وأس

 ناجحة  بدون  تخطيط  .

 

 الخاص ة  في األردن: عرض  موجز  عن الجامعات   )2-3(

المجتمع  وتلبية   شهد  قطاع  التعليم  العالي في األردن تطورا  متزايدا  لما له  من أهمية  في تطور  

% من 90احتياجات ه من الكفاءات  العلمية  الم ختلفة ، فحاجة  المجتمع  األردني  لتأمين  مانسبت ه  

ي التعليم  العالي كان مبررا  مهما  في زيادة  عدد  الجامعات  الناجحين في امتحان  الشهادة  الثانوية  ف

) جامعة  19) جامعة  منها (29الخاص ة  في األردن، حيث  بلغ  عدد  الجامعات  اليوم  في األردن (

) طالب  17,500) طالب  منهم (200,000( نحو خاصة ، وقد بلغ  عدد  الطالب  المسجلين  فيها

 ) مدرس  من م ختلف  الدرجات  العلمية  6,542( أعضاء  الهيئة  التدريسية   لغ عدد  دراسات  عليا بينما ب

 ).2010(وزارة التعليم العالي،

محطة  مهمة  في مسيرة  تطور  التعليم العالي في األردن، إذ م ن ح  فيه أو ل  ترخيص   1990ويعد  عام 

ثم بدأ  عدد  الجامعات   1990/1991دراسي إلقامة  أو ل  جامعة  خاص ة  بدأت عمل ها في العام ال

 الخاص ة  بالزيادة  حتى وصل  لما هو عليه اآلن.

ان  التعليم  العالي الذي حرص  على ضم دعم ها وتطوير ها لقانون   وقد أولت  الحكومات  المختلفة  

اسة  العامة  للتعليم  العالي شراف  وزارة  التعليم  العالي التي تتولى تنفيذ  السيا  نوعية  التعليم  بمسؤولية  و 
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والتنسيق  بين  مؤسسات  التعليم  العالي واالعتراف  بمؤس سات  التعليم  غير  األردنية  ومتابعة  شؤون  

 ).2010(وزارة التعليم العالي، الطلبة  في الخارج  

، ومن م نط ل ق  ضبط  ي  ار  في مجال  التعليم  الجامعتزايد  عدد  الجامعات  الخاص ة  بدافع  االستثم  ومع

، وحفاظا  على نوعية  وسوي ة  التعليم  الجامعي  وحتى ال تطغى نزعة  الرغبة  في الربح   التعليم  الجامعي 

على تحقيق  النوعية  في التعليم  فقد و ضعت  معايير  الترخيص  واالعتماد  للجامعات  الخاص ة  

ثم صدرت قوانين  أخرى كقانون  الجامعات  الخاص ة   1989لسنة  19وصدرت  بقانون  مؤقت  رقم 

، وفي البداية  كان 1997) لسنة 23رقم ( وقانون  الشركات   2001وتعديالت ه  عام  1999لعام 

 2001االعتماد  م قتصرا  على الجامعات  الخاص ة  ثم تال ذلك  تطوير  قانون  التعليم  العالي لسنة 

 الرسمية  والخاص ة . ليشمل  االعتماد  الجامعات  

مجلس  التعليم  العالي هو صاحب  القرار  في إنشاء  الجامعات  وأنواع  التخصصات  فيها وأ س س   إن  

قبول  الطلبة  وم ناقشة  موازنات ها والموافقة  على اتفاقيات  التعاون  الثقافي  والتكنولوجي  التي تبرم ها مع 

 ).2005النعيمي،( غير ها من المؤسسات

ومع تطور  التعليم  الجامعي  أصبح  السعي  إلى زيادة  جودة  العملية  التعليمية  من أهم  أهداف  

ه  الوثيق  بمتطلبات  سوق  العمل  الذي يتغير  باستمرار  نتيجة  لتغير   الجامعات  الخاص ة ، وذلك  الرتباط 

. لذلك  بدأت  الجامعات  الخاص ة   وبعد   بالتركيز  على تقويم  وقياس  األداء  الحالي   التطور  التكنولوجي 

 ). 2003التطوير  تقوم  بقياس  تحسين  األداء  (زايد، تنفيذ  عمليات

االجتماعي  والثقافي   أن  يتأثر  بالمحيط الب د  من   كأي  بلد  في العالم   التعليم  العالي في األردن إن  

، فهو يواجه  تحديات   كثيرة  وم تغيرات  سريعة  ناشئة  عن التغير  السريع  في النظام   واالقتصادي 



30 
 

 

، فبسبب  هذه  المتغيرات  واجهت  الجامعات  في األردن  العالمي  الذي يعتمد  على التطور  التكنولوجي 

 يتعلق  بالحصول  على الهيئة  التدريسية  الم ميزة  بالوقت  المناسب   الكثير  من الم شكالت  منها ما

يتعلق  بالطلبة  أو بمشاكل   يتعلق  بنقص  في بعض  التخصصات  أو ما والك لف ة  المناسبة  أو ما

). 2008(الصرايرة،عساف، الشديدة  بين  الجامعات  الخاص ة  بشكل  خاص   التمويل  أو المنافسة    

تجربة  الجامعات  الخاص ة   ومن الجدير  بالذكر  أن  األردن كان  من أوائل  الدول  العربية  التي بدأت  

 ).1993،(درة 1990في عام 

وأن  الجامعات  الخاص ة  في األردن تستوع ب  حوالي ث لث  عدد  الطلبة  الدارسين في ك ل  الجامعات  في 

 ). 2010(وزارة التعليم العالي، القطاعين العام  والخاص  

 األكبر   الدافع   ع  التعليم  العالي في األردن الذي كان  له  وهذا يدل  على التوس ع  الكمي  الذي ش هده  قطا

 أخرى م ثل  التغيرات  الثقافية  واالقتصادية  واالجتماعية لتطبيق  إدارة  الجودة  الشاملة  باإلضافة  لدوافع  

التغير  في والسياسية  التي ي حدث ها التعليم  واالستخدام  األمثل  للموارد  المادية  والبشرية  ومواكبة  

 وتحسين  العملية  التربوية  وم خرجات ها بصورة  م ستمرة   المنظومة  التعليمية   المجتمع  وتحسين  وتطوير

يجاد  الحلول  المناسبة  لمشاكل  الجامعات  وم واكبة  تغيرات  التعليم  الخارجي    وغير ها وا 

 ).2010(الطيطي،

 

 :لي والجامعات  الخاص ة  في األردنإدارة  الجودة  الشاملة  في التعليم  العا )2-4(
 

لقد بدأت  الدعوة  لتطوير  برامج  تعليم  متنوعة  في التعليم  العالي  في الثلث  األخير  من القرن  العشرين 

، فأصبحت  هناك  حاجة  م ل ح ة  لتطوير  برامج  و ل  في مرحلة  التعليم  العاليبسبب  دخول  كثير  من الد  



31 
 

 

نوعة  وذات  نوعية  عالية  تضمن  جودة  م خرجات  هذا التعليم ومواءمة  هذه  الم خرجات  مع تعليم  عال  مت

.  حاجات  المجتمع  واستجابت ها للم ستجدات 

، ين بشكل  م تزايد  القرن  العشر  اتيوقد زاد  االهتمام  بمسألة  جودة  التعليم  العالي م نذ  أوائل  ثمانين

، ف ش ك ل ت  في إدارة  التعليم  العالي النوعية  وضبط  الجودة  مهمة  رئيسة  في عمليات   واع ت ب رت  مسألة  تقييم  

ع ت  آليات  النوعية  وتوجهات ها المختلفة   ربع القرن  األخير  لجان  م تعددة  لدراسة  ن ظم  تقييم   ، كما و ض 

 م ختلفة  لضبط  الجودة  وضمان ها.

باهتمام  م تزايد  لما لها من انعكاسات  واضحة  على برامج  تطوير  التعليم  وقد اس تأ ث رت  هذه  المسألة  

 ).2005(سالمه، العالي وعلى النشاط  األكاديمي  والمهني  والتناف سي  في العالم  

ي عد  مفهوم  الجودة  في التعليم  العالي مفهوما  متعدد  األبعاد  والمضامين، ويعتمد  على السياق  الذي 

مل  فيه  أي  نظام  للتعليم  العالي، والمهمة  المؤسسية ، والمعايير  األكاديمية  والمهنية  للبرامج  الدراسية . يع

وبالمفهوم  الم وس ع  للجودة  فإن ها تشمل  ج ملة  المهام  والنشاطات  كنوعية  التدريس  والبحث  والتدريب  

 ).2005(النعيمي، ونوعية  التعلم  

كان لزاما على مؤسسات التعليم العالي االهتمام بإدارة الجودة الشاملة وأن تواجه التحديات ومن هنا  

 ند تطبيقها لمنهجية هذا المفهوم.التي قد تجدها ع

لقد لقيت إدارة الجودة الشاملة اهتماما كبيرا  من القيادات اإلدارية والباحثين واألكاديميين، وخاصة بعد 

لعديد من المؤسسات التربوية العالمية والعربية وتأكيد النتائج اإليجابية من حققته من نجاحات في ا ما

 ).2007(المحياوي، تطبيقها

التي طبقت في النشاطات من مبادىء إدارة الجودة الشاملة لقد استفاد خبراء اإلدارة في العالم 

 جوتش وديفيزر اعتب فقد ،دىء خاصة بمؤسسات التعليم العاليالتجارية في صياغة مفاهيم ومبا
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)Goetsch& Davis,2006:754-757 (  بأن المتطلبات التالية هي ضرورية لنجاح تنفيذ إدارة

 الجودة الشاملة:

 التزام قيادة المنظمة باتخاذ إدارة الجودة الشاملة طريقا لعمل المنظمة: -1

من ثلث عضاء مجلس اإلدارة  ملزمون بإعطاء أإن رئيس مجلس إدارة المؤسسة والمدير العام و 

 إلى نصف وقتهم لجهود تطبيق اإلدارة الشاملة في مؤسساتهم.

فالعاملون في  يمكن ألي مدير ناجح أن يفوض غيره في موضوع إدارة الجودة في مؤسسته، فال

 المؤسسة يتوقعون من رئيسهم أن يضع كل جهده ألهم موضوع في المؤسسة.

تكفي الرغبة للقيام بذلك  شيء ليس بالسهل وال ويتطلب هذا االلتزام تغييرا  في ثقافة المنظمة وهو

ذا لم يشترك مدير أو  بل على الجميع التكاتف للوصول إلى المستوى المطلوب من التغيير. وا 

رئيس المنظمة بالتغيير بشكل يومي فإنه لن يكون قادرا  على اتخاذ قرار صائب له تأثير إيجابي 

 على التغيير المطلوب.

 

 االلتزام بالموارد: -2

، فمال رة أن تكون مكلفة ومرهقة للمنظمةتعني بالضرو  إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة ال

يمكن  ، وكما يؤكد ديمنج فإن هناك بعض األشياء الي مكانه الصحيحالمنظمة يجب أن ينفق ف

 قياسها.

: هل هناك سبب لهذا الصرف؟ هل بد من أن يمر بعدة أسئلة فقياس االلتزام بأموال الشركة ال

هل المال متوفر؟ هل هذا هو اإلجراء الصحيح للقيام به؟ فعندما تؤخذ  هو في الوقت المناسب؟

 المنظمة لن تتكلف أية تكاليف إضافية.بعين االعتبار فإن هذه اإلستفسارات 
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                                                                                توفير اآللية المناسبة: -3

تأسيس كيفية تنفيذ إدارة  ةيدارة العليا تكون مهمتها الرئيسإن وجود لجنة توجيهية على مستوى اإل

عندما ، فعلى جانب كبير من األهمية متابعة هذا التنفيذ على أرض الواقع أمرو  الجودة الشاملة

هذا يرى العاملون أن إدارة المنظمة العليا تتابع وتتصرف بأسلوب يختلف عن السابق فإن 

 سيعطيها رسالة واضحة بأن هناك تغييرا  يحدث.

 

 التخطيط والدعاية: -4

بعد أن يتم تشكيل اللجنة التوجيهية العليا توضع الخطط التفصيلية إلدارة الجودة الشاملة بناء على  

 رؤية اإلدارة العليا ومبادىء التوجيه لذلك.

 

 توفر الرؤية ومبادىء التوجيه: -5

تحتاجه إدارة الجودة ألنها تحتاج لفترة من الوقت  طويلة المدى وهذا ماإن الرؤية هي إستراتيجية 

على التعامل مع العمالء والبيئة  حتى تتحقق. كما أن التغيرات األساسية في طريقة العمل ستؤثر

 الخارجية ووضع قيم لم تكن موجودة في السابق.

 

إطارا  مهما  لكل مؤسسة  ل ثقافة و) بأن إدارة الجودة الشاملة في التعليم تمث2003ويرى( كنعان،

، فهي ليست أداة للتغيير وحسب بل هي ضمان للتحسين ية ترغب في تطوير ذاتها ومواردهاتعليم

 المستمر واستشعار لرقابة ذاتية تكون المحفز للتطوير الشامل.
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 ويبين هذا الكاتب أن أسس وعناصر إدارة الجودة تتمثل في النقاط التالية:

 الطالب والمستفيدين. التركيز على -1

 اعتبار الجودة جزءا  رئيسا  من إستراتيجية الجامعة. -2

 ساسية في إدارة الجامعة.أجعل الجودة فلسفة وآليات وأدوات  -3

، وتقوية الطاقات واإلمكانات لتنفيذ معدالت الجودة ز على مشاركة العاملين والمدربينالتركي -4

 العالية.

 ت المستمرة.جعل الجودة مطابقة لبرنامج التحسينا -5

 الجامعة. جعل الجودة تشمل جميع أقسام -6

اعتبار الجودة شاملة لكل العمليات واألنشطة التي تطور وتغير ثقافة الجامعة وتركز على  -7

 جوانب الجودة.

) خصائص إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي بما 1997وقد بين (مريان والتكريتي،
 يلي:

 
 طويره في مؤسسات التعليم العالي وتحديد المسؤوليات بدقة.ضبط نظام اإلدارة وت -1

 االرتقاء بمستوى الطلبة. -2

 زيادة كفايات أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية ورفع مستوى أدائهم. -3

 توفير مناخ مناسب تسوده ثقافة تنظيمية قائمة على التفاهم والعالقات اإلنسانية. -4

 معة من قبل الجمهور المستفيد منها.زيادة مستوى الوعي والوالء نحو الجا -5

 العمل بروح الفريق األمر الذي يزيد من الترابط والتكامل بين جميع العاملين. -6
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قليميا  -7 إضفاء المزيد من التقدير واالحترام للمؤسسة التي تأخذ بنظام الجودة محليا وا 

 وعالميا.

 تحسين العملية التربوية ومخرجاتها بشكل مستمر. -8

 لتطوير المستمر وتحافظ عليه.خلق بيئة تدعم ا -9

 إنجاز األعمال من المرة األولى ودون أخطاء.  -10

 تنمية مهارات أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية ومعارفهم.  -11

 تحقيق رضا المستفيدين (الطلبة، وأولياء األمور، والعاملين، والمجتمع).  -12

 تقديم أفضل الخدمات التعليمية والبحثية واالستشارية.  -13

عندما تقرر األخذ  1990ع تاريخ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الخاصة في األردن لعام ويرج

، وقد تركز ضبط النوعية على 1998 باإلعتماد ثم تاله بعد ذلك إنشاء مجلس االعتماد سنة

من أما تقييم النوعية فقد انطلق بمبادرة  معدالت القبول والبنية التحتية وشهادات الهيئة العلمية.

صندوق الحسين لإلبداع والتفوق بالتعاون مع الوكالة البريطانية لضمان الجودة في التعليم العالي 

انون ثم تطورت التشريعات المتعلقة باعتماد مؤسسات التعليم العالي مع صدور ق .2001عام 

 ). 2005(النعيمي، 2001التعليم العالي عام

كمي فائق وما رافقه من زيادة في في األردن من توسع لما شهدته مؤسسات التعليم العالي  ونتيجة 

لتفات نحو ضمان دفع وزارة التعليم العالي لال ذاعداد الطلبة الخريجين من هذه الجامعات فان هأ

جودة مخرجات هذه المؤسسات ووضع معايير أكاديمية العتماد هذه المؤسسات ووضع أسس 

لهيئة اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي معتمدة لتطبيق الجودة عليها، فقد صدر قانون 

ومن هنا بدأ االهتمام بإدارة الجودة الشاملة في الجامعات الخاصة في األردن آخذة  .2005سنة 
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ستراتيجياتها في التخطيط الجيد إلدارة ا  رة التعليم العالي في االعتماد و بعين االعتبار شروط وزا

 تسعى لتحقيقه مستقبال. حققته في السنوات السابقة وما ية وماالجودة للحفاظ على الميزة التنافس

إن تصاعد شدة المنافسة بين الجامعات الخاصة الناجمة عن زيادة عدد هذه الجامعات وتوسعها 

يجاد فرص لزيادة عدد طلبتها فيما عرف  من جانب واتجاه الجامعات الحكومية إلى التوسع وا 

ت الخاصة جود منافسة قوية بينها ، فكان هذا دافعا قويا للجامعابتجربة التعليم الموازي أدى إلى و 

ن كان الإلدارة الجودة الشاملة  واحد تتبعه الجامعات في إدارة الجودة سواء من  يوجد نموذج وا 

 ). 2003قدادة، (الطائي، الناحية النظرية أو التطبيقية

د لتبني إدارة الجودة الشاملة األردن تسعى بجول بأن معظم الجامعات الخاصة في ونستطيع الق

 واعتبارها مقياسا لنجاحها.

ويرى الباحث أن تطبيق إدارة الجودة في الجامعات الخاصة في األردن قد ساعد على زيادة  

إدراك الجمهور الداخلي والخارجي للجامعات في البحث  التنافسية بينها، كما أنه زاد من وعي و

صبح لديه أا هو مطلوب في المجتمع وبالتالي دى موائمتها لمعن مقاييس الجودة المطبقة فيها وم

لى تطبيق معايير الجودة معيار واضح في تقييم هذه الجامعات واختيار ما يعتقد أنها األقرب إ

 الشاملة.

 

 :)  مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الخاصة في األردن2-5(

حداث إ امعات الخاصة هو تحقيق التطوير ولشاملة في الجإن الهدف المتوقع من إدارة الجودة ا

عملية تغيير في النظام التعليمي ليصبح قادرا على االلتزام بواجباته تجاه المجتمع من حيث رفده 



37 
 

 

بخريجين مميزين والمساعدة في تنميته بشكل مباشر، كما أن أهمية تطبيق الجودة الشاملة تنطلق 

 ه الصحيح لتحقيق الجودة الشاملة.عة ليقوم بدوره في االتجامن تفعيل دور كل فرد في الجام

 

 وتكمن  مبررات وأهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الخاصة في النقاط التالية:

 
 نسجام بين مستوياتها المختلفةحاجة في المجتمع إلى التكامل واالظهور ال  -1

 لطلبة، وأولياء األمور).وا ( اإلدارة الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس،

عدم وضوح أهداف الجودة الشاملة لدى بعض العاملين في الجامعات الخاصة والحرص على   -2

 تعميق مفهومها لديهم.

 حاجة الجامعة إلى بناء جسور من المصداقية مع المستفيدين من خدماتها.  -3

 ملين.تطوير النظام اإلداري والتنظيمي والمحاسبي لضمان زيادة إنتاجية العا  -4

 الحاجة لزيادة التعاون بين الجامعات والمجتمع المحلي.  -5

التوصل إلى سبل تشخيص نقاط القوة والضعف في مجال أداء الجامعة حتى تتمكن من   -6

 ).2008(الحاج،وآخرون، التطوير والتحسين

 
األردن ) أن تطبيق أنظمة الجودة الشاملة يساعد في تطوير التعليم العالي في 2003كما بين( بركات،

ويرفع من كفاءة الكوادر المسؤولة عن خدمة التعليم ويحسن من مخرجات التعليم ويخفض من كلفة 

 التعليم العالي ويطور الجوانب اإلدارية في العملية التعليمية.

 
) أن تبني الجودة أصبح ضرورة تفرضها كثير من األسباب 189-186: 2010ويرى (الطيطي،

 ذلك لألسباب التالية:والمزايا ولكافة األطراف و 
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% من تكاليف الخدمات التي تضيع سدى بسبب غياب التركيز على 45الرغبة في حفظ أكثر من   -1

 الجودة الشاملة.

اعتبار تطبيق الجودة الشاملة ضرورة حتمية تفرضها المشكالت المترتبة على النظام البيرقراطي ،   -2

 وتطور القطاع الخاص.

 شدة المنافسة بين الجامعات.  -3

 مواجهة تطلعات ومتطلبات وتوقعات العمالء التي تزداد باستمرار.  -4

 ، واالستثمار األمثل للموارد البشرية والمادية.الرغبة في خفض المصروفات  -5

 الحاجة لسد متطلبات العاملين فيما يخص أسوب وجودة العمل.  -6

أمورهم وكافة أفراد تبني الجودة الشاملة تؤدي إلى رضا العاملين التربويين والطالب وأولياء   -7

 المجتمع.

مساعدة أسلوب إدارة الجودة الشاملة بوجه عام في حل المشكالت من خالل األخذ بأراء   -8

 المجموعات.

  
 ويمكن القول أنه نتيجة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم  فإن فوائدها  تقسم إلى ثالثة أنواع:

 اط التالية:، وتشمل النقككل المجتمعفوائد تعود على   -1

 التحسين السلوكي لدى الطالب، والمتمثلة في القيم الدينية واالجتماعية والوطنية. -

 حداث التغيرات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية التي يحدثها التعليم.إ -

 االستخدام األمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة. -

 األمور، وأعضاء هيئة التدريس، والمجتمع). تحقيق رضا المستفيدين (الطلبة، وأولياء -

 تحسين وتطوير المنظومة التعليمية. -
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 واستشراف مستقبله واإلعداد له.  مواكبة التغير في المجتمع -

 

 ، وتشمل النقاط التالية:المؤسسة التعليميةفوائد تعود على   -2

 تنظيم أفضل للعمل اإلداري في المؤسسة وبجهد أقل. -

 ن تحليل المشكالت بالطرق العلمية.تمكين إدارة المؤسسة م -

 تحسين العملية التربوية ومخرجاتها بصورة مستمرة. -

 إلدارية.اتطوير المهارات القيادية و  -

 تنمية مهارات ومعارف واتجاهات العاملين. -

 التركيز على تطوير العمليات أكثر من تحديد المسؤوليات. -

 توفير أدوات ومعايير لقياس األداء. -

 لفة وجهد أقل.كداري يشكل أكثر فعالية وبتنظيم العمل اإل -

 
 ، وتشمل النقاط التالية:الطالبفوائد تعود على  -3

 رفع قدرة الطالب على التعلم الذاتي والتحليل والنقد من خالل أساليب علمية مناسبة. -

 ليس الحفظ. رفع قدرة الطالب على االحتفاظ بالمعرفة لفترة أطول بسبب الفهم و -

 يملك من معرفة لغيره. لى توصيل ماتوسيع قدرة الطالب ع -

 يواجهه من مشكالت. لديه لحل ما توسيع قدرة الطالب على تطبيق ما -

 رفع مستوى الوعي لدى الطالب. -
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 المشكالت التي تواجه بأن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يساعد في حل ,Bank)1992( ويرى بانك        

 المؤسسة من حيث:

لعمالء  سة على إيجاد حل ناجح للمشاكل التي تسبب عدم الرضاإثبات قدرة المؤس )1

 المؤسسة في الداخل والخارج.

 التأكد من أن من قام بالحل لم يقفز للحلول قبل أن يحلل أسباب المشكلة. )2

 تزويد المؤسسة بآلية يمكن استخدامها لضمان مشاركة أكبر للفرد. )3

 آليات الوقاية. تنفيذ حلول للمشاكل التي تؤدي لتجنب المشاكل في )4

 تقليل كلفة الجودة. )5
 

نتاجية، الجامعات المتمثلة في انخفاض اإل ) بأن مواجهة التحديات في2010ويرى (اإلبراهيم،

وزيادة التكاليف، ونقص الموارد المالية، وتبني أساليب غير فعالة لتحقيق األهداف المنشودة ، 

ا إال بالتطبيق السليم والشامل لمفهوم إدارة يمكن مواجهتها والتغلب عليه ال وتدني رضا العاملين

الجودة الشاملة لتحسين مستويات الجودة وتمكين المنظمة من التميز، وذلك عن طريق عدد من 

الفوائد أهمها زيادة اإلنتاجية وتخفيض تكلفة األداء وتحسين جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها 

 للمستفيد.

هي و  ،من المبررات جودة الشاملة في الجامعات الخاصة لها الكثيرويرى الباحث أن تطبيق إدارة ال

مفتاح النجاح والتنافس بين الجامعات وذلك بسبب ما تؤديه من نتائج ومخرجات يستطيع الجهمور 

جامعات مرتبط بمدى قدرتها من خاللها الحكم على هذه الجامعة أو تلك، وبالتالي فإن تطوير ال

 دة فيها، ومن أبرز فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الخاصة:لتزام بإدارة الجو على اال
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 االرتقاء بمستوى الطلبة في جميع المجاالت.  -1

 تحسين العالقة الداخلية بين أقسام الجامعة المختلفة.  -2

 حل المشاكل بالطرق الصحيحة وبوقت قصير.  -3

 كتها بسوق التعليم.رفع مستوى الجامعة األكاديمي وبالتالي زيادة حصة مشار   -4

 زيادة مشاركة الجامعة في دعمها للمجتمع المحلي.  -5

 

 معوقات تطبيق إدارة الجودة في الجامعات الخاصة: )2-6(

إن الجامعة الخاصة كأي منظمة تواجه تحديات ومعوقات في تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومن 

 يلي: ) ما2003اها (اسماعيل،العوامل التي تحد من قدرة الجامعات في سعيها لذلك كما ير 

مستوى جودة مخرجاتها كونها الجهة المسؤولة عن توفير  ضعف إدارة الجامعة في تقرير )1

 الموارد الالزمة إلنجاز النشاطات الجامعية وعن توفير الظروف المناسبة لتحسين الجودة.

ل تعليمية، ووسائ ،ية للجامعة من موارد بشرية، وكتب، ولوازمعدم توفر اإلمكانات الكاف )2

 ، ومعدات والمخصصات المالية المتاحة لها.وأجهزة

تدني مستوى الهيئة التدريسية المتوفرة في الجامعة من حيث الخبرة والمؤهل العلمي والرغبة  )3

 في العمل.

تدني نوعية الطلبة المقبولين من حيث المستوى العلمي والمهارات التي يملكونها ودرجة  )4

 حترام.المواظبة على الدوام واال

عمر الجامعة من حيث اتساع التخصصات الجامعية، وتراكم خبراتها التعليمية  صغر )5

 واإلدارية ومن ثم جودة مخرجاتها.
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يتطلبه تنفيذ  تقرره من سياسات تنموية للبيئة وما للمجتمع وما عدم وجود فلسفة واضحة )6

جات هذه السياسات من خبرات ومؤهالت مهنية جامعية متخصصة تقرر نوعية مخر 

 الجامعة المطلوبة.

) أن أهم العقبات التي تواجه المنظمات عند تنفيذ الجودة الشاملة تتلخص 2003ويرى (عبد الحليم،

 في:

صعوبة التفرقة بين الشعارات دون تحقيق رؤية فكرية ناضجة كتلك التي تعمل على تحقيق  -1

 أهداف الجودة الشاملة.

 ين الجودة بما في ذلك الصيانة دون التجديد.التركيز على إيجاد آلية جديدة مختلفة لتحس -2

 عدم ضرورة أو عدم الحاجة لتطبيق نظم الجودة.تذرع المسؤولين بأعذار  -3

 نقص مهارات العمل المكتسبة في البيئة التعليمية العربية. -4

 انخفاض القدرة على اتباع طرق فنية تناسب مشاكل المنشأة وتالئم ظروفها. -5

معات الخاصة التي ذكرت بأعاله هي في معظمها مشكالت قد ويرى الباحث أن مشكالت الجا

تواجه أي جامعة خاصة وقد تتعدى هذه المشكالت إلى غيرها نتيجة التطور الكبير في التعليم 

وزيادة عدد الطلبة المقبولين ووجود أعداد من الطلبة المقبولين في هذه الجامعات من خارج األردن 

هذه الجامعات وعليها االستعداد لتجنب هذه المشكالت ما  مما يخلق صعوبات أخرى قد تواجه

 أمكن والعمل على معالجتها بالسرعة الممكنة حين وجودها على أرض الواقع.
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 تحسين األداء في الجامعات الخاصة في األردن: )2-7(

ة تحسين األداء في الجامعات الخاصة في األردن من األهداف الرئيسة التي تسعى كل جامع ينبع

 لتحسينه وتطويره لمواجهة تغيرات وتطورات المعارف والعلوم والتكيف معها .

) بأنه: "المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال المؤسسة في ضوء تفاعلها 2000وعرفه (مخيمر،وآخرون،

) أن مفهوم األداء يشتمل على ثالثة 2011، ويرى (الدجني،ناصر بيئتها الداخلية والخارجية"مع ع

 أبعاد:

 اء األفراد في إطار وحداتهم التنظيمية.أد -

 أداء الوحدات التنظيمية في السياسات العامة للمؤسسة. -

 أداء المؤسسة في إطار البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية. -

 
) أن التطوير المستمر لمفاهيم الجودة في الجامعات يبنى على التقويم المستمر 2003ويرى (زايد،

أداء الجامعة، وجودة العملية التعليمية، وأداء عضو هيئة التدريس) ومقارنة ذلك  لألداء الجامعي (

بأهداف الجامعة، وبأن أساليب تقويم األداء تختلف من جامعة ألخرى بناء على أهداف كل 

 جامعة ومدى ارتباطها بالمجتمع.

ت الخاصة يحتم ) بأن توفر البعد اإلستراتيجي لدى إدارة الجامعا2003وقدادة، ويرى (الطائي

عليها التوجه إلى إدارة الجودة الشاملة لتطوير مستوى أدائها، كما أن جوائز التميز المختلفة في 

 األردن قد حفزت الكثير من الجامعات الخاصة لإلهتمام بالجودة وتحسين مستوى أدائها.

بقاء في السوق يتيح لها فرص ال كما أن فشل تلك الجامعات في تطبيق إدارة الجودة الشاملة ال

 فيها من أضرار على المجتمع. ا بمامع تدني مستوى جودة الخدمة التي تقدمه
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 ) أن لألداء عدة أبعاد تشمل مايلي:2003و يرى (درة،  
 

 :)Level of Analysisأو وحدة التحليل( مستوى )1

 )Social(   مستوى المجتمع (المستوى المجتمعي) •

 )Organizational( مستوى التنظيم •

 )Unit or Group( وحدة في التنظيم أو الجماعة الصغيرةال •

 )Individual( فردال •

 
وهي تلك العناصر القابلة للقياس في أي مجال من مجاالت األداء،  :مقاييس األداء )2

 وهذه المعايير قد تشمل واحدا أو أكثر مما يلي:

 )Productivity(   اإلنتاجية •

 )Effectiveness( اعليةالف •

 )Efficiency( الكفاءة •

 )Quality( النوعية •

 )Profit making(     تحقيق الربح   •

 )Growth( النمو •

 )Employee satisfaction(   رضا الموظفين  •

 )Customer Satisfaction( رضا الزبائن (العمالء)  •

 )Innovation( التجديد واالبتكار  •
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 ):Measurementقياس األداء( )3

) أو ذاتية Quantitative و  Objectiveوضوعية كمية (والمقاييس هنا قد تكون م

)Subjective.( 

 اإلطار الزمني لألداء : )4

تباره عنصرا إن أهمية زمن األداء إن كان طويال أو متوسطا أو قصيرا تكمن في اع

 هتمام أو القياس.لال

 مجال االهتمام أو التركيز في األداء: )5

داء كما هو أو تحسينه وتطويره، والتحسين وهنا يكون مجال االهتمام باإلبقاء على األ

 هو الذي تركز عليه جهود اإلصالح والتطوير.

ي تساهم في تحقيق نجاح ) أن العامل البشري من أهم العوامل الت2009ويرى (النعيمي،وآخرون،

 والمعرفة والمهارات.والقيم والدوافع،  ،لعاملين على التواصل بشكل فعالمثل قدرة االمنظمة، 

يؤدي دريب ) أن للتدريب والتنمية أثرا إيجابيا في أداء المتدربين وأن هذا الت2012( األعمر ويشير

إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن. وأن زيادة كفاءة الموظفين هو نتيجة الهتمام إدارة 

 المنظمة بموظفيها.

 نظمات ومنها النموذجانداء في الم) عن نماذج فكرية تبين كيفية تحسين األ2003وتحدث (درة،

 الفكريان التاليان:

 النموذج الفكري الشامل في تحسين األداء وأساليبه ومقاييسه. - أ

 ).ISPI( النموذج الفكري لتحسين األداء للجمعية الدولية لتحسين األداء - ب
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 ) النموذج الفكري الشامل في تحسين األداء وأساليبه ومقاييسه.2-2ويوضح الشكل رقم (

 في صياغة و تقدير و تحليل األداء: نماذج فكرية

)، Kaufman(كوفمان )، Harless(هارلس )،Gilbert(جلبرت )،Brethower(بريثور من الرواد:

      نرـــــــسك )،Rummler)، رملر(Markle(ماركل )،Mager()، ميجرLangdon(النجدون

)B.F. Skinner ،() سوانسونSwanson) و توتسي ،(Tosti( 
 

 أساليب تحسين األداء و تدخالته                                                           

 

 عادة تصميم              التفاعل بين  إتعلم مناسب                          التعلم، وتصميم     
 الفرد والمنظمة سريع في مواقع         ومواءمة بين األنظمة                نظم تعليمية، والتدريب

 العمل                وعمليات العمل                ككل                                                         
                                                      

 

 فة) تصميم (ثقا   إعادة العمليات     تكنولوجيات أداء  تدريب في قاعات   

 المنظمة      و األنظمة      في مواقع العمل  الصف والمحاضرات 

        

 إدارة نظم تحسين األداء ساليب اختبار وتقييم وأ                        

 إدخال النظريات والنماذج الفكرية واألساليب، ومقاييس االختبار  إعادة صياغة و تطبيق و       
 والتقييم و اإلدارة في تحسين األداء                                 

 )2الشكل رقم (
 حسين األداء و أساليبه و مقاييسهالنموذج الفكري الشامل في ت

Source: Dean & Ripley (eds.), 1997:Performance Improvement Pathfinders,P.198 
 ).76: 2003كما ورد في (درة،              
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 وذج يوضح وجود أربعة مستويات للنظر والتفكير والعمل في حركة تكنولوجيا األداء فهذا النم 

البشري والتي تبدأ من صياغة وتقدير وتحليل األداء ثم االنتقال إلى أساليب تحسين األداء 

دارة أنظمة تحسين األداء و وصوال إلى التصور إلعادة النظر  وتدخالته ثم مقاييس اختبار وتقييم وا 

إدخال النظريات والنماذج الفكرية واألساليب المتعلقة باختبار أنظمة تحسين  اغة وتطبيق وفي صي

 األداء.

).ISPI( ) النموذج الفكري لتحسين األداء للجمعية الدولية لتحسين األداء3كما يوضح الشكل رقم (
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 تحليل األسباب                              اختيار أساليب التدخل و تصميمها                                                         تحليل األداء                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
                                                               

 )3-2كل (الش
 النموذج الفكري لتحسين األداء "الجمعية الدولية لتحسين األداء"

Source: A Brochure on Membership International Society for Performance Improvement, 1996-1997, pp. 2-4 
 ).78: 2003كما ورد في (درة،                           

        رسالة المنظمة 

 ستراتيجياتها وأهدافهاإ و

األداء المرغوب فيه 

للعاملين في مواقع 

 العمل

 
 فجـــــــــــــــوة

 ةــــــــــــــــــــــــــــبيئ

 يمـــــــل و التنظـــــالعم 

األداء الواقعي للعاملين 

 في مواقع العمل

 نقص في:

 النتائج و الحوافز والمكافآت •
 التغذية الراجعة المعلومات و •
 د واألدواتالموار  دعم البيئة و •
 قدرات األفراد  •
 التوقعات الدوافع و •
 المعارف المهارات و •

 نظم وتقييم •

 تنمية المسار الوظيفي •

 تعليم، تغيير حضارة التنظيم •

 الرواتب والوثائق •

 البيئة والهندسة •

 تحسين الظروف الصحية  •

 أنظمة معلومات •

 مساعدات العمل، وتصميم العمل •

 القيــــــــــــــــــــادة  •

 لمنظمةتصميم ا •

 لكتروني لألداءدعم إ •

 عادة بناء وهندسة التوظيفإ •

 اإلشراف وبناء الفريق •

 تدريب وتعليم •

 أساليب أخرى •

 ـــــــــــــمالتقييـــــــــــــــــــــــــ
 

 التنفيــــــذ والـــتغيير
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 امستشار تكنولوجيا األداء البشري أن يقوم بهالتي على  الستةوات يوضح الخط  فهذا النموذج     

 ي:استخدامه لهذا النموذج الفكر عند 

 الذي يفحص متطلبات أداء المنظمة في ضوء رسالتها وأهدافها وقدراتها. تحليل األداء )1

 الحالية أو المتوقعة في أداء الموارد البشرية في المنظمة. تحديد أوجه النقص )2

وتحدد فيها األسباب التي أسهمت في إيجاد فجوة األداء حيث تتم المقارنة  سبابتحليل األ )3

بين وضعين: األول هو األداء المرغوب ووصف للكفايات والقدرات الالزمة لتنفيذ 

إستراتيجية المنظمة وتحقيق رسالتها، والثاني فهو األداء الواقعي للعاملين حيث أن فجوة 

 الوضعين.األداء تمثل الفرق بين هذين 

والتي تتضمن استجابة شاملة ومتكاملة ودقيقة لمشكالت  اختيار أساليب التدخل وتصميمها )4

 األداء وأسبابها وفرص تحسين األداء.

 .دارة التغييرإ التنفيذ و )5

  التقييم. )6

 ، ويبين الشكلاألداء الفعال نموذج) نموذجا لتحليل وتفسير أداء األفراد، وهو 2003ويقدم (درة،

 عناصر هذا النموذج، فاألداء الفعال للموظف هو نتاج العوامل التالية: )4( رقم

 كفايات الموظف أي معلوماته ومهاراته واتجاهاته. •

 ،والسلطة التنظيمي ونظام االتصال بيئة التنظيم الداخلية من حيث الموارد والقيود، والهيكل •

 ، والثواب والعقاب.وأسلوب القيادة، ونظام الحوافز

عمل أو الوظيفة من حيث الواجبات والمسؤليات واألدوات والتوقعات المطلوبة متطلبات ال •

 من الموظف، وكذلك الطرق واألساليب واألدوات والمعدات المستخدمة.

 البيئة الخارجية بأنظمتها المختلفة. •
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ويرى الباحث بأن هذه العوامل التي تؤثر في األداء هي ترجمة لعناصر تخطيط إدارة الجودة 

ة، حيث تؤثر هذه العناصر في تحقيق األداء الفعال والذي ينتج في المحصلة العمل الشامل

 المطلوب ويحقق أهداف إدارة الجودة الشاملة.

 البيئة الخارجية

 

 

 

 

 كفايات    متطلبات العمل  

 العمل                             (الوظيفة)                     

 األداء الفعال                       

 

 

 بيئة التنظيم الداخلية     

  

  

 

  

 ): نموذج األداء الفعال4-2الشكل (

 120تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات،ص ) 2003المصدر:درة،(
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ويضيف درة بأنه على الرغم من أن الجامعات الخاصة في األردن هي موضع اعتزاز للعاملين فيها 

لها ومن أنها تطبق المعايير الخاصة لالعتماد فإن أمام الجامعات  وللشركات الخاصة المالكة

 الخاصة األردنية مشوارا طويال لتحسين نوعية برامجها األكاديمية والخدمات التي تقدمها.

تلبي إال النزر اليسير من إقامة صالت واضحة بين التدريب والتنمية  كما أن الجامعات الخاصة ال

 من جهة أخرى ودعم التعلم الفردي والتعلم المؤسسي.من جهة وأهداف الجامعة 

زالت أسيرة المنظومة الفكرية  والواقع أن أسباب ذلك تعود إلى أن الجامعات الخاصة في األردن ال

تزال تقليدية، وبرامج  )، فأساليب اإلدارة والتدريس ال Conventional Paradigmالتقليدية ( 

امج هامشية، أما البحوث فهي ألغراض الترقية العلمية ألعضاء بر  التعليم المستمر وخدمة المجتمع

داخل  تسهم في حل مشكالت المجتمع، أما مشروعات التنمية والتطوير ال هيئة التدريس و

 تحدث أثرا في العملية األكاديمية واإلدارية. الجامعات فهي ركيكة وال

على مساعدة الموظف في تحسين ويرى الباحث بأن على الجامعات الخاصة في األردن أن تعمل 

 أدائه الذي سينعكس في األداء المؤسسي للجامعة بشكل عام.
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 :جنبيةالدراسات العربية واأل (8-2)

تناولت الكثير من الدراسات األجنبية والعربية في دول مختلفة من العالم مفهوم إدارة الجودة الشاملة 

راجعة الدراسات والبحوث السابقة بهدف التعرف على وتطبيقاتها في الجامعات وقد قام الباحث بم

يلي ، وفيما تناولت الجامعات األردنية قليلة إن كانت الدراسات التي أهم نتائج هذه الدراسات و

 استعراض ألهم  هذه الدراسات.

 

  : أوال : الدراسات العربية

التطبيقية في الجامعات  إدارة الجودة الشاملة واإلمكانات ) بدراسة بعنوان:1998قامت ناجي (

مكانية تطبيقها إ وأساليب إدارة الجودة الشاملة و إلى التعر ف على مفاهيم ، هدفت الدراسة األردنية

وقامت بتطبيقها على جامعة عمان األهلية، وقد كانت  في مؤسسات التعليم العالي في األردن.

بالنسبة للخطط  رضا منخفضا و نتائج هذه الدراسة: رضا مرتفعا للطالب على تجهيزات الجامعة

كما وجدت لدى الجامعة القناعة والرغبة األكاديمي واألنظمة والتعليمات الداخلية،  الدراسية والكادر

في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، كما أن الجامعة تقوم بالتطبيق الفعلي لبعض مبادئ إدارة 

 .لعمل على تلبية احتياجات الطلبةالجودة الشاملة مثل تقديم الحوافز للموظفين وا

 

 تقدير مدى فاعلية استخدام نظام إدارة الجودة الشاملة في) دراسة بعنوان: 2000وأجرى أيوب (

كان الهدف من هذه الدراسة التعرف على تقدير مدى فاعلية  داء الجامعات األردنية،أتطوير 

ات األردنية وتوصلت الدراسة إلى ضرورة استخدام نظام إدارة الجودة الشاملة في تطوير أداء الجامع
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ستراتيجيات تحسين الجودة إ ق مع بعضها البعض لتنفيذ برامج وتشكيل فرق عمل تتعاون وتنس

 الشاملة في الجامعات األردنية.

 

مكانية تطبيقه في): بعنوان 2003وفي دراسة بدح (  تطوير نموذج إلدارة الجودة الشاملة وا 

، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تطوير نموذج إلدارة الجودة الشاملة الجامعات األردنية العامة

والتعرف إلى درجة إمكانية تطبيقه في الجامعات األردنية العامة، وتوصلت الدراسة إلى التصور 

 المقترح لتطوير نموذج إلدارة الجودة الشاملة في الجامعات األردنية العامة.

 

وقد هدفت ومشكالت تحقيق الجودة في التعليم،  معوقات) بعنوان: 2007( وفي دراسة دبي

الدراسة إلى التعرف على معوقات ومشكالت تحقيق الجودة الشاملة في التعليم في المملكة العربية 

السعودية، وخلصت الدراسة إلى عدة مقترحات وحلول لمشكالت تحقيق الجودة في التعليم كان 

ات المشرفة على التعليم والتدريب والتوظيف تحقيقا تقويـة العالقـة التنظيمية بين الجه أبرزها:

تقوية العالقة بين مؤسسات التعليم ومؤسسات اإلنتاج وكافة ، و للتكامل والترابط فيما بينها

المؤسسات المجتمعية، والتركيز على تحقيق المواءمة بين مخرجاته واحتياجات التنمية في تطويـر 

المطلوبة القتصادات المنطقة، والتخصصات التي لها ارتباط  البرامج تبعا  واإلمكانات التنافسية

مباشر بواقع النشاط االقتصـادي في المجـتمع، ومد جسور اتصال بين القيادات التربوية الفاعلة في 

توفير الموارد الالزمة للبنية التحتية للتعليم في جميع مستوياته من مرافق ومبان ومعامل و المجتمع، 

ودراسـة السبل التي يمكن من خاللها تحقيق االستخدام األفضل  عليمية وغيرها،وتجهيزات ومنشآت ت

للموارد واإلمكانات المـتاحة للتعـليم، والحد من الفاقد التعليمي (الرسوب والتسرب)، وتحسين البيئة 

 التعليمية للرفع من الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي، وتشجيع المؤسسات المحلية واألفراد على
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ية والتربوية المساهمة في التعليم. إعـادة هيكـلة الـنظام التعليمي بإعطاء مزيد من االستـقاللية اإلدار 

لة عن مستوى أدائها، من خالل تطوير معايير أداء وطنية في المواد ؤو للمدرسة وجعلها مس

المديرين والقياديين األساسية على المدارس بلوغها، مع تطويـر اإلدارة المدرسـية، والعناية باختيار 

 .ي العملوتوظيف التقنية ف

 

أداء كليات العلوم  مدى تطبيق إدارة الجودة وأثرها على) بعنوان: 2008وفي دراسة لغانم (

تطبيق وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى قتصادية في الجامعات الفلسطينية، اإلدارية واال

بالجامعات الفلسطينية، من قتصادية العلوم اإلدارية واال في أداء كليات أثره نظام الجودة الشاملة و

المحلي، وقد واألداء الداخلي، وخدمة المجتمع خالل محاور تحسين األداء، ورضا المستفيدين، 

ل استبانة وزعت على استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحقيق اهداف الدراسة من خال

 ة جامعات.عينة من عشر 

: أن تطبيق نظام إدارة الجودة يعمل على اسة إلى مجموعة من النتائج أهمهادر وقد خلصت ال

تحسين األداء وتطويره ووجود فروق ذات داللة إحصائية تشير إلى تفوق بعض الجامعات من 

حيث الميزة التنافسية، وتطور أداء العاملين وفهمهم لواجباتهم، وطرق أداء العمل لصالح جامعات 

 والجامعة اإلسالمية والجامعة األمريكية. بيت لحم وبير زيت

 

: معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات ) بعنوان2008( وفي دراسة لمدوخ

وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات الفلسطينية بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها، 

ة أهيئة التدريسية والمنشة اإلدارية، والتطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعات غزة المتعلقة بالهيئ

الجامعية، والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في 
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تحقيق أهداف الدراسة حيث شمل مجتمع الدراسة جميع العمداء ورؤساء األقسام والبالغ عددهم 

 ) عضوا.155(

أهمها: وجود معوقات ترجع إلى المركزية في اتخاذ  وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

القرارات لدى إدارة الجامعات ووجود فروق ذات داللة إحصائية في نسب معوقات تطبيق إدارة 

الجودة الشاملة تعزى لمتغير الجامعة، حيث كانت أعلى نسبة من هذه المعوقات في جامعة األزهر 

 .ثم الجامعة اإلسالمية تليها جامعة األقصى

 

تطوير األداء في مؤسسات التعليم العالي في ضوء  ) بعنوان:2009للعربي والشقالن ( وفي دراسة

، وقد هدفت الدراسة إلى تقديم تصور إدارة الجودة الشاملة بالرياض مدخل التعلم التنظيمي و

للتشابه دارة الجودة الشاملة في خطة تنظيمية واحدة نظرا ا  وتبني مفاهيم التعلم التنظيمي و  لدمج

واستخدام مواطن القوة لكل منهما في إرساء تقاليد راسخة نحو تطوير األداء  الكبير بينهما،

) في بناء التصور EFQM( بمؤسسات التعليم العالي، وقد اعتمد الباحثان على النموذج األوروبي

 مستخدمين التصور البنائي.

دارة الجودة إ مي وجي التعلم التنظيإن منه وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

الشاملة تجمعهما خصائص عدة كالعمل الجماعي، والقابلية للتغيير، والتكيف مع البيئة، ومواصلة 

أن أداء مؤسسات التعليم العالي وفق مفهوم إدارة الجودة الشاملة يعد  الجهود من أجل التحسين، و

ال المفهومين يسهم في بناء ثقافة المؤسسة من خالل أداة فعالة لقياس كفاءة اإلدارة العليا، وأن ك

دعمهما وتحقيق التكامل بينهما   إن استثمارهما و إشراك جميع العاملين في تحمل المسؤولية، و

 سيؤدي إلى إحداث تغييرات إيجابية في األداء الكلي للمؤسسة.
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ة في الجامعات مؤشرات إدارة الجودة الشامل ) بعنوان:2012( وفي دراسة للمزين وسكيك

وقد هدفت الدراسة  ،الفلسطينية من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا في ضوء بعض المتغيرات

إلى التعرف على مؤشرات إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا في ضوء 

درجة  بعض المتغيرات، كما هدفت إلى معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في

 تقرير عينة الدراسة نحو مؤشرات إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية تعزى للمتغيرات

والجامعة) والتعرف إلى سبل تفعيل مؤشرات إدارة الجودة الشاملة  (الجنس، والمستوى الدراسي،

 لإلرتقاء بأداء الجامعات الفلسطينية.

أهمها: أن الجامعة اإلسالمية  كانت السباقة في وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مختلف كلياتها الجامعية مع االلتزام الشديد بالقوانين الجامعية 

متحانات وعدم تجاوزها وكذلك التشديد في مختلف نواحي التعليم االيد القبول والتسجيل و ومواع

الجامعات الفلسطينية من جهة والجامعات الفلسطينية  الجامعي والعمل على إيجاد توأمة بين

والعربية والدولية من جهة أخرى لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بشكل منظم وتوفير البيئة المناسبة 

التي تحث على البحث واإلبداع وعقد المؤتمرات العلمية وخاصة الدولية لتبادل اآلراء والخبرات 

شترك بين الجامعات العربية والدولية لإلشراف واألبحاث والتجارب وتوفير إشراف علمي م

 المطروحة.

 

إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة على  ) بعنوان:2012وفي دراسة إلدريس وأحمد واألختر(

خدمات التعليم العالي من أجل التحسين المستمر وضمان جودة المخرجات والحصول على 

على المفاهيم األساسية إلدارة  دفت الدراسة إلى التعرفوقد ه االعتمادية في جامعة الطائف،

الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي وكيفية تحقيق الجودة في خدمات التعليم العالي وكيفية 
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الحفاظ عليها ثم الحصول على االعتمادية وتحديد المعايير للتقييم الذاتي والخارجي في الجامعة 

ضاء هيئة التدريس ومشاركتهم في جميع المراحل والقرارات والمساءلة ونشر ثقافة الجودة بين أع

 ).Intelligent Accountabilityالذكية (

أن هناك معوقات تحول دون تطبيق إدارة  وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

ت هذه الجودة الجودة الشاملة في الوقت الراهن على الرغم من وعي أعضاء هيئة التدريس بمتطلبا

ويعزون ذلك لحداثة فرع الجامعة التي طبقت الدراسة عليه وأن نسبة كبيرة من أعضاء هيئة 

المخرجات إلى تطوير وتحسين األداء و  التدريس يؤكدون أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يؤدي

وتبادل  وأن معظم أعضاء هيئة التدريس يؤكدون أهمية العمل الجماعي والحصول على االعتمادية

وأن هناك نقصا في استخدام األساليب الحديثة في التقويم وقياس األداء وأن الجودة  اآلراء واألفكار

إنما هي  الشاملة ليست مجرد تقنية حديثة مبتكرة تسعى المؤسسات التعليمية للحصول عليها، و

 مجموعة من الجوانب يجب مراعاتها.

 

 ثانيا : الدراسات األجنبية:

 ثير من الدراسات األجنبية إدارة الجودة الشاملة في الجامعات خارج األردن منها:تناولت الك

تحقيق سياسة الجودة الشاملة في أنحاء  ) حولCoate  )1990 ،Coateدراسة قام بها كوت،

 The introduction of total quality.(ألربع سنوات القادمة جامعة أوريجون

management at Oregon State University(  حيث تم االتصال بخمس وعشرين

مؤسسة  17ن أجامعة ومؤسسة تعليمية من ضمنها جامعة أوريجون، وكان من نتائج هذه الدراسة 

تعليمية منها تعمل على إنجاز سياسة الجودة الشاملة في جزء من مناهج الطالب الخريجين، كما 
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سياسة الجودة الشاملة إلى حد  أن نصف المؤسسات التعليمية التي خضعت لالستطالع قد نفذت

بعيد. وقد جرى استخدام سياسة الجودة الشاملة في أغراض مختلفة منها للتعليم واألبحاث فقط 

 ومنها في الجانب الخدماتي ومنها في الجانب األكاديمي. 

  

) حول Jacqueline )Brown & Jacqueline, 1995وجاكولين،   Brown وفي دراسة براون،

 .ين نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة في وزارة التربية والتعليم في والية أورغنتوجه الموظف

)The use of the TQM model ineducationinstitution هدفت إلى بحث العالقة ،(

تجاهات الموظفين في وزارة التربية والتعليم وأثر هذه اإلتجاهات على تطبيق إدارة الجودة ابين 

لدراسة إلى عدم وجود عالقة بين مدة الخدمة والجنس على تطبيق إدارة الشاملة، وقد خلصت ا

الجودة الشاملة لكن بالمقابل وجدت اختالفات مرتبطة ببعض المتغيرات مثل المستوى التعليمي 

 على تطبيق إدارة الجودة الشاملة.والعمر والخلفية العقلية ومكان العمل والتي قد تؤثر 

 

: لماذا تحسين ) بعنوان Smith )Lewis & Smith 1997 سميث،و   Lewis ،لويسوفي دراسة 

)، وقد Why quality improvement in high education.(الجودة في التعليم العالي

ا باالرتباط بالمجتمع بصورة توصلت الدراسة إلى أن تطبيق الجودة الشاملة في الجامعة يسمح له

قسامها وكلياتها، ويعالج كثيرا من أزال بين ، ويساعدها في التغلب على مشكالت االنعأفضل

جوانب القصور في إعداد الطالب، وقد حددت الدراسة العناصر األساسية التي تقوم عليها الجودة 

، والتعامل مع رضاء العمالءإلتزام بلتزام بالتحسين المستمر، واالالشاملة في التعليم العالي باال

 نجاز.قة، واحترام العاملين وتشجيعهم على التعاون واإلالبيانات والمعلومات الحقيقية والصاد
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بعنوان إدارة الجودة الشاملة على  )Hoimes )Hoimes, 1997وفي دراسة قام بها هويمز،

 Total quality management in Verginia societyكليات مجتمع فرجينيا.(

colleges(، العالي  شاملة تطبق في التعليمكانت مبادىء إدارة الجودة ال هدفت إلى تحديد إذا ما

، وقد تضمنت هذه الدراسة ثالث فرجينيا ستراتيجية تطبيق هذه المبادىء في كليات مجتمعإوتطوير 

خطوات رئيسية: مراجعة معمقة ألسس ومبادىء إدارة الجودة الشاملة، وكذلك إدارة الجودة الشاملة 

اشتهرت بتطبيق إدارة الجودة الشاملة  في التعليم العالي، واستطالع للكليات والجامعات التي

وختمت الدراسة بتقديم إستراتيجية إنعاش إلدارة الجودة الشاملة في أوساطها، وقد توصلت الدراسة 

إلى أن إدارة الجودة الشاملة قابلة للتطبيق بشكل مباشر على مؤسسات التعليم العالي إذا ما 

 كليات المجتمع. استخدمت بشكل فعال وخاصة في

 

إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم ) بعنوان Gopal)Gopal,1999  في بحث لجوبال،و 

 Total quality management in high education instituesالعالي في بريطانيا.(

in Britain(،  هدف البحث إلى توضيح كيف أن مبادىء إدارة الجودة الشاملة والمفاهيم األساسية

التعرف على أهمية جودة المؤسسات في كثير من العمليات الداخلية، وقد  للمنظمة تؤدي إلى

توصلت الدراسة إلى أن قياس المبادىء األساسية في إدارة الجودة ينعكس على مستوى األداء في 

 مؤسسة ويؤثر في التميز في العمل.ال

 

 



60 
 

 

الجودة  تحليل برنامج إدارةدراسة بعنوان  )Soisson  )Soisson, 2000وأجرى سويسن،

 An analysis of a universityمنظور العملية والمحتوى والنتائج.( الشاملة الجامعي من

TQM program from process, content, and results perspectives،(  هدفت

من  دارة الجودة الشاملة من منظور كلهذه الدراسة إلى معرفة كيفية تأثير صرامة جهود تطبيق إ

املين والمهارات والقيم ية والنتائج وشملت مجاالت: اإلستراتيجية والهيكل والنظم والعالمحتوى والعمل

 ، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:المشتركة

إن مخرجات إدارة الجودة الشاملة التي تمت متابعتها قورنت مع نوع المثل لماكسنكي ووجد  -1

 سطة.بأنها قاصرة في معظم الوجوه وقد حققت درجة متو 

تم دراسة صرامة الجهود الجامعية مقارنة بنموذج شيب إلدارة الجودة الشاملة والتي لم تؤثر  -2

 على العديد من العناصر المنظمة بطريقة هامة.

كشف التحليل نقاط الضعف األكثر أهمية من منظور عملية الجودة الشاملة والتي تمثلت في  -3

 ظمة لألهداف وغياب الرقابة والتشخيص.قلة مشاركة رئيس مجلس اإلدارة وقلة وضع المن

 ا عتبار التدريب والترويج أساسيان ألي برنامج للتغير التنظيمي. -4

 

التقييم المنهجي إلستراتيجية إدارة البرنامج : ) بعنوان Lillis)Lillis 2005  ليللس،وفي دراسة 

 Systemic evaluation of the strategy for(.في المعهد اإليرلندي للتكنولوجيا

(program management in the Irish institue of technology ، هدفت الدراسة

إلى استثمار عوائد التخطيط اإلستراتيجي وعمليات التقييم الذاتي لتحسين أداء المؤسسات وتلبية 

احتياجات مجتمع المستفيدين، وركزت الدراسة على تقارير التقييم المنتظم لبرنامج التخطيط 

يجي في المعهد اإليرلندي للتكنولوجيا لمدة خمس سنوات وأثرها في تحسين األداء اإلسترات
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المؤسسي، وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك أدلة تجريبية تدلل على أن هذه البرامج فعالة في 

 سين األداء المؤسسي. تح

 

 Najfabadi, Sadeghi & Habibzadehوآخرين (  Najfabadi  وفي دراسة لنجف آبادي،

إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي، تطبيق الجودة في كلية بوراس  ) بعنوان: 2008

 Total quality management in high education, quality(.الجامعية في السويد

implementation in Boras College in Sweden ( ، وقد هدفت الدراسة إلى تحديد

وصياغة  دارة الجودة الشاملة ومن هذه الشروط: رضا الطالب،بعض الشروط الواجب تطبيقها في إ

، ملة، ووضع معايير التطبيق الذاتياألهداف التي تسعى إليها الجامعة في ضوء الجودة الشا

، وقد ستمر، والتقويم والتغذية الراجعةومراجعة الموارد والتكاليف، وتدريب العاملين والتحسين الم

 صفي التحليلي في هذا البحث.استخدم الباحثون المنهج الو 

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: االهتمام بالزبون الداخلي للجامعة 

كاالهتمام بالزبون الخارجي، وأن تكون قرارات اإلدارة معتمدة على معلومات حقيقية والتحسين 

يمية، والتزام جميع العاملين في المستمر إلدارة الجودة، والتركيز على المدخالت في العملية التعل

 الجامعة بمسؤولياتهم.

 

خدمة الجودة في التعليم ) بعنوان: Sultan & Wong, 2010وفي دراسة لسلطان وونغ (

إلى التعرف  إلى الدراسة  ، وقد هدفت)Service quality in higher educationالعالي.( 

وتصنيف أبعاد خدمة الجودة وتوجيه األبحاث  أدبيات الجودة في التعليم العالي وتطوير طرق بحثها
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 الباحث المنهج الوصفي وقد استخدم الدراسات السابقة لخدمة الجودة المستقبلية بعد مراجعة

إنجاز خدمة الجودة في التعليم العالي و وجود  وقد خلصت الدراسة إلى أهمية وتوقعات و التحليلي.

الي وأن التعليم العالي يواجه منافسة بين الطلبة وأن بعض المشكالت في أبعاد الجودة  للتعليم الع

قطاع التعليم العالي يمكن اعتباره خدمة تسويقية وأن الجامعات ستحقق نجاحا إذا استطاعت أن 

 ريدها الطالب بدرجة جودة مقبولة.تقدم الخدمة التي ي

 

) Yarmohammadin,Mazaffary & Esfahani 2011 وفي دراسة لألصفهاني وآخرين (

األكاديمية  تقييم جودة  التعليم في التعليم العالي اعتمادا على نموذج تحسين الجودةبعنوان : 

(Evaluation of quality of education in higher education based on 

academic quality improvement program AQIP)  وقد هدفت الدراسة إلى التعرف ،

صول طبية في أربع جامعات في إيران والمقارنة بينهم بناء على أبعاد إلى الجودة في نتائج أربعة ف

وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي في هذا  ).AQIP( نموذج تحسين الجودة األكاديمية

 البحث.

 حيث )  لتقييم الجودة لكل الجامعات،AQIPوقد خلصت الدراسة إلى صالحية تطبيق نموذج (

توقعات  راتيجيات وبرامج التدريب ، كما تم التعرف إلى حاجات المجتمع وأدى إلى تحسين إست

 الطلبة والكليات وأن على الجامعات بكل أقسامها إعطاء األهمية للجودة.
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 ويرى الباحث أن الدراسات السابقة المذكورة يمكن أن تقسم إلى قسمين:

يمكن تعميمها الختالف  ال مشكلة معينة في الجامعة التي أجريت بها و قدقسم عالج  )1

 البيئة من جامعة إلى أخرى.

قسم عالج موضوع إدارة الجودة الشاملة ومدخالته ومخرجاته في التعليم العالي وهذا القسم  )2

 قد يستفاد منه في معالجة مثل هذه المشاكل في مؤسسات تعليمية أخرى.

 

 يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة: ما

ن تبحث أثر التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء حاولت هذه الدراسة أ

العاملين في الجامعات الخاصة في األردن مما يعني أن نتائج وتوصيات هذه الدراسة يمكن أن 

 يستفاد منها في كل الجامعات الخاصة في األردن لألسباب التالية:

دة قوامها المحافظة على مستوى دائم من ألن إدارة الجودة الشاملة تستند إلى فلسفة واح )1

 التحسين المستمر في أداء الجامعات.

 

ألن الجامعات الخاصة في األردن تعتمد على إجراءات قانون واحد هو قانون التعليم  )2

 العالي من حيث اإلعتماد العام والخاص.

 

عات الخاصة في ألن الباحث يعتقد بأن العينة التي تم اختيارها إلجراء الدراسة تمثل الجام )3

 األردن تمثيال جيدا.
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أن الدراسة ركزت على عاملين مهمين من عوامل تحسين األداء هما تحقيق رضا العاملين  )4

وتحسين كفاءة العاملين وهما عامالن أساسيان في أي عملية إلدارة الجودة الشاملة في 

 الجامعات الخاصة في األردن.

 

ستراتيجي الناجح إلدارة ة إيجابية بين التخطيط اإلألن نتائج الدراسة أشارت إلى وجود عالق )5

 الجودة الشاملة وبين تحسين أداء العاملين في الجامعات الخاصة في األردن.
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 الـفـصل الثالث

 منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)

 

 

 المقدمــــــــة  )3-1(

 منهجية الدراسة  )3-2(

 مجتمع الدراسة  )3-3(

 وحدة التحليلعينة الدراسة و   )3-4(

 ةالمتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراس  )3-5(

 أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات  )3-6(

 المعالجة اإلحصائية المستخدمة  )3-7(

 صدق أداة الدراسة وثباتها  )3-8(
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 المقدمــــــــة:): 3-1(

ى بيان أثر التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء هدفت الدراسة الحالية إل

 العاملين في الجامعات الخاصة في االردن.

وعليه، فإن الفصل الحالي يتضمن منهجية الدراسة المتبعة، ومجتمع الدراسة وعينتها، ووصف 

حصول على المعلومات، ال المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة، وأدوات الدراسة ومصادر

 والمعالجات اإلحصائية المستخدمة وكذلك فحص صدق أداة الدراسة وثباتها.

 الدراسة: منهجية) 3-2(

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، فعلى صعيد المنهج الوصفي تم الرجوع الى األدب 

ء الجودة الشاملة وتحسين األدا اإلداري المتعلق بمتغيرات الدراسة وهما التخطيط اإلستراتيجي إلدارة

حيث تم االطالع على الدراسات والبحوث النظرية والميدانية؛ ألجل بلورة  في المجتمع المبحوث،

األسس والمنطلقات التي يقوم عليها األدب النظري، والوقوف عند أهم الدراسات السابقة التي شكلت 

ليلي؛ فقد تم تحليل البيانات كافة من خالل رافدا  حيويا  في الدراسة، أما على صعيد البحث التح

اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضيتها المتمثلة بفقرات أداة الدراسة (االستبانة)، واستخدام 

الطرق اإلحصائية المناسبة، حيث ي شير المنهج الوصفي الى أنه "يفيد في الحصول على حقائق 

قع، فيصف ما هو كائن ويهتم بتحديد الظروف دقيقة في الظروف القائمة، والكشف عن الوا

والعالقات التي توجد في الواقع، كما يهتم أيضا  بالممارسات السائدة، وتعرف المعتقدات واالتجاهات 

عند األفراد والجماعات وطرائقها في النمو والتطور، ويعبر عنها تعبيرا  كيفيا  من خالل وصف 

         كميا   يا  من خالل بيان مقدار الظاهرة كم خصائص وسمات الظاهرة، كما يعبر تعبيرا  

 ).2002(جابر وكاظم، 
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 مجتمع الدراسة:) 3-3(

) جامعة خاصة، وفق ما 19ردن البالغ عددها (تكون مجتمع الدراسة من الجامعات الخاصة في األ

                         ليه إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في األردن إتشير 

 ).2012(وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

 )1-3جدول (
 مجتمع الدراسة من الجامعات الخاصة في االردن

 اســم الجامعـــة ت اســم الجامعـــة ت

 جامعـة عمان العربية  .2 جامعــة عمان األهلية الخاصة  .1

 جامعـة الشرق األوسط  .4 جامعـة العلوم التطبيقية الخاصة  .3

 جامعـة جدارا  .6 ـة فيالدلفيـا الخاصةجامع  .5

 الجامعة األميركية في مادبا  .8 جامعـة اإلســراء الخاصة  .7

 جامعة عجلون الوطنية الخاصة  .10 جامعـة البترا الخاصة  .9

 كلية األردن الجامعية التطبيقية للتعليم الفندقي والسياحي  .12 جامعـة الزيتونة األردنية الخاصة  .11

 اديمية األردنية للموسيقىاألك  .14 جامعـة جرش الخاصة  .13

 الجامعة العربية المفتوحة / األردن  .16 جامعـة إربد األهلية الخاصة  .15

 جامعـة األميرة سمية للتكنولوجيا  .18 جامعـة الزرقاء الخاصة  .17

   األنوروا –كلية العلوم التربوية واآلداب   .19
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 وحدة التحليل:) عينة الدراسة و 3-4(

جامعات خاصة كعينة قصدية وتمثلت في (جامعة الشرق األوسط، عينة الدراسة من أربع  تكونت

وجامعة الزيتونة، وجامعة البترا، وجامعة فيالدلفيا)، أما وحدة التحليل في الدراسة الحالية فتمثلت 

من كافة األفراد العاملين من المستويات اإلدارية العليا والوسطى من األكاديميين واإلداريين في 

 ) مبحوثا .140ة والبالغ عددهم (الجامعات المبحوث

%). وبعد فحص 65) بنسبة (91) استبانة على وحدة التحليل، استرجع منها (140وتم توزيع (

االستبانات لبيان مدى صالحيتها للتحليل اإلحصائي، تبين أن جميع ما استرجع منها كانت 

عة والمستردة والنسبة ) يبين عدد االستبانات الموز 2-3والجدول (. صالحة للتحليل اإلحصائي

 . الخاضعة للتحليل من إجمالي االستبانات الموزعة

 )2-3جدول (
 االستبانات الموزعة والمستردة والنسبة الخاضعة للتحليل من اجمالي االستبانات الموزعة

االستبانات  الجامعة الرقم

 الموزعة

االستبانات 

 المستردة

 النسبة المؤية

 % 

 55 22 40 جامعة الشرق االوسط  .1

 44.44 16 36 جامعة الزيتونة الخاصة  .2

 63.33 19 30 جامعة البترا  .3

 100 34 34 جامعة فيالدلفيا  .4

 65 91 140 المجموع  *
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 :المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة) 3-5(

) المتغيرات الديمغرافية والوظيفية 7–3)، (6-3) ، (5-3) ، (4-3) ، (3-3توضح الجداول (

؛ والمركز ي؛ والمؤهل العلملتحليل (النوع االجتماعي؛ والعمر؛ والخبرة في العملد وحدة األفرا

 الوظيفي).

 )3-3الجدول (
 يوضح توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير النوع االجتماعي

 النسبة المئوية (%) التكرار الفئة المتغير

 الجنس
 82.4 75 ذكور

 17.6 16 إناث

 100 91 المجموع

 

) المعلومات المتعلقة بمتغير النوع االجتماعي، فقد بينت النتائج 3-3إذ يوضح الجدول (

% من أفراد وحدة التحليل هم من الذكور، وما نسبته 82.4) أن 3-3المعروضة في الجدول (

 % هم من اإلناث.17.6

 أغلب إن حيث بيرا ،ك دورا   التي تلعب المجتمع ردنية وثقافةاأل البيئة طبيعة إلى ذلك الباحث ويعزو

 ليس اإلناث معظم أن والتعليم، كما التربية مجال في العمل في البيئة األردنية يفضلن اإلناث

 واالهتمام االنشغال بسبب قيادية مراكز إلى والوصول الوظيفي بتطوير المسار االهتمام عندهن

 أوقات خارج والبقاء للخارج، رالمتكر  لسفرا مثال القيادية المراكز إلى متطلبات باإلضافة باألسرة،
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 على أقدر الذكور تجعل المتعددة، التدريبية والدورات إضافية، لفترات طويلة ألداء أعمال الدوام

 أكثر. المتطلبات بهذه اإليفاء

 )4-3الجدول (

 يوضح توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير العمر
 النسبة المئوية (%) التكرار الفئة المتغير

 العمر

 4.4 4 سنة 30أقل من - 20ن م

 17.6 16 سنة 40اقل من  –30من 

 31.9 29 سنة 50اقل من  – 40من

 46.2 42 سنة فأكثر 50

 100 91 المجموع

 

% من أفراد وحدة التحليل هم 4.4) المعلومات المتعلقة بمتغير العمر أن 4-3إذ يوضح الجدول (

% من أفراد وحدة التحليل هم ممن 17.6، وأن سنة  30أقل من  - 20ممن تتراوح أعمارهم من 

% من أفراد وحدة 31.9سنة ، كما أظهرت النتائج أن  40اقل من  –30تتراوح أعمارهم بين من 

تبين أن نسبة أفراد وحدة  سنة ، وأخيرا   50اقل من  – 40من التحليل هم ممن تتراوح أعمارهم بين 

 %.46.2سنة فأكثر ما مجمله  50المعاينة والتحليل ممن تتراوح أعمارهم من 

 أن إلى ذلك الباحث ، ويعزوسنة فأكثر 50 هي األكثر العمرية الفئة أن النتائج من ويتضح

 يجتاز العاملين من وقليل من معينة، خدمة سنوات عدد يتطلب عليا إدارية مناصب إلى الوصول

 بالمنظمة ية أكثردرا لديهم يصبح بحيث نسبيا ، منخفض خدمة سنوات بعدد المستويات هذه

 .القيادية المراكز ومتطلبات
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 )5-3الجدول (
 يوضح توزيع أفراد وحدة المعاينة والتحليل حسب عدد سنوات الخبرة في العمل

 النسبة المئوية (%) التكرار الفئة المتغير

 الخبرة في العمل 

 7.7 7 سنوات 5أقل من 

 22.0 20 سنوات 10قل من أ - 5من

 70.3 64 تسنوا 10أكثر من 

 100 91 المجموع

 

) فقد تبين أن ما نسبته 5-3وما يرتبط بمتغير الخبرة في العمل، وكما هو موضح بالجدول (

سنوات.  5% من أفراد وحدة التحليل هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم في العمل أقل من 7.7

تراوح عدد سنوات خبرتهم في % من أفراد وحدة التحليل هم ممن ت22بينت النتائج أن ما نسبته  كما

 10% هم ممن لديهم خبرة في العمل أكثر من 64سنوات؛ وأن  10أقل من  - 5العمل من  

 سنوات.

 يؤكد وهذافأكثر،  سنوات 10 من الخبرة لسنوات كانت نسبة أعلى أن أعاله، النتائج من ويتضح

المديرين  مما يساعد وات،سن 10 عن تزيد خبرة سنوات المبحوثين بعدد غالبية تمتع ضرورة على

 وتزيد التي تواجههم، التحديات ومواجهة المنظمة في العمل بزمام ويتحكمون مؤثرين يكونوا أن على

العمل والمنظمة التي  وأخالقيات تتوافق قرارات اتخاذ و المستجدات مع التعامل على قدرتهم من

 سنوات، 10 عن يزيد سنوات بعددالمديرين  تمتع ضرورة يعملون فيها، وتؤكد هذه النتيجة على

 .الهامة القرارات اتخاذ و والقيادة اإلدارة على قدرتهم يعزز بحيث
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 )6-3الجدول (
 يوضح توزيع أفراد وحدة المعاينة والتحليل حسب متغير المؤهل العلمي

 

% من حملة 0) فقد تبين أن 6-3وبالنسبة لمتغير المؤهل العلمي وكما هو موضح بالجدول (

فراد وحدة والتحليل هم من حملة درجة أ% من 7.7شهادة الدبلوم فما دون في إختصاصاتهم، وأن 

تائج أن نسبة األفراد من حملة شهادة العليا (ماجستير ، ودكتوراه) في البكالوريوس، كما بينت الن

 % في إختصاصاتهم.92.3وحدة التحليل ما مجمله 

عينة الدراسة في الجامعات الخاصة في األردن يحملون  المبحوثين في غالبية أن النتائج من يتضح

على  يدلل ة البكالوريوس، وهذاحمل من نسبة منخفضة هناك أن كما درجة الدكتوراة أو الماجستير،

و عمداء  طبيعة العمل الذي يقوم بإنجازه األفراد المبحوثون كونهم رؤساء جامعات أو نواب رئيسأ

إدارية مما استوجب أن يتمتع أفراد العينة  في الجامعات أو رؤساء أقسام اكاديمية أو مديري دوائر

 اختيار إن صهم كونهم أساتذه جامعات، إذفي الدراسة الحالية بمؤهالت علمية عالية في اختصا

 أن كما للفرص، أكبر واستثمار نجاح فرص للمنظمة يوفر المناسب المكان في المناسب الشخص

 القرارات اتخاذ على بالمستقبل، ويؤثر التنبؤ على قدرته من يزيد المدير يتلقاه الذي التعليم مستوى

قانون التعليم العالي ال يسمح بأن يكون في منصب  عالوة على أن .الخارجية للمؤثرات واالستجابة

 النسبة المئوية (%) التكرار الفئة المتغير

 المؤهل العلمي

 0 - دبلوم فما دون

 7.7 7 بكالوريوس

 92.3 84 دراسات عليا(ماجستير، و دكتوراه)

 100 91 المجموع
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رئيس جامعة أو عميد أو حتى رئيس قسم من يحمل مؤهال علميا دون درجة الدكتوراه في 

 ، أي يجب أن يحمل رتبة األستاذية.وخبرة عملية ال تقل عن عشر سنواتالتخصص 

 )7-3الجدول (
 يوضح توزيع أفراد وحدة المعاينة والتحليل حسب متغير المركز الوظيفي

 

% 51.65) أن 7-3لنسبة لمتغير المركز الوظيفي ألفراد وحدة والتحليل، يظهر الجدول (وأخيرا ، با

% من أفراد وحدة 23.08قسام وهم يمثلون أكبر نسبة ، تليها نسبة هم من مستوى رؤساء األ

% من أفراد وحدة التحليل من نواب أو  12.09التحليل هم من عمداء الكليات، ثم ما نسبته 

% هم مديرو الدوائر اإلدارية ، كما كانت 9.89ية مقدارها ئو ثم تليها نسبة م مساعدي العمداء،

ما نسبة رئيس جامعة فقد كانت أقل نسبة أالرئيس منخفضة نسبيا  ،  نسبة  نواب أو مساعدي

 فراد العينة في المراكز الوظيفية.أ% من مجموع 1وشكلت ما نسبته 

 النسبة المئوية (%) التكرار الفئة المتغير

 الوظيفي المركز

 1.09 1 رئيس جامعة

 2.20 2 نائب/ مساعد رئيس جامعة

 23.08 21 عميد كلية

 12.09 11 نائب عميد كلية 

 51.65 47 رئيس قسم أكاديمي

 9.89 9 مدير دائرة ادارية

 100 91 المجموع
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رؤساء  من األكبر العدد حليل في عينة الدراسة، أنالوظيفية ألفراد وحدة الت المراكز من ويتضح

األقسام هم الذين يحتلون النسبة العظمى من المراكز الوظيفية وتعد هذه نسبة طبيعية بسبب تعدد 

األقسام في الجامعات المبحوثة وهذه األقسام هي الوحدة الجوهرية التي تبنى عليها الجامعات 

اتيجية األكاديمية ودور الرؤساء مناقشتها والمصادقة عليها. وتسمى أحيانا بمطبخ القرارات اإلستر 

 ، وتفسير ذلكالجامعات في العليا المستويات وأ الدني المستويات بين الوصل حلقة كما أنها تمثل

 .بيسر وسهولة القرارات اتخاذ في العليا المستويات المراكز تساعد هذه أن

 

 :معلوماتأدوات الدراسة ومصادر الحصول على ال) 3-6(

 لتحقيق أهداف الدراسة لجأ الباحث إلى استخدام مصدرين أساسيين لجمع المعلومات، وهما:

حيث توجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر  :المصادر الثانوية .1

البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات 

المقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث و 

 الثانوية والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة. وكان هدف الباحث من اللجوء للمصادر

أخذ تصور  وكذلك الدراسات، كتابة السليمة في األسس والطرق العلمية في الدراسة، تعرف

 حدثت في موضوعات الدراسة الحالية. التي ستجداتآخر الم عن عام

 

: لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيانات األولية المصادر .2

وتطويرها كأداة رئيسة للدراسة، والتي  األولية من خالل االستبانة التي قام الباحث بوضعها

ة وأسئلتها، والتي قام المبحوثون باإلجابة شملت عددا  من العبارات عكست أهداف الدراس
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، بحيث أخذت كل Five Likert Scaleعنها، وتم إستخدام مقياس ليكرت الخماسي 

 .SPSS V.20 إجابة أهمية نسبية. وألغراض التحليل تم استخدام البرنامج اإلحصائي

 

 وتضمنت االستبانة ثالثة أجزاء، هي:

) 5الديمغرافية والوظيفية ألفراد وحدة التحليل من خالل ( : الجزء الخاص بالمتغيراتالجزء األول

متغيرات وهي (النوع االجتماعي؛ والعمر ؛ والخبرة في العمل ؛ والمؤهل العلمي؛ والمركز الوظيفي) 

إجراء بعض المقارنات الستجابة أفراد العينة على المتغيرات  لغرض وصف عينة الدراسة و

 الديمغرافية. موضوع الدراسة في ضوء المتغيرات

: تضمن مقياس التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة عبر أربعة أبعاد رئيسة، الجزء الثاني

) فقرة لقياسها، مقسمة على 36هي(الرؤية، والرسالة، واألهداف االستراتيجية، والوقت) وأفرد لها (

 النحو اآلتي:

 

تضمن تحسين األداء وتمثل في بعدين رئيسيين، هما (تحقيق رضا العاملين؛  :الجزء الثالث

 ) فقرة لقياسها، مقسمة على النحو اآلتي:22( وتحسين كفاءة العاملين) وأفرد لها

 

 الوقت راتيجية األهداف االست الرسالة الرؤية التخطيط اإلستراتيجي

 5 13 12 6 عدد الفقرات

 36-  3 31 - 19 18 - 7 6 - 1 ترتيب الفقرات
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 Five Scale of Likert ) وفق مقياس ليكرت الخماسي5-1وتراوحت مدى االستجابة من (

 :كاألتي

 بدائل اإلجابة
أوافق 

 بشدة
 أوافق

أوافق 

بدرجة 

 متوسطة

 ال أوافق على اإلطالق ال أوافق

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة

 

 .) فقرة بمقياس ليكرت الخماسي58وبهذا تكونت االستبانة (أداة الدراسة) وبشكلها النهائي من (

 

 :المعالجة اإلحصائية المستخدمة) 3-7( 

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها لجأ الباحث إلى الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

Statistical Package for Social Sciences اإلصدار العشرون SPSS V.20. 

 وقد قام الباحث من خالل البرامج اإلحصائية السابقة بتطبيق األساليب التالية:

 

 

 تحسين كفاءة العاملين يق رضا العاملينتحق تحسين االداء

 11 11 عدد الفقرات

 58-48 47-37 ترتيب الفقرات
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 أساليب اإلحصاء الوصفي، والمتضمنة:

 التكرارات والنسب المئوية  Frequencies & Percent بهدف تحديد مؤشرات القياس

 حليل خصائص وحدة المعاينة والتحليل ديموغرافيا .المعتمدة في الدراسة وت

  المتوسطات الحسابيةMean  لتحديد مستوى استجابة أفراد وحدة المعاينة والتحليل عن

 متغيراتها.

  االنحراف المعياريStandard Deviation  لقياس درجة تشتت إستجابات أفراد وحدة

 المعاينة والتحليل عن وسطها الحسابي.

 والتي تقضي بقياس مستوى األهمية لمتغيرات الدراسة، والذي تم احتسابه  لفئةمعادلة طول ا

 وفقا  للمعادلة التالية:

 

 

 وبناء على ذلك يكون يكون القرار لألهمية على النحو التالي:

 2.34ـ أقل من  1األهمية المنخفضة من 

 3.67ـ أقل من  2.34األهمية المتوسطة  من 

 فأكثر 3.67األهمية المرتفعة  من 
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 أساليب اإلحصاء االستداللي، والمتضمنة:

 معامل كرونباخ ألفاCronbach Alpha   لقياس ثبات أداة الدراسة (االستبانة) ومقدار

 اإلتساق الداخلي لها. ودرجة مصداقية اإلجابات عن فقرات االستبانة.

  إختبارT  لعينة واحدة One sample T-testستبانة الوذلك للتحقق من معنوية فقرات ا

 المعدة مقارنة بالوسط الفرضي.

  معامل تضخم التباينVariance Inflation Factor  واختبار التباين المسموح

Tolerance  للتأكد من عدم وجود تعددية ارتباطMulticollinearity .بين المتغيرات المستقلة 

  تحليل االنحدار المتعددMultiple Regression Analysis  من أثر وذلك للتحقق

 مجموعة من المتغيرات المستقلة في متغير تابع واحد.

 المتعدد المتدرج تحليل االنحدار  Stepwise Multiple Regression Analysis  وذلك

 للتحقق من أي المتغيرات األكثر تأثيرا  في المتغير التابع وأبعاده.

 

 :صدق أداة الدراسة وثباتها) 3-8(

 الصدق الظاهريأ)

 أعضاء الهيئة  من أستاذ )13من ( تألفت المحكمين من مجموعة على تبانةاالس عرض تم

تمت  )، وقد1رقم ( بالملحق األعمال والتسويق وأسماء المحكمين إدارة في متخصصين التدريسية

 المقترحات ضافة في ضوءإ و وتعديل حذف من يلزم وتم إجراء ما المحكمين آلراء االستجابة

 ).2( صورتها النهائية كما موضح بالملحق رقم في تبانةاالس وبذلك خرجت المقدمة،
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 ثبات أداة الدراسةب)  

 ) تم استخدام اختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفاCronbach Alpha لقياس مدى ،(

التناسق في إجابات المبحوثين عن كل األسئلة الموجودة في المقياس، كما ي مكن تفسير معامل 

)Alphaات الداخلي بين اإلجابات، ويدل ارتفاع قيمته على درجة ارتفاع ) بأنه معامل الثب

. إذ أن الحصول على هذه  ,Sekaran%) وما فوق تكون مقبولة (60القيمة عند ( الثبات 

لغرض التحقق من ثبات أداة   Cronbach Alpha). وقد قام الباحث بتطبيق صيغة2003

 يبين نتائج أداة الثبات لهذه الدراسة.) -38ل (الدراسة على درجات أفراد العينة. والجدو 
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 )8-3الجدول (
 معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة (مقياس كرونباخ ألفا)

 

) 0.977لدراسة الرئيسة والتي تراوحت بين () قيم الثبات لمتغيرات ا8-3إذ يوضح الجدول (

) لتحسين األداء كحد أدنى. 0.949للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة كحد أعلى، و (

أعاله على تمتع أداة الدراسة بصورة عامة   Cronbach Alphaوتدل مؤشرات كرونباخ ألفا

 ).Sekaran, 2003دراسة وفقا  لـ () وبقدرتها على تحقيق أغراض ال0.981بمعامل ثبات عال (

 

 ألفا) α( قيمة عدد الفقرات بعادالمتغير واأل ت

 0.977 36 التخطيط االستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة 1

 0.874 6 الرؤية 1ـ  1

 0.947 12 الرسالة 2ـ  1

 0.958 13 األهداف اإلستراتيجية 3ـ  1

 0.919 5 الوقت 4ـ  1

 0.949 22 داءتحسين األ 2

 0.893 11 تحقيق رضا العاملين 1ـ  2

 0.948 11 تحسين كفاءة العاملين 2ـ  2

 0.981 58 ثبات االستبانة الكلي  **
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 الـفـصل الرابع

 النتائج واختبار الفرضيات
 

 

 المقدمــــــــة) 4-1(

 تحليل بيانات الدراسة) 4-2(

 تحليل مدى مالءمة البيانات الفتراضات اختبار فرضيات الدراسة) 4-3(

 اختبار فرضيات الدراسة) 4-4(
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 :المقدمــــــــة) 4-1(

تعرض هذا الفصل نتائج التحليل اإلحصائي الستجابة أفراد وحدة التحليل عن المتغيرات التي يس

اعتمدت فيها من خالل عرض المؤشرات اإلحصائية األولية إلجاباتهم من خالل المتوسطات 

الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل متغيرات الدراسة واألهمية النسبية، كما يتناول الفصل اختبار 

 .فرضيات الدراسة والداللة اإلحصائية الخاصة بكل منها

 

 :تحليل بيانات الدراسة) 4-2(

 أوال : التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة في الجامعات الخاصة في األردن:

لوصف وتحليل التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في الجامعات الخاصة في األردن 

والوقت)، لجأ الباحث إلى استخدام المتوسطات  ،ة هداف اإلستراتيجي(الرؤية، والرسالة، واأل

" للتحقق من معنوية الفقرة وأهميتها، كما هو tالحسابية واالنحرافات المعيارية، واالختبار التائي "

 ).4-4) ؛(3-4) ؛ (2-4) ؛ (1-4( موضح بالجداول
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 )1-4(جدول 

 لمستوى تفعيل الرؤية في التخطيط  tية وقيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 
 اإلستراتيجي في الجامعات الخاصة في األردن

 ).1.96) (α≤ 0.05) الجدولية عند مستوى (tقيمة (

 ).3) الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (tتم حساب قيمة (
 

الفقرات المتعلقة بالرؤية في التخطيط  عن ة التحليلإجابات وحد) 1-4( إذ يوضح الجدول

حيث تراوحت المتوسطات الحسابية  اإلستراتيجي عند المبحوثين في الجامعات الخاصة في األردن،

الرؤية في التخطيط اإلستراتيجي  ت
إلدارة الجودة الشاملة في الجامعات 

 الخاصة في األردن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 التفعيل

1 
يعلمها  تمتلك الجامعة رؤية واضحة

 الجميع
 مرتفعة 4 0.000 52.670 0.7722 4.2637

2 
تقوم الجامعة بنشر ثقافة رؤيتها 

 لجميع العاملين 
 مرتفعة 2 0.000 61.592 0.6773 4.3736

3 

تقوم الجامعة بتطوير رؤيتها بما 

يتالءم مع وضعها التنافسي بين 

 الجامعات

 مرتفعة 3 0.000 53.492 0.7642 4.2857

4 
ارة الجامعة العاملين لديها تحاور إد

 في وضع رؤيتها
 مرتفعة 5 0.000 37.466 0.9960 3.9121

5 
يدرك جميع العاملين ما تطمح 

 الجامعة الوصول إليه
 مرتفعة 6 0.000 42.058 0.8798 3.8791

 مرتفعة 1 0.000 66.085 0.6646 4.6044 تمتلك الجامعة رؤية مكتوبة 6

لمعياري المتوسط الحسابي واالنحراف ا

 العام للرؤية في التخطيط االستراتيجي
4.2198 0.6270   
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) على مقياس ليكرت 4.2198) بمتوسط كلي مقداره (3.8791-4.6044لهذا المتغير بين (

دارة الجودة الشاملة اتيجي إلفي التخطيط اإلستر الخماسي الذي يشير إلى المستوى المرتفع للرؤية 

تمتلك عند المبحوثين في الجامعات الخاصة في األردن. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "

) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام 4.6044" بمتوسط حسابي بلغ (الجامعة رؤية مكتوبة

يدرك جميع العاملين ما ما حصلت الفقرة ")، في0.6646)، وانحراف معياري بلغ (4.2198البالغ (

) وهو 3.8791" على المرتبة السادسة واألخيرة بمتوسط حسابي (تطمح الجامعة الوصول اليه

 ).87980.) وانحراف معياري (4.2198أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ (

والتحليل حول الرؤية في  ويبين الجدول أيضا  التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحدة المعاينة

التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة عند المبحوثين في الجامعات الخاصة في األردن 

بفقراته وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد وحدة المعاينة والتحليل حول مستوى الرؤية في 

ي الجامعات الخاصة في األردن. التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة عند المبحوثين ف

ويشير الجدول أيضا  إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، إذ نالحظ أنه من خالل مستويات 

الداللة أنه لم تكن هناك اختالفات في وجهات نظر أفراد وحدة المعاينة والتحليل حول العبارات 

الشاملة عند المبحوثين في الجامعات دارة الجودة للرؤية في التخطيط اإلستراتيجي إلالمكونة 

) لجميع الفقرات. وبشكل 0.05في األردن حيث كانت كافة مستويات الداللة أقل من ( الخاصة

عام يتبين أن مستوى الرؤية في التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة عند المبحوثين في 

 دة التحليل كان مرتفعا .الجامعات الخاصة في األردن محل الدراسة من وجهة نظر وح
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 )2-4(جدول 
لمستوى تفعيل الرسالة في التخطيط  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 

 اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في الجامعات الخاصة في األردن

 ).1.96) (α≤ 0.05) الجدولية عند مستوى (tقيمة (

 ).3) الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (tتم حساب قيمة (
 

الرسالة في التخطيط االستراتيجي إلدارة  ت
 الجودة الشاملة في الجامعات الخاصة في

 األردن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 التفغيل

7 
تمتلك الجامعة رسالة واضحة تعكس رؤيتها 

 التعليمية
 مرتفعة 1 0.000 50.619 0.8283 4.3956

8 
 تقوم الجامعة باستطالع آراءالعاملين عند

 وضعها لرسالتها
 مرتفعة 9 0.000 39.118 0.9299 3.8132

9 
بتطوير  تقوم الجامعة بين الفترة واألخرى

 رسالتها حسب وضعها التنافسي في السوق
 مرتفعة 4 0.000 47.091 0.8214 4.0549

10 
تراعي الجامعة مصلحة العاملين عند تعديل 

 رسالتها
 متوسطة 12 0.000 36.234 0.9518 3.6154

11 
 الدورية أسلوب اللقاءاتتنتهج الجامعة 

 لمراجعة رسالتها وتطويرها
 مرتفعة 8 0.000 39.630 0.9178 3.8132

12 
تتأكد الجامعة من أن العاملين لديها يمارسون 

 رسالتها عملهم بشكل يخدم
 مرتفعة 5 0.000 47.556 0.8089 4.0330

13 
 تراعي رسالة الجامعة الظروف المجتمعية 

 وقعةوالمت و المهنية الحالية
 مرتفعة 6 0.000 42.074 0.8919 3.9341

 مرتفعة 2 0.000 46.500 0.8386 4.0879 تتميز رسالة الجامعة بإمكانية التطبيق 14

15 
يمكن لرسالة الجامعة تحقيق احتياجات 

 العاملين لديها
 مرتفعة 11 0.000 39.110 0.9140 3.7473

16 
تسعى الجامعة إلى إرضاء المستفيدين من 

 اخدماته
 مرتفعة 7 0.000 38.207 0.9712 3.8901

17 
تسعى الجامعة إلى تحويل رسالتها إلى خطط 

 وسياسات وبرامج
 مرتفعة 3 0.000 44.924 0.8610 4.0549

18 
تعتبر رسالة الجامعة المرجع الدائم للقرارات 

 داخل الجامعة
 مرتفعة 10 0.000 39.640 0.9017 3.7473

   0.70513 3.9322 المعياري العام المتوسط الحسابي واالنحراف 
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لرسالة في ) إلى إجابات وحدة المعاينة والتحليل عن العبارات المتعلقة با2-4ويشير الجدول (

دارة الجودة الشاملة عند العاملين في الجامعات الخاصة في األردن. حيث راتيجي إلالتخطيط اإلست

) بمتوسط كلي مقداره 4.3956-3.6154تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين (

) على مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى المستوى المرتفع للرسالة في التخطيط 3.9322(

جودة الشاملة عند المبحوثين في الجامعات الخاصة في األردن. إذ جاءت في اإلستراتيجي إلدارة ال

" بمتوسط حسابي بلغ تمتلك الجامعة رسالة واضحة تعكس رؤيتها التعليميةالمرتبة األولى فقرة "

)، وانحراف معياري بلغ 3.9322) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ (4.3956(

" على تراعي الجامعة مصلحة العاملين عند تعديل رسالتهافقرة ")، فيما حصلت ال82830.(

) وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي 3.6154المرتبة السادسة واألخيرة بمتوسط حسابي (

 ).0.9518) وانحراف معياري (3.9322والبالغ (

الرسالة في ت أفراد وحدة التحليل حول تفعيل ويبين الجدول أيضا  التشتت المنخفض في استجابا

التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة عند المبحوثين في الجامعات الخاصة في األردن 

بفقراته وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول مستوى إدارك تفعيل 

الخاصة في  الرسالة في التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة عند المبحوثين في الجامعات

األردن. ويشير الجدول أيضا  إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، إذ نالحظ أنه من خالل 

مستويات الداللة أنه لم تكن هناك اختالفات في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول الفقرات 

ن في الجامعات المكونة للرسالة في التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة عند المبحوثي

) لجميع الفقرات. وبشكل 0.05الخاصة في األردن حيث كانت كافة مستويات الداللة أقل من (
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عام يتبين أن مستوى تفعيل الرسالة في التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة عند المبحوثين 

 ن مرتفعا .في الجامعات الخاصة في األردن محل الدراسة من وجهة نظر وحدة التحليل كا
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 )3-4(جدول 
ستراتيجية  في هداف اإللمستوى تحقيق األ tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

 الجامعات الخاصة في األردن

 ).1.96) (α≤ 0.05) الجدولية عند مستوى (tقيمة (

 ).3) الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (tتم حساب قيمة (

 

 ت

 

ستراتيجية في الجامعات الخاصة في هداف اإلتحقيق األ
 األردن

 

المتوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

 

 "tقيمة "

 المحسوبة

 

Sig* 

مستوى 
 الداللة

 

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

 

مستوى 
 األهمية

لجودة ستراتيجية واضحة تحقق اإتمتلك الجامعة أهدافا   19
 المطلوبة

 مرتفعة 1 0.000 43.839 0.9015 4.142

 مرتفعة 11 0.000 37.653 0.9605 3.791 ستراتيجيةيتم إشراك العاملين عند وضع األهداف اإل 20

21 
ستراتيجية حسب تسعى الجامعة إلى تعديل أهدافها اإل

 مرتفعة 5 0.000 45.737 0.8297 3.978 التغير في السوق التنافسي

22 
خذ الجامعة طموحات العاملين بعين اإلعتبار عند وضع تأ

 متوسطة 13 0.000 37.072 0.9105 3.538 ستراتيجية أهدافها اإل

 مرتفعة 2 0.000 45.207 0.8718 4.131 ستراتيجية للجامعة برسالتها المستقبلية ترتبط األهداف اإل 23

ستراتيجية للجامعة وفقا يمكن تحقيق األهداف اإل 24
 نياتهاإلمكا

 مرتفعة 3 0.000 47.556 0.8089 4.033

 مرتفعة 6 0.000 45.079 0.8348 3.945 ستراتيجية بأنها قابلة للقياسالجامعة اإل تتصف أهداف 25

26 
ولويات أتساهم األهداف اإلستراتيجية للجامعة في تحديد 

 مرتفعة 8 0.000 45.390 0.8106 3.857 المنظمة

27 
تيجية للجامعة في توجيه قدرات ستراتساعد األهداف اإل

 مرتفعة 10 0.000 39.675 0.9221 3.835 المنظمة 

ستراتيجية للجامعة على ترجمة الرؤية هداف اإلتساعد األ 28
 ستراتيجية إلى مستويات محددة األداءاإل

 مرتفعة 7 0.000 47.883 0.7684 3.857

ال ستراتيجية للجامعة في تحقيق اإلتصتساهم األهداف اإل 29
 والتنسيق بين مختلف المستويات اإلدارية

 مرتفعة 9 0.000 47.434 0.7734 3.846

 مرتفعة 12 0.000 39.940 0.8923 3.736 جاز مهامهمإنستراتيجية العاملين في تحفز األهداف اإل 30

31 

 

ستراتيجية في صياغة األهداف تساعد األهداف اإل
 التشغيلية والفرعية للجامعة

 مرتفعة 4 0.000 50.200 0.7601 4.000

   0.6957 3.8994 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 



89 
 

 

) إجابات وحدة المعاينة التحليل عن الفقرات المتعلقة باألهداف 3-4كما يظهر الجدول (

اإلستراتيجية للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في الجامعات الخاصة في األردن. حيث 

) بمتوسط كلي مقداره 4.121-3.538لهذا المتغير بين ( تراوحت المتوسطات الحسابية

) على مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى المستوى المرتفع للشراكة في الجامعات 3.8994(

تمتلك الجامعة أهدافا  إستراتيجية واضحة الخاصة في األردن إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "

) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام 4.142بلغ (" بمتوسط حسابي تحقق الجودة المطلوبة

تأخذ الجامعة طموحات )، فيما حصلت الفقرة "0.9015)، وانحراف معياري بلغ (3.8994البالغ (

" على المرتبة الثالثة عشرة واألخيرة العاملين بعين اإلعتبار عند وضع أهدافها اإلستراتيجية

) وانحراف 3.8994ط الحسابي الكلي والبالغ () وهو أدنى من المتوس3.538بمتوسط حسابي (

 ). 91050.معياري (

ويبين الجدول أيضا  التشتت المنخفض في استجابات المبحوثين في وحدة التحليل حول تحقيق 

األهداف اإلستراتيجية للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في الجامعات الخاصة في 

قارب في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول مستوى تحقيق األردن بفقراته وهو ما يعكس الت

األهداف اإلستراتيجية للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في الجامعات الخاصة في 

األردن. ويشير الجدول أيضا  إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، إذ نالحظ أنه من خالل 

اختالفات في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول الفقرات  مستويات الداللة أنه لم تكن هناك

المكونة لألهداف اإلستراتيجية للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في الجامعات الخاصة 

) لجميع الفقرات. وبشكل عام يتبين 0.05في األردن حيث كانت كافة مستويات الداللة أقل من (
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تراتيجية للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في الجامعات أن مستوى تحقيق األهداف اإلس

 الخاصة في األردن محل الدراسة من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعا .

 )4-4(جدول 

لمستوى تفعيل الوقت في التخطيط  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 

 الخاصة في األردن اإلستراتيجي إلدارة الجودة في الجامعات

 ).961.) (α≤ 0.05) الجدولية عند مستوى (tة (قيم

 ).3) الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (tتم حساب قيمة (

 ت

الوقت في التخطيط اإلستراتيجي 

إلدارة الجودة في الجامعات 

 الخاصة في األردن

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

32 
تحدد إدارة الجامعة جدوال  زمنيا  

 لتحقيق أهدافها
 مرتفعة 4 0.000 48.682 0.7816 3.989

33 
تحدد الجامعة الوقت الكافي 

 لتحقيق كل هدف إستراتيجي
 مرتفعة 5 0.000 41.319 0.8702 3.769

34 

يعتبر الوقت عامال  مهما  في 

المطلوبة لتحقيق  ضبط الموارد

 أهداف الجامعة

 مرتفعة 3 0.000 48.481 0.8000 4.065

35 
تقييم يعتبر الوقت معيارا  مهما  ل

 األداء المؤسسي في الجامعة
 مرتفعة 2 0.000 50.258 0.7717 4.065

36 
تعتبر الجامعة الوقت قيمة جوهرية 

 يجب احترامها في تحقيق خطتها
 مرتفعة 1 0.000 49.750 0.7838 4.087

ابي واالنحراف المعياري المتوسط الحس

 وقت في التخطيط االستراتيجي العام لل
3.995 0.6972  
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) إجابات وحدة التحليل عن الفقرات المتعلقة بالوقت في التخطيط اإلستراتيجي 4-4وأخيرا  يبين (

دن. حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا إلدارة الجودة الشاملة في الجامعات الخاصة في األر 

) على مقياس ليكرت الخماسي الذي 3.995) بمتوسط كلي مقداره (4.087-3.989المتغير بين (

يشير إلى المستوى المرتفع للوقت للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة في الجامعات الخاصة في 

امعة الوقت قيمة جوهرية يجب احترامها في تعتبر الجاألردن، إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "

) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ 4.087" بمتوسط حسابي بلغ (تحقيق خطتها

" تحدد الجامعة الوقت الكافي )، فيما حصلت الفقرة 78380.)، وانحراف معياري بلغ (3.995(

) وهو أدنى 3.989متوسط حسابي (على المرتبة السادسة واألخيرة ب "لتحقيق كل هدف إستراتيجي

 ).87020.) وانحراف معياري (3.995من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ (

ويبين الجدول أيضا  التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحدة التحليل حول الوقت في  

التقارب  اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في الجامعات الخاصة في األردن بفقراته وهو ما يعكس

في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول مستوى الوقت في التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة 

الشاملة في الجامعات الخاصة  في األردن. ويشير الجدول أيضا  إلى التقارب في قيم المتوسطات 

وجهات نظر الحسابية، إذ نالحظ أنه من خالل مستويات الداللة أنه لم تكن هناك اختالفات في 

أفراد وحدة التحليل حول العبارات المكونة للوقت في التخطيط  اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة 

) لجميع 0.05في الجامعات الخاصة في األردن حيث كانت كافة مستويات الداللة أقل من (

ة الشاملة في الفقرات. وبشكل عام يتبين أن مستوى الوقت في التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجود

 الجامعات الخاصة في األردن محل الدراسة من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعا .
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 داء في الجامعات الخاصة في األردنثانيا : تحسين األ

داء في الجامعات الخاصة في األردن (تحقيق رضا العاملين، وتحسين لوصف وتحليل تحسين األ

ختبار واالنحرافات المعيارية، واالتخدام المتوسطات الحسابية كفاءة العاملين)، لجأ الباحث إلى اس

 ).6-4) ؛ (5-4هو موضح بالجداول (" للتحقق من معنوية الفقرة وأهمية الفقرة، كما tالتائي "
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 )5-4(جدول 
ات لمستوى تحقيق رضا العاملين في الجامع tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 

 الخاصة في األردن

 ).1.96) (α≤ 0.05) الجدولية عند مستوى (tقيمة (

 ).3) الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (tتم حساب قيمة (

 ت

تحقيق رضا العاملين في الجامعات 
 الخاصة في األردن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 األهمية

 مرتفعة 7 0.000 37.448 0.9461 3.714 تحقق الجامعة مبدأ العدالة بين موظفيها 37

 مرتفعة 8 0.000 36.354 0.9717 3.703 حقق الجامعة مبدأ المساواة بين موظفيهات 38

 مرتفعة 6 0.000 37.637 0.9497 3.747 تتعامل الجامعة مع العاملين لديها بشفافية  39

40 
تشرك الجامعة العاملين في اتخاذ أي 
 وسطةمت 9 0.000 38.959 0.8610 3.516 قرار يؤثر على احتياجاتهم في العمل

41 
يشعر العاملون في الجامعة بالتقدير 

 مرتفعة 2 0.000 57.047 0.6799 4.065 واإلحترام من رؤساءهم في العمل

42 
تحرص إدارة الجامعة على مشاركة 

العاملين لديها في مناسباتهم اإلجتماعية 
 داخل وخارج الجامعة

 مرتفعة 1 0.000 55.175 0.7314 4.230

43 
ير خدمات لعائلة تقوم الجامعة بتوف

العامل مثل تعليم أبنائهم، و التأمين 
 الطبي

 مرتفعة 5 0.000 33.780 0.7078 3.923

44 
توفر الجامعة بيئة عمل مريحة مناسبة 

 مرتفعة 3 0.000 39.770 0.9752 4.065 للعاملين لديها 

45 
تحرص الجامعة على تقديم حوافز مادية 

 متوسطة 10 0.000 28.072 0.0389 3.351 و معنوية للعاملين لديها

46 
تتابع الجامعة بشكل مستمر حاجات 

 متوسطة 11 0.000 34.002 0.9249 3.296 العاملين لديها

 مرتفعة 4 0.000 44.924 0.8610 4.054 توفر الجامعة فرص الترقية للعاملين 47

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 
ات الخاصة في رضا العاملين في الجامع لتحقيق
 األردن

3.788 0.6471   
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) إجابات وحدة التحليل عن الفقرات المتعلقة بتحقيق رضا العاملين في 5-4إذ يوضح الجدول (

    ة في األردن. حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين الجامعات الخاص

) على مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى 3.788) بمتوسط كلي مقداره (3.296-4.230(

المستوى المرتفع لتحقيق رضا العاملين في الجامعات الخاصة في األردن، إذ جاءت في المرتبة 

معة على مشاركة العاملين لديها في مناسباتهم االجتماعية داخل " تحرص إدارة الجااألولى فقرة 

) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ 4.230بمتوسط حسابي بلغ ( وخارج الجامعة"

" تتابع الجامعة بشكل مستمر )، فيما حصلت الفقرة 0.7314)، وانحراف معياري بلغ (3.788(

) وهو أدنى 3.296الحادية عشرة واألخيرة بمتوسط حسابي (على المرتبة  حاجات العاملين لديها"

 ).0.9249) وانحراف معياري (3.788من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ (

ويبين الجدول أيضا  التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحدة التحليل حول تحقيق رضا العاملين 

لتقارب في وجهات نظر أفراد وحدة في الجامعات الخاصة في األردن بفقراته وهو ما يعكس ا

التحليل حول مستوى تحقيق رضا العاملين في الجامعات الخاصة في األردن ويشير الجدول أيضا  

إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، إذ نالحظ أنه من خالل مستويات الداللة أنه لم تكن 

قرات المكونة لتحقيق رضا العاملين هناك اختالفات في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول الف

) لجميع 0.05في الجامعات الخاصة في األردن حيث كانت كافة مستويات الداللة أقل من (

الفقرات. وبشكل عام يتبين أن مستوى تحقيق رضا العاملين في الجامعات الخاصة في األردن محل 

 الدراسة من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعا .
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 )6-4(جدول 
لمستوى تحسين كفاءة العاملين في  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 

 الجامعات الخاصة في األردن

 ).1.654) (α≤ 0.05) الجدولية عند مستوى (tقيمة (

 ).3) الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (tتم حساب قيمة (
 

تحسين كفاءة العاملين في الجامعات الخاصة في  ت
 األردن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 هميةاأل

48 
تعتمد إدارة الجامعة تحسين كفاءة العاملين 

 معيارا  لتقييم األداء بها 
 مرتفعة 7 0.000 48.403 0.7666 3.8901

49 
تحرص الجامعة على رفع مستوى أداء العاملين 

 المهني بتحقيق التنمية المهنية لهم
 مرتفعة 6 0.000 47.745 0.7860 3.934

50 
ة ايجابية بين تحسين تعتقد الجامعة بوجود عالق

 كفاءة العاملين و بين تحسين أدائهم
 مرتفعة 5 0.000 43.463 0.8755 3.989

51 
يؤثر تحسين كفاءة العاملين في الجامعة على 

 وضعها التنافسي بين الجامعات
 مرتفعة 1 0.000 54.325 0.7583 4.318

52 
يؤدي تحسين كفاءة العاملين إلى تقليل التكاليف 

 ى المدى الطويل في الجامعة المادية عل
 مرتفعة 3 0.000 50.988 0.7935 4.241

53 
تعتقد الجامعة بأن تحسين كفاءة العاملين لديها 

 سينعكس إيجابيا  على دخل الجامعة 
 مرتفعة 4 0.000 43.941 0.8970 4.131

54 
تسعى الجامعة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة 

 ملينالتي تساهم في تحسين كفاءة العا
 مرتفعة 2 0.000 50.628 0.8095 4.296

55 
تمتلك الجامعة المرونة الكافية لدعم العاملين 
 لديها لبناء االنتماء والوالء المطلق للجامعة 

 مرتفعة 10 0.000 38.414 0.9223 3.714

56 
توفر إدارة الجامعة التسهيالت المالية و 

 التكنولوجية لتحسين كفاءة العاملين 
 مرتفعة 8 0.000 41.136 0.8970 3.868

57 
تأخذ الجامعة بعين اإلعتبار المتغيرات في 

المجتمع المحلي والتي قد تؤثر على تحسين 
 كفاءة العاملين

 مرتفعة 9 0.000 38.870 0.9169 3.736

58 
تعطي إدارة الجامعة األولوية األولى لتحسين 

 كفاءة العاملين لديها
توسطةم 11 0.000 36.529 0.9326 3.571  

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لتحسين 
 كفاءة العاملين في الجامعات الخاصة 

3.972 0.6927   
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وحدة التحليل عن الفقرات المتعلقة بتحسين كفاءة العاملين في ) إجابات 6-4ويظهر الجدول (

    الجامعات الخاصة في األردن، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين 

) على مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى 3.972) بمتوسط كلي مقداره (3.571-4.318(

لجامعات الخاصة في األردن. إذ جاءت في المرتبة المستوى المرتفع لتحسين كفاءة العاملين في ا

 " يؤثر تحسين كفاءة العاملين في الجامعة على وضعها التنافسي بين الجامعات"األولى فقرة 

)، وانحراف 3.972) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ (4.318بمتوسط حسابي بلغ (

إدارة الجامعة األولوية األولى لتحسين كفاءة  " تعطي)، فيما حصلت الفقرة 0.7583معياري بلغ (

) وهو أدنى من 3.571على المرتبة الحادية عشرة واألخيرة بمتوسط حسابي (العاملين لديها" 

 ).93260.) وانحراف معياري (3.972المتوسط الحسابي الكلي والبالغ (

ول تحسين كفاءة ويبين الجدول أيضا  التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحدة التحليل ح

العاملين في الجامعات الخاصة في األردن بفقراته وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد 

وحدة التحليل حول مستوى تحقيق مستوى كفاءة العاملين في الجامعات الخاصة في األردن. ويشير 

ل مستويات الداللة الجدول أيضا  إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، إذ نالحظ أنه من خال

أنه لم تكن هناك اختالفات في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول الفقرات المكونة لتحسين 

حيث كانت كافة مستويات الداللة أقل من  في األردنملين في الجامعات الخاصة كفاءة العا

لجامعات ) لجميع الفقرات. وبشكل عام يتبين أن مستوى تحسين كفاءة العاملين في ا0.05(

 الخاصة في األردن محل الدراسة من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعا .
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 :تحليل مدى مالءمة البيانات الفتراضات اختبار فرضيات الدراسة) 4-3(

نحدار الختبار فرضيات الدراسة قام الباحث بإجراء بعض االختبارات قبل البدء في تطبيق تحليل اال

البيانات الفتراضات تحليل االنحدار، إذ تم التأكد من عدم وجود وذلك من أجل ضمان مالءمة 

باستخدام معامل تضخم التباين  Multicollinearity ارتباط عال  بين المتغيرات المستقلة

Variance Inflation Factor )VIFواختبار التباين المسموح به ( Tolerance  لكل متغير من

). 10( للقيمة) VIF( وز معامل تضخم التباين المسموح بهمتغيرات الدراسة مع مراعاة عدم تجا

يبين ) 9-4( والجدول رقم ).0.05( أكبر من Tolerance وأن تكون قيمة التباين المسموح به

 ختبارات.نتائج هذه اال

 )7-4جدول (

 ضخم التباين والتباين المسموح بهنتائج اختبار ت

 VIF Tolerance المتغيرات المستقلة الفرعية ت

 0.231 4.324 دارة الجودة الشاملةستراتيجي إلالرؤية في التخطيط اإل 1

 0.142 7.038 دارة الجودة الشاملةستراتيجي إلالرسالة في التخطيط اإل 2

 0.193 5.190 ستراتيجية األهداف اإل 3

 0.576 1.736 الوقت  4

 

 Multicollinearity تعدد) عدم وجود تداخل خطي م7-4يتضح من النتائج الواردة في الجدول (

ختبار معامل اإن ما يؤكد ذلك قيم معيار  بين أبعاد المتغير المستقل (التخطيط اإلستراتيجي)، و

والوقت في  ،واألهداف اإلستراتيجية ،) لألبعاد المتمثلة بـ (بالرؤية، والرسالةVIFتضخم التباين (

) على 1.736؛ 5.190؛ 7.038؛4.324(التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة) والبالغة 
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) تراوحت Tolerance). كما يتضح أن قيم إختبار التباين المسموح به (10التوالي والتي تقل عن (

رتباط عال  بين ا) ويعد هذا مؤشرا  على عدم وجود 0.05) وهي أكبر من (0.576-0.142بين (

 المتغيرات المستقلة. 

ن أ من عدم وجود تداخل خطي بين أبعاد المتغير المستقل، ووتأسيسا  على ما تقدم وبعد التأكد 

 بيانات متغيرات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي فقد أصبح باإلمكان اختبار فرضيات الدراسة.

 

 :اختبار فرضيات الدراسة) 4-4(

 H0الفرضية الرئيسة 

لة بأبعادها (الرؤية، ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشام

والرسالة، واألهداف اإلستراتيجية، والوقت) في تحسين أداء العاملين في الجامعات الخاصة في 

 ).α≤ 0.05(األردن عند مستوى داللة 

) للتأكد من Analysis of Varianceالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين لالنحدار (

ية الرئيسة للتحقق من أثر التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة صالحية النموذج الختبار الفرض

بأبعادها(الرؤية، والرسالة، واألهداف اإلستراتيجية ، والوقت) في تحسين أداء العاملين في الجامعات 

 ).8-4(، وكما هو موضح بالجدول الخاصة في األردن
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)8-4الجدول (  

 

تأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسةنتائج اختبار تحليل التباين لالنحدار لل  

شخذ ل لك ئك لعئ  

RP

2 

لهظ  لج

ة ذاعئ ل  ئك

ة  خذجئ

ب  DF ئكحذي

 

لةهزض 

ة ذاعئ ل  ئك

ب  ل  Fفي

ب لحزها  ئك

زةهو  ل

ب   Fئكخإلك

  االنحدار

0.721 

25.675 4 6.419   

 0.000 55.632 0.115 86 9.923 الخطأ

    90 35.598 الكلي

 ))α≤ 0.05((  إحصائية عند مستوىإحصائية عند مستوى  يكون التأثير ذا داللةيكون التأثير ذا داللة**

 

وأن  الرئيسة، الفرضية الختبار النموذج صالحية ) إلى8-4( الجدول في اإلحصائية النتائج تشير

) للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة α≤ 0.05داللة ( مستوى عند إحصائية هناك أثرا ذا داللة

تيجية، والوقت) في تحسين أداء العاملين في الشاملة بأبعادها (الرؤية، والرسالة، واألهداف اإلسترا

 مستوى )عند55.632البالغة (  المحسوبة F  قيمة الجامعات الخاصة في األردن اعتمادا على

أبعاد التخطيط اإلستراتيجي  أن ذاته الجدول اإلحصائية في النتائج تبين ). كماα≤ 0.05داللة (

(تحسين  التابع المتغير في من التباين )0.721مقداره ( ما تفسر مستقل إلدارة الجودة كمتغير

 الدراسة. مما واستقرار نموذج قوة من مقبولة درجة عالية نسبيا تعكس تفسيرية قوة ، وهي)داءاأل

 :على أنه تنص التي البديلة الفرضية قبلتو  العدمية، الدراسة الرئيسة بصورتها فرضية ترفض تقدم
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(الرؤية، ستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة بأبعادهايوجد أثر ذو داللة إحصائية للتخطيط اإل

تحسين االداء في الجامعات الخاصة في في ستراتيجية ، والوقت) هداف اإلوالرسالة، واأل

 ).α≤ 0.05(عند مستوى داللة األردن

 

 )9-4جدول (

بأبعاده في  ملةستراتيجي إلدارة الجودة الشانتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير التخطيط اإل

 داء في الجامعات الخاصة في األردنتحسين األ

 )α≤ 0.05( يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى*

 

 ودة الشاملة بأبعاده (الرؤية، والرسالة،) أثر التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الج9-4يوضح الجدول (

  في األردن.حسين األداء في الجامعات الخاصة والوقت) في ت

إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة 

ات الخاصة في الجودة الشاملة بأبعاده (الرؤية، والرسالة، والوقت) في تحسين األداء في الجامع

المتغير 

 التابع

)R( 

 االرتباط

)R P

2
P( 

معامل 

 التحديد

F 

 المحسوبة

DF 

 درجات الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة

Β 

 معامل االنحدار

T 

 المحسوبة

Sig* 

 مستوى الداللة

تحسين 

 داءاأل
0.849 0.721 55.632 

بين 

 المجاميع
4 

0.000 

 0.046 2.026 0.240 ةالرؤي

 86 البواقي

 0.027 2.245 0.339 الرسالة

األهداف 

 ستراتيجيةاإل
0.159 1.230 0.222 

 0.008 2.736 0.205 الوقت 90 المجموع
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 2R). أما معامل التحديد α≤ 0.05) عند مستوى (R )0.849األردن، إذ بلغ معامل االرتباط 

) من التغيرات في تحسين األداء في الجامعات 0.721)، أي أن ما قيمته (0.721فقد بلغ (

اده(الرؤية، الخاصة في األردن ناتج عن التغير في التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة بأبع

) للرسالة في 3390.) للرؤية ، و(0.240( βوالرسالة، والوقت) ، كما بلغت قيمة درجة التأثير 

 ) للوقت. وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة2050.التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة، و(

ده (الرؤية، والرسالة، ستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة بأبعافي مستوى االهتمام بالتخطيط اإل

) 2400.والوقت)  يؤدي إلى زيادة في تحسين األداء في الجامعات الخاصة في األردن بقيمة (

. للوقت) 2050.) للرسالة في التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة، و(3390.للرؤية، و(

   ي دالة عند مستوى) وه55.632المحسوبة والتي بلغت ( Fويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  

)α≤ 0.05 وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة جزئيا، وعليه ترفض الفرضية العدمية .(

 (الصفرية) جزئيا، وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:

داللة إحصائية للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة بأبعاده (الرؤية،  وجود تأثير ذي

وقت في التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة) في تحسين األداء في وال والرسالة،

 ).α≤ 0.05الجامعات الخاصة في األردن عند مستوى داللة (

وللتحقق أي من المتغيرات السابقة ذات التأثير األكبر في تحسين األداء في الجامعات الخاصة في 

للتحقق من أثر التخطيط  Stepwise تدرجاألردن، تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد الم

في تحسين األداء في الجامعات (الرؤية، والرسالة، والوقت) اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة 

وقد أظهرت نتائج التحليل وجود ثالثة  ).10-4هو موضح بالجدول (الخاصة في األردن، وكما 

في تحسين األداء في الجامعات الخاصة في نماذج للتأثير، األنموذج األول يبين تأثير الرسالة 
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) عند مستوى 6590.فقد بلغ ( 2R) أما معامل التحديد R ).8120األردن إذ بلغ معامل االرتباط 

)α≤ 0.05) من التغيرات في تحسين األداء في الجامعات الخاصة 6590.)، أي أن ما قيمته (

 βيجي. كما بلغت قيمة درجة التأثير في األردن ناتج عن تأثير الرسالة في التخطيط اإلسترات

) وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى اإلهتمام بالرسالة يؤدي إلى زيادة في 7240.(

) ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  7240.تحسين األداء في الجامعات الخاصة في األردن بقيمة (

T ) وهي دالة عند مستوى13.111المحسوبة والتي بلغت ( )α≤ 0.05 .( 

أما األنموذج الثاني فيبين تأثير كل من الرسالة والوقت في تحسين األداء في الجامعات الخاصة 

) عند 7010.فقد بلغ ( 2R) أما معامل التحديد R ).8380في األردن، إذ بلغ معامل االرتباط 

الجامعات ) من التغيرات في تحسين األداء في 7010.)، أي أن ما قيمته (α≤ 0.05مستوى (

الخاصة في األردن ناتج عن تأـثير التغير في الرسالة والوقت. وقد بلغت قيمة التغير في معامل 

ChangePالتحديد 

2
PR ).0430) عند مستوى (α≤ 0.05 وهذا يعني أن األنموذج الثاني يحسن (

كما  .)α≤ 0.05) عند مستوى (0430.من األداء في الجامعات الخاصة في األردن بقيمة (

)، كما بلغت قيمة درجة التأثير α≤ 0.05) عند مستوى (F )12.546غت قيمة التغير في قيمة بل

β )0.588)للوقت وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام 0.232) للرسالة  و (

بالرسالة والوقت يؤدي إلى زيادة في تحسين األداء في الجامعات الخاصة في األردن بقيمة 

المحسوبة والتي بلغت  T) على التوالي ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  0.232؛ ( )0.588(

 ).α≤ 0.05) للوقت وهي دالة عند مستوى (3.542) للرسالة و (9.089(
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وأخيرا  األنموذج الثالث الذي يبين تأثير كل من الرسالة والوقت والرؤية في تحسين األداء في 

P) أما معامل التحديد R ).8460بلغ معامل االرتباط  الجامعات الخاصة في األردن، إذ

2
PR  فقد بلغ

) من التغيرات في تحسين األداء 7160.)، أي أن ما قيمته (α≤ 0.05) عند مستوى (7160.(

في الجامعات الخاصة في األردن ناتج عن التغير في الرسالة والوقت والرؤية كأبعاد في التخطيط 

ChangePاملة. وقد بلغت قيمة التغير في معامل التحديد اإلستراتيجي إلدارة الجودة الش

2
PR 

) وهذا يعني أن األنموذج الثالث يحسن األداء في الجامعات α≤ 0.05) عند مستوى (0.015(

 F) كما بلغت قيمة التغير في قيمة α≤ 0.05) عند مستوى (0.015الخاصة في األردن بقيمة (

) 4040.( βكما بلغت قيمة درجة التأثير )، α≤ 0.05) عند مستوى (4.579والتي بلغت (

) للرؤية في التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة. 2540.) للوقت و (2090.للرسالة و (

وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى اإلهتمام بالرسالة والوقت والرؤية كأبعاد في التخطيط 

إلى زيادة في تحسين األداء في الجامعات الخاصة في اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة يؤدي 

 T) على التوالي ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  2540.) و (2090.) و (4040.األردن بقيمة (

) والرؤية في التخطيط 2.140) للوقت و (3.221) للرسالة و (3.787المحسوبة والتي بلغت (

 ).α≤ 0.05ة عند مستوى (اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة وهي دال
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 )10-4جدول (

 تنتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد المتدرج لبيان تأثير التخطيط االستراتيجي الدارة الجودة الشاملة في  تحسين األداء في الجامعا
 

 ة في األردنالخاص

 )R( النماذج المتغير التابع

 االرتباط

)R P

2
P( 

 معامل التحديد

F 

 المحسوبة

 Change Statisticsالتغيرات اإلحصائية  

التغير في 

معامل التحديد 

)R P

2
P( 

 *F Sigالتغير في قيمة 

F 

Change 

DF1 DF2 Β 

 معامل االنحدار

T 

 المحسوبة

Sig* 

 داللةمستوى ال

 تحسين االداء 

 0.000 13.111 0.724 89 1 0.000 171.892 6590. 171.892 6590. 8120. األول: الرسالة

 88 1 00.00 12.546 0430. 103.369 7010. 8380. الثاني: الرسالة + الوقت
0.588 9.089 0.000 

0.232 3.542 10.00 

  الثالث: الرسالة + الوقت 

 ؤيةالر      +  
.8460 .7160 73.242 0.015 4.579 0.000 1 87 

.4040 3.787 .0020 

.2090 3.221 .0000 

.2540 2.140 .0350 
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 H0.1الفرضية الفرعية األولى 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتخطيط اإلستراتيجي بأبعاده (الرؤية، والرسالة، واألهداف 

اإلستراتيجية، والوقت) في رضا العاملين في الجامعات الخاصة في األردن عند مستوى داللة 

)α≤ 0.05.( 

) للتأكد من Analysis of varianceالتباين لالنحدار ( الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل

صالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية االولى للتحقق من أثر التخطيط اإلستراتيجي إلدارة 

الجودة الشاملة بأبعادها(الرؤية، والرسالة، واألهداف اإلستراتيجية ، والوقت) في تحسين األداء في 

 ).11-4(وكما هو موضح بالجدول  ،الجامعات الخاصة في األردن

 

)11-4الجدول (  

 نتائج اختبار تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية االولى

شخذ ل لك ئك لعئ  

RP

2 

لهظ  لج

ة ذاعئ ل  ئك

ة  خذجئ

ب  DF ئكحذي

 

لةهزض 

ة ذاعئ ل  ئك

ب  ل  Fفي

ب لحزها  ئك

زةهو  ل

ب   Fئكخإلك

  االنحدار

0.533 

20.075 4 5.019   

 0.000 24.507 0.205 86 17.612 الخطأ

    90 37.687 الكلي

 ))α≤ 0.05((  يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوىيكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى**
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الفرعية  الفرضية الختبار النموذج صالحية ) إلى11-4( الجدول في اإلحصائية النتائج تشير

) للتخطيط اإلستراتيجي α≤ 0.05لة (دال مستوى عند إحصائية وأن هناك أثرا ذا داللة االولى،

إلدارة الجودة الشاملة بأبعادها (الرؤية، والرسالة، واألهداف اإلستراتيجية، والوقت) في تحسين 

 عند )24.507البالغة ( المحسوبة F  قيمة على األداء في الجامعات الخاصة في األردن اعتمادا

أبعاد التخطيط  أن ذاته الجدول ئية فياإلحصا النتائج تبين ). كماα≤ 0.05داللة ( مستوى

 التابع المتغير في من التباين )0.533مقداره ( ما تفسر مستقل اإلستراتيجي إلدارة الجودة كمتغير

 واستقرار نموذج قوة من مقبولة درجة عالية نسبيا تعكس تفسيرية قوة ، وهي)(تحسين األداء

 الدراسة. 

 تنص التي البديلة وتقبل الفرضية العدمية، األولى بصورتهاالدراسة الفرعية  فرضية ترفض تقدم مما

 :أنه على

(الرؤية،  يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة بأبعادها

 في الجامعات الخاصة في األردن في رضا العاملين والرسالة، واألهداف اإلستراتيجية، والوقت) 

 ).α≤ 0.05(عند مستوى داللة

 

والختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر التخطيط اإلستراتيجي 

بأبعاده (الرؤية، والرسالة، واألهداف اإلستراتيجية، والوقت) في تحقيق رضا العاملين في الجامعات 

 ).12-4الخاصة في األردن، وكما هو موضح بالجدول (
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 )12-4جدول (

في تحقيق رضا العاملين  اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير التخطيط االستراتيجي بأبعادهنتائج 

 في الجامعات الخاصة في األردن

 

 )α≤ 0.05( ستوىيكون التأثير ذا داللة إحصائية عند م*

 

) أثر التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة  بأبعاده (الرؤية، 12-4يوضح الجدول (

والرسالة، واألهداف اإلستراتيجية، والوقت) في تحقيق رضا العاملين في الجامعات الخاصة في 

طيط اإلستراتيجي األردن. إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية للتخ

 Rببعد(الرؤية) في تحقيق رضا العاملين في الجامعات الخاصة في األرن، إذ بلغ معامل االرتباط 

P). أما معامل التحديد α≤ 0.05) عند مستوى (0.730(

2
PR ) أي أن ما قيمته 0.533فقد بلغ ،(

ناتج عن  ) من التغيرات في تحقيق رضا العاملين في الجامعات الخاصة في األردن0.533(

التغير في الرؤية في التخطيط اإلستراتيجي إلدارة التخطيط اإلستراتيجي، كما بلغت قيمة درجة 

المتغير 

 التابع

)R( 

 االرتباط

)R P

2
P( 

معامل 

 التحديد

F 

 المحسوبة

DF 

 درجات الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة

Β 

 معامل االنحدار

T 

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

تحقيق 

رضا 

 العاملين

0.730 0.533 24.507 

بين 

 المجاميع
4 

0.000 

 0080. 2.732 4320. الرؤية

 86 البواقي

 4150. 0.819 1470. الرسالة 

األهداف 

 االستراتيجية 
.0510 .3250 .7420 

 0380. 1.981 1610. الوقت 90 المجموع
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) للرؤية. وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بالتخطيط β ).4320التأثير 

العاملين في اإلستراتيجي الدارة الجودة الشاملة ببعد الرؤية يؤدي إلى زيادة في تحقيق رضا 

 F) للرؤية. ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  4320.الجامعات الخاصة في األردن بقيمة (

). وهذا يؤكد عدم صحة α≤ 0.05) وهي دالة عند مستوى (24.507المحسوبة والتي بلغت (

، قبول الفرضية الفرعية األولى، وعليه ترفض الفرضية العدمية (الصفرية) الفرعية االولى جزئيا

 وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:

وجود تأثير ذي داللة إحصائية للتخطيط اإلستراتيجي ببعد الرؤية في تحقيق رضا العاملين في 

 ).α≤ 0.05الجامعات الخاصة في األردن عند مستوى داللة (

خدام تحليل وللتحقق أي من  المتغيرات السابقة ذات التأثير األكبر في تحقيق رضا العاملين تم است

للتحقق من أثرها في تحقيق رضا العاملين في الجامعات  Stepwiseاالنحدار المتعدد المتدرج 

) أثر الرؤية 13-4). إذ يوضح الجدول (13-4األردن، وكما هو موضح بالجدول (الخاصة في 

د نموذج دارة الجودة الشاملة. وقد أظهرت نتائج التحليل وجو أحد أبعاد التخطيط اإلستراتيجي إلك

واحد للتأثير وهو يبين تأثير الرؤية في تحقيق رضا العاملين في الجامعات الخاصة في األردن ، إذ 

P) أما معامل التحديد R )0.703بلغ معامل االرتباط 

2
PR  ) عند مستوى 0.494فقد بلغ (      

)α≤ 0.05) الخاصة ) من التغيرات في رضا العاملين في الجامعات 0.494)، أي أن ما قيمته

ChangePفي األردن ناتج عن التغير في الرؤية. وقد بلغت قيمة التغير في معامل التحديد 

2
PR 

) وهذا يعني أن األنموذج يحسن من تحقيق رضا العاملين في α≤ 0.05) عند مستوى (0.494(

) كما بلغت قيمة التغير α≤ 0.05) عند مستوى (0.494الجامعات الخاصة في األردن بقيمة (

) 7260.( β)، كما بلغت قيمة درجة التأثير α≤ 0.05) عند مستوى (F )87.018مة في قي
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للرؤية. وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى اإلهتمام بالرؤية يؤدي إلى زيادة في تحقيق 

). ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 7260.رضا العاملين في الجامعات الخاصة في األردن بقيمة (

T 0.05( الة عند مستوى) للرؤية وهي د9.328سوبة والتي بلغت (المح≥α.(
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 )13-4جدول (

 ردننتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد المتدرج لبيان لتأثير التخطيط  اإلستراتيجي في تحقيق رضا العاملين في الجامعات الخاصة في األ

المتغير 

 التابع

 )R( النموذج

 االرتباط

)RP

2
P( 

معامل 

 التحديد

F 

 المحسوبة

 Change Statisticsالتغيرات اإلحصائية  

التغير في 

معامل التحديد 

)R P

2
P( 

التغير في 

 Fقيمة 

Sig* 

F 

Change 

DF1 DF2 β 

معامل 

 االنحدار

T 

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

تحقيق رضا 

 العاملين
 89 1 87.018 87.464 0.494 87.018 0.494 0.703 الرؤية

.2490 3.569 .0000 

.5510 7.885 .0000 
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 H0.2الفرضية الفرعية الثانية 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتخطيط اإلستراتيجي بأبعاده (الرؤية، والرسالة، واألهداف 

اإلستراتيجية، والوقت) في تحسين كفاءة العاملين في الجامعات الخاصة في األردن عند مستوى 

 ).α≤ 0.05داللة (

) للتأكد من Analysis of varianceار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين لالنحدار (الختب

دارة قق من أثر التخطيط اإلستراتيجي إلصالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية الثانية للتح

ءة الجودة الشاملة بأبعادها(الرؤية، والرسالة، واألهداف اإلستراتيجية ، والوقت) في تحسين كفا

 ).14-4(، وكما هو موضح بالجدول العاملين في الجامعات الخاصة في األردن

)14-4الجدول (  

 نتائج اختبار تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية الثانية

شخذ ل لك ئك لعئ  

RP

2 

لهظ  لج

ة ذاعئ ل  ئك

ة  خذجئ

ب  DF ئكحذي

 

لةهزض 

ة ذاعئ ل  ئك

ب  ل  Fفي

ب لحزها  ئك

زةهو  ل

ب   Fئكخإلك

  االنحدار

0.702 

30.296 4 7.574   

 0.000 50.534 0.150 86 12.889 الخطأ

    90 43.185 الكلي

 ))α≤ 0.05((  يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوىيكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى**
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الفرعية  الفرضية الختبار النموذج صالحية ) إلى14-4( الجدول في اإلحصائية النتائج تشير

جي ) للتخطيط اإلستراتيα≤ 0.05داللة ( مستوى عند إحصائية ن هناك أثرا ذا داللةوأ الثانية،

(الرؤية، والرسالة، واألهداف اإلستراتيجية، والوقت) في تحسين األداء ه إلدارة الجودة الشاملة بأبعاد

 مستوى عند )50.534البالغة ( المحسوبة F  قيم في الجامعات الخاصة في األردن اعتمادا على

أبعاد التخطيط اإلستراتيجي  أن ذاته الجدول اإلحصائية في النتائج تبين ). كماα≤ 0.05اللة (د

(تحسين  التابع المتغير في من التباين )0.703مقداره ( ما تفسر مستقل إلدارة الجودة كمتغير

الدراسة.  واستقرار نموذج قوة من مقبولة درجة عالية نسبيا تعكس تفسيرية قوة ، وهي)كفاءة العاملين

 التي البديلة الفرضية وتقبل العدمية، الدراسة الفرعية الثانية بصورتها فرضية رفض تقدمت مما

  :على أنه تنص

(الرؤية، يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة بأبعادها

في الجامعات الخاصة املين في تحسين كفاءة العوالرسالة، واألهداف اإلستراتيجية، والوقت) 

 ).α≤ 0.05(عند مستوى داللة في األردن

 

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر التخطيط اإلستراتيجي 

إلدارة الجودة الشاملة بأبعاده (الرؤية، والرسالة ، واألهداف اإلستراتيجية، والوقت) في تحسين كفاءة 

.)15-4لجدول(في الجامعات الخاصة في األردن، وكما هو موضح باالعاملين 
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 )15 -4جدول (
نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير التخطيط اإلستراتيجي بأبعاده  في تحسين كفاءة 

 العاملين في الجامعات الخاصة في األردن

 )α≤ 0.05( يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى*

 
) أثر التخطيط اإلستراتيجي بأبعاده (الرؤية، والرسالة، واألهداف 15-4يوضح الجدول (

ت اإلستراتيجية، والوقت) في تحقيق كفاءة العاملين في الجامعات الخاصة في األردن. إذ أظهر 

نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة 

في األردن، إذ  الشاملة ببعديه (الرسالة، والوقت) في تحقيق كفاءة العاملين في الجامعات الخاصة

P). أما معامل التحديد α≤ 0.05) عند مستوى (R )0.838بلغ معامل االرتباط 

2
PR  فقد بلغ

) من التغيرات في تحسين كفاءة العاملين في الجامعات 0.702)، أي أن ما قيمته (0.702(

الخاصة في األردن ناتج عن التغير في التخطيط اإلستراتيجي بأبعاده، كما بلغت قيمة درجة التأثير 

β ).3770) ،للوقت. وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى اإلهتمام 2150.) للرسالة (

بالتخطيط اإلستراتيجي بأبعاده يؤدي إلى زيادة في تحسين كفاءة العاملين في الجامعات الخاصة 

المحسوبة  F) للوقت. ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 2150.) للرسالة، (3770.في األردن بقيمة (

المتغير 
 التابع

)R( 

 االرتباط

)RP

2
P( 

معامل 
 التحديد

F 

 المحسوبة

DF 

 درجات الحرية

Sig* 

مستوى 
 الداللة

β 

 معامل االنحدار

T 

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 
 الداللة

تحسين 
كفاءة 

 العاملين
0.838 0.702 50.534 

بين 
 المجاميع

4 

0.00 

 00.40 0.847 0.115 الرؤية

 86 البواقي

 0.016 2.458 0.377 الرسالة

األهداف 
 0.099 1.666 0.223 اإلستراتيجية

 0.007 2.788 0.215 الوقت 90 المجموع
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 ). وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضيةα≤ 0.05) وهي دالة عند مستوى (50.534والتي بلغت (

 الفرعية الثانية، وعليه ترفض الفرضية العدمية (الصفرية)، وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:

وجود تأثير ذي داللة إحصائية للتخطيط اإلستراتيجي بأبعاده (الرسالة والوقت) في تحسين كفاءة 

 ).α≤ 0.05العاملين في الجامعات الخاصة في األردن عند مستوى داللة (

من المتغيرات السابقة ذات التأثير األكبر في تحسين كفاءة العاملين تم استخدام تحليل وللتحقق أي 

للتحقق من أثرها في تحسين كفاءة العاملين في الجامعات  Stepwiseاالنحدار المتعدد المتدرج 

) أثر 16-4). إذ يوضح الجدول (16-4الخاصة في األردن، وكما هو موضح بالجدول (

يجي (الرسالة، والوقت). وقد أظهرت نتائج التحليل وجود أنموذجين للتأثير، التخطيط اإلسترات

األنموذج األول يبين تأثير الرسالة في تحسين كفاءة العاملين في الجامعات الخاصة في األردن، إذ 

P) أما معامل التحديد R ).8020بلغ معامل االرتباط 

2
PR ) عند مستوى 6430.فقد بلغ (      

)α≤ 0.05من التغيرات في تحسين كفاءة العاملين في الجامعات 6430.أن ما قيمته ( )، أي (

) β ).7880الخاصة في األردن ناتج عن التغير في بعد الرسالة. كما بلغت قيمة درجة التأثير 

وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى اإلهتمام بالرسالة يؤدي إلى زيادة في تحسين كفاءة 

 T) ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  7880.الجامعات الخاصة في األردن بقيمة (العاملين في 

 ).α≤ 0.05) وهي دالة عند مستوى (12.655المحسوبة والتي بلغت (

أما األنموذج الثاني فيبين تأثير كل  من الرسالة والوقت في تحسين كفاءة العاملين في الجامعات 

P) أما معامل التحديد R ).8300رتباط الخاصة في األردن، إذ بلغ معامل اال

2
PR  فقد بلغ

) من التغيرات في كفاءة العاملين 6810.)، أي أن ما قيمته (α≤ 0.05) عند مستوى (6810.(

في الجامعات الخاصة في األردن ناتج عن التغير في الرسالة والوقت. وقد بلغت قيمة التغير في 
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ChangePمعامل التحديد 

2
PR ).0460) عند مستوى (α≤ 0.05 وهذا يعني أن األنموذج الثاني (

) عند مستوى 0610.يحسن من تحسين كفاءة العاملين في الجامعات الخاصة في األردن بقيمة (

)α≤ 0.05 كما بلغت قيمة التغير في قيمة (F ) عند مستوى 12.888والتي بلغت (        

)α≤ 0.05 كما بلغت قيمة درجة التأثير ،(β ).6320 ،للوقت، وهذا يعني 2640.و () للرسالة (

أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بالرسالة والوقت يؤدي إلى زيادة في تحسين كفاءة 

) على التوالي ويؤكد 2640.) ؛ (6320.العاملين في الجامعات الخاصة في األردن بقيمة (

) للوقت وهي دالة 3.590و () للرسالة 8.690المحسوبة والتي بلغت ( Tمعنوية هذا التأثير قيمة 

 ).α≤ 0.05عند مستوى (
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 )16-4جدول (

 ألردننتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد المتدرج لبيان لتأثير التخطيط  اإلستراتيجي في تحسين كفاءة العاملين في الجامعات الخاصة في ا

 

 النماذج المتغير التابع
)R( 

 االرتباط

)RP

2
P( 

معامل 

 التحديد

F 

 المحسوبة

 Change Statisticsالتغيرات اإلحصائية  

التغير في 

معامل 

التحديد 

)R P

2
P( 

التغير في 

 Fقيمة 

Sig* 

F 

Change 

DF1 DF2 β 

معامل 

 االنحدار

T 

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

تحسين كفاءة 

 العاملين

 0000. 12.655 7880. 89 1 0.000 160.144 6430. 160.144 6430. 8020. األول: الرسالة

الثاني:       

الرسالة + 

 الوقت

.8300 .6810 97.212 .0460 12.888 0.000 1 88 .6320 8.690 .0000 

.2640 3.590 .0010 
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 :ت الدراسةالنتائج المتعلقة بالتحليل الوصفي لمتغيرا )1-1-(5

أظهرت نتائج التحليل الوصفي أن مستوى التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة  )1

بأبعاده (الرؤية، والرسالة، واألهداف اإلستراتيجية، والوقت) في الجامعات الخاصة في 

األردن محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كانت جمعيها مرتفعة، إذ تراوحت قيم 

) للرؤية في التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة 4.2198لحسابي ما بين (المتوسط ا

ن توافق الغالبية العظمى من أوهذا يدل على  ) لألهداف اإلستراتيجية.3.899الشاملة، و(

واألهداف  المبحوثين على أن عناصر التخطيط اإلستراتيجي (الرؤية، والرسالة،

على صاحب القرار الذي له دور في تخطيط ، والوقت) هي عناصر مهمة و اإلستراتيجية

 إدارة الجودة الشاملة أن يأخذ بهذه العناصر جميعها، وفيما يلي تفصيل لذلك:

 
اسة من وجهة نظر عينة الدراسة يدل ارتفاع مستوى الرؤية في الجامعات محل الدر  .أ 

اختيار عنصر الرؤية كعنصر أساسي من عناصر التخطيط اإلستراتيجي  أن

ودة الشاملة هو اختيار صحيح حيث اليمكن التخطيط ألي عملية إدارية إلدارة الج

بدون وجود رؤية مكتوبة وواضحة تنير الطريق أمام العاملين في الجامعة وتكون 

 بمثابة الحافز المستمر لهم لتحقيق  رؤية جامعتهم في إدارة الجودة الشاملة. 

 التعليمية قد تعثرت  في  ويرى الباحث أن كثيرا من المؤسسات التعليمية وغير 

 تحقيق الجودة الشاملة بسبب عدم وجود رؤية واضحة للمنظمة أو وجود تضارب 

في رؤية اإلدارة العليا واإلدارة الدنيا مما يخلق نوعا من من الشد في أكثر من 
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اتجاه وهذا يشتت الجهد المبذول ويضيع الفرص المتاحة ويكلف المؤسسة أمواال 

 ووقتا كبيرين.

مستوى الرسالة في التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في  ل ارتفاعيد .ب 

الجامعات محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة أن الرسالة عنصر أساسي 

أن يعرفوا بوضوح  من عناصر التخطيط اإلستراتيجي ألن على أصحاب القرار

تسعى جامعتهم لتحقيقها  وثقة ماهو المبرر لتحقيق إدارة الجودة الشاملة ولماذا

الرسالة  وبالتالي فإن معرفة عنصر وماهو المردود الذي تسعى الجامعة لتحقيقه.

كمبرر أساسي لتحقيق الجودة سيزيد من التعاون بين جميع أقسام الجامعة لتحقيق 

 ما تطمح الجامعة لتحقيقه في المستقبل.

بالنسبة للجامعة هي  ويرى الباحث أن أهمية هذا العنصر يأتي من أن الرسالة

يمكن أن تبدأ رحلة السفر دون تحديد وجهة السفر  كجهة السفر ألي مسافر فال

والطريق األمثل وبدائله ومخاطره وبالتالي فإن وضوح الرسالة في التخطيط 

اإلستراتيجي البد من أن يقود الجهود المبذولة في اإلتجاه الصحيح لما تتطلع 

أن الكثير من المؤسسات تحاول عبر لقاءاتها مع الجامعة لتحقيقه. لذلك نرى 

موظفيها أن تركز على رسالتها ألنها الهدف الثمين الذي تسعى لتحقيقه وبالتالي 

 البد من التأكد من أن جميع العاملين يفهمون رسالة مؤسستهم.
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يدل ارتفاع مستوى األهداف اإلستراتيجية في الجامعات محل الدراسة من وجهة  . ج

لدراسة على أن التخطيط اإلستراتيجي البد له من أهداف تسعى إدارة نظر عينة ا

ئدة من هذا الجامعة لتحقيقه على المدى الطويل وبغير ذلك اليكون هناك فا

ستراتيجية توضح االتجاه الذي على المدير المختص أن التخطيط. فاألهداف اإل

 يحققه بهذا التخطيط الذي يضعه والذي يتأمل ن تحقيقه.

للقياس ومرنة وواضحة  الباحث أن هذه األهداف البد من أن تكون قابلةويرى 

محفزة ومتالئمة مع بيئة الجامعة، فإذا لم تكن األهداف كذلك كان هناك ومتوازنة و 

صعوبات ستواجه العاملين وتجعلهم يتخبطون في تخطيط قراراتهم، وقد تكون 

ذا فإن على اإلدارة العليا ل األهداف غير محفزة وهذا سيصيب العاملين باإلحباط.

أن تضع األهداف اإلستراتيجية بعناية بعد دراسة وتمحيص وبما يتفق مع إدارة 

 الجودة ورساتها وبما يحقق المصلحة العليا للجامعة.

         نظر عينة  يدل ارتفاع مستوى تفعيل الوقت في الجامعات محل الدراسة من وجهة .د 

ناصر التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الدراسة  أن الوقت عنصر مهم من ع

الشاملة،  فبدون الوقت اليمكن أن تتتم عملية التقييم ألي عنصر من عناصر 

التخطيط اإلستراتيجي. كما أن الوقت له كلفة عالية في زمن التكنولوجيا المتطورة 

ولذلك يلعب الوقت دورا مهما في تحقيق نتائج هذا التخطيط اإلستراتيجي. وقد 

لت نتائج تحليل عنصر الوقت أن الجامعات المبحوثة تعطي للوقت األهمية د

 المطلوبة.
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ويرى الباحث أن أهمية الوقت للتخطيط كأهمية المصعد أو الدرج للبناء، فكما ال 

 يمكن تحقيق أهداف الجامعة الصعود للعمارة بدون مصعد أو درج فكذلك ال يمكن

بوقت أكثر مما تم التخطيط له فقد تفقد  بدون عنصر الوقت، فاذا تحققت األهداف

 هذه األهداف أهميتها. 

أظهرت نتائج التحليل الوصفي أن مستوى تحسين األداء (رضا العاملين ، وتحسين كفاءة  )2

العاملين) في الجامعات محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كانت جمعيها مرتفعة، 

) لتحسين 3.788) لرضا العاملين، و (3.972إذ تراوحت قيم المتوسط الحسابي ما بين(

تأثر إيجابيا بعناصر  كفاءة العاملين، وهذا يدل على أن المتغير التابع في هذه الدراسة قد

 ستراتيجي وانعكس طرديا معها وفيما يلي تفصيل لذلك: التخطيط اإل

 
أوضحت النتائج أن هناك ضعفا في التواصل بين القيادات في الجامعات الخاصة  .أ 

األردن والعاملين فيها فيما يتعلق بعملية الحوار وتجاذب األفكار واالهتمام  في

بعمليات العصف الفكري بين العاملين والقيادات التي تقود الجامعات الخاصة في 

 األردن.

ويرى الباحث أن سبب ذلك قد يعود لعدم إعطاء إدارات الجامعات األهمية  

لحوار بين العاملين وبين اإلدارة العليا ألن الالزمة واألولوية المطلوبة لعملية ا

بعض إدارات الجامعات تعتقد أن العاملين لديها لديهم نفس الفهم والوضوح الذي 

يعرفونه لما ستحققه الجامعة من طموحات وتفترض في أن جميع العاملين لديها 

 ية الجامعة ورسالتها عن ظهر غيب.يفهمون رؤ 
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ضعفا في جانب مراعاة الجامعات الخاصة في أشارت نتائج الدراسة أن هناك   .ب 

لمصلحة العاملين وبما يحقق حاجاتهم وينعكس ذلك في تحقيق األهداف  األردن

اإلستراتيجية لهذه الجامعات وخصوصا عندما تحاول هذه الجامعات تعديل رسالتها 

بما يتفق والظروف الخارجية والداخلية التي تمر بها هذه الجامعات سواء من 

و دمج بعض األقسام واألنشطة أو الخروج من أل في مجال عمل معين الدخو 

 نشاط ذات فجوة إستراتيجية مرتفعة.

ويرى الباحث أن سبب ذلك قد يعود إلى عدم التواصل الدوري بين إدارة الجامعة 

لين غالبا و العليا وبين جميع العاملين وأن آراء العاملين في حال لقاءاتهم بالمسؤ 

غير مكتوبة مما يساعد على عدم األخذ بها. كما قد يكون سبب ماتكون شفوية و 

ذلك ضعف إدارة الحلقة الوسطى بين العاملين في المستويات الدنيا وبين اإلدارة 

العليا مما يؤدي إلى عدم إيصال حاجات العاملين بالشكل الصحيح وبالوقت 

من رسالتها المناسب مما ينعكس سلبا على وضع العاملين عندما تعدل الجامعة 

 أو عند إتخاذ قرار قد يمس مصلحة العاملين بشكل مباشر.

أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن هناك ضعفا فيما يتعلق بأخذ طموحات العاملين  . ج

في الجامعات الخاصة في األردن بعين االعتبار وخصوصا عندما تضع 

عكس في ، الذي ربما يناألردن أهدافها اإلستراتيجيةالجامعات الخاصة في 

انخفاض مستوى تحقيق هذه األهداف. كما ان هذه الضعف قد يؤول الى عدم 

تحفيز العاملين في الجامعات الخاصة في األردن النجاز مهام األعمال التي توكل 

 اليهم.
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لى عدم التواصل الدوري إأن سبب هذا الضعف قد يعود أيضا  ويرى الباحث

أن إدارة الجامعة غالبا ماتعتمد على رؤساء  والفعلي بين إدارة الجامعة والعاملين أو

األقسام الذين اليعكسون الجانب الحقيقي لطموحات العاملين وأن هناك ضعفا في 

 برامج الحوافز المعمول به بالجامعة.

بينت نتائج الدراسة أن هناك مشكلة في تخصيص مورد الوقت في تحقيق  .د 

لديها ضعف في ترتيب  األهداف من منطلق أن الجامعات الخاصة في األردن

 أولوياتها في تحقيق األهداف التي تتطلع الى تحقيقها من بعد إستراتيجي.

ويرى الباحث أن االهتمام بالوقت تختلف درجته بين قسم وقسم في الجامعة وبين 

دارة الوقت مشكلة التنحصر  عمادة وأخرى تبعا إلسلوب العميد أو رئيس القسم وا 

نما تتعداها لقطاعات أخرى بسبب تداخل النشاطات في الجامعات الخاصة فقط إ

أو اعتماد بعض اإلجراءات على غيرها مما يؤدي إلى التأخير في تحقيق أهداف 

 الجامعة.

هناك ضعف فيما يتعلق بعمليات التنسيق المستمر فيما يتعلق بتلبية حاجات  .ه 

في العاملين في الجامعات الخاصة في األردن االمر الذي قد يسبب تراجعا 

 مستوى الرضا المتحقق عند العاملين في هذه الجامعات.
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ويرى الباحث أن ذلك نتيجة انخفاض اهتمام هذه الجامعات بتوفير الحوافز المادية 

والمعنوية لألفراد العاملين فيها وعدم وجود متابعة من قسم الموارد البشرية بأهمية 

 أثر هذه الحوافز على رضا العاملين.

لدى الجامعات الخاصة في األردن ضعفا نسبيا فيما يتعلق  بينت النتائج أن .و 

بتحسين كفاءة العاملين لديها ، وربما يعود ذلك أن جميع العاملين من أعضاء 

 الهيئة التدريسية هم من حملة الشهادات العليا في اختصاصاتهم .

ويرى الباحث أن عدم االهتمام بوضع خطط للتدريب والتنمية لجميع العاملين من 

 أعضاء هيئة تدريسية أو إداريين هو السبب الرئيس وراء هذا الضعف.

هناك ضعف فيما يتعلق بترسيخ االنتماء المطلق من العاملين في الجامعات  .ز 

الخاصة في األردن لها وهذا قد يعود الى ارتفاع معدل دوران العاملين في هذه 

لمختلفة و المقدمة من الجامعات الذي ربما يعود الى الحوافز المادية والمعنوية ا

 الجامعات الخاصة للعاملين فيها.

ويرى الباحث بأن بناء الوالء المطلق من العامل لجامعته يحتاج إلى جهد موجه 

يقوم على اعتبار أن مصلحة العامل هي من مصالح الجامعة العليا وهذا سيؤدي 

ريك في ه شأنكان عضو هيئة تدريس أو إداريا بإلى خلق شعور لدى العامل إن 

نتماء الذي هو األساس لتحقيق هذه الجامعة وبالتالي  فهذا الشعور سيرسخ مبدأ اال

 الوالء للجامعة.
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 النتائج المتعلقة باختبار فرضيات الدراسة: )1-2-(5
 

وجود تأثير ذي داللة إحصائية للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة بأبعاده  )1

اإلستراتيجية، والوقت) في تحسين األداء في الجامعات (الرؤية، والرسالة، واألهداف 

 ).α≤ 0.05الخاصة في األردن عند مستوى داللة (

إلى صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسة عند  ةالنتائج اإلحصائي قد أشارتو 

أبعاد التخطيط  من أثرالنتائج  هبينت ويرى الباحث بأن ما)، α≤ 0.05مستوى داللة (

) من 0.721ي إلدارة الجودة الشاملة كمتغير مستقل قد فسرت ما مقداره (اإلستراتيج

التباين في المتغير التابع (تحسين األداء) هي قوة تفسيرية عالية نسبيا تعكس درجة 

وعليه فقد تم رفض فرضية الدراسة الرئيسة ن قوة واستقرار أنموذج الدراسة، مقبولة م

يوجد أثر ذو داللة يلة التي تنص على أنه "بصورتها العدمية وقبلت الفرضية البد

(الرؤية، والرسالة،  اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة بأبعادها إحصائية للتخطيط

 األردن تحسين األداء في الجامعات الخاصة فيفي واألهداف اإلستراتيجية ، والوقت) 

 ).α≤ 0.05( عند مستوى داللة

 
 يط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة ببعد الرؤيةوجود تأثير ذي داللة إحصائية للتخط )2

      تحقيق رضا العاملين في الجامعات الخاصة في األردن عند مستوى داللة  في

)α≤ 0.05.( 

وجود تاثير ذي داللة إحصائية لبعد الرؤية في  نتائج التحليل اإلحصائي قد أظهرتو 

يرى و  ،جامعات الخاصة في األردنالتخطيط اإلستراتيجي في تحقيق رضا العاملين في ال
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هذا يعني بأن اإلهتمام بالرؤية كبعد من أبعاد التخطيط اإلستراتيجي يؤدي إلى الباحث بأن 

زيادة في تحقيق رضا العاملين ، وهذا يؤكد عدم صحة الفرضية العدمية األولى وعليه 

ائية للتخطيط ترفض وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على " وجود تأثير ذي داللة إحص

اإلستراتيجي ببعد الرؤية في تحقيق رضا العاملين في الجامعات الخاصة في األردن عند 

 )".α≤ 0.05مستوى داللة (

 
وجود تأثير ذي داللة إحصائية للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة بأبعاده  )3

في األردن عند (الرسالة، والوقت) في تحسين كفاءة العاملين في الجامعات الخاصة 

 ).α≤ 0.05مستوى داللة (

وجود تأثير ذي داللة إحصائية للتخطيط  نتائج التحليل اإلحصائي قد أظهرتو 

اإلستراتيجي ببعديه (الرسالة ، والوقت) في تحقيق كفاءة العاملين في الجامعات الخاصة 

ويرى ، ) للوقت2150.) للرسالة، و(β ).3770في األردن حيث بلغت قيمة درجة التأثير

يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بالتخطيط الباحث بأن هذا 

اإلستراتيجي ببعديه (الرسالة، والوقت) يؤدي إلى زيادة في تحسين كفاءة العاملين ،وهذا 

 يؤكد عدم صحة الفرضية الفرعية الثانية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:

ائية للتخطيط اإلستراتيجي بأبعاده (الرسالة والوقت) في "وجود تأثير ذي داللة إحص

         تحسين كفاءة العاملين في الجامعات الخاصة في األردن عند مستوى داللة

)α≤ 0.05.( 
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 السابقة العربية مع نتائج الدراسة الحالية مقارنة بين الدراسات )1-5( جدول

مدى االتفاق     
 و االختالف

 نتائجها اليةنتائج الدراسة الح
الدراسة 
 السابقة

لم يتم اختبار أي بعد للطالب  اختالف
 في هذه الدراسة

رضا مرتفع للطالب على تجهيزات الجامعة ورضا 
منخفض للخطط الدراسية والكادر واألكاديمي 

 واألنظمة والتعليمات

 ناجي

1998 

ارتفاع مستوى األهداف  اتفاق
 اإلستراتيجية

تراتيجيات تحسين الجودة واس لتنسيق لتنفيذ برامج
 الشاملة في الجمعات األردنية

 أيوب

2000  

إحصائية  وجود تأثير ذي داللة اتفاق
للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة 

 الجودة الشاملة

اعتماد تصور مقترح لتطوير نموذج إلدارة الجودة 
 الشاملة في الجامعات األردنية العامة

 بدح 

2003 

إحصائية  وجود تأثير ذي داللة اتفاق
للتخطيط اإلستراتيجي  إلدارة 

الجودة الشاملة في تحسين 
 كفاءة العاملين

تقوية العالقة التنظيمية بين الجهات المشرفة على 
التعليم والتدريب والتوظيف، وتحسين البيئة التعليمية 

 لرفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي

  دبي

2007 

 وجود تأثير ذي داللة إحصائية اتفاق
للتخطيط اإلستراتيجي  إلدارة 

الجودة الشاملة في تحسين 
 كفاءة العاملين

تطبيق نظام الجودة يعمل على تحسين األداء 
وتطويره وتفوق بعض الجامعات من حيث الميزة 

 التنافسية

  غانم

2008  

لم تختبر الدراسة الحالية أية  اختالف
 معوقات في الجامعات

ي تعزى لمتغير وجود معوقات بسبب المركزية الت
 الجامعة

 مدوخ

2008  

(رضا  مستوى تحسين األداء اتفاق
العاملينن وتحسين كفاءتهم) 

التخطيط  يتأثر إيجابيا بعناصر
اإلستراتيجي إلدارة الجودة 

الشاملة في الجامعات الخاصة 
 في األردن

دارة  وجود خصائص مشتركة بين التعلم التنظيمي وا 
ت التعليم العالي الجودة الشاملة وأن أداء مؤسسا

وفق إدارة الجودة يعد أداة فعالة لقياس كفاءة اإلدارة 
العليا، وكال المفهومين يسهم في بناء ثقافة 

 المؤسسة

العربي 
 والشقالن
2009 
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لم تختبر الدراسة الحالية أي  اختالف
 بعد من هذه األبعاد

 

االلتزام الشديد بالقوانين الجامعية ومواعيد القبول 
االمتحانات وعدم تجاوزها وكذلك  والتسجيل و

التشديد في مختلف نواحي التعليم الجامعي والعمل 
على إيجاد توأمة بين الجامعات الفلسطينية من 
جهة والجامعات الفلسطينية والعربية والدولية من 
جهة أخرى لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بشكل 

 منظم

المزين 
وسكيك 
2012 

 

اي بعد من  لم تختبر الدراسة اختالف
 هذه األبعاد

وجود معوقات تحول دون تطبيق إدارة الجودة 
الشاملة في الوقت الراهن على الرغم من وعي 

 أعضاء هيئة التدريس بمتطلبات هذه الجودة

إدريس وأحمد 
واألختر 
2012 
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 :األجنبية مع نتائج الدراسة الحالية ) مقارنة بين الدراسات السابقة2-5جدول(
 

 نتائج الدراسة الحالية نتائجها الدراسة السابقة
   مدى االتفاق 
 واالختالف

 كوت
Coate 1990 

أن أغلب المؤسسات التعليمية تعمل على إنجاز 
 الجودة الشاملة في جزء من مناهج سياسة
 الطلبة.

لم تختبر الدراسة 
أي بعد  الحالية

 للمناهج في الجامعات

 اختالف

 براون وجاكولين
Brown & Jacqeline  

1995 

عدم وجود عالقة بين مدة الخدمة والجنس على 
ووجود اختالفات في  تطبيق إدارة الجودة الشاملة

بعض المتغيرات مثل المستوى التعليمي والعمر 
قد تؤثر على  يوالخلفية العقلية ومكان العمل والت

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة

الدراسة  لم تختبر
 الحالية أي بعد من

 هذه األبعاد

 اختالف

 لويس وسميث
Lewis & Smith 

1997 

تطبيق الجودة الشاملة في الجامعة يسمح لها 
قد حددت و  باإلرتباط بالمجتمع بصورة أفضل

الدراسة العناصر األساسية التي تقوم عليها 
 الجودة الشاملة في التعليم

وجود تأثير ذي داللة 
إحصائية للتخطيط 
اإلستراتيجي إلدارة 

 ودة الشاملةالج

 اتفاق

  هويمز
 Hoimes 

       1997 

إدارة الجودة الشاملة قابلة للتخطيط بشكل مباشر 
على مؤسسات التعليم العالي إذا ما استخدمت 

 بشكل فعال

وجود تأثير ذي داللة 
إحصائية للتخطيط 
اإلستراتيجي إلدارة 

 الجودة الشاملة

 اتفاق

 جوبال
Gopal  
1999 

اسية في إدارة الجودة ينعكس قياس المبادىء األس

على مستوى األداء في المؤسسة ويؤثر على 

 التميز في العمل

وجود تأثير ذي داللة 
إحصائية للتخطيط 
اإلستراتيجي  إلدارة 
الجودة الشاملة في 

 تحسين أداء العاملين

 اتفاق

   سويسن
Soisson 2000 

 ليللس

تكن أن مخرجات إدارة الجودة الشاملة لم 

 بالمستوى المطلوب

                                            

وجود تأثير ذي داللة 
 إحصائية للتخطيط

 إلدارة  اإلستراتيجي 
 الجودة الشاملة

 اتفاق
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Lillis  

2005 

أدلة تجريبية تدلل على أن استثمار عوائد 
التخطيط اإلستراتيجي وعمليات التقييم الذاتي 

 فعالة في تحسين األداء المؤسسي

ثير ذي داللة وجود تأ
إحصائية للتخطيط 
اإلستراتيجي  إلدارة 
الجودة الشاملة في 

 تحسين أداء العاملين

 اتفاق

 نجف آبادي وآخرون
Najfabadi, Sadeghi 

& Habibzadeh  
2008 

االهتمام بالزبون الداخلي للجامعة كاالهتمام 
بالزبون الخارجي، وأن تكون قرارات اإلدارة 

مات حقيقية، والتحسين معتمدة على معلو 
المستمر إلدارة الجودة، والتركيز على المدخالت 
في العملية التعليمية ، والتزام جميع العاملين في 

 الجامعة بمسؤولياتهم.

وجود تأثير ذي داللة 
إحصائية للتخطيط 
اإلستراتيجي  إلدارة 
الجودة الشاملة في 

 تحسين أداء العاملين
 

 اتفاق

 سلطان وونغ
Sultan & Wong 

2010 

أهمية خدمة الجودة في التعليم العالي ووجود 
بعض المشكالت في أبعاد الجودة للتعليم العالي 
وأن التعليم العالي يواجه منافسة بين الطلبة وأن 
 قطاع التعليم العالي يمكن اعتباره خدمة تسويقية.

اختبرت الدراسة  عددا 
من هذه األبعاد ولم 

 تختبر عددا آخرا

 اختالف في
جانب واتفاق 

في جانب 
 آخر

 األصفهاني وآخرون
Yarmohammadin, 

Mazaffary & 
Esfahani 

2011 

) لتقييم الجودة AQIPصالحية تطبيق نموذج (
في كل الجامعات، وأن على الجامعات إعطاء 

 األهمية للجودة

اختبرت الدراسة بعدا 
من هذه األبعاد ولم 

 تختبر اآلخر

اختالف في 
جانب واتفاق 

نب في جا
 آخر
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 :التوصيات) 2 -5(

بناء على نتائج هذه الدراسة التي اعتمدت على نتائج التحليل الوصفي  للمتغيرات المستقلة 

لعناصر التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة بأبعاده (الرؤية، والرسالة، واألهداف 

رها على المتغيرات التابعة اإلستراتيجية، والوقت) في الجامعات الخاصة في األردن  وأث

لعناصر تحسين األداء بأبعاده (تحقيق رضا العاملين، وتحسين كفاءة العاملين)، فإن الباحث 

يضع التوصيات التالية والموجهة للجامعات الخاصة في األردن لالستفادة منها في التخطيط 

 اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة كل في جامعته:

ور التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في الجامعات محل وجوب االهتمام بد .1

الدراسة وذلك لما له من عالقة تأثير معنوي في تحسين االداء في الجامعات الخاصة 

 في األردن.

 
جعل التخطيط اإلستراتيجي جزءا من الثقافة التنظيمية للجامعات محل الدراسة حتى   .2

 تغالله في تحقيق المزايا التنافسية.يلقى القبول فيها ومن ثم يمكن اس

 
تشكيل وحدة للتخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة مهمتها تعزيز واثراء الجامعات   .3

بالبيانات والمعلومات المطلوبة واإلسهام في رسم معالم إستراتيجيات الجامعات الخاصة 

 في األردن على األمد البعيد.

 
ارة الجودة الشاملة جزءا من البرنامج التدريبي الخاص جعل التخطيط اإلستراتيجي إلد  .4

بالقيادات اإلدارية العليا في الجامعات الخاصة في األردن، من أجل تنمية أبعاد التخطيط 
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د إلى كل ما هو جديد من اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة فيهم وصقلها بحيث تقو 

 ستراتيجيات وخطط على المدى البعيد.ا  قرارات و 

 
شجيع القيادات اإلدارية التي تملك موهبة قراءة المستقبل باتجاه تطوير رسالة المنظمة ت .5

مكانية صياغتها كأهداف إستراتيجية قابلة للتطبيق ضمن طموح الجامعات الخاصة في  وا 

 األردن على المستوى المحلي واالقليمي.

 
تخطيط تشجيع باحثين آخرين مستقبال لدراسة أثر عناصر أخرى من عناصر ال .6

على عناصر  )Core valuesالقيم األساسية ()، و (Goalsاإلستراتيجي مثل الغايات 

والمطابقة  )،(Characteristicsالخصائص مثل أخرى من عناصر الجودة الشاملة

)Conformity،( ) والموثوقيةReliability مما يمكن الجامعات الخاصة من االستفادة (

 من هذه الدراسات مستقبال.
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 )1ملحق رقم (

 قائمة بأسماء المحكمين األكاديميين ألداة الدراسة

 

 

 الجامعة االسم الرقم

 العلوم التطبيقيةجامعة  أ.د. محفوظ جودة 1

 جامعة الشرق األوسط أ.د. محمد النعيمي 2

 جامعة البترا أ.د. نجم العزاوي   3

 جامعة اليرموك أ.د. زهير الصباغ 4

 جامعة البترا أ.د. صباح حميد  5

 جامعة االسراء أ.د. زكريا الدوري 6

 جامعة الشرق الوسط د. ليث الربيعي 7

 شرق األوسطجامعة ال د. كامل حواجرة  8

 جامعة الشرق الوسط د. سامر الدحيات  9

 جامعة الشرق األوسط د. عبد العزيز الشرباتي 10

 جامعة الشرق األوسط د. اسعود المحاميد 11

 جامعة فيالدلفيا د. أحمد المعاني  12

 جامعة فيالدلفيا د. ناصر جرادات  13
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 )2ملحق رقم (

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 مستجيبة،،،أختي ال

 أخي المستجيب،،،

 تقدير،،، تحية احترام و

 

 استبانة حول موضوع:

 ستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في تحسين األداء في أثر التخطيط اإل

 الجامعات الخاصة في األردن

 

ستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في تحسين تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التخطيط اإل

ألهمية رأيكم حول موضوع الدراسة، أرجو التكرم في الجامعات الخاصة في األردن، و  األداء

) مقابل اإلجابة التي تناسب xباإلجابة عن األسئلة الواردة في هذه االستبانة، وذلك بوضع إشارة (

البحث العلمي و هذه ألغراض دلون بها سوف تعامل بسرية تامة و رأيكم علما  بأن البيانات التي ست

 الدراسة فقط.

 شكرا لتعاونكم

 الباحث                                                             

 هاني محمود مرزوقة             
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 القسم األول: معلومات عامة

) أمام رمز  xالرجاء وضع اشارة ( تقديم معلومات عامة عن المشارك، لى إيهدف هذا القسم 

 جابة المناسبة:اإل

 

 انثى  ذكر  وع االجتماعي:الن -1

 

  العمر: -2
 30أقل من  -20

 سنة
 

أقل من -30

 سنة 40
 

40-49 

 سنة
 

سنة  50

 فأكثر

 

 الخبرة في العمل: -3
 

 
 5أقل من 

 سنوات
  سنوات 10-5من  

 10أكثر من 

 سنوات

 

  بكالوريوس  دبلوم فما دون  المؤهل العلمي: -4
دراسات عليا 

 (ماجستير،دكتوراة)

 

 المركز الوظيفي: -5

  رئيس جامعة 
نائب /مساعد 

 رئيس
 عميد 

  نائب عميد 
رئيس قسم 

 أكاديمي
 

مدير دائرة 

 إدارية
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 معلومات حول متغيرات الدراسة

العبارات الواردة في هذه القائمة تمثل متغيرات الدراسة، يرجى قراءتها و بيان رأيكم في كل منها، 
 عبارة.على اإلجابة المحاذية لكل (×) ذلك بوضع إشارة و 

 المتغيرات المستقلة: عناصر تخطيط إدارة الجودة

 رسالة المنظمة يعد التخطيط من أهم المقومات لتحقيق جودة أداء المنظمة من خالل وضع رؤية و
 ستراتيجيةبتحقيقها ووضع البدائل اإل سترايجية التي ستلتزم المنظمةو من حيث وضع األهداف اإل

 تحقيق أعلى درجات الجودة الشاملة.في الوقت المثالي حتى تتمكن من 

 العبارة ت

            موافق 
 بشدة

 

 موافق

 

 

 محايد

 

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

5 4 3 2 1 

 ستراتيجي إلدارة الجودة الشاملةالرؤية في التخطيط اإل 

 ستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة:في التخطيط  اإل 

      ا الجميعتمتلك الجامعة رؤية واضحة يعلمه 1

      تقوم الجامعة بنشر ثقافة رؤيتها لجميع العاملين  2

تقوم الجامعة بتطوير رؤيتها بما يتالءم مع وضعها التنافسي بين  3
      الجامعات

      تحاور إدارة الجامعة العاملين لديها في وضع رؤيتها 4

      يدرك جميع العاملين ما تطمح الجامعة الوصول إليه 5

      تمتلك الجامعة رؤية مكتوبة 6

 ستراتيجي إلدارة الجودة الشاملةالرسالة في  التخطيط اإل 

 ستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة:اإلفي التخطيط  

      تمتلك الجامعة رسالة واضحة تعكس رؤيتها التعليمية 7
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      تقوم الجامعة باستطالع آراء العاملين عند وضعها لرسالتها 8

تقوم الجامعة بين الفترة و األخرى بتطوير رسالتها حسب وضعها  9
      التنافسي في السوق

      تراعي الجامعة مصلحة العاملين عند تعديل رسالتها 10

         تنتهج الجامعة أسلوب اللقاءات الدورية لمراجعة رسالتها  11
      و تطويرها

لديها يمارسون عملهم بشكل يخدم  تتأكد الجامعة من أن العاملين 12
      رسالتها

ف المجتمعية و المهنية الحالية تراعي رسالة الجامعة الظرو 13
      المتوقعةو

      تتميز رسالة الجامعة بإمكانية التطبيق 14

      يمكن لرسالة الجامعة تحقيق احتياجات العاملين لديها 15

      يدين من خدماتهاتسعى الجامعة إلى إرضاء المستف 16

      و سياسات و برامجامعة إلى تحويل رسالتها إلى خطط تسعى الج 17

      تعتبر رسالة الجامعة المرجع الدائم للقرارات داخل الجامعة 18

 ستراتيجية في  التخطيط االستراتيجي إلدارة الجودة الشاملةاألهداف اإل 

 دة الشاملة:ستراتيجي إلدارة الجواإلفي التخطيط  

      ستراتيجية واضحة تحقق الجودة المطلوبةإتمتلك الجامعة أهدافا   19

      ستراتيجيةيتم إشراك العاملين عند وضع األهداف اإل 20

ستراتيجية حسب التغير في تسعى الجامعة إلى تعديل أهدافها اإل 21
      السوق التنافسي

ن اإلعتبار عند وضع أهدافها تأخذ الجامعة طموحات العاملين بعي 22
      ستراتيجية اإل

      رؤيتها المستقبلية وستراتيجية للجامعة برسالتها اإل ترتبط األهداف 23
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       ستراتيجية للجامعة وفقا إلمكانياتها يمكن تحقيق األهداف اإل 24
      قدراتهاو

      ستراتيجية بأنها قابلة للقياستتصف أهداف الجامعة اإل 25

    ستراتيجية للجامعة في توجيه قدرات المنظمة تساهم األهداف اإل 26
      تحديد أولوياتهاو

     ستراتيجية للجامعة في توجيه قدرات المنظمةتساعد األهداف اإل 27
      تحديد أولوياتهاو

ستراتيجية للجامعة على ترجمة الرؤية تساعد األهداف اإل 28
      تويات محددة األداءاالستراتيجية إلى مس

            ستراتيجية للجامعة في تحقيق اإلتصالتساهم األهداف اإل 29
      التنسيق بين مختلف المستويات اإلداريةو

      نجاز مهامهمإستراتيجية العاملين في تحفز األهداف اإل 30

         ستراتيجية في صياغة األهداف التشغيلية تساعد األهداف اإل 31
 الفرعية للجامعةو

     

 ستراتيجي إلدارة الجودة الشاملةالوقت في التخطيط اإل 

 ستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة:اإلفي التخطيط  

      تحدد إدارة الجامعة جدوال  زمنيا  لتحقيق أهدافها 32

      ستراتيجيإتحدد الجامعة الوقت الكافي لتحقيق كل هدف  33

وقت عامال  مهما  في ضبط الموارد المطلوبة لتحقيق يعتبر ال 34
      أهداف الجامعة

      يعتبر الوقت معيارا  مهما  لتقييم األداء المؤسسي في الجامعة 35

تعتبر الجامعة الوقت قيمة جوهرية يجب احترامها في تحقيق  36
      خطتها
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 المتغيرات التابعة: عناصر تحسين األداء
 صر تحسين األداء بعالقة بينها وبين عناصر تخطيط ادارة الجودةتتأثر عنا

 العبارة ت 

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

5 4 3 2 1 

 ستراتيجي إلدارة الجودة الشاملةتحقيق رضا العاملين في  التخطيط اإل 

 ستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة:في التخطيط  اإل 

      الجامعة مبدأ العدالة بين موظفيهاتحقق  37

      تحقق الجامعة مبدأ المساواة بين موظفيها 38

      تتعامل الجامعة مع العاملين لديها بشفافية  39

تشرك الجامعة العاملين في اتخاذ أي قرار يؤثر على احتياجاتهم في  40
      العمل

      حترام من رؤساءهم في العمليشعر العاملون في الجامعة بالتقدير واإل 41

تحرص إدارة الجامعة على مشاركة العاملين لديها في مناسباتهم  42
      اإلجتماعية داخل و خارج الجامعة

تقوم الجامعة بتوفير خدمات لعائلة العامل مثل تعليم أبنائهم، و التأمين  43
      الطبي

      ملين لديها توفر الجامعة بيئة عمل مريحة مناسبة للعا 44

      تحرص الجامعة على تقديم حوافز مادية و معنوية للعاملين لديها 45

      تتابع الجامعة بشكل مستمر حاجات العاملين لديها 46

      توفر الجامعة فرص الترقية للعاملين 47

 ستراتيجي إلدارة الجودة الشاملةتحسين كفاءة العاملين في التخطيط اإل 

 ستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة:التخطيط  اإلفي  



149 
 

 

 

 

 

 

 

      تعتمد إدارة الجامعة تحسين كفاءة العاملين معيارا  لتقييم األداء بها  48

تحرص الجامعة على رفع مستوى أداء العاملين المهني بتحقيق  49
      التنمية المهنية لهم

ءة العاملين و بين يجابية بين تحسين كفاإتعتقد الجامعة بوجود عالقة  50
      تحسين أدائهم

يؤثر تحسين كفاءة العاملين في الجامعة على وضعها التنافسي بين  51
      الجامعات

يؤدي تحسين كفاءة العاملين إلى تقليل التكاليف المادية على المدى  52
      الطويل في الجامعة 

نعكس إيجابيا  على تعتقد الجامعة بأن تحسين كفاءة العاملين لديها سي 53
      دخل الجامعة 

تسعى الجامعة إلى ادخال التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في تحسين  54
      كفاءة العاملين

          نتماء تمتلك الجامعة المرونة الكافية لدعم العامل لديها لبناء اال 55
      و الوالء المطلق للجامعة 

ولوجية لتحسين كفاءة سهيالت المالية و التكنتوفر إدارة الجامعة الت 56
      العاملين

تأخذ الجامعة بعين اإلعتبار المتغيرات في المجتمع المحلي و التي قد  57
      تؤثر على تحسين كفاءة العاملين

      تعطي إدارة الجامعة األولوية األولى لتحسين كفاءة العاملين لديها 58
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