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اإلهداء
اإلهدا ء




إلى شجرتي التي ال تذبؿ ،الى العطاء الذم يفيض بال حدكد ،إلى مف صنعت المجد بؿ ىي المجد
نفسو ،رضاؾ كدياف مف نير الرضا ،إلى مف ىي أقرب لي مف ركحي ...أمي ا ح ة

إلى الذم أستمد مف سنا ركحو ينابيع األمؿ كضكء الكفاء ،إلى رمز الرجكلة كالتضحية ،إلى مف دفعني
افتخارا ،إلى مف قدـ لي كؿ شيء مقابؿ ال شيء ..أ ي ا حن ن
إلى العمـ كبو أزداد
ن

إلى مف أشرقت شمسو في سماء حياتي ،إلى مف عممني أف األعماؿ الكبيرة ال تتـ إال بالصبر كالعزيمة
كاإلصرار ،إلى مف أكرمني اهلل بو...ز جي ا ح ب

إلى نكر عيكني...كنبض قمبي ...أ نائي (مالؾ) ك(تكما)
إلى الذيف ىـ سند لي كبيـ أستمد عزتي كاصرارم(..إخ ي)
إلى القمكب الطاىرة الرقيقة كالنفكس البريئة إلى رياحيف حياتي (..أخ ا ي)
إلى أىؿ زكجي آل أ

شرار الكراـ

إلى أىمي كأحبائي في الداخؿ كالخارج جميعا ،أىدم ثمرة ىذا الجيد المتكاضع

ب

ذكرىوتقدور

شكر وتقدير

ش ُك ُر ِ َن ْف ِ ِو] {لقماف}12:
ش ُك ْر فَِإ َّن َما َ ْ
قاؿ تعالىَ َ [ :م ْن َ ْ
كقاؿ رسكلو الكريـ " " : من صنع إ كم معر فاً فكافئ ه فإن م جد ا ما كافئ نو فادع ا و ح ى

ر ا أنكم قد كافأ م ه "(أبك داكد ،ب.ت ،ج.)128:2
الحمد هلل رب العالميف حمدان كثي انر طيبان مباركان فيو ،يميؽ بجاللو كعظيـ سمطانو ،كالصالة
كالسالـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف سيدنا محمد  ،الحمد هلل الذم أخرجنا مف ظممات الجيؿ
كالكىف إلى أنكار المعرفة ،الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ ،الميـ عممنا ما ينفعنا،
كانفعنا بما عممتنا ،كزدنا عمما .
ال لما جاء في حديث أبي ىريرة  ،عف النبي " :ال شكر اهلل من ال شكر ا ناس"
امتثا ن

عمي بالتكفيؽ بإنجازىا أف
(أخرجو االماـ أحمد في مسنده) ،يسعدني بعد إتماـ دراستي التي أنعـ اهلل ّ
أتقدـ بالشكر كاالمتناف إلى جامعة األزىر بغزة كعمادة الدراسات العميا التي أتاحت لي فرصة إكماؿ
دراستي العميا ،كالى أعضاء ىيئة التدريس الكراـ بقسـ أصكؿ التربية
ف ا خط ب
أتكجو بخالص الشكر كالتقدير دك ر /محمد ىاشم آغا  ،ؤل اذ ا دك ر /عامر
عمي بالجيد كالتكجيو فكانا نعـ المرشد كالمكجو ،سائم نة اهلل
المشرفاف عمى ىذه الرسالة ،كالمذيف لـ يبخال ّ
– عز كجؿ  -أف يديـ عمييما مكفكر الصحة كالعافية كأف يجزييما عني خير الجزاء ،إنو سميع مجيب.
كما أتكجو بجميؿ الشكر ،كعظيـ االمتناف إلى كؿ مف ا دك ر /صي ب كمال األغا ،كا دك ر /محم د
ع د ا مج د ع اف ،لتفضميما بقبكؿ مناقشة الرسالة ،كالحكـ عمييا ،كاثرائيا بمالحظاتيما السديدة رغـ
أعبائيما األكاديمية كاإلدارية.
كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ الى كؿ مف الدكتكر /ياسر ابراىيـ أبك شرار كالدكتكر /حسيف
إبراىيـ أبك شرار لما بذلكه مف نصح كاىتماـ أثناء إعداد ىذه الرسالة.
كما كأقدـ عظيـ الشكر إلى األساتذة المحكميف عمى ما قدمكه لي مف نصائح ساعدت في إخراج
االستبانة بصكرتيا النيائية .كما أتقدـ بالشكر لجميع أفراج العينة عمى ما أبدكه مف تعاكف في تطبيؽ
أداة الدراسة  ،كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف قدـ لي المساعدة بأم شكؿ مف األشكاؿ كؿ باسمو
كلقبو كمسماه.
كفي الختاـ أسأؿ اهلل تعالى أف يككف ىذا العمؿ خالصنا لكجيو الكريـ ،كأف يككف مف األعماؿ
التي ال تنقطع حتى بعد انتياء الحياة ،لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ  (:إذا مات ا ن آدم انقطع عم و إال
و) .ركاه
د صا ح دع
من ثبلث :صدقة جار ة ،أ ع م ن فع و ،أ

مسمـ(.النككم676،ق .)370:ىذا كال أدعي لنفسي الكماؿ ألف الكماؿ هلل كحده ،فإف أصبت فبتكفيؽ
مف اهلل ،كاف أخطأت فمف نفسي .

ج

ملخصىالدرادة

م خص ا د ار ة
اقع أداء ى ئة االع ماد ا ج دة

زارة ا ر ة ا ع م ا عا ي غزة في ض ء اال جاىات ا عا م ة

ا معاصرة (د ار ة ق م ة).

اعداد ا احثة :رنال عدنان ا م ح س
د .محمد ىاشم آغا

إشـــــــراف:

أ.د .عامر

ف ا خط ب

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي بغزة في ضكء

االتجاىات العالمية المعاصرة مف كجية نظر عمداء كميات التربية ،كنكابيـ ،كرؤساء األقساـ ،كأعضاء

لجاف الجكدة بالجامعات الفمسطينية ككذلؾ الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند
مستكل داللة ( (α≤0.05بيف متكسطات درجات تقديرىـ ليذا الكاقع تعزل إلى المتغيرات( الجامعة،

المسمى الكظيفي).

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي األسمكب التحميمي ،أما مجتمع الدراسة

فيتككف مف ( )63فرد يمثمكف عمداء كميات التربية كنكابيـ كرؤساء األقساـ كأعضاء لجاف الجكدة
بالجامعات الفمسطينية ،أما عينة الدراسة فقد بمغت ( )50فرد ،بنسبة ( )%79.3مف مجتمع الدراسة في

الجامعات الفمسطينية (األزىر ،اإلسالمية ،األقصى) في محافظات غزة.

قامت الباحثة ببناء استبانة تتككف مف ( )49فقرة مكزعة عمى ( )6مجاالت ،ىي( :الفمسفة كالسياؽ،
األىداؼ العامة ،التخطيط المؤسسي ،القيادة ،المكارد البشرية كالمالية ،نطاؽ العمؿ) كقد استخدمت

الباحثة برنامج الحزـ اإلحصائية لمدراسات اإلجتماعية ( )SPSSحيث استخدمت مجمكعة مف األساليب
االحصائية مف بينيا النسب المئكية كالتك اررات باإلضافة إلى اختبار  ،T-testكتحميؿ التبايف األحادم
كمعامؿ ارتباط بيرسكف كاختبار ألفا كركنباخ؛ كذلؾ لتحميؿ استجابات أفراد عينة الدراسة.
قد ص ت ا د ار ة إ ى ا ن ائج ا ا ة:
 -1درجة تقدير أفراد العينة الكمية لكاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي في
ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة كانت كبيرة ،بكزف النسبي ( .)%74.5حيث جاء مجاؿ

)الفمسفة كالسياؽ) في المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره ( ،)%78.5يميو بالمرتبة الثانية مجاؿ
(نطاؽ العمؿ) بكزف نسبي ( ،)%76.2ثـ مجاؿ (التخطيط المؤسسي) في المرتبة الثالثة بكزف

نسبي( ،)%76.0بينما حصؿ مجاؿ (األىداؼ العامة) عمى المرتبة الرابعة بكزف
نسبي( ،)%74.5يميو في المرتبة الخامسة مجاؿ (المكارد البشرية) بكزف نسبي( ،)%73.5أما
مجاؿ(القيادة) فقد احتؿ المرتبة السادسة (األخيرة) بكف نسبي(.)%68.3

د
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 -2تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة( (α≤0.05بيف متكسطات درجات تقدير
أفراد العينة لكاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة تعزل لمتغير الجامعة ،كذلؾ لصالح جامعة

األزىر ،بينما لـ تكجد فركؽ تعزل لمتغير(المسمى الكظيفي).

 -3في ضكء نتائج الدراسة تـ كضع رؤية لتطكير كاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية
كالتعميـ العالي في ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة

في ض ء ن ائج ا د ار ة ،أ صت ا د ار ة ب:
-

ضركرة االستفادة مف تجارب الدكؿ المتقدمة في تطكير رؤية ىيئة االعتماد كالجكدة كرسالتيا

-

تدريب العامميف بدكائر ىيئة االعتماد كالجكدة عمى مجاؿ القيادة في إدارة الجكدة بحيث ال يقؿ

بحيث تككف أكثر قدرة عمى مكاجية التحديات كالقياـ بمسئكلياتيا.
مستكل الميارة لدييـ عف درجة كبيرة جدان.

-

التأكيد عمى أىمية مكاكبة ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي لمتطكر العممي

-

عقد لقاءات تدريبية ،ككرش عمؿ ،كنشر مطكيات مستمرة لمعامميف في ىيئة االعتماد الجكدة

-

التأكيد عمى تقديـ معايير التميز التي تشجع الجامعات الفمسطينية عمى تحسيف برامجيا كتجكيد

المعاصر في التخصصات المختمفة كفؽ الشركط األكاديمية المعتمدة عالميان.

تساعدىـ عمى تطكير البرامج األكاديمية في المؤسسات التعميمية كفؽ االتجاىات الحديثة.
أدائيا ،كفؽ مؤشرات محددة قابمة لمقياس.

 تبادؿ الخبرات كالمعمكمات بيف ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي كالجامعاتالفمسطينية لالستفادة في مجاؿ تنمية كتطكير برامجيا األكاديمية في ضكء المتغيرات المحتممة
كالمرتبطة بزيادة اإلقباؿ عمى التعميـ العالي.

 كضع نظاـ لمكافأة األداء المتميز مف القائميف عمى ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـالعالي كالجامعات الفمسطينية.
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the reality of the performance of accreditation and quality committee at
the Ministry of High Education in Gaza in the light of the contemporary
global trends (evaluative study)
Prepared by the researcher: Renal Adnan Salem Helles
Supervision:

Dr.Mohammed Hashem Agha

Prof.Amer Yousef Al-Khateeb

The Study aimed to identify the reality of the performance of
accreditation and quality at the Ministry of Education and Higher Education in
Gaza in light of contemporary global trends from the perspective of the deans
of faculties of education , and their deputies body, and heads of departments ,
and members of the committees quality Palestinian universities as well as to
detect whether there was a statistically significant differences at the level of
significance (α≤0.05) between mean scores of appreciation of this fact is
attributable to variables (college, Type of the job).
To achieve the objectives of the study researcher has used the descriptive
analytical method, the study population was made up of 63 people representing
the deans of faculties of education and their deputies , heads of departments
and members of the Quality Committee of the Palestinian universities , the
study sample has reached 50 people , by ( 79.3 % ) of the study population in
the Palestinian universities ( Al-Azhar , Islamic , Al-Aqsa ) in Gaza
Governorates
The researcher built a questionnaire consisting of 49 items distributed on (6)
areas: (philosophy and the context, the general objectives, corporate planning,
leadership, human and financial resources, the scope of work) has been the
researcher used the Statistical Package for Social Studies (SPSS) program
where It used a range of statistical methods, including percentages and
duplicates in addition to test T-test, and analysis of variance and Pearson
correlation coefficient Cronbach's alpha and test; and to analyze the study
sample responses.
The study found the following results:
1- The total degree estimating the total respondents to the reality of the
performance of accreditation and quality at the Ministry of Education and
Higher Education in the light of contemporary global trends was a big
body, the relative weight (74.5%). Where the field) philosophy and the
context was) in first place with a relative weight of (78.5%), followed by
the second field of rank (scope of work) with a relative weight (76.2%),
then the field of (corporate planning) in third place with a relative weight
(76.0%), while got field (general objectives) on fourth place with a relative
weight (74.5%), followed in fifth place the field (HR) relative weight
و
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(73.5%), while the area of (leadership) has been ranked number six (final)
with a relative weight (68.3%).
2- There are differences statistically significant at the level of significance
((α≤0.05 between mean scores of estimation respondents to the reality of
the performance and quality accreditation body attributed to the university,
and for the sake of Al-Azhar University, while there were no differences
due to the variable (Type of the job).
3- In light of the results of the study were to develop a vision and the reality
of the performance of accreditation and quality at the Ministry of
Education and
Higher Education in the light of contemporary global trends
In light of the results of the study, the study recommended that:
-The need to benefit from the experiences of developed countries in the
development of accreditation and quality vision and mission of the body so as
to be better able to meet the challenges and fulfill its responsibilities.
-Personnel training, quality circles rely on the leadership body in the quality
management so that at least the skill level they have a very large degree.
-Emphasize the importance of keeping up quality accreditation and the
Ministry of Education and Higher Education contemporary scientific
development in the various disciplines in accordance with the academic
requirements internationally approved body.
- Training events, workshops, and publish an ongoing leaflets to workers in the
form of quality accreditation helps them to develop academic programs in
educational institutions according to modern trends.
- Emphasis on providing standards of excellence that encourage Palestinian
universities to improve their programs and improve their performance,
according to specific measurable indicators.
- The exchange of experiences and information between accreditation and
quality at the Ministry of Education and Higher Education and the Palestinian
universities to take advantage in the field of development of its academic
programs in light of the potential associated with increasing demand for higher
education variables body.
- Develop a system to reward outstanding performance of those in charge of
the accreditation body and the quality of the Ministry of Education and Higher
Education and the Palestinian universities.
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اإلطار العام للدراسة


ا مقدمــــــــة

 مشك ة ا د ار ـــــــــــة
 فر ض ا د ار ــــــــــة
 أىـــداف ا د ار ـــــــــة
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 حــــد د ا د ار ــــــــــة
 مصط حات ا د ار ة

1

الفصلىاألول
اإلطارىالعامىللدرادة

ا فصل األ ل

اإلطار ا عام د ار ة
ا مقدمة:
برزت في السنكات األخيرة تكجيات عالمية تدعك إلى تطكير التعميـ العالي كبرامجو كاألخذ

بأنظمة الجكدة عمى أف تتكالىا ىيئات أك مؤسسات مستقمة عف الجيات التي تقدـ الخدمة (ك ازرة التعميـ
العالي كالجامعات) بحيث تككف ميمتيا متابعة مؤسسات التعميـ العالي كبرامجيا ،كتقكيـ أدائيا بصفة
دكرية لضماف التزاميا بالمعايير العممية في التخصصات كالبرامج األكاديمية بما ينعكس مباشرة عمى

جكدة مخرجات التعميـ العالي.

لذا كاف نجاح ىذه الجامعات في عممية التنافس في األلفية الثالثة مقترف بالجكدة كالنكعية في

التعميـ ،أم القدرة عمى تحكيؿ ما نتعممو إلى منتجات أك خدمات يمكنيا المنافسة ،مف خالؿ استجابة

الجامعات الحتياجات مجتمعاتيا ،بما يجعؿ مكاقع العمؿ كاإلنتاج ميداننا الستخداـ التعميـ كتطبيؽ
المعرفة فينعكس ذلؾ عمى قدراتيا اإلبداعية كنمكىا كتطكرىا (الحجار.)204:2013،

كعميو يكتسب مكضكع الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي كاالعتماد األكاديمي قد انر عاليان مف

األىمية ،فالجكدة شرط أساس الستم اررية كنيكض تمؾ المؤسسات لتتمكف مف الدخكؿ إلى المنافسة
العالمية ،كىي بذلؾ أماـ مياـ جديدة ،ترتكز عمى تقييـ قدراتيا التنافسية بمكجب ما تقدـ مف سمسمة
األنشطة كالممارسات التي تكاكب متطمبات العصر الحديث كالتحكالت العالمية كالمعايير الدكلية

(.)Davis, 2006: 310

كقد استخدمت معظـ الدكؿ نظـ كاجراءات كمعايير لضماف جكدة التعميـ الجامعي ،كذلؾ لما

تعرض لو المجتمع العالمي مف التغيرات في جميع المجاالت ،حيث فرضت ىذه التغيرات عمى
الجامعات ضركرة األخذ بنظاـ ضماف الجكدة ،كقد أنشاء لذلؾ ىيئات قكمية مستقمة أك غير مستقمة
لالعتماد كضماف الجكدة إلجراء دراسات تقكيمية عف أداء الجامعات كبرامجيا؛ بحيث تتسع عممية

التقكيـ لتشمؿ تقييمان عمى المستكل المحمي كالقكمي ،كتقييمان ذاتيا مف قبؿ الجامعات كالكميات نفسيا،
كتقييمان خارجيان مف الجيات كالمجاف المسئكلة عف التقييـ الخارجي ،إضافة إلى التقارير كالكثائؽ التي

تنشرىا الجامعات كالكميات (كحيؿ.)249 :2009،

كترتبط فكرة انشاء أنظمة ضماف الجكدة كاالعتماد لمجامعات مف تقييـ ميني مكثؽ لمبرامج

األكاديمية التي تقدميا؛ ليصبح لدييا تصكر مشترؾ حكؿ كيفية تقديـ محتكل كتدريس كادارة تمؾ

البرامج( .ابراىيـ)64 :2010 ،

كفي ىذا السياؽ تعددت محاكالت الدكؿ – عمى اختالؼ مستكياتيا – المتقدـ منيا كالنامي عمى

حد سكاء إلصالح نظـ تعميميا مف خالؿ تحقيؽ ضماف الجكدة كاالعتماد ،فعمى المستكل العالمي،
احتمت الكاليات المتحدة المكانة األكلى في االىتماـ بنظـ ضماف الجكدة كاالعتماد حيث قامت بتأسيس

مجالس قكمية غير حككمية لكضع معايير العتماد مؤسسات التعميـ العالي لضماف جكدتيا ،كتقكيـ
2

الفصلىاألول
البرامج اإلطار
للدرادةبيدؼ إجازتيا ،اما المممكة المتحدة فحاكلت كضع معايير لمتعميـ العالي
العامى تقدميا
التعميميةى التي

ارتبطت بالتفكؽ كالتميز( .ضحاكم ،كالمميجي)92 :2010 ،

كعمى المستكل العربي ،أخذت األردف زماـ المبادرة في التكجو نحك تبني قكانيف كنظـ االعتماد

كضماف الجكدة عندما أسست ىيئة قكمية لالعتماد في عاـ 1996ـ ،إال أف عمؿ ىذه الييئة اقتصر
عمى الترخيص كاالعتراؼ بالبرامج أكثر مف االىتماـ بالتقييـ المؤسسي الشامؿ ،كتكالت الجيكد بعدىا

مف االمارات العربية المتحدة كالسعكدية بيدؼ تأسيس آليات لضماف جكدة البرامج كالتدريس ككضع

نظـ كمعايير لمجكدة( .أميف)89 :2010 ،

كما كاف لمتعميـ العالي في سكريا جيكد كاضحة في ىذا المجاؿ حيث قامت ك ازرة التربية كالتعميـ

العالي بإصدار قرار عاـ 2006ـ بإنشاء مديرية التقكيـ كاالعتماد ىدفيا ضبط كضماف كتطكير جكدة
التعميـ العالي ،كما تـ تأسيس مركز التقييـ كضماف الجكدة في جامعة دمشؽ في عاـ2007ـ بالتعاكف
مع الجامعات األلمانية في سياؽ مشركع تعاكني أكركبي (حيدر)23 :2008،

كما صدر القرار الكزارم المصرم رقـ  1515لسنة 2001ـ بإنشاء الييئة القكمية لضماف

الجكدة كاالعتماد بالت عميـ العالي ،حيث تـ كضع نظاـ لمدراسة الذاتية بيدؼ االستفادة مف الخبرات
العالمية كاستقطاب خبراء أجانب في ىذا المجاؿ مف أمريكا ،كاستراليا ،كالياباف ،كالسكيد.
(الطالع.)48 :2005،

كعمى الصعيد الفمسطيني فقد بدأت مناقشة فكرة استحداث نظاـ ميني لضماف كتحسيف الجكدة

كالنكعية في فمسطيف بشكؿ مركز منذ 1997ـ في إطار "الخطة الخمسية لترشيد التعميـ العالي في
فمسطيف" ،التي أعدتيا آنذاؾ ك ازرة التعميـ العالي ،كترسخت الفكرة بعد سنتيف في تقرير فريؽ العمؿ

مسكدة "است ارتيجية التعميـ العالي في
ثـ في ّ
حكؿ التكجيات المستقبمية لمتعميـ العالي الفمسطيني" ،كمف ّ
ال إلى تأسيس الييئة الكطنية لالعتماد كالجكدة كالنكعية كييئة شبو مستقمة
فمسطيف" ( ،)2001كصك ن
في إطار ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي (آنذاؾ) بتنسيب مف الكزير كمكافقة الرئيس ،في

2002/1/27ـ ،ككاف اليدؼ العاـ مف كجكد ىذه الييئة ىك تحسيف كتطكير نكعية التعميـ العالي
الفمسطيني كترشيده ليتجاكب مع األكلكيات االستراتيجية الكطنية ،كضبط الجكدة كالنكعية مف خالؿ
منيجية كتعميمات كاضحة العتماد البرامج الجديدة كلمتقييـ المستمر لمبرامج القائمة (ىيئة االعتماد

كالجكدة)2015/12/12( )www.mohe.edu.ps( :2015،

إف ما دفع ك ازرة التعميـ العالي إلى تأسيس الييئة الكطنية لالعتماد كالجكدة كالنكعية لمؤسسات

التعميـ العالي ،حيث تختص ىذه الييئة بكضع معايير كمقاييس لألداء الجامعي كمراقبة أداء مؤسسات

التعميـ العالي كالتزاميا باألسس كالمعايير المعتمدة (ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.)20:2002،

كقد ازدادت أىمية التقكيـ مؤخ نار بازدياد الحاجة إلى رفع كفاءة األنظمة التربكية كتطكيرىا كالبحث

عف أفضؿ السبؿ لتحقيؽ أىدافيا ،كمراقبة مدل انسجاميا مع البيئة الخارجية ،كلزيادة فعاليتيا بحيث

تتطكر كتستمر بكمفة كجده أقؿ (الدكسرم .)15:2004 ،كما أف تعقد العممية التعميمية كزيادة
3

الفصلىاألول
مسؤكلياتيا اإلطارى
للدرادةلمتقكيـ (أبك عالـ .)6:2004،كىذا دفع الكثير مف الجامعات إلى إعادة
العامىالحاجة
ضاعفت

النظر في خططيا كأىدافيا كاجراءاتيا ،كاعطاء مزيد مف الدعـ كالتشجيع لمراجعة برامجيا؛ بيدؼ
تطكيرىا بما يتالءـ مع متطمبات العصر.

كقد جاءت نتائج العديد مف الدراسات حكؿ درجة تكفر متطمبات االعتماد بيف متكسطة كضعيفة،

منيا دراسة(القرني ،)2011،كدراسة (المقاطي ،)2011،كدراسة (مرسي ،كمصطفى ،)2011،كدراسة

(أبك مايمة ،)2014 ،كالتي قد أكصت بضركرة إيجاد كحدة مسئكلة عف متابعة الخطط ،كضركرة تكفير
ميزانيات إلعادة اليندسة لتحقيؽ الجكدة ،ككذلؾ دراسة (العنزم )2011،التي أكدت عمى ضركرة كجكد
مختصيف في تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في الكحدات المسؤكلة عف تقييـ أداء الجامعات كتحديث

مدخالتيا.

كألىمية التقكيـ كالتشخيص كالمتابعة كاإلصالح كالتطكير في أم نظاـ أساس النجاح كتحقيؽ

األىداؼ  ،كألىمية ىيئة االعتماد كالجكدة كدكرىا في كافة المؤسسات التعميمية بصفة عامة ،كفي
الجامعات بصفة خاصة مف حيث كبر حجـ مسئكلياتيا  ،كتخريج األجياؿ كالككادر المتعممة ،كتطكير
البحث ،كخدمة المجتمع كتنميت و ،دفع الباحثة إلى التفكير في تقكيـ أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة

التربية كالتعميـ العالي بغزة في ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة مف كجية نظر عمداء كميات التربية
كنكابيـ كرؤساء األقساـ كأعضاء لجاف الجكدة ،مما يجعؿ المسؤكليف عف الييئة مكضع التقكيـ عمى

ع مـ بالمشكالت كنقاط الضعؼ فييا كمف ثـ النظر في بدائؿ الق اررات كاختيار األنسب منيا  ،كىذا ما

دفع الباحثة إلجراء ىذه الدراسة كنمكذج لتقكيـ أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي

بغزة في ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة.

كلكي تظؿ ىيئة االعتما د كالجكدة في ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطيني مكاكبة ألحدث االتجاىات

العالمية البد مف اخضاعيا لمتقكيـ كالتطكير بشكؿ مستمر؛ لتحديد مستكل كفاءة الخدمات المقدمة

فييا ،كمدل تطكرىا كتحسف جكانبيا الكمية كالنكعية ،كقدرتيا عمى استيعاب كمكاكبة جميع التطكرات

المتسارعة في ضكء االتجاىات المعاصرة ،بما يضمف فعاليتيا ،كتعزيز نتائج دكرىا في تحقيؽ رسالتيا

كرؤيتيا ،لتالفي جكانب القصكر كتعزيز جكانب القكة ،كبما يمكنيا مف تطكير مؤسسات التعميـ العالي،

كتمكينيا لكي تدخؿ المنافسة كتتمكف مف البقاء كالنمك.
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الفصلىاألول
ة:ىالعامىللدرادة
مشك ة ا د اراإلطار

عمى الرغـ مف متابعة ىيئة االعتماد كالجكدة لمؤسسات التعميـ الجامعي في محافظات غزة في

ضكء االمكانات المتاحة ،فما زالت جامعاتنا تفتقر لكثير مف االمكانات مقارنة بغيرىا خاصة في ظؿ
التكسع األفقي كالمتمثؿ في زيادة عدد المؤسسات ،أك التكسع الرأسي بفتح برامج جديدة ،كبالمقابؿ
زيادة الطمب عمى التعميـ العالي ،مف حيث اجراءاتيا كنتائجيا في ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة
 -مف خالؿ االطالع عمى أراء العمداء كالعامميف في دكائر الجكدة كمراجعة نتائج بعض الدراسات

تحديا كيزيد مف مخاكؼ حدكث تدىكر في مجاؿ التعميـ الجامعي مف
السابقة ،-كىذا بدكره يشكؿ
ن
جانب المدخالت كالمخرجات كالعمميات التعميمية ،مما يتطمب دراسة عممية مكضكعية لتقكيـ أداء ىيئة

االعتماد كالجكدة لمكقكؼ عمى نقاط الضعؼ كتعزيز نقاط القكة ،مما يكفر قاعدة جيدة مف المعمكمات
عف أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي بغزة كمشكالتيا كطبيعة سيرىا ،كما تكلي
عممية التقكيـ اىتمامان خاصنا بكجيات نظر عمداء كميات التربية كنكابيـ كرؤساء األقساـ كأعضاء

لجاف الجكدة بالجامعات الفمسطينية لالستفادة منيا في إدخاؿ التحسينات عمى أداء الييئة.
مكن حد د مشك ة ا د ار ة في ا ؤال ا رئ س ا ا ي:
ما اقع أداء ى ئة االع ماد ا ج ة

زارة ا ر ة ا ع م ا عا ي غزة في ض ء اال جاىات

ا عا م ة ا معاصرة؟

ن ثق عن ا ؤال ا رئ س األ ئ ة ا فرع ة ا ا ة:

 .1ما الدرجات التقديرية لكاقػع أداء ىيئػة االعتمػاد كالجػكدة بػك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي بغػزة فػي ضػكء
االتجاى ػػات العالمي ػػة المعاصػ ػرة م ػػف كجي ػػة نظ ػػر عم ػػداء الكمي ػػات كرؤس ػػاء األقس ػػاـ كأعض ػػاء لج ػػاف

الجكدة ؟

 .2ىؿ تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ( )α≤0.05بػيف متكسػطات درجػات تقػدير
أف ػراد العينػػة لكاقػػع أداء ىيئػػة االعتمػػاد كالجػػكدة بػػك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي فػػي ضػػكء االتجاىػػات

العالمية المعاصرة تعزل إلى المتغيرات (الجامعة ،المسمى الكظيفي)؟

 .3كي ػػؼ يمك ػػف تط ػػكير أداء ىيئ ػػة االعتم ػػاد كالج ػػكدة ب ػػك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ الع ػػالي بغػ ػزة ف ػػي ض ػػكء
االتجاىات العالمية المعاصرة؟

فرض ات ا د ار ة:

ن ثق عن ا ؤال ا ثاني ،ا فرض ات ا ا ة:

 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات درجات تقدير
أفراد العينة لكاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي بغزة في ضكء االتجاىات

العالمية المعاصرة تعزل لمتغير الجامعة(األزىر ،اإلسالمية ،األقصى).
 .2ال تكجػػد فػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )α≤0.05بػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير
أفراد العينة لكاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي بغزة فػي ضػكء االتجاىػات
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الفصلىاألول
العالميةاإلطارى
للدرادةلمتغير المسمى الكظيفي(عميد كمية ،نائػب عميػد ،رئػيس قسػـ ،مكظػؼ فػي
العامى تعزل
المعاصرة

ادارة الجكدة).

أىداف ا د ار ة :

يدف ىذه ا د ار ة:

 .1التعرؼ إلى كاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي بغزة في ضكء االتجاىات
العالمية المعاصرة مف كجية نظر عمداء كميات التربية كنكابيـ كرؤساء األقساـ كأعضاء لجاف

الجكدة بالجامعات الفمسطينية.

 .2الكشػؼ عمػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )α ≥ 0.05بػػيف متكسػػطات
درجػػات تقػػدير أفػراد العينػػة لكاقػػع أداء ىيئػػة االعتمػػاد كالجػػكدة بػػك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي بغػزة فػػي
ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة تعزل إلى المتغيرات (المسمى الكظيفي ،الجامعة).

 .3ص ػػياغة بع ػػض المقترح ػػات الت ػػي ق ػػد تس ػػيـ ف ػػي تط ػػكير أداء ىيئ ػػة االعتم ػػاد كالج ػػكدة ب ػػك ازرة التربي ػػة
كالتعميـ العالي بغزة في ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة.

أىم ة ا د ار ة:

تكمف أىمي ػػة الد ارس ػػة كمبرراتي ػػا في أنيا:
 .1تمثؿ ىذه الدراسة خطكة عممية لتشخيص كاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ،
كالتعرؼ إلى نقاط الضعؼ ،كنقاط القكة ،بما يفيد في تطكير أدائيا مستقبالن لتتالءـ كاحتياجات
المجتمع الفمسطيني مف التعميـ الجامعي في األلفية الثالثة.

 .2قد تفيد ىذه الدراسة القائميف عمى ك ازرة التربية كالتعميـ في تأىيؿ كتدريب العامميف في ىيئة
االعتماد كالجكدة قبؿ الخدمة أك أثناء الخدمة في ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة.

 .3قد تفيد ىذه الدراسة الباحثيف كالمختصيف في مجاؿ ادارة الجكدة كذلؾ في تحديد المشكالت التي
تكاجو الجامعات كأدائيا كالعمؿ عمى حميا خاصة في ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة.

 .4تأتي ىذه الدراسة كمحاكلة لرفد المجاؿ التربكم بدراسة مف ىذا النكع تعتبر األكلى مف نكعيا في
محافظات غزة – في حدكد عمـ الباحثة.-

 .5تزكيد متخذم الق اررات المتعمقة بييئة االعتماد كالجكدة بمعمكمات كبيانات تساعدىـ في تحسيف
الجكانب النكعية كالكمية ألدائيا.

حد د ا د ار ة:

تـ تحديد إطار ىذه الدراسة بالحدكد اآلتية:

 حد ا م ض ع :التعرؼ إلى كاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي بغزةفي ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة مف خالؿ تشخيص الكاقع ككضع التكصيات المقترحة
لالرتقاء بأداء الييئة.
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الفصلىاألول
للدرادة
(عمداء كميات التربية كنكابيـ كرؤساء األقساـ كأعضاء لجاف الجكدة
العامىي :
اإلطارىا شر
 -ا حدد

بالجامعات الفمسطينية).

 -ا حد ا مؤ

ي :جامعات محافظات غزة (األزىرػ كاإلسالمية ،كاألقصى).

 -ا حد ا مكاني :محافظات غزة.

 ا حدد ا زماني :تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي -20142015ـ.

مصط حات ا د ار ة:
 -1األداء:

عرؼ در( )30 :2013األداء بأنو" :الممارسات كالتصرفات التي يسمكيا العامميف كالمدراء في

المنظمة في أداء أعماليـ لمكصكؿ الى أىداؼ محددة".

عرف ا احثة األداء اجرائ اً أنو" :الممارسات كالتصرفات التي يسمكيا األفراد كالعامميف بييئة

االعتماد كالجكدة في أداء أعماليـ لمكصكؿ إلى أىداؼ مخططة كمحددة مسبقان ،كحتى ال يتداخؿ أداء
مكظؼ بمسئكليات مكظؼ آخر في الييئة".
 -2ضمان ا ج دة:

تعرفيا ا ي ئة ا ق م ة ضمان ج دة ا ع م االع ماد ( )9:2008بأنيا ":تمؾ العممية الخاصة
بالتحقؽ م ف أف المعايير األكاديمية المتكافقة مع رسالة الجامعة قد تـ تحديدىا كتعريفيا كتحقيقيا عمى
النحك الذم يتكافؽ مع المعايير المناظرة ليا سكاء عمى المستكل القكمي أك العالمي ،كأف مستكل جكدة
فرص التعمـ كالبحث العممي كالمشاركة المجتمعية كتنمية البيئة تعتبر مالئمة أك تفكؽ تكقعات كافة

أنكاع المستفيديف النيائييف مف الخدمات التي تقدميا الجامعة".

عرف ا احثة ضمان ا ج دة اجرائ اً أنيا" :مجمكعة مف األنشطة ،كاإلجراءات كالسياسات،

كالعمميات ،التي تستخدميا ىيئة االعتماد كالجكدة؛ بيدؼ إجراء عممية التقييـ المؤسسي المستمر،

كالمراجعة الشاممة لكافة فعاليات العمؿ الجامعي ،لمتأكد مف جكدة مخرجات الجامعة في ضكء بعض

المعايير المتفؽ عمييا ،كالتي تركز عمى كافة عناصر المؤسسة الجامعية كمخرجاتيا".
 -3االع ماد ا مؤ

ي:

يعرؼ ك ى ر ( kohler (217 :2003االعتماد المؤسسي بأنو" :مجمكعة مف اإلجراءات

الخاصة بتقييـ الجكدة التي تيدؼ الى االعتراؼ بالبرامج الدراسية كاستحسانيا (اعتماد البرامج) أك
االعتراؼ بالمؤسسة (االعتماد المؤسسي) مف قبؿ ىيئة مستقمة غير حككمية أك حككمية تضـ

مجمكعة مف الخبراء كالمشاركيف مف المجتمع.
عرف ا احثة االع ماد ا مؤ

ي اجرائ اً أنو" :مجمكعة مف اإلجراءات أك المعايير التي تقكـ

ىيئة االعتماد أك الجية المنكطة باالعتماد المؤسسي مقابؿ استيفاء المؤسسة لمعايير جكدك نكعية

التعميـ المقدـ كفؽ ما يتفؽ عميو مع المؤسسة ،كتتكافر لدييا اإلمكانيات البشرية كالمادية ،بما يتناسب
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الفصلىاألول
التيالعامى
اإلطارى
للدرادةتحقيقيا ،كبما يتناسب مع طبيعة كحاجات المجتمع الذم تتكاجد فيو كذلؾ
تسعى إلى
مع األىداؼ

بيدؼ االعتراؼ بيا كبقدرتيا عمى تحقيؽ رسالة النظاـ".

 -4ى ئة االع ماد ا ج دة :

يع ػػرؼ زاىـــر ( )4 :2005ىيئ ػػة االعتم ػػاد كالج ػػكدة بأني ػػا " :ىيئ ػػة حككمي ػػة تابع ػػة ل ػػك ازرة التعم ػػيـ

العػػالي ،أنشػػئت مػػف قبػػؿ المجم ػس األعمػػى لمتعم ػيـ لتقػػكـ بمسػػئكلية كضػػع المعػػايير القياسػػية لممؤسسػػات
كالبرامج كمف ثـ تقكيـ كاعتماد المؤسسات كالبرامج في مرحمػة التعمػيـ فػكؽ الثػانكم التػي تسػتكفي معػايير

الجكدة المطمكبة .نقال عف الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي."2011

عرف ا احثة ى ئة االع ماد ا ج دة إجرائ ا انيا ":مؤسسة تابعة لك ازرة التربية كالتعميـ العالي

الفمسطينية تيدؼ لمتأكد مف مدل تحقؽ عناصر الييئة الكطنية في الجامعات الفمسطينية في
محافظات غزة كىي :الرسالة كاألىداؼ العامة ،ىيكمية البرنامج كمضمكنو ،البيئة التربكية التعممية

التعميمية ،الطمبة ،نظاـ الدراسة كالمنياج ،نسب النجاح ،الخريجكف ،الييئة التدريسية ،المرافؽ التعميمية
التعممية ،التكاصؿ الخارجي كالتبادؿ المعرفي ،التقييـ الداخمي لمنكعية؛ لالرتقاء بمستكل أداء الجامعات
كتعزيز قدراتيا التنافسية عمى المستكل الكطني كاإلقميمي كالعالمي ككضع معػػاييػر كمقايػيس تضمف

استم اررية جكدتيا كتػنافػسػيتيػػا كضماف تطبيقيا لألنظمة كالمعايير".
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الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىللدرادة




الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة
 ا مح ر األ ل :ا ج دة ا شام ة
 ا مح ر ا ثاني  :االع ماد األكاد مي

 ا مح ر ا ثا ث :أداء ى ئة االع ماد ا ج دة مؤ

ات ا ع م ا عا ي

في ف ط ن
 ا مح ر ا را ع :ا جاىات عا م ة معاصرة في مجال االع ماد ا ج دة
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الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىللدرادة

ا فصل ا ثاني

اإلطار ا نظري د ار ة
مقدمة:
تكاجو المؤسسات التربكية ىذه األياـ تحديات كاسعة في عالـ طابعو سرعة التغير كالتنافس

اليادؼ إلى تقديـ أفضؿ الخدمات التعميمية ،مما دفع العديد مف ىذه المؤسسات إلى تغيير أساليبيا
كاستراتيجياتيا  ،كالبحث عف مفاىيـ إدارية حديثة تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا بكفاءة كفاعمية؛ كلعؿ مف
أبرز ىذه المفاىيـ إدارة الجكدة الشاممة ،األسمكب الذم يقكـ عمى تطكير أداء المؤسسات عف طريؽ

بناء ثقافية تنظيمية تجعؿ الجكدة ىدفيا األساسي في خدمة المستفيد كارضائو.

لقد أصبحت الجكدة تمثؿ أىمية كبيرة في القطاعات التربكية المختمفة ،كتطكرت نظـ الجكدة منذ

القرف العشريف حيث بدأ تطبيقيا في خطكط اإلنتاج ،كمف ىذه النظـ إدارة الجكدة الشاممة ( Total

 ،)Quality Management (TQMكنظاـ الجكدة اآليزك ( ،)9000 ISOكيعد أسمكب إدارة الجكدة

الشاممة مف األساليب اإلدارية الحديثة في أداء األعماؿ كادارتيا بطريقة حديثة يفكؽ جميع األساليب
اإلدارية التقميدية( .المعاني)153: 2015 ،

كتساعد الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي في إنجاح العممية التعميمية بتأدية رسالتيا كتحقيؽ

أىدافيا ،مما يتطمب كجكد نظاـ لضبط الجكدة مف خالؿ التأكد مف مدل مطابقة مخرجات التعميـ

لألىداؼ كالمعايير المكضكعة لو.

كفي الكقت الحاضر أصبح نظاـ الجكدة في التعميـ سمة العصر الذم نعيشو يحتضف جميع

جكانب العممية التعميمية كالمنيج الدراسي كالمعمـ كالطالب كمصادر التعمـ كالبيئة الجامعية كالمجتمع

الجامعي لضماف تحقيؽ التنافسية ،كالمحافظة عمييا في ظؿ االقباؿ الشديد عمى التعميـ كالتكسع في
مؤسساتو.

مفي م إدارة ا ج دة ا شام ة:
تختمؼ استعماالت مصطمح الجكدة الشاممة كفقان لميدؼ الذم يسعى لو مستخدمو ،كقبؿ عرض

اآلراء المتعددة التي تناكلت مفيكـ الجكدة الشاممة أك الجكدة الكيفية ،سنشير عمى معنى الجكدة لغكينا

عمى أنيا مف أصؿ الفعؿ الثالثي (جاد) ،كالجيد نقيض الردمء كجاد الشيء جكدة ،كجكدة أم صار

جيدان ،كأحدث الشيء فجاد كالتجكيد مثمو ،قد جاد جكدة كأجاد أم أتى بالجيد مف القكؿ كالفعؿ.

(القيسي.)25 :2011،

كلقد زاد االىتماـ بمفيكـ إدارة الجكدة الشاممة كحظي باىتماـ الباحثيف كالمختصيف ،فتعددت كتباينت

تعريفاتيـ كنظرتيـ إلى ىذا المدخؿ الحديث .فيناؾ مف يفصؿ بيف مككنات إدارة الجكدة الشاممة ،مف

حيث:

اإلدارة :كتعني التطكير كالمحافظة عمى إمكانية المنظمة مف أجؿ تحسيف الجكدة بشكؿ مستمر.
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الفصلىالثاني
للدرادة
النظريى
الكفاء بمتطمبات المستفيد بؿ كتجاكزىا ،أك تالفي العيكب كالنكاقص منذ
تعني
اإلطارىفإنيا
أما ا ج دة:

المراحؿ األكلى لمعممية بما يرضي المستفيد.

بدءا مف التعرؼ عمى
بينما ا شام ة :فإنيا تعني البحث عف الجكدة في أم مظير مف مظاىر العمؿ ن
اضيا عف الخدمات أك المنتجات المقدمة لو.
انتياء بتقكيـ ككف المستفيد ر ن
احتياجات المستفيد ك ن
()Couch,1999:1433
كينظر البعض إلى إدارة الجكدة الشاممة عمى أنيا فمسفة إدارية تقكـ عمى أساس تحقيؽ رضا المستفيد،
أم التصميـ المتقف لمخدمات أك المنتجات كالتأكد مف استم اررية ىذا المنتج(.)massy,2003:17

أما البعض اآلخر فأنو يركز عمى الجكدة كعناصرىا فيرل أف مصطمح الجكدة عندما يرد يتبادر إلى

الذىف ،اإلنتاج األفضؿ كالخدمة األحسف ،بما يتطابؽ كالتكقعات ،كعميو فإف الجكدة تعرؼ بأنيا
مجمكعة الخصائص كالمظاىر التي تبدك عمى المنتج أك الخدمة كقدرة ىذه الخصائص كالمظاىر عمى

إشباع حاجات الزبكف المعمنة كالدفينة (.)Besterfield, et al ,1995: 19

في حيف تعني إدارة الجكدة الشاممة عند(أحمد )9 :2007،بأنيا" :مجمكعة المعايير كاإلجراءات التي
ييدؼ تبنييا كتنفيذىا الى تحقيؽ اقصى درجة مف االىداؼ المتكخاة لممؤسسة كالتحسيف المتكاصؿ في

االداء كالمنتج كفقا لألغراض المطمكبة كالمكاصفات المنشكدة بأفضؿ الطرؽ كاقؿ جيد كتكمفة ممكنة".

كقد عرؼ معيد الجكدة الفيدرالي إدارة الجكدة الشاممة بأنيا ":القياـ بالعمؿ الصحيح بشكؿ صحيح كمف
أكؿ كىمة ،مع االعتماد عمى تقيـ العميؿ في معرفة مدل تحسيف األداء"(.)Laurie,2004:17

في ضكء التعريفات السابقة يمكف القكؿ أف ثقافة الجكدة كادارتيا أصبح مف متطمبات العصر خاصة

في مجاؿ التعميـ ال عالي لما ليا مف دكر في تعزيز جكدة المنتج كمعالجة قضايا التحديات التي

تكاجيو.

يعرؼ مفيكـ الجكدة الشاممة كفقنا لما تـ االتفاؽ عميو في مؤتمر اليكنسكك لمتعميـ كالذم أقيـ في

باريس في أكتكبر( )1998عمى أنو مفيكـ متعدد األبعاد ينبغي أف يشمؿ جميع كظائؼ التعميـ

كأن شطتو مثؿ المناىج الدراسية ،البرامج التعميمية ،البحكث العممية ،الطالب ،المباني كالمرافؽ

كاأل دكات ،تكفير الخدمات لممجتمع المحمي ،التعميـ الذاتي الداخمي ،تحديد معايير مقارنة لمجكدة
معترؼ بيا دكلينا( .عماد الديف.)23 :2007،

يعرؼ عا د ن ( )2003الجكدة الشاممة بأنيا" :مجمكعة الخصائص أك السمات التي تعبر بدقة
كشمكلية عف جكىر التربية كحالتيا بما في ذلؾ كؿ أبعادىا :مدخالت ،كعمميات ،كمخرجات قريبة
كبعيدة ،كتغذية راجعة ،ككذا التفاعالت المتكاصمة التي تؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة كالمناسبة

لمجتمع معيف ،كعمى قدر سالمة الجكىر تتفاكت مستكيات الجكدة" (عابديف.)82:2003،

كقد عرفيا محج ب( ) 2003بأنيا :تحقيؽ لمجمكعة مف االتصاالت بالزبائف (الطمبة) بيدؼ إكسابيـ
المعارؼ كالميارات كاالتجاىات التي تمكنيـ مف تمبية تكقعات األطراؼ المستفيدة

(محجكب.)13:2003 ،
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الفصلىالثاني
اإلطارى(النظريى
للدرادة "عمم ية استراتيجية إدارية ترتكز عمى مجمكعة مف القيـ كتستمد طاقة
 )2012أنيا:
كيرل دا د

حركتيا مف المعمكمات التي تتمكف في إطارىا مف تكظيؼ مكاىب العامميف كاستثمار قدراتيـ الفكرية

في مختمؼ مستكيات التنظيـ عمى نحك إبداعي لتحقيؽ التحسف المستمر في العممية التعميمية.

(داككد)22 : 2012،

كيعرفيا خ ل ( )2011بأنيا" :جممة مف المعايير كالخصائص التي ينبغي أف تتكافر في جميع
عناصر العممية التعميمية سكاء ما يتعمؽ بالمدخالت أك العمميات أك المخرجات ،كالتي تمبي احتياجات

المجتمع كمتطمباتو ،كرغبات المتعمميف كحاجاتيـ ،كتتحقؽ تمؾ المعايير مف خالؿ االستخداـ األمثؿ

لجميع العناصر البشرية كالمادية"(.خميؿ)36 :2011،

كنقال عف (الطالع )2005،كضع أستف ( ) Astenمعياريف لتعريؼ الجكدة كبخاصة في التعميـ

العالي ،األ ل :يرل أف مفيكـ الجكدة في التعميـ العالي يجب أف يركز عمى سمعة كشيرة المؤسسة أك
غالبا ما تككف جيدة ،أما ا مع ار
مصادرىا ،فعمى سبيؿ المثاؿ المؤسسة التي لدييا تسييالت أفضؿ ن
ا ثاني فيعتقد أف تعريؼ الجكدة في التربية يجب أف يعزز كيقكل عف طريؽ تطبيؽ فمسفة تحسيف

الجكدة (.الطالع.)17:2005،

كعميو يمكف القكؿ أف مفيكـ الجكدة الشاممة يتضمف جممة المعايير كالخصائص التي ينبغي أف تتكافر
في جميع عناصر العممية التعميمية ،كتضمف تكجيو كؿ المكارد البشرية ،كالسياسات ،كالنظـ،
كالمناىج ،كالعمميات ،كالبنية التحتية ،مف أجؿ خمؽ ظركؼ مكاتية لالبتكار كاالبداع في ضمف تمبية

المنتج التعميمي لممتطمبات التي تييء الطالب لبمكغ المستكل الذم نسعى جميعان لبمكغو.
مراحل ط ر مفي م ا ج دة ا شام ة في مؤ

ات ا ع م ا عا ي :

لقد استغرؽ تطكر مفيكـ الجكدة الشاممة بمؤسسات التعميـ العالي فترات زمنية متباعدة كنكتفي
بإشارات ضكئية حكؿ تطكر ىذا المفيكـ ،كأنو لـ يأت دفعة كاحدة كلكف كاف التطكير كفؽ الحاجة

إليو ،كقد يستفيد منو اآلخريف في تطكير مؤسساتيـ ،كيمكف تمخيص ىذه المراحؿ ،بما يمي:

 .1مرح ة ض ط ا عامل ج دة :كتركزت ىذه المرحمة في اعماؿ التصنيع كاالنتاج حيث امتدت ىذه
المراحؿ إلى نياية القرف التاسع عشر ،كاعتمد النظاـ فييا عمى اعطاء عامؿ كأحد أك أكثر
مسئكلية إنتاج المنتج بكاممو في بعض األحياف بما في ذلؾ السيطرة عمى جكدة االنتاج.

 .2مرح ة ض ط ا مشرف ج دة :حيث شيدت بداية القرف العشريف ما يعرؼ بمفيكـ المصانع
الحديثة ،كما تـ دمج مجمكعة مف العامميف ممف يقكمكف بأداء نفس العمؿ ضمف كحدات يتكلى

إدارتيا ما يسمى بالمشرؼ الذم انيطت بو أيضا مسئكلية مراقبة الجكدة( .رياض)9 :2006،

 .3مرح ة ض ط ا مف ش ج دة :فمع ازدياد عدد العامميف خالؿ الحرب العالمية األكلى أصبح
تعقيدا كظير ما يسمى بالمفتش الذم يتكلى مسؤكلية التفتيش عمى المنتج
النظاـ التصنيعي أكثر
ن
كضبط جكدة اإلنتاج كقد تبنت المؤسسات الكبيرة استخداـ ىذه الطريقة خالؿ العقديف الثاني

كالثالث مف القرف العشريف.
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الفصلىالثاني
اإلطارى
للدرادة خدام ا طرق االحصائ ة :لقد تميزت ىذه المرحمة بزيادة فاعمية
النظريىج دة ا
ضط ا
 .4مرح ة

المؤسسات الصناعية الكبيرة معتمدة عمى استخداـ اساليب احصائية حديثة لمراقبة الجكدة.

 .5مرح ة أك د ا ج دة :كتقكـ ىذه المرحمة عمى تكجيو كافة الجيكد لتكقي كقكع األخطاء ،ككصفت
بأنيا تعتمد عمى نظاـ تجنب الكقكع في االخطاء كضماف كافة االجراءات االزمة لتكفير الثقة

بالمنج كالعممية كالكفاء بمتطمبات الجكدة ،كاف أسمكب تفكير اإلدارة ينبغي أف يتغير ليطكر فمسفة
رقابية تقكـ عمى الكقاية بدال مف الفحص كاكتشاؼ الخطأ بعد فكات االكاف ،كتتضمف تككيد

الجكدة رقابة شاممة عمى كافة العمميات مف مرحمة تصميـ المنتج حتى كصكلو إلى السكؽ.

 .6مرح ة إدارة ا ج دة ا شام ة :كقد سادت خالؿ عقد الثمانينات مف القرف المنصرـ كأصبحت
احدل استراتيجيات المنظمة الرئيسة التي تتضمف جكدة العمميات كجكدة المنتجات ،كتركز عمى
العمؿ الجماعي كمشاركة العامميف ،كعمى العمالء كمشاركة المكرديف (المعاني.)156 :2014،

كعميو يتضح أف مفيكـ الجكدة الشاممة لـ يأتي دفعة كاحدة بؿ تطكر كفؽ تطكر الفكر الفمسفي

كالذم استند في بداية األمر عمى عامؿ كاحد في مسئكلية المنتج ثـ ضبط المشرؼ لمجكدة ،فالمفتش
كمف ثـ استخداـ الطرؽ االحصائية فتأكيد مرحمة الجكدة حيث تطكر الفمسفة الرقابية التي تقكـ عمى

الكقاية حتى كصكلو إلى مرحمة الجكدة الشاممة.

خصائص إدارة ا ج دة ا شام ة في مؤ

ات ا ع م ا عا ي:

يرل نش ان ا عاجز( )2005أف لمجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي العديد مف الخصائص
نذكر منيا ،ما يمي:

 .1شمكلية الجكدة لمكفاية كالفاعمية كالتميز :كذلؾ ألف الفاعمية تعني في أبسط معانييا اتخاذ القرار
كتحديد األىداؼ المرغكبة بعممية الدقة ،أما الكفاية فتعني االستخداـ األمثؿ لإلمكانات التعميمية
المتاحة (مدخالت) مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ في الكصكؿ إلى مخرجات متميزة بأدنى مقدار مف

الكمفة الممكنة كفي أقصر كقت ممكف.

 .2شمكلية الجكدة لممكاصفات كالخصائص اإليجابية المتميزة في العممية اإلنتاجية كالخدمية.

 .3شمكلية الجكدة لجميع عناصر العممية اإلنتاجية الخدمية كمنيا التعميمية في المدخالت كالعمميات
كالمخرجات(نشكاف ،كالعاجز.)27 :2005،

مما سبؽ يتضح أف الجكدة الشاممة تساىـ بشكؿ كبير في تعزيز العمؿ المميز ،كدعـ المؤسسات

التعميمية في تحقيؽ أىدافيا كتمبية االحتياجات الحالية كالمستقبمية ،مف خالؿ منظكمة التحسيف
المستمرة التي تتضمنيا مف عمميات كأنشطة.

أ عاد إدارة ا ج دة ا شام ة في مؤ

ات ا ع م ا عا ي:

يرل ف ق ( )2004أف لمجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي أبعاد عديدة ،كمف أىميا:
 .1ا عد األكاد مي :كىك تمسؾ المؤسسة بالمعايير كالمستكيات المينية ،كالبحثية األكاديمية.
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الفصلىالثاني
للدرادة
تمسؾ المؤسسة بإرضاء حاجات القطاعات اليامة المككنة لممجتمع الذم
النظريى كىك
اإلطارى ماعي:
 .2ا عد االج

تكجد فيو كتخدمو.

 .3ا عد ا فردي :كىك تمسؾ مؤسسة التعميـ العالي بالنمك الشخصي لمطمبة مف خالؿ التركيز عمى
حاجاتيـ المتنكعة (تكفيؽ.)708 :2004،

فأبعاد الجكدة في مؤسسة التعميـ العالي تتمثؿ في مدل التزاـ كتطبيؽ المؤسسة لمعايير الجكدة الشاممة
كمساىمتيا في خدمة المجتمع كالتفاعؿ مع أفراد المجتمع المحمي كاالستفادة مف إمكانياتو ،كاعتماد

مناىج دراسية مناسبة لسكؽ العمؿ ،كاحتراـ الطمبة ،كتقدير إمكاناتيـ ،كالسعي إلى تطكيرىا ،فيذا البعد
ىك أىـ األبعاد ألنو يتعمؽ بالمخرج النيائي لمعممية التعميمية ،كىك الطمبة ،فالتفاكت في ظركؼ الطمبة

كقدراتيـ يستدعي اىتماـ متزايد بالبعد الفردم (أبكمايمة.)75 :2014،
أ رد ا ط ار نة ،ا

ي ( )2002أ عاد أخرى منيا:

 ا رك ز ع ى ا عم ل :تشتمؿ أبعاد التركيز عمى العميؿ عمى (تحديد العمالء الخػارجييف كالداخميف،كتحديد حاجات كرغبات العمالء ،كمتابعة شكاكل العمالء كحميا ،كاألخػذ بآراء العمالء عند تطكير

المنتجات الجديدة ،كالمحافظة عمى العمالء الحالييف ،كالحػصكؿ عمى عمالء جدد).

 ا رك ز ع ى مقا ة اح اجات ا عام ن :يشتمؿ التركيز عمى مقابمة احتياجات العػامميف عمىالمشاركة كالتمكيف ،كالتدريب كالتأىيؿ ،كتحفيز العامميف.

 مشاركة ا عام ن :تشتمؿ أبعاد المشاركة كالتمكيف عمى (إعطاء فرصة لمعػامميف إلبػداء الرأم،كاالنتقاد البناء ،كاعطائيـ الفرصة لتحديد معكقات األداء ،كالعمؿ عمى إيجاد الحمػكؿ المناسبة،
كاعطائيـ الصالحية لمتغيير في طرؽ أداء أعماليـ ،كمنح السمطة الكافية لمعػامميف لتمبية رغبات

العمالء ،كتشكيؿ فرؽ عمؿ تحتكم عمى جميع التخصصات لتصميـ الخػدمات التي تقدميا

المنظمة كفقنا لمعمكمات ك بيانات يتـ جمعيا بطرؽ عممية).

 ا در ب أى ل ا عام ن :تشتمؿ أبعاد التدريب كتأىيؿ العامميف عمى (التدريب عمى كيفية التعامؿمع العميؿ الداخمي كالخارجي ،كتدريب العامميف عمى التحميالت اإلحصائية البػسيطة التي

تساعدىـ عمى جدكلة أدائيـ "التقييـ الذاتي" ،كاعادة تدريب العامميف عمى الطرؽ الجديدة التي
تتطمبيا التقنية الحديثة لتقديـ الخدمة ،كطريقة تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف).

 حف ز ا عام ن  :تشتمؿ أبعاد تحفيز العامميف عمى (مكافأة العامميف عمػى مػشاركتيـ فػي تحقيؽاألداء الرفيع  ،كمكافأة كتقدير المتميزيف مف العامميف ،كايجاد الحكافز العينيػة مػف خدمات
اجتماعية كثقافية ،كرياضية ،كتحقيؽ إحساس العامؿ باألمػاف الػكظيفي ،كدعػـ األفكار اإلبداعية،
كأساليب العمؿ الخدمي المقدمة مف العامميف).

 ا رك ز ع ى ح ن ا عم ات :تشتمؿ أبعاد التركيز عمى تحسيف العمميات عمى (قػدرة المنظمةعمى تحميؿ األنشطة الالزمة لتقديـ الخدمة ،كالغاء األنشطة ،كدكرات العمؿ الضائعة التي ال
تضيؼ أم قيمة إلى المنتج أك الخدمة ،كتبسيط اإلجراءات ،كتقميؿ عدد الخطػكات المتبعة لتقديـ
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الفصلىالثاني
للدرادة
العمميات المتتابعة إلى العمميات المتزامنة المقبكلػة مػف الناحية االقتصادية،
النظريىمف
اإلطارىاالنتقاؿ
الخدمة ،ك

كتقميؿ كقت انتقاؿ العمؿ مف قسـ إلى آخر كإجراء لتقميؿ الكقػت الػالزـ لتقديـ الخدمة).

 ا رك ز ع ى االح اجات اإلدار ة مناف ة :تشتمؿ أبعاد التركيػز عمػى االحتياجػات اإلداريةلممنافسة عمى التخطيط االستراتيجي ،كاستم اررية التحسيف ،كالقدرة عمػى االتػصاؿ الفعاؿ ،كالقدرة
عمى قياس األداء.

 ا خط ط اال ار جي ا مرار ة ا ح ن :تػشتمؿ أبعػاد التخطػيط االسػتراتيجي ،كاستم ارريةالتحسيف عمى ( دراسة األسكاؽ ،الحصة السكقية ،كالمنافػسة ،كاألسػعار ،كاالحتياجات المستقبمية،
كمتابعة التغيرات في حاجػات كرغبػات المػستيمكيف ،كمتابعػة التطكرات االقتصادية كالمكاصفات

كالمقاييس الخاصة بتقديـ الجكدة ،مكاكبػة التكنكلكجيػا المستخدمة ،ككضع خطط طكيمة األمد
لضماف تقديـ جكدة تقديـ الخدمة ،كمتابعة كفحػص آثار تطبيؽ ىذه الخطط).

 ا قدرة ع ى اال صال ا فعال :تشتمؿ أبعاد االتصاؿ الفعاؿ عمى (تعريػؼ جميػع العػامميف بأىداؼالمنظمة كرسالتيا ،تعريؼ كؿ عامؿ بدكره لتحقيؽ ىذه األىداؼ ،كاىتمػاـ اإلدارة بإيجاد كسائؿ
اتصاؿ فعالة بيف العامؿ كالعمالء الخارجييف ،كاىتماـ اإلدارة بإيجػاد كسػائؿ اتصاؿ فعالة بيف

العامؿ كعمالئو الداخمييف ،كاىتماـ اإلدارة بكسائؿ اتصاؿ فعالة بيف المنظمة كالمكرديف كجعمو جزء
مف العممية ،كسيكلة كصكؿ العامؿ إلى أصحاب القػرار كشػرح مكاقفيـ).

 ا قدرة ع ى ق اس ج دة األداء في قد م ا خدمة :تشتمؿ أبعاد القدرة عمى قياس األداء عمى(جدكلة ا لعامميف ألعماليـ لفترات معينة ،كتحديد المجاؿ الزمني ،كالمتكسط الحسابي الػذم يحتاج
إليو العامؿ لكؿ ميمة ،كمراجعة اإلحصائيات المستخدمة ،كالتأكد أنيا ما زالت فعالة ،كالقدرة عمى
قياس العمميات القادمة مف خالؿ ىذه التحميالت اإلحصائية ،كالقدرة عمى تحديد المعايير الالزمة

مف أجؿ قياس جكدة األداء في تقديـ الخدمة) (الطراكنة كالبمبيسي.)98 :2012،

بينما قسـ أ

د ة ا ن ادي ( )2000أبعاد الجكدة الػشاممة إلػى ثالثة عشر بعد كىي( :التركيز عمى

الزبكف ،إبراز المظاىر المممكسة لجػكدة الخدمػة فػي المنظمة ،دمج ثقافة الجكدة في ثقافة المنظمة،

إدارة القكل البشرية ،نظاـ المعمكمات كبيانات الجكدة ،تككيد الجكدة ،العالقة بالمكرد ،التحسيف

المستمر ،التزاـ اإلدارة العميػا ،تطػكير العممية اإلدارية ،المشاركة كالحافزية ،المقارنة المرجعية ،دكر
المنظمة تجاه المجتمػع) ،كىذه العكامؿ مرتبػو حػسب األكثر ممارسة مف قبؿ المؤسسات.

(أبك دكلة ،كالنيادم.)167 :2000،

كترل الباحثة أف الباحثيف تناكلكا تصنيفات كمسميات مختمفة لعدد مف أبعاد الجكدة الشاممة إال

أنيا تمثؿ األبعاد الرئيسة إلدارة الجكدة الشاممة كتدخؿ ضمنيا األبعاد األخرل مثؿ(:الفمسفة ،كالتدريب،

كالقيادة ،كنطاؽ العمؿ الجماعي) كالتي يمكف اعتبارىا آليات لتنفيذ تمؾ األبعاد.
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الفصلىالثاني

للدرادة في مؤ
النظريىا شام ة
اإلطارىا ج دة
أىداف ط ق

ات ا ع م ا عا ي:

تعتبر الجكدة أحد المداخؿ اإلدارية الحديثة التي تساعد عمى تحسيف مستكم األداء اإلدارم

داخؿ المؤسسات التعميمية ،ككذلؾ سد الفجكة بيف األداء المتكقع كاألداء الفعمي داخميا ،كييدؼ

تطبيقيا إلى:

 .1تحسيف كفاءة العمميات في المؤسسة بما يحقؽ تخفيض تكمفة األداء دكف المساس بمستكل جكدة
األداء ،كتقميؿ الكقت المستغرؽ في األداء دكف المساس بمستكل جكدة األداء.

 .2ضماف انتشار مفيكـ الجكدة في كافة كحدات المؤسسة كمستكياتيا ،كقبكؿ العامميف جميعان
مسئكلية المشاركة في تحقيقيا ،كتحمؿ نتائج القصكر فييا.

 .3العناية بتدريب العامميف في جميع المستكيات ،كمجاالت النشاط عمى مفاىيـ كآليات كمتطمبات
الجكدة كالتأكيد عمى استم اررية الجكدة ،كالتأكيد عمى استم اررية التدريب كتحديث المفاىيـ.

 .4مكاكبة حركة التحسيف كالتطكير في أساليب تقديـ الخدمة ،كاالرتقاء بو إلى المستكيات العالمية.
 .5زيادة الفعالية التنظيمية مف خالؿ تكفير القدرة عمى العمؿ الجماعي ،كتحقيؽ فعالية االتصاؿ.
 .6التخطيط الجيد لعمميات مراقبة الجكدة مف خالؿ تكاجد فرؽ التفتيش كالمتابعة.
 .7تنمية المعارؼ كالميارات لدل جميع المستكيات اإلدارية في المؤسسة.
 .8التحسيف المستمر في كافة كحدات كعمميات كمستكيات المؤسسة.

(المميجي كالبرازم .)107: 2010،

كعميو يمكف القكؿ أف مجاؿ الجكدة الشاممة ينصب أساسنا في مجاؿ تقكيـ المؤسسة التربكية

بقصد تطكيرىا كتحسينيا ،باعتبار ىذا األسمكب أحد األساليب الحديثة المستخدمة في تقكيـ المؤسسات
بشكؿ عاـ كالمؤسسات التعميمية بشكؿ خاص ،كتكظيؼ مبادئ كأفكار إدارة الجكدة الشاممة في أنظمة

التعميـ العالي يعكد بالنفع عمى المؤسسات التعميمية عام نة ،كعمى الجامعة خاص نة إذ يؤسس لتحقيؽ

أىداؼ ال مؤسسة ،كيحقؽ درجة عالية مف التميز في ظؿ التنافسية الشديدة ،أضؼ إلى أنو يعزز
معنكيات العامميف نحك المينة كيمنحيـ فرصة االرتقاء كالكعي بمفاىيـ جديدة.

أىم ة ا ج دة ا شام ة كأ اس مناف ة في مؤ

ات ا ع م ا عا ي:

لقد أصبحت الجكدة الشاممة ىدفنا لكؿ المؤسسات الطمكحة التي تترفع بنظرىا عف مكاقع أقداميا،

كتنظر إلى المستقبؿ المشرؼ بمنظكر العصر كديناميكية االقتصاد العالمي الحديث ،كلعؿ ىذا

االىتماـ بمكضكع الجكدة يأتي كنتيجة طبيعية لككنيا إحدل االستراتيجيات األساسية لمكاجية المكجات
المتزايدة مف التحديات الككنية ،كاإلقميمية كتداعياتيا المحمية ،كالتي غيرت مف شكؿ كمضمكف

المؤسسات المجتمعية كافة ،كفرضت عمييا حتمية الكصكؿ إلى المزايا التنافسية ،لذا فإف نظـ الجكدة
صارت ىي المداخؿ الطبيعية؛ لتحسيف أداء المنظمات أك المؤسسات المجتمعية ،كدفعت بيا لمكفاء

بمتطمبات المستفيد منيا(زاىر.)98 :2005،
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الفصلىالثاني
للدرادة
النظريى
عمى تحسيف مركزىا التنافسي مف خالؿ تحقيؽ عكامؿ المنافسة المتمثمة في
ؤسسات
اإلطارىالم
كتتسابؽ

تبنييا لمجكدة الشاممة التي تتضمف :خفض التكمفة ،خفض أزمنة العمميات كااللتزاـ بالمكاعيد،

كالمنافسة عمى الكقت ،التجديد ،كاالبتكار ،كاالنتشار ،كذلؾ بيدؼ البقاء ،كالنمك كزيادة اإلنتاج.

(رياض.)4 : 2006 ،

كترل الباحثة أف الجكدة الشاممة تؤدم إلى تحقيؽ جميع عكامؿ المنافسة ،كتركز عمى مفيكـ البقاء
كاالستمرار ،كالتطكير ،مف خالؿ استشراؼ آفاؽ المستقبؿ لمكصكؿ إلى أفضؿ ما يككف مف أداء.

أ س ا ج دة ا شام ة في مؤ

ات ا ع م ا جامعي:

تعتبر الجكدة سالح تنافسي يساعد التعميـ العالي في تحقيؽ أىدافو ،كتحقيؽ اإلنتاجية ،مف

خالؿ:

 .1الكعي بمفيكـ الجكدة الشاممة في التعميـ الجامعي لدل جميع المستكيات اإلدارية كالعممية
بالجامعة ،حتى يساىـ الجميع عف اقتناع في نجاح تنفيذ الجكدة الشاممة.

 .2تبني فمسفة منع الخطأ كليس مجرد كشفو ،كالتركيز عمى تصحيح العمميات كليس عمى لكـ
األشخاص كتكبيخيـ.

 .3االلتزاـ بالمكضكعية كالصدؽ في عرض البيانات كالمعمكمات المتعمقة بمجاالت العمؿ المختمفة
بالجامعة.

 .4االستخداـ الذكي لتكنكلكجيا المعمكمات ،ككجكد قاعدة بيانات متكاممة يتـ استخداميا بصفة دكرية
بالشكؿ الذم يضمف سالمة ما يتخذ مف ق اررات ،مع مراعاة أف تككف تمؾ البيانات ممكنة

العتبارات السرعة ،كالدقة كسيكلة االسترجاع ،كقد تتعمؽ ىذه البيانات بسياسات كشركط القبكؿ،

أك تعكس احتياجات سكؽ العمؿ ،أك تتعمؽ بتقييـ البرامج كاألفراد المشاركيف في العممية التعميمية

(السامرم ،كالناصر.)92: 2012 ،

 .5التزاـ اإلدارة العميا(القيادة) بتنمية ثقافة الجكدة كالحرص عمى تنفيذ أسسيا.

 .6تبني استراتيجيات كطرؽ جديدة لتنفيذ األعماؿ المختمفة ،كرؤبة كؿ عممية مف العمميات التعميمية
أك اإلدارية في ضكء النظاـ ككؿ.

 .7انفتاح الجامعة عمى البيئة المحيطة بمؤسساتيا المختمفة (الخطيب.)30: 2013،
 .8كضكح أىداؼ الجامعة كرسالتيا ألف كضكح األىداؼ يساعد عمى الرؤية السميمة؛ لكافة
اإلجراءات كالجيكد المبذكلة ،كتساعد عمى تحديد العمميات ،كاألدكار كالمعايير التي يتـ تقييـ العمؿ
كفقان ليا ،لمحصكؿ عمى أفضؿ النتائج كبجكدة عالية( .حامد.)348: 2011،

كعميو فإف أسس الجكدة الشاممة بأنيا تيتـ بااللتزاـ كالتحسيف المستمر لجميع عناصر العممية

التعميمية ،كجميع كحدات العمؿ بالجامعة ،كىذا المبدأ يؤدم إلى تحسيف اإلنتاجية كالفاعمية في
استخداـ المكارد ،كيقمؿ األخطاء ،كالكحدات المعيبة في العمؿ ،كيساعد عمى تقديـ خدمات جديدة مع

تحسيف استجابة الجامعة في كقت قياسي .كىذا ما يسكؽ الباحثيف لمحديث عف شركط تنفيذ الجكدة.
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الفصلىالثاني
ا شر ط ا اإلطارى
للدرادةذ ا ج دة ا شام ة في مؤ
النظريىيا نف
اجب مراعا

ات ا ع م ا عا ي ،فقد حددىا ،في:

 .1نشر ثقافة الجكدة كشيكعيا بيف كؿ العامميف في المؤسسة.
 .2تكفير قيادات فعالة قادرة عمى االبتكار كالتجديد.

 .3تدريب ككادر بشربة قادرة عمى القياـ بمختمؼ اإلجراءات التي تحقؽ الجكدة.
(األغاكآخركف)15 :2011،
كعميو يجب أف تككف فمسفة المؤسسة ،كالرسالة ،كالرؤية كاضحة ،كمحددة كلتحقيؽ أسس الجكدة

كشركطيا ككذلؾ أدكات التقييـ كالتطكير .كنظ نار ألف مفيكـ الجكدة الشاممة يعتبر جديدان في مؤسسات
التعميـ العالي ،فيتكقع أف يكاجو التطبيؽ بكجكد بعض المعكقات التي يجب أف ينظر إلييا باىتماـ بالغ

كىذا ما يسكؽ الباحثيف لمحديث عف ىذه المعكقات.

مع قات ط ق ا ج دة ا شام ة في مؤ

ات ا ع م ا عا ي:

يرل دا د( )2010أف معكقات تطبيؽ الجكدة:
 .1مقاكمة كرفض التغيير مف بعض الفئات.

 .2القصكر في كضكح األىداؼ كالغايات مف التطبيؽ.

 .3قصكر الفيـ عند البعض بجدكل تطبيؽ النظاـ عمى المؤسسات التعميمية.
 .4صعكبة بناء ثقافة الجكدة كنشرىا بيف الككادر العاممة في المؤسسة.
 .5الميؿ لمعمؿ الفردم كعدـ الرغبة في العمؿ الجماعي.

 .6تعقيد االجراءات كعدـ االنسانية في العمؿ في بعض المؤسسات نظ ار لمقصكر في منح
الصالحيات اإلدارية كالمالية كاألكاديمية (داككد .)33 :2010،

كيضيؼ مر ي( )2003في ىذا المجاؿ :

 .7عدـ كضكح آلية العمؿ كطرقو كأساليبو.

 .8نقص في األدكات المرنة لتقكيـ أداء العامميف.

 .9تبايف اآلراء كاألفكار حكؿ المعايير كاالجراءات بيف االكاديمييف كالمختصيف في التعميـ العالي.
 .10القصكر في البيانات كالمعمكمات(.مرسي.)18 :2003،

كلمحد مف معكقات تحقيؽ الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي البد مف :إعادة النظر في قانكف

الجامعات ،كاعطاء الجامعة استقاللية كاممة في اختبار قيادتيا عمى معايير الكفاءة دكف تدخؿ مف

الجيات األمنية كالسياسية ،كضركرة تكفير الظركؼ المناسبة التي تساعد عمى كجكد نظـ متطكرة
لممتابعة كتقكيـ األداء(مينا ،)106 :2005،كتحقيؽ التدريب الفعاؿ لجميع العامميف كتطكير كفاءاتيـ

العممية التعميمية ،مع السعي دائمنا لمتطكير المستمر في كؿ العمميات كاألنشطة كالمناىج كآليات

البحث ،كمشاركة العامميف في اتخاذ القرار ،كتفكيض السمطة ،كتحمؿ المسئكلية لجميع أفراد المؤسسة
لتحقيؽ أىدافيا ،فكمما زادت المنافسة في التعميـ العالي زادت جكدتو(عماد الديف.)14 :2003 ،
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الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىللدرادة
إف نجاح تطبيؽ الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي عامةن ،كفي الجامعة خاصةُ

يتطمب التعاكف بيف األقساـ المختمفة في المؤسسة التعميمية ،كانسياب كتبادؿ المعمكمات بيف األقساـ

المختمفة داخؿ المؤسسة التعميمية ،كالتركي عمى جكانب القصكر كمعالجتيا ،كجكانب القكة كتطكيرىا

كتدعيميا.

كنظ نار ألف مؤسسات التعميـ العالي ليا مكانة مرمكقة في المجتمع كتؤثر في المجتمع ،كىي التي

تقكـ بإعداد جيؿ مثقؼ ككاعي ،كنظ انر ألف الجكدة الشاممة تيدؼ إلى التحسيف المستمر ،كال تتكقؼ
عند حد معيف ،فكاف االىتماـ بمكضكع جكدتيا كجكدة األداء فييا ضركرم؛ لتسييؿ طمب المؤسسة

لالعتماد األكاديمي مف المؤسسة المستقمة التي تشرؼ عمى منح االعتماد.

االع ماد األكاد مي:

يعد مصطمح االعتماد األكاديمي مف المصطمحات الحديثة نسبيان ،كقد بدأ استخدامو في الكتابات

العربية مع بداية عقد التسعينات مف القرف العشريف؛ نتيجة لظيكر العديد مف المتغيرات الدكلية،

كارتباطو الكثيؽ بمبادئ إدارة الجكدة كالتنافسية ،مما يكجو األنظار الى ضركرة األخذ بنظاـ االعتماد

األكاديمي ،كأحد المداخؿ المناسبة لتحقيؽ الجكدة في التعميـ.

كلقد تطكر نظاـ االعتماد الجامعي خالؿ السنكات القميمة الماضية مف مجرد االعتراؼ الرسمي

بالمؤسسات التعميمية كبرامجيا األكاديمية إلى التركيز عمى التقييـ كالتطكير المستمر لمجكدة النكعية،

كأصبح بذلؾ االعتماد األكاديمي عممية يتـ مف خالليا العمؿ عمى التحسيف المستمر لمؤسسات التعميـ

العالي كبرامجيا المختمفة  ،كذلؾ مف خالؿ عمميتي التقييـ الذاتي كالتقييـ الخارجي لممؤسسة كبرامجيا
التعميمية( .المغربي)5 :2009،

كتستمد حركة االعتماد األكاديمي قيمتيا مف الدعكات الممحة عالمينا كمحمينا إلى ضركرة ضبط

األداء ،كاستيداؼ الجكدة كالتميز في نكاتج العممية التعميمية(عبد المعطي.)31: 2008 ،

حيث يرتبط فكر االعتماد  Accreditationلمتعميـ العالي ارتباطان كثيقنا بمبادئ إدارة الجكدة

 Quality Management Principlesالتي تبدك متداخمة في مضمكنيا كمخرجاتيا .كما يترابط

أيضنا مع مفاىيـ أخرل قد تبدك متكازية معو كاالعتراؼ بالشيادات أك تراخيص مزاكلة المينة

( .Licensingالطالع)52:2005 ،

ك"االعتماد األكاديمي ىك شيادة ( )statusتمنح لمؤسسة تعميـ ٍ
عاؿ تؤمف بمعايير محددة لجكدة

التعميـ" (.)Martinez,2004: 6
كيرل

ن ( Welson )2006أنو  :اإلجازة لجية أك مؤسسة تعميمية لمقياـ بنشاطات

تعميميػة بعػد أف تككف قد حددت الشركط الكاجب تكافرىا فػي تمػؾ المؤسسػة " ()Welson,2006:258

كيعرفو ا ر عي( )2008بأنو " عمميػة تقػكيـ تخضػع ليػا المؤسسػة التعميمية ،عف طريؽ مجمكعة

مف اإلجراءات يتـ مف خالل يا إعطاء فكػرة تعميميػة شاممة لممؤسسة التعميمية كمف خالليا تتبيف نقاط
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الفصلىالثاني
للدرادة
فييا مما يترتب عميو إعطاء حكـ عمى كفاءة كأىمية كمدل جكدة ىػذه
النظريىتكجد
اإلطارى التي
القكة كالضعؼ

المؤسسػة لمقيػاـ بمسؤكليتيا المناطة بيا"(.الربيعي)394 :2008،
كيرل أ

ن نة ( )2004أف االعتماد األكاديمي "مكانة أكاديمية أك كضع أكاديمي عممي

يمنح لممؤسسة التعميمية أك البرنامج األكاديمي مقابؿ استيفاء المؤسسة لمعايير جكدة نكعية التعميـ
المقدـ كفؽ ما يتّفؽ عميو مع مؤسسة ،مؤسسات التقييـ (االعتماد) التربكية" (أبك سنينة.)2:2004،
كعرؼ ركسيؿ  )2001( Russellاالعتماد بأنو ":عممية مراجعة كالسيطرة عمى جكدة مخرجات

المؤسسػة التعميمية أك أحد برامجيا مف خالؿ المقارنة بيف معايير كمؤشرات معدة مسبقان مػف قبؿ ىيئة

االعتماد ،كالتي يتـ عمى أساس تمؾ المقارنة قبكؿ كاعتماد المؤسسة كميان أك اعتماد أحد برامجيا"

(.)Russell, 2001: 28

كيحدد ا شرعي( )2009معنى االعتماد األكاديمي في التعميـ العالي بأنػو ":منظكمػة مػف
المككنػات كالعناصر المتكاممة ،التي تستيدؼ الفحص ،كالتقكيـ كالسيما التقػكيـ الخػارجي ،لمستكل

جكدة التعميـ المطبؽ في مؤسسات التعميـ العالي"؛ لغرض تحديد مدل قدرة تمؾ المؤسسات عمى

تحقيؽ ما يعػرؼ بكػؿ مػف تحسػيف الجػكدة ( (Quality improvementكضماف الجكدة ( Quality

 ،)Assuranceكتؤدم ىذه الميمػة مؤسسات أك ىيئات أنشئت خصيصنا ليذه األغراض كعادة تكػكف
ىيئػات غيػر حككمية أك عمى األقؿ مضمكنة الحيادية كال تسػتيدؼ الػربح ( .الشرعي)567 :2009 ،

كما يشير االعتماد األكاديمي إلى العممية التي يتـ مف خالليا تحديػد مػا إذا كانت المؤسسة

تطبؽ معايير الجكدة المكضكعة ،كمف ثـ ي مكف اعتمادىا كمنحيػا شيادة تفيد بتكافر المعايير داخميا،

كما يعد االعتماد إطا انر مرجعيان معياريان إذ يقارف بيف األداء الممحكظ ،كالمعايير المكجكدة ،كالتي حددت

مف قبؿ ككالة االعتماد (العربي ،كالقشالف.)240: 2009،

كتقكـ فكرة اعتماد المؤسسات التعميمية عمى أساس أنو مف حؽ المجتمػع أف يتأكد مف أف ىذه

المؤسسات تقكـ بدكرىا الذم أنشئت مف أجمو بأفضؿ أداء ممكف ،كأنيا تحاكؿ دائما البحث عف نقاط

قكتيا لدعميا ،كعف نقاط ضعفيا أك الجكانػب السمبية إلصالحيا.

(>.)Oregon state Report,2015 <http:llwww.ous.edu

كاذا كانت المؤسسػات التعميمية في مختمؼ دكؿ العالـ أصبحت مطالبة بضركرة حصكليا عمى
نكع مػف االعتراؼ بيا ،كاعتمادىا كحماية الدرجة التي تمنحيا لطالبيا ،كلكي يمكف ليػا أف تتعامؿ
عمى قدـ المساكاة مع مثيالتيا في دكؿ العػالـ األخػرل ،كيصػبح ليػا كلخريجييا ،كأعضاء ىيئتيا

التدريسية قيمة حقيقية معترؼ بيػا عمػى الصػعيديف الداخمي كالخارجي.

كترل (ا ي ئة ا طن ة بلع ماد ا ج دة )2009 ،أف االعتماد األكاديمي ،ىك:
 يعد حاف ناز عمى االرتقاء بالعممية التعميمية ككؿ ،كمبعػث عمػى اطمئنػاف المجتمع لخريجي ىذهالمؤسسة كليس تيديدنا "  "Threatليا.

 االعتماد ال ييدؼ إلى تصػنيؼ أك ترتيػب "  " Rankingالمؤسسػات التعميمية.21

الفصلىالثاني
اإلطارى
للدرادةالحرية األكاديمية أك تعرضا لقيميا.
النظريىانر عمى
ليس حج
 -االعتماد

 االعتماد ىك تأكيد كتشجيع المؤسسة التعميمية عمى اكتساب شخصية كىكية مميزة بناء عمىمنظكمة معايير أساسية "  " Basic Standardsتضػمف قد انر متفقان عميو مف الجكدة ،كليس طمسا

لميكية الخاصة بيا( .الييئة الكطنية لالعتماد كالجكدة)16 :2009 ،

كعميو فإف االعتماد األكاديمي ىك االعتراؼ الذم تمنحو ىيئة االعتماد لممؤسسة التعميمية التي
تستطيع إثبػات أف برامجيا تستكفي معايير مقبكلة كأف لدييا أنظمة فعالة لضماف الجػكدة كالتحسػيف

المستمر ألنشطتيا األكاديمية كفقان لمضكابط المنشكرة ،كبالتي ىك أداة ىامة لرفع جكدة العممية
التعميمية ،فضالن عف أنو يمثؿ شيادة مكضكعية عمى رقي جكدة التعميـ في الكميات كالجامعات،

كضماف تمي ز مستكاىا العممػي ،كتكافر كافة المقكمات كالمتطمبات التي تكفؿ الجكدة كاالمتياز في
برامجيا.

أىداف االع ماد األكاد مي:
إف اليدؼ العاـ مف االعتماد لمؤسسات التعميـ العالي ،ىك الحفاظ عمى مظاىر الجكدة فضالن

عف المكازنة ما بيف استقاللية المؤسسة التعميميػة ،كخدمػة مصػالح المجتمع ،كمحاكلة إبراز سبؿ

التكامؿ ما بيف ىذيف البعديف في سػبيؿ نشػر أبعػاد المعرفة ،كىذا يتطمب مف حيف إلى آخر التعديؿ
عمى تعميمات االعتمػاد بكصػفيا كسيمة لمتقكيـ ،األمر الذم مف شأنو التطكير الذاتي كاعادة صياغة

السياسات بمػا يتالءـ مع احتياجات كتغيرات المستقبؿ (محمكد.)83 :2001،
قد أدرج ك ند ( Wiklund )2003األىداف اآل ة بلع ماد:

 -تحسيف ،كتطكير الجكدة لمؤسسات التعميـ العالي كالبرامج التعميمية.

 تكفير المعمكمات المتعمقة بجكدة البرامج المقدمة لمجميكر لالطالع عمييا. تدعيـ المصداقية لمؤسسات التعميـ العالي ،حتى تتمكف ىذه المؤسسات مػف استخداـ المصادرالمتاحة ليا لتقديـ أفضؿ الخدمات.

 -التأكد مف استيفاء المؤسسة لمحد األدنى مف معايير كمتطمبات الجكدة.

 المساىمة في التخطيط لمؤسسػات التعمػيـ العػالي  ،كتقػديـ االقت ارحػات كالتكصيات الخاصة بتمكيؿىذه المؤسسات كالبرامج التعميمية التي تقدميا)Wiklund,2003:159(.

حددت زارة ا ع م األمر ك ة أىداف االع مـاد األكـاد مي فـي اآل ـي:

 -مساعدة الطمبة الجدد عمى االلتحاؽ بمؤسسات التعميـ العالي التي تقدـ برامج مقبكلة.

 مساعدة مؤسسات التعميـ العالي في تحديد المفردات المقبكلة عنػد انتقػاؿ الطمبة مف مؤسسة إلىأخرل.

 المساعدة في تحديد مؤسسة أك برنامج تعميمي مناسب السػتثمار التمكيػؿ الحككمي كالخاص. -حماية مؤسسات التعميـ العالي مف الضغكط الخارجية كالداخمية.
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الفصلىالثاني
للدرادة
النظريى
 تطكيراإلطارىالذاتي لمؤسسات التعميـ ذات األداء المتدني ،كالحث عمى الرقي بالمعايير
التحسيف
أىداؼ

في مؤسسات التعميـ العالي.

 ضماف الحصكؿ عمى األحقية في المعكنات الحككمية بكصػفيا مصػد انر تمكيميان ضمف مجمكعةالمصادر التمكيمية ).)Lewis & Smith, 2007:203

قد أضاف ك ش( )Koch,2003:325أىدافاً أخرى فضبلً عن األىداف ا ا قة ا ذكر ،ىي:

 -تسييؿ عمميات المساءلة الخارجية التي تخضع ليا مؤسسات التعميـ العالي.

 تسييؿ عمميات االئتماف كنقؿ األرصدة بيف البمداف المختمفة التي ينتمي إلييا الطمبة. -كضع معايير مكحدة لبرامج التعميـ عمى مستكل العالـ .

 مكاجية التكسع كالتنكع الحاصؿ في نظـ التعميـ العالي كمؤسساتو.كعميو يمكف القكؿ أف اليدؼ العاـ لالعتماد ىك تحسيف كتطكير النكعية لمؤسسات التعميـ العالي

كالبرامج التعميمية ،كتكفير المعمكمات المتعمقة بجكدة البرامج لمجميكر لالطالع عمييا ،كتدعيـ

المصداقية لمؤسسات التعميـ العالي ،كالمساىمة في تقديـ االقتراحات كالتكصيات الخاصة بتمكيؿ ىذه

المؤسسات كالبرامج التعميمية التي تقدميا.
خصائص االع ماد في ا ع م:

يرل أ

ن نة ( )2004أف مف أىـ الخصائص التي يتميز بيا نظاـ االعتماد بمؤسسات التعميـ

العالي ،ما يمي:

 .1االعتماد عممية اختيارية فالمؤسسة التعميمية التي تطمب اعتمادىا تطبؽ عمييا خطكات االعتماد
كنظمو كقكاعده أما المؤسسة التعميمية التي ال ترغب في اعتمادىا فال يفرض عمييا النظاـ.

 .2االعتماد المتخصص تقكـ بو مجمكعة مشابية تماما لمعامميف بالمؤسسة التعميمية كفي نفس
دراجات األكاديمية كالمينية كاالجتماعية.

 .3الجية المنكطة باالعتماد المتخصص ىي منظمة غير حككمية كالعاممكف بيا متطكعكف.

 .4يتعاكف االعتماد المتخصص مع طرؽ االعتماد المحمي كالمؤسسي (أبك سنينية.)3:2004،

 .5يعتمد نظاـ االعتماد عمى تقرير دراسة ذاتية يقكـ بيا جميع المشاركيف في نشاط المؤسسة
التعميمية (أعضاء ىيئة التدريس -االدارييف – الطمبة -الفنييف).

كيضيؼ أ

فارة ( )2006في ىذا المجاؿ أنو:

 .6في خالؿ تحضير المادة االزمة لكتابة التقرير الذاتي تظير لجميع العامميف بالمؤسسة التعميمية
مظاىر القكة كالضعؼ في مؤسستيـ كبرنامجيـ كيراجعكف االىداؼ الخاصة بيـ كيقارنكنيا

بأىداؼ المؤسسة أك النظاـ التعميمي كيراجعكف المقررات كطرؽ التدريس كيتممسكف مزاياىا ،كأيف

يمكف أف يحدث التغير كما يكتشفكف مف أيف يأتي ،ككيؼ تنفؽ األمكاؿ ،كيراجعكف النتائج،
كيكتشفكف العائد النيائي لجيكدىـ.
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الفصلىالثاني
النظريىكللدرادة
 .7تعتمد اإلطارى
السياسات كالخطكات التنفيذية لبرامج االعتماد عمى قكاعد عممية مقبكلة عمى
المؤشرات

النطاؽ التعميمي الم يني ،كيجب أف يككف كؿ المشاركيف في ىذا البرنامج عمى دراية بالتطكرات
التي تجرم في المجاؿ التعميمي كالميني ،كأف يتأكدكا مف فاعمية كقدرة المؤشرات كالسياسات

كالخطكات التنفيذية عمى تحقيؽ اليدؼ منيا(أك فارة .)248 :2006 ،

كترل الباحثة أف عممية االعتماد مف اىـ خصائصيا انيا عممية اختيارية تطكعية ،كلكف تتطمب

التعاكف بيف جميع المشاركيف فييا  ،شاممة معايير تكضع إما عمى المستكل المحمي أك الدكلي.
أن اع االع ماد:

ىناؾ ثالثة أنكاع مف االعتماد ،كىي:
 .1االع ماد ا مؤ

ي أ األ ي :كىك عممية تقكيـ جكدة المستكل التعميمي لممؤسسة ،كيتـ مف

خالليا منح المؤسسة التعميمية االعتراؼ بأنيا قد حققت الشركط ،كالمكاصفات المطمكبة شريطة أف

يتـ ذلؾ كفؽ معايير محددة سمفان كمف جية خارجية.

 .2االع ماد ا رامجي :كىك االعتراؼ بالبرامج األكاديمية ألم مؤسسة أك برنامج تطرحو المؤسسة في
ضكء اعتماد معايير الجكدة النكعية المعتمدة التي تصدرىا ىيئات كمؤسسات أكاديمية متخصصة.

 .3االع ماد ا ميني :كىك االعتراؼ بالكيفية لممارسة مينة معينة في ضكء معايير تصدرىا ىيئات
كمنظمات متخصصة عمى المستكل المحمي كاإلقميمي كالدكلي ،مثؿ اشتراؾ الحصكؿ عمى

ترخيص بمزاكلة مينة التدريس(مجاىد ،كالمتكلي.)44 :2006،

كمف المالحظ أف ىناؾ تداخؿ بيف األنكاع الثالثة فاعتماد المؤسسة يعني ضمنيان أف برامجيا عمى

مستكل معيف مف الجكدة؛ ألنو مف الصعب اعتماد مؤسسة برامجيا ضعيفة ،كليست عمى المستكل

المأمكؿ  ،كما أف االعتماد المؤسسي كالبرنامج ضركرة لالعتماد الميني ،كبيذا فاألنكاع الثالثة بينيـ
تكامؿ كمف الصعب الفصؿ بينيـ.

م ط ات االع ماد األكاد مي:

لكي تككف المؤسسة التعميمية جديرة بالتقدـ لمحصكؿ عمى االعتماد األكاديمي يشترط أف تتكفر

لدييا المقكمات األساسية اآلتية:

 -كجكد رؤية كرسالة مؤسسية.

 -امتالؾ مصادر كمكارد كبنى ارتكازية مناسبة لتحقيؽ الرسػالة كاألىػداؼ التعميمية.

 كجكد نظاـ لتكثيؽ أعماؿ الطمبة المرتبطة باألىداؼ التعميمية ،كدالئؿ عمى أف المؤسسة تحقؽأىدافيا.

 كجكد ضمانات تؤكد قدرة المؤسسة عمى االستم اررية  .كيطمب مجمس االعتماد فػي الكاليػاتالمتحػدة) Seymour,2004:117).
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الفصلىالثاني
النظريى
اإلطارى
للدرادةإف تحديث التعميـ العالي كتطبيػؽ إدارة الجكدة الشاممة مي داً حص ل
)2005
مبلح (
كيرل ا

ع ى االع ماد األكاد مي

دعي ف ر ا م ط ات آال ة:

 -إعادة النظر في رسالة كأىداؼ كغايات كاستراتيجيات الجامعة.

 -مراجعة المعايير كاإلجراءات المتبعة لمتقػكيـ كالتعػرؼ عمػى حاجػات الطالب ،أم ماىية البرامج

كالتخصصات التي ترل الجامعة أنيا ضػركرة لتمبية حاجات الطمبة كتمبي رغباتيـ الحالية

كالمستقبمية.

 إعادة النظر في كيفية تكظيؼ كاستثمار أعضاء ىيئػة التػدريس بكفػاءة كفاعمية -إعادة الييكمية كالتنظيـ عمى نحك يتماشى مع كاقع المناىج الدراسية.

 مراجعة محتكل المناىج كالتعرؼ عمى مدل تكافقيا مع متطمبات السػكؽ كتمبية حاجات المجتمع. تطكير طرائؽ التدريس ككسائؿ التقكيـ مما يؤدم إلى التطكير المتكاصؿ لمقدرات كالميارات ،كىذابالضركرة يؤدم إلى تحقيؽ قيمو عالية لألعماؿ التي تقكـ بيا الجامعات(.المالح.)45 :2005 ،

كترل الباحثة إف جميع الدراسات اشتركت في خم ة مق مات أ مر كـزات أ ا ـ ة عـد ا مرجع

كل مؤسسة يجب الكفاء بيا لمحصكؿ عمى االعتماد األكاديمي كىي:
 .1أف تككف أىداؼ المؤسسة كاضحة كشاممة لكافػة األطػراؼ ذات العالقػة بالمؤسسة التعميمية .
 .2كجكد ككادر إدارية كأكاديمية فعالة.

 .3تطكير كتحسيف جكدة المنتج التعميمي مف أجؿ تحقيؽ االىداؼ المطمكبة.
 .4تبني البرامج التي تيتـ باحتياجات كاىتمامات الطمبػة.

 .5التقكيـ كالمراقبة المستمريف ألداء المؤسسة كممارساتيا.

مراحل االع ماد األكاد مي:

بعد أف يتـ التأكد مف استيفاء المؤسسة التعميمية لكافة المتطمبات كالتأكد مػف مقدرتيا عمى تنفيذ
السياسات كالخطكات الخاصة باالعتماد ،يحؽ لممؤسسة التقػدـ بطمب لمحصكؿ عمى االعتماد

األكاديمي مف ىيئة االعتماد كالتي تػتـ عمػى عػدة مراحؿ.

كقد أكرد ا دىشان ( )2007أنو عمى المؤسسة التي تنشد الحصػكؿ عمػى االعتماد األكاديمي

مف ىيئة االعتماد ،أف تتبع عدة خطكات كتقػكـ بعػدة أعمػاؿ كميمات لتقديـ األدلة عمى قياـ المؤسسة
أك البرامج المطمكب اعتمادىا ،بمراعاة أك األخذ بالمعايير التي يتطمبيا االعتماد ،كتتمثؿ ىذه

الخطكات بما يأتي:

 .1القياـ بدراسة ذاتية يتـ مف خالليا تقديـ األدلة عمى أف البرنامج أك المؤسسػة المطمكب اعتمادىا

تحرص عمى األخذ بالمعايير ،كاألسس التػي كضػعتيا ىيئة االعتماد مف خالؿ لجنة تسمى المجنة

الداخمية لمتقكيـ.
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الفصلىالثاني
أفىللدرادة
النظري
المؤسسة قد حققت فعالن المعايير المطمكبة لالعتماد تقكـ المؤسسة بإرساؿ
اإلطارى مف
 .2بعد التأكد

د راستيا التي أعدت كتقكيميا الذاتي ،ككذلؾ تقرير لجنػة التدقيؽ إلى ىيئة االعتماد لطمب االعتماد

منيا.

 .3بعد تمقى ىيئة االعتماد طمب المؤسسة لالعتماد ،تشكؿ لجنة مف الييئة ،تقكـ بزيارة المؤسسة عدة
زيارات ،معتمدة عمى ما قدـ ليا مػف تقػكيـ ذاتػي كتقرير المجنة.

 .4في حال ة التأكد مف تحقيؽ المؤسسة لمعايير الجكدة المنشػكدة مػف ىيئػة االعتماد ،تعطى المؤسسة
اعتمادىا ،كفى حالة كجكد قصكر فػي بعػض النكاحي ،تميؿ المؤسسة طالبة االعتماد مدة زمنية

لمقياـ بمتطمبات االعتماد ،كالتي لـ تتحقؽ ،ثـ تعاكد ىيئة االعتماد زيارات المؤسسػة إلػى أف يػتـ

اعتمادىا.

 .5تقكـ الييئة بنشر اعتماد المؤسسة لمرأم العاـ كالمجالس المتخصصة بك ازرة التعميـ العالي بعد
اعتمادىا.

 .6تستمر متابعة االعتماد مف ىيئة االعتماد عمى فترات تتػراكح بػيف ثػالث سنكات كعشر سنكات،
كغالبان ما يتـ ذلؾ مف خالؿ تقديـ دراسة ذاتية ،كقياـ لجنة بزيارة المؤسسة في كؿ مرة ،كىذه
العممية يطمػؽ عمييػا عمميػػة إعػادة االعتمػاد ( Re-Accreditationالدىشاف)8 :2007،

كاستنادنا إلى ما سبؽ يتضح أف متطمبات االعتماد كمراحمو عممية منظمة تتضػمف مجمكعة مف
اإلجراءات كالخطكات الكاجب إتباعيا مف المؤسسة التعميمية ،كأف اليدؼ مف مراحؿ االعتماد ،ىك

كضع محصمة نيائية حكؿ تشغيؿ المكارد المخصصة كطريقة استخداميا ،كالمساعدة عمى تطكير

الميمات كتحسينيا ،كبالتالي عرض ىذه المحصمة كؿ مرحمة أماـ عدة جيات حسب الغرض إلجراء

عممية التقكيـ كفؽ معايير االعتماد األكاديمي.

معا ر االع ماد األ كاد مي:
.1

تكمف معايير االعتماد األكاديمي ،في اآلتػي:

ي ل ميمة اإلدارة :تعد المعايير المكجػو لتشػكيؿ القاعػدة األساسػية إلجراءات العمؿ كيمكف مف

خالليا كضع مستكيات معيارية متكقعة كمرغكبة كمتفؽ عمييا لألداء المؤسسي في كؿ جكانبو.

 .2ا ماح مقارنة ا ق م :تع د المعايير مداخؿ لمحكـ عمى الجكدة في مجاؿ معرفي معيف كمف
خالليا يتـ إجراء المقارنة في سياقات مختمفة كبشكؿ خاص في حاؿ تقدـ المؤسسة لمطمب

باالعتماد األكاديمي.

 .3نشر ثقافة ا ج دة في ا مؤ

ة :فمف الناحية المثالية فاف المتعامميف كالعامميف في المؤسسة

يتعممكف بشكؿ أفضؿ في بيئة تقكـ عمى أساس المعايير ،كتككف سبؿ التطكير متاحة أكثر فيما لك

أدرؾ العاممكف إف ما ينجز مف أعماؿ سكؼ يقارف مع معايير محددة مسبقنا ،كاتباع نظاـ لمحكافز
يككف باالعتماد عمى مػا أُنجز.

 .4ضمان ا ض ح ا شفاف ة :في تعػامالت المؤسسػة كحػاالت المسػاءلة الخارجية.
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الفصلىالثاني
اإلطارى
للدرادة ا خ رة :فكؿ الجيكد تتضافر لتحقيؽ المعايير في كؿ البرامج الدراسية
النظريى مرار ة
معا ر ا
 .5ضمن ا

كفي كؿ المستكيات.)Hazard,1993:18( .

األ س ا م ادئ ا ي

ند ع يا ا معا ر األكاد م ة في االع ماد:

تتضمف األسس كالمبادئ التي تستند عمييا المعايير األكاديمية ،ما يمي:

 .1كاضحة كمفيكمة كمحددة بمعنى أف تكضح كتحدد عمؿ المجاف الرئيسة كالفرعية كطبيعة العمؿ
كاإلشراؼ.

 .2مرنة ،أم باإلمكاف تطبيقيا مف قبؿ جميع المؤسسات التعميميػة كقابمػة لمتعديؿ.
 .3االعتراؼ باالختالؼ كالتنكع كاليكية كتشجع اإلبداع.
 .4أف تككف مكضكعية.
 .5أف تككف شاممة.

 .6قابمة لإلنجاز كسيمة المناؿ.

 .7مرتبطة بالنكاتج (المخرجات).

 .8مشاركة المستفيديف كأصحاب المصالح.

 .9مجتمعية تمبي احتياجات كتكقعات المجتمع.
 .10ضماف تمبية متطمبات العكلمة.

 .11معدة باإلجماع أم مكافقة جميع أعضاء فريؽ العمؿ عمييا.

 .12منظمة كمستمرة( .الييئة الكطنية لالعتماد كالجكدة كالنكعية.)6-2 :2003،

كعميو فإف المعايير المطمكبة لتحقيؽ االعتماد ىي التي تضعيا الجامعة لنفسيا عبر سيرتيا

كتجربتيا الطكيمة ،إذ تقكـ الجامعة ببنائيا مف داخؿ عمميات التقكيـ ،أك تضعيا ىيئات كطنية ،أك
قكمية ،أك إقميمية ،أك تضعيا ىيئات خارجية متخصصػة بالتقكيـ.

كىذا يبيف أنو تكجد عالقة كثيقة بيف االعتماد يساعد في التغمب عمى بعض المشكالت التي ترتبط
بالتطبيؽ ،حيث يتضمف تصميـ كتنفيذ نظاـ يضمف سياسات ،كاجراءات؛ لمتأكد مف الكفاء بمتطمبات

الجكدة ،كالتي تنظميا المعايير التي تضعيا ىيئات االعتماد .فاالعتماد يعتبر كسيمة مف كسائؿ ضماف

نكعا مف التقييـ
الجكدة  ،حيث إف ضماف الجكدة كعممية تقييـ تتعدل كتتخطى تحقيؽ الجكدة كتمثؿ ن
المؤسسي الشامؿ ،كتؤكد الخبرات عمى أف االعتماد مدخؿ تطكيرم؛ لتحقيؽ ضماف جكدة التعميـ،

كتختمؼ الدكؿ في إجراءاتو ،إال أنو ييدؼ إلى التحسيف المستمر في مخرجات النظاـ.
أداء ى ئة االع ماد ا ج دة مؤ

ات ا ع م ا عا ي:

إف عممية تحسيف األداء تتطمب نظرة شمكلية تبدأ مف الجذكر ،كعمى الرغـ مف أىمية التعميـ

كالتدريب؛ لزيادة االنتاجية إال أف تحسيف األداء مطمكب؛ ألف الصكرة تتكامؿ عندما نركز عمى كؿ
المكارد الممكنة لتحسيف األداء ،كأف عممية تحسيف االدارم ذاتيا تعتبر نكعنا مف أنكاع التعميـ المستمر،
كبالتالي تكفر مخزكف ميارم محترؼ في المؤسسة(رمضاف.)96: 2009،
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الفصلىالثاني
النظريى
اإلطارى
للدرادة اإليجابي النشيط؛ الكتساب الميارة أك القدرة أك المعرفة ،كالتمكف الجيد
بأنو الفعؿ
األداء
كعرؼ

مف أدائيا تبعا لممعايير المكضكعية ،أم أف األداء ىك محصمة النتائج كالمخرجات التي حققيا الفرد

نتيجة الجيد المبذكؿ مف خالؿ قياـ الفرد بالمياـ كالكاجبات كالمسئكليات المككمة إليو" (عكاشة،

.)33: 2008

كأشار الطركانة ( )2012إلى األداء بأنو" السمكؾ الذم تقاس بو قدرة الفرد عمى اإلسياـ في

تحقيؽ أىداؼ المنظمة" كما يعرؼ األداء بأنو ":المستكل الذم يحققو الفرد العامؿ عند قيامو بعممو مف

حيث كمية كجكدة العمؿ المقدـ مف طرفو" (الطراكنة)102 :2012،

بينما عرؼ (حسف  )209 : 2003،األداء بأنو "درجة تحقيؽ كاتماـ المياـ المككنة لكظيفة

الفرد ،كىك يعكس الكيفية التي يحقؽ أك يشبع بيا الفرد المتطمبات الكظيفية".

مما سبؽ يتضح أف األداء ىك عبارة عف الممارسات كالتصرفات التي يسمكيا األفراد كالعامميف
بالمنظمة في أداء اعماليـ لمكصكؿ الى أىداؼ مخططة كمحددة مسبقا بصكرة كاضحة حتى ال

يتداخؿ أداء مكظؼ بمسئكليات مكظؼ آخر في المؤسسة.

عناصر األداء:

يرل ا ع ان ( )2003أف األداء يشتمؿ عمى عدة عناصر ،مف أىميا:

 .1ا معرفة م ط ات ا ظ فة :كتشمؿ المعارؼ العامة ،كالميارات الفنية ،كالمينية ،كالخمفية العامة
عف الكظيفة كالمجاالت المرتبطة بيا.

 .2ن ع ة ا عمل :كتتمثؿ في مدل ما يدركو الفرد عف عممو الذم يقكـ بو ،كما يمتمكو مػف رغبػة
كميارات كبراعة ،كقدرة عمى التنظيـ كتنفيذ العمؿ دكف الكقكع في األخطاء.

 .3كم ة ا عمل ا منجز :أم مقدار العمؿ الذم يستطيع المكظؼ إنجازه في الظركؼ العادية لمعمؿ
كمقدار سرعة ىذا اإلنجاز.

 .4ا مثا رة :كتشمؿ الجدية كالتفاني في العمؿ كقدرة المكظؼ عمى تحمؿ مسئكلية العمػؿ كانجاز
األعماؿ في أكقاتيا المحدد ،كمدل حاجة ىذا المكظؼ لإلرشاد كالتكجيو مف قبؿ المشرفيف.

(العبياف)221 :2003،

معا ر ق اس األداء:

كما يرل شاكيش ( )2005أنو يتـ قياس األداء باستخداـ معايير محددة يقارف بيا أداؤىـ الفعمي،

كمنيا:

 معا ر ا صفات :كتشمؿ الصفات كالمميزات التي يجب أف تتكفر في الفرد ،كالتي يجب أف يتحمىبيا في عممو كسمككو؛ ليتمكف مف أداء عممو بنجاح ككفاءة .كىما نكعاف صفات ظاىرة كمممكسة
مثؿ المكاظبة عمى العمؿ كالدقة فيو ،كصفات غير ظاىرة مثؿ :األمانة ،كالذكاء ،كالتعاكف،

كالشخصية....
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الفصلىالثاني
تمثؿللدرادة
النظريى
 معا راإلطارىالمعيار الذم يتـ بو معرفة مدل كفاءة العامميف في العمؿ ،كيتـ ذلؾ بمقارنة
األداء:

العمؿ المنجز لمعامميف مع المعدؿ المحدد ،كتصنؼ معايير األداء لثالثة أنكاع:

 معا ر كم ة :بمكجبيا يتـ تحديد كمية معينة مف كحدات االنتاج التي يجب اف تنتج خالؿ فترة
زمنية محددة.

 معا ر ن ع ة :كىي اف يصؿ انتاج الفرد الى مستكل معيف مف الجكدة كالدقة كاالتقاف

 معا ر كم ة ن ع ة :كىذا النكع ىك مزيج مف النكعيف السابقيف اذ بمكجبو يجب اف يصؿ انتاج
الفرد الى عدد معيف مف الكحدات خالؿ فترة زمنية محددة كبمستكل معيف مف الجكدة كاالتقاف

(شاكيش)101 :2005 ،

كليس بجديد أف يحظى مكضكع تقييـ األداء بأىمية مرمكقة في العممية اإلدارية كبيف مكضػكعاتيا ،فيػك
الكس ػػيمة الت ػػي ت ػػدفع األجيػ ػزة اإلداري ػػة لمعم ػػؿ بحيكي ػػة كنش ػػاط ،حي ػػث تجع ػػؿ الرؤس ػػاء يت ػػابعكف كاجب ػػات
كمسؤكليات مرؤكسييـ بشكؿ مستمر ،كتدفع المرؤكسيف لمعمؿ بفعالية.

ف ائد ق م األداء:

يحقؽ تقييـ األداء فكائد عديدة لممؤسسة كلمعامميف بيا ،مف أىميا:

 -الكشؼ عف قدرات كالطاقات الكامنة لدل العامميف .

 -تحسيف كتطكير أداء العامميف ،فيك يعاكف الرؤساء كالقادة في اكتشاؼ جكانب الضعؼ ،كالقصكر

في كفاءة العامميف ،كالعمؿ عمى تقكيتيا ،إلى جانب تحديد نكع التكجيو الالزـ لدفع سمكؾ العامميف،

كسد جكانب النقص في كفاءتيـ (الشريؼ.)178 :2004،

يدف عم ة ق م األداء إ ى حق ق جم ة أىداف،

خصيا شا ش( )2005في:

 .1تتبع أداء المكظؼ كمراقبتو عمى كجو الدكاـ :فتقارير الكفاية يمكف أف تستخدـ كأداة لمرقابة،
كاالشراؼ؛ إذ تسمح لمرئيس المباشر بأف ييتـ بصفة مستمرة بسير العمؿ ،كمالحظة أداء العامميف
ألعماؿ ،كظائفيـ لمحكـ عمى مدل كفايتيـ لمكظيفة.

 .2دفع العامميف لالجتياد في العمؿ :فحيف يدرؾ العامؿ أف اداه الكظيفي سكؼ يخضع لمتقكيـ،
كالتقدير الدائـ مف جانب رؤسائو ،فإف ذلؾ يمكف أف يدفع العامؿ لبذؿ مزيد مف الجيد.

 .3تحديد إمكانية تثبيت المكظؼ الجديد :فنظـ الخدمة المدنية تقضي في الغالب بقضاء المكظؼ
الجديد لفترة تجربة قبؿ تثبيتو في عممو ،كاال استبعد مف ىذه الكظيفة؛ لعدـ قدرتو عمى القياـ

بكاجباتيا.

 .4النيكض بمستكل الخدمة المدنية :تعتبر تقديرات الكفاية كسيمة الرتفاع بمستكل الخدمة المدنية عف
طريؽ إظيار جكانب الضعؼ كجكانب القكة في األداء(.شاكيش .)100 :2005،

كيضيؼ عقيمي( )2001في ىذا المجاؿ:

 .5تقدير صالحية أنظمة شؤكف العامميف األخرل :إذ تعتبر عممية تقييـ األداء بمثابة اختيار لمدل
سالمة كنجاح الطرؽ المستخدمة في االختيار كالتعييف.
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الفصلىالثاني
النظريى
 .6كشؼاإلطارى
للدرادةاإلدارية كالتنظيمية :حيث تكفؿ الدراسة التحميمية لنتائج تقارير الكفاية
المشكالت
بعض

كالكشؼ عف بعض العيكب التنظيمية أك اإلدارية ،كعمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف مستكل غالبية
الكحدة اإلدارية بالنسبة لعنصر مف العناصر دكف المتكسط ،فإف ىذا يبيف أف ىناؾ مشكمة في

الكحدة اإلدارية ككؿ كليس في المكظؼ نفسو( .العقيمي.)18 :2001،

كعميو يمكف القكؿ أف أىـ أىداؼ عممية التقييـ لألداء ىك الكقكؼ عمى نقاط الضعؼ كازالتيا،
كالكقكؼ عمى نقاط الكة كتدعيميا ،حيث يتـ التقييـ كمف ثـ التقكيـ ،كالتقييـ يعني كزف أك قيمة ،بينما

التقكيـ فيتمثؿ في عممية التشخيص كالتعديؿ كاالستنتاج مف كراء ذلؾ (تغذية راجعة)

مؤشرات ق م األداء ا مؤ

ي:

فيما يمي تفصيؿ لممؤشرات األساسية التي ينبغي تكافرىا في المؤسسات لمحكـ عمى أدائيا بأنيا
حققت الجكدة الشاممة عمى مستكل األداء الكمي لعناصرىا ،كالتي شممت الدراسة الحالية:

أ الً :ا ف فة ا

اق:

يجسد ىذا المعيار اإلطار القيمي لممؤسسة مف خالؿ التركيز عمى أىمية تحديد المنطمقات

ا ألساسية التي تحكـ مسار العمؿ ،كتحدد غاياتو ،كالغرض الذم مف أجمو قامت المؤسسة ،كىي
الخطكة التي تعبر عف مرحمة ميمة مف مراحؿ العمؿ التنظيمي ،كىي مرحمة التككيف كالتخطيط ،كاذا
كاف مف المسممات الضركرية ليذه المرحمة ىك صياغة رسالة كأىداؼ المؤسسة كسياقيا ،فإف تأطير

المؤسسة ،كقكلبتيا ،كتكحيد نيجيا ،ال بد أف يقكـ عمى فمسفة كاضحة كمحددة .

ا ف فة ،ىي :نشاط عقمي يرمي إلى فحص نقدم منتظـ لممعتقدات ،كالمبادئ ،مما يجعؿ ليذه

المعتقدات كالمبادئ أساسنا تقكـ عميو ،كتقؼ بو في كجو أنكاع الصراعات المتعددة ،كىي بحسب
تعريؼ ديكم " لكف مف ألكاف التفكير يظير عندما تكاجو الخبرة مكقفنا مف مكاقؼ الشؾ ،كيستيدؼ ىذا
التفكير

تحديد

طبيعة

الحيرة،

الحيرة(.)Dewey,1916: 383

كصياغة

فرضيات

قابمة

لالختبار

لمتخمص

مف

ىذه

كفمسفة المؤسسة تحدد سياقيا العاـ مف خالؿ القيـ كالمعتقدات الخاصة بيا ،كتعكس الجكانب

اليامة في حياتيا كعمميا ،ككجيات نظرىا تجاه األفراد كمكارد بشرية ،كما تحدد الفمسفة دكر المؤسسة
في المجتمع ،كاألعماؿ التي ال ينبغي القياـ بيا ،كالعالقة التي يجب أف تككف بيف المؤسسة

كالمتعامميف معيا( .الرب)10-8 :2009 ،

كيمكف فيـ الفمسفة في إطار سياقيا ،كميزاتيا مف خالؿ النقاط التالية:

 التكصؿ إلى نظرة متكاممة كمتسقة لمحياة داخؿ المؤسسة ،بيدؼ تكحيد األفكار ،كاآلماؿ ،كالخبراتالتي تكتسبيا المؤسسة خالؿ سنكات عمميا.

 تممس اإلجابات ب عمؽ فيما يكاجو اإلنساف مف تساؤالت لـ تجب عمييا الحقائؽ العممية ،في إطارمف التفكير غير المقيد ،كتجعمنا عمى كعي بأىمية ذلؾ.
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الفصلىالثاني
للدرادة
النظريى
 بناء اإلطارىكمعايير عامة تعتمد عمى الحقائؽ ،كالقناعات ،كالخبرات التي نشعر بأنيا
اعد،
كتطكير قك

تساعدنا في تقرير سمككنا في مكاجية مكاقؼ معينة.

 -تحميؿ المكاقؼ ،كالمشاكؿ كالحمكؿ التي نتكصؿ إليياف كبناء قكاعد ،كحقائؽ عف الظكاىر

المختمفة ،كاالستعانة بيا في بناء االتجاىات خالؿ تعاممنا مع مكاقؼ مماثمة (الطكيؿ:2001 ،

.)59-58

كتؤثر المؤسسة في صياغة ق اررات المؤسسة المتعمقة بمستقبميا ،كتضع إطا ار أخالقيا يمتزـ بو

الجميع ،كأنو يعظـ مف مكانة المؤسسة في نظر المجتمع التي تعيش فيو ،كتعمؿ مف خاللو ،كيمكف
تكضيح أنكاع القيـ المؤسسية كما يمي:
أ .ق م م ع قة ا نم

ا نجاح :كتتحقؽ ىذه القيـ مف خالؿ تقدير متطمبات العمالء كاحتراـ تكجياتيـ،

كالحفاظ عمى المركز التنافسي لممؤسسة الذم يحققو التزاـ كافة العامميف بالمعايير المقرة .

ب .ق م م ع قة األمان :بحيث يتركز ىدؼ المؤسسة مف خالؿ تكفير بيئة آمنة كخالية مف المخاطر
بإعداد القكاعد كاإلجراءات الخاصة باألماف كتدريب العامميف عمييا ،باإلضافة إلى االلتزاـ بالحفاظ

عمى البيئة المحيطة مف أم مخاطر قد تمحؽ بيا نتيجة لعمؿ المؤسسة.

ج .ق م م ع قة ا معا ر األخبلق ة

ك :كىذه القيـ ىي الطريؽ التي تحقؽ بيا المؤسسة النتائج

مف خالؿ تعزيز قيـ األمانة كتقديـ المصمحة العامة إذا ما تعارضت مع مصمحة الفرد ،كقيـ احتراـ

اآلخريف ،كىي مف أىـ القيـ التي تعبر عف رسالة المؤسسات التعميمية(.تكفيؽ.)90 :2004 ،
د .ق م م ع قة اح رام ا عامل

حق ق ا رضا ا ظ في :باعتبار جميع العامميف ىـ شركاء في تطكير

المؤسسة ،كليـ الحؽ في االستماع آلرائيـ في تخطيط مستقبميـ كمستقبؿ مؤسستيـ ،كالعمؿ عمى

إشباع حاجاتيـ.

ق .ق م م ع قة نم ة األفراد االع راف قد ار يم :ألف الذم يفشؿ في تنمية مف يعمؿ لديو فإنو
يخطط لمتراجع ،كتتحقؽ قيمة االعتراؼ بقدرات المكظفيف مف خالؿ تمكينيـ كاتاحة الفرص لتطكير
ذكاتيـ كتحفيز كمكافأة المتميزيف المبادريف( .العمرم.)9 :2004،

كيضيؼ ا دجني ( )2011في ىذا الجانب:

 .ق م م ع قة ا ج دة :كتعتبر قيمة الجكدة مف القيـ الميمة التي تزكد مف خالليا المؤسسة

المستفيديف مف خدماتيا بمنتجات ،أك مخرجات تستحؽ التقدير كخالية مف العيكب ،كتزداد أىمية ىذه

القيمة في المؤسسات التعميمية كالتربكية ألنيا تتعامؿ مع الطالب ،ككنو المخرج الذم مف خاللو تتحقؽ

التنمية المجتمعية بكافة تفصيالتيا.

ا رؤ ة اال ار ج ة :أف تككف لممؤسسة كيانان لالعتماد معترفان بو عالميان كمشيكدان لق ارراتو بالمصداقية

كالمكضكعية ،كقاد نار عمى تطكير ذاتو سعينا؛ لضماف جكدة التعميـ ،كتحقيؽ التميز ،كالتنافسية؛

لمخرجات مؤسساتو المختمفة عمى المستكل المحمي ،كاالقميمي ،كالدكلي بما يخدـ أغراض التنمية

الشاممة ،كيحافظ عمى ىكية األمة( .الدجني.)59 :2011،
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الفصلىالثاني
النظريىللدرادة
اإلطارىا عامة
ثان اً :األىداف

تمثؿ األىداؼ المخرجات المحددة التي تضعيا المؤسسة كتسعى إلى تحقيقيا ،حيث تتحدد

مسئكلية ككفاءة إدارة المؤسسة عمى ىيكؿ األىداؼ الحالية ،كالمستقبمية المعمنة ،كغير المعمنة التي

تتفؽ عمييا ،كتسعى إلى تحقيقيا مف خالؿ كافة الق اررات عمى مختمؼ المستكيات؛ لذلؾ فإف أداء

المؤسسة ال بد كأف يعكس أىداؼ كافة األطراؼ المعنية بالمؤسسة ،كبمجاؿ عمميا ،كيشمؿ ذلؾ
المديريف ،كالعامميف ،كجماعات العمؿ غير الرسمية ،الفئة المستيدفة ،المجتمع كاألىداؼ التنظيمية
الخاصة لممؤسسة (عبد المعطي.)56 :2008 ،
أىم ة حد د األىداف ا عامة مؤ

ة:

تتحدد فكائد تحديد األىداؼ العامة ألم مؤسسة في:
 .1تحدد رسالة المؤسسة كتعطييا ىكية.

 .2تكفر أساسنا لتكجيو المؤسسة ،كتزكد األفراد بالمخرجات التي يتطمعكا إلييا.

 .3تمكف األفراد كالجماعات مف تنسيؽ جيكدىـ المشتركة ،كتككف مصدر تماسؾ.
 .4تزكد األىداؼ المؤسسة بمعايير لقياس األداء ،كأساس لمراقبة األداء.
 .5تساعد عمي إيجاد األساس القانكني لكجكد المؤسسة.
 .6تساعد عمي التعمـ كالتكيؼ مف خبراتيا المتراكمة.
 .7تعد قكة دافعة كمحفزة لألفراد العامميف.
 .8تحدد لممؤسسة كجيتيا كمسارىا.

 .9تعمؿ عمى زيادة فاعمية المؤسسة كتحفيزىا.

 .10تمد المؤسسة بمعيار لتقييـ أدائيا (التيمي ،كالخطيب.)53 :2008،
كتيػػػدؼ ىيئػػػة االعتمػػػاد كالجػ ػػكدة إل ػػى ضػػػماف جػػػكدة التعمػ ػػيـ كتطػػػكيره المس ػػتمر ،كالتنسػػػيؽ مػ ػػع

المؤسسػات التعميميػة بمػػا يكفػؿ الكصػكؿ إلػػى منظكمػة متكاممػػة مػف المعػايير ،كقكاعػػد مقارنػات التطػػكير،
كآلي ػػات قي ػػاس األداء استرش ػػادان بالمع ػػايير كاالتجاى ػػات الدكلي ػػة ،كم ػػا تي ػػدؼ إل ػػى دع ػػـ الق ػػدرات الذاتي ػػة

لممؤسس ػػات التعميمي ػػة ،كتحس ػػيف ج ػػكدة مخرج ػػات العممي ػػة التعميمي ػػة ،كك ػػذلؾ التحق ػػؽ م ػػف م ػػدل تحقي ػػؽ
المؤسسات التي تعتمدىا ألىدافيا.

يتضح مما سبؽ أف تحديد األىداؼ العامة لييئة االعتماد كالجكدة المستندة إلى فمسفتيا

كسياقيا ،يجعؿ مف عممية تقييـ األداء مؤش انر ميمان ،كمحك انر رئيسان لبناء األنشطة كالبرامج كفؽ رؤية

منيجية تسيـ في تطكير نظاـ فعاؿ يمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا ،كتكظيؼ قدراتيا ،كاالستفادة مف نتائج

التقييـ التي تجرييا مف أجؿ تطكير أدائيا ،كتحديث برامجيا ،كما تشترؾ بمكجبيا جميع األقساـ
كالكحدات؛ لتحقيؽ فمسفة الييئة كأىدافيا في تقديـ الخدمة األفضؿ في مجاؿ نشاطيا.
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الفصلىالثاني
للدرادة
النظريى ي
اإلطارى ا مؤ
ثا ثاً :ا خط ط

يعرؼ التخطيط المؤسسي بأنو" :منيج نظامي يستشرؼ آفاؽ المستقبميات التربكيػة ،كالمحتممة
كالممكنة ،كيستعد لمكاجيتيا بتشخيص اإلمكانػات المتاحػة ،كالمتكقعػة ،كتػصميـ االستراتيجيات البديمة،

كاتخاذ قػ اررات عقالنيػة بػشأف تنفيػذىا كمتابعػة ىػذا التنفيػذ" (حسيف ،)169: 2002،كالتخطيط

المؤسسي يظير األىداؼ بكضكح مما يسيؿ عممية تحقيقيا ،كيساعد عمى تحديد المدخالت كمنا

كنكعان ،كيساعد عمى تحديد مسار التنفيذ ،كيساعد عمى ممارسة الكظيفة الرقابية.

كيبنى التخطيط المؤسسي عمى مجمكعة مف الخطكات كما يراىا الخطيب(:)2013

 .1تحديد األىداؼ.

 .2تحديد السياسات الخاصة بضبط األداء.
 .3تحديد البرامج الزمنية لتنفيذ العمميات.

 .4تحديد اإلجراءات المستخدمة في العمميات.

 .5تحديد الميزانيات التقديرية(.الخطيب)119 :2013،
التالية:

كيتـ بناء الخطة المؤسسية في ضكء الظركؼ المالءمة لممؤسسة ،كيتضمف ذلؾ األنشطة

 .1تحميؿ البيئة الداخمية بما فييا عناصر القكة ،كمكاطف الضعؼ.

 .2تحميؿ البيئة الخارجية سكاء الفرص المتاحة أك التيديدات المتكقعة ،كذلؾ بيدؼ االستعداد ليا
مسبقان.

 .3صياغة الرؤية القيادية التي تعكس طمكحات المؤسسة خالؿ فترة تتراكح مف خمس إلى عشر
سنكات.

 .4دراسة تكقعات العمالء ،كمتطمباتيـ فيما يتعمؽ بكظائؼ المؤسسة كاألىداؼ المطمكبة.

 .5كضع رسالة المؤسسة مف خالؿ تحديد سبب كجكد المؤسسة أم النشاطات الرئيسية التي تؤدييا
كالفئات المستيدفة( .حمداكم)242 :2004،

كعميو فإف التخطيط في ىيئة االعتماد كالجكدة يبنى في ضكء ميمة كرؤية فمسفة الييئة كسياقيا،

كاألىداؼ التي ينبغي تحقيقيا ،كمتطمبات المستفيديف كما يتكقعكنو ،كاحتياجات المجتمع (البيئة
الخارجية) ،ككضع مستكيات قياسية لما ستصؿ عميو المؤسسة (البيئة الداخمية) ،أم أف المخططكف
يسعكف لإلجابة عمى :ما التقرير المسبؽ لما يجب عممة ؟ ككيؼ يتـ؟ كمف الذم يقكـ بو؟ ما ستككف

عميو الييئة في المستقبؿ؟

خصائص م از ا ا خط ط ا مؤ

ي

لمتخطيط المؤسسي مزايا عديدة تنطمؽ مف ككنو يأتي تطك نار نكعينا ألنكاع التخطيط المختمفة،

كلعؿ أىـ ما يميز التخطيط المؤسسي ،ما يمي:
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الفصلىالثاني
النظريىللدرادة
كمتنكعة األبعاد لصياغة كتطبيؽ خطة استراتيجية شػاممة تػؤدم إلػى إكساب أك
اإلطارىمتكاممة
 . 1أنو عممية

خمؽ الميزة التنافسية لممؤسسة (داككد.)198 :2011،

 .2تحميؿ منيجي شامؿ لممركز التنافسي الحػالي لممؤسسة ،كلمفرص ،كالتيديدات الحالية ،كالمتكقعة
في بيئة األعماؿ ،كلعناصر القكة كالضعؼ الذاتية المكجكدة في داخؿ المؤسسة مف جية أخرل.

 .3عممية كاسعة متعددة األكجو ،كمتنكعة األنشطة ،تتجػاكز النظرة التقميدية لألنماط األخرل ،حيث
يتسـ بالتفكير المكضكعي المتبصر الذم ينطمؽ مف محاكلة صياغة نظرة شاممة لكافة المتغيرات

البيئية (الداخميػة كالخارجيػة).

 .4إيجاد تصكر تستطيع المؤسسة مف خاللو أف تحقؽ ميػزة تنافسية ،كذلؾ مف خالؿ تحميؿ
االتجاىات المتكقعة كالممكنة كالتركيػز عمػى المستقبؿ ،كيتميز التخطيط المؤسسي بأنو نكعي ،كيركز
عمى إنتاج كتكريد األفكار غير المسبكقة.

 .5يحقؽ التخطيط المؤسسي مستقبؿ المؤسسة ،كسبؿ نجاحيا كتطػكرىا ،كيرشػد اتخاذ الق اررات في

العممية اإلدارية.

 .6يسيـ في دعـ أساليب اتخاذ الق اررات المستقبمية بػشكؿ عممي قائـ عمى الدراسة كالتحميؿ ،كالتنبؤ،
كالمقارنة بيف البػدائؿ المختمفػة التخػاذ أفػضؿ القرارات كأكثرىا قابمية لمتنفيذ( .أحمد ،كحافظ2003،

.)119:

كمف المعركؼ أف التخطيط المؤسسي يعمؿ عمى التقميؿ مف اآلثار السمبية لمظركؼ المحيطة

عمػى نشاط ىيئة االعتماد كالجكدة ،كزيادة فاعميتيا ،ككفاءتيا ،كاإلسياـ في إحداث جكدة أفضؿ
لخدماتيا نحك مؤسسات التعميـ العالي ،يما يضمف حاجة المجتمع ،كأداء المؤسسات في ضكء مكاكبة

التطكرات كالتغيرات المعاصرة.

ار عاً /ا ق ادة:

تعتبر القيادة عممية تفاعمية بيف قائد كمجمكعة مف التابعيف في مكقؼ معيف يترتب عميو تحديد

أىداؼ مشتركة ،ثـ القياـ باإلجراءات الفعالة؛ لتحقيؽ تمؾ األىداؼ.

كيعرؼ أبك النصر ( )2007القيادة بأنيا :قدرة القائد عمى التأثير في اآلخريف ،كتحقيؽ النتائج

المطمكبة مف خالليـ"(.أبك النصر)182 :2007،

كيعرؼ ا خط ب ( )2013القيادة بأنيا" :القدرة عمى التأثير في سمكؾ األفراد كالجماعات أك ىي

عممية التنسيؽ بيف األفراد كالجماعات بغرض تحقيؽ األىداؼ" (الخطيب.)8 :2013،

كلكي تتحقؽ الركائز السابقة ،يجب أف يحسف اختيار القيادات التي تتكلى مسؤكلية اإلشراؼ،

كالقيادة لمؤسسات التعميـ العالي مف بعد بناء عمى أسس مكضكعية سميمة ،بعيدنا عف المصالح

الشخصية أ ك االعتبارات السياسية كغيرىا ،فاليدؼ ىك إيجاد القائد القادر عمى اتخاذ الق اررات التي
تضمف االرتقاء باألداء.
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الفصلىالثاني
النظريىكللدرادة
المتحمسة لمعمؿ أىـ كأخطر الشركط في قكة العمؿ المؤسسي أك ضعفو حيث
اإلطارىالمؤىمة
تعتبر القيادة

تبنى عمييا بقية الشركط ،كاألركاف في مؤسسية العمؿ ،كاذا كانت القيادة ىي القدرة عمى تكجيو

العامميف نحك الغاية المنشكدة أك الرؤية المميمة كالمحفزة فيي في العمؿ المؤسسي تتطمب أربع
عناصر محكرية ،كىي:

 .1القدرة عمى التأثير.
 .2استخداـ النفكذ.

 .3معرفة طبيعة الصراع ،كقكاعد التدافع مع اآلخريف كما في المنظمات غير الربحية.

 .4ممارسة السمطة الشرعية كالقانكنية )2015-6-16( http://www.khutabaa.com

أضؼ إلى أف قدرة القيادة الحقيقية تكمف في مدل قدرتيا عمى تنميط المستقبؿ لصالح ىيئة

االعتماد كالجكدة التي تقكدىا ،كالتأقمـ مع احتياجات المجتمع ،كالتكجيات العالمية المعاصرة.

من شر ط ا ق ادة ا فاع ة:

 .1معمنة كليست سرية أم يمكف مناقشتيا كالتحاكر معيا.

 .2معركفة كتحظى باالحتراـ؛ كمف مصادر االحتراـ :العمـ ،القكة ،األمانة ،القدرات الشخصية
كالميارية ،رضى المجمكع بيا.

 .3أف تككف إدارتيا عبر المؤسسات ،كتختار أسمكب اإلدارة المناسب لممكقع الذم تديره.

 .4القناعة بالعمؿ كالحماسة لو ،كأف تمتمؾ القدرة الكافية عمى إثارة الحماس في األتباع في كؿ مكقع
أك حدث يستمزـ الحماس.

 .5التفرغ الكامؿ عند التأسيس كالجزئي بعد البناء.

 .6الحرص عمى عرض الناتج المتميز لفرض الميزة التنافسية.
 .7أف تككف مؤثرة )2015-5-12( www.edajani/iugaza.edu.ps .

كترل الباحثة أف بعض الصفات كالسمعة السكقية الجيدة لممؤسسة في نظر العامميف كالمتعامميف،

كالقدرة عمى اتخاذ الق اررات ،كجذب الكفاءات العاممة ،كالمتحمسة كالمقتنعة تعتبر أساسان لنجاح أداء

القيادة داخؿ ىيئة االعتماد كالجكدة.
خام اً /ا م ارد ا شر ة ا ما ة:

تبرز إدارة األفراد في المؤسسة أىميتيا ،كبصكرة خاصة في المؤسسات الكبيرة التي تتطمب إعداد

كتييئة المكارد البشرية لكحداتيا اإلدارية المختمفة ك بالتخصصات ك المؤىالت المتنكعة.

كتكتسب المكارد البشرية كإحدل كظائؼ المؤسسة العصرية أىمية كبيرة فيي إدارة ألىـ أصكؿ

المؤسسة  ،إذ أف ما يميزىا عف باقي ىذه األصكؿ أنيا أصكؿ مفكرة .ىذا بافتراض أف اإلدارة تعمد
لإلفادة المثمى مف مكاردىا البشرية مف خالؿ تشجيعيـ ،كدفعيـ لالجتياد ،كاالبتكار.
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الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىللدرادة
عدة مفاى م مر طة ف يا ،ىي:
ر ط ا م ارد ا شر ة

 .1ا ميارة :مجمكعة محصكرة ضمف كفاءات معينة ،تنتج عمكمان عف حالة تعمـ ،كعادة ما يرتبط ىذا
المفيكـ مع اإلتقاف كاإلنجازات الفنية ،كأيضنا مع الكفاءات المعرفية.

 .2ا قدرة :إمكانية النجاح ،ككفاءة ضمف مجاؿ عممي أك نظرم ،كالقدرة في بعض اإلنجازات ،كالتي
ترتبط مع بعضيا في خاصية معينة.

 .3اال عداد :االستعداد قدرة ممكنة ،أم كجكد بالقكة ،أك أداء متكقع سيتمكف الفرد مف إنجازه فيما
بعد ،عندما يسمح بذلؾ عامؿ النمك كالنضج أك عامؿ التعمـ ،أك عندما تتكفر لذلؾ الشركط

الضركرية .كاالستعداد كأداء يمكف عمى أساسو التنبؤ بالقدرة في المستقبؿ .كاالستعداد ىك نجاح
كؿ نشاط ،سكاء تعمؽ ذلؾ بميمة معزكلة أك سمكؾ معقد أك تعمـ أك تمرف عمى مينة ما ،فانو

يتطمب مف الفرد التحكـ في القدرات كالتحفيزات المالئمة.

 .4اإلنجاز :ما يتمكف الفرد مف تحقيقو آنيا مف سمكؾ محدد؛ كىك بيذا المعنى يقترف نكعان ما

بمفيكمي االستعداد كالقدرة في مفيكمييما السابؽ .كاذا كانت القدرة تدؿ عمى ما يستطيع المالحظ
الخارجي أف يسجمو بأعمى درجة مف الكضكح الدقة ،فإنيا بذلؾ تشير إلى إمكانيات الفرد المتعددة

في اإلنجاز.

 .5ا

ك :السمكؾ أك التصرؼ ،كىك يشمؿ نشاط اإلنساف ،كحتى الكائف الحي في تفاعمو مع بيئتو

مف أجؿ تحقيؽ أكبر قدر مف التكيؼ معيا (داككد.)197 :2011 ،

كعميو يمكف القكؿ أف المكارد البشرية مرتبطة بالتعمـ ،كحؿ المشكالت الجديدة ،ككفاءة أدائيا متربط

أيضنا بالعالقات االجتماعية ،كالتفاىـ بيف األفراد ،ككفاءة األداء ذات العالقة بتعمـ كالمعارؼ ،ككفاءات
األداء التي تيتـ بالميارات كأشكاؿ التكييؼ أك اإلتقاف ،كأخرل ترتبط باالتجاىات.

أىم ـة ق ـم أداء ا م ارد ا شر ة:

تعتبر عممية تقييـ األداء لتحديد مدل كفاءة المكارد البشرية إحدل سياسات إدارة األفراد ،كالتي

ال غنى عنيا ،نظ نار لمفكائد التي تعكد مف كراء تطبيقيا عمى أسس سميمة تتكافر فييا المكضكعية قدر

اإلمكاف ،كبعيدة عف التميز كالمحسكبية .كفيما يمي نعرض أىـ الفكائد التي يمكف لإلدارة الحصكؿ

عمييا.

أف
 .1ا ر ح ا معن ة :إف جك مف التفاىـ كالعالقات الحسنة يسكد العامميف كرؤسائيـ عندما يشعركف ّ
أف ىدؼ
جيدىـ كطاقتيـ في تأديتيـ ألعماليـ ىي مكضكع تقدير كاىتماـ مف قبؿ اإلدارة ،ك ّ
اإلدارة األساسي مف كراء التقييـ ىك معالجة نقاط الضعؼ في أداء األفراد عمى ضكء ما يظيره

التقدـ عمى قياس الكفاءة كالجدارة في العمؿ.
التقييـ ،كما أف اعتماد الترقية كالعالكات ك ّ

 .2إشعار ا عام ن م ؤ ا يم :عندما يشعر الفرد أف نشاطو كأداءه ىك مكضكع تقييـ مف قبؿ
رؤسائو المباشريف ،كأف نتائج ىذا التقييـ سيترتب عمييا اتخاذ ق اررات ىامة عمى مستقبمو في العمؿ
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الفصلىالثاني
النظريىللدرادة
فإنو اإلطار
بمسؤكليتو تجاه نفسو كالعمؿ معان ،كسكؼ يبذؿ جؿ جيده كطاقتو التي يممكيا
سكؼى يشعر

.3

لتأدية عممو عمى أحسف كجو لكسب رضا رؤسائو.

ة ضمان عدا ة ا معام ة :حيث تتضمف اإلدارة عند استخداميا أسمكبا مكضكعيا لتقييـ

األداء أف يناؿ الفرد ما يستحقو مف ترقية أك عالكة أك مكافأة عمى أساس جيده ككفاءتو في
العمؿ ،كما تضمف لإلدارة معاممة عادلة ك متساكية لكافة العامميف ،كما أف تقييـ العامميف يقمؿ
عادة.
مف إغفاؿ كفاءة العامميف مف ذكم الكفاءات كالذيف يعممكف دكف ضجيج كبصمت ّ

 .4ا رقا ة ع ى ا رؤ اء :إذ أف تقييـ األداء تجعؿ اإلدارة العميا في التنظيـ قادرة عمى مراقبة جيكد
الرؤساء كقدراتيـ اإلشرافية ،كالتكجييية مف خالؿ نتائج تقارير الكفاءة المرفكعة مف قبميـ لتحميميا
كمرجعتيا ،كمف خالؿ ذلؾ يتسنى لإلدارة العميا تحديد طبيعة معامالت الرؤساء لممرؤكسيف كمدل

استفادتيـ مف التكجييات المقدمة ليـ مف قبؿ رؤساءىـ( الرب.)318 :2009 ،

كيضيؼ  )2008( ALsupuفي ىذه الجانب:

 .5اال مرار ا رقا ة اإلشراف :إذ أف الكصكؿ إلى نتائج مكضكعية مف خالؿ تقييـ أداء العامميف
يتطمّب كجكد سجؿ خاص بك ّؿ فرد يسجؿ فيو القائمكف عمى عممية التقييـ مالحظاتيـ عمى األداء
بشكؿ مستمر كىذا العمؿ يتطمّب مف الرؤساء مالحظة كمراقبة أداء مرؤكسييـ باستمرار ليككف
حكميـ عمى أسس مكضكعية.

 .6ق م

ا ات االخ ار ا در ب :حيث تعتبر عممية تقييـ األداء بمثابة اختيار لمحكـ عمى مدل

سالمة كنجاح الطرؽ المستخدمة في اختيار كتدريب العامميف .بما يشير إليو مستكل تقييـ األداء.

معدالت مرتفعة باستبعاد العكامؿ المؤثرة األخرل ،يعتبر ىذا دليال
فإذا دلت تقديرات الكفاءة عمى ّ

كصحة األسمكب المتّبع الختيار العامميف كتعيينيـ إلى جانب تقييـ البرامج التدريبية
عمى سالمة
ّ
كمعرفة مدل استفادة العامميف منيا ،كذلؾ لتحديد الثغرات كالعمؿ عمى تفادييا في المناىج
كالبرامج التدريبية المراد تنفيذىا في المستقبؿ).(ALsupu,2008: 16

كعطفان عمى ما سبؽ فإف تقييـ المكارد البشرية يقدـ تغذية مرتدة عف أدائيـ بالمقارنة مع ما كاف

متكقّعا منيـ ،كتكضح تخطيط المسار الكظيفي لمعامميف ،كقياس اإلنتاجية ،كتحديد االحتياجات
التدريبية لمعامميف ،كتفيـ قدرات العامميف ككيفية استخداميا بشكؿ أفضؿ في المستقبؿ.
كعمى صعيد المكارد المادية فإف مرافؽ المؤسسة المخصصة لمقياـ باألنشطة ،كالخدمات

المساندة ليا كمرافؽ األنشطة الالمنيجية ،كالتجييزات المكجكدة ،ال بد أف تككف مالئمة لمقياـ بيذه

األنشطة بكفاءة كفاعمية كفؽ رسالة كأىداؼ المؤسسة )(ALsupu,2008: 19
ىذا ط ب ا خاذ ا مؤ

ة ئلجراءات اآل ة :

 التخطػػيط الجيػػد إلنشػػاء كتطػػكير مكاردىػػا الماديػػة عمػػى نحػػك يضػػمف االسػػتغالؿ الفعػػاؿ كالجػػكدةالمستمرة المطمكبة لدعـ برامج المؤسسة كخدماتيا.

 االحتفاظ بالمخططات كالخرائط الرئيسة لكافة المرافؽ التابعة لممؤسسة.36

الفصلىالثاني
للدرادة
كافية كآمنة تسيـ في دعـ كضماف سالمة كجكدة البرامج كالخدمات.
النظريىمادية
اإلطارى مكارد
 -تكفير

 -تكزيع المكارد المادية في كؿ المكاقع كتصميميا لتخدـ جميع البرامج.

 ت ػ ػػكفير الص ػ ػػيانة الدكري ػ ػػة كالكقائي ػ ػػة كتعم ػ ػػيـ إرش ػ ػػادات الس ػ ػػالمة كاألم ػ ػػاف كط ػ ػػرؽ االس ػ ػػتخداـالصحيحة.

 تػ ػػكفير برنػ ػػامج متكامػ ػػؿ إلدارة المخػ ػػاطر بكافػ ػػة أصػ ػػكليا الثابتػ ػػة ،كمرافقيػ ػػا المختمفػ ػػة ،كاتخػ ػػاذاإلجراءات المناسبة لتكفير بيئة آمنة كسميمة ،كصحية كاجراء تقييـ دكرم لألجيزة كالمعدات.

 -تكفير نظاـ لمتأميف الصحي كالتعكيض لممكظفيف عند تعرضيـ لحكادث خالؿ العمؿ.

(الحاج)49 :2008،

كعميو تعتبر المكارد المالية عنص نار أساسينا لعممية التخطػيط لممؤسسػات ،سػيما كأف كمفػة الخػدمات

تت ازيػػد مػػع كثػرة متطمباتيػػا كتطػػكر التقنيػػات الحديثػػة التػػي أصػػبحت متطمبػػات ضػػركرية لنجػػاح العمػػؿ فػػي

ض ػ ػػكء المتغيػ ػ ػرات المعاصػ ػ ػرة ،كيمك ػ ػػف التط ػ ػػرؽ إل ػ ػػى المػ ػ ػكارد الماليػ ػػة مػ ػػف خ ػ ػػالؿ أربػ ػػع نقػ ػػاط رئيس ػ ػػية
ىي(:التمكي ػػؿ كتجني ػػد األمػ ػكاؿ كاس ػػتثمارىا ،كض ػػع المكازن ػػات ،كالمحاس ػػبة ،كاالمتث ػػاؿ لممع ػػايير الدكلي ػػة

كالقكانيف المحاسبية)( .السيد)117-116 :2007،

كبذلؾ تعتبر المكارد البشرية كالمالية حجر األساس بالنسبة إلى استراتيجية عمؿ أم مؤسسة ،حيث
أف ىذه المكارد العنصر األكبر تأثي نار في العمؿ كالتطكير ،كبالتالي المزيد مف اإلنتاجية ،كالمكارد

البشرية تعنى بالحصكؿ عمى أفضؿ األداء ،كتعييف أفضؿ المرشحيف.
اد اً/نطاق ا عمل:

يشير النطاؽ المؤسسي إلى جكىر عمؿ المؤسسات كدكرىا الرئيس؛ الرتباطو بقياس مدل فاعمية

المؤسسة في تقديـ خدماتيا ،إذ يتكقع أف تتسؽ ىذه البرامج كالخدمات مع رسالة المؤسسة ،كما يتـ

تحديد عالقة المؤسسة بالمجتمع ،كالتأكد مف تحقيؽ المنفعة المتبادلة ،كقياس سمعة المؤسسة عمى

المستكل المحمي كالدكلي.

كيعرؼ شا ش ( )2005نطاؽ العمؿ ىك ":مجمكعة األعماؿ الكاجب تنفيذىا بالمؤسسة،

كالمقصكد بالكاجب تنفيذىا ىي األعماؿ كالخدمات التي ينكم القياـ عمييا ،كالكاجب عمى المؤسسة

تنفيذىا ،بالمدة الزمنية المحددة كالتكمفة كالكيفية المحددة"(.شاكيش)106 :2005،

ككمما كاف نطاؽ العمؿ كاضح تستطيع المؤسسة تحديد المياـ ،كالمدة الزمنية الالزمة لمتنفيذ

بشكؿ دقيؽ كتقميؿ نسبة األخطاء عمى تحقيؽ األىداؼ ،كبالتالي ضماف نجاح عمؿ المؤسسة فيك يبدأ

بتحديد األىداؼ ،كيككف ذلؾ بمرحمة إعداد متطمبات العمؿ ،كيككف اليدؼ مف إعداد نطاؽ العمؿ ىك
تحديد األعماؿ المطمكبة لخدمات المؤسسة؛ لذلؾ يمتاز نطاؽ العمؿ بمجمكعة مف الخصائص:

 .1ا ض ح :يجب أف يتـ تكصيؼ األعماؿ المطمكبة بكؿ كضكح ضمف فمسفة المؤسسة كسياقيا.

 .2ا دقة :يمثؿ نطاؽ العمؿ قاعدة الشركط األساسية لخدماتيا؛ لذلؾ يجب تكخي الدقة في تكصيؼ
األعماؿ كالخدمات المطمكبة ،كالنظر ليذه المكاصفات كشركط لتقييـ العركض المقدمة ،مع االخذ
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الفصلىالثاني
النظريى
للدرادة كصؼ األعماؿ كالخدمات المطمكبة ىي مف يحقؽ االستفادة لمبيئة
درجة دقة
اإلطارى أف
بعيف االعتبار

الخارجية المستفيدة مف عمؿ المؤسسة.

 .3مك مل :حتى يككف نطاؽ العمؿ نظامي كممزـ ،يجب أف يككف مكتمؿ كيرسـ الخطكط الكاضحة
لألعماؿ المراد تنفيذىا ،كالطريقة التي سنفذ بيا ،كىنا يجب تحديد األعماؿ المطمكبة.
((Choom,2008:131
يعد سكء فيـ متطمبات األعماؿ كفيؿ بأف يجر عمى صاحب العمؿ العديد مف المشاكؿ مثؿ زيادة
التكاليؼ ،قمة االنتاج ،التأخر بالتنفي ذ كبعد ذلؾ فشؿ المشركع ،لذلؾ مف الميـ أف يككف الشخص أك
الجية التي ستنفذ االعماؿ عمى دراية كمعرفة بتفاصيؿ األعماؿ المطمكبة؛ لذا يتطمب ىذا عمميات

إلدارة نطاؽ العمؿ ،يجمميا ا ك

ي( )2006في:

عم ات إدارة نطاق ا مشر ع مؤ

ة ،ىي:

 .1جمع المتطمبات.
 .2تحديد النطاؽ.

 .3تحديد ىيكؿ تقسيمي لألعماؿ.
 .4التحقؽ مف النطاؽ.

 .5التحكـ بالنطاؽ( .الكبيسي)19 :2006،

فمذلؾ نطاؽ العمؿ يساعد في معالجة التغييرات كفقان لإلجراءات التي كضعت كجزء مف مراقبة

التغيير المتكاممة ،كادارة التغييرات عند حدكثيا ،كىذا يدعـ المؤسسة في تحسيف أداء العمؿ ،كتقديـ
أفضؿ الممارسات ،كلكف يجب مراعاة احتياجات العمؿ ،كاألخذ باألكلكية في تقديـ الخدمات

لممستفيديف.

كما أف المؤشرات السابقة ىي أسس ينبغي تكافرىا في ىيئة االعتماد كالجكدة لمؤسسات

التعميـ العالي الفمسطيني ،كالتي تساعد في الحكـ عمى مستكل أدائيا ،كىك ما سعت إليو الدراسة في
تقييـ أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ لمحكـ عمى أدائيا ،كاتخذت مف المؤشرات

السابقة مجاالت تقييـ أدائيا.
ى ئة االع ماد ا ج دة مؤ

ات ا ع م ا عا ي ا ف ط ني:

يعد التعميـ العالي مف ركائز التعميـ كالمعرفة ،كىذا يتطمب تحسيف جكدتو كضماف نكعيتو ،كفي

ظؿ عصر العكلمة كالمنافسة ،كاف البد مف كضع آليات ،كمعايير؛ لضماف النكعية ،كالجكدة في

التعميـ العالي بما يتناسب مع المعايير الدكلية ،كفي اآلكنة األخيرة تتعرض مؤسسات التعميـ العالي

لمعديد مف المتغيرات ،مثؿ :التعميـ عف بع د ،التطكر اليائؿ في مجاالت تكنكلكجيا المعمكمات

كاالتصاالت ،الزيادة الكبيرة في حجـ تعميـ البالغيف كأعداد الطمبة بشكؿ عاـ ،كنمك التمكيؿ الخارجي،

باإلضافة إلى أف دكر أنشطة البحث العممي كالتطكير قد بدأ في التغير مف حيث التطبيؽ ،كالتأثير

االجتماعي ،كالعالقة بالصناعة كاالقتصاد ،عالكة عمى البحث التقميدم كالتعميـ(العايدم.)5:2009 ،
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الفصلىالثاني
اإلطار
للدرادة الكبيرة التي كاجيت التعميـ العالي الفمسطيني عبر ثالثة عقكد ،إال أنو
النظريىالعقبات
الرىغـ مف
عمى

ساىـ في تمبية احتياجات األجياؿ الشابة لمكاصمة التعميـ كتحمؿ مسؤكلية تزكيدىـ بفرص الدراسة في

حاليا إجماع عمى أف الضغكط
فمسطيف بعد أف حرمكا مف فرص الدراسة في الخارج .كمع ذلؾ ،يسكد ن
الديمكغرافية كالسياسية كالمالية تشكؿ عبئا إضافيا عمى ىذا النظاـ ،يضاؼ إلييا غياب التحديد السميـ

لألكلكيات ،كعممت الييئة عمى صياغة رؤيتيا كرسالتيا كأىدافيا االستراتيجية كتحقيقيا بشكؿ مؤسسي
كمنيجي ،كما أخذت عمى عاتقيا القياـ بمسؤكلياتيا المنصكص عمييا في القانكف تجاه التعميـ العالي

في فمسطيف ،كتطكيره ،لترتقي بو إلى مستكيات عالمية (.ك ازرة التربية كالتعميـ)4 :2010،

كتتمثؿ رؤية ىيئة االعتماد كالجكدة في الكصكؿ بمؤسسات التعميـ العالي إلى مستكل عالمي مف

الجكدة كالنكعية ،كرسالتيا في االرتقاء بمستكل أداء مؤسسات التعميـ العالي كتعزيز قدراتيا التنافسية
عمى المستكل الكطني كاإلقميمي كالعالمي ككضع معػػاييػر كمقايػيس تضمف استم اررية جكدتيا

كتػنافػسػيتيػػا كضماف تطبيقيا لألنظمة كالمعايير.

ق م ى ئة االع ماد ا ج دة:

 -احتراـ القكانيف كاألنظمػػة كالتعميمات في الييئ ػػة.

 الصدؽ كاألمانة كالشفافية في التعامؿ مع جميع مؤسسات التعميـ العالي. نشر مفاىيػػـ ضماف الجػ ػػكدة. -االلتزاـ التػػاـ بس ػرية العم ػػؿ.

 -العػمػؿ بػػركح الفػريػؽ الكاح ػػد.

 المكضكعية في إصدار األحكاـ المينية. التميز في تأدية المياـ كاتػقػانيػا. -االنػفػتػاح كتػقبػؿ النقد البػنػاء.

 -تبني مبدأ المساءلة بيدؼ التحسيف المستمر لعمؿ الييئة.

 -تنمية ركح المبادأة كاإلبداع كاالبتكار كمكاكبة التطكرات (الييئة الكطنية لالعتماد كالجكدة.)2003،

أىداف ى ئة االع ماد ا ج دة مؤ

ات ا ع م ا عا ي:

ييدؼ مجمس الييئة إلى رفع مستكل التعميـ العالي ككفاءتو كيتكلى الصالحيات الالزمة ليذه
الغاية بما في ذلؾ:

 .1مساعدة مؤسسات التعميـ العالي في تأدية رسالتيا كتحقيؽ كأىدافيا.

 .2منح التراخيص المبدئية ك االعتمادات العامة إلنشاء مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية
 .3منح االعتمادات العامة كالخاصة لمبرامج التعميمية كفؽ آليات كمعايير االعتماد كالجكدة

 .4متابعة كضبط كمراقبة جكدة كنكعية العممية التعميمية لمؤسسات التعميـ العالي كتقييـ أدائيا كفؽ
ىذه المعايير كاتخاذ الق اررات المالئمة تبعا لذلؾ.
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الفصلىالثاني
كمعاييرللدرادة
أسسىالنظريى
 .5كضع اإلطار
االعتماد كالجكدة كتعديميا كتطكيرىا.

 .6كضع أدلة إرشادية لتطبيؽ الجكدة كالعتماد البرامج.

 .7كضع البيانات كاإلحصاءات التفصيمية الدكرية عف الجامعات كالكميات كاألقساـ في مؤسسات
التعميـ العالي.

 .8تقديـ المشكرة كالتكجيو لمؤسسات التعميـ العالي في كؿ ما يخص االعتماد كالجكدة· .
 .9عقد شراكات ك اتفاقيات مػع المنظمات كىيئات االعتمػاد اإلقميميػة كالػدكليػة.
 .10تبني خطط تدريبيػػة لبناء كتأىيؿ الطػاقػات البشرية لمييئػة .

 .11تكفير قكاعػد لمبيانات لممعمكمات التي تضمف اتخاذ ق اررات رشيػدة .

 .12كضع سياسات كاضحة كمعمنة لتعزيز مفاىيػـ العدالػػة ،كالشفافية كاالنتماء كااللتزاـ بالقيـ
المؤسسيػة فػي الييئػػة.

 .13التكصؿ إلى قكائـ بالكفايات كالمعارؼ كالميارات الخاصة بمخرجات البرامج األكاديمية
بمؤسسات التعميـ العالي.

 .14تكفير بنية تعميمية مناسبة لمطالب.
 .15تكفير تعميـ جيد كنكعي لمؤسسات التعميـ العالي كيمبي حاجات المجتمع.
(الييئة الكطنية لالعتماد)2009،

مراحل عم ة االع ماد ا ي ئة:

تتككف منيجية عمؿ ىيئة االعتماد كالجكدة مف خمس خطكات رئيسة:

 .1كضع األسس كالمعايير كتعديميا كتطكيرىا
 .2إجراء التقييـ الذاتي.

 .3إجراء التقييـ الخارجي.

 .4اتخاذ القرار كتعميـ النتائج.

 .5إعادة التقييـ (مكقع ك ازرة التربية كالتعميـ اإللكتركني.)2015 ،
ف ما ي فص ل يذه ا خط ات:

 -1ضع األ س ا معا ر عد يا ط رىا
 .1تقترح الييئة الكطنية األسس كالمعايير لمترخيص كاالعتماد كضماف الجكدة كالنكعية.

 .2يتـ اعتماد األسس كالمعايير مع مؤسسات التعميـ العالي في إطار مجمس التعميـ العالي ،ككذلؾ
األمر بالنسبة لتعديؿ ىذه المعايير حسب الضركرة.

 .3يتـ تعميـ األسس كالمعايير عمى جميع مؤسسات التعميـ العالي في فمسطيف.

 .4يتـ تعديؿ األسس كالمعايير حسب الضركرة كباالستفادة مف مخرجات عممية التقييـ الدكرية
لممؤسسات كالبرامج.
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الفصلىالثاني
للدرادة
النظريىي:
اإلطارى م ا ذا
 -2إجراء ا ق

 .1تقع مسؤكلية إجراء التقييـ الذاتي عمى المؤسسة نفسيا.

 .2يككف التقييـ الذاتي أىـ العناصر في عممية التقييـ الخارجي.

 .3مف مصمحة المؤسسة أف تجرم تقييمنا ذاتينا ،مكضكعينا كعممينا ،لبرامجيا ،ككسيمة مجدية لمراجعة
البرامج التي تقدميا دكريا ،كعالقة تمؾ البرامج مع رسالة كسياسة المؤسسة.

 .4تعيف المؤسسة "لجنة مكجية" ليذا الغرض تتككف عادة مف  5أعضاء (عمى األقؿ).

 .5تؤخذ مدخالت كافة العناصر في المؤسسة ،مف إدارة ،كأعضاء ىيئة التدريس كالطمبة.

 .6تحتاج عممية التقييـ الذاتي لفترة زمنية كافية إلنجازىا بشكؿ كامؿ (قد تطكؿ إلى  6شيكر)،
تحددىا المؤسسة.

 .7يجب مناقشة النتائج األكلية لعممية التقييـ الذاتي عمى أكسع نطاؽ ممكف في المؤسسة ليشمؿ
أعضاء اإلدارة كالييئة التدريسية كالطمبة.

 .8مف الضركرم أف يتـ إجراء التقييـ الذاتي بحيث يعكس صكرة نقدية لمكضع في المؤسسة
التعميمية أك البرنامج ،لكي يقدـ تحميال لمكامف القكة كالضعؼ.

 .9يجب أف يؤدم تقرير التقييـ الذاتي إلى خطكات محددة عمى المؤسسة اتخاذىا لمعالجة مكامف
الضعؼ التي تـ تشخيصيا.

أيضا كسيمة مجدية في تحقيؽ
 .10عالكة عمى أف التقييـ الذاتي يسيـ في التقييـ الخارجي ،فإنو ن
نكعية البرامج التعميمية في المؤسسة نفسيا ،كادخاؿ التحسينات المطمكبة فييا.
 .11تستعمؿ لجنة التقييـ الذاتي في المؤسسة "المعايير األساسية" ،كالتي تعتمد عمى ثالثة أسئمة
رئيسة:

 ما ىي أىدافنا مف ىذا البرنامج؟ ماذا نكد أف نحقؽ في النياية؟
 ما ىي اآلليات كالطرؽ المستخدمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ؟
 ىؿ تتكفر المقكمات الضركرية لتحقيؽ األىداؼ؟

 -3إجراء ا ق م ا خارجي:

 .1تقع مسؤكلية التقييـ الخارجي عمى "ىيئة االعتماد كالجكدة لمؤسسات التعميـ العالي".
 .2يتـ إجراء التقييـ الخارجي مف قبؿ لجنة مينية متخصصة في البرنامج/البرامج التي سيتـ تقييميا،
كالتي تعيف ليذا الغرض ،كتسمى "لجنة التقييـ الخارجي".

 .3يتـ إشعار المؤسسة/المؤسسات المعنية باإلطار الزمني لمتقييـ المزمع عقده ،كمكاءمتو مع
الجدكؿ الزمني لممؤسسة المعنية.

 .4تكفر المؤسسة المعنية تقرير "المجنة المكجية لمتقييـ الذاتي" كمدخؿ أساسي في عممية التقييـ
الخارجي.
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الفصلىالثاني
مفالنظريى
اإلطارى
للدرادةفي التخصصات المختمفة في المؤسسات التعميمية تنسيب مختصيف في
األكاديمييف
 .5يطمب

المجاؿ لتطكير قكاعد البيانات في الييئة لالستفادة منيا عند تشكيؿ "لجاف التقييـ الخارجي".

 .6يتـ تعييف أعضاء "لجنة التقييـ الخارجي" مف قبؿ الكزير.

 .7الميمة األكلى عمى جدكؿ أعماؿ المجنة ىي كضع "الشركط المرجعية" لعمميا ،كذلؾ بالتركيز
عمى ثالثة اعتبارات أساسية:

 ما ىي مكاصفات "التعميـ الجيد"؟

 ما ىي مكاصفات "الخريج الجيد"؟

 ما ىي معايير الحد األدنى التي يجب أف يحققيا البرنامج؟

 .8تعقد المجنة اجتماعا تمييديا ،قبؿ "زيارات المكقع" ،العتماد "الشركط المرجعية" كمراجعة تقرير
"لجنة التقييـ الذاتي".

 .9خالؿ الزيارات الميدانية ،تعقد المجنة مقابالت مستفيضة مع معدم التقييـ الذاتي ،كتقكـ بزيارة

كتفّقد المرافؽ مف مكتبات كمختبرات كمشاغؿ كمراكز تدريب كقاعات محاضرات ،الخ ،..كما تقيـ
المصادر التعميمية مف كتب كمراجع كدكريات ،ككسائؿ االمتحانات المستخدمة كمشركعات التخرج

كرسائؿ الدراسات العميا ،الخ..
أكليا" كتناقشو مع "لجنة التقييـ الذاتي" قبؿ عرضو عمى الييئة.
 .10تعد المجنة "تقري نار ن
 .11بناء عمى النقاش ،تعد المجنة "تقري ار نيائيا" مف جزءيف :الجزء العاـ لمنشر ،كالجزء الخاص
المتضمف عمى تكصيات محددة بخصكص البرامج التي تـ تقييميا ،كيسمـ التقرير لمييئة.

 -4ا خاذ ا قرار عم م ا ن ائج:

 .1تناقش الييئة مسكدة التقرير مع إدارة المؤسسة المعنية كتتناكؿ التكصيات معيا.
 .2تعمـ الك ازرة التقرير النيائي ،بعد إق ارره مف الكزير ،عمى مجمس التعميـ العالي لإلطالع ،كترفؽ
مع التقرير اإلجراءات التي تنكم اتخاذىا اعتمادا عمى تكصيات الييئة.

 .3تعمـ الك ازرة إدارة المؤسسة المعنية بالق اررات التي تنكم اتخاذىا في ضكء عممية التقييـ :إما

بالمكافقة عمى البرنامج دكف تحفظ ،أك المكافقة بشرط التعديؿ ،أك عدـ المكافقة عمى استم اررية

البرنامج (القرار بكقؼ البرنامج) ،كباإلجراءات الضركرية لتنفيذ ىذه الق اررات .كفي كمتا الحالتيف
(المكافقة المشركطة أك عدـ المكافقة) يحدد فترة زمنية لتنفيذ التكصيات الكاردة في التقرير ،مع

االحتفاظ بحؽ الطمبة الممتحقيف بالبرنامج باالستمرار فيو كالتخرج قبؿ إصدار القرار بكقؼ

البرنامج.

 .4تقكـ الك ازرة بنشر الجزء العاـ مف التقرير.

-5إعادة ا ق م:

 .1يتـ إعادة تقييـ البرامج دكرينا ،مرة كؿ خمس سنكات.

 .2تّتبع اإلجراءات المبينة أعاله في عممية إعادة التقييـ الدكرم.
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الفصلىالثاني
للدرادة
النظريى
 .3تدرساإلطارى
تعديؿ المعايير لمترخيص كاالعتماد كضماف الجكدة كالنكعية بناء عمى نتائج
إمكانية
الييئة

عممية التقييـ كالمدخالت ذات العالقة(.ك ازرة التربية كالتعميـ)2015،

د ائر

حدات ا ج دة في جامعات قطاع غزة:

كاف مف الطبيعي بعد إنشاء ىيئة االعتماد كالجكدة في العاـ 2011ـ ،كسياسة التقييـ الدكرم
لمبرامج ،كسياسة االعتماد لمبرامج الجديدة ،أف تككف ىناؾ حاجة ممحة إلنشاء كحدات كلجاف لمجكدة
في جامعات قطاع غزة ،مف أجؿ إيجاد تعميـ عالي ذم نكعية كجكدة عالية ،كمف أجؿ القياـ بعممية

التقييـ الداخمي لمنكعية ،كمف ىذا المنطمؽ بدأت الجامعات في إنشاء ىذه المجاف كالكحدات.

أ الً :حدة ا ج دة في جامعة األزىر:

تـ تأسيس كحدة الجكدة بجامعة األزىر عاـ 2004ـ ،كىي تتبع الشئكف األكاديمية ،كتنبثؽ عنيا

أربع لجاف ىي :لجنة البرامج كالخطط الدراسية ،لجنة تقكيـ كتطكير أداء البرامج الدراسية ،لجنة

المعمكمات كالبيانات ،كحدة اإلحصاء كمؤشرات األداء.

أىداف ا حدة:

 .1الكصكؿ لمكانة مميزة نتيجة لمممارسة الجيدة في التعميـ كالتعمـ كاالبتكار لتحسيف الجكدة.
 .2تعريؼ الفرص المتاحة لممشاركة في الممارسة الجيدة كتأسيس آليات أخرل ضركرية.

جيدا لتعزيز الجكدة عف طريؽ تطكير العمميات
 .3لمتأكد أف مقدمة التغيير لمجكدة كتكصيميا أعدت ن
الفعالة لتقييـ النشاطات.

نشاطات ا حدة:

 .1القياـ بعممية التقييـ الداخمي لبرامج كميات الصيدلة كالميف الطبية كالطب كالتجارة.
 .2القياـ بدكرات تدريبية في الجكدة الشاممة.

 .3تقييـ الييئة التدريسية ،كتقييـ الطالب لألستاذ الجامعي.

 .4كرشات عمؿ حكؿ آلية تحسيف الجكدة الشاممة(.جامعة األزىر ،كحدة الجكدة)2015:

ثان اً :حدة ا ج دة في ا جامعة اإل بلم ة:

انبثقت كحدة الجكدة بالشئكف األكاديمية في الجامعة اإلسالمية بغزة  ،بمكجب القرار اإلدارم رقـ

( ،)2002/7بتاريخ 2002/3/2ـ ،لتسيـ في تطكير كتحسيف األداء لدل مختمؼ دكائر الجامعة
خاصة األكاديم ييف كالبرامج األكاديمية ،كلمكقكؼ عمى المشكالت التي مف شأنيا أف تعيؽ عممية

االرتقاء باألداء األكاديمي كالتغمب عمييا (الجامعة اإلسالمية  ،كحدة الجكدة.) 2015 :

أىداف ا حدة:

 .1تعزيز كتطكير برامج (البكالكريكس -الدراسات العميا) الحالية كفؽ المعايير كالمتطمبات التي
تحقؽ الجكدة كتمبي حاجات المجتمع المحمي كاإلقميمي.

 .2تدعيـ كتطكير الطاقـ األكاديمي.
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الفصلىالثاني
للدرادة
النظريى
اإلطارى
الخدمات الطالبية لتحسيف كتسييؿ المناخ الجامعي.
قاعدة
كتكسيع
 .3تطكير

نشاطات ا حدة:

 .1التقييـ الداخمي لبرامج الميف الطبية كالتجارة.

 .2الدكرات التدريبية في مجاؿ جكدة التعميـ العالي
 .3دكرات في ميارات التدريس الجامعي كفي الحاسكب.
 .4تقييـ الطالب لألستاذ الجامعي.

 .5إعداد بطاقة تقييـ الكتاب الجامعي.

 .6عقد اليكـ الدراسي األكؿ حكؿ جكدة التعميـ العالي في يكنيك 2004ـ.
 .7إصدار العدد األكؿ مف مجمة الجكدة.

 .8تشكيؿ لجاف جكدة فرعية في جميع كميات الجامعة.

ثا ثاً :دائرة ضمان ا ج دة في جامعة األقصى:

تـ تأسيس دائرة ضماف الجكدة في جامعة األقصى في إبريؿ2005ـ ،كىي تتبع رئيس الجامعة

مباشرة بخالؼ جامعتي األزىر كاإلسالمية ،كىي تتككف مف كحدتيف :األكلى كحدة الضماف األكاديمي،

كالثانية كحدة الضماف اإلدارم(جامعة األقصى ،كحدة الجكدة.)2015 :

أىداف ا دائرة:

 .1نشر ثقافة كمفيكـ الجكدة الشاممة لدل العامميف بالجامعة.
 .2تقييـ ىيكمية الجامعة كبرامجيا المختمفة.

ككيفا.
كما ن
 .3االرتقاء بالمستكل األكاديمي كاإلدارم لمجامعة ن
 .4التأكد مف مطابقة النظـ كالبرامج التعميمية ،كأنماط كأساليب الغدارة في الجامعة
 .5لممعايير كالشركط المعمكؿ بيا في الييئة الكطنية لالعتماد كالجكدة كالنكعية في
 .6ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كاتحاد الجامعات العربية

ا جاىات عا م ة معاصرة في مجال االع ماد ا ج دة

شيد العالـ في العقكد األخيرة تزايدنا عمى التعميـ الجامعي ،كقد رافؽ ذلؾ زيادة في عدد

المؤسسات التعميمية التي تقدـ البرامج التعميمية كفي أعداد ىذه البرامج كأنكاعيا المختمفة ،كقد استدعت
ىذه التطكرات تقييـ البرامج التعميمية التي تقدميا مؤسسات التعميـ العالي مف أجؿ التحقؽ مف جكدة

نكعية التعميـ المقدـ كضماف تطكر ىذه البرامج ،ككذلؾ المؤسسات التعميمية ضمف عممية االعتماد.

كقد تطكر أسمكب االعتماد ىذا خالؿ السنكات الماضية ليصبح نظامان مبنيان عمى التنظيـ الذاتي

يركز عمى التقييـ كالتطكير المستمر لمجكدة النكعية ،كأصبح بذلؾ عممية يتـ مف خالليا العمؿ عمى

التحسيف كالتطكير المستمر لمؤسسات كبرامج التعميـ العالي ،كذلؾ مف خالؿ عمميتي التقييـ الذاتي
كالتقييـ الخارجي لممؤسسة كبرامجيا التعميـ (الطالع.)54:2005 ،
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الفصلىالثاني
للدرادة
النظريى
لقد اإلطارى
تككيد الجكدة في المؤسسات التعميمية مف القضايا الرئيسية بيف العديد مف
قضية
أصبحت

الدكؿ المتقدـ منيا كالنامي ،كفي ىذا العصر بعد الحديث الطكيؿ عف قضية الجكدة في التعميـ،

كأصبحت مبادرات تككيد الجكدة تحتؿ مكاف الصدارة عف جدكؿ أعماؿ العديد مف المؤسسات التعميمية
في العديد مف دكؿ العالـ ،كيرجع ذلؾ الى ارتفاع المسئكلية العامة كالمطالبة بالشفافية في ادارة

مؤسسات التعميـ العالي( .نشكاف)13 :2004،

 .1نظام ا ال ات ا م حدة في االع ماد ا ج دة:
تعد الكاليات المتحدة األمريكية أكؿ مف راعت مبدأ تكازم "الحرية كالجكدة" حيث سمحت لمئات

بؿ آالؼ المؤسسات التعميمية أف تنتشر كفي نفس الكقت كمنذ أكائؿ القرف العشريف أنشئت اآلليات

المناسبة التي تتابع جكدة اداء ىذه المؤسسات كتعتمد ما يستحؽ منيا االعتماد كتجعؿ نتائج ىذه
المتابعة متاحة لراغبي التعميـ حتى يككنكا عمى بينة مف مكقؼ مؤسسات التعميـ المتاحة ،كمؤسسات
التعميـ العالي في الكاليات المتحدة تشبو إلى حد كبير المؤسسات الخاصة التي تتمتع باستقاللية كبيرة

كسمطة تمثؿ بمجالس كادارة ىذه المؤسسات ،كيعد التأثير الحككمي عمى ىذه المؤسسات محدكد األثر
قياسيا بالدكؿ األكركبية ،كلذلؾ فاف المسئكلية تقع عمى مؤسسات التعميـ العالي لتنظيـ نفسيا كايجاد
مكارد ليا كاال فقدت ىذه المؤسسات مكاردىا كطالبيا الذيف يتجيكف بالتالي نحك المؤسسات المنافسة.

(مجيد كالزيادات)86 :2008 ،

حيث تسعى المدارس كالجامعات في الكاليات المتحدة األمريكية طكعا لمحصكؿ عمى االعتماد

المؤسسي مف الييئات غير الحككمية  ،كيمنح االعتماد المؤسسي عف طريؽ الجمعيات االقميمية

كالكطنية لممدارس كالكميات ،كتعد الجمعيات االقميمية مستقمة عف بعضيا البعض كلكنيا تتعاكف بشكؿ

كبير مع منظمات االعتماد األخرل(.ىكبا)83 :2006،

أىداف االع ماد في ا ال ات ا م حدة:

يتحدد الغرض مف ضماف الجكدة في الكاليات المتحدة االمريكية (االعتماد االكاديمي كفقا
لممصطمح األمريكي) كما حددتو ك ازرة التربية األمريكية في ضماف الحد األدنى مف الجكدة بيدؼ:
 التحقؽ مف أف مؤسسة أك برنامج التعميـ يحقؽ الحد األدنى مف المعايير.

 مساعدة الطمبة الجدد عمى االلتحاؽ بمؤسسات التعميـ العالي التي تقدـ برامج مقبكلة.
 مساعدة مؤسسات التعميـ العالي في تحديد الساعات المقبكلة عند انتقاؿ الطمبة مف مؤسسة الى

أخرل.

 حماية مؤسسات التعميـ العالي مف الضغكط الخارجية كالداخمية الضارة .

 تطكير أىداؼ لمتحسيف الذاتي لمؤسسات التعميـ العالي الضعيفة كالحث عمى الرقي بالمعايير في
مؤسسات التعميـ العالي.

 اشراؾ أعضاء ىيئة التدريس كالعامميف جميعا في التخطيط كالتقييـ المؤسسي.

 كضع معايير لمترخيص كاالجازات المينية لمرقي بمحتكيات ىذه التخصصات .
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الفصلىالثاني
للدرادة
النظريى
 تكفير اإلطارى
مجمكعة مصادر) لمحكـ عمى األحقية في المعكنات الحككمية(ك ازرة التربية
(ضمف
مصدر

األمريكية).

 مساعدة المؤسسات التعميمية عمى تحسيف مستكل التحصيؿ الدراسي ،كاالرتقاء بالمستكل األكاديمي

لممؤسسة.

 التأكد مف تحقيؽ الحد األدنى مف الشركط كالمكاصفات في المؤسسة محؿ التقييـ كاالعتماد.
 تشجيع كتعزيز عمميات التنافس بيف مؤسسات التعميـ الجامعي(.داككد)118 :2010،

كفي الكاليات المتحدة الكثير مف المؤسسات ليس لدييا اعتماد كلكنيا تعمؿ بمكجب ترخيص مف الكالية

المعينة،

خذ االع ماد في ا ال ات ا م حدة األمر ك ة أحد األشكال ا ا ة:

أ ًال :اعتماد مؤسسي كتقكـ بو مجالس اقميمية تابعة لمؤسسات التعميـ العالي نفسيا.

ثان اً :اعتماد تخصصي لمبرامج الدراسية تقكـ بو لجاف متخصصة مثؿ :مجمس اعتماد اليندسة
كالتكنكلكجيا كالذم يعمؿ منذ الثالثينات مف القرف الماضي كىيئة اعتماد التعميـ الطبي .كفي عاـ

( ) 1996تـ انشاء مجمس اعتماد التعميـ العالي كالذم ييدؼ إلى ايجاد مؤسسة قكمية تتكلى االشراؼ
عمى مؤسسات االعتماد كىي مؤسسات غير حككمية في التعميـ العالي ،كيقكـ مجمس االعتماد

باالعتراؼ بمؤسسات االعتماد العامة في مجاؿ التعميـ العالي بناء عمى معايير محددة يضعيا مجمس
االعتماد  .كيتـ إعادة اعتماد ىذه المؤسسة كؿ( )10سنكات بناء عمى تقرير يقدـ كؿ  5سنكات،
كالعمؿ الذم تقكـ بو مؤسسات االعتماد ىك عمؿ تطكعي كيتـ مف خالؿ المياـ اآلتية:
 مرجعة عمميات التقييـ بكاسطة القائميف عمى المراجعة.
 زيارة ميدانية لممؤسسة التعميمية مرة كؿ عاـ.

 العمؿ عمى جذب متطكعيف جدد مف الميتميف بالتعميـ العالي لالنضماـ الى المنظمة.
(الثقفي)35 :2009،

إجراءات االع ماد في ا ال ات ا م حدة:

طمبا لمؤسسة االعتماد.
تقدـ المؤسسة التي تريد الحصكؿ عمى االعتماد ن
 يطمب مف المؤسسة المنكم اعتمادىا تقديـ الكثائؽ المطمكبة لالعتماد خالؿ فترة محددة تمتد
شير إذ أف الئحة الكثائؽ طكيمة كبحاجة إلى كقت ٍ
كاؼ لإلعداد خاصة بالنسبة
أحيانا إلى  18نا
ن
لممؤسسات التي تمر بتجربة االعتماد لممرة األكلى.
 تتـ زيارة المؤسس ة المنكم اعتمادىا كمقابمة المسئكليف كاألساتذة كالطالب ككذلؾ بعض الخريجيف

لمتحقؽ.

 ينضـ إلى فريؽ التقييـ مستشاريف مف ككالة المينة المطمكب اعتمادىا في الكالية المعنية.

 يقدـ تقرير عف المؤسسة إلى الرئيس المسئكؿ كيعطى فرصة الرد عمى ما جاء في التقرير.
 يصدر تقرير باالعتماد أك عدمو.
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الفصلىالثاني

للدرادة كالذم مدتو  5سنكات عمى المؤسسة أف تبرىف خالؿ ىذه الفترة بأنيا
النظريىباالعتماد
اإلطارىتقرير
 إذا صدر
مستمرة بتطبيؽ المعايير كادخاؿ تطكير نحك األفضؿ(.الطالع)44 :2005،

 .2ا نظام ا ر طاني في مجال االع ماد:

تعتبر بريطانيا مف أكثر البمداف األكركبية التي تتـ فييا عمميات التقكيـ كمتابعة جكدة التعميـ،
كربما تتـ بصكرة مختمفة عف النظاـ األمريكي .بعد ما بدأت أكركبا مجتمعة في إنشاء اآلليات المناسبة
لكى تتابع جكدة التعميـ العالي بدكليا المختمفة تأكيدان عمى كحدة سكؽ العمؿ.

رغـ أف الجامعات في بريطانيا مستقمة غير أف معظميا يعتمد عمى تمكيؿ مف الحككمة ،فيناؾ

ككالة ضماف الجكدة لمتعميـ العالي ( )QAAكىي ككالة مستقمة ميمتيا كضع معايير تضمف الجكدة

في التعميـ العالي كما أف دكرىا يعتمد عمى المراقبة باستمرار ضماف تطبيؽ ىذه المعايير كتطكيرىا.
كىناؾ مكتب خاص بالمعايير التربكية  Office for standards in educationكىك جياز يتبع
البرلماف مباشرة كيرأسو مسؤكؿ رفيع المستكل يسمى كبير مفتشي جاللة الممكة لممدارس كالجامعات

يقكـ مف خالؿ جيازه بالتفتيش عمى عينة مختارة مف الجامعات كالمدارس البريطانية لمقارنة تحصيؿ

الطالب في مكاد محددة بالمستكل المعيارم الذم يصدره المكتب(باشيكرة.)11 :2008،

كمنذ عاـ 2004ـ بدأت جميع مؤسسات التعميـ العالي في بريطانيا االلتزاـ بإعطاء معمكمات عف:
 أنظمة الجامعة.

 قبكؿ الطالب كاستمرارىـ كتخرجيـ.
 أنظمة ضماف الجكدة في المؤسسة.

أىداف االع ماد األكاد مي جامعات ا ر طان ة:
إف الغرض مف ضماف الجكدة (كفقنا لما حددتو ىيئة ضماف الجكدة البريطانية) يتمثؿ في تعزيز

ثقة الجماىير في جكدة ما يطرحو التعميـ العالي مف برامج كما يمنحو مف شيادات ،كذلؾ مف خالؿ:

 تعزيز التعاكف بيف مؤسسات التعميـ العالي مف أجؿ التحسيف المتكاصؿ في نكعية كمستكيات

البرامج المطركحة.

 تكفير معمكمات كبيانات كاضحة كدقيقة لمطمبة كأصحاب األعماؿ كغيرىـ حكؿ نكعية كمستكيات

البرامج المطركحة.

 تعزيز التعاكف بيف مؤسسات التعميـ العالي لكضع إطار الدرجات العممية كتنفيذه.

 تقديـ المشكرة فيما يتعمؽ بصالحيات منح الدرجات العممية كاأللقاب الجامعية كتسييؿ كضع دليؿ
شاؼ ينبو الى المستكيات في كافة المكاد الدراسية.

 إصدار أدلة لمممارسات كابراز الممارسات الجيدة ،كبرامج مراجعة كتقييـ األداء المؤسسي.

(سركيس)25 :2004،
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مراحل االع ماد في ا نظام ا ر طاني:
 عمميات المراجعة الداخمية لتككيد الجكدة كالتي تتـ بكاسطة المؤسسات التعميمية نفسيا مف خالؿ
مراجعة البرامج بكاسطة محكميف داخمييف كخارجييف.

 مراجعة الجكدة بالمؤسسة التعميمية كذلؾ بكاسطة ىيئة تككيد الجكدة.
 مراجعة برامج المؤسسة التعميمية بكاسطة ىيئة تككيد الجكدة.
 االعتماد بكاسطة ىيئة تككيد الجكدة.

 تقييـ األبحاث التي تتـ بالمؤسسات التعميمية بكاسطة القائميف عمى المراجعة Peer Reviewers
عف طريؽ الجية المانحة .Funding Body

كفي عاـ  2002تـ تفعيؿ دكر ىيئة تككيد الجكدة مف خالؿ النظاـ اآلتي:

 مراجعة المؤسسات التعميمية  Institutional Auditكؿ خمس سنكات.

 التطكير بالمشاركة مع مؤسسات التعميـ العالي  Developmental Engagementحكؿ مدل
مطابقتيا لممعايير األكاديمية (الطالع.)47 :2005 ،

معا ر االع ماد في ا نظام ا ر طاني
 -تأميف بيئة تعممية مناسبة.

 استقاللية الجامعة عف الجية المالكة. -ضماف السيكلة المالية.

 تأميف ىيكؿ تنظيمي مترابط. -كجكد نظاـ لضماف الجكدة.

 -تأميف تطكير المناىج التعميمية كأساليب التقييـ بمشاركة الييئة التعميمية.

 -كجكد ممتحنيف خارجييف كاسياـ االستشارييف مف ىيئات كمراجع أكاديمية في مجاالت المراقبة

كالتطكير( .مجيد كالزيادات)93 : 2008 ،
 .3ا ق م (االع ماد ) في فرن ا:

أنشئت لجنة التقييـ في فرنسا بمكجب قانكف التعميـ العالي الذم صدر سنة 1984ـ ،كالذم
أعطى الجامعات استقاللية أكثر عمى الصعيد األكاديمي كالمالي ،ثـ اتبع بقانكف كالذم أعطى المجنة

استقاللية إدارية فأصبحت مرتبطة مباشرة برئاسة الجميكرية؛ كلذا فيي ليست تابعة لك ازرة التعميـ
العالي(سركيس.)25 :2004 ،
إجراءات ا ق م في فرن ا:

أما عف إجراءات التقييـ فتشبو إلى حد ما يجرم في مؤسسات االعتماد األخرل ،أم أف ىنالؾ
نكعيف مف التقييـ ،التقييـ الداخم ي كالذم ىك إلزامي لممؤسسة قبؿ البدء بإجراء التقييـ الخارجي ،أما

إجراءات التقييـ كالتي تستمر سنة كاممة فخطكطيا العريضة ،يجمميا الطالع( )2005في:
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للدرادةالتعميـ العالي حيث يجتمع أعضاء المجنة مع مدير المؤسسة الطالعو
النظريىمؤسسة
اإلطارىلتقييـ
 تعيف لجنة
عمى إجراءات التقييـ كالتي مف ضمنيا تقديـ دليؿ لمتقييـ.

 تعكد المجنة لالجتماع مع المسئكليف األكاديمييف كاإلدارييف كممثمي الطالب لشرح مفيكـ التقييـ.
 تعطى المؤسسة حكالي ثالثة اشير لتقديـ تقرير عف تقييـ كضعيا إلى المجنة.

 تعمد لجنة التقييـ إلى جمع المعمكمات عف المؤسسة مثؿ المشاريع التي تقكـ بيا كعدد خريجييا
العامميف في المؤسسات ،أم أف أحد المؤشرات ىي سكؽ العمؿ.

 بعد االطالع عمى الكثائؽ الداخمية لممؤسسة كجمع المعمكمات عنيا تقكـ لجنة التقييـ بزيارات
ميدانية لمتحقؽ مف مضمكف التقارير حيث تقابؿ بعض المسئكليف عف الشؤكف اإلدارية كشؤكف

الطالب كاألساتذة كالطالب أنفسيـ.

ير أكليا عف كضع المؤسسة خالؿ شير مف الزيارات الميدانية كيككف سرنيا كيرسؿ
 تعد المجنة تقر نا
إلى رئيس مؤسسة التعميـ العالي .كال يحكم التقرير أم مالحظات أك تكصيات.
 تعمد المجنة إلى زيارة ميدانية ثانية لالجتماع بمسئكلي المؤسسة كاخذ مالحظاتيـ عمى التقرير.

 تعد المجنة التقرير النيائي كترسمو إلى المؤسسة مع المالحظات كالتكصيات كعندىا عمى رئيس
كتابيا.
المؤسسة أف يرد ن

 ينشر تقرير لجنة التقييـ كالى جانبو رد رئيس المؤسسة كتكزع ىذه التقارير عمى رؤساء الجامعات

كالى ك ازرة التعميـ العالي كبقية الك ازرات كنكاب المناطؽ كتنشر عمى صفحة االنترنت الخاصة بمجنة

التقييـ( .الطالع)49 :2005،

 .4نظام ا ج دة االع ماد في مصر
مشركع تككيد الجكدة كاالعتماد مكجو بغرض تحسيف الجكدة كالكفاءة كالمكضكعية لمتعميـ العالي
في مصر ،كنظ نار ألف ىذا المشركع يشكؿ ركننا رئيسنا مف استراتيجية التعميـ العالي المصرم ،فقد تـ

تشكيؿ لجنة قكمية في أكتكبر عاـ 2001ـ قبؿ بدء تطبيؽ" مشركعات تطكير التعميـ العالي "؛ كذلؾ

لتمييد الطريؽ لتككيد الجكدة كاالعتماد لمؤسسات التعميـ العالي كالبرامج األكاديمية ،كرسالة ىذا

المشركع ىي ":ضماف الجكدة كالتطكير المستمر كاألداء الكؼء لمؤسسات التعميـ العالي بمصر،
كلكسب ثقة المجتمع في خريجييا عمى أساس آلية تقييـ معترؼ بيا عالمينا (مجيد.)25 :2011،

كقد صدر القانكف رقـ ( )82لسنة  2006بشأف إنشاء الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد،

كالقرار الجميكرم رقـ ( )25لسنة  2007بش أف اصدار الالئحة التنفيذية لمقانكف السابؽ ،كينص عمى
أنيا ىيئة قكمية مستقمة  ،ليا الشخصية االعتبارية العامة ،كتتبع رئيس مجمس الكزراء كتيدؼ إلى

نشر الكعي بثقافة الجكدة ،كالتنسيؽ مع مؤسسات التعميـ الجامعي بما يكفؿ الكصكؿ إلى منظكمة

متكاممة مف المعايير كآليات قياس األداء( .ضحاكم كالمميجي)1291 :2010 ،
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األىداف ا رئ

ة مشر ع ك د ا ج دة االع ماد :

 مساندة عممية تككيد الجكدة كاالعتماد طبقان لممتطمبات الداخمية لمجامعات/مؤسسات التعميـ العالي.

 تقكيـ مؤسسات التعميـ العالي مف خالؿ المشاركة في التطكير إلنشاء أنظمة تككيد الجكدة

الداخمية ليا.

 تعزيز بناء القدرة المؤسسية كتدريب الككادر عمى تككيد الجكدة.
 تشجيع مؤسسات التعميـ العالي لمتقدـ لالعتماد.

 دعـ إنشاء مجمكعات مف المعايير األكاديمية المرجعية ،كالعالمات المرجعية لمبرامج األكاديمية،
لكؿ قطاع مف قطاعات التعميـ العالي.

 تكامؿ عممية مستدامة لضـ أنظمة تككيد الجكدة لمؤسسات التعميـ العالي مع عمميات االعتماد

الخارجي( .ضحاكم كالمميجي)1342 :2010 ،

أنشطة م ادرات مشر ع ك د ا ج دة االع ماد:
المجنة القكمية لتككيد الجكدة كاالعتماد تدعـ كتمكؿ المبادرات مف خالؿ مشركعات تكجو نحك

األنشطة اآلتية:

 إنشاء خطة استراتيجية لتككيد الجكدة في الجامعات/مؤسسات التعميـ العالي.

 خمؽ مراكز فعالة كمستدامة لتككيد الجكدة كاالعتماد بالجامعات/مؤسسات التعميـ العالي.
 تطبيؽ األساليب التي تضمف كجكد نظاـ سنكم لمتقكيـ الذاتي الداخمي.
 مراجعات خارجية عمى تقارير التقكيـ الذاتي.

 مشركعات التطكير بالمشاركة (ترتكز عمى التقكيـ كتكصيات المراجعيف النظراء).
 أنشطة التدريب لييئات التدريس كالككادر األخرل في كؿ مكاقع أنظمة إدارة الجكدة (مثؿ تدريب
المدربيف ،تدريب المراجعيف النظراء ،إدارة الجكدة الشاممة.... ،الخ).

 أنشطة االستشارات لمؤسسات التعميـ العالي لتتقدـ لالعتماد.

 مكائمة الخطة االستراتيجية بالقطاعات لتطكير مجمكعة مف المعايير المرجعية لمبرامج األكاديمية

المختمفة.

 نشر المعمكمات المتعمقة بآليات تككيد الجكدة كاالعتماد.

 .5نظام االع ماد في األردن (مج س االع ماد):

ييدؼ مجمس اال عتماد إلى رفع مستكل التعميـ العالي ،ككفاءتو كتكلي المياـ كالصالحيات

الالزمة لتمؾ الغاية بما في ذلؾ:

 كضع أسس كمعايير اعتماد مؤسسات التعميـ العالي ،فتعديميا ثـ تطكيرىا في ضكء السياسة العامة

طبقا لتمؾ األسس كالمعايير.
لمتعميـ العالي ،كاتخاذ الق اررات باعتمادىا ،كاعتماد برامجيا ن
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التعميـ العالي كالتزاميا باألسس كالمعايير المعتمدة.
 مراقبة أداء

 تشكيؿ المجاف المختصة لمقياـ بأم مياـ يتضمنيا عممو مع تقديـ تكصياتيا بذلؾ الشأف.
 التأكد مف تحقيؽ مؤسسات التعميـ العالي ألىدافيا باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتقييـ برامجيا
كنكاتجيا بأدكات القياس المختمفة.
 نشر الق اررات الصادرة عف المجمس ذات العالقة باالعتماد في كسائؿ اإلعالـ المختمفة.
 اقتراح مشركعات األنظمة كالتعميمات الخاصة بميامو ثـ رفعيا لمكزير الستكماؿ اإلجراءات
القانكنية الالزمة بشأنيا( .الطالع)59:2005،
قد حددت ع مات معا ر االع ماد ا عام ا محا ر ا رئ

ة بلع ماد ا عام ا ا ي:

(التنظيـ األكاديمي ،التنظيـ اإلدارم ،نظاـ الدراسة ،البرامج كاالختصاصات ،المباني كالمرافؽ ،المرافؽ
العامة كالخاص ة ،األجيزة كالتجييزات كالكسائؿ التعميمية) ،أما مجاالت االعتماد الخاص
فتشمؿ(:الخطة الدراسية ،الييئة التدريسية كالككادر المساعدة ،الكتب كالدكريات كالمعاجـ كالمكسكعات،
المختبرات كالمشاغؿ كالمرافؽ الخاصة ،التجييزات كاألدكات كالكسائؿ التعميمية).
إجراءات االع ماد ا عام:
يرل ا ح ي( )2004أف ىناؾ اجراءات لالعتماد تقكـ المؤسسات التعميمية باتباعيا:
 تتقدـ مؤسسة التعميـ العالي لرئيس مجمس االعتماد بطمب لالعتماد العاـ مف خالؿ تعبئة نمكذج
معد لتمؾ الغاية.
 يتـ تشكيؿ لجنة لدراسة ذلؾ الطمب مف قبؿ مجمس االعتماد ،ثـ تقكـ المجنة بزيارة المؤسسة
المعنية ،ثـ تقدـ تقريرىا كتكصياتيا لمجمس االعتماد خالؿ أسبكعيف مف تاريخ تكميفيا ،كذلؾ
باستخداـ نماذج أعدت لذلؾ الغرض.
 تتـ دراسة تقرير كتكصيات المجنة مف قبؿ مجمس االعتماد كالذم يقكـ باتخاذ القرار المناسب.
 يتـ تبميغ المؤسسة المعنية بقرار مجمس االعتماد ،كبضركرة استكماؿ تصكيب النكاقص إف كجدت.
(الحكلي)60:2004،
بعد استعراض الباحثة لالتجاىات العالمية المعاصرة في األساليب المتبعة في تحقيؽ الجكدة كاالعتماد
األكاديمي ،تكضح أبرز جكانب االختالؼ بيف ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ بغزة في
ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة في الجدكؿ التالي.
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للدرادة
انب االخ بلف ن ى ئة االع ماد ا ج دة
النظريىرز ج
اإلطارىل( )1أ
جد

في ض ء اال جاىات ا عا م ة ا معاصرة

ا جو
ا شك ل االداري

اال جاىات ا عا م ة ا معاصرة
لدييا مجمس اعتماد التعميـ العالي ،أك ككالة
ضماف الجكدة ،أك ىيئة اعتماد مستقمة
استقالالن تامان عف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث
العممي.

االىداف

تسعى إلى تقكيـ األداء كتحقيؽ االعتماد
األكاديمي المؤسسي كالتخصصي ،كضبط
الجكدة في كافة المراحؿ.

مؤشرات ا ج دة
االع ماد

كضعت عددان مف المؤشرات التي تحقؽ
االعتماد كالجكدة عمى المستكل المؤسسي
كالتخصصي.

ا م زان ة

تدعـ جزء منيا مف مؤسسات التعميـ العالي
كالجزء اآلخر مف الدكلة فضالن عف التبرعات.

زارة ا ر ة ا ع م غزة

ا جامعات ا ف ط ن ة
لدييا ىيئة كطنية لالعتماد كالجكدة كلكنو
مرتبط ارتباط نا مباش نار بك ازرة التربية كالتعميـ
العالي كالبحث العممي مف الناحية االدارية
كالمالية.
تسعى إلى تقكيـ األداء أك تحقيؽ االعتماد
األكاديمي المؤسسي كالتخصصي ،أك ضبط
الجكدة دكف كجكد تكامؿ بيف المراحؿ
باألىداؼ.
كضعت عددان مف المؤشرات التي تحقؽ
االعتماد كالجكدة عمى المستكل المؤسسي
كالتخصصي دكف التكامؿ بيف العمميتيف.
الميزانية تدعـ مف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي
فقط .كغالبا ما تككف الميزانية بسيطة ال
تغطي النفقات.

تكجد عمى مستكل الجامعات كالكميات
تكجد عمى مستكل الجامعات فقط كحدات
أق ام ض ط
كاالقساـ العممية كحدات لضبط الجكدة
لضبط الجكدة اك االعتماد كليس كمييما.
ا ج دة
كاالعتماد.
العمؿ مركزم غير مستقؿ كلمحككمة كلرؤساء
ا قبل ة أق ام العمؿ المركزم مستقؿ استقالال تاما كليس
الجامعات دكر كبير في ذلؾ.
لمحككمة أم تأثير.
ا ج دة
 التقكيـ الذاتي زيارات ميدانية لممؤسسات الجامعيةاأل ا ب
تختمؼ األساليب في ىيئة االعتماد كالجكدة
 اعتماد معايير خاصة لكؿ مؤسسةمف خالؿ اعتمادىا عمى أسمكب كاحد أك
ا م خدمة في
 جامعية ككمية حسب التخصصأسمكبيف في التطبيؽ في أقصاه.
حق ق ا ج دة
 تيتـ بجكدة المدخالت كالعممياتكالمخرجات
تتكفر العناصر الكفؤة كالنزيية إلدارة الكحدات ال تتكفر العناصر الكفؤة كالنزيية إلدارة
ا مؤىبلت ا ع م ة المذككرة عمى مستكل الجامعات كالكميات الكحدات المذككرة عمى مستكل الجامعات
كالكميات كاألقساـ.
كاالقساـ.
المدة غير محددة تعتمد عمى السمطة صاحبة
ا مدة ا زمن ة
 10-5سنكات
القرار.
ضمان ا ج دة
ترتب الجامعات كتصنؼ حسب مستكل غالبا ما ترتب الجامعات كتصنؼ حسب
ر ب ا جامعات
مستكل جكدتيا.
جكدتيا.
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للدرادة الكاليات المتحدة كبريطانيا كفرنسا كاتجاىات كتجارب عالمية باعتبارىا
النظريى كؿ مف
اإلطارى اختيار
حيث تـ

دكؿ متقدمة كمتطكرة  ،ككذلؾ تـ اختيار األردف كمصر دكالن عربية ألف بيئتيا التعميمية تشبو كثي ار

البيئة التعميمية الفمسطينية.

كمف خالؿ العرض السابؽ يمكف تحديد أكجو الشبو كاالختالؼ بيف التجارب السابقة في مجاؿ ضماف

الجكدة كاالعتماد ،كما يمي:
أ جو ا ش و:

يتأثر نظاـ ضماف الجكدة كاالعتماد في كؿ مف الدكؿ السابقة ببعض القكل كالعكامؿ – كاف اختمفت

شدتيا كدرجة تأثيرىا – كمنيا العامؿ السياسي كالعامؿ االقتصادم ،كالعامؿ االجتماعي كالعامؿ
الثقافي ،كقد نتج عف ذلؾ أف أصبحت مؤسسات التعميـ الجامعي كليدة لممجتمع تتابعو في حركتو

العامة ،كلذل ؾ فإف أية محاكلة لتحديد معالـ ىذه الجامعات في القرف الحادم كالعشريف البد أف تقكـ
عمى أساس تحديد طبيعة كشكؿ المجتمع الفمسطيني في سياقاتو االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

كالسياسية.

أ جو االخ بلف:
تتضح أكجو االختالؼ فيما أسيمت بو ىذه القكل كالعكامؿ مف كجكد اختالفات فيما يخص ضماف
الجكدة كاالعتماد المؤسسي في ىذه الدكؿ ،كما تتضح أكجو االختالؼ بيف فمسطيف كالدكؿ سابقة

الذكر كما لك كنا نقارف بيف حضارتيف إذ تعتبر الدكؿ األكركبية مف أكثر دكؿ العالـ تقدمان في مجاؿ
جكدة التعميـ ،كقد قامت كؿ دكلة بتطكير مؤسسة الجكدة كاالعتماد كالمؤسسات األكاديمية فقان

لظركفيا ،كنتج عف ذلؾ تفاكت في مستكل جكدة التعميـ نفسو ،كما أنيا استمدت فمسفة ضماف الجكدة
كاالعتماد مف النظـ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية السائدة في المجتمعات ،باإلضافة لذلؾ فقد

تأثر ضماف الجكدة كاالعتماد بما يسكد المجتمعات مف سيادة االقتصاد المعرفي كزيادة محاكلة
الجامعات لتحقيؽ المزايا التنافسية مما جعميا تسعى إلى تحقيؽ التميز في التعميـ الجامعي.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
 ا درا ات ا ا قة ا عر ة
 ا درا ات ا ا قة األجن ة
 ا عق ب ا عام ع ى ا درا ات ا ا قة
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ا فصــــــــل ا ثا ث

ا د ار ـــــــــــــــات ا ا قــــــــــة

مقدمة:
تعرض الباحثة مجمكعة مف الدراسات السابقة ،ذات العالقة بمكضكع الدراسة الحالية ،كالتي

َّ
تمكنت مف االطالع عمييا ،حيث اشتركت بعض الدراسات في أحد المتغيرات عمى األقؿ  ،كذلؾ مف
أجؿ تحديد مكقع الدراسة بالنسبة ليذه الدراسات السابقة ،كمدل االستفادة منيا في اإلجراءات كتصميـ

األدكات ،كاختيار عينة الدراسة ،ككذلؾ في تفسير النتائج .كفيما يمي عرضيا ،مقسمة إلى محكريف

أساسييف:

أ ال :ا د ار ات ا عر ة.

 .1د ار ة ا جندي ( )2002عن ان ":االع ماد االكاد مي كأداة

ق م أداء مؤ

ات ا ع م

ا جامعي"
ىدفت التعرؼ إلى االعتماد االكاديمي كأداة لتقكيـ أداء مؤسسات التعميـ الجامعي ،مف خالؿ تحميؿ

مفيكـ االعتماد االكاديمي ،مف حيث معناه كأ ىدافو ،كالمبادئ كالمعايير التي يستند إلييا ،ككيفية
تطبيؽ ىذا المفيكـ عمى كاقع منظكمة التعميـ الجامعي ،كمدل تكامميا مع انكاع التقكيـ الذاتي الذم

تتـ عمى مستكيات متعددة في المؤسسات الجامعية ،كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي ،كتكصمت

الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:

 ضركرة تأسيس نظاـ لممعمكمات بيدؼ تكفير البيانات كاالدكات الالزمة لتقكيـ األداء الجامعيبمستكياتو المختمفة ،كضركرة النظر إلى التقكيـ الذاتي كاالرتقاء بالجكدة الشاممة كإحدل المعايير

الخاصة باختيار القيادات الجامعية عمى تعدد مستكياتيا.

 -االىتماـ بالبحكث العممية كالتربكية التي تعنى بالبحث في معايير االعتماد كتقكيـ األداء ،كضركرة

التنسيؽ كالتعاكف بيف مركز التقكيـ الذاتي لكؿ جامعة كبيف المؤسسة الخارجية التي ستتكلى عممية

االعتماد األكاديمي.

 .2د ار ة أم ن آخر ن ( )2005عن ان  " :االع ماد ضمان ا ج دة في مؤ
ا عا ي -د ار ة ح

ة في ض ء خ رات عض ا د ل "

ات ا ع م

ىدفت التعرؼ إلى مفيكـ االعتماد كأنكاعو كمعاييره ،كمبررات تطبيقو في التعميـ العالي ،ككذلؾ

التعرؼ عمى خبرات كتجارب بعض الدكؿ في مجاؿ االعتماد كضماف الجكدة بالتعميـ العالي ،ككضح

تصكر مقترح لتطبيؽ نظاـ االعتماد كضماف الجكدة بالتعميـ العالي المصرم ،كقد اتبعت الدراسة

المنيج الكصفي .كأكدت نتائج الدراسة عمى ضركرة تطبيؽ االعتماد كضماف الجكدة كمداخؿ لتطكير
التعميـ العالي ،كتحقيؽ التميز كالجكدة ،كالتأكيد عمى مبدأ االستقاللية المؤسساتية ،كمبدأ المحاسبية،
كنشر ثقافة االعتماد كضماف الجكدة ،كتكفير قكاعد البيانات ،كالمشاركة المجتمعية في التطكير.
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االستفادة مف خبرات بعض الدكؿ في ىذا المجاؿ ،خاصة التجربة األلمانية
كما أنو مف الك

كالتجربة اليابانية.

 .3د ار ة عز ا د ن ( ) 2005عن ان  " :جارب عا م ة في االع ماد ضمان ا ج دة في ا مؤ
ا ع م ة"

ة

ىدفت تسميط الضكء عمى مفيكـ االعتماد كعالقتو بضماف الجكدة كمخرجات تعمـ الطالب ،كالتعرؼ
عمى كيفية تطبيؽ نظاـ االعتماد في بعض الدكؿ المتقدمة كمنيا :ركمانيا كبريطانيا كسكيسرا،
كالكاليات المتحدة األمريكية ،ككذلؾ التعرؼ عمى المشكالت التي يمكف أف تكاجو تطبيؽ االعتماد

كلتحقيؽ االىداؼ اتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،ككجدت أف ضماف الجكدة يتطمب تييئة

المناخ لمتغيير في المؤسسات التعميمية ،كتكفير بيئة تعميمية داعمة ،كأفراد عامميف مدربيف ،كاف نظاـ
االعتماد كضماف الجكدة يعاني مف عدة مشكالت منيا عدـ مراعاتيا لتقييـ الطالب لذاتو أك عضك

معيف مف أعضاء ىيئة التدريس .كما أف ىناؾ اختالفات كاضحة ككبيرة بيف الدكؿ في برامج ضماف

االعتماد كالجكدة لممؤسسات التعميمية ،كالتي تعتمد عمى القكل االقتصادية كالسياسية.

 .4د ار ة ا طبلع ( )2005عن ان" مدى
ا ن ع ة مؤ

افر عناصر نم ذج ا ي ئة ا طن ة بلع ماد ا ج دة

ات ا ع م ا عا ي في جامعات قطاع غزة"

ىدفت التعرؼ إلى مدل تكافر عناصر نمكذج الييئة الكطنية لالعتماد كالجكدة كالنكعية لمؤسسات

التع ميـ العالي في جامعات قطاع غزة ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككف مجتمع

الدراسة مف عمداء الكميات كرؤساء األقساـ ،كأعضاء لجاف الجكدة في جامعات قطاع غزة الثالث

(االسالمية ،األزىر ،األقصى) ،كتككف مجتمع الدراسة مف( )130فردان ،كتـ إعداد استبانة

اشتممت( )100فقرة مكزعة عمى ( )11بعدنا ،كقد تكصمت الدراسة إلى أف :ىناؾ مستكل متكسط مف

عناصر نمكذج الييئة الكطنية لالعتماد كالجكدة كالنكعية متكفرة في جامعات قطاع غزة الثالث

(األزىر ،االسالمية ،األقصى).

كفي ضكء نتائج الدراسة أكصت الدراسة بزيادة اىتماـ إدارات جامعات قطاع غزة الثالث عامة،
كجامعتي األزىر كاألقصى خاصة بتطبيؽ عناصر الجكدة الشاممة في التعميـ العالي ،كتدريب العامميف
في الجامعات عمى أنشطة الجكدة الشاممة ،كتعزيز مفاىيميا لدييـ ،كالعمؿ عمى تعزيز التكاصؿ

الخارجي كالتبادؿ المعرفي بيف الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،كنظيراتيا المحمية كالعربية
كاألجنبية ،كالعمؿ عمى تنمية المرافؽ التعممية التعميمية ،كزيادة االىتماـ بالتقكيـ الداخمي لمنكعية لكافة

عناصر الجكدة الشاممة في التعميـ العالي ،مف خالؿ تفعيؿ كحدات الجكدة كالنكعية في الجامعات.

 .5د ار ة مغا ري ( )2007عن ان " :نم ذج مق رح حق ق ضمان ا ج دة االع ماد في ك ات
ا ر ة ا خدام مدخل إعادة ا يند ة"
ىدفت تكضيح مفيكـ ضماف الجكدة كاالعتماد في التعميـ الجامعي ،مع تكضيح أىميتو كأنكاعو،
كتحديد معايير كمؤشرات ضماف الجكدة كاالعتماد في التعميـ الجامعي ،كرصد كاقع ضماف الجكدة
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الدابقة – خاصة كمية البنات جامعة عيف شمس ( األقساـ التربكية) ،كتكصمت
كميات التربية
كاالعتماد في

إلى أف كمية الب نات جامعة عيف شمس تيتـ بتحقيؽ ضماف الجكدة كاالعتماد مف خالؿ إنشاء نظاـ

داخمي لضماف جكدة الشعب التربكية بالكمية ،كمف خالؿ إحداث تغيير جذرم في الممارسات

كالعمميات اإلدارية كالتعميمية.

 .6د ار ة ا غامدي( )2007عن ان " :ص ر مق رح ط ق نظام ا ج دة ا شام ة في ا مؤ

ات

ا ر ة ا ع م ة ا ع د ة في ض ء ا م اصفة ا د ة ج دة (. ")ISO 9002
ىدفت التعرؼ إلى األخطاء المتكقعة عند تطبيؽ الجكدة الشاممة في التربية كالتعميـ ،كالمعكقات
كالمشكالت التي تؤدم إلى ضعؼ المخرجات مف التعميـ العاـ ،كضعؼ في المدخالت لمجامعات

السعكدية ،كالتعرؼ عمى أىـ الخطػكات التطبيقية لعناصر المكاصفة الدكلية لمجكدة ( )ISO 9002في
التربية كالتعميـ ،استخدـ الباحث المنيج الصفي باستخداـ األسمكب التحميمي التركيبي النظرم ،كقدـ
مجمكعة مف التكصيات مف أىميا :األخذ بالمكاصفة الدكلية لمجكدة ( )ISO9002نحك خدمات قطاع

التربية كالتعميـ ،ككجكب االىتماـ بمؤشرات تطكير األداء ،كأىمية كجكد خطة لمتغمب عمى المعكقات
التي تحد مف تطبيؽ الجكدة الشاممة في التربية كالتعميـ ،كتطبيؽ تعميمات المكاصفة الدكلية لمجكدة

( )ISO9002حسب تصكر الباحث المقترح كأسمكب بديؿ لعممية اإلشراؼ كالمتابعة ،كتكجيو
المؤسسات التربكية كالتعميمية لمحصكؿ عمى شيادة المكاصفة الدكلية لمجكدة ( )ISO9002خالؿ

فترات محددة ،كمكافأتيا عمى ذلؾ ،كتحديد المؤسسات كدكر الخبرة المعتمدة رسميان بمنح كثائؽ الجكدة
لممدارس كلممؤسسات التعميمية المتميزة كالمطابقة لمجكدة.

 .7د ار ة ا شمراني ( ) 2007عن ان ":معا ر مق رحة ج دة ا ع م ة في ض ء معا ر ا در ج
ج دة ا شام ة في مدارس ا ع م ا عام ا مم كة "نم ذج مق رح" .
ىدفت إلى كضع معايير مقترحة لمجكدة التعميمية في ضكء معايير بالدريج ،كالتعرؼ عمى أىميتيا

كدرجة إمكانية تطبيقيا مف كجية نظر مشرفي اإلدارة المدرسية ،كالتكصؿ إلى بناء نمكذج لتطبيؽ
المعايير المقترحة في مدارس التعميـ العاـ بالمممكة لتحقيؽ الجكدة التعميمية ،كتكصمت الدراسة إلى

العديد مف النتائج كالتكصيات مف أىميا ضركرة تبني ك ازرة التربية كالتعميـ لممعايير التي تـ التكصؿ

إلييا ،كاجبار المدارس عمى تطبيؽ ىذه المعايير لتحقيؽ الجكدة كتشكيؿ فريؽ عمؿ لمتابعة تطبيؽ

ىذه المعايير ،كاالستفادة مف ىذه المعايير إلشاعة جك مف التنافس بيف المدارس العامة لتحقيؽ أفضؿ

النتائج.

 .8د ار ة د ي ع د ا مط ب ( )2010عن ان  " :ضمان ج دة ا ع م مدخل

نم ة ا م دامة في

ا ع م ا مصري "
ىدفت التكصؿ إلى معايير لضماف جكدة التعميـ العالي المصرم ،كتحديد آليات تفعيؿ ىذه المعايير
لتحقيؽ التنمية المستدامة بأبعادىا البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية ،كذلؾ مف خالؿ تكضيح األسس

الفمسفية لمتنمية المستدامة ،كالتعميـ العالي كالتنمية المستدامة ،ككذلؾ األسس الفمسفية لضماف الجكدة
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كتكضيح العالقة بيف جكدة التعميـ المصرم كالتنمية المستدامة ،كقد تكصمت إلى
في التعميـ العالي،

بعض النتائج كمنيا :تتضمف آليات تفعيؿ معايير ضماف جكدة التعميـ العالي الالزمة لمتنمية

المستدامة :كجكد قيادة مستدامة ،كتأسيس الكعي بضركرة التعميـ مف اجؿ االستدامة ،كاعادة تكجيو

التعميـ العالي ،كاطالؽ يد القادة الجامعييف لتطكير السياسات ،كتبنى مدخؿ الثقافة متعددة األبعاد.

 .9د ار ة ا بلع ( )2010عن ان" :ا ار ج ة مق رحة

غ ب ع ى مع قات حق ق ا ج دة في

ا ع م ا عام ا ع دي في ض ء م ادئ ا ج دة ا شام ة" .
ىدفت التعرؼ عمى أىـ المعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ الجكدة بالتعميـ العاـ السعكدم ،كتقديـ

استراتيجية لمتغمب عمييا في ضكء مبادئ الجكدة الشاممة المستمدة مف تجارب عالمية ،استخدـ الباحث
المنيج الكصفي ،كخمص الباحث إلى عدة نتائج كتكصيات أىميا :تصميـ برامج إلدارة الجكدة
الشاممة ،كتنمية ثقافة الجكدة داخؿ المؤسسات كاإلدارات التعميمية التابعة لقطاع التعميـ العاـ ،كبتدريس
مفاىيـ الجكدة في المراحؿ النيائية لمتعميـ الثانكم كالجامعي ،كاالستفادة مف التجارب الناجحة في

مجاؿ تطبيؽ نمكذج الجكدة الشاممة مع مراعاتيا الفركؽ الحضارية كالثقافية.

 .10د ار ة ا ما كي ( )2010عن ان ":ط ق معا ر االع ماد األكاد مي في مدارس ا ع م ا ثان ي
ا عام من جية نظر ا ق ادات ا ر ة محافظة جدة".
ىدفت التعرؼ إلى درجة إمكانية تطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي ،كدرجة أىمية تمؾ المعايير كأىمية
تكفر متطمبات تطبيقيا في مدارس التعميـ الثانكم العاـ مف كجية نظر القيادات التربكية بمحافظة جدة،

كمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقا تعزل لمتغيرات المؤىؿ ،التخصص ،سنكات الخدمة ،العمؿ الحالي،

كالتكصؿ إلى بناء تصكر مقترح لتطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي في المدارس الثانكية الحككمية
لمبنات ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ تطبيقو عمى ( )180قائدة تربكية مف خالؿ
استبانة ،كتـ التكصؿ إلى العديد مف النتائج مف أىميا :أف درجة إمكانية تطبيؽ معايير االعتماد

األكاديمي في مدارس التعميـ الثانكم العاـ كانت عالية ،كأف درجة أىمية معايير االعتماد األكاديمي

كتكفر متطمبات تطبيقيا كانت عالية جدان ،كأكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمى إيجاد معايير كطنية
لالعتماد األكاديمي يتـ تطبيقيا عمى مدارس التعميـ الثانكم العاـ ،كتكفير مقكمات تطبيقيا سكاء كانت

مادية أك ب شرية ،كتييئة البيئة المدرسية لتككف مناسبة كمييأة لتطبيؽ معاييره بشكؿ تاـ ،كاالستفادة مف
التصكر المقترح الذم خرجت بو الدراسة لتطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي.

 .11د ار ة ا قرني ( )2011عن ان ":م ط ات االع ماد األكاد مي رامج ا د ار ات ا ع ا في اإلدارة
ا ر ة ا جامعات ا ع د ة"
ىدفت تحديد متطمبات االعتماد االكاديمي لبرامج الدراسات العميا في اإلدارة التربكية بالجامعات

السعكدية كىدفت أيضا إلى تقديـ تصكر مقترح لتييئة ىذه البرامج لمكفاء بمتطمبات االعتماد

االكاديمي ،استخدمت الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتمثمت اداة الدراسة في االستبانة ،كطبقت
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الدابقة بأكممو ،كالذم تألؼ مف أعضاء ىيئة التدريس ببرامج الدراسات العميا في
الدراداتى الدراسة
الدراسة عمى مجتمع

االدارة التربكية بالجامعات السعكدية كعددىـ( ،)130حيث استجاب منيـ ( )93عضكان.

كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا :أف جميع المتطمبات الكاردة في أبعاد أداة

الدراسة العشرة جاءت بدرجة عالية جدنا مف األىمية ،كأف درجة التكافر تراكحت بيف متكسطة كضعيفة
لممتطمبات الكاردة في أبعاد الدراسة العشرة

كفي ضكء النتائج أكصت الدراسة بتبني المقترح الذم قدمتو الدراسة بخصكص التغييرات المطمكبة في

بنية كمساقات برامج الدراسات العميا في اإلدارة التربكية؛ لمكاءمتيا مع مطالب جيات االعتماد تكفير
القدر الكافي مف االستقاللية اإلدارية كالمالية لكميات التربية كاألقساـ التابعة ليا ،كتخصيصيا

بميزانيات مستقمة لخدمة أغراض االعتماد ،تأسيس مجمس كطني العتماد البرامج التربكية.

 .12د ار ة ا مقاطي ( )2011عن ان ":مدى

فر م ط ات االع ماد االكاد مي في ك ة ا ر ة

جامعة ا احة من جية نظر أعضاء ى ئة ا در س"
ىدفت التعرؼ إ لى مدل تكفر متطمبات االعتماد االكاديمي في كمية التربية بجامعة الباحة مف كجية

نظر أعضاء ىيئة التدريس ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كتمثمت أداة الدراسة في

االستبانة ،أما مجتمع كعينة الدراسة تمثؿ في أعضاء ىيئة التدريس كالبالغ ( )61فردنا.

كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا :أف مدل تكفر متطمبات االعتماد األكاديمي

التي تـ اعتمادىا جاءت بدرجة متكسطة.

كفي ضكء نتائج الدراسة أكصت الدراسة بالتركيز عمى إجراء التقكيـ الذاتي لمكمية ،كاتخاذ الق اررات
التصحيحية لألداء في ضكء نتائج التقكيـ ،زيادة االىتماـ بمصادر التعمـ كتكفير الدعـ الكافي ليا،

كتزكيدىا بأحدث المراجع ،تعزيز البحث العممي مف خالؿ إيجاد إدارة لشؤكف البحث العممي تشرؼ
عمى األبحاث ضماف الجكدة كتربطيا بحاجات المجتمع.

.13

د ار ة ع اف( )2015عن ان" :ا معا ر ا مين ة مع م مدر ة ا م ق ل في ض ء م ادئ

االع ماد األكاد مي ك ات ا ر ة"
ىدفت التعرؼ إلى درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية في الجامعات الفمسطينية

لممعايير المينية لمعمـ مدرسة المستقبؿ في ضكء مبادئ االعتماد األكاديمي ،كالكشؼ عما إذا كاف

فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )0.05 =αبيف متكسطات درجات التقدير تعزل إلى

المتغيرات( :الجامعة ،الرتبة األكاديمية ،سنكات الخدمة) ككيفية االستفادة مف النماذج العالمية التي
تعتمد االعتماد األكاديمي لكميات التربية في تطبيؽ المعايير المينية .كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي

المسحي كاضعان مجمكعة مف المعايير مجتمعة في ستة مجاالت ،كمطبقا األداة عمى عينة ()107

عضك ىيئة تدريس في كميات التربية في الجامعات (االسالمية – األزىر – األقصى) ،كتكصمت

الدراسة إلى النتائج:
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الدابقةراد العين ػػة لممع ػػايير الميني ػػة ف ػػي ض ػػكء مب ػػادئ االعتم ػػاد األك ػػاديمي كان ػػت
الدراداتقىػػدير أفػ ػ
 -الدرج ػػة الكمي ػػة لت

( )%74.88كىػػي عالي ػػة نسػػبيان ،كك ػػاف ترتيػػب المج ػػاالت ( :معػػايير تكنكلكجي ػػة -معػػايير ال ػػتعمـ كادارة

الصؼ -معايير التخطيط -معايير مينية كاخالقية  -معايير امتالؾ المادة العممية -معايير التقكيـ)

 ال تكجد فركؽ ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتكل داللػة ( )0.05 =αبػيف متكسػطات درجػات التقػديرتعزل إلى المتغيرات ( :الجامعة ،الرتبة األكاديمية ،سنكات الخدمة)

كقد استعاف الباحػث بػبعض التجػارب التػي اعتمػدت المعػايير المينيػة مثػؿ التجربػة االماراتيػة كالبريطانيػة
فػػي كضػػع خطػكات عمميػػة لتطبيقيػػا فػػي جامع ػات محافظػػة غ ػزة ،كاكصػػت الد ارسػػة بػػانشاء ىيئػػة اعتمػػاد
أكػػاديمي عربيػػة خاصػػة فػػي كميػػات التربيػػة تابعػػة التحػػاد الجامعػػات العربيػػة تتػػكلى مػػنح شػػيادة االعتمػػاد

كفؽ المعايير.

ثان اً :ا د ار ات األجن ة:

 -1د ار ة ك ز) )Scheels, 2005عن ان ":مفي م ضمان ا ج دة ،نماذجو في ا ع م ا عا ي،
من خبلل عرض عض ا نماذج ا عا م ة"
ىدفت تكضيح مفيكـ ضماف الجكدة ،كنماذجو في التعميـ العالي ،مف خالؿ عرض بعض النماذج

العالمية ،كالكشؼ عف العالقة بيف عممية التقييـ كتحسيف الجكدة ،ككيفية االستفادة منيا مف نماذج
إدارة الجكدة الشاممة ،كعمؿ مقارنة لضماف الجكدة في عديد مف الدكؿ األكركبية بيدؼ التكصؿ إلى

أفضؿ النماذج التي يمكف تطبيقيا في المؤسسات التعميمية ،كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي ،كقد

تكصمت الدراسة إلى مجكعة مف النتائج كمنيا :أف الدكؿ األكركبية تعتمد عمى عدة مداخؿ كنماذج

لضماف الجكدة في التعميـ ،كالتي تتمثؿ في ضماف الجكدة الداخمي كالخارجي كالمستقبمي ،كما أكدت

عمى ضركرة تبني نمكذج متكامؿ لعممية المتابعة لتنفيذ إجراء لضماف الجكدة كاالعتماد.

 -2د ار ة ج ازاك فا

رى دن ( )Jeliazakvoa, D& Westerheijden, 2004عن ان ":

مدى فعا ة عم ة ق م ا ج دة داخل ا مؤ

ة ا ع م ة"

كالتي ىدفت تكضيح مدل فعالية عممية تقييـ الجكدة داخؿ المؤسسة التعميمية ،كتـ تفسير نمكذج

المراحؿ األربعة مف المنظكر التفسيرم لمسياسة التعميمية ،كمقارنة عمميات تطكير السياسة التعميمية
في التعميـ الجامعي في بعض الدكؿ ،كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنو تكجد أربع خطكات تمر بيا

عممية التقييـ الخارجي تيدؼ إلى تحقيؽ ضماف الجكدة كىي المؤسسة المنسقة ككتابة التقرير الخاص

بتقييـ ،كزيارات األقراف ،كالتقرير العاـ.

 -3د ار ة ىار ي ف ركس ) )Hertly & Virkus,2003عن ان :مداخل ضمان ا ج دة االع ماد
ا مؤ

ي اع ماد ا رامج ا د ار ة في ا ع م ا عا ي"

ىدفت تكضيح مداخؿ ضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسي ،كاعتماد البرامج الدراسية في التعميـ العالي،
مف خالؿ عمؿ مقارنة بيف كؿ مف أستراليا كالمممكة المتحدة ،كقد أكضحت أف االىتماـ بضماف
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الدابقة
عف بعض المتغيرات العالمية التي ربما تط أر عمى مؤسسات التعميـ العالي،
الدراداتى نتج
الجكدة كاالعتماد قد

كحاجة المؤسسات إلى الدخكؿ في التنافس العالمي ،كمف ثـ حظي كال المفيكميف باىتماـ كبير مف

قبؿ الميتميف كالق ائميف عمى التعميـ العالي ،كأكدت الدراسة أف نظاـ ضماف الجكدة في المممكة المتحدة
يستند إلى تقييـ جكدة التدريس ،كاالستعانة بممتحنيف خارجييف ،كمراجعة الجكدة ،كتقييـ البحث ،كما

يعتمد نظاـ ضماف الجكدة في استكنيا عمى التقييـ الذاتي لممؤسسات التعميمية ،كتقييـ األقراف  /مراجعة
النظراء ،كالدراسة الذاتية ،كالتقييـ الخارجي ،باإلضافة إلى أنو يكجد تشابو بيف نظـ ضماف الجكدة في
كؿ مف استكنيا كالمممكة المتحدة حيث إف أدكات ضماف الجكدة تتمثؿ في المراجعة األكاديمية،

كالمحاسبية ،كالتقييـ الذاتي كالخارجي.

 -4د ار ة ى د ن

ماس (  )Hodson & Thomas, 2000عن ان ":مفاى م ضمان ا ج دة

في ا ع م ا جامعي كمدخل ج دة ا ع م في األ ف ة ا ثا ثة"
ىدفت التعرؼ إلى مفاىيـ ضماف الجكدة في التعميـ الجامعي كمدخؿ لجكدة التعميـ في األلفية الثالثة،

كتفعيؿ المحاسبية داخؿ المؤسسات التعميمية بالمممكة المتحدة ،كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي

التحميمي  ،كقد تكصمت الدراسة الى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:
-

عمى الرغـ مف مالءمة الظركؼ لتطبيؽ ىذا المدخؿ منذ بداية التسعينيات مف القرف العشريف ،إال

اف الثقافة المؤسسية السائدة كاف ليا دكر في الحد مف فعالية ىذا المدخؿ في التعميـ العالي.
-

أف ضماف الجكدة يتطمب التعاكف المستمر بيف ككاالت االعتماد كمؤسسات المجتمع ،كيشمؿ

-

أف اىـ متطمبات ضماف الجكدة  ( :المراجعة الشاممة ،التقييـ الذاتي ،التقييـ التعاكني ،التقييـ

ضماف الجكدة تقييـ الطالب كالتقييـ المؤسسي الشامؿ ،كجكدة البرامج التعميمية.
الخارجي لمخبراء)

ا عق ب ا عام ع ى ا د ار ات ا ا قة:
مف خالؿ اطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة في مكضكع الدراسة اتضح انا ىناؾ تنكع في

مكاضيعيا كاىدافيا كادكاتيا كتنكع الجكانب التي عالجتيا كمف خالؿ ذلؾ استخمصت الباحثة بعض

االستنتاجات منيا ما يمي:

 oاتفقت الدراسات السابقة في المنيجية المستخدمة ،حيث استخدمت المنيج الكصفي التحميمي.
 oتنكعت عينة الدراسة في الدراسات السابقة كاختمفت مف حيث الفئة المستيدفة.

 oجاءت معظـ الدراسات السابقة لكضع تصكرات مقترحة لالستفادة مف التجارب األجنبية ،بعد أف

أظيرت أىمية تطبيؽ الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي كأظيرت معكقات تطبيقيا كالبحث عف سبؿ
لمتغمب عمييا.

مدى اال فادة من ا د ار ات ا ا قة:
 .1التعرؼ إلى أنسب المناىج المستخدـ ،ككفي تصميـ االداة كبناء فقراتيا ،كاالستفادة مف
التكصيات الحقا في تفسير النتائج.
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الدابقة
الدراداتى
مف الكتب كالمراجع كالدكريات التي اعتمدت عمييا في دراستيا الحالية .مما
مجمكعة
 .2التعرؼ إلى

ساىـ في تدعيـ االطار النظرم لدراستيا الحالية ،كتحديد االجراءات الالزمة لدراستيا ،كاالستفادة مف

النتائج في تقديـ التكصيات كاالقتراحات في دراستيا الحقا.

أ جو االخ بلف ا ش و ن ا د ار ات ا ا قة ا د ار ة ا حا ة ف مثل في:
أجريت الدراسة الحالية عمى عمداء كرؤساء االقساـ بكميات التربية في جامعات محافظات غزة
في حيف اف الدراسات السابقة تنكعت كاختمفت عيناتيا كمجتمعاتيا كمراحميا.

 من ح ث ع نة ا د ار ة :اختمفت عينة الدراسة الحالية عف عينات الدراسات السابقة في حجمياكتنكعيا ،فقد تناكلت دراسة كؿ مف المقاطي ( ،)2011كالقرني ( ،)2011كعساؼ ()2015

أعضاء ىيئة التدريس ،كدراسة المالكي ( )2010اعتمدت العينة عمى القادة التربكييف ،بينما اجريت

الدراسة الحالية عمى عمداء كرؤساء االقساـ في كميات التربية بالجامعات في محافظات غزة.

 من ح ث األىداف :اتفقت الدراسة مع بعض الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ مثؿ دراسة عزالديف ( ،)2005كدراسة أميف كآخركف ( )2005التي بحثت في نظاـ االعتماد كالجكدة في ضكء
خبرات بعض الدكؿ ،كاختمفت مع باقي الدراسات مف حيث اليدؼ العاـ لكنيا مست مكضكع

الدراسة الحالية في بعض المتغيرات.

 من ح ث ا منيج األداة :اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في استخداميا لممنيجالكصفي التحميمي ،كفي األىداؼ التي تحقؽ تطكير كتجكيد أداء ىيئة االعتماد كالجكدة مع اختالؼ

في كثير منيا في اختيار العينة ،خاصة في الدراسات التي تناكلت مكضكع تطبيؽ معايير االعتماد

كالجكدة ،مثؿ دراسة (المالكي  )2010،ك (بدكم كعبد المطمب( ،)2010 ،الغامدم  )2007،التي
اعتمدت عمى القيادات التربكية ،كأعضاء ىيئة التدريس ،في حيف تشابيت مع دراسات أخرل

اعتمدت تكضيح مداخؿ االعتماد كالجكدة مثؿ دراسة ( (Jeliazakvoa, D& Westerheijden

 ,2004كدراسة ( ) Hertley & Virkus ,2003كلكنيا تختمؼ مع ( الجندم ( ،)2002 ،عز
الديف ) Scheels,2005( ، )2005 ،التي ىدفت التعرؼ إلى االعتماد االكاديمي كأداة لتقكيـ
أداء مؤسسات التعميـ الجامعي ،كلعؿ ما يميز الدراسة الحالية عف سابقاتيا انيا تبحث في التعرؼ
إلى كاقع اداء ىيئة االعتماد كالجكدة في ضكء خبرات بعض الدكؿ ،كالتي تشابيت بشيء مف

التفصيؿ مع الدراسات التي تناكلت ىذه الخبرات مثؿ دراسة (أميف كآخريف ( ،)2005 ،عز الديف،

)2005
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الطروقــــةىواإلجراءات



الفصل الرابـــــع

الطريقــــة واإلجراءات
 منيج ا د ار ة
 مج مع ا درا ة
 ع نة ا درا ة
 أداة ا درا ة

 األ ا ب االحصائ ة ا م خدمة في ا درا ة
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ا فصل ا ار ع

ا طر قة اإلجراءات

مقدمة:
يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفنا لممنيج المتبع ،كمجتمع كعينة الدراسة ،ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة

كطريقة إعدادىا ،ككيفية بنائيا كتطكيرىا ،كمدل صدقيا كثباتيا ،كينتيي الفصؿ بالمعالجات

اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات ،كاستخالص النتائج ،كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

أ ًال :منيج ا د ار ة:

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي ،األسمكب التحميمي الذم

يعرفو الخطيب ( )2006بأنو" :المنيج الذم يسعى لكصؼ الظكاىر أك األحداث المعاصرة ،أك
الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ ،كالتفسير المنظـ؛ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة ،كيقدـ بيانات عف

خصائص معينة في الكاقع كما ىي دكف تدخؿ الباحث في مجرياتيا ،كيستطيع الباحث أف يتفاعؿ
معيا فيصفيا كيحمميا"(.الخطيب)6:2006 ،

ثان اً :مج مع ا د ار ة:

بناء عمى مشكمة
مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث ،ن
الدراسة كأىدافيا في ىده الدراسة ت ككف المجتمع األصمي لمدراسة مف جميع عمداء كميات التربية،
كنكابيـ ،كرؤساء األقساـ ،كأعضاء لجاف الجكدة بالجامعات الفمسطينية (األزىر ،اإلسالمية ،األقصى)

في محافظات غزة ،كالبالغ عددىـ ( )63فردنا ،كالجدكؿ التالي رقـ ( )2يكضح مجتمع الدراسة.
جد ل ( )2مج مع ا د ار ة

م

ا جامعة

اإلجما ي

ا ن ة ا مئ ة

.1

األزىر

14

%22.2

.2

اإلسالمية

24

%38.2

.3

األقصى

25

%39.6

63

%100

اإلجما ي
ثا ثاً :ع نة ا د ار ة:

المصدر /الشئكف األكاديمية في الجامعات ،محؿ الدراسة ()2016

تككنت عينة الدراسة األصمية مف ( )50فردنا مف عمداء كميات التربية ،كنكابيـ ،كرؤساء األقساـ،

كأعضاء لجاف الجكدة بالجامعات الفمسطينية (األزىر ،اإلسالمية ،األقصى) في محافظات غزة ،بنسبة

( )%79.3مف المجتمع األصمي البالغ ( )63حيث تـ اختيارىـ بالطريقة المسحية لصغر حجـ العينة،
كالجدكؿ التالي ( )3يكضح خصائص أفراد العينة .
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واإلجراءات ()3
الطروقــــةى جد ل

ز ع ع نة ا د ار ة عاً م غ رات ا د ار ة
ن ع ا جامعة

ا م مى ا ظ في

ا مجم ع

األزىر

اال بلم ة

االقصى

عم د ك ة

4

4

4

12

نائب عم د

0

4

4

8

رئ س ق م

5

5

6

16

م ظف في إدارة ا ج دة

3

6

5

14

ا مجم ع

12

19

19

50

يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ ( )3أف تكزيع عينة الدراسة تبعنا لمتغيرات الدراسة في جامعتي

األقصى كاإلسالمية أكبر مف عينة جامعة األزىر ،كقد يعكد ذلؾ لقدـ نشأتيا عف جامعة األزىر،

كنظ انر لسياسة التدكير ،كعف النسب المئكية لمتغيرات الدراسة تكضحيا الجداكؿ التالية.
أ-

ز ع ا ع نة عاً م غ ر ا جامعة:
جد ل ()4

ز ع ع نة ا د ار ة عاً م غ ر ا جامعة

ن ع ا جامعة

ا كرار

ان ة %

األزىر

12

%24

اال بلم ة

19

%38

االقصى

19

%38

ا مجم ع

50

%100

يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ ( )4أف تكزيع عينة الدراسة تبعان لمتغير الجامعة ،أف  %24مف

أفراد العينة ىـ مف العامميف في جامعة األزىر ،بينما  %38مف الجامعة اإلسالمية ،ك  %38مف

جامعة األقصى.

ب -ز ع ا ع نة عاً م غ ر ا م مى ا ظ في:
جد ل ()5

ز ع ع نة ا د ار ة عاً م غ ر ا م مى ا ظ في

ا م مى ا ظ في

ا كرار

ان ة %

عم د ك ة

12

% 24.0

نائب عم د

10

% 20.0

رئ س ق م

14

% 28.0

م ظف في إدارة ا ج دة

14

% 28.0

ا مجم ع

50

% 100
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الطروقــــةى
الجدكؿ رقـ ( )5أف تكزيع عينة الدراسة تبعان لمتغير المسمى الكظيفي ،أف
بيانات
يتضح مف

 %24مف أفراد العينة ىـ مف عمداء الكميات ،بينما  %20مسماىـ الكظيفي نكاب عمداء كميات،

ك %28مف أفراد العينة مسماىـ الكظيفي رئيس قسـ ،ك  %28ىـ مف المكظفيف في دائرة الجكدة.
ار عاً :أداة ا د ار ة (اال

انة):

تـ إعداد استبانة لدراسة كاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي في ضكء

االتجاىات العالمية المعاصرة ،كقد اتبعت الخطكات اآلتية لبناء االستبانة:

 مراجعة الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،كاالستفادة منيا في بناء االستبانة كصياغةفقراتيا.

 إعداد االستبانة في صكرتيا األكلية ،انظر الممحؽ رقـ (.)1 عرض االستبانة عمى المشرفيف مف أجؿ اختبار مدل مالئمتيا لجمع البيانات. -القياـ بالتعديالت في ضكء مقترحات كمالحظات األساتذة المشرفيف.

 كبعد القياـ بالخطكات السابقة أصبحت االستبانة جاىزة في صكرتيا األكلية لتتككف مف ( )49فقرةمكزعة عمى  6مجاالت ،انظر الممحؽ رقـ (.)1

 -تـ عرض االستبانة عمى ( )13محكمنا مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية ،كالذيف

قامكا بدكرىـ بتقديـ النصح كاإلرشاد كتعديؿ ما يمزـ ،كالمحمؽ رقـ ( )2يبيف أسماء أعضاء لجنة

التحكيـ.

اشتممت االستبانة عمى قسمييف رئيسييف ىما:

 -ا ق م األ ل :التعرؼ عمى البيانات الشخصية (الجامعة ،المسمى الكظيفي).

 ا ق م ا ثاني :القسـ يشمؿ مجاالت الدراسة المتعمقة بكاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرةالتربية كالتعميـ العالي في ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة ،ح ث

ك ن من ( )49فقرة،

م زعة ع ى ( )6مجاالت:
 ا مجال األ ل :يناقش الفمسفة كالسياؽ ،كيتككف مف ( )8فقرة.
 ا مجال ا ثاني :يناقش األىداؼ العامة ،كيتككف مف ( )8فقرة.
 ا مجال ا ثا ث :يناقش التخطيط المؤسسي ،كيتككف مف ( )9فقرة.
 ا مجال ا ار ع :يناقش القيادة ،كيتككف مف ( )8فقرة.
 ا مجال ا خامس :يناقش المكارد المادية كالبشرية ،كيتككف مف ( )8فقرة.
 ا مجال ا ادس :يناقش نطاؽ العمؿ ،كيتككف مف ( )8فقرة.
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انة):

الطروقــــةى
واإلجراءات (اال
أداة ا د ار ة
خام اً :صح ح
كبناء عمى رأم الخبراء كالمختصيف فقد تـ اعتماد مقياس ليكرت الخماسي ()Likert Scale
لإلجابة عمى فقرات االستبانة ،ككانت اإلجابات عمى كؿ فقرة مككنة مف ( )5إجابات حيث الدرجة
( )5تعني بدرجة كبيرة جدنا ،كالدرجة ( )1تعني بدرجة قميمة جدنا حسب جدكؿ رقـ ( )6حيث تراكحت
درجات االستجابة()245 ،49
جد ل رقم ( )6درجات مق اس كرت ا خما ي

اال جا ة
ا درجة

درجة ك رة جداً درجة ك رة
5

4

درجة
م طة
3

درجة ق ة

درجة ق ة جداً

2

1

كيتـ االعتماد عمى قيمة المتكسط الحسابي كاألكزاف النسبية بشكؿ أساسي لتحديد مستكل مكافقة

أفراد مجتمع الدراسة عمى فقرات كمجاالت االستبانة ،كالجدكؿ رقـ ( )7يكضح ذلؾ:
اد اً :صدق أداة ا د ار ة (اال انة):

صدؽ االستبانة يعني" أف تقيس االستبانة ما كضع لقياسو" (الجرجاكم .)105 :2010،كما
يق صد بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية ،ككضكح
فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا" (عبيدات كآخركف،
.)2001
قد م ا أكد من صدق اال انة طر ق ن:
 -1صدق ا محكم ن:
يستخدـ أسمكب رأم المحكميف؛ بيدؼ التأكد مف مدل صالحية االستبانة ،كمالءمتيا ألغراض
الدراسة ،كيتـ ذلؾ مف خالؿ عرض أداة الدراسة عمى مجمكعة مف المحكميف ذكم الخبرة ،كالمختصيف
بالمكضكع قيد الدراسة ،كيطمب منيـ إبداء الرأم فيما يتعمؽ بمدل صدؽ كصالحية كؿ فقرة مف فقرات

االستبانة كمدل مالءمتيا لقياس ما كضعت لقياسو ،ككصؼ المكضكع الذم أعدت مف أجؿ الدراسة
كبناء عميو تـ إتباع ىذا األسمكب كعرضت االستبانة عمى ( )13محكـ مف بعض الجامعات في
فيو،
ن
غزة ،حيث قدـ السادة المحكمكف العديد مف التعديالت البسيطة عمى أداة الدراسة ،كاستجابت الباحثة
ليذه التعديالت ،كقامت بإعادة صياغة االستبانة في ضكء المالحظات التي قدميا المحكمكف ،كبيذا
فقد كأخذت االستبانة شكميا النيائي أنظر الممحؽ رقـ (.)3
 -2صدق اال اق ا داخ ي (:)Internal Validity
تـ حساب معامالت االرتباط لبيرسكف( )Pearsonبيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة،
كالد رجة الكمية لالستبانة ،كمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات كؿ مجاؿ عمى حده كالدرجة الكمية
لكؿ مجاؿ عمى حده ،كذلؾ لمعرفة مدل ارتباط المجاالت بالدرجة الكمية لالستبانة ،ككذلؾ لمعرفة
مدل ارتباط كؿ فقرة بالدرجة الكمية لكؿ مجاؿ عمى حده ،كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:
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واإلجراءات
معامبلت االر اط ن مجاالت اال
الطروقــــة(ى)7
جد ل
مجاالت ا د ار ة

انة ا درجة ا ك ة اال

انة
ى ا دال ة

م

معامل االر اط

ا ق مة االح ما ة

اق

**0.731

0.001

األىداف ا عامة

**0.905

0.001

دالة إحصائيان

**0.872

0.001

دالة إحصائيان

ا ق ادة

**0.784

0.001

دالة إحصائيان

ا م ارد ا ماد ة ا شر ة

**0.868

0.001

دالة إحصائيان

نطاق ا عمل

**0.887

0.001

دالة إحصائيان
دالة إحصائيان

ا ف فة ا
ا خط ط ا مؤ

ي

** دالة إحصائينا عند 0.01

()Sig.

* دالة إحصائينا عند 0.05

أظيرت البيانات المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف مجاالت االستبانة الستة تتمتع بمعامالت
ارتباط قكية كدالة إحصائيان عند مستكل داللة ( ،)0.01فقد تراكحت معامالت ارتباط بيرسكف بيف

( ،)0.905 – 0.731كىذا دليؿ عمى أف مجاالت االستبانة تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي ،كبما أف
االستبانة لدييا ستة م جاالت ،فيجب القياـ بإجراء معامؿ ارتباط بيرسكف بيف فقرات كؿ مجاؿ مف
المجاالت الستة ،كالدرجة الكمية لكؿ مجاؿ عمى حده ،كذلؾ لمتأكد مف مدل اتساؽ الفقرات مع كؿ

مجاؿ خاص بيا ،فمذلؾ سكؼ نعرض ذلؾ مف خالؿ الجداكؿ التالية:

ا صدق ا داخ ي فقرات ا مجال األ ل :ا ف فة ا

اق:

يكضح جدكؿ رقـ ( ) 8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ :الفمسفة كالسياؽ

كالدرجة الكمية لممجاؿ األكؿ:

جد ل ( )8معامبلت االر اط ن فقرات ا مجال األ ل ا درجة ا ك ة مجال

م

معامل االر اط م

ا فقرة

ى ا دال ة ()Sig.

1

تنطمؽ فمسفتيا مف االرتباط الكثيؽ باالحتياجات المحمية.

0.706

** 0.001

2

سياؽ عمميا مكاكب لزيادة اإلتاحة في التعميـ.

0.635

** 0.001

3

تتجاكز فكرة إنشائيا تحقيؽ نكاتج تعميمية لتطكير المجتمع.

0.785

** 0.001

0.863

** 0.001

5

انطمقت مف فكرة مكاكبة التكسع في التعميـ العالي.

0.745

** 0.001

6

تتضح فمسفتيا في تكحيد نسؽ البرامج األكاديمية مف حيث الجكدة.

0.760

** 0.001

7

تعتمد في سياقيا العاـ عمى مراجعة البرامج التعميمية بشكؿ دكرم.

0.801

** 0.001

8

تقكـ سياسة االعتماد فييا عمى النكعية كالمنافسة.

0.638

** 0.001

4

تقكـ عمى أساس إصالح كتطكير البرامج األكاديمية في المؤسسات

التعميمية.

* دالة إحصائينا عند 0.05

** دالة إحصائينا عند 0.01
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الطروقــــةى
واإلجراءات أف فقرات المجاؿ األكؿ (الفمسفة كالسياؽ) تتمتع بمعامالت ارتباط قكية
الجدكؿ السابؽ
تبيف مف خالؿ

كدالة إحصائينا عند مستكم داللة أقؿ مف ( ،)0.01حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف (- 0.70
 ،)0.86كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ الفمسفة كالسياؽ ،كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.

ا صدق ا داخ ي فقرات ا مجال ا ثاني :األىداف ا عامة:

يكضح جدكؿ رقـ ( )9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فق ارت المجاؿ الثاني :األىداؼ العامة،

كالدرجة الكمية لممجاؿ الثاني:

جد ل ( )9معامبلت االر اط ن فقرات ا مجال ا ثاني ا درجة ا ك ة مجال

م
1
2
3
4
5
6
7
8

معامل االر اط م

ا فقرة
تقدـ المشكرة الفنية لمبرامج األكاديمية في جميع

المؤسسات األكاديمية.
أىدافيا

تعكس

التطكر

التخصصات المختمفة.

العممي

المعاصر

في

تتضح أىدافيا كرسالتيا مما يسيـ بكجكد رؤية سميمة
لكؿ عممية مف عممياتيا.
تؤكد

عمى تكافر الشركط األكاديمية المعتمدة

البرامج الدراسية.

في

تمتزـ بالتحسيف المستمر لجميع عناصر العممية

التعميمية.

التأكيد عمى المستكل العممي المتميز لممؤسسات

األكاديمية.

تقديـ معايير التميز التي تشجع المؤسسات عمى

تحسيف برامجيا كتجكيد أدائيا.

تحقؽ االنضباط الذاتي بيف القائميف عمى إدارة الجكدة
بالمؤسسات األكاديمية.
** دالة إحصائينا عند 0.01

ى ا دال ة ()Sig.

0.707

** 0.001

0.823

** 0.001

0.752

** 0.001

0.742

** 0.001

0.830

** 0.001

0.814

** 0.001

0.767

** 0.001

0.787

** 0.001

* دالة إحصائينا عند 0.05

تبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف فقرات المجاؿ الثاني (األىداؼ العامة) تتمتع بمعامالت ارتباط

قكية كدالة إحصائينا عند مستكم داللة أقؿ مف ( ،)0.01حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف (0.70
 ،)0.83-كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ األىداؼ العامة كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.
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واإلجراءاتمجال ا ثا ث :ا خط ط ا مؤ
الطروقــــةىفقرات ا
ا صدق ا داخ ي

ي:

يكضح جدكؿ رقـ ( )10معامؿ االرتباط ب يف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث :التخطيط

المؤسسي كالدرجة الكمية لممجاؿ الثالث:

جد ل ( )10معامبلت االر اط ن فقرات ا مجال ا ثا ث ا درجة ا ك ة مجال

م
1

معامل االر اط م

ا فقرة
لدل ىيئة االعتماد كالجكدة خطة استراتيجية كاضحة

المالمح.

 2يكجد لييئة االعتماد كالجكدة رسالة كاضحة كمعمنة.
3

يشارؾ ذكم الشأف في صياغة األىداؼ االستراتيجية

لمييئة

 4تطكر الييئة رؤية استشرافية لألداء.
5
6
7
8
9

تأخذ احتياجات المستفيديف بعيف االعتبار عند كضع
معايير االعتماد.

تشمؿ خطة الييئة التنفيذية عمى مؤشرات أداء محددة
قابمة لمقياس.
ترتبط خطط الييئة ارتباطا كثيقا بخطة ك ازرة التربية

كالتعميـ االستراتيجية.

تختار الييئة منسقيف إلدارة الجكدة الشاممة بعد
تدريبيـ.
تضع الييئة بدائؿ استراتيجية لمكاجية المتغيرات

المحتممة كالمرتبطة بزيادة اإلقباؿ عمى التعميـ العالي.
** دالة إحصائي نا عند 0.01

ى ا دال ة ()Sig.

0.825

** 0.001

0.787

** 0.001

0.702

** 0.001

0.851

** 0.001

0.716

** 0.001

0.792

** 0.001

0.761

** 0.001

0.470

** 0.001

0.696

** 0.001

* دالة إحصائي نا عند 0.05

تبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف فقرات المجاؿ الثالث (التخطيط المؤسسي) تتمتع بمعامالت

ارتباط قكية كدالة إحصائينا عند مستكم داللة أقؿ مف ( ،)0.01حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف

( ،)0.85- 0.47كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ التخطيط المؤسسي كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.

ا صدق ا داخ ي فقرات ا مجال ا ار ع :ا ق ادة:

يكضح جدكؿ رقـ ( ) 11معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع :القيادة ،كالدرجة

الكمية لممجاؿ الرابع:
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جد ل ( )11معامبلت االر اط ن فقرات ا مجال ا ار ع ا درجة ا ك ة مجال
م

معامل االر اط م

ا فقرة
تتنبأ اإلدارة بالمشكالت كالمعكقات المستقبمية كتضع

ى ا دال ة ()Sig.

0.753

** 0.001

0.781

** 0.001

0.709

** 0.001

0.761

** 0.001

 5تتبنى الييئة سياسات فعالة لمتغيير كالتطكير.

0.764

** 0.001

 6تكفر الييئة بيئة مشجعة لإلبداع كالعمؿ بركح الفريؽ.

0.609

** 0.001

1
2

حمكؿ ليا.
تدرب العامميف بدكائر كعمادات الجكدة في الجامعات

كالكميات عمى إدارة الجكدة

 3تشارؾ العامميف في عمميات اتخاذ القرار.
4

تعقد إدارة الييئة اجتماعات دكرية مع العمداء كرؤساء
الجامعات لالستفادة مف مقترحاتيـ.

تؤكد الييئة عمى العالقات اإلنسانية بيف القائميف عمى
 7إدارة الجكدة في الجامعات كالمؤسسات األكاديمية
األخرل.

8

تساعد الييئة القائميف كالمستيدفيف عمى تحقيؽ

أىدافيـ.

** دالة إحصائي نا عند 0.01

0.847

0.697

** 0.001

** 0.001

* دالة إحصائي نا عند 0.05

تبيف م ف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف فقرات المجاؿ الرابع (القيادة) تتمتع بمعامالت ارتباط قكية
كدالة إحصائينا عند مستكم داللة أقؿ مف ( ،)0.01حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف (- 0.60
 ،)0.84كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ القيادة كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.
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ا صدق ا داخ ي فقرات ا مجال ا خامس (ا م ارد ا شر ة ا ما ة):
يكضح جدكؿ رقـ ( )12معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الخامس :المكارد البشرية

كالمالية ،كالدرجة الكمية لممجاؿ الخامس:

جد ل ( )12معامبلت االر اط ن فقرات ا مجال ا خامس ا درجة ا ك ة مجال

م

معامل االر اط م

ا فقرة

ى ا دال ة ()Sig.

0.720

** 0.001

0.763

** 0.001

0.712

** 0.001

0.708

** 0.001

 5تستعيف الييئة بمجاف مختمفة مف الخبراء لتجكيد أدائيا.

0.627

** 0.001

 6يتـ تدريب العامميف كفؽ االتجاىات الحديثة باستمرار.

0.596

** 0.001

 7تضع الييئة لكائح تبيف (الكاجبات ،كالحقكؽ)

0.560

** 0.001

0.534

** 0.001

 1تضع الييئة كصفنا كظيفينا لجميع القائميف بإدارة الجكدة
2
3
4

8

تمنح الييئة صالحيات كافية لتمكيف القائميف مف

إنجاز مياميـ.
تضع الييئة نظامان لمكافأة األداء المتميز مف القائميف

كالمستيدفيف.

تؤكد الييئة عمى فعالية استخداـ المكارد ككسائؿ التعميـ

المتاحة.

تحدد الييئة احتياجاتيا المادية كفقنا لخطة المكازنة

المعتمدة مف الك ازرة.

* دالة إحصائيان عند 0.05

** دالة إحصائيان عند 0.01

تبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف فقرات المجاؿ الخامس (المكارد البشرية كالمالية) تتمتع بمعامالت
ارتباط قكية كدالة إحصائينا عند مستكم داللة أقؿ مف ( ،)0.01حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف
( ،)0.76- 0.53كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ المكارد المالية كالبشرية كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.

ا صدق ا داخ ي فقرات ا مجال ا ادس( نطاق ا عمل):
يكضح جدكؿ رقـ ( ) 13معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ السادس :نطاؽ العمؿ،
كالدرجة الكمية لممجاؿ السادس:
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جد ل ( )13معامبلت االر اط ن فقرات ا مجال ا ادس ا درجة ا ك ة مجال
م

معامل االر اط

ا فقرة

 1يكجد لمييئة مكقع الكتركني خاص بيا.
2
3
4
5
6
7
8

تتالءـ البرامج الدراسية كالتخصصات الحتياجات المجتمع

كسكؽ العمؿ.

ترتبط المناىج برسالة المؤسسة كأىدافيا مف خالؿ نظاـ

كاضح لمقياس المستمر.
تتكفر

مكاصفات محددة لمبرامج الدراسية كفقان لمعايير

المحتكل العممي.

يكجد نظاـ محدد كمعمف لتقييـ أداء المؤسسات األكاديمية

كبرامجيا.

تكجد قاعدة بيانات دقيقة كشاممة لمختمؼ البرامج

كالتخصصات المعتمدة.

يتكفر التقييـ الدكرم لممؤسسات كبرامجيا في ضكء معايير

الجكدة العالمية.

تقكـ الييئة بتنظيـ المؤتمرات ككرش العمؿ كاالجتماعات

ذات العالقة بأدائيا كمبررات كجكدىا.
** دالة إحصائيان عند 0.01

م

ى ا دال ة

()Sig.

0.322

** 0.02

0.718

** 0.001

0.703

** 0.001

0.728

** 0.001

0.720

** 0.001

0.787

** 0.001

0.734

** 0.001

0.754

** 0.001

* دالة إحصائيان عند 0.05

تبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف فقرات المجاؿ السادس (نطاؽ العمؿ) تتمتع بمعامالت ارتباط

قكية كدالة إحصائينا عند مستكم داللة أقؿ مف ( ،)0.01حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف (0.32
 ،)0.78-كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ نطاؽ العمؿ كفق ارتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.

ا عاً :ث ات أداة ا د ار ة (:)Reliability

يقصد بثبات االستبانة ىك "أف يعطي االستبانة نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات متتالية".

(الجرجاكم)97:2010،
ثبات االستبانة أم أف تعطي النتائج نفسيا تقريبان إذا ما أعيد تطبيقيا عمى أفراد العينة في نفس
الظركؼ مرة أخرل ،كتـ التأكد مف ثبات االستبانة باستخداـ طريقتيف كىما :طريقة التجزئة النصفية
 ،Split-Half Coefficientكطريقة ألفا كركنباخ .Cornbrash's Alpha
 -1طر قة ا جزئة ا نصف ة :Split-Half Coefficient
تـ تقسيـ فقرات المقياس إلى فقرات فردية كأخرل زكجية كتـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف
معدؿ الفقرات الفردية الرتبة ،كمعدؿ الفقرات الزكجية الرتبة لكؿ فقرة مف فقرات المقياس ،كقد تـ
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باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براكف لمتصحيح (Spearman-Brown
االرتباط
تصحيح معامالت
) ،Coefficientكقد استخدـ معامؿ جكتماف في حالة أف يككف عدد الفقرات الفردية ال يساكم عدد
األسئمة الزكجية في المجاؿ.

جد ل ( )14معامل أ فا كر ن اخ طر قة ا جزئة ا نصف ة طر قة ج مان بل

ا جزئة ا نصف ة

معامل
ا مجال

م

عدد ا فقرات

انة مجاال يا

ا فا

معامل ار اط

كر ن اخ

ر ن

معامل

معد ة
رمان

ج مان

1

الفمسفة كالسياؽ

8

0.88

0.74

0.85

0.85

2

األىداؼ العامة

8

0.90

0.81

0.89

0.89

3

التخطيط المؤسسي

9

0.88

0.73

0.84

0.81

4

القيادة

8

0.87

0.79

0.88

0.88

5

المكارد البشرية كالمادية

8

0.80

0.42

0.60

0.60

6

نطاؽ العمؿ

8

0.83

0.64

0.78

0.77

49

0.96

0.79

0.88

0.88

اال

انة ا ك ة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )14أف معامؿ الثبات لالستبانة ( ،)0.88كىك معامؿ ثبات

مرتفع كداؿ إحصائينا عند مستكل داللة (.)0.05

 -2طر قة أ فا كر ن اخ (:)Cronbach's Alpha Coefficient

استخدمت الباحثة طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية ،كذلؾ إليجاد معامؿ

ثبات االستبانة ،حيث حصؿ عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة ككذلؾ لالستبانة

ككؿ .جدكؿ( )15يكضح ذلؾ.

جد ل رقم ( )15معامبلت االر اط ا خدام طر قة أ فا كر ن اخ

م

ا مجال

عدد ا فقرات

ق مة أ فا كر ن اخ

.1

الفمسفة كالسياؽ

8

0.88

.2

األىداؼ العامة

8

0.90

.3

التخطيط المؤسسي

9

0.88

.4

القيادة

8

0.87

.5

المكارد البشرية كالمادية

8

0.80

.6

نطاؽ العمؿ

8

0.83

49

0.96

ا درجة ككل
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )15أف معامؿ الثبات الكمي ( ،)0.96كىذا يدؿ عمى أف

االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات كافية ألغراض تطبيؽ األداة ،مما يجعؿ الباحثة عمى ثقة تامة
بصحة االستبانة كصالحيتيا لتحميؿ النتائج ،كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة ،كتككف االستبانة في

صكرتيا النيائية كما ىي في ممحؽ رقـ (.)3

ثامناً :األ ا ب اإلحصائ ة ا م خدمة في ا د ار ة:

لقد قامت الباحثة بتفريغ كتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical

 ،(SPSS) Package for the Social Sciencesكتـ استخداـ االختبارات اإلحصائية التالية:

 .1التك ار ارت كالنسبة المئكية كاألكزاف النسبية كذلؾ لحساب المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد
عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة ككؿ ،كحساب متكسطات االستجابة لكؿ مجاؿ مف مجاالت

االستبانة عمى حدة ،ككذلؾ حساب انحرافيا المعيارم.

 .2معامؿ سبيرماف براكف ) ، (Spearman-Brownكجيتماف لتصحيح الثبات بطريقة التجزئة

النصفية.

 .3معامؿ ألفا كركنباخ ) (Cronbach's Alphaلقياس الثبات في بيانات أداة الدراسة.
 .4معامؿ ارتباط بيرسكف ) (Pearson Correlation Coefficientلقياس صدؽ االتساؽ الداخمي

لمفقرات ،باإلضافة الستخدامو في اختبار كجكد عالقة بيف متغي ارت الدراسة.

 .5اختبار تحميؿ التبايف األحادم ) (One Way ANOVAكذلؾ الختبار داللة الفركؽ اإلحصائية
بيف المتكسطات الحسابية ألداء أفراد العينة التي تضـ أكثر مف مجمكعتيف.

 .6اختبار شيفيو لمعرفة اتجاىات الفركؽ.
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الفصل اخلــــاس

نتائج الدراســة وتفسريها
 اخ ار ا ز ع ا ط عي
 إجا ة ا ؤال األ ل
 إجا ة ا ؤال ا ثاني
 إجا ة ا ؤال ا ثا ث
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ا فصــل ا خـامس

ن ائج ا د ار ــة ف رىا
مقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضنا لنتائج الدراسة  ،كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة ،كالتي تـ

التكصؿ إلييا مف خالؿ مف خالؿ أدكات جمع البيانات ،كاستعراض أبرز نتائج االستبانة كالتي تـ
التكصؿ إلييا مف خالؿ تحم يؿ فقراتيا ،التعرؼ إلى كاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية
كالتعميـ العالي بغزة في ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة.

لػػذا تػػـ إجػراء المعالجػػات اإلحصػػائية لمبيانػػات المتجمعػػة مػػف أداة الد ارسػػة ،إذ تػػـ اسػػتخداـ البرنػػامج

اإلحصائي ) (SPSSكاستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة لػذلؾ ،لتحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة ،كتفسػير
النتائج كمناقشتيا ،كمف ثـ تقديـ التكصيات كالمقترحات.

اخ ار ا ز ع ا ط عي (:)Normal Test

يستخدـ الباحثكف كالمختصكف اختبارات لمتعرؼ عمى طبيعة البيانات التي تـ جمعيا بيدؼ

التعرؼ عمى إذا ما كانت تتبع تكزيعنا طبيعينا أـ ال ،كىذا يفيد في طبيعة االختبارات التي يجب اتباعيا
معمميو أك ال معمميو ،كعميو تـ استخداـ اختبار كالمجركؼ سمرنكؼ (Sample Kolmogorov-

 ،)Smirnovلمتعرؼ عمى اعتدالية منحنى البيانات ،ككانت النتائج كما ىك مبيف بالجدكؿ التالي

رقـ(:)16

م
1

جد ل ( )16ن ائج اخ ار ا ز ع ا ط عي
ا مجال

اخ ار كا مجر ف

الفمسفة كالسياؽ

ا ق مة االح ما ة
()Sig.

1.411

*0.037

2

األىداؼ العامة

1.147

//0.144

3

التخطيط المؤسسي

0.826

//0.503

4

القيادة

0.677

//0.749

5

المكارد المالية كالبشرية

0.836

//0.487

6

نطاؽ العمؿ

1.269

//0.080

1.127

//0.157

ا درجة ا ك ة
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لقد أظيرت نتائجى
الخاصة بالتكزيع الطبيعي لمبيانات بأف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي ،كحيث

ظير بأف جميع المتغيرات تتبع التكزيع الطبيعي ،حيث بمغت قيمة مستكل الداللة أكبر مف ،0.05

كليذا كجب استخداـ اإلحصاءات المعممية لإلجابة عمى تساؤالت كفرضيات الدراسة.
ا معا جات اإلحصائ ة :

لإلجابة عمي تساؤالت الدراسة قامػت الباحثػة باعتمػاد المعيػار التػالي لمحكػـ عمػي الدرجػة كالػكزف النسػبي
لكػػؿ االسػػتبانة ،كفػػؽ س ػػمـ (ليكػػرت الخماسػػي) كباإلضػػافة الس ػػتخداـ التكػػ اررات كالمتكس ػػطات الحس ػػابية

كالنسػػب المئكيػػة حيػػث تػػـ ترميػػز كادخػػاؿ البيانػػات إلػػى الحاسػػب اآللػػي ،حسػػب مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي
لدرجػػة االسػػتخداـ ،كلتحديػػد طػػكؿ فت ػرة مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي ( الحػػدكد الػػدنيا كالعميػػا) المسػػتخدـ فػػي

محػػاكر الد ارسػػة ،تػػـ حسػػاب المػػدل( ،)4=1-5ثػػـ تقسػػيمو عمػػى عػػدد فتػرات المقيػػاس الخمسػػة لمحصػػكؿ
عمى طكؿ الفقرة أم ( ، )0.8=4/5بعػد ذلػؾ تػـ إضػافة ىػذه القيمػة إلػى اقػؿ قيمػة فػي المقيػاس (كىػي
الكاحد الصحيح) كذلؾ لتحديد الحػد األعمػى لمفتػرة األكلػى كىكػذا كجػدكؿ التػالي يكضػح أطػكاؿ الفتػرات

كما يمي:

درجة ا م افقة

جد ل رقم ( )17ا محك ا مع مد في ا د ار ة
طة

م

ك رة

ك رة جداً

الكزف

ق ة جداً

ق ة

4

5

1

2

3

581-4821

الفترة

 -1أقؿ 1881

 -1881أقؿ2861

 -2861أقؿ 384

 -3841أقؿ4821

100-84

الكزف النسبي

 -20أقؿ 36

 -36أقؿ 52

 -52أقؿ 68

 -68أقؿ 84

كىذا يعني أف المتكسطات التي تقؿ عف ( )1.80تدؿ عمى كجكد درجة قميمة جدنا مف المكافقة عمى
فقرات االستبانة ،أما ما يساكم أك يزيد عف ( )4.20فيدؿ عمى كجكد درجة كبيرة جدنا مف المكافقة،
كىذا التقسيـ تـ تحديده كفؽ مقياس ليكرت الخماسي الذم تـ اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.
ن ائج ا ؤال األ ل مناقش و:

نص ا ؤال األ ل ع ى"" :ما ا درجات ا قد ر ة اقع أداء ى ئة االع ماد ا ج دة

زارة ا ر ة

ا ع م ا عا ي غزة في ض ء اال جاىات ا عا م ة ا معاصرة من جية نظر عمداء ك ات ا ر ة،
ن ا يم رؤ اء األق ام ،أعضاء جان ا ج دة ا جامعات ا ف ط ن ة؟"

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ،قامت الباحثة بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي
لدرجات االستبانة كمجاالتيا الستة ،كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:
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الدرادــةاى م
نتائجىل ()18
جد
م

مجاالت اال

طات ا ح ا ة االنحرافات ا مع ار ة األ زان ا ن

انة

عدد

ا درجة

ا فقرات ا ك ة

ام

ط

االنحراف
ا مع اري

ة

ا زن ا ن ي ا ر ب

1

الفمسفة كالسياؽ

8

40

31.4

5.5

78.5

1

2

األىداؼ العامة

8

40

29.8

5.9

74.5

4

3

التخطيط المؤسسي

9

45

34.2

5.5

76.0

3

4

القيادة

8

40

27.3

6.0

68.3

6

5

المكارد البشرية كالمالية

8

40

29.4

4.4

73.5

5

6

نطاؽ العمؿ

8

40

30.5

5.2

76.2

2

49

245

182.6

27.3

74.5

ا درجة ا ك ة ال

انة

تبيف مف خالؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف المتكسط الحسابي لدرجات تقدير أفراد العينة
لكاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي في ضكء االتجاىات العالمية بمغ
( )182.6درجة ،كبانحراؼ معيارم ( )27.3درجة ،كبكزف نسبي ( )%74.5كىي بدرجة كبيرة .كمف
المالحظ أف االكزاف النسبية جاءت متقاربة في المجاالت الست ،كىذا إف دؿ فيك يدؿ عمى درجات
تقدير متقاربة لكاقع أداء ىيئة االعتماد في كؿ المجاالت المذككرة.
حيث جاء مجاؿ (الفمسفة كالسياؽ) في المرتبة األكلى مف حيث األىمية ،بكزف نسبي ()%78.5
كبدرجة كبيرة،

عز ا احثة ىذه النتيجة أف ىناؾ فمسفة كاضحة كمحددة لدل ىيئة االعتماد كالجكدة

حيث تقكـ بتحميؿ المكاقؼ ،كالمشاكؿ ،كبناء قكاعد كحقائؽ عف الظكاىر المختمفة كتقكـ باالستعانة بيا
في بناء االتجاىات مف خالؿ تعامميا مع مكاقؼ مماثمة ،كتقكـ الييئة بتطكير قكاعد كمعايير عامة
تعتمد عمى الحقائؽ كالقناعات ،كالخبرات التي تشعر بأنيا تساعدنا في تقرير سمككنا في مكاجية
مكاقؼ معينة ،كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة (القرني .)2011 ،أضؼ إلى أف الفمسفة عادة ما
تمثؿ اليكية لممؤسسة  ،كتككف منبثقة عف السياسات التعميمية التي تقرىا الدكلة كتدعميا ،كىي ذات
صمة بالغايات العامة لمتعميـ العالي.
في حيف احتؿ مجاؿ (نطاؽ العمؿ) المرتبة الثانية بكزف نسبي ( )%76.2بدرجة كبيرة أيضان ،كما
احتؿ مجاؿ (التخطيط المؤسسي) المرتبة الثالثة بكزف نسبي ( )%76.0بدرجة كبيرة ،كجاء مجاؿ
(األىداؼ العامة) في المرتبة الرابعة ،بكزف نسبي ( )%74.5كبدرجة كبيرة أيضان ،كفي المرتبة
الخامسة جاء مجاؿ (المكارد المالية كالبشرية) بكزف نسبي يساكم ( )%73.5بدرجة كبيرة.
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الدرادــةى األخيرة مجاؿ (القيادة) بكزف نسبي بمغ ( )%68.3بدرجة كبيرة،
في المرتبة
في حيف جاء

عز

ا احثة ىذه النتيجة إلى انخفاض معدؿ التغيير كالتطكير في بيئة العمؿ كضعؼ قدرة القائميف عمى
الييئة مف قيادة المؤسسة التعميمية ،كضعؼ التفكير االستراتيجي حيث ال يكجد تغيير جكىرم في أداء
المؤسسة التعميمية ،كىذه النتيجة تدؿ عمى ضركرة كجكد جيؿ مف العمماء ،كالباحثيف القادريف عمى
تقديـ الكثير مف األدلة الكاقعية عمى أىمية كجكد القيادة جنبنا إلى جنب مع اإلدارة ،كما يتطمب إثراء
مكضكع القيادة؛ ليصبح منيجا في التدريب ،كبرنامجنا ميمنا في التدريب كاالرتقاء .أضؼ إلى تضارب
التكجيات حكؿ الحص كؿ عمى االعتمادات  ،ىؿ يتـ التكجو إلى ك ازرة غزة ،أـ ك ازرة راـ اهلل ،كىذا ما
دفع إلى ازدكاجية القرار كالتراشؽ بشرعية الجية المسؤكلة عف االعتماد.
كالجدكؿ التالي يكضح درجات التقدير حسب األىمية النسبية لكؿ مجاؿ كلالستبانة الكمية :

ة مجاالت د ر اقع أداء ى ئة االع ماد ا ج دة

شكل ( )1ضح األىم ة ا ن

100.0
74.5

76.2

76.0

73.5

74.5

78.5

68.3

90.0
80.0
70.0

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
الدرجةالكلية
لالستبانة

نطاقالعمل الموارد(المادية
-البشرية)

أ الً /ا مجال األ ل :ا ف فة – ا

القيادة

التخطيط
المؤسسي

األهدافالعامة الفلسفةوالسياق
(الرؤية)

اق:

لمتعرؼ إلى دكر كاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي في قطاع غزة
في مجاؿ الفمسفة كالسياؽ مف كجية نظر أفراد العينة ،قامت الباحثة بإيجاد التك اررات كالنسب المئكية
كالمتكسط الحسابي لفقرات المجاؿ ،مف ثـ تـ إيجاد األىمية النسبية لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ،حيث
أف النتائج المتعمقة بيذا مكضحة في الجدكؿ التالي:

81

الفصلىالخــــامس

الدرادــةىمئ ة ا م
نتائجاى ن ة ا
جد ل ()19

ط ا ح ا ي االنحراف ا مع اري ا زن ا ن ي ا ر ب

فقرات مجال (ا ف فة ا

غر
م

1
2
3

4

غر

م افق

ا فقرة

م افق

تنطمؽ فمسفتيا مف االرتباط

2

4

سياؽ عمميا مكاكب لزيادة

4

8

8

تتجاكز فكرة إنشائيا تحقيؽ

2

4

20

44

2.0

6.0

14.0

32.0

شدة

الكثيؽ باالحتياجات المحمية.
اإلتاحة في التعميـ.

نكاتج تعميمية لتطكير المجتمع.
تقكـ

عمى

أساس

إصالح

كتطكير البرامج األكاديمية في

م افق

اق)

محا د

م افق

شدة

8

68

18

68

12
30.0

46.0

ام

ط

االنحراف
ا مع اري

ا زن

ان ي

ا صن ف
ا ر ب

3.96

0.78

79.2

2

3.76

0.92

75.2

8

3.96

0.92

79.2

3

4.14

1.01

82.8

1

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

المؤسسات التعميمية.
5

انطمقت مف فكرة مكاكبة التكسع

في التعميـ العالي.

تتضح فمسفتيا في تكحيد نسؽ
6

7

البرامج األكاديمية مف حيث

2.0

10.0

6.0

56.0

26.0

2.0

8.0

14.0

54.0

22.0

الجكدة.

تعتمد في سياقيا العاـ عمى

مراجعة البرامج التعميمية بشكؿ

2.0

4.0

20.0

44.0

30.0

3.94

0.96

78.8

5

كبيرة
كبيرة

3.86

3.96

0.93

0.92

77.2

79.2

6

4

كبيرة

دكرم.
8

تقكـ سياسة االعتماد فييا عمى

النكعية كالمنافسة.

2.0

8.0

20.0

46.0

ا درجة ا ك ة مجال

24.0

3.82

0.96

76.4

31.4

5.5

78.5

7

ضح من ا ن ائج ا م ضحة في ا جد ل ا ا ق أف درجات التقدير الكمية لممجاؿ األكؿ (الفمسفة –
السياؽ) ،جاءت عند متكسط حسابي ( ،)31.4كبانحراؼ معيارم ( ،)5.5ككزف نسبي ( )%78.5أم
بدرجة كبيرة ،كىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة يركف بأف ىيئة االعتماد كالجكدة في ك ازرة التربية كالتعميـ
تقكـ عمى أساس فمسفي كرؤية كاضحة .حيث أظيرت النتائج إلى أف المتكسطات الحسابية لجميع

فقرات مجاؿ الفمسفة كالسياؽ تراكحت بيف (  ،)4.14 – 3.76كاألكزاف النسبية بيف (– 75.2

 )82.8%كبدرجات كبيرة ،كىذا يدؿ عمى أف الفمسفة تشكؿ الكعاء الثقافي كالتربكم لكافة العمميات
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الدرادــةى كما أنيا تقرر السمكؾ في مكاجية المكاقؼ ،كتحميؿ المشاكؿ ،كايجاد
االحتياجات بعمؽ،
كتممس

الحمكؿ في ىذه الييئة.

جاءت أع ى فقر ن من ح ث األىم ة ا ن

ة:

 الفق ػرة رقػػـ ( )4التػػى تػػنص عمػػى " :قــ م ع ــى أ ــاس إصــبلح طــ ر ا ــرامج األكاد م ــة فــيا مؤ

ات ا ع م ة " حيث احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي ( )%82.8كبدرجة كبيرة ،كبمتكسط

حسػػابي ( .)4.14كيعػػزل السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى أف إصػػالح كتطػػكير الب ػرامج االكاديميػػة ىػػك صػػمب
العمؿ الذم أنشئت ألجمو ىيئة االعتماد كالجكدة .كما أف اليػدؼ العػاـ مػف إنشػاء الييئػة ىػك إحػداث
نقمة نكعية في مدخالت كمنظكمات مؤسسات التعميـ العالي كبرامجو.

كالفقرة رقـ ( )1التي تنص عمػى " :نط ق ف ف يا من االر اط ا ث ق االح اجات ا مح ة " جػاءت
في المرتبة الثانية بكزف نسبي ( )%79.2كبدرجة كبيػرة ،كيعػزم السػبب فػي ذلػؾ إلػى أف مػا ينسػجـ مػع

المشاريع التنمكية كىذا ينعكس إيجابان عمى احتياجات المجتمػع ،فقػد يتػأثر المجتمػع بتػكافر اإلطػار العػاـ

لمعػػاييره ،أضػػؼ إلػػى أف التحػػديات المتمثمػػة باالحتياجػػات أخػػذت تطفػػك عمػػى السػػطح فػػي ظػػؿ الظػػركؼ
غيػػر الطبيعيػػة التػػي يعيشػػيا المجتمػػع الفمسػػطيني ،كفػػي ظػػؿ االنفتػػاح عمػػى الثقافػػات العالميػػة ،كتطػػكر

العمكـ ،كالمعرفة؛ لذا فيي تتطمػع لبنػاء بػرامج عمميػة ،كتخصصػات تسػتطيع الكفػاء بمتطمبػات ،كحاجػات
ال كدكرينا لمبرامج.
المجتمع ،كما أف ذلؾ يتطمب تطكي نار شام ن

في ح ن جاءت أدنى فقر ن من ح ث األىم ة ا ن

 الفقرة رقـ ( )8التي تػنص عمػى " :قـ م

ة كا ا ي:

ا ـة االع مـاد ف يـا ع ـى ا ن ع ـة ا مناف ـة " حيػث

احتمػت المرتبػػة السػابعة بػػكزف نسػبي ( )%76.4كبدرجػػة كبيػرة ،كيعػػزل السػبب فػػي ذلػؾ إلػػى التكسػػع
في بػرامج التعمػيـ العػالي بمحافظػات غػزة ،كالػذم قػد يكػكف غيػر مػدركس أحيانػنا بػدليؿ ارتفػاع أعػداد

الخريجيف العاطميف عف العمؿ.

 الفق ػرة رقػػـ (  )2التػػي تػػنص عمػػى " :ــ اق عم يــا م اكــب ز ــادة اإل احــة فــي ا ع ــ م " احتمػػت
المرتبػػة الثامنػػة كاألخيػرة بػػكزف نسػػبي ( )%75.2كبدرجػػة كبيػرة .كيعػػزل السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى حالػػة
الحصار التي يعاني منيا المجتمع كالتي حالت دكف سفر العديد مف الطمبة لمدراسة في الخارج.

أضػػؼ إلػػى أنػػو ظيػػرت الحاجػػة إلج ػراءات ضػػماف الجػػكدة المرتبطػػة بأنكاعػػو كنظمػػو المختمفػػة لسػػببيف
رئيسػ ػػييف ،أكليػ ػػا :أف الجامعػ ػػات الفمسػ ػػطينية ظمػ ػػت لسػ ػػنكات كثي ػ ػرة تسػ ػػعى إلػ ػػى تفعيػ ػػؿ جػ ػػكدة برامجيػ ػػا
األكاديميػػة ،حيػػث إف عمميػػة الضػػماف األكػػاديمي الػػداخمي تضػػع معػػايير لمب ػرامج الجديػػدة ،كمػػا حاكلػػت
كثيػػر مػػف الجامعػػات التأكػػد مػػف أف الب ػرامج الحاليػػة تفػػي بمثػػؿ ىػػذه المعػػايير المتفػػؽ عمييػػا مػػف خػػالؿ

التركي ػػز عم ػػى عممي ػػة التحس ػػيف المس ػػتمر ،كثانييم ػػا :محاكل ػػة ال ػػدكؿ التأكي ػػد عم ػػى ض ػػركرة تطبي ػػؽ مب ػػدأ
المحاسبة كالشفافية بيػدؼ ضػماف جػكدة التعمػيـ ،كالحصػكؿ عمػى المخرجػات التعمميػة المتكقعػة .كمـا أن

إدراؾ أفػراد العينػة لمكاقػػع كالطمػكح بأىميػة التطػػكير كالتحسػيف كامتالكيػا لرؤيػػة استشػرافية ،كمػا أف التقػػدـ
اليائؿ عمى الصعيد العالمي افضػى إلػى ضػركرة المنافسػة ،كالتميػز ،كرغػـ أف المتكسػط الحسػابي قػد زاد
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الدرادــةىتتطمػػب تطػػكير سياسػػتيا كالتػػي تػػنعكس عمػػى تطػػكير أسػػاليبيا ،كطرقيػػا فػػي
نتائجىإال أنيػػا
عػػف درجػػة الحيػػاد

األداء لتتجاكز الطرؽ التقميدية؛ لتحسيف أدائيا ،كاالرتقاء بمسػتكل أداء مؤسسػات التعمػيـ العػالي ،كتعػزز
قدرتيا عمى التنافسية عمى المستكل الكطني ،كاالقميمي ،كالدكلي ،كىذا ما تتضمنو رؤية كرسالة الييئة.

ثان اً /األىداف ا عامة

قامت الباحثة بإيجاد التك اررات كالنسب المئكية كالمتكسط الحسابي لفقرات المجاؿ ،مف ثـ تـ إيجاد

األىمية النسبية لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ،حيث أف النتائج المتعمقة بيذا مكضحة في الجدكؿ التالي:
جد ل ( )20ا ن ة ا مئ ة ا م

ط ا ح ا ي االنحراف ا مع اري ا زن ا ن ي ا ر ب فقرات

مجال (األىداف ا عامة) من جية نظر أفراد ا ع نة

غر
م

م افق

ا فقرة

شدة

غر
م افق

م افق
محا د

م افق

شدة

ام

ط

االنحراف

ا زن

ا مع اري

ان ي

ا درجة
ا ر ب

تقدـ المشكرة الفنية لمبرامج
1

2

األكاديمية

جميع

في

المؤسسات األكاديمية.

تعكس أىدافيا التطكر العممي
في

المعاصر

التخصصات

كبيرة
2

2.0

12

12.0

32

40

42

32.0

12

14

3.50

3.44

0.93

0.95

70.0

68.8

6

8

كبيرة

المختمفة.
3

تتضح أىدافيا كرسالتيا مما

يسيـ بكجكد رؤية سميمة لكؿ

2.0

8.0

30

40.0

20

3.68

0.96

73.6

5

كبيرة

عممية مف عممياتيا.
4

تؤكد

عمى تكافر الشركط

األكاديمية المعتمدة في البرامج

2.0

10.0

12

48.0

28

3.90

0.99

78.0

2

كبيرة

الدراسية.
5
6

7

تمتزـ بالتحسيف المستمر لجميع

عناصر العممية التعميمية.

التأكيد عمى المستكل العممي
المتميز لممؤسسات األكاديمية.
تقديـ معايير التميز التي تشجع

المؤسسات

عمى

برامجيا كتجكيد أدائيا.

تحسيف

2.0

4.0

8.0

58.0

28

4.06

0.84

81.2

1

4.0

6.0

14

50.0

26.0

3.88

1.00

77.6

3

4.0

8.0

12.0

50.0

26.0

3.86

1.03

77.2

4

تحقؽ االنضباط الذاتي بيف
8

القائميف عمى إدارة الجكدة
بالمؤسسات األكاديمية.

كبيرة
كبيرة
كبيرة

كبيرة
2.0

10.0

42.0

32.0

ا درجة ا ك ة مجال
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14.0

3.46

0.93

69.2

29.8

5.9

74.5

7
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الدرادــةىضحة في ا جد ل ا ا ق أف درجة التقدير الكمية لممجاؿ الثاني (األىداؼ
نتائجى ائج ا م
ن من خبلل ا ن
العامة) بمغت ( )%74.5كبدرجة كبيرة ،كىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة يركف بأف ىيئة االعتماد

كالجكدة في ك ازرة التربية كالتعميـ لدييا أىداؼ عامة كتسعي إلى تحقيقيا مف خالؿ النشاطات التي تقكـ
بتنفيذىا .حيث تراكحت المتكسطات الحسابية لجميع فقرات المجاؿ بيف (  ،)4.06 – 3.44كاألكزاف

النسبية بيف ( )%81.2 – %68.8كبدرجة كبيرة ،كىذا ما يشير إلى كضكح ىذه األىداؼ كارتباطيا
بالفمسفة الكاضحة كالمنسجمة مع السياؽ مما يجعؿ عممية التخطيط معيا ار ميما في تقييـ األداء

المؤسسي.

جاءت أع ى فقر ن من ح ث األىم ة ا ن

 الفقػرة رقػػـ ( )5التػػي تػػنص عمػػى "

ة كا ا ي:

ــزم ا ح ـ ن ا م ـ مر جم ــع عناصــر ا عم ــة ا ع م ــة "

حيػػث احتمػػت المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي ( )%81.2كبدرجػػة كبي ػرة ،كبمتكسػػط حسػػابي (،)4.06
كىذا ما يؤكد التزاميا بمساعدة مؤسسات التعميـ العالي في تأدية رسالتيا كتحقيؽ أىدافيا مف كجيػة

نظػػر أفػراد العينػػة .أضػػؼ إلػػى أف اليػػدؼ األسػػاس مػػف عمػػؿ الييئػػة ىػػك التحسػػيف المسػػتمر كالتقػػكيـ
الداخمي كالخارجي ،كذلؾ لمكاكبة إصالح التعميـ.

 الفقػرة رقػػـ ( )4التػػي تػػنص عمػػى " ؤكــد ع ــى ـ افر ا شــر ط األكاد م ــة ا مع مــدة فــي ا ـرامج
ا د ار ـــ ة " حيػػث أحتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػكزف نسػػبي ( )%78بدرجػػة كبيػػرة ،كبمتكسػػط

حسػػابي

( ،)3.90كىػػذا يعن ػػي التزامي ػػا كف ػػؽ آليػػات كمع ػػايير االعتم ػػاد كالج ػػكدة فػػي ف ػػتح البػ ػرامج الد ارس ػػية.

كيعػػزل السػػبب فػػي ذلػػؾ إل ػى أف أم ىيئػػة لالعتمػػاد كالجػػكدة تضػػع شػػركطان كمجػػاالت لقيػػاس جػػكدة

العمؿ كمتطمب أساسي العتمادىػا ،كمػا انيػا تضػع مقياسػان لمتقػدير مػف خػالؿ التأكػد مػف  ( :الرؤيػة
كالرسالة ،القيادة كالحككمة ،المكارد ،المساءلة كالجكدة ،المنيج  ،المتعمـ ،المعمـ ،المناخ التربكم)

في ح ن جاءت أدنى فقر ن من ح ث األىم ة ا ن

ة كا ا ي:

 الفقػ ػرة رق ػػـ ( )8الت ػػي ت ػػنص عم ػػى " حقـــق االنضـــ اط ا ـــذا ي ـــ ن ا قـــائم ن ع ـــى إدارة ا جـــ دة
ا مؤ

ـــات األكاد م ـــة " حي ػػث أحتمػػت المرتب ػػة الس ػػابعة ب ػػكزف نس ػػبي ( )%69.2بدرج ػػة كبيػ ػرة،

كبمتكسػػط حسػػابي ( .)3.46كتعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى تػػكفير أسػػس لتكجيػػو الييئػػة كتزكيػػد
المؤسسػػات التربكي ػػة بالمخرج ػػات الت ػػي يتطمعػ ػكا الي ػػو كتمكيػػنيـ م ػػف تنس ػػيؽ كتنظ ػػيـ لمجي ػػكد الفردي ػػة

كالمشتركة لتككف مصد ار أساسيا لمتماسؾ ،كفؽ معايير تـ االتفاؽ عمييا.

 الفقرة رقـ ( )2التي تنص عمى " عكس أىدافيا ا ط ر ا ع مي ا معاصر في ا خصصات
ا مخ فة " حيث احتمت المرتبة الثامنة كاألخيرة بكزف نسبي ( )%68.8بدرجة كبيرة ،كبمتكسط

حسابي ( ،)3.44كىدا يمثؿ مصدر قكة كمحفز لمعامميف .كتأتي ىذه الفقرة في المرتبة االخيرة رغـ
ارتفاع الكزف النسبي ليا بسبب األكضاع السياسية الخاصة التي يعيشيا المجتمع الفمسطيني،
كفرض الحصار عمى شتى مناحي الحياة كمنيا صعكبة تبادؿ الخبرات كاالستفادة مف التجارب

العالمية.
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الدرادــةىي
نتائجىا مؤ
ثا ثاً :ا خط ط

قامت الباحثة بإيجاد التك اررات كالنسب المئكية كالمتكسط الحسابي لفقرات المجاؿ ،مف ثـ تـ إيجاد

األىمية النسبية لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ،حيث أف النتائج المتعمقة بيذا مكضحة في الجدكؿ التالي:
جد ل ( )21ا ن ة ا مئ ة ا م
غر
م

1

م افق

ا فقرة

شدة

لدل ىيئة االعتماد كالجكدة
خطة

كاضحة

استراتيجية

2.0

غر

م افق

6.0

ط ا ح ا ي االنحراف ا مع اري ا زن ا ن ي ا ر ب فقرات

مجال (ا خط ط ا مؤ

ي)

م افق
محا د

20.0

م افق

48.0

شدة

24.0

ام

ط

3.86

االنحراف
ا مع اري

0.93

ا زن

ان ي

77.2

ا صن ف
ا ر ب

4

كبيرة

المالمح.
2
3
4

5

يكجد لييئة االعتماد كالجكدة

رسالة كاضحة كمعمنة.

يشارؾ ذكم الشأف في صياغة

األىداؼ االستراتيجية لمييئة

تطكر الييئة رؤية استشرافية
لألداء.
تأخذ

بعيف

احتياجات

االعتبار

المستفيديف

عند

كضع

0.0

6.0

10.0

58.0

26.0

4.04

0.78

80.8

1

2.0

2.0

18.0

54.0

24.0

3.96

0.83

79.2

2

2.0

2.0

22.0

62.0

12.0

3.80

0.76

76.0

6

4.0

8.0

20.0

52.0

16.0

3.68

0.98

73.6

7

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

معايير االعتماد.
6

تشمؿ خطة الييئة التنفيذية

عمى مؤشرات أداء محددة قابمة

0.0

4.0

20.0

66.0

10.0

3.82

0.66

76.4

5

كبيرة

لمقياس.
7

8

ترتبط خطط الييئة ارتباطا كثيقا

بخطة ك ازرة التربية كالتعميـ

االستراتيجية.

تختار الييئة منسقيف إلدارة
الجكدة الشاممة بعد تدريبيـ.

2.0

2.0

18.0

56.0

22.0

3.94

0.82

78.8

3

0.0

10.0

46.0

28.0

16.0

3.50

0.89

70.0

9

تضع الييئة بدائؿ استراتيجية

9

لمكاجية المتغيرات المحتممة
كالمرتبطة بزيادة اإلقباؿ عمى

كبيرة

كبيرة
كبيرة

0.0

10.0

32.0

44.0

14.0

3.62

0.85

72.4

8

التعميـ العالي.

34.2

ا درجة ا ك ة مجال
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5.5

76.0
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الدرادــةىضحة في ا جد ل ا ا ق أف الكزف النسبي الكمي لممجاؿ الثالث (التخطيط
نتائجى ائج ا م
ن من خبلل ا ن

المؤسسي) بمغ ( )%76.0كبدرجة كبيرة ،كىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة ،يركف بأف ىيئة االعتماد
كالجكدة في ك ازرة التربية كالت عميـ تعمؿ كفؽ خطط استراتيجية .حيث أظيرت النتائج أف األىمية النسبية
لفقرات المجاؿ تراكحت بيف ( )%80.8 – %70بدرجة كبيرة ،كىذا يدؿ عمى أف فقرات مجاؿ
التخطيط المؤسسي مرتفعة مف كجية نظر أفراد العينة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلدراؾ أفراد العينة أف
التخطيط يسيـ في التغمب عمى المشكالت المتكقعة كامكانية تطكير األداء فيك يستشرؼ المستقبؿ
كتحدياتو كيستعد لمكاجيتو كيشخص االمكانات المتاحة كالمتكقعة كيصمـ االستراتيجيات البديمة كاتخاذ
ق اررات عقالنية كالتخطيط يقمؿ مف اآلثار السمبية لمظركؼ المحيطة .كما أف تعامؿ أفراد العينة مع
الييئة كفؽ خطة معينة يصكر ليـ أف العمؿ فييا يتـ كفؽ خطة كاضحة.
جاءت أع ى فقر ن من ح ث األىم ة ا ن ة كا ا ي:
 الفقػرة رقػػـ ( )2التػػي تػػنص عمػػى " جــد ي ئــة االع مــاد ا ج ـ دة ر ــا ة اضــحة مع نــة " حيػػث
احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي ( )%80.8كبدرجة كبيػرة ،كبمتكسػط حسػابي ( .)4.04كقػد يعػكد
ذلؾ إلى أىميتيا في ككنيػا تعتبػر أساسػا تسػتند عمييػا المؤسسػة فػي تحديػد أىػدافيا كخطػكات العمػؿ
كاتخ ػػاذ القػ ػ اررات كم ػػا أني ػػا تكض ػػح الفئ ػػة المس ػػتخدمة ف ػػي خ ػػدماتيا ،كم ػػا أني ػػا تق ػػكـ بتق ػػكيـ البػ ػرامج
كالمؤسسػػات ف ػػي ضػػكء رؤيتي ػػا كرسػػالتيا ،كقيمي ػػا األساسػػية ،فكي ػػؼ ال يكػػكف لي ػػا رسػػالة كاض ػػحة؟
أضؼ إلى أف:

 تقػػكـ الييئػػة عمػػى أسػػاس ىكيتيػػا الكميػػة كمؤسسػػة لمتقيػػيـ ،ممػػا يظيػػر بعػػض التباينػػات فػػي درجػػةتقدميا.
 مػػف المفتػػرض انيػػا تعػػزز معػػايير الجػػكدة ،كأنيػػا تكجػػو التقػػكيـ كالتحسػػيف الػػذاتي لممؤسسػػات بمػػايضمف المناخ الفكرم ،كاالخالقي لممؤسسة كبرامجيا.
 الفقرة رقـ ( )3التي تػنص عمػى " شـارك ذ ي ا شـأن فـي صـ اغة األىـداف اال ـ ار ج ة ي ئـة "
حيث احتمت المرتبة الثانية بكزف نسػبي ( )%79.2بدرجػة كبيػرة ،كبمتكسػط حسػابي ( .)3.96كىػذا
مػػا يبػػيف أ ىميػػة كضػػركرة تفعيػػؿ العالقػػة مػػع كافػػة الش ػرائح العػػامميف فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،كمػػا أف ىػػذه
الشراكة تؤكد عمى أف المشػاركيف ىػـ أكؿ الممتػزميف فػي محاكلػة مػنيـ لتحقيػؽ األىػداؼ ليػذه الييئػة
كتحمؿ فشؿ ذلؾ ،خاصة في اتساع مساحة احتياجات المجتمػع الحاليػة كالمسػتقبمية .لكػف لعػؿ ىػذه
الدرجة مف التقدير جاءت كبيرة ألف ىيئة االعتماد كالجكدة في غزة تتبع كزير التعميـ ،كيشػارؾ فييػا
مستشاريف كترأسيا شخصية مف خارج الك ازرة منذ نشأتيا في .2011
في ح ن جاءت أدنى فقر ن من ح ث األىم ة ا ن ة كا ا ي:
 الفق ػرة رقػػـ ( )9التػػي تػػنص عمػػى" ضــع ا ي ئــة ــدائل ا ــ ار ج ة م اجيــة ا م غ ــرات ا مح م ــة
ا مر طة ز ادة اإلق ال ع ى ا ع م ا عا ي" حيث احتمػت المرتبػة الثامنػة بػكزف نسػبي ()%72.4
كبدرجػة كبيػرة ،كبمتكسػط حسػابي ( )3.62عـز ا احثـة ذلػؾ إلػى قمػة البػدائؿ المتاحػة أمػا الييئػة

فػي غػزة ،نتيجػػة لتبعيتيػػا الحككميػػة لػػك ازرة التربيػػة كالتعمػيـ العػػالي ،كالتػػي تعػػاني مػػف ازدكاجيػػة القػرار،
كعػػدـ اعت ػراؼ الييئػػة الكطنيػػة لالعتمػػاد كالجػػكدة فػػي راـ اهلل  AQACبيػػا ،كجػػاء ذلػػؾ ص ػريحان فػػي
البياف الصحفي الصادر عف الك ازرة بتاريخ  2016/1/18كالذم نشر عمى مكقع ( دنيا الكطف).
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الدرادــةى
تنص عمػى " خ ار ا ي ئة من ق ن إلدارة ا ج دة ا شام ة عد در يم " حيػث
نتائجىالتي
 الفقرة رقـ ()8

احتمػػت المرتبػػة التاسػػعة كاألخي ػرة بػػكزف نسػػبي ( )%70كبدرجػػة كبي ػرة ،كبمتكسػػط حسػػابي (.)3.5
كىػػذا يعنػػي أنػػو رغػػـ الت ػزاـ الييئػػة باختيػػار المنسػػقيف الػػذيف تثػػؽ الييئػػة بيػػـ ،إال أنيػػا تختػػارىـ مػػف
العامميف بالجامعات الفمسطينية كالذيف ليـ سمعة بحثية طيبة بغض النظػر عػف تػدريبيـ كذلػؾ بعػد
تزكيدىـ بحقائؽ كمكاقؼ مدعمة كميارات قياس األداء ليس بمقدكر غيرىـ القياـ بيذه المياـ.

ار عاً /ا ق ادة

قامت الباحثة بإيجاد التك اررات كالنسب المئكية كالمتكسط الحسابي لفقرات المجاؿ ،مف ثـ تـ
إيجاد األىمية النسبية لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ،حيث أف النتائج المتعمقة بيذا مكضحة في الجدكؿ
التالي:
جد ل ( )22ا ن ة ا مئ ة ا م ط ا ح ا ي االنحراف ا مع اري ا زن ا ن ي ا ر ب فقرات
مجال (ا ق ادة)
م

غر

م افق

ا فقرة

شدة
1
2

تتعيد الييئة بمبدأ تحسيف الجكدة
تدرب العامميف

بدكائر كعمادات

الجكدة في الجامعات كالكميات

غر

م افق

محا د

م افق

م افق
شدة

2.0

6.0

36.0

42.0

14.0

6.0

26.0

18.0

26.0

24.0

ام

ط

3.60
3.36

االنحراف
ا مع اري
0.88
1.27

ا زن

ان ي
72.0
67.2

ا ر ب
1
5

ا صن ف

كبيرة
متكسطة

عمى إدارة الجكدة
3

4

5
6

تحرص

عمى

التنظيمية بما ينسجـ مع رسالتيا.

تعقد إدارة الييئة اجتماعات دكرية
مع العمداء كرؤساء الجامعات

2.0

28.0

18.0

32.0

20.0

لالستفادة مف مقترحاتيـ.

سياسات فعالة

0.0

6.0

46.0

40.0

8.0

تتبنى الييئة

تكفر الييئة بيئة مشجعة لإلبداع

0.0

12.0

54.0

22.0

12.0

لمتغيير كالتطكير.

كالعمؿ بركح الفريؽ.
تؤكد

7

صياغة

القيـ

6.0

12.0

34.0

38.0

10.0

الييئة

عمى

3.34

1.02

66.8

7

3.40

1.16

68.0

4

3.50

0.74

70.0

2

3.34

0.85

66.8

6

العالقات

اإلنسانية بيف القائميف عمى إدارة

الجكدة في الجامعات كالمؤسسات

متكسطة
كببرة

كبيرة
متكسطة
متكسطة

4.0

24.0

22.0

34.0

16.0

3.34

1.14

66.8

8

األكاديمية األخرل.
8

تساعد الييئة القائميف كالمستيدفيف

عمى تحقيؽ أىدافيـ.

2.0

12.0

38.0

36.0

ا درجة ا ك ة مجال
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12.0

3.44

0.93

68.8

27.3

6.0

68.3

3

كبيرة
ك رة
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الدرادــةى ضحة في ا جد ل ا ا ق أف درجة التقدير الكمية لممجاؿ الثاني القيادة
نتائجىن ائج ا م
ن من خبلل ا
كانت عند ( )%68.3كبدرجة كبيرة ،كىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة ،يركف أف ىيئة االعتماد كالجكدة
في ك ازرة التربية كالتعميـ لدييا قدرة عمى قيادة العمؿ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ بكفاءة .حيث أظيرت

النتائج إلى أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات المجاؿ تراكحت بيف ( )%72.0 – %66.8ما بيف
متكسطة ككبيرة ،كيعزل السبب في ذلؾ إلى تأكيد الثقة عمى مخرجات التعميـ العالي في ظؿ التكسع
الذم تشيده محافظات غزة.

جاءت أع ى فقر ن من ح ث األىم ة ا ن

ة كا ا ي:

 الفقرة رقـ ( )1التي تنص عمى " عيد ا ي ئة م دأ ح ن ا جـ دة " احتمػت المرتبػة األكلػى بػكزف
نسػبي ( )%72.0كبدرجػة كبيػرة ،كبمتكسػط حسػابي ( .)3.6كيعػزل السػبب فػي ذلػؾ إلػى اف الييئػة
تقكـ مف حػيف آلخػر بإصػدار عديػد مػف الكثػائؽ الرسػمية التػي تتضػمف معػايير ضػماف الجػكدة عمػى
مكقعيا االلكتركني ،كحرصيا عمى استيفاء معايير الجكدة عند االعتماد.

 الفقرة رقـ ( )5التػي تػنص عمػى "

نـى ا ي ئـة

ا ـات فعا ـة

غ ـر ا طـ ر" احتمػت المرتبػة

الثانية مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسػبي ( )%70كبدرجػة كبيػرة  ،كبمتكسػط حسػابي

( .)3.5كتعػزك الباحثػػة ذلػػؾ لممحػػاكالت الحثيثػة لإلصػػالح كالتطػػكير فػػي ظػؿ ظػػركؼ صػػعبة تعػػاني
فييا مف نقص المكارد البشرية كالمادية معنا.

في ح ن جاءت أدنى فقر ن من ح ث األىم ة ا ن

ة كا ا ي:

 الفقرة رقـ ( )3التي تنص عمى " حرص ع ى صـ اغة ا قـ م ا نظ م ـة مـا ن ـجم مـع ر ـا يا "
احتمػػت المرتبػػة السػػابعة بػػكزف نسػػبي ( )%66.8كبدرجػػة متكسػػطة ،كبمتكسػػط حسػػابي ()3.34
كيعػػزل الس ػػبب فػػي ذلػ ػؾ إل ػػى حالػػة التنافس ػػية فػػي الجامع ػػات العتم ػػاد بػػرامج ق ػػد تكػػكف مك ػػررة ف ػػي
جامعات أخرل ،مما يسبب المركنة في القيـ التنظيمية ،أضؼ إلى ضعؼ المشاركة المجتمعيػة فػي

ىذا الجانب.

 الفقػرة رقػػـ ( )7التػي تػػنص عمػى " ؤكــد ا ي ئــة ع ـى ا عبلقــات اإلن ــان ة ـ ن ا قــائم ن ع ــى إدارة
ا ج دة في ا جامعات ا مؤ

ات األكاد م ة األخرى" احتمػت المرتبػة الثامنػة كاألخيػرة بػكزف نسػبي

( )%66.8كبدرجػػة متكسػػطة ،كبمتكسػػط حسػػابي ( .)3.34كقػػد يعػػكد ذلػػؾ إلػػى تػػردم األكضػػاع
السياسية ،كتكقؼ بعض العامميف أصحاب الخبرة الطكيمة عف العمػؿ ،كافتقػار القيػادات الجديػدة إلػى

الخبرة الالزمة ،كالتي تتكلى مسئكلية االشراؼ عمى أسس مكضكعية أم ىناؾ معاناة مف نقػص فػي
الككادر القيادية.

كاف كانت تمؾ الفقرتيف كالتي تؤكد عمى حرص ىيئة االعتماد كالجكدة عمى صياغة القػيـ التنظيميػة
بما ينسجـ مع رسالتيا ،ككذلؾ عمى العالقة اإلنسانية بيف القائميف عمى إدارة الجكدة فػي الجامعػات

كالمؤسسػػات األكاديميػػة قػػد جػػاءت فػػي الم ارتػػب األخيػرة ،إال أنيػػا جػػاءت بدرجػػة متكسػػطة ،كقػػد يعػػكد
ذلػػؾ إلػػى افتقػػارىـ لثقافػػة العمػػؿ المؤسسػػي الخػػاص باإلعتمػػاد التػػي ال تبنػػى عمػػى السػػمطة ،كامػػتالؾ
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الدرادــةىعمػػى كسػػب ثقػػة اآلخ ػريف كالتزاميػػا ،ككضػػع العػػامميف عمػػى القيػػاـ بأعمػػاؿ ال
نتائنجمػىػا تبنػػى
مقكماتيػػا ،كا
يحبكنيا ،كجعميـ يحبكنيا ،كبالتالي ضركرة حؿ الصراع ،كمعالجة االختالفات بيف األفراد.

خام اً /ا م ارد ا ما ة ا شر ة

قامت الباحثة بإيجاد التك اررات كالنسب المئكية كالمتكسط الحسابي لفقرات المجاؿ ،مف ثـ تـ

إيجاد األىمية النسبية لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ،حيث أف النتائج المتعمقة بيذا مكضحة في الجدكؿ

التالي:

جد ل ( )23ضح ا ن ة ا مئ ة ا م

ط ا ح ا ي االنحراف ا مع اري ا زن ا ن ي ا ر ب

فقرات مجال ( ا م ارد ا شر ة ا ما ة)
غر
م

1

م افق

ا فقرة

شدة

تضع الييئة كصف نا كظيفيان

لجميع القائميف بإدارة الجكدة

0.0

غر
م افق
2.0

م افق
محا د

م افق

شدة

40.0

32.0

26.0

ام

ط

3.82

االنحراف

ا زن

ا مع اري

ان ي

0.85

76.4

ا صن ف
ا ر ب

1

كبيرة

تمنح الييئة صالحيات كافية
2

3

4
5
6
7

8

لتمكيف القائميف مف إنجاز

مياميـ.

تضع الييئة نظام نا لمكافأة

األداء المتميز مف القائميف

كالمستيدفيف.

تؤكد الييئة عمى فعالية استخداـ

المكارد ككسائؿ التعميـ المتاحة.

تستعيف الييئة بمجاف مختمفة
مف الخبراء لتجكيد أدائيا.
تدريب

يتـ

العامميف

كفؽ

لكائح

تبيف

االتجاىات الحديثة باستمرار.
تضع

الييئة

(الكاجبات ،كالحقكؽ)
تحدد الييئة احتياجاتيا المادية

كفقان لخطة المكازنة المعتمدة مف

0.0

8.0

40.0

38.0

14.0

3.58

0.84

71.6

7

كبيرة

0.0

8.0

56.0

24.0

12.0

3.40

0.81

68.0

8

كبيرة

0.0

4.0

34.0

46.0

16.0

3.74

0.78

74.8

2

كبيرة

2.0

6.0

26.0

48.0

18.0

3.74

0.90

74.8

4

كبيرة

2.0

12.0

20.0

48.0

18.0

3.68

0.98

73.6

6

كبيرة

0.0

8.0

30.0

48.0

14.0

3.68

0.82

73.6

5

كبيرة

0.0

8.0

30.0

42.0

20.0

3.74

0.88

74.8

3

كبيرة

الك ازرة.

29.4

ا درجة ا ك ة مجال
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73.5

ك رة

الفصلىالخــــامس
نتائجىالدرادــةى

ن من خبلل ا ن ائج ا م ضحة في ا جد ل ا ا ق أف الدرجة الكمية لممجاؿ الخامس
(المكارد المالية كالبشرية) بمغت ( )%73.5كبدرجة كبيرة ،كىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة ،يركف بأف

ىيئة االعتماد كالجكدة في ك ازرة التربية كالتعميـ ليا دكر في مجاؿ تكظيؼ المكارد المالية كالبشرية

لمعامميف في الييئة كلدييا نظاـ يتضمف كصفنا كظيفينا لمعامميف بإدارة الجكدة ،كتؤكد عمى ضركرة
استثمار المكارد بشكؿ فاعؿ ،كتدريب العامميف داخؿ الييئة بمعني أف لدييا نظاـ إدارم كاضح .حيث

كانت فقرات مجاؿ "المكارد المالية كالبشرية" تراكحت بيف ( )%76.4 – %68.0كبدرجة كبيرة ،كيعزل

السبب في ذلؾ إلى أىمية ىذه المكارد في تحقيؽ األىداؼ مف كجية نظر أفراد العينة ،كىذه المكارد

سكاء كاف البشرية منيا أك المادية يجب أف تككف مالئمة لمقياـ باألنشطة بكفاءة ،كفاعمية كفؽ رسالة
كأىداؼ اليسئة كما أف المكارد المالية ميمة في عممية التخطيط خاصة كأف كمفة التعميـ تتزايد مع
تطكر التقنية كالمتطمبات الالزمة لنجاح التعميـ.
جاءت أع ى فقر ن من ح ث األىم ة ا ن

ة كا ا ي:

 الفق ػرة رقػػـ ( )1التػػي تػػنص عمػػى " ضــع ا ي ئــة صــفاً ظ ف ـاً جم ــع ا قــائم ن ــإدارة ا ج ـ دة "
احتم ػػت المرتب ػػة األكل ػػى م ػػف حي ػػث األىمي ػػة ف ػػي المج ػػاؿ ،ب ػػكزف نس ػػبي ( )%76.4كبدرج ػػة كبيػ ػرة،

كبمتكسط حسابي ( ،)3.82كقد يعكد ذلػؾ إلػى أف ذلػؾ التكصػيؼ الػكظيفي بمثابػة الخريطػة الفكريػة
لمقائميف بإدارة الجكدة ،كمػا أف التكظيػؼ يكػكف ضػمف الييكميػة األصػمية لمييئػة عنػد نشػأتيا ،كيمكػف
التعديؿ عمييا حسب مستجدات األمكر كمستحدثاتيا.

 الفق ػرة رقػػـ ( )4التػػي تػػنص عمػػى " ؤكــد ا ي ئـــة ع ــى فعا ـــة ا ــ خدام ا مـــ ارد

ــائل ا ع ـــ م

ا م احة " احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي ( )%74.8كبدرجػة كبيػرة ،كبمتكسػط حسػابي (.)3.74
كقد يعكد ذلؾ الكضع االقتصادم الصعب الذم يعاني منيا المجتمع الفمسطيني ،سكاء عمى صػعيد
مؤسسػػاتو أك عمػػى صػػعيد األف ػراد كمعانػػاتيـ ،كعػػدـ قػػدرتيـ عمػػى التبػػرع أك المسػػاىمة .ممػػا يسػػتمزـ
كضع خطط تقشفية مف حيف آلخر لمحد مف المصركفات التشغيمية المرىقة.
في ح ن جاءت أدنى فقر ن من ح ث األىم ة ا ن

ة كا ا ي:

 الفقرة رقـ ( )2التي تنص عمى " منح ا ي ئة صبلح ات كاف ة

مك ن ا قائم ن من إنجاز

مياميم " اح تمت المرتبة السابعة مف حيث األىمية في المجاؿ ،بكزف نسبي ( )%71.6كبدرجة
كبيرة ،كبمتكسط حسابي ( ،)3.58كقد يعكد ذلؾ إلى ضيؽ األفؽ في العالقات نتيجة ألف
الجامعات تبحث في الغالب عمى االعتماد مف الييئة الكطنية براـ اهلل ،ككذلؾ الخكؼ مف عدـ

القدرة عمى إنجاز المياـ ،كتحمؿ المسؤكلية  ،ككذلؾ مركزية القرار أحيانا مف حيث السياسة العميا
عمما بأف األصؿ أف تككف ىيئة االعتماد كالجكدة ىيئة مستقمة.

 الفقرة رقـ ( )3التي تنص عمى " ضع ا ي ئة نظاماً مكافأة األداء ا م م ز من ا قائم ن
ا م يدف ن " احتمت المرتبة الثامنة كاألخيرة مف حيث األىمية في المجاؿ ،بكزف نسبي
( )%68كبدرجة كبيرة ،كبمتكسط حسابي ( .)3.40كقد يعكد ذلؾ إلى شح التمكيؿ ،كاعتماد كافة
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مؤسساتنتائجى
الدرادــةىالتمكيؿ األجنبي ،كالذم غالبنا مرتبط بأجندة خاصة بو ،كعدـ تكفير برامج
الكطف عمى
تدريبية لمعامميف ،كقمة المكارد المادية المخصصة لمبحث العممي ،كاقتصار الميزانية عمى الحصة
مف ك ازرة التربية كالتعميـ.
اد اً :نطاق ا عمل

قامت الباحثة بإيجاد التك اررات كالنسب المئكية كالمتكسط الحسابي لفقرات المجاؿ ،مف ثـ تـ
إيجاد األىمية النسبية لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ،حيث أف النتائج المتعمقة بيذا مكضحة في الجدكؿ
التالي:
جد ل ( )24ضح ا ن ة ا مئ ة ا م ط ا ح ا ي االنحراف ا مع اري ا زن ا ن ي ا ر ب
فقرات مجال (نطاق ا عمل)
م

ا فقرة

غر

م افق
شدة

1

2

3

4

5

6

7

8

يكجد لمييئة مكقع الكتركني خاص
بيا.

تتالءـ البرامج الدراسية

كالتخصصات الحتياجات المجتمع
كسكؽ العمؿ.

ترتبط المناىج برسالة المؤسسة

كأىدافيا مف خالؿ نظاـ كاضح
لمقياس المستمر.

تتكفر مكاصفات محددة لمبرامج
الدراسية كفقان لمعايير المحتكل
العممي.

يكجد نظاـ محدد كمعمف لتقييـ
أداء المؤسسات األكاديمية
كبرامجيا.

تكجد قاعدة بيانات دقيقة كشاممة
لمختمؼ البرامج كالتخصصات
المعتمدة.

يتكفر التقييـ الدكرم لممؤسسات

كبرامجيا في ضكء معايير الجكدة
العالمية.

تقكـ الييئة بتنظيـ المؤتمرات

ككرش العمؿ كاالجتماعات ذات

العالقة بأدائيا كمبررات كجكدىا.

4.0

4.0

2.0

2.0

6.0

4.0

2.0

4.0

غر

م افق
4.0

8.0

6.0

6.0

2.0

10.0

4.0

2.0

محا د

10.0

32.0

36.0

12.0

20.0

16.0

22.0

42.0

م افق

24.0

40.0

38.0

62.0

30.0

46.0

54.0

42.0

ا درجة ا ك ة مجال
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م افق
شدة

58.0

16.0

18.0

18.0

42.0

24.0

18.0

10.0

ام

ط

4.28

3.56

3.64

3.88

4.00

3.76

3.82

االنحراف
ا مع اري
1.07

0.99

0.92

0.85

1.12

1.06

0.85

ا زن

ان ي
85.6

71.2

72.8

77.6

80.0

75.2

76.4

3.52

0.86

70.4

30.5

5.2

76.2

ا ر ب

1

7

6

3

2

5

4

8

ا صن ف

كبيرة جدان
كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة
ك رة

الفصلىالخــــامس

الدرادــةىضحة في ا جد ل ا ا ق أف درجة التقدير الكمية لممجاؿ السادس (نطاؽ
نتائجنى ائج ا م
ن من خبلل ا
العمؿ) كانت عند كزف نسبي( )%76.2كبدرجة كبيرة ،كىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة ،يركف ىيئة

االعتماد كالجكدة في ك ازرة التربية كالتعميـ لدييا مالمح محددة لطبيعة عمميا .حيث أظيرت النتائج أف

المتكسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ نطاؽ العمؿ تراكحت بيف ( ،)4.28 – 3.52في حيف
تراكحت األىمية النسبية لفقرات المجاؿ بيف ( )%85.6 – %70.4كبدرجة كبيرة .حيث يتكفر مكقع
الكتركني تتكفر فيو المعمكمات كالبيانات ،كىذه أبسط المبادئ التي يجب أف تكفرىا أم ىيئة أك

مؤسسة.

جاءت أع ى فقر ن من ح ث األىم ة ا ن

ة كا ا ي:

 الفقرة رقـ ( )1التي تنص عمى " جد ي ئـة م قـع ا ك ر نـي خـاص يـا " احتمػت المرتبػة األكلػى
بكزف نسبي ( )%85.6كبدرجة كبيرة جدنا ،كبمتكسط حسابي ( .)4.28كيعزل السػبب فػي ذلػؾ إلػى
أنو ال يكجد مؤسسة اآلف ميما كانت مرجعيتيا ال تممؾ مكقعان الكتركنيا ،تعرض كتسكؽ مػف خاللػو
مياميا كانجازاتيا.

 الفقػرة رقػػـ ( )5التػػي تػػنص عمػػى " جــد نظــام محــدد مع ــن ق ـ م أداء ا مؤ

ــات األكاد م ــة

رامجيــا " احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػكزف نسػػبي ( )%80كبدرجػػة كبيػرة ،كبمتكسػػط حسػػابي (،)4.0

حيػػث تعػػرض ىػػذه المؤش ػرات فػػي المكقػػع اإللكتركنػػي ،كتتضػػح المكصػػفات المحػػددة لممعػػايير س ػكاء
عمى صعيد فتح برامج جديدة أك تقييـ البرامج في ضكء معايير الجكدة.

في ح ن جاءت أدنى فقر ن من ح ث األىم ة ا ن

ة كا ا ي:

 الفق ػرة رقػػـ ( )2التػػي تػػنص عمػػى " ــ بلءم ا ـرامج ا د ار ــ ة ا خصصــات الح اجــات ا مج مــع
ـ ق ا عمـل " احتمػت المرتبػة السػابعة بػكزف نسػبي ( )%71.2كبدرجػة كبيػرة ،كبمتكسػط حسػابي

( ،)3.56كيعزل السبب في ذلػؾ إلػى ضػعؼ العالقػة بػيف مؤسسػات التعمػيـ العػالي كك ازرة التخطػيط
كالمؤسسػػات ذات العالقػػة باحتياجػػات المجتمػػع المحمػػي ،كالناتجػػة عػػف ضػػركرة القبػػكؿ كالتكسػػع فػػي

التعميـ العالي باعتبار ذلػؾ المػدخؿ الكحيػد امػا الطمبػة فػي ظػؿ الحصػار المفػركض عمػى محافظػات

غزة.

 الفقرة رقـ (  )8التي تنص عمػى " ق م ا ي ئة نظـ م ا مـؤ مرات

رش ا عمـل االج ماعـات ذات

ا عبلقة أدائيا م ررات ج دىـا " احتمػت المرتبػة الثامنػة كاألخيػرة بػكزف نسػبي ( )%70.4كبدرجػة

كبيرة ،كبمتكسط حسابي ( ،)3.52كيعػزم السػبب فػي ذلػؾ إلػى تبعيػو الييئػة لمػك ازرة التػي تعػاني مػف
قمة المكارد كالتمكيؿ كالحصة التشغيمية في ظؿ تدني الكضع االقتصادم العاـ.
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نتائجى
الدرادــةىرىا مناقش يا:
ثاني ف
ن ائج ا ؤال ا
نص ا ؤال ع ى" ىل جد فر ق ذات دال ة إحصائ ة عند م ى دال ة ( )α≤0.05ن
م طات درجات قد ر أفراد ا ع نة اقع أداء ى ئة االع ماد ا ج دة زارة ا ر ة ا ع م ا عا ي
في ض ء اال جاىات ا عا م ة ا معاصرة عزى إ ى ا م غ رات (ا جامعة ،ا م مى ا ظ في)؟"

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بصياغة الفرضيات التالية حسب متغيرات الدراسة ،كالتأكد
منيا:
ا فرض ة األ ى :ال جد فر ق ذات دال ة إحصائ ة عند م ى دال ة ( )α≤0.05ن م طات
قد رات أفراد ا ع نة اقع أداء ى ئة االع ماد ا ج دة زارة ا ر ة ا ع م ا عا ي غزة في ض ء
اال جاىات ا عا م ة ا معاصرة عزى م غ ر ا جامعة( األزىر ،اإل بلم ة ،األقصى).

كالختبار صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( One -Way
 )ANOVAلدراسة الفركقات في تقدير أفراد العينة ،ككانت النتائج عمى النحك التالي:
جد ل ( )25ن ائج ح ل ا ا ن األحادي كشف ا فر ق في درجات قد ر أفراد ا ع نة عاً م غ ر ا جامعة
مجاالت ا درا ة

ا ف فة ا

اق

األىداف ا عامة

ا خط ط ا مؤ

ي

ا ق ادة

ا م ارد ا شر ة
ا ماد ة

نطاق ا عمل

ا درجة ا ك ة
بل

انة

مصدر ا ا ن

مجم ع

درجات

م

ط

ا مر عات

ا حر ة

بيف المجمكعات

98.7

2

49.33

داخؿ المجمكعات

1385.3

47

29.48

المجمكع

1484.0

49

بيف المجمكعات

289.3

2

144.64

داخؿ المجمكعات

1439.3

47

30.62

المجمكع

1728.6

49

بيف المجمكعات

98.0

2

49.01

داخؿ المجمكعات

1364.6

47

29.03

المجمكع

1462.6

49

بيف المجمكعات

140.4

2

70.19

داخؿ المجمكعات

1596.5

47

33.97

المجمكع

1736.9

49

بيف المجمكعات

61.5

2

30.75

داخؿ المجمكعات

908.3

47

19.33

المجمكع

969.8

49

بيف المجمكعات

175.7

2

87.85

داخؿ المجمكعات

1170.7

47

24.91

المجمكع

1346.4

49

بيف المجمكعات

4448.0

2

2224.01

داخؿ المجمكعات

32178.3

47

684.64

المجمكع

36626.3

49

** دالة إحصائينا عند 0.01

ا مر عات

* دالة إحصائينا عند 0.05
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ق مة ف
1.67

4.72

1.69

2.07

1.59

3.53

3.25

م

ى ا دال ة
//0.199

*0.0140

//0.196

//0.138

//0.214

*0.037

*0.048

\\ غير دالة إحصائينا

الفصلىالخــــامس

الدرادــةىا ق ما ي :
نتائجىجد ل ا
ن من خبلل ا
 -عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية ( )p-value>0.05في درجات تقدير كاقع أداء

ىيئة االعتماد كالجكدة في المجاالت (الفمسفة كالسياؽ ،التخطيط المؤسسي ،المكارد المالية

كالبشرية ،القيادة) مف كجية نظر عينة الدراسة في ضكء االتجاىات العالمية تعزل إلى متغير

الجامعة (األزىر ،اإلسالمية ،األقصى) ،كىذا يدؿ عمى أف متغير نكع الجامعة ليس لو أثر عمى
كاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي في ضكء االتجاىات العالمية.

 لكحظ كجكد فػركؽ جكىريػة ذات داللػة إحصػائية ( )p-value<0.05فػي درجػات مجػاؿ األىػداؼ
العامة ،كمجاؿ نمط عمؿ ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعمػيـ العػالي فػي ضػكء االتجاىػات
العالميػة مػف كجيػة نظػر عينػة الد ارسػة بالجامعػػات الفمسػطينية تعػزل إلػى متغيػر الجامعػة ،كلمعرفػػة
الفركؽ تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لتجانس التبايف ،كلػكحظ أف العػامميف فػي جامعػة
األزىر يركف بأف كاقع ىيئة االعتماد كالجكدة في ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي فػي عمميػا بشػكؿ أقػؿ
مف العامميف في الجامعة اإلسالمية كجامعة األقصى ،كىذه الفػركؽ ذات داللػة إحصػائية .فػي حػيف

لـ تالحظ أم فركؽ أخرم بيف الجامعات األخرل .كيعزل السبب في ذلؾ إلى أف جامعػة األزىػر ال
تتعام ػػؿ ف ػػي ح ػػاؿ اعتمادى ػػا لمبػ ػرامج إال م ػػع الييئ ػػة الكطني ػػة لالعتم ػػاد كالج ػػكدة ف ػػي راـ اهلل ،نتيج ػػة

لالنقساـ السياسي.

جد ل ( )26ن ائج اخ ار ش ف و مقارنات ا عد ة في ا درجة ا ك ة ق م األداء مجال األىداف
ا عامة مجال نمط ا عمل عاً م غ ر ا جامعة

مجاالت ا د ار ة

األىداف ا عامة

نمط ا عمل

ا درجة ا ك ة بل

انة

** دالة إحصائيان عند 0.01

ام

ط

ن ع ا جامعة

ا عدد

األزىر

12

25.7

االسالمية

19

31.8

االقصى

19

30.3

األزىر

12

27.2

االسالمية

19

31.2

االقصى

19

31.8

األزىر

12

165.8

االسالمية

19

188.7

االقصى

19

186.9

* دالة إحصائيان عند 0.05
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ا مقارنات ا عد ة
1

2

3

1.0

**0.004

*0.027

1

0.4000
1

1.0

*0.035

*0.014

1

0.675
1

1.0

*0.022

*0.034

1

0.834
1.0

\\ غير دالة إحصائيان
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ا فرض ة ا

ة:الدرادــةى
نتائجى
ثان

ال جد فر ق ذات دال ة إحصائ ة عند م ى دال ة ( )0.05 ≤αن م طات قد رات أفراد
ا ع نة اقع أداء ى ئة االع ماد ا ج دة زارة ا ر ة ا ع م ا عا ي غزة في ض ء اال جاىات
ا عا م ة ا معاصرة عزى م غ ر ا م مى ا ظ في(عم د ك ة ،نائب عم د ،رئ س ق م ،م ظف في
حدة ا ج دة).
كالختبار صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( One -Way
 )ANOVAلدراسة الفركقات في تقدير كجية نظر عمداء كميات التربية ،كنكابيـ ،كرؤساء األقساـ،
كأعضاء لجاف الجكدة بالجامعات الفمسطينية في محافظات غزة ،لكاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة
بك ازرة التربية كالتعميـ العالي في ضكء االتجاىات العالمية تعزل إلى متغير المسمى الكظيفي (عميد
كمية ،نائب عميد ،رئيس قسـ ،مكظؼ في إدارة الجكدة)  ،تكضحيا النتائج المتعمقة بيذه الفرضية مف
خالؿ الجدكؿ التالي:
جد ل ( )27ن ائج ح ل ا ا ن األحادي فر ق في درجات قد ر أفراد ا ع نة اقع أداء ى ئة االع ماد ا ج دة
في ض ء اال جاىات ا عا م ة عزى إ ى م غ ر ا م مى ا ظ في
مجاالت ا درا ة

ا ف فة ا

اق

األىداف ا عامة

ا خط ط ا مؤ

ي

ا ق ادة

ا م ارد ا شر ة
ا ما ة

نطاق ا عمل

اقع أداء ى ئة

االع ماد ا ج دة

مجم ع

درجات

م

ا مر عات

ا حر ة

ا مر عات

بيف المجمكعات

100.1

3

33.4

داخؿ المجمكعات

1383.9

46

30.1

المجمكع

1484.0

49

بيف المجمكعات

122.3

3

40.8

داخؿ المجمكعات

1606.3

46

34.9

المجمكع

1728.6

49

بيف المجمكعات

115.0

3

38.3

داخؿ المجمكعات

1347.6

46

29.3

المجمكع

1462.6

49

بيف المجمكعات

45.8

3

15.3

داخؿ المجمكعات

1691.1

46

36.8

المجمكع

1736.9

49

بيف المجمكعات

54.4

3

18.1

داخؿ المجمكعات

915.4

46

19.9

المجمكع

969.8

49

بيف المجمكعات

88.0

3

29.3

داخؿ المجمكعات

1258.4

46

27.4

المجمكع

1346.4

49

بيف المجمكعات

2389.8

3

796.6

داخؿ المجمكعات

34236.5

46

744.3

المجمكع

36626.3

49

مصدر ا ا ن

** دالة إحصائيان عند 0.01

* دالة إحصائيان عند 0.05
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ط

ق مة ف
1.11

1.17

1.31

.42

.91

1.07

1.07

م

ى ا دال ة
0.355//

0.332//

0.283//

0.743//

0.443//

0.370//

0.371//

\\ غير دالة إحصائيان
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الدرادــةى
الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية (p-
نتائجىخالؿ
تبيف مف

 )value>0.05بيف متكسطات درجات تقدير كاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة الكمية كالمجاالت
التالية (الفمسفة – السياؽ ،األىداؼ  ،القيادة ،التخطيط المؤسسي ،المكارد المالية كالبشرية ،نمط

العمؿ) ،مف كجية نظر أفراد العينة تعزل إلى متغير المسمى الكظيفي (عميد كمية ،نائب عميد ،رئيس

قسـ ،مكظؼ في كحدة الجكدة) ،كىذا يدؿ عمى أف متغير المسمى الكظيفي ليس لو أثر عمى تقييـ
كاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي في ضكء االتجاىات العالمية .كتعزك

الباحثة ذلؾ ألف جميع أفراد العينة قد عممكا في مجاؿ التخطيط االستراتيجي ،ككذلؾ عمميـ السابؽ

في إدارة الجكدة أك قربيـ منيا ،كما أف أغمبيـ يشارؾ في إعداد مسكدة البرامج التي تقدـ لالعتماد مف

قبؿ الييئة اك المجنة الكطنية.

إجا ة ا ؤال ا ثا ث:

نص ع ى  " :ك ف مكن ط ر أداء ى ئة االع ماد ا ج دة

ض ء اال جاىات ا عا م ة ا معاصرة؟

زارة ا ر ة ا ع م ا عـا ي غـزة فـي

بعد دراسة نتػائج الد ارسػة الميدانيػة ،كاالطػالع إلػى التجػارب المعاصػرة لػبعض الػدكؿ ،فإنػو يمكػف تطػكير
أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي بغزة ،مف خالؿ المنطمقات التالية:

 -ا منط قات:

 -1تعظيـ االستفادة مف الخبرات كالتجارب العالمية التػي تسػتيدؼ تحقيػؽ الجػكدة كالتميػز فػي التعمػيـ
الجامعي ،كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ الجكانب المتميزة بيا في الجامعات الفمسطينية.

 -2ت ػكافر القيػػادة الفعالػػة بحيػػث تكػػكف قػػادرة عمػػى كضػػع الرؤيػػة كاالىػػداؼ االسػػتراتيجية لممؤسسػػة،
كالتخطػػيط لممسػػتقبؿ كتػػكفير المنػػاخ العممػػي المناسػػب لالعتمػػاد كالجػػكدة ،كالتحفيػػز عمػػى تحسػػيف

االنتاجية.

 -3تجكيػد كتطػكير البحػث العممػي كذلػؾ مػف خػػالؿ التنميػة المتجػددة لمميػارات البحثيػة كالمعرفيػة فػػي
الجامعػػات الفمسػػطينية كالتكسػػع فػػي مجػػاؿ اعتمػػاد البعثػػات الخارجيػػة ،كاإلش ػراؼ المشػػترؾ كبنػػاء
قاعدة معرفية لمبحث العممي تتضمف البحكث كالرسائؿ التي تـ نشػرىا ،ككضػع مكاصػفات مكحػدة

ذات صبغة عالمية إلعداد بحكث الماجستير.

 -4تػػػكفير مصػ ػػادر التمكيػػػؿ البديمػ ػػة ،كذلػػػؾ مػ ػػف خ ػػالؿ بنػ ػػاء قاعػػػدة بيانػ ػػات متكاممػػػة عػ ػػف الب ػ ػرامج
االكاديميػػة كالمػكارد الماليػػة المطمكبػػة لكػػؿ جامعػػة ،كالتحديػػد الػػدقيؽ ألكجػػو البػرامج المسػػتقبمية بمػػا

يتناسب مع المكارد المتاحة.

 -5التحسػػيف المسػػتمر لب ػرامج الجامعػػة ،حيػػث يتطمػػب ضػػماف الجػػكدة كاالعتمػػاد التحسػػيف كالتطػػكير
المستمر لمجامعة ،بحيث تسػتند إلػى حاجػات عمالئيػا مػف داخميػا كخارجيػا ،كنشػر ثقافػة التغييػر

كالتحسيف في محيط الجامعة.

96

الفصلىالخــــامس

الدرادــةالىجػػكدة كاالعتمػػاد المؤسسػػي داخػػؿ الجامعػػة ،كيتحقػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ عقػػد
نتائجىضػػماف
 -6نشػػر ثقافػػة
ن ػػدكات كدك ارت تدريبي ػػة ألعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس كاالجيػ ػزة اإلداري ػػة ح ػػكؿ نظ ػػـ ض ػػماف الج ػػكدة

كاالعتماد ،كاىميتيا كأىدافيا كاجراءاتيا.

 -7دعػػـ اإلدارة العميػػا لعمميػػات ضػػماف الجػػكدة كاالعتمػػاد المؤسسػػي فػػي الجامعػػة كتػػكفير سػػبؿ الػػدعـ
كالمتطمبات الالزمة لتحقيؽ أىداؼ نظـ الجكدة.

 -8إع ػػادة بن ػػاء اليياك ػػؿ التنظيمي ػػة لمييئ ػػة كفقػ ػان لألعب ػػاء العممي ػػة التعميمي ػػة المنكط ػػة بك ػػؿ مني ػػا ف ػػي
الجامعات المختمفة.

شر ط ا ط ق:

لتطبيؽ اآلليات ،كالخطكات اإلجرائيػة الالزمػة لتطػكير أداء ىيئػة االعتمػاد كالجػكدة بػك ازرة التربيػة كالتعمػيـ
العالي بغزة ،يجب تكفير مجمكعة مف الشركط:

 تكافر الرغبة الصادقة عف القائميف أك الجيػات ذات العالقػة بالمعػايير الفرعيػة ،لمعمػؿ مػف أجػؿتطػػكير األداء كتطبيػػؽ معػػايير تمثػػؿ اسػػتراتيجية دائمػػة ،كليسػػت مرحميػػة ،فػػالجكدة ليسػػت كليػػدة

لحظة أك مرحمة ،كانما ىي سياسة عامة ال بد مف اعتمادىا كتطبيقيا.

 تعاكف الجيات المعنية ذات الشأف في عممية ضبط معايير الجكدة ،كفؽ أسػس ثابتػة ككاضػحة،يتـ تطبيقيا عمى الجميع.

 -مراجعة المعايير مف فترة إلى أخرل ،حسب متغيرات العمؿ ،كما يستحدث مف ظركؼ.

انتياء بالمؤسسة.
 اعتماد مبدأ الثكاب كالعقاب في عممية التقييـابتداء مف الفرد ك ن
ن
ا خط ات اإلجرائ ة:

ي ػػتـ تط ػػكير أداء ىيئ ػػة االعتم ػػاد كالج ػػكدة ف ػػي ض ػػكء المنطمق ػػات الس ػػابقة ،كعطفػ ػنا عم ػػى نت ػػائج الد ارس ػػة
كالخبرات الدكلية ،مف خالؿ المعايير التالية:

أ ال /ا طا ب
 مدل تحديد متطمبات القبكؿ الالزـ تكافرىا لدل الطالب ،أك التي يجب اف يخضع ليا قبؿ بدايةالبرنامج.

 مدل مناسبة تكزيع الطالب عمى الشعب الدراسية ،كالعدد المناسب لمطالب مقابؿ كؿ أستاذ. مدل كجكد مراجعة دكرية لشركط القبكؿ. مدل كجكد خطة لجذب كاختبار الطالب المتميزيف كتشجيعيـ عمى االلتحاؽ بالبرنامج. مدل متابعة كمراجعة نظاـ تقييـ التحصيؿ الدراسي لمطالب. -مدل جكدة تقييـ أداء الطالب في التدريب الميداني.

 مدل كجكد ممتحنيف خارجييف لتقكيـ اداء الطالب كانجازاتيـ. مدل دراسة آراء جيات التكظيؼ في نكعية كمستكل الخريجيف ،لتحديد جكانب النقص في97
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الميارات كمدل كضع الخطط كالمعالجات لجكانب النقص في الميارات.

 مدل كجكد سجؿ دراسي شامؿ لمطالب.ثان ا /عض ى ئة ا در س

 مدل العمؿ بالمعايير العالمية في عممية اختيار أعضاء ىيئة التدريس كمساعدييـ. -مدل كجكد نظاـ كؼء الختيار األساتذة المتميزيف.

 مدل كجكد برامج لمتطكير الميني كالتدريب المستمر ألعضاء ىيئة التدريس ،كميان كنكعيا. مدل كجكد نظاـ لمراجعة أداء أعضاء ىيئة التدريس. -مدل مالءمة العبء التدريسي لألستاذ الجامعي.

 مدل تطكير قدرات األساتذة عف طريؽ المشاركة في المؤتمرات كالندكات كالدكرات المتخصصة،كتسييؿ اإلجراءات اإلدارية في ذلؾ.

 -مدل تحفيز عضك ىيئة التدريس عمى التميز في التدريس (تخصيص جائزة)

 مدل تشجيع األساتذة عمى البحث العممي الجاد كالمتخصص (تخصيص جائزة) -مدل تشجيع عمى خدمة المجتمع كاالسياـ في حؿ المشكالت.

 مدل تشجيع األساتذة عمى النشر في المجالت العممية الدكلية المتخصصة. -مدل تشجيع األساتذة عمى العمؿ في فرؽ بحثية متخصصة داخؿ األقساـ العممية.

 مدل تكفير خدمة االنترنت في مكاتب األساتذة ،كمدل استخداميـ ليا في العممية التدريسية كفيبحكثيـ العممية.

 مدل تدريب األساتذة عمى استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية الحديثة ،كمدل استخداميـ ليافعميا في التدريس.

 مدل تكفير كسائؿ تقنية المعمكمات كاالتصاالت الحديثة (ىاتؼ ،فاكس ،حاسب شخص ،بريد)لألساتذة.

 مراجعة دكرية لألنظمة كالمكائح التي تخص العممية التعممية.ثا ثا /ا رامج ا ع م ة:
 مدل كفاءة كانسجاـ البرامج التعميمية مع أىداؼ المؤسسة التعميمية -مدل كفاية الساعات الدراسية في البرامج التعميمية.

 مدل تحديد كتحديث المقررات اإلجبارية كاالختيارية كالساعات المعتمدة ليا ،كفؽ المساراتالمختمفة.

 -مدل كجكد أىداؼ فرعية كاضحة لمبرامج التعميمية.

 مدل قدرة البرامج التعميمية المقدمة عمى تحقيؽ المنافسة المينية كتكفير جكدة المخرجاتالمتكقعة.
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 -مدل تفعيؿ البرامج التعميمية لطرؽ التدريس كأساليب التعمـ.

 مدل مراجعة محتكيات المقررات الدراسية الستيعاب كؿ جديد بما يناسب المستجدات فيمجاؿ التخصص.

 مدل كجكد مراجعة دكرية لمتخصصات بما يتكافؽ مع احتياجات المجتمع. -مدل مراجعة كتطكير المنيج كالبرامج الدراسية كؿ ( )3سنكات.

 -مدل مساعدة محتكيات برنامج اإلعداد العممي عمى اإلثارة كالتحفيز الفكرم لمطالب.

 مدل احتفاظ القسـ بممؼ خاص لكؿ مقرر ،لمتابعة ما يجرم عمى المقرر مف تعديالت. مدل تطكير خبرات الممارسة كزيادة مقررات التدريب الميداني كالتحقؽ مف فعاليتيا. مدل استخداـ أحدث المراجع كالدكريات كالمجالت في المقررات الدراسية. مدل كجكد دراسات عميا بالقسـ كمكاكبتيا لمبرامج العالمية.ار عا /ا ي ئة اإلدار ة:
 -مدل اىتماـ الييئة اإلدارية بالتخطيط المستقبمي.

 مدل كجكد خطة استراتيجية ،كخطة لمتقكيـ كخطط لتدريب المستمر. -مدل االىتماـ بالتخطيط الكيفي ،باإلضافة إلى التخطيط الكمي.

 -مدل عالقات عمؿ فعالة بيف الييئة اإلدارية كاألساتذة كالمكظفيف في البرنامج.

 -مدل تكفر اإلجراءات كالسياسات المناسبة لتقكيـ أداء اإلدارييف ،كتطكيرىـ مينيان.

 مدل تحسيف مبادئ تكافؤ الفرص كالعدالة كالمكضكعية في سياسة التكظيؼ الحالية. مدل تكافر الميزانيات المناسبة. مدل جكدة المكائح كالتشريعات.خام ا /ا خدمات ا م اندة
 مدل تكافر نظاـ فعاؿ إلرشاد كتكجيو الطمبة. -مدل كجكد اإلشراؼ األكاديمي.

 مدل كجكد نظاـ جيد إلجراءات التسجيؿ ،كمتابعة الخطط الدراسية لمطالب. -مدل العناية بنشاط اإلرشاد كتكجيو الطالب كمساعدتيـ في اختيار مساراتيـ الدراسية.

 مػ ػػدل العنايػ ػػة بالنشػ ػػاط الالصػ ػػفي (األنشػ ػػطة الثقافيػ ػػة ،الفنيػ ػػة ،الرياضػ ػػية ،الػ ػػرحالت ،الزيػ ػػاراتالميدانية) لمطالب لتنمية مياراتيـ كابداعاتيـ.

 مدل العناية بتدريب كتطكير قدرات القكل اإلدارية كالفنيػة لمقيػاـ بالخػدمات المسػاندة عمػى اكمػؿكجو.

 مدل تكفير مباف كقاعات دراسية مجيزة بكسائؿ التكنكلكجيا الحديثة كمناسبة لعدد الطالب.99
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 مػػدل كجػػكد مكتبػػة عمميػػة رقميػػة حديثػػة ،تحتػػكل عمػػى احػػدث الكتػػب كالم ارجػػع كالػػدكريات ذاتالعالقة.

 -مدل كجكد غرفة مصادر لمتدريب الكمي كالنكعي لطالب البرنامج.

مدل صيانة األجيزة كالمعدات كالكسائؿ التعميمية بصكرة دكرية.
اد ا /ا ط ر ا ذا ي

 -مدل دعـ إدارة البرنامج لجيكد االبتكار ،كالتجريب ،كالتميز ،كاإلبداع.

 مدل تكافر االتجاىات اإليجابية نحك التطكير الذاتي لدل منتسبي البرنامج. مدل تكافر إجراءات مالئمة لمتطكر الذاتي لدل إدارة البرنامج. مدل كجكد كحدة داخمية لعمميات التقكيـ الذاتي كالداخمي.اد ا /األىداف
 مدل مكاكبة االىداؼ لمبرامج العالمية ،كمدل كجكد خصكصية محمية (إبراز اليكية المميزة) مدل صالحية االىداؼ ألف تككف مرشدان فعاال لتكجيو حاضر المؤسسة كمستقبميا. -مدل تناغـ األىداؼ الفرعية مع األىداؼ العامة ،كاسياميا في إنجازىا.

 مػػدل تػكافر القػػد ارت التخطيطيػػة الكافيػػة كم ػنا ،كالمالئمػػة نكعػنا لصػػياغة الخطػػط الالزمػػة إلنجػػازاألىداؼ.
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ا

ص ــــــات:نتائجىالدرادــةى

في ض ء ا ن ائج ا ي أ فرت عنيا ا د ار ة ق رح ا احثة مجم عة من ا ص ات :
 .1ضركرة االستفادة مف تجارب الدكؿ المتقدمة في تطكير رؤية ىيئة االعتماد كالجكدة كرسالتيا بحيث
تككف أكثر قدرة عمى مكاجية التحديات كالقياـ بمسئكلياتيا.

 .2تدريب العامميف ب ييئة االعتماد كالجكدة عمى مجاؿ القيادة في إدارة الجكدة بحيث ال يقؿ مستكل
الميارة لدييـ عف درجة كبيرة جدان.

 .3عقد لقاءات تدريبية ،ككرش عمؿ ،كنشر مطكيات مستمرة لمعامميف في ىيئة االعتماد الجكدة
تساعدىـ عمى تحقيؽ إصالح كتطكير لمبرامج األكاديمية في المؤسسات التعميمية كفؽ االتجاىات

الحديثة.

 .4تقديـ معايير التميز التي تشجع الجامعات الفمسطينية عمى تحسيف برامجيا كتجكيد أدائيا ،كفؽ
مؤشرات محددة قابمة لمقياس.

 .5تبادؿ الخبرات كالمعمكمات بيف ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي كالجامعات

الفمسطينية لالستفادة في مجاؿ تنمية كتطكير برامجيا األكاديمية في ضكء المتغيرات المحتممة

كالمرتبطة بزيادة اإلقباؿ عمى التعميـ العالي.

 .6التأكيد عمى كضع نظامنا لمكافأة األداء المتميز مف القائميف عمى ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة
التربية كالتعميـ العالي كالجامعات الفمسطينية.

 .7التأكيد عمى أىمية ربط المكقع اإللكتركني لييئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي
الخاص بالجامعات الفمسطينية ،كتكفير قاعدة بيانات تتضمف المعمكمات الكافية حكؿ الكميات

كالبرامج الدراسية كالتخصصات المعتمدة في الجامعات الفمسطينية ،باإلضافة إلى ما يرتبط ذلؾ

بتقارير التقييـ الدكرم لمجامعات في ضكء مؤشرات التقييـ العالمية.

 .8تكثيؼ التدريب لمقائميف عمى ىيئة االعتماد كالجكدة كزيادة االىتماـ بكضع خطط مستقبمية لتطكير
كتحسيف الييئة.

 .9إعادة النظر في رؤية الييئة كرسالتيا بحيث تككف أكثر قدرة عمى مكاجية التحديات كالقياـ
بمسئكلياتيا.

 .10ضركرة تنكع أساليب ضبط ،كضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمي مف خالؿ اعتماد اساليب
(التقكيـ الذاتي ،التقكيـ الخارجي ،تقكيـ األقراف).

 .11التقكيـ المستمر إلجراءات تطبيؽ ادارة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي مف خالؿ
مراقبة مخرجات التعمـ.

 .12زيادة ميزانية التربية كالتعميـ حتى يسيـ ذلؾ في تكفير المكارد الالزمة لتطبيؽ ادارة الجكدة
الشاممة في الجامعات.

111

الفصلىالخــــامس
ا مق رحات :نتائجىالدرادــةى

ق رح ا احثة في ض ء ا ن ائج

ص ات ا د ار ة ا ق ام عض ا د ار ات ا م ق ة ا ا ة:

 .1كاقػع تطبيػػؽ معػايير الجػػكدة الشػػاممة فػي التعمػػيـ مػا قبػػؿ الجػػامعي فػي ضػػكء متطمبػات التعمػػيـ مػػدل
الحياة.
 .2كاقػػع التخطػػيط إلنشػػاء إدارة لمجػػكدة كاالعتمػػاد بػػالتعميـ مػػا قبػػؿ الجػػامعي فػػي فمسػػطيف فػػي ضػػكء
االتجاىات العالمية المعاصرة.
 .3تطكير برامج االعتماد كالجكدة في كافة التخصصات في ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة.
 .4تقييـ أداء العامميف في كحدات الجكدة بمؤسسات التعميـ العالي كسبؿ تطكيره.
 .5إجراء مقارنات عف كاقع كحدات ىيئة الجكدة في الجامعات الفمسطينية كسبؿ تطكيره.
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ا مراجع ا عر ة:

قائمة املصادر واملراجع

أ الً /ا ك ب:

 -1أبك النصر ،مدحت ( :)2007ادارة منظمات ا مج مع ا مدني ا ش ك ا ج دة ،مكتبة أثيراؾ،
القاىرة.

 -2أحمد ،أحمد (:)2003ا ج دة ا شام ة في اإلدارة ا ع م ة ا مدر ة ،دار الكفاء ،اإلسكندرية .
 -3أحمد ،حافظ كحافظ محمد( :) 2003إدارة ا مؤ

ات ا ر ة ،عالـ الكتب ،القاىرة.

 -4التميمي ،فكاز ،كالخطيب ،أحمد ( :)2008إدارة ا ج دة ا شام ة م ط ات ا أى ل آل ز
 ،9001الطبعة األكلى ،عالـ الكتب الحديث ،األردف.

 -5تكفيؽ ،عبد الرحمف( :)2004ا خط ط اال ار جي ا فك ر اال داعي ،ط ،3مركز الخبرات
المينية ،القاىرة.

 -6الجرجاكم ،زياد(:)2010ا ق اعد ا منيج ة ناء اال

ان،ط،2مطبعة أبناء الجراح ،فمسطيف.

 -7حسف ،راكية( :)2003ادارة ا م ارد ا شر ة (رؤ ة م ق ة)،دار الجامعية ،االسكندرية.

 -8حمداكم ،كسيمة( :)2004إدارة المكارد البشرية ،مديرية النشر كالتكزيع ،جامعة قالمة :الجزائر.
 -9الخطيب ،عامر يكسؼ ( :)2003ف فة ا ر ة

حد ات ا قرن ا حادي ا عشر ن ،مكتبة

القدس ،غزة ،فمسطيف.

-10الخطيب ،عامر يكسؼ ( : )2013اإلدارة ا ر ة ا خط ط ا ر ي

ط قا يا ،مكتبة القدس

لمنشر ،غزة ،فمسطيف.

 :)2006(......................-11مناىج ا حث ا ع مي ،مكتبة القدس ،غزة ،فمسطيف.
-12خميؿ ،نبيؿ( :)2011ادارة ا ج دة ا شام ة االع ماد االكاد مي في ا مؤ

ات ا ر ة ،دار

الفجر لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.

-13داككد ،عبد العزيز( :)2011ادارة الجكدة الشاممة كاالعتماد االكاديمي في مؤسسات التعميـ،
مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع ،الككيت.

-14الدكسرم ،راشد(:)2004ا ق اس ا ق م ا ر ي ا حد ث ،دار الفكر ،عماف.
-15الرب ،سيد محمد ( :)2009م ض عات إدار ة م قدمة
ا د ة ،الطبعة األكلى ،دار الكتب المصرية ،القاىرة .

ط قا يا فـي منظمـات األعمال

-16الربيعي ،سعيد بف حمد( :)2008ا ع م ا عا ي في عصر ا معرفة ا غ رات ا حد ات آفاق
ا م ق ل ،دار الشركؽ ،عماف.

-17زاىر ،ضياء( :)2005ادارة ا نظم ا ع م ة ج دة ا شام ة ،ط،1دار السحاب لمنشر كالتكزيع،
مصر.
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-18السامرائي ،ميدم ،كالناصر ،عالء( :)2012ط قات إدارة ا ج دة ا شام ة في ا ع م ا جامعي،
الذاكرة لمنشر كالتكزيع ،العراؽ.

-19السممي ،عمي ( :)2000اإلدارة ا معاصرة ،مكتبة الغريب ،مصر.
-20السيد ،رضا ( :)2007ق اس

ط ر أداء ا مؤ

ات ا عر ة ،الطبعػة األكلػى ،الشركة العربية

المتحدة لمتسكيؽ ،القاىرة .

-21شاكيش ،مصطفى نجيب( :)2005إدارة ا م ارد ا شر ة مدخل ط قي معاصر ،الدار الجامعية
االسكندرية ،مصر.

-22شاكيش ،مصطفى نجيب( :)2005إدارة ا م ارد ا شر ة(إدارة األفراد) ،دار الشركؽ لنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف.

-23الشريؼ ،محمد( :)2004إدارة ا م ارد ا شر ة ،دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع ،القاىرة،
مصر.

 -24عباس ،سييمة محمد(  :)2006إدارة ا م ارد ا شر ة ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 -25عبد الرؤكؼ ،زىدم مصطفى(  :)2007حدة ضمان ا ج دة مخرجات ا ع م ،جامعة الشرؽ
األكسط ،عماف.

 -26عبيدات ،ذكقاف كعدس ،عبد الرحمف ،كعبد الحؽ ،كايد( :)2001ا حث ا ع مي -مفي مو
أد ا و أ ا و ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 -27عساؼ ،محمكد ( :)2015المعايير المينية لمعمـ مدرسة المستقبؿ في ضكء مبادئ االعتماد

األكاديمي لكميات التربية ،مج ة ا جامعة اال بلم ة د ار ات ا ر ة ا نف ة ،العدد (، )1

المجمد ( ،)23ص .68-38
 -28عقيمي ،عمرك( :)2001ا منيج ة ا م كام ة إلدارة ا ج دة ا شام ة ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع،
األردف.

 -29عالـ ،صالح الديف محمكد( :)2003ا ق م ا ر ي ا مؤ

ي -أ

و

ط قا و ،دار الفكر

العربي لمنشر ،القاىرة.

-30العمي ،عبد الستار( :)2008ط قات في إدارة ا ج دة ا شام ة،ط،1دار المسيرة لمنشر ،عماف.
-31عماد الديف ،شعباف( :)2007ا ج دة ا شم ة نظم االع ماد االكاد مي في ا جامعات ا عر ة في
ض ء ا معا ر ا د ة ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.

-32عماد الديف ،منى( :)2003آفاق ط ر اإلدارة ا ق ادة ا ر ة في ا بلد ا عر ة ،مركز الكتاب
االكاديمي ،عماف ،األردف.

-33غنيمة ،محمد متكلي ( :)2005ا خط ط ا ر ي ،ط ،1دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة،
عماف ،األردف.
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-34مجاىد ،محمد كالمتكلي بدير( :)2006ا ج دة االع ماد في ا ع م ا جامعي ،المكتبة العصرية
لمنشر ،المنصكرة.

-35مجيد كالزيادات ،سكسف كمحمد(:)2008ا ج دة في ا ع م د ار ات ط ق ة ،دار صفاء لمنشر
كالتكزيع،ط ،1عماف ،االردف.

-36مجيد ،سكسف شاكر ( :)2011ضمان ج دة اع ماد ا رامج األكاد م ة في ا مؤ
ا ع م ة( األىداف -االجراءات -ا ن ائج) ،جامعة بغداد ،العراؽ.

ات

-37مجيد ،سكسف شاكر( :)2005معا ر ا ج دة ا شام ة جامعات ا عر ة ،منتدل الفكر العربي،
بيركت ،لبناف.

-38محجكب ،بسماف ( :)2003إدارة ا جامعات ا عر ة في ض ء ا م اصفات ا عا م ـة– درا ة
ط ق ة ك ات ا ع م اإلدار ة ا جارة ،-المنظمػة العربيػة لمتنميػة اإلدارية ،القاىرة ،مصر.

-39المرسي ،محمد ( :)2002ا فك ر اال ار جي اإلدارة اال ار ج ة مـنيج ط قي ،الدار
الجامعية ،مصر.

-40مرسي ،نبيؿ :)2003( ،اإلدارة اال ار ج ة ك ن

نف ذ ا ار ج ات ا نافس ،دار الجامعة

الجديدة ،مصر.
-41المعاني ،أيمف عكدة (" : )2014اإلدارة العامة الحديثة" ،الطبعة األكلى ،دار كائؿ لمنشر،
الجامعة األردنية ،األردف.

-42المعاني ،أيمف عكدة( :)2010اإلدارة ا عامة ا حد ثة ،دار كائؿ لمنشر ،عماف.

-43المغربي ،عبد الحميد ( :)2007د ل االدارة ا ذك ة نم ة ا م ارد ا شر ة ،دار المكتبة العصرية
لمنشر كالتكزيع ،ط ،1المنصكرة ،مصر.
-44المميجي ،رضا كالرازم ،مبارؾ( :)2010ا ج دة ا شام ة االع ماد ا مؤ
حق ق ج دة ا ع م في عصر ا مع ما ة ،عالـ الكتب ،القاىرة ،مصر.

ي رؤى م ق ة

-45النجػار ،فريػد ( :)2000إدارة ا جامعـات ـا ج دة ا ـشام ة  -رؤى ا نم ـة ا م اص ة ،الطبعة
األكلى ،إيتراؾ لمنشر كالتكزيع  ،القاىرة  ،مصر.

-46ىكبا ،مارم ،كفريد ،جاف ( :)2006ق م مركز ة ا م ع م في ا ك ات ا جامع ـة -ح ل ؤرة

ا رك ز من ا ع م إ ى ا ع م  ،ترجمة بحبكح ،ميا ،الطبعػة العربيػة األكلى ،مكتبة العبيكاف ،

الرياض .

ثا ثاً :ا ر ائل ا ح ث ا ع م ة:

 -1أبػك جػامع ،قتػادة ( :)2013دكر المشػرفيف التربػكييف فػي تحسػيف كفايػات معممػي التربيػة الرياضػية
في المدارس الحككمية بمحافظات غػزة فػي ضػكء معػايير الجػكدة الشػاممة ،ر ـا ة ماج ـ ر ،كميػة

التربية ،جامعة األزىر ،غزة.
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 -2أبك مايمة ،ككثر(:)2014إعادة ىندسػة األداء الجػامعي فػي الجامعػات الفمسػطينية لمحافظػات غػزة
ر ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة.

في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،ر ا ة ماج

 -3باشػػيكرة ،محسػػف( :)2008نمػػكذج رياضػػي لممقارنػػة بػػيف فاعميػػة جػػكدة ب ػرامج التعمػػيـ العػػالي فػػي

الجامعػػات الجزائري ػػة كتحس ػػيف نكعيتي ػػا بن ػػاء عم ػػى معطي ػػات الج ػػكدة الش ػػاممة ،ر ـــا ة ماج ـــ ر،

الجامعة األردنية ،كمية الدراسات العميا ،األردف.

 -4بػ ػػدر ،محم ػ ػػكد( :)2013دكر المقيػ ػػاس المتػ ػ ػكازف لػ ػػألداء فػ ػػي ترشػ ػػيد اداء إدارة االربػ ػػاح ،ر ـــــا ة
ماج

ر ،كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية  ،جامعة األزىر ،غزة.

 -5ب ػػدر ،رش ػػا محم ػػكد( :)2009أث ػػر تطبي ػػؽ مب ػػادئ الج ػػكدة الش ػػاممة عم ػػى أداء المؤسس ػػات األىمي ػػة
األجنبيػػة العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة ،ر ــا ة ماج ــ ر ،كميػػة التجػػارة ،قسػػـ إدارة األعمػػاؿ ،الجامعػػة

االسالمية ،غزة.

 -6الثقفي ،أحمد( :)2009مدل مناسبة كتكافر بعض معايير االعتماد االكاديمي كضماف الجكدة في
أقسػػاـ الرياضػػيات بكميػػات العمػػكـ فػػي الجامعػػات السػػعكدية مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس

كالطالب ،ر ا ة دك اره ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية.

 -7الدجني ،اياد( :)2006كاقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة االسالمية في ضكء مفيػكـ الجػكدة
الشاممة ،ر ا ة ماج

ر ،كمية التربية ،الجامعة االسالمية ،غزة .

 -8الدىػػدار ،م ػػركاف (" :)2006العالقػػة ب ػػيف التكج ػػو االسػػتراتيجي ل ػػدل اإلدارة العميػػا فػ ػػي الجامع ػػات
الفمسطينية كميزتيا التنافسية" ،ر ا ة ماج

ر ،الجامعػة اإلسالمية ،غزة.

 -9رمضاف ،فدكل( :)2009أثر اسػتخداـ نظػـ مسػاندة القػ اررات عمػى تطػكير األداء – د ارسػة تطبيقيػة
عمى ك ازرة التربية كالتعميـ ،ر ا ة ماج

ر ،كمية التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 -10الطالع ،سميماف( :)2005مدل تكافر عناصػر نمػكذج الييئػة الكطنيػة لالعتمػاد كالجػكدة كالنكعيػة
في مؤسسات التعميـ العالي في قطاع غزة ،ر ا ة ماج

ر ،كمية التجارة ،جامعة األزىر ،غزة.

 -11العايػػدم ،حػػاتـ ( :)2009التقيػػيـ الػػذاتي المؤسسػػي فػػي التعمػػيـ الع ػػالي ،ر ــا ة ماج ــ ر ،كح ػدة
الجكدة في الجامعة اإلسالمية  ،غزة .

 -12عكاشة ،أسعد احمد ( :)2008أثر الثقافة التنظيمية عمػى مسػتكل األداء الػكظيفي ،د ارسػة تطبيقيػة
عم ػػى ش ػػركة االتص ػػاالت  Paltelف ػػي فمس ػػطيف ،ر ـــا ة ماج ـــ ر ،قس ػػـ إدارة األعم ػػاؿ ،كمي ػػة

التجارة ،الجامعة اإلسالمية بغزة.

 -13العم ػػرم ،حي ػػدر محم ػػد برك ػػات( :)2004كاق ػػع المس ػػاءلة التربكيػ ػػة فػ ػػي ك ازرة التربيػ ػػة كالتعم ػػيـ ف ػػي
األردف -دراسة تحميمية تطكيرية ،ر ـا ة دك ـ راه ،الجامعة األردنية ،األردف.

 -14العنػػزم ،سػػالـ( :)2011متطمبػػات كمعكقػػات تطبيػػؽ ادارة الجػػكدة الشػػاممة فػػي ادارة الشػػؤكف الطبيػػة

بالمديرية العامة لحػرس الحػدكد ،ر ـا ة ماج ـ ر ،جامعػة نػايؼ العربيػة لمعمػكـ األمنيػة ،الريػاض،

السعكدية.
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 -15القرنػػي ،صػػالح عمػػي( :)2011متطمبػػات االعتمػػاد األكػػاديمي لب ػرامج الد ارسػػات العميػػا فػػي اإلدارة
التربكية بالجامعات السعكدية -تصكر مقترح في ضػكء بعػض الخبػرات العالميػة المعاصػرة ،ر ـا ة
دك راه ،برنامج الدراسات العميا التربكية ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،السعكدية.

 -16المقػػاطي ،كضػػحي ارقػػي( :)2011متطمبػػات االعتمػػاد االكػػاديمي فػػي كميػػة التربيػػة بجامعػػة الباحػػة
مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،ر ا ة ماج

ر ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،الرياض.

 -17الم ػ ػػالح ،منتي ػ ػػى أحم ػ ػػد( :)2005درج ػ ػػة تحقي ػ ػػؽ مع ػ ػػايير ادارة الج ػ ػػكدة الش ػ ػػاممة ف ػ ػػي الجامع ػ ػػات

الفمسػػطينية فػػي محافظػػات الضػػفة الغربيػػة كمػػا ي ارىػػا أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ،ر ـــا ة ماج ـــ ر،

جامعة النجاح ،نابمس ،فمسطيف.

ثا ثاً :ا د ر ات ا مؤ مرات:

 -1أبػػك دقػػة ،سػػناء كالمكلػػك ،فتحيػػة( :)2007االعتمػػاد كضػػماف الجػػكدة لب ػرامج اعػػداد المعمػػـ " تجػػارب
عالمية كعربية" .كرقة عمؿ مقدمة لكرشة العمؿ التي تحمؿ عنكاف" ا عبلقـة ا كام ـة ـ ن ا ع ـ م

ا عا ي ا ع م األ ا ي :رامج در ب اعداد ا مع م ن" ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 -2أب ػػك دكل ػػة ،جم ػػاؿ ،كالنب ػػادم ،حم ػػد عم ػػي( :)2000تطبيق ػػات إدارة الج ػػكدة الش ػػاممة ف ػػي منظم ػػات
الخدمة في دكلة اإلمارات العربية المتحدة ،مج ة أ حاث ا رم ك ،مجمد،16العدد.4

 -3أبك سنينة ،ربحي( :)2004تقييـ مؤسسات كبػرامج التعمػيـ العػالي فػي فمسػطيف االنتقػاؿ مػف سياسػة
التفتيش كاإلذعاف الى سياسة التحسيف كالتطكير ،رقة ع م ة أعدت مـؤ مر ا ن ع ـة فـي ا ع ـ م
ا جامعي ا ف ط ني الذم عقده برنػامج التربيػة كدائػرة ضػبط النكعيػة فػي جامعػة القػدس المفتكحػة،
غزة ،فمسطيف.

 -4أبك فارة ،يكسػؼ( :)2006كاقػع تطبيقػات ادارة الجػكدة الشػاممة فػي الجامعػات الفمسػطينية  ،ا مج ـة
األردن ة في ادارة األعمال  ،الجامعة األردنية ،عدد  ،2مجمد  ،2ص278-246
 -5ادريس ،جعفر كآخركف( :)2012امكانيػة تطبيػؽ ادارة الجػكدة الشػاممة عمػى خػدمات التعمػيـ العػالي
مػػف اجػػؿ التحسػػيف المسػػتمر كضػػماف جػػكدة المخرجػػات كالحصػػكؿ عمػػى االعتماديػػة  ،د ارسػػة حالػػة

فرع جامعة الطائؼ بالخرمة ،مج ة أما ار اك ،المجمد  ،3عدد ،7ص.62-39

 -6األغػػا ،عػزة كآخػػركف( :)2011نظػػاـ الجػػكدة بجامعػػة القػاىرة فػػي بطاقػػة معياريػػة لمعػػايير كمؤشػرات
الجكدة "دراسة تقكيمية" ،مج ة ا ع م ا ر ة ،عدد  ،1جزء  ،2ص.52-1

 -7أم ػػيف ،ىن ػػار( :)2012االعتم ػػاد المؤسس ػػي كاألك ػػاديمي كمعاييرىم ػػا ،مج ـــة ا حـــ ث ا د ار ـــات

اإل ـــبلم ة ،الييئػػة العمميػػة االستشػػارية ،ديػػكاف الكقػػؼ السػػني ،اصػػدار  ،28ص ،333 -281
جامعة دىكؾ ،العراؽ.

 -8الحػػاج ،فيص ػػؿ ،كآخ ػػركف ( :)2009دلي ػػؿ المقػ ػػاييس النكعيػ ػػة كالمؤش ػ ػرات الكميػ ػػة لض ػػماف الج ػػكدة
كاالعتمػػاد لمجامعػػات العربيػػة أع ػػضاء االتحػػاد ،مج ــة ا حـــاد ا جامعـــات ا عر ــة ،األمانػػة العامػػة،

القاىرة .
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 -9الحػػاج ،كآخػػركف ( :)2008دليػػؿ ضػػماف الجػػكدة كاالعتم ػػاد لمجامع ػػات العربي ػػة أعضػػاء االتحػػاد،
األمانة العامة ،مج ة ا حاد ا جامعات ا عر ة  ،مجمس ضماف الجكدة  ،المكتبة الكطنية.

 -10حامػػد ،سػػعيد شػػعباف( :)2006االتجاىػػات الحديثػػة إلدارة المػػكارد البش ػرية  ،حـــث مقـــدم ا ـــى
ا جنة ا ع م ة ا دائمة إلدارة األعمال ،جامعة األزىر ،غزة.
 -11الحجار ،رائد حسيف( :)2004تقييـ االداء الجامعي مف كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية

بجامعة االقصى في ضكء مفيكـ ادارة الجكدة الشاممة  ،مج ة جامعة االقصى ،مجمد  ،8عدد ،2

ص.240-203

 -12الح ػػكلي ،عمي ػػاف(:)2004تص ػػكر مقت ػػرح لتحس ػػيف ج ػػكدة التعم ػػيـ الج ػػامعي الفمس ػػطيني ،مـــؤ مر
ا ن ع ــة فــي ا ع ـ م ا جــامعي ا ف ــط ني ،الػػذم عقػػده برنػػامج التربيػػة كدائ ػرة ضػػبط النكعيػػة فػػي
جامعة القدس المفتكحة ،غزة.

 -13حيدر ،جكدم( :)2008أثر الجكدة الشاممة في اداء عينة مف أقساـ الكميات األىمية ،مج ة
ك ة االدارة االق صاد  ،العدد ،70دمشؽ ،سكريا.
 -14درندرم ،إقباؿ زيف العابديف( :)2006دراسة مقارنة ألثر استخداـ نمكذج الق اررات المتعددة

 CIPPكنمكذج معايير األداء  Standardsلتقكيـ برامج المكىكبات في تحسيف البرامج كصنع

الق اررات ،رقة ع م ة مقدمة مؤ مر ا ع مي االق مي م ى ة ،مؤسسة الممؾ عبد العزيز كرجالو
لرعاية المكىكبيف ،جدة بالمممكة العربية السعكدية ،مف الفترة.2006/8/30-26

 -15الدليمي ،جماؿ كالسامرائي ،عماد( :)2011التحديات التي تكاجو متطمبات االعتماد االكاديمي

كضماف جكدة التعميـ الجامعي في الجامعات الخاصة ،ا مؤ مر ا عر ي ا د ي ج دة ا ع م

ا عا ي ،الجامعة الخميجية ،البحريف.

 -16دياب ،سييؿ رزؽ( :)2009معايير الجكدة في المؤسسات التعميـ العالي الجامعات الفمسطينية

الفاعمة -دراسة حالة ،مج ة جامعة ا قدس ا مف حة ؤل حاث ا د ار ات ،ع ،17ص.43-12

 -17راضي ،ميرفت محمد( :)2008معكقات تطبيؽ ادارة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ
التقني بمحافظة غزة كسبؿ التغمب عمييا ،مؤ مر ا ع م ا قني ا ميني في ف ط ن اقع
حد ات طم ح ،2008/6/13-12 ،غزة.

 -18رستـ ،رفعت ( :)2004التخطيط االستراتيجي في التعميـ الجامعي ،مج ــة ا جــ دة فـي ا ع ـ م
ا عا ي ،العدد " ،"1الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 -19رياض ،محمد( :)2006دليؿ تأىيػؿ المنظمػات العربيػة لتطبيػؽ نظػاـ إدارة الجػكدة ،المكاصػفات
العالمية  ،iso 9000ا منظمة ا عر ة

نم ة اإلدار ة،مجمد ،1العدد (.)3

 -20الشػػرعي ،بمقػػيس(:)2009د ارسػػة تقكيميػػة لبرنػػامج اعػػداد المعمػػـ بكميػػة التربيػػة جامعػػة السػػمطاف
ق ػػابكس كف ػػؽ متطمب ػػات مع ػػايير االعتم ػػاد األك ػػاديمي ،ا مج ــــة ا عر ــــة ضــــمان جــــ دة ا ع ــــ م

ا جامعي ،المجمد(،)2العدد(،)4األمانة العامة التحاد الجامعات العربية  ،صنعاء ،اليمف.
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 -21ض ػػحاكم ،بي ػػكمي كالمميج ػػي ،رض ػػا ( :)2010د ارس ػػة مقارن ػػة ل ػػنظـ ض ػػماف الج ػػكدة كاالعتم ػػاد
المؤسسػػي لمجامعػػات فػػي كػػؿ مػػف أسػػتراليا كألمانيػػا كامكانيػػة االسػػتفادة مني ػا فػػي مصػػر ،المػػؤتمر

الػػدكلي الخػػامس مركـــز ا عر ـــي

ع ـــ م ا نم ـــة (م ـــ ق ل إصـــبلح ا ع ـــ م ا عر ـــي

مج مع ا معرفة) ،2010/6/15-13 ،ا قاىرة.

 -22الطراكنة ،سميماف( :)2012فاعميػة أداء رؤسػاء األقسػاـ االكاديميػة فػي جامعػة البمقػاء التطبيقيػة

م ػػف كجي ػػة نظ ػػر اعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس فييػ ػا ،مج ـــة ا قـــدس ا مف حـــة ؤل حـــاث ا د ار ـــات،

عدد ،27ص.132-97

 -23الطراكنػػة ،سػػميماف( :)2012فاعميػػة أداء رؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػة فػػي جامعػػة بمقػػاء التطبيقيػػة

مف كجية نظػر أعضػاء ىيئػة التػدريس فييػا ،مج ـة ا قـدس ا مف حـة ؤل حـاث ا د ار ـات،ع،27

ص.132-97

 -24عابػػديف ،محمػػد عبػػد القػػادر( :)2003تقػػكيـ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كالطمبػػة لب ػرامج الد ارسػػات

العمي ػ ػػا ف ػ ػػي جامع ػ ػػة الق ػ ػػدس ،مج ــــــة جامعــــــة ا نجــــــاح أل حــــــاث ا ع ــــــ م اإلن ــــــان ة ،عػ ػ ػػدد،1
مجمد،17ص.220-173

 -25العػػاجز ،ف ػؤاد ،كنش ػكاف ،جميػػؿ ( ،)2005تطػػكير التعمػػيـ الجػػامعي لتنمي ػػة المجتم ػػع الفمسػػطيني

في ضكء إدارة الجكدة الشاممة ،مج ة ا ج دة في ا ع ـ م ا عـا ي  ،العػدد الثػاني ،ديسػمبر ،2005

الجامعة اإلسالمية  :فمسطيف.

 -26العربي ،شريؼ ،كالقشالف ،أحمد( :)2009تطكير األداء في مؤسسات التعميـ العالي فػي ضػكء

مػػدخؿ التعمػػيـ التنظيمػػي كادارة الجػػكدة الشػػاممة ،ا مج ــة ا عر ــة ضــمان جـ دة ا ع ـ م ا جــامعي،

المجمد  ،2عدد،3القاىرة.
 -27العضاض ػػي ،س ػػعيد ب ػػف عم ػػي( :)2011معكق ػػات تطبي ػػؽ إدارة الج ػػكدة الش ػػاممة ف ػػي مؤسس ػػات
التعميـ العالي ،ا مج ة ا عر ة ،المجمد،5عدد ،9جامعة الممؾ خالد ،السعكدية.

 -28العكضػػي ،أرفػػت( :)2014تطػػكر درجػػة ممارسػػة المشػػرؼ التربػػكم لمعػػايير التقػػكيـ الحديثػػة فػػي
ضػػكء الجػػكدة الشػػاممة بنظػػاـ التربيػػة العمميػػة بكميػػات التربيػػة فػػي فمسػػطيف(نمكذج مقتػػرح) ،ا مــؤ مر
ا ع مــي عن ـ ان" نظــام ا ر ــة ا عم ــة ا جد ــد انعكا ــا و ع ــى ا ع ـ م فــي ف ــط ن" ،الجامعػػة
العربية االمريكية كبالتعاكف مع ك ازرة التربية كالتعميـ 2014/11/17-16،جنيف ،فمسطيف.

 -29العيبػػاف ،خالػػد ( :)2003امكانيػػة تطبيػػؽ ادارة الجػػكدة الشػػاممة فػػي جامعػػة الممػػؾ سػػعكد ،مج ــة
ا ح ث ا جار ة ،المجمد ،25عدد،2-1ص.260-203
 -30غػػانـ ،فػػتح اهلل( :)2008مػػدل تطبيػػؽ نظػػاـ إدارة الجػػكدة كأثرىػػا عمػػى أداء كميػػة العمػػكـ اإلداريػػة
كاالقتصػادية فػػي الجامعػات الفمسػػطينية ،مج ـة ا جامعــة اإل بلم ة(

المجمد،16عدد،1يناير،2008ص.912-877
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 -31الكبيسػي ،عػػامر( :)2006التفكيػػر االسػتراتيجي فػػي المؤسسػػات العامػة -الخصػػائص كالمبػػررات
كالمعكقات ،رقة مقدمة م قى اإلداري ا ار ع ،الجمعية السعكدية لإلدارة ،السعكدية.

 -32المحياكم ،قاسـ نايؼ عمكاف( :)2007إدارة الجامعات في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،مج ـة
ا حاد ا جامعات ا عر ة ،عدد ،4نيساف  ،2004ص.176-133
 -33مرسي ،أحمد ،كمصطفى ،عمي( :)2011الكاقع الفعمػي لػألداء اإلدارم لرؤسػاء األقسػاـ العمميػة
في ضكء مبادئ الجكدة الشاممة ،مج ة ك ة ا ر ة ،مجمد(،)1عدد(،)6جامعة أسيكط ،مصر.

 -34مػركل ،أحمػد( :)2001مجػاالت تطبيػػؽ جػكدة التعمػيـ الجػامعي مػػف كجيػة نظػر أعضػاء الييئػػة
التدريسية في الجامعات األردنية ،مج ة ا حاد ا جامعات ا عر ة ،عدد ( ،)39ص.172-144

 -35مينػػا ،فػػايز مػراد( :)2005معػػايير مقترحػػة لجػػكدة التعمػػيـ الجػػامع م فػػي مصػػر كالعػػالـ العربػػي،
ا مـؤ مر ا قـ مي ا ــن ي ا ثـاني عشـر ا عر ــي ا ار ـع (،تطػػكير أداء الجامعػات العربيػة فػي ضػػكء
معايير الجكدة الشاممة كنظـ االعتماد) ،جزء  19-18 ،1ديسمبر ،جامعة عيف شمس ،مصر.

 -36نشػكاف ،جميػػؿ( :)2004تطػػكير كفايػػات المش ػرفيف األكػػاديمييف فػػي التعمػػيـ الجػػامعي فػػي ضػػكء
مفيكـ ادارة الجكدة الشاممة في فمسطيف .رقة ع م ة أعدت مؤ مر ا ن ع ة في ا ع م ا جـامعي

ا ف ط ني ا ذي عقده رنامج ا ر ة دائرة ض ط ا ن ع ة في جامعة القدس المفتكحة فػي مدينػة
راـ اهلل في الفترة الكاقعة  ،2004/7/5-3راـ اهلل :فمسطيف.

 -37نشكاف ،جميؿ( :)2005تطكير التعميـ الجامعي لتنمية المجتمع الفمسطيني في ضكء ادارة
الجكدة الشاممة ،ا ج دة في ا ع م ا عا ي ،مجمد (،)1عدد (،)2الجامعة االسالمية ،غزة.

ا منش رات:
 -1الييئة الكطنية لالعتماد كالجكدة كالنكعيػة ( ،)2009نمػكذج االعتمػاد الخػاص لبرنامج
تعميمي في مؤسسة تعميـ عالي ،منش رات زارة ا ر ة ا ع م ا عا ي  ،فمسطيف .

 -2الييئة الكطنية لالعتماد كالجكدة كالنكعية لمؤسسات التعميـ العالي ( :)2015د ل ا حص ل ع ى
ا راخ ص االع مادات ا بلزمة مؤ

ات ا ع م ا عا ي  .راـ اهلل ،فمسطيف.

 :)2003( .................. -3ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،د ل إرشادي إلجراء ا ق م اعادة
ا قار ر ،راـ اهلل  ،فمسطيف.

 -4ك ازرة التربية كالتعميـ العالي( :)2010د ل ارشادي ق م ا رامج ا ع م ة ا فاع ة في مؤ
ا ع م ا عا ي ا ف ط ن ة ،راـ اهلل ،فمسطيف

ات

 -5ك ازرة التربية كالتعميـ( :)2009د ل ا مشرف ا ر ي ،فمسطيف.
 -6ك ازرة التربية كالتعميـ( :)2002قرار كزارم رقـ( )2لعاـ 2002ـ ،مف منش رات مك ب ز ر
ا ع م ا عا ي ،راـ اهلل.
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سالحق الدراسة
م حق ()1

جامعة األزىر /غزة

خطاب حك م اال

انة ص ر يا األ ة

ا د ار ات ا ع ــــــــــا
ك ة ا ر ـــ ـــــــــــــــة
ق م أص ل ا ر ة
ا

د ا دك ر ................................................/

حفظو اهلل

ا بلم ع كم رحمة اهلل ركا و
ا م ض ع  /حك م ا

انة

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة ميدانية الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمي درجة الماجستير مف جامعة
األزىر بعنكاف " :اقع أداء ى ئة االع ماد ا ج دة

زارة ا ر ة ا ع م في ض ء اال جاىات

ا عا م ة ا معاصرة " -د ار ة ق م ة " .بيدؼ الكقكؼ عمى مستكل األداء في جكانب عمؿ ىيئة
االعتماد كالجكدة  .كليذا الغرض أعدت الباحثة األداة المرفقة كىي عبارة عف استبانة مككنة مف ()73
فقرة مكزعة عمى ( )6مجاالت ىي (:الفمسفة كالسياؽ  ،األىداؼ العامة  ،التخطيط المؤسسي ،
القيادة ،المكارد ،نطاؽ العمؿ ).
كنظ نار لما تتمتعكف بو مف مكانو تربكية كخبرة في ىذا المجاؿ يرجى التكرـ بتحكيـ األداة كابداء رأيكـ
فييا مف حيث :
 مدم انتماء الفقرات لممجاالت المذككرة كضكح الفقرات لممجاالت كسالمة صياغتيا. اضافة أك حذؼ ما تركنو مناسبنا.فض ا ق ل فائق االح رام
ا احثة  :رنال ح س
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أ ًال :ا انات األ ة:
-1
-2

ا جامعة:

) األزىر

(

ا م مى ا ظ في:
(

(

) االسالمية

) عميد كمية

ثان اً :مجاالت اال

( ) رئيس قسـ أكاديمي

انة:

م

ا فقــــــــــــرة

ا مجال األ ل :ا ف فة ا

( ) األقصى

من م ة غ ر من م ة منا ة غ ر منا ة

اق /المالمح العامة كالمنظمة كالمشخصة لعمؿ ىيئة االعتماد كالجكدة كالتي

يميزىا عف غيرىا مف المنظمات ،مف حيث الفمسفة ".
1

تنطم ػ ػػؽ فمس ػ ػػفتيا م ػ ػػف االرتب ػ ػػاط الكثي ػ ػػؽ باالحتياج ػ ػػات

2

جاء سياؽ عمميا مكاكػب لزيػادة اإلتاحػة (تحقيػؽ تعمػيـ

3

تتجػػاكز فكػػرة إنشػػائيا تحقيػػؽ خػػدمات كنػػكاتج تعميميػػة

4

أنشأت عمى أساس إصالح كتطكير البرامج االكاديميػة

5

انطمق ػػت م ػػف فكػ ػرة مكاكب ػػة التكس ػػع ف ػػي التعم ػػيـ الع ػػالي

6

تتضح فمسفتيا في تكحيد نسؽ البرامج االكاديميػة مػف

7

تسػ ػ ػػعى إلػ ػ ػػى مكاكبػ ػ ػػة التجػ ػ ػػارب العالميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي كضػ ػ ػػع

المحمية.

عالي لمجميع)

إلى تطكير المجتمع.

في المؤسسات التعميمية

(كمنا ،ككيفنا)
حيث الجكدة

سياسات كمستكيات تعميـ متطكرة.
8

تعتمد فػي سػياقيا العػاـ عمػى مراجعػة البػرامج التعميميػة

9

تسػ ػػتند إلػ ػػى ميثػ ػػاؽ أخالقػ ػػي لمعمػ ػػؿ المينػ ػػي (الحريػ ػػة،

بشكؿ دكرم.
االستقاللية)

 10تقكـ سياسة االعتماد فييا عمى النكعية كعدـ التكرار
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ا مجال ا ثاني  /األىداف ا عامة  :مجمكعة األفكار التي تتحقؽ مف خالؿ النشاطات التي تقكـ بيا الييئة
تنسجـ كميا مع المضاميف المعتمدة.
1

تق ػ ػػدـ المشػ ػ ػػكرة الفني ػ ػػة لمب ػ ػ ػرامج التعميمي ػ ػػة ف ػ ػػي جميػ ػ ػػع

2

تعكػ ػ ػ ػػس أىػ ػ ػ ػػدافيا التطػ ػ ػ ػػكر العممػ ػ ػ ػػي المعاصػ ػ ػ ػػر فػ ػ ػ ػػي

3

تتض ػػح أى ػػداؼ الجامع ػػة كرس ػػالتيا مم ػػا يس ػػيـ بكج ػػكد

4

تؤكػػد عمػػى تػػكافر الشػػركط االكاديميػػة المعتمػػدة ف ػػي

المؤسسات األكاديمية.

التخصصات المختمفة.

رؤية سميمة لكؿ عممية مف عممياتيا.
البرامج الدراسية.

5

تمت ػ ػػزـ بالتحس ػ ػػيف المس ػ ػػتمر لجمي ػ ػػع عناص ػ ػػر العممي ػ ػػة

6

تمتمؾ أىداؼ تعممية تتفؽ مع رسالتيا.

7

يتػػكفر نظػػاـ تكثيػػؽ أعمػػاؿ الطمبػػة المتصػػمة باألىػػداؼ

التعميمية.

التعميمية بما يبيف أف المؤسسة تحقؽ اىدافيا.
8

تؤك ػ ػػد عم ػ ػػى المس ػ ػػتكل العمم ػ ػػي المتمي ػ ػػز لممؤسس ػ ػػات

9

حماي ػػة المؤسس ػػات األكاديميػػػة م ػػف أخطػػػار الضػػػغكط

األكاديمية.

الخارجية التي قد تيدد استقالليا

 10تقػ ػػديـ معػ ػػايير التميػ ػػز التػ ػػي تشػ ػػجع المؤسسػ ػػات عمػ ػػى
تحسيف برامجيا كتجكيد أدائيا.

 11تؤك ػػد عم ػػى فعالي ػػة اس ػػتخداـ المػ ػكارد ككس ػػائؿ التعم ػػيـ
المتاحة

 12ترتق ػ ػػي بس ػ ػػمعة البػ ػ ػرامج الد ارس ػ ػػية كمج ػ ػػاالت عممي ػ ػػا
(التدريس ،البحث ،خدمة المجتمع)
 13تحقػ ػػؽ االنضػ ػػباط الػ ػػذاتي بػ ػػيف الع ػ ػامميف بالمؤسسػ ػػات
األكاديمية.

 14تس ػػعى عم ػػى تنمي ػػة المس ػػاىمات العممي ػػة كاألكاديمي ػػة
لألستاذ الجامعي.

118

مالحقىالدرادة

 15تيسػ ػ ػػر عمميػ ػ ػػة انتقػ ػ ػػاؿ الطػ ػ ػػالب بػ ػ ػػيف الب ػ ػ ػرامج كفػ ػ ػػؽ
مكاصفات الخريج الجيد.

 16تعزز ثقافة الجكدة كاجراءاتيا كآليات تحقيقيا.
ا مجال ا ثا ث :ا خط ط ا مؤ

ي /مجمكعة التدابير التي ترمي إلى مكاجية المستقبؿ بخطط منظمة سمفنا

لتحقيؽ أىداؼ محددة ،فيك الفكرة التمييدية السابقة لتنفيذ أم عمؿ مف أعماؿ ىيئة االعتماد كالجكدة .
1

لييئػػػة االعتمػػػاد كالجػػػكدة خطػػػة اس ػػتراتيجية كاضػ ػػحة

2

يش ػ ػ ػ ػ ػػارؾ ذكم الش ػ ػ ػ ػ ػػأف ف ػ ػ ػ ػ ػػي ص ػ ػ ػ ػ ػػياغة األىػ ػ ػ ػ ػ ػداؼ

3

تراعي الييئة نقػاط القػكة كالضػعؼ (داخميػنا -خارجيػنا)

4

تطكر الييئة رؤية استشرافية لألداء.

5

تأخػذ احتياجػػات المسػتفيديف كرغبػػاتيـ بعػيف االعتبػػار

6

تشػ ػ ػػمؿ خط ػ ػ ػػة الييئ ػ ػ ػػة التنفيذي ػ ػ ػػة (التكتيكي ػ ػ ػػة) عم ػ ػ ػػى

7

تػرتبط خطػط الييئػة ارتباطػػا كثيقػا بخطػة ك ازرة التربيػػة

8

تختػ ػػار الييئػ ػػة منس ػ ػػقيف إلدارة الجػ ػػكدة الشػ ػػاممة بع ػ ػػد

المالمح.

االستراتيجية لمييئة.

عند صياغة الخطة االستراتيجية.

عند كضع معايير االعتماد.

مؤشرات أداء محددة قابمة لمقياس.

كالتعميـ االستراتيجية.
تدريبيـ.

9

لييئة االعتماد كالجكدة رسالة كاضحة كمعمنة.

 10تض ػػع الييئ ػػة ب ػػدائؿ اس ػػتراتيجية لمكاجي ػػة المتغيػ ػرات
المحتمم ػ ػػة كالمرتبط ػ ػػة بزي ػ ػػادة اإلقب ػ ػػاؿ عم ػ ػػى التعمػ ػ ػيـ

العالي.
ا مجال ا ار ع  /ا ق ادة :القدرة عمى التأثير في العامميف في الييئة (حاليا – مستقبميا) كتكجيييـ كارشادىـ
لحفزىـ لمعمؿ بأعمى درجة مف الكفاءة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ
1

تتعيد االدارة بمبدأ تحسيف الجكدة .

2

تدرب العامميف عمى ادارة الجكدة

3

تحرص عمى صػياغة القػيـ التنظيميػة بمػا ينسػجـ مػع

رسالتيا.
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4

تعق ػ ػػد إدارة الييئ ػ ػػة اجتماع ػ ػػات دكري ػ ػػة م ػ ػػع العم ػ ػػداء

5

تتبنى اإلدارة سياسات فعالة لمتغيير كالتطكير.

6

تػ ػػكفر الييئ ػ ػػة بيئ ػ ػػة مشػ ػػجعة لإلب ػ ػػداع كالعم ػ ػػؿ ب ػ ػػركح

كرؤساء الجامعات لالستفادة مف مقترحاتيـ.

الفريؽ.
7

تؤك ػػد عم ػػى العالق ػػات اإلنس ػػانية ب ػػيف الع ػػامميف فييػػػا

8

تسػ ػػاعد اإلدارة العػ ػػامميف كالمسػ ػػتيدفيف عمػ ػػى تحقيػ ػػؽ

9

تتنبأ اإلدارة بالمشكالت كالمعكقات المسػتقبمية كتضػع

كالمؤسسات األكاديمية األخرل.
أىدافيـ.

حمكؿ ليا.

 10تم ػػارس اإلدارة اس ػػاليب متطػػػكرة ف ػػي تحمي ػػؿ الكضػػػع
الراىف.

 11تشارؾ العامميف في عمميات اتخاذ القرار.
 12تحدد معايير لقياس الجكدة.
ا مجال ا خامس  /ا م ارد ( ا ماد ة – ا شر ة)  :إدارة القكل العاممة كالمتكفرة في الييئة كتختص بتدريب
المكظفيف ،التقييـ كالمكافئة ،كالمحاسبة كالتأكد مف االمتثاؿ لقكانيف العمؿ ،كاستثمار مكاردىا بكجو عادؿ.
1

تضع الييئة كصفنا كظيفينا لجميع العامميف فييا.

2

تمنح الييئة صالحيات كافية لتمكيف العامميف مف

3

تضع الييئة نظامان لمكافأة األداء المتميز مف العامميف

4

تكفر الييئة نظامان شفافان كعادالن في مسابقات التميز

5

تستعيف الييئة بمجاف مختمفة مف الخبراء لتجكيد

6

يتـ تدريب العامميف كفؽ االتجاىات الحديثة باستمرار.

7

تضع الييئة لكائح تبيف (الكاجبات ،كالحقكؽ)

8

تحدد الييئة احتياجاتيا المادية كفقنا لخطة المكازنة

إنجاز مياميـ.
كالمستيدفيف.
األكاديمي.
أدائيا.
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المعتمدة مف الك ازرة.
9

يكجد نظاـ رقابي عمى العمميات المالية كالمصاريؼ

التشغيمية.

 10تستخدـ الييئة التقنيات الحديثة كالمداخؿ المتقدمة في
عمميات ( التقييـ ،االعتماد)
 11لمييئة مكقعان الكتركنيا خاص بيا.

 12تحرص الييئة عمى سرية المعمكمات كالطمبات
المقدمة لالعتماد.

 13تحرص الييئة عمى استطالع آراء المجتمع المحمي
في أدائيا.
 14تيتـ الييئة بالتغطية اإلعالمية ألنشطتيا كانجازاتيا.
 15لمييئة نظاما خاص الستقباؿ شكاكم كاقتراحات
المجتمع المحمي.

ا مجال ا ادس /نطاق ا عمل :المالمح المحددة لطبيعة عمؿ الييئة ،كالخطكات كاإلجراءات التي تقكـ بيا
لتحقيؽ االىداؼ التي كجدت مف أجميا.
1

تكفر بيئة ايجابية داعمة لمنكعية.

2

تػ ػػتالءـ الب ػ ػرامج الد ارسػ ػػية كالتخصصػ ػػات الحتياجػ ػػات

3

تػ ػرتبط المق ػػررات كالمن ػػاىج برس ػػالة المؤسس ػػة كأى ػػدافيا

المجتمع كسكؽ العمؿ.

مف خالؿ نظاـ كاضح لمقياس المستمر.
4

تتكفر مكاصفات محددة لمبرامج الدراسية كفقػان لمعػايير

5

يت ػ ػػكفر نظػ ػػاـ مح ػ ػػدد كمعم ػ ػػف لتقي ػ ػػيـ أداء المؤسس ػ ػػات

6

تكج ػػد قاع ػػدة بيان ػػات دقيق ػػة كشػػػاممة لمختم ػػؼ البػ ػرامج

7

ي ػػتـ د ارس ػػة ج ػػكدة البػ ػرامج م ػػف حي ػػث ( ع ػػدد الطمب ػػة،

المحتكل العممي.

األكاديمية كبرامجيا.

كالتخصصات المعتمدة.

خ ػ ػ ػ ػػدمات اإلرش ػ ػ ػ ػػاد ،الخ ػ ػ ػ ػػدمات اإلض ػ ػ ػ ػػافية ،كف ػ ػ ػ ػػاءة
المدرسيف ،االمتحانات ،كغيرىا)

8

يػ ػ ػ ػػتـ تجسػ ػ ػ ػػير العالقػ ػ ػ ػػات بػ ػ ػ ػػيف الييئػ ػ ػ ػػة كالمؤسسػ ػ ػ ػػات
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االكاديمية مف جية كبيف المؤسسات بعضيا مػف جيػة

أخرل.
9

يتػػكفر التقيػػيـ الػػدكرم لممؤسسػػات كبرامجيػػا فػػي ضػػكء
معايير الجكدة العالمية.

 10تقػ ػػكـ المشػ ػػاركة فػ ػػي تنظػ ػػيـ المػ ػػؤتمرات ككرش العمػ ػػؿ
كاالجتماعات ذات العالقة بأدائيا كمبررات كجكدىا.

 11يتـ إعداد التقػارير عػف الكميػات ( بػرامج ،تخصصػات،
أقساـ عممية) بما يتناسب كمعايير االعتماد.

 12يتـ تبادؿ الخبرات كاألفكار الخاصػة بنطػاؽ العمػؿ مػع
مؤسسات شريكة ( محمية ،دكلية)
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م حق()2

أ ماء ا محكم ن ألداة ا د ار ة
م

ا م ا محكم

ا خصص

ا جامعة

.1

د .محمكد عكاشة

رئيس كحدة الجكدة

جامعة األزىر

.2

د .عمى أبك زيد

كحدة الجكدة

جامعة األزىر

.3

د .صييب األغا

أصكؿ تربية

جامعة األزىر

.4

د .فايز األسكد

أصكؿ تربية

جامعة األزىر

.5

أ .د .فؤاد العاجز

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

.6

د .فايز شمداف

أصككؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

.7

د .سميماف المزيف

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

.8

د .ابراىيـ المشيراكم

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

.9

د .رزؽ شعت

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

.10

د .رائد الحجار

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

.11

د .ناجي سكر

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

.12

د .نافذ كعب

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

.13

د .محمكد خمؼ اهلل

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

.14

د .رندة شرير

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

.15

أ .د .زياد الجرجاكم

أصكؿ تربية

جامعة القدس المفتكحة

.16

د .أحمد أبك الخير

أصكؿ تربية

جامعة القدس المفتكحة

.17

د .محمكد عساؼ

إدارة تربكية

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

123

مالحقىالدرادة

اال

جامعة األزىر /غزة

م حق ()3

انة ص ر يا ا نيائ ة

ا د ار ات ا ع ــــــــــا
ك ة ا ر ـــ ـــــــــــــــة
ق م أص ل ا ر ة
ا

د ا دك ر ................................................/

حفظو اهلل

ا بلم ع كم رحمة اهلل ركا و
ام ضع  :ط ق ا

انة

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة ميدانية الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمي درجة الماجستير مف
جامعة األزىر -غزة بعنكاف " :اقع أداء ى ئة االع ماد ا ج دة

زارة ا ر ة ا ع م في ض ء

اال جاىات ا عا م ة ا معاصرة " -د ار ة ق م ة "; بيدؼ الكقكؼ عمى مستكل األداء في جكانب
عمؿ ىيئة االعتماد كالجكدة  .كليذا الغرض أعدت الباحثة األداة المرفقة كىي عبارة عف استبانة
مككنة مف( )49فقرة مكزعة عمى ( ) 6مجاالت ىي (:الفمسفة كالسياؽ ،كاألىداؼ العامة ،كالتخطيط
المؤسسي ،كالقيادة ،كالمكارد ،كنطاؽ العمؿ ).
كنظ نار إلى ما تتمتعكف بو مف مكانو تربكية كخبرة في ىذا المجاؿ لذا نرجك مف سيادتكـ التكرـ بقراءة
كؿ فقرة مف فقرات االستبانة ،كتحديد درجة مكافقتكـ كتأييدكـ ليا ككضع إشارة (  ) xفي العمكد
المناسب ككمي أمؿ في اجابتكـ عف جميع فقرات االستبانة بدقة كمكضكعية  ،كذلؾ لمكصكؿ إلى
نتائج صحيحة كصادقة ،عمما بأف البيانات التي سيتـ جمعيا ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط،
كبارؾ اهلل فيكـ
مع فائق ا شكر ا قد ر ح ن عا نكم م اعد كم

ا احثة /رنال ح س
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أ الً :ا انات األ ة:
ا جامعة:

-1

(

) األزىر

 -2ا م مى ا ظ في:

(

(

) االسالمية

) األقصى

(

) عميد كمية

( ) نائب عميد

(

) رئيس قسـ أكاديمي

( ) مكظؼ في ادارة الجكدة

ا عر ف اإلجرائي ي ئة االع ماد ا ج دة:

"مؤسسة تابعة لك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية تيدؼ االرتقاء بمستكل أداء مؤسسات

التعميـ العالي ،كتعزيز قدراتيا التنافسية عمى المستكل الكطني كاإلقميمي كالعالمي ككضع معػػاييػر
كمقايػيس تضمف استم اررية جكدتيا كتػنافػسػيتيػػا ،كضماف تطبيقيا لألنظمة كالمعايير".

ثان اً :مجاالت اال
م

انة فق ار يا:

م افق

ا فقــــــــــــرة

ا مجال األ ل -ا ف فة ا

شدة

غر
م افق

محا د

غ ر م افق

م افق
شدة

اق ( ا رؤ ة) :المالمح العامة المنظمة المشخصة لعمؿ ىيئة االعتماد كالجكدة  ،كالتي

يميزىا عف غيرىا مف المنظمات ،مف حيث الفمسفة ". .
 -1تنطمػ ػػؽ فمس ػ ػػفتيا م ػ ػػف االرتبػ ػػاط الكثي ػ ػػؽ باالحتياجػ ػػات
المحمية.

 -2سياؽ عمميا مكاكب لزيادة اإلتاحة في التعميـ.
 -3تتج ػػاكز فكػ ػرة إنش ػػائيا تحقي ػػؽ نػ ػكاتج تعميمي ػػة لتط ػػكير
المجتمع.

 -4تقػ ػػكـ عمػ ػػى أسػ ػػاس إصػ ػػالح الب ػ ػرامج األكاديميػ ػػة فػ ػػي
المؤسسات التعميمية كتطكيرىا.

 -5انطمقت مف فكرة مكاكبة التكسع في التعميـ العالي.
 -6تتضػػح فمسػػفتيا فػػي تكحيػػد نس ػػؽ البػػرامج األكاديمي ػػة
مف حيث الجكدة.

 -7تعتمد في سياقيا العاـ عمػى مراجعػة البػرامج التعميميػة
بشكؿ دكرم.

 -8تقكـ سياسة االعتماد فييا عمى النكعية كالمنافسة.
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ا مجال ا ثاني  -األىداف ا عامة  :مجمكعة األفكار التي تتحقؽ مف خالؿ النشاطات التي تقكـ بيا الييئة تنسجـ
كميا مع المضاميف المعتمدة.
ن
 -1تق ػ ػػدـ المش ػ ػػكرة الفني ػ ػػة لمبػ ػ ػرامج األكاديمي ػ ػػة ف ػ ػػي جمي ػ ػػع
المؤسسات األكاديمية.

 -2تعك ػ ػ ػ ػػس أى ػ ػ ػ ػػدافيا التط ػ ػ ػ ػػكر العمم ػ ػ ػ ػػي المعاص ػ ػ ػ ػػر ف ػ ػ ػ ػػي
التخصصات المختمفة.

 -3تتضػػح أىػػدافيا كرسػػالتيا ممػػا يسػػيـ بكجػػكد رؤيػػة سػػميمة
لكؿ عممية مف عممياتيا.

 -4تؤكػػػد عمػ ػػى ت ػ ػكافر الشػػػركط االكاديميػ ػػة المعتمػ ػػدة فػ ػػي
البرامج الدراسية.
 -5تمتػ ػ ػػزـ بالتحسػ ػ ػػيف المس ػ ػ ػػتمر لجميػ ػ ػػع عناص ػ ػ ػػر العممي ػ ػ ػػة
التعميمية.

 -6التأكيػ ػ ػػد عمػ ػ ػػى المسػ ػ ػػتكل العممػ ػ ػػي المتميػ ػ ػػز لممؤسسػ ػ ػػات
األكاديمية.

 -7تق ػ ػػديـ مع ػ ػػايير التمي ػ ػػز الت ػ ػػي تش ػ ػػجع المؤسس ػ ػػات عم ػ ػػى
تحسيف برامجيا كتجكيد أدائيا.

 -8تحقػػؽ االنضػػباط الػػذاتي بػػيف القػػائميف عمػػى إدارة الجػػكدة
بالمؤسسات األكاديمية.

ا مجال ا ثا ث -ا خط ط ا مؤ

ي :مجمكعة التدابير التي ترمي إلى مكاجية المستقبؿ بخطط منظمة سمفنا لتحقيؽ

أىداؼ محددة ،فيك الفكرة التمييدية السابقة لتنفيذ أم عمؿ مف أعماؿ ىيئة االعتماد كالجكدة .
 -1لػػػدل ىيئػ ػػة االعتمػػػاد كالجػ ػػكدة خطػػػة اسػ ػػتراتيجية
كاضحة المالمح.

 -2يكجػ ػػد لييئػ ػػة االعتمػ ػػاد كالجػ ػػكدة رسػ ػػالة كاضػ ػػحة
معمنة.

 -3يشػ ػ ػ ػػارؾ ذكك الشػ ػ ػ ػػأف فػ ػ ػ ػػي صػ ػ ػ ػػياغة األىػ ػ ػ ػػداؼ
االستراتيجية لمييئة.

 -4تطكر الييئة رؤية استشرافية لألداء.
 -5تأخػػذ احتياجػػات المسػػتفيديف بعػػيف االعتبػػار عنػػد
كضع معايير االعتماد.
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 -6تشػػمؿ خطػػة الييئػػة التنفيذيػػة عمػػى مؤش ػرات أداء
محددة قابمة لمقياس.
كثيق ػػا بخطػ ػػة ك ازرة
 -7تػ ػرتبط خطػ ػػط الييئ ػػة ارتبا ن
طػ ػػا ن
التربية كالتعميـ االستراتيجية.
 -8تختػػار الييئػػة منسػػقيف إلدارة الجػػكدة الشػػاممة بعػػد
تدريبيـ.
 -9تضع الييئة بدائؿ استراتيجية لمكاجيػة المتغيػرات
المحتممػػة كالمرتبطػػة بزيػػادة اإلقبػػاؿ عمػػى التعم ػػيـ
العالي.
ا مجــال ا ار ــع  -ا ق ــادة :القػػدرة عمػػى التػػأثير فػػي العػػامميف فػػي الييئػػة (حاليػػا – مسػػتقبميا) كتػػكجيييـ كارشػػادىـ لحفػػزىـ
لمعمؿ بأعمى درجة مف الكفاءة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ
 -1تتنب ػ ػػأ اإلدارة بالمش ػ ػػكالت كالمعكقػ ػػات المسػ ػػتقبمية
كتضع حمكؿ ليا.
 -2ت ػػدرب الع ػػامميف ب ػػدكائر الج ػػكدة كعماداتي ػػا ف ػػي
الجامعات كالكميات عمى إدارة الجكدة.

 -3تشارؾ العامميف في عمميات اتخاذ القرار.
 -4تعقػػد إدارة الييئػػة اجتماعػػات دكريػػة مػػع العمػػداء
كرؤساء الجامعات لالستفادة مف مقترحاتيـ.
 -5تتبنى الييئة سياسات فعالة لمتغيير كالتطكير.
 -6تػػكفر الييئػػة بيئػػة مشػػجعة لإلبػػداع كالعمػػؿ بػػركح
الفريؽ.
 -7تؤكػ ػ ػػد الييئػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى العالقػ ػ ػػات اإلنسػ ػ ػػانية بػ ػ ػ ػيف
القػ ػ ػ ػػائميف عمػ ػ ػ ػػى إدارة الجػ ػ ػ ػػكدة فػ ػ ػ ػػي الجامعػ ػ ػ ػػات
كالمؤسسات األكاديمية األخرل.
 -8تسػػاعد الييئػػة القػػائميف كالمسػػتيدفيف عمػػى تحقيػػؽ
أىدافيـ.
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ا مجال ا خامس  -ا م ارد (ا ماد ة – ا شر ة)  :إدارة القكل العاممة المتكفرة في الييئة كتختص بتدريب المكظفيف،

ك التقييـ كالمكافئة ،كالمحاسبة كالتأكد مف االمتثاؿ لقكانيف العمؿ ،كاستثمار مكاردىا بكجو عادؿ.

 -1تضع الييئة كصفنا كظيفينا لجميع القائميف بإدارة
الجكدة.
 -2تمنح الييئة صالحيات كافية لتمكيف القائميف مف
إنجاز مياميـ.
 -3تضع الييئة نظامنا لمكافأة األداء المتميز مف
القائميف كالمستيدفيف.
-4
-5
-6
-7

تؤكد الييئة عمى فعالية استخداـ المكارد ككسائؿ
التعميـ المتاحة.
تستعيف الييئة بمجاف مختمفة مف الخبراء لتجكيد
أدائيا.
يتـ تدريب العامميف كفؽ االتجاىات الحديثة
باستمرار.
تضع الييئة لكائح تبيف (الكاجبات ،كالحقكؽ)

 -8تحدد الييئة احتياجاتيا المادية كفقان لخطة المكازنة
المعتمدة مف الك ازرة.
ا مجال ا ادس -نطاق ا عمل :المالمح المحددة لطبيعة عمؿ الييئة ،كالخطكات كاإلجراءات التي تقكـ بيا لتحقيؽ
األىداؼ التي كجدت مف أجميا.
 -1يكجد لمييئة مكقع إلكتركني خاص بيا.

 -2تتالءـ البرامج الدراسية كالتخصصػات الحتياجػات
المجتمع كسكؽ العمؿ.
 -3ترتبط المناىج برسالة المؤسسة كأىدافيا مف خػالؿ
نظاـ كاضح لمقياس المستمر.

 -4تت ػػكفر مكاصػ ػػفات محػ ػػددة لمب ػ ػرامج الد ارسػ ػػية كفق ػ ػان
لمعايير المحتكل العممي.
 -5يكج ػػد نظ ػػاـ مح ػػدد معم ػػف لتقي ػػيـ أداء المؤسس ػػات
األكاديمية كبرامجيا.
 -6تكجػػد قاعػػدة بيانػػات دقيقػػة شػػاممة لمختمػػؼ الب ػرامج
كالتخصصات المعتمدة.
 -7يتػ ػػكفر التقي ػ ػيـ الػ ػػدكرم لممؤسسػ ػػات كبرامجيػ ػػا فػ ػػي
ضكء معايير الجكدة العالمية.

 -8تقػ ػ ػ ػ ػػكـ الييئػ ػ ػ ػ ػػة بتنظػ ػ ػ ػ ػػيـ المػ ػ ػ ػ ػػؤتمرات ككرش العمػ ػ ػ ػ ػػؿ
كاالجتماعات ذات العالقة بأدائيا كمبررات كجكدىا.
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