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ملخص:

هدفت الدراسة إلى قياس واقع اعتماد إدارة الجودة في كلية التربية بجامعة الكويت على معايير

المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها ،كما هدفت تعرف
الفروق في استجابات مجتمع الدراسة لواقع اعتماد إدارة الجودة في كلية التربية بجامعة الكويت على
معايير المؤسسة األوربية إلدارة الجودة  .ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي
المسحي ،وتم تطوير استبانة مكونة من أربعة مجاالت و( )73فقرة تم توزيعها على مجتمع الدراسة
البالغ ( )73عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه .وأظهرت النتائج وجود درجة منخفضة
لواقع اعتماد إدارة الجودة في كلية التربية بجامعة الكويت على معايير المؤسسة األوروبية إلدارة

الجودة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية ،كما تبين من خالل استجابات أفراد العينة ،أن
معيار القيادة قد جاء في الرتبة األولى من حيث التطبيق ،في حين جاء معيار نتائج العمل
المؤسسي في الرتبة األخيرة ،كما أظهرت استجابات أفراد العينة وجود تطبيق منخفض لجميع
المعايير .لم تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 =αتعزى
لمتغير الجنس ،ولجميع المعايير .كما لم تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة ( )0.05 =αتعزى لمتغير الرتبة األكاديمية ،ولجميع المعايير .وفي ضوء نتائج استجابات
أفراد العينة أوصى الباحثان بضرورة قيام كلية التربية بوضع خطة إستراتيجية بتسلسل زمني واضح
لتحقيق التميز ،وضرورة تطبيق معايير الجودة ،للوصول إلى مخرجات تعليمية ذات جودة عالية
تسهم في رفعة المجتمع.

الكلمات المفتاحية :إدارة الجودة ،معايير إدارة الجودة ،جامعة الكويت.
* كلية العلوم التربوية /الجامعة األردنية /األردن.
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The Status Quo of Depending in Quality Management in College of
Education at Kuwait University Upon the European Foundation for
Quality Management Standards from Point of View of its Faculty
Members
Elham Yousuf Mohammad Abdullah
Prof. Anmar Mustafa Alkaylani *
Abstract:
The study aimed at measuring the status quo of depending in quality
management in college of education at Kuwait University upon the
European Foundation for Quality Management Standards from point of
view of its faculty members. It also aimed at identifying the differences
between the status quo of depending in quality management in the college
of education at Kuwait University upon the European Foundation for
Quality Management Standards. The descriptive survey method was used.
To achieve the objective of the study, a questionnaire consisting of four
domains and (37) Items was developed, and distributed on the population of
the study which was consisted (63) faculty members of Ph.D. holders.
The results of the study showed a low degree of applying of quality
bases on the European Foundation for Quality Management from the point
of view of faculty members. Also the results showed that the leadership
standard ranked first in terms of applying, while key performance results
standard ranked last in the ranking of the other standards, generally the
results showed a low applying of all standards
The results did not show significant differences due to sex variable and
to all standards. And did not show significant differences due to academic
degree variable and to all standards. The researchers recommended that the
college of education develops a strategic plan to achieve excellence, and the
need to apply quality standards to reach educational outputs of high quality
that contribute to raising society.
Keywords: Quality Management, Quality Management Standards, Kuwait
University.
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المقدمة

اهتمت دول العالم بالتعليم منذ القدم بوضعه من أساسات تكوين رأس المال البشري ،وانعكس

ذلك على تقدم الدول وتطور حضاراتها ،وانتقل هذا التطور عبر الزمن من عصر الزراعة ثم
الصناعة حتى وصل إلى عصر التكنولوجيا الحديثة ،وما تلك المراحل إال نتيجة االهتمام بالعلم
والتعليم والتنمية البشرية التي عمادها إصالح نظام التعليم وخططه وأهدافه ومناهجه.
ويعد التعليم العالي من أهم مراحل البحث عن المعرفة وإعادة صناعتها ونشرها واستثمارها مع

القوى البشرية المؤهلة التي يتطلبها المجتمع في مسيرته التنموية؛ وذلك من أجل بناء مجتمع يسوده

المنطق في الحوار بين أفراده ،والختيار أفضل السبل للوصول إلى الحلول المناسبة للمشكالت التي
قد تعرقل نموه وتطوره سواء أ كانت تلك المشكالت اقتصادية ،أم اجتماعية ،أم إدارية ،أم سياسية

(.)Abdul Hay, 2012
وصحيح أن للمعرفة أهمية بالغة؛ إنما ليست القيمة بكثرة المعلومات ووفرتها بل تكمن القيمة
الحقيقية في حسن استثمار ما تحتويه هذه المعلومات من مفاهيم وقيم ومهارات وعالقات ،واألهم
من ذلك هو كيفية االستفادة منها واستثمارها بشكل صحيح .ولم تعد الفجوة بين البلدان النامية
والمتقدمة مجرد فجودة موارد ،بل هي فجوة معرفية تنموية تكنولوجية كبيرة باعدت المسافات لتجعل
لحاق الدول النامية بركب الدول المتقدمة صعبًا جدًا.

وقد عقدت الدول العزم على تدعيم التعليم وتطويره انطالقًا من أنه ثروة وقيمة ثقافية في حد
ذاته من ناحية ،وسعت مؤسسات التعليم العالي إلى تقديم قوى بشرية مؤهلة علمياً ومهنياً لسوق

العمل وأنه ركيزة لدفع عجلة التنمية من ناحية أخرى ،لذا فإن الجامعات في دول العالم تقوم
باإلسهام في عملية التنمية المستدامة ،وتعد جزءاً مهماً وحيوياً من المجتمع العام ،وإن كالً من
صناع للحضارة،
التعليم والتنمية تربطهما عالقة متوازية وتبادلية ،فالتعليم يركز على األفراد كونهم ّ
والتنمية تسهم في تقدم رأس المال البشري ،وعندما يزدهر التعليم فإن نجاحه ينعكس على التنمية

فتزداد فاعلية؛ وينعكس ذلك إيجاباً على المجتمع (.)Attia, 2012

وللتعليم العالي ثالثة توجهات حيوية تؤثر في اقتصاد المعرفة أال وهي إيجاد المعرفة ونقلها ونشرها.

وفي األساس فإن هذه المؤسسات توفر للخريجين كل ما يلزمهم من مهارات فنية وإدارية ومهنية في شتى

مجاالت المعرفة ( .)Donlagic, & Fazlic, 2015وقد ذكر بطاح )" )Battah,2017أن من المتفق
عليه بين المختصين والدارسين أن أهداف التعليم العالي تتلخص في ثالثة أهداف رئيسة هي:
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 التدريس بقصد تخريج كوادر مؤهلة أي مزودة بالمعارف والمهارات واالتجاهات الضرورية التي
تمكنها من شغل كافة الوظائف المطروحة في سوق العمل العام والخاص.

 البحث العلمي الذي يقوم به في العادة األساتذة المختصون وطلبة الدراسات العليا ،والذي يهدف
إلى االرتقاء بالمجتمع المحلي بل واإلنساني إن أمكن وعلى جميع الصعد والمستويات.

 خدمة المجتمع والمقصود هنا أن تقدم مؤسسات التعليم العالي خدمات استشارية وتوجيهية إلى
المجتمع المحلي بل والمجتمع الكبير الذي توجد فيه".
يعد التعليم العالي منارة اإلصالح والتغيير والتطور التي تصل بالمجتمع إلى مرحلة التمدن
والرفاهية من خالل تنمية مهارات ومعارف وقيم الشباب ونشر العلم والمعرفة وتلبية احتياجات المجتمع
بالتركيز على المنهجيات الصحيحة للبحث العلمي.
هذا وقد ارتبطت هذه التوجهات بجودة التعليم ونماذجه ،كما شهد موضوع الجودة اهتمامًا وتطو ًار

واسعًا على مراحل متعددة منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر ،وذلك بهدف تحسين كفاءة المنظمات المختلفة
بشكل عام ومؤسسات التعليم العالي بشكل خاص ،والتي تعد من أعمدة تقدم المجتمعات ورفاهيتها .فال

يكاد يمر يوم دون ظهور نتائج أو نظريات جديدة تضاف إلى بحر المعرفة ( .)Qaisi, 2016هذا وقد

ظهرت عديد من النماذج في هذا المجال منها:

األنموذج الياباني إلدارة التميز (أنموذج ديمنج :)Deming

أنشأ اتحاد العلماء والمهندسين اليابانيين جائزة ديمنج في عام 0590م ،وتقدم هذه الجائزة

للمنظمات التي تنجح في برامج تحسين الجودة ،وأيضًا تمنح لألفراد الذين يسهمون في إجراء بحوث
ودراسات لتطوير مبادئ إدارة الجودة الشاملة ،أو للذين يقدمون أساليب إحصائية تستخدم في إدارة
الجودة الشاملة .وإن أول شركة غير يابانية حصلت على الجائزة هي شركة فلوريدا للطاقة والضوء عام
0550م (.)Qaisi, 2016

ولألنموذج عشرة معايير تراجع كل عدة سنوات ،وقد ذكرها كل من البرواري وباشيوا (Al-

) Barwari & Bashewa,2011وتتمثل في سياسات المنظمة وتخطيطها للجودة الشاملة ،والتنظيم
والتنمية ،وتجميع المعلومات الخاصة بالجودة وتحليلها ،والقياس والتقويم ،وتنمية الموارد البشرية ،وتأكيد
الجودة ،والصيانة والتحكم ،وأنشطة التحسين ،والنتائج واآلثار ،وأخي ًار الخطط المستقبلية.
األنموذج األمريكي لجائزة بالدريج (:)Baldrige

أنشأ الكونجرس األمريكي جائزة بالدريج في عام 0523م لتشجيع الوعي وزيادته بأهمية جودة
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اإلدارة ،ولمكافأة المؤسسات األمريكية تم تصنيفها إلى ثالث فئات :صناعية ،وخدمية ومنها
المؤسسات التعليمية ،والمشروعات الصغيرة؛ على أن يتم منح الجائزة للمؤسسة التي تنجح في
تطبيق معايير إدارة الجودة .وتدير الجائزة الجمعية األمريكية للجودة (American )ASQ
 Society for Qualityويشرف عليها المعهد القومي للمعايير والتكنولوجيا التابع لو ازرة التجارة

األمري كية .وقد أطلق على الجائزة اسم مالكوم بالدريج وزير التجارة األسبق الذي كان من كبار
المدافعين عن إدارة الجودة .ولألنموذج سبعة معايير هي القيادة والتخطيط االستراتيجي والتركيز
على العميل والسوق ،ومعيار المعلومات والتحليل ،ومعيار الموارد البشرية ،وإدارة العمليات ،وأخي ًار

نتائج األعمال (.)Al-Barwari & Bashewa, 2011

األنموذج االسكتلندي للجودة )Scottish Quality Management System ( SQMS

هو نظام للتقييم الذاتي أسس عام 0557م لقياس جودة التعليم والتدريب االسكتلندي وتطويرهما،

وفي عام 0557م تم تسليط الضوء على نقاط القوة فيه واعتماده كإطار لتطوير الجودة لمقدمي التعليم
والتدريب المهني ،وكونه نجح في ذلك فقد قامت عديد من الدول كأستراليا وإنجلت ار وبولندا وآيرلندا بتبنيه.
فهو يتصف بالشمولية في إدارة مؤسسات التعليم ،ويركز على تلبية حاجات المستفيدين من معلمين،
وطلبة ،وأولياء أمور ،والمجتمع .يتكون من عشرة معايير يمكن تطبيقها على جميع المراحل الدراسية

تتمثل في اإلدارة االستراتيجية ،وإدارة الجودة ،والتسويق ورعاية العميل ،ومعيار الموارد البشرية ،وتكافؤ

الفرص ،ومعيار الصحة والسالمة ،واالتصال واإلدارة ،وخدمة اإلرشاد ،وتصميم البرنامج وتنفيذه ،وأخي ًار

معيار التقييم ومنح الشهادات( .موقع األنموذج االسكتلندي للجودة .)SQMS
األنموذج المؤسسي األوروبي إلدارة الجودة:

طور فيي عيام 0550م وقيد اسيتفاد مين التجيارب السيابقة إلدارة الجيودة مثيل جيائزة ديمينج Deming

 ،Prizeوجييائزة مييالكوم بالييدرج للجييودة – Malcolm Baldrige National Quality Award
 .MBNQAفييي البداييية منحييت الجييائزة للمؤسسييات التجارييية ،وبعييد ذلييك أصييبحت متاحيية للقطيياع الع ييام
وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،والشخصية (.)Hakes, 2007
عييرف محمييد ويحيييى ) (Mohammed & Yahia,2014األنمييوذج األوروبييي إلدارة الجييودة بأنييه
أنمييوذج شييامل يتضييمن مجموعيية ميين المعييايير التييي تييوفر إطييار للمنظمييات إلج يراء التقييييم الييذاتي وقييياس
العالق يية ب ييين االسي ييتراتيجية التنظيمي يية والنت ييائج ،وتمكي ييين المنظم يية م يين تحسي ييين األداء ،واس ييتخدام التغذيي يية
الراجعة في تصحيح األخطاء الواردة في العمل ،بهدف تحقيق األداء المتميز.
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وكذلك يعرف بأنه إطيار غيير إل ازميي للتحسيين المسيتمر للجيودة ،يم ّكين المؤسسية مين الرييادة ويؤهلهيا

لمسيتويات عالييية ميين األداء ،ويمكيين اسييتخدامه ميين قبييل أي نيوع ميين المنظمييات بغييض النظيير عيين القطيياع
أو الحجم أو الهيكل (.)British Quality Foundation, 2015
ويتضمن األنموذج تسعة معايير ضمن مجميوعتين ،خمسية منهيا تمثيل كيفيية التشيغيل ويطليق عليهيا

الممكنييات ( ،)Enablersوأربعيية معييايير تمثييل النتييائج ( .)Resultsالخمسيية األولييى تييتم فييي بيئيية المنظميية
وتش ييمل :القي ييادة ،اإلس ييتراتيجية ،المي يوارد البشي يرية ،الشي يراكة والمي يوارد ،العملي ييات .وتتض ييمن مع ييايير النت ييائج
األربعيية المتبقي يية كيفي يية قي يياس المنظم يية ألدائه ييا وه ييي :رض ييا الع يياملين ،ورض ييا العمي ييل ،ونت ييائج المجتم ييع،
ونتائج العمل الرئيسة.

وقد اعتمد االتحاد األوروبي للجودة جائزة سنوية يتم التقدم لها من قبل المؤسسات عليى مسيتوى

العالم لنشر ثقافة التميز وتشجيع المنظمات للسيعي نحيو التمييز مين خيالل التقيييم اليذاتي اليذي تجرييه

المنظميية للوقييوف علييى مسييتوى التميييز لييديها وبيييان نقيياط قوتهييا والمجيياالت التييي بحاجيية إلييى إدخييال

تحسييينات عليهييا حسييب المعييايير التسييعة ،أو التقييييم المؤسسييي الييذي تقييوم بييه الهيئيية المش يرفة علييى
الجيائزة ( .)EFQM, 2018وفيي هيذه الد ارسية تيم االعتمياد عليى أربعية معيايير مين األنميوذج ،ثالثية مين
معي ييايير الممكني ييات (القيي ييادة ،واإلسي ييتراتيجية ،والعمليي ييات) ومعيي ييار مي يين معي ييايير النتي ييائج هي ييو (نتي ييائج األداء

الرئيسية) ،إذ تعد هذه المعايير أساسية ومهمة للغاية وتشترك في كثير من نماذج الجودة الشاملة.
التعليم العالي في دولة الكويت:

يعد التعليم العالي البوابة التي من خاللها يدخل الفرد سوق العمل بمجاالته المختلفة ومنها يبدأ

العطاء وبناء المجتمع وتنميته وازدهاره ،وِلما للجامعات بمختلف كلياتها وتخصصاتها من تأثير في بناء

رؤى الطلبة وأفكارهم واتجاهاتهم ،جاءت أهمية إنشاء الصرح الجامعي؛ وأنشئت جامعة الكويت في عام
0577م .ومع التقدم الذي شهدته الكويت أصبح هناك ازدياد في أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم
تطور نسب الملتحقين
الجامعي على اختالف أنواعه سواء حكومي أم خاص .ويالحظ من الشكل (ّ )0
بالتعليم الجامعي بدولة الكويت خالل الفترة من سنة  0220إلى 0200م.
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شكل ( )1تطور نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعي

المصدر :تقرير االستعراض الوطني للتعليم للجميع بحلول  :5112الكويت.

ومي ييع ازديي يياد أعي ييداد خريجي ييي المرحلي يية الثانويي يية مي يين ذكي ييور وإني يياث ورابي يية األغلبيي يية في ييي االلتحي يياق

بالجامعييات ،ظهييرت الحاجيية الماسيية لضييبط جييودة التعليييم؛ ووضييع ض يوابط ضييرورية لضييمان جييودة أداء
تلك المؤسسات لتكون رافدًا مهمًا في عمليية إعيداد القيوى العاملية فيي الدولية .ومميا تقيدم ذكيره أظهير الحاجية

إلى ضرورة تعرف واقع اعتمياد كليية التربيية بجامعية الكوييت عليى معيايير التمييز ،األمير اليذي س ّيو للباحثية
القيام بهذه الدراسة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها

شييهد التعليييم العييالي توسييعًا كمي يًا ونوعيييًا خاصيية فييي الييدول المتقدميية خييالل العقييود الماضييية ،ممييا

سييبب فجييوة كبي يرة فييي مسييتوى التعليييم بييين الييدول المتقدميية وبقييية الييدول ،وأدى ذلييك إلييى تحييرك أغلبييية دول

العييالم بمناشييدة حكوماتهييا ومسييؤوليها بتطييوير مؤسسييات التعليييم العييالي والمنيياداة بضييرورة أن يحظييى التعليييم
باهتمييام بييالغ ،وإن دولنييا العربييية لهييي أحييوج إلييى تلبييية النييداء وإجابيية المناشييدة وذلييك بسييبب وجييود عديييد ميين
القضييايا التييي تمثييل تحييديات أساسييية تواجييه التعليييم الجييامعي فييي عالمنييا العربييي بشييكل عييام والتييي منهييا قليية
جي ييودة التعلي يييم بشي ييكل ال يي ييؤمن الوصي ييول إلي ييى مواكبي يية التطي ييورات العلميي يية والتغيي ي يرات الس ي يريعة في ييي شي ييتى
المجياالت العلميية ،ومحدودييية المقيدرة عليى الجمييع بيين إعيداد الكفيياءات مين الخيريجين وتطبيييق م ارحيل تقييدم
المعرفيية ميين خييالل البحييث العلمييي ،وفييي دوليية الكويييت يتمثييل التحييدي األكبيير الييذي يواجييه جامعيية الكويييت
هييو ازدييياد أعييداد خريجييي المرحليية الثانوييية ومحدودييية الطاقيية االسييتيعابية لهييم .إن مواجهيية هييذه المشييكالت
وحلها مين شيأنه أن يقليل الفجيوة بيين الوضيع القيائم والميأمول ،بيل ويصيبح التمييز قائمياً عليى مقيدرة الجامعية

علييى مواجهيية هييذه التحييديات ،ووضييع الحلييول المناسييبة لهييا ،والمسييتفيد فييي النهاييية هييو الفييرد الييذي يمثييل
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أساس المجتمع وتنميته.
ونظ ي ًار لتطييور أنظميية الجييودة ومعييايير التميييز التييي أصييبحت مؤسسييات الييدول بشييكل عييام والتربوييية

بشييكل خيياص تسييتفيد منهييا لتحظييى بييالميزة التنافسييية بييين مثيالتهييا فييي شييتى أنحيياء العييالم ،وكييون جامعيية
الكويييت هييي المنييارة التعليمييية التييي يقييوم عليهييا التعليييم العييالي فييي دوليية الكويييت ،وميين األهمييية البالغيية فييي

تيوفر أسييس الجييودة ومعييايير التميييز وتطبيقهييا ،ظهييرت مشييكلة الد ارسيية والتييي تييتلخص باإلجابيية عيين السيؤال
اآلتي:
ما واقع اعتمااد إدارة الجاودة فاي كلياة التربياة بجامعاة الكويات علاى معاايير المؤسساة األوروبياة

إلدارة الجودة؟

وعليه تمت اإلجابة الدراسة عن السؤالين اآلتيين:

 .0م يا واقييع اعتميياد إدارة الجييودة فييي كلييية التربي يية بجامعيية الكويييت علييى معييايير المؤسسيية األوربي يية إلدارة
الجودة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟

 .0ه ييل هن يياك ف ييروق ذات دالل يية إحص ييائية عن ييد مس ييتوى ( )0.05 =αب ييين متوس ييطات اس ييتجابات عين يية
الد ارسيية علييى واقييع اعتميياد إدارة الجييودة فييي كلييية التربييية بجامعيية الكويييت علييى معييايير التميييز الخاصيية
بالمؤسس يية األوروبي يية إلدارة الج ييودة م يين وجه يية نظ يير أعض يياء هيئ يية الت ييدريس تع ييزى لمتغي ييري (الج يينس

والرتبة األكاديمية)؟
هدف الدراسة

هييدفت الد ارسيية إلييى قييياس واقييع اعتميياد إدارة الجييودة فييي كلييية التربييية بجامعيية الكويييت علييى أربعيية

معييايير ميين معييايير المؤسسيية األوربييية إلدارة الجييودة ميين منظييور تربييوي ،وتعييد هييذه المعييايير دليييالً مرشييدًا
لقيييادات الكلييية وأعضيياء هيئيية التييدريس فيهييا .كمييا هييدفت الد ارسيية تعييرف الفييروق فييي اسييتجابات مجتمييع
الد ارسية لواقيع اعتميياد إدارة الجيودة فيي كلييية التربيية بجامعية الكويييت عليى معيايير التميييز الخاصية بالمؤسسيية

األوروبية إلدارة الجودة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها.
أهمية الدراسة

تكمن األهمية النظرياة للد ارسية فيي أنهيا تبيين واقيع اعتمياد كليية التربيية بجامعية الكوييت عليى معيايير

يؤمييل أن تسيتفيد ميين نتييائج
التمييز وتطبيييق للجيودة الشيياملة فيهيا .وتكميين األهميااة اإلجرائياة للد ارسيية فيي أن ّ

الدراسة كل من الجهات اآلتية:

 أصحاب القرار في جامعة الكويت وو ازرة التعليم العالي في اإلشراف على تطبيق معايير التميز
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بكلية التربية وجميع كليات جامعة الكويت.
 قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس من خالل عمليات التقييم الذاتي والتطوير المستمر.
 الباحثون من خالل االستفادة من األدب النظري ونتائج هذه الدراسة.
مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية
تتمثل مصطلحات الدراسة باآلتي:

موجييه نحييو تحسييين
إدارة الجااودة ( :)Quality Managementهييي نظييام إداري متكامييل ّ
جييودة المنتجييات والخييدمات بمشيياركة جميييع اإلدارات والوظييائف فييي المؤسسيية ( & Albarwari
.)Bashyoh, 2011
وتع ييرف إدارة الج ييودة إجرائيي يًا بأنه ييا نظ ييام ي ييدار م يين القم يية يه ييدف إل ييى تق ييديم الخ ييدمات والمنتج ييات

بفاعلية للوصول إلى رضا متلقي الخدمة بما يفوق توقعاته.

معااايير إدارة الجااودة ( :)Quality Management Standardsهييي المسييتوى األنمييوذجي

ياء علييى
المطلييوب لييألداء ،وهييي اإلطييار المرجعييي الييذي يقييوم علييى أساسييه األداء ال يواقعي؛ والييذي يحييدد بني ً
هذه المعايير درجة اقتراب أو ابتعاد العمل منها (.)Qaysi, 2016

وإجرائيي يًا ه ييي مجموع يية األس ييس الت ييي يمك يين االس ييتناد إليه ييا ف ييي مؤسس ييات التعل يييم الع ييالي لتحوي ييل

المدخالت إلى مخرجات بمواصفات عالية تصل إلى مرحلة التميز.

جامعاااة الكويااات  :Kuwait Universityه ييي مؤسس يية حكومي يية تم يينح ش ييهادات بك ييالوريوس

وماجسييتير ودكتييوراه للطلبيية الملتحقييين بهييا ،تأسسييت فييي  2أكتييوبر 0577م وتضييم  01كلييية ( Kuwait
.)University, 2018

حدود الدراسة

تكييون مجتمييع الد ارسيية ميين أعضيياء هيئيية التييدريس بكلييية التربييية بجامعيية الكويييت .وذلييك فييي العييام

الدراسي (.)0202/0203
الدراسات السابقة ذات الصلة:

د ارس يية عبي ييد ) )Obaid,2010الت ييي ه ييدفت إل ييى تع ييرف إدارة الج ييودة الش يياملة ودوره ييا ف ييي تط ييوير

مؤسسييات التعليييم العييالي ،وتوضيييح دور التييدريب علييى نظييام الجييودة فييي تطييوير مؤسسييات التعليييم العييالي
بالتركيز على تجربية جامعية السيودان للعليوم والتكنولوجييا فيي تطبيقهيا لنظيام التقيويم اليذاتي وضيمان الجيودة.
وأظهييرت نتييائج الد ارسيية أن إلدارة الجييودة الشيياملة دو اًر كبيي اًر فييي تطييوير مؤسسييات التعليييم العييالي .وأظهييرت
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نتييائج الد ارسيية أيض يًا أن التييدريب المبنييي علييى نظييام إدارة الج يودة الشيياملة لييه دور كبييير فييي تطييوير جامعيية
السييودان للعلييوم والتكنولوجيييا ،كمييا كشييفت نتييائج الد ارسيية أن أهييم معوقييات تطبيييق إدارة الجييودة الشيياملة هييو
مقاومة التغيير وتأخر اإلدارة العليا في تنفيذ الجودة الشاملة في النظام التعليمي.
ود ارسي يية الشي ي يري

) )Alsharif,2012ف ي ييي األردن الت ي ييي ه ي ييدفت إل ي ييى اقتي ي يراح أأنم ي ييوذج إلدارة

الجامعات في المملكية العربيية السيعودية فيي ضيوء متطلبيات إدارة الجيودة الشياملة فيي التعلييم العيالي.
وكان ييت النتي ييائج أن تقي ييديرات أعضي يياء هيئي يية الت ييدريس في ييي الجامعي ييات الحكوميي يية لدرج ي ية تطبيي ييق إدارة
الج ي ييودة الش ي يياملة كان ي ييت متوس ي ييطة ،إذ حص ي ييلت مج ي يياالت (خدم ي يية المجتم ي ييع ،وإس ي ييتراتيجية العم ي ييل،
والتخط ي يييط االس ي ييتراتيجي ،والقي ي ييادة المجتمعيي ي ية  ،والثقاف ي يية التنظيمي ي يية ،والطال ي ييب ،والبح ي ييث العلم ي ييي،
والتقييويم ،وإدارة صيينع الق ي اررات ،وإدارة الم يوارد البش يرية) علييى تقييديرات متوسييطة ،بينم يا حصييل مجيياال
(الرؤية والرسالة ،وعضو هيئة التدريس) على تقديرات مرتفعة.
د ارس يية ب ييدرخان ) )Badrakhan,2013الت ييي ه ييدفت إل ييى تع ييرف درج يية تطبي ييق مع ييايير النوعي يية
عميان األهليية فيي األردن ،وذليك مين وجهية نظير أعضياء الهيئية التدريسيية فييي
وضيمان الجيودة فيي جامعية ّ

الجامعة .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة جاء بدرجة مرتفعة.

أما دراسة لسيفيكي ) )Lisievici,2015بعنوان :الجانب المنسي للجيودة :جيودة التعلييم تؤسيس

لبنيياء التييأثير فييي نظييام ضييمان الجييودة ( (0209ميين جامعيية  Spiru Haretكلييية الفلسييفة والعلييوم
التربوييية فييي رومانيييا .فق يد هييدفت إلييى تقييديم أنمييوذج بييديل ميين أنظميية جييودة التعليييم يمكيين اسييتخدامه
كأساس لتحسين صياغة القوانين والممارسات المتبعة لتحسين جودة التعليم .ويركز فيي هيذا األنميوذج
عليى جمييع الجهيات المعنييية بالعمليية التعليميية ويضييم لهيا أيضيا بعيض االحتياجييات التيي ي ارهيا مهميية
والتييي قييد تغفلهييا األنظميية األخييرى تمامييا .خلصييت الد ارسيية إلييى أن النظييام الحييالي لضييمان الجييودة فييي

التعليم العالي في بلد مثل رومانيا قد أدى إلى عدد كبير من العواقب السلبية غير المتوقعة ،والتيي قيد

تكييون بسييبب األسييس المفاهيمييية للنظ ييام والتييي ل يم تكيين خاض ييعة ألي تييدقيق علمييي .ولتخطييي ه ييذه
العقبات تم تقديم نظام بديل آخر يدعو إلى إجراء إصالح شامل.

ودراسة أحمد ) )Ahmed,2015بالغردقة في مصر ،والهادفة إلى تطوير األداء المؤسسي

بجامعة جنوب الوادي في ضوء معايير أنموذج التميز للمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة (األنموذج
األوروبي إلدارة التميز) ،من خالل التعرف إلى واقع األداء المؤسسي ،والمعوقات التي تواجه إمكانية
تطبيق الجامعة لألنموذج  ،ثم وضع تصور مقترح لتطوير األداء المؤسسي بالجامعة .وأظهرت نتائج
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الدراسة توافر جميع المحاور التي ترصد واقع األداء المؤسسي بجامعة جنوب الوادي في ضوء
معايير األنموذج األوروبي إلدارة التميز بدرجة متوسطة ،وكانت أبرز المعوقات التي تواجه الجامعة
لتطبيق األنموذج كثرة األعباء الملقاة على أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية ،واياب الدعم المالي
الالزم لتطبيق إدارة التميز.

دراسة حداد وجودة ) )Haddad, Joudeh,2015في األردن التي هدف إلى بيان درجة

تحقيق الو ازرات والمؤسسات الفائزة بجائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية لثقافة

التميز من وجهة نظر العاملين فيها ومتلقي الخدمة ،وكذلك أثر ثقافة التميز في مستوى رضا متلقي

الخدمة بوجود معايير التقييم المعتمدة في الجائزة كمتغير وسيط .وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك
تأثير معنويًا لثقافة التميز في المؤسسات الحكومية الحاصلة على الجائزة في تطبيق معايير التقييم
ًا
المعتمدة في الجائزة .كما أن هناك أث ًار لثقافة التميز في مستوى رضا متلقي الخدمة بوجود معايير
التقييم المعتمدة في الجائزة كمتغير وسيط.

ودراسة الحبوب ) )Al Haboob,2015التي هدفت إلى بناء إستراتيجية لتطوير التعليم العالي في
ضوء معايير الجودة الشاملة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .وأظهرت النتائج وجود فجوة في

تطبيق المجاالت اآلتية (السياق المؤسسي ،وجودة التعلم والتعليم ،ودعم تعليم الطلبة ،ودعم البنية
وبناء على نتائج الدراسة تم بناء
التحتية ،واإلسهامات االجتماعية) وقد حصلت على درجات متوسطةً .
إستراتيجية لتطوير التعليم العالي في ضوء معايير الجودة الشاملة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
دراسة بعنوان :الجوانب االقتصادية المعاصرة إلدارة جودة التعليم في الجامعة ( )0209قدمها
عدد من الباحثين الروس Glushak, Katkow, Olga, Katkowa & Kovaleva :للجامعة
الوطنية في والية بريانسك في روسيا .هدفت الدراسة إلى تعرف ارتباط ارتفاع معدل التوسع في
التعليم العالي والحاجة إلى ضمان جودته بزيادة النفقات على التع ليم من قبل الدولة وقطاع األعمال
والمستهلكين للخدمات التعليمية ،وهي أمور تحدد األهمية االقتصادية إلدارة الجودة في المؤسسات
التعليمية .وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة تضمنت اآلتي :أن مفهوم إدارة الجودة
االقتصادية في الجامعة يعد عامال مستقال يعكس نشاطاً هادفاً ومنظماً في مجال الجودة على أساس

المعايير االقتصادية ،وتكمن أهمية هذا المعيار في اعتماده على تحديد فئات الجودة االقتصادية
كمؤشرات لتقييم الوضع وصنع القرار في الجامعة في مجال الجودة .وينبغي أن ينص على ضمان
جودة التعليم في الوثائق اإلستراتيجية المتعلقة بتنمية المجتمعات ،وينبغي أن تحدد أهمية إدارة
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الجودة بوصفها نشاطا هادفا لتلبية االحتياجات المتزايدة لألطراف المعنية في األنشطة التعليمية
وضمان معايير الجودة لألنشطة التعليمية القائمة على التحكم في العمليات التي تركز على النتائج
والكفاءة.
هدفت دراسة أبو حميدان ) )Abu Humaidan,2016إلى اقتراح آليات إلدارة التميز في

الجامعات األردنية وفق أنموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة  EFQMأنموذج التميز .وأشارت

نتائج الدراسة إلى أن التقدير الكلي لواقع إدارة التميز في الجامعات األردنية جاء بدرجة متوسطة

على جميع المجاالت .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع إدارة التميز تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي .ووجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع إدارة التميز تعزى لمتغير الرتبة

األكاديمية.
دراسة ساري ،فيرات وكرادومان ) )Sari, Firat & Karaduman,2016التي هدفت إلى
دراسة جودة الت عليم في جامعات قبرص والتي تعد من الدول النامية من خالل التركيز على عدد من
العوامل المؤثرة في ذلك مثل هياكل التعليم العالي ،ونظم البلدان المتقدمة والنامية للتعليم العالي،
وآثار السعي لتحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي ،وشبكة المعلومات واستخدام التكنولوجيا
الحديثة في مؤسسات التعليم العالي  .وخلصت الدراسة إلى أن نظم التعليم العالي المتبعة في
مؤسسات التعليم العالي في الجامعات القبرصية ال ت في بمتطلبات الجودة التعليمية المطلوبة .وأنه
يتوجب على الجهات المعنية أن تعمل على تغيير هذا الواقع من خالل النظر في تغيير سياساتها
وأنظمتها .كما خلصت الدراسة إلى أن مؤسسات التعليم العالي ليست وحدها المسؤولة عن هذا

التغيير بل يجب أن يشارك في ذلك المؤسسات الحكومية األخرى بما فيها القانونية منها.

دراسة ماز ،كارا ،ايدوجان ،أولسي واردور & (Eryılmaz, Kara, Aydogan, Olcy
) Erdur,20156هدفت إلى إجراء دراسة حالة حول إدارة الجودة في مؤسسات التعليم العالي في
بلد نا ٍم مثل تركيا ،وكانت العينة البحثية كبيرة نسبياً إذ بلغت ( 010بين كليات ومعاهد) وقد وزعت
االستبانة على مديري الكليات والمعاهد .وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن مؤسسات

كبير خالل السنوات األخيرة للوصول إلى تحقيق الجودة ،إال
التعليم العالي التركية قد أظهرت تحسنا اً
أنه ال يزال أمامها طريق طويل لتقطعه.
التعقيب على الدراسات السابقة:

تناولت الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية عديداً من الموضوعات المتعلقية بد ارسية تطبييق
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مؤسسات التعليم العالي لمبادئ إدارة الجودة الشاملة ومعاييرها على اختالف نماذجها ،ويدل ذلك على أهمية
الحاجة إلى تطبيق معايير الجودة في مجال التعليم العالي نظ ًار لفاعلية عناصرها في تحسين األداء وتطوير
الخدمات المقدمة وانعكاس ذلك على جيودة المخرجيات وهيم الخريجيون؛ وبالتيالي تلبيية حاجيات سيوق العميل
وتنمية المجتمع .وهذا ما تشابهت معه هذه الدراسة مع دراسة ساري ،فيرات وكرادومان ( & Sari, Firat

 )Karaduman, 2016ود ارسيية أحمييد ( .)Ahmed, 2015وتختلييف هييذه الد ارسيية مييع د ارسيية بييدرخان
عميان األهليية جياءت
( )Baderkhan, 2013والتي أظهرت نتائجها أن تطبيق معايير الجيودة فيي جامعية ّ
بدرجة مرتفعة .وتتميز هذه الدراسة بأنها الد ارسية األوليى التيي تطبيق عليى كليية مين كلييات جامعية الكوييت؛
وهيي كلييية التربيية .وقييد اسييتفادت الباحثية ميين بعيض األدوات التييي تييم اسيتخدامها فييي الد ارسيات السييابقة فييي
تطوير أداة الدراسة الحالية ،كما استنارت بمراجع الدراسات السابقة في كتابة اإلطار النظري.
منهجية الدراسة:

تبنييت الد ارسيية الميينهج الوصييفي المسييحي الييذي يعتمييد علييى وصييف متغي يرات الد ارسيية باالعتميياد علييى

مقاييس اإلحصاء الوصفي ،ومن ثم تم تقديم النتائج والتوصيات.
مجتمع الدراسة وعينتها:

شييمل مجتمييع الد ارسيية جميييع أعضيياء الهيئيية التدريسييية فييي كلييية التربييية بجامعيية الكويييت ميين حمليية

درجة الدكتوراه فقط وعددهم  73عضوًا.

عينة البحث:

تيم اختييار مجتميع الد ارسية كيامالً فيي كلييية التربيية لتشيكيل عينية الد ارسية ،ويوضيح الجيدوالن رقييم ()0

و( )0تييوزع عينيية الد ارسيية وفقييا لمتغيييري الجيينس والرتبيية األكاديمييية .إذ تييم توزيييع ( )73اسييتبانة علييى أف يراد
العينة ،واسترداد ( )72استبانة.
المتغير

الجدول ( :)1توزع عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس

الجنس
المجموع
المتغير

التكرار
12
05
73

الفئة
ذكر
أنثى

النسبة المئوية%
30
02
%022

الجدول ( :)5توزع عينة الدراسة وفقًا لمتغير الرتبة األكاديمية

الرتبة األكاديمية
المجموع

التكرار
07
11
73

الفئة
أستاذ
أستاذ مساعد
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أداة الدراسة:

تم تطوير استبانة لتعرف واقع اعتماد إدارة الجودة في كلية التربية بجامعة الكويت على معايير

المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة وأهميتها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،إذ تم االستئناس بعدد
من الدراسات السابقة مثل دراسة أحمد ) ،)Ahmed,2015ودراسة حداد)،(Haddad, Joudeh,2015
ودراسة أبو حميدان ) ،)Abu Humaidan,2016ومن ثم تحكيم االستبانة.
وتكونت االستبانة في البحث الحالي من جزأين رئيسين ،هما:
 .0البيانات الديموغرافية ،وتشملت:
أ .الجنس :ذكر ،أنثى

ب .الرتبة األكاديمية :أستاذ ،وأستاذ مساعد
 .0فقرات االستبانة :تقيس االستبانة درجة اعتماد إدارة الجودة في كلية التربية بجامعة الكويت على
معايير المؤسسة األوربية إلدارة الجودة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،وتتمثل معايير التميز
في :القيادة ،اإلستراتيجية ،والعمليات ،ونتائج األداء الرئيسة.
صدق األداة:

تم التحقق من صدق األداة من خالل صدق المحتوى  ،Content Validityإذ تم عرض

االستبانة على مجموعة من ذوي الخبرة لالطالع عليها ،والحكم عليها في المحتوى والبناء والمناسبة؛
من خالل إبداء الرأي في البناء اللغوي للفقرات ،وانتماء الفقرة للمجال الذي تندرج ضمنه ،وإضافة أو

حذف أو دمج ما يروه مناسبًا ،وتم األخذ بآرائهم وتعديل ما يلزم.
ثبات األداة:

استخدم معامل االتساق الداخلي بتطبيق معادلة كرونباخ ألفا ( :(Cronbach Alphaللتحقق من

درجة ثبات المجاالت ،من خالل استخراج قيمة هذا المعامل لكل فقرة من فقرات االستبانة ودرجة

ارتباطها بمجالها.

الجدول ( :)3معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ((Cronbach Alpha
الرقم
1
2
3
4

البعد
القيادة
اإلستراتيجية
العمليات
نتائج األداء الرئيسية

قيمة ألفا
0.94
0.95
0.94
0.92

يالحظ أن قيم معادلة كرونباخ ألفا لفقرات أداة الدراسة تراوحت ما بين ( ،)2.59 – 2.50وهذا
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مؤشر على ثبات فقرات أداة الدراسة ،وموثوقيتها.
المعالجة اإلحصائية:

تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي كميزان لفقرات اإلستبانة ،وتم تصحيح الفقرات وفقًا لهذا

المقياس ،إذ كانت أوزان البدائل كما يأتي( :عالية جدًا ،عالية ،متوسطة ،منخفضة ،منخفضة جدًا).

االستجابات إلى خمسة مستويات متساوية المدى ،إذ كانت كل درجة =  2.2من

وتم تصني

خالل المعادلة :المدى = (أعلى وزن – أقل وزن) ÷ عدد البدائل ،ويوضح الجدول رقم ( )1توزيع
المتوسطات الحسابية على أوزان االستجابات.

الجدول ( :)4توزيع المتوسطات الحسابية على أوزان االستجابات

الدرجة

عالية جدا
1.00 – 9

النتائج ومناقشتها:

عالية
7.10 – 1.02

متوسطة
0.70 –7.12

منخفضة
0.20 – 0.7

منخفضة جدا
0 - 0.2

أو ًال :نتائج اإلجابة عن السؤال األول :ما واقع اعتماد إدارة الجودة في كلية التربية بجامعة
الكويت على معايير المؤسسة األوربية إلدارة الجودة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع اعتماد

إدارة الجودة في كلية التربية بجامعة الكويت على معايير المؤسسة األوربية إلدارة الجودة من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس ،والجدول( )9أدناه يوضح ذلك.
الجدول ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع اعتماد إدارة الجودة في كلية التربية بجامعة

الكويت على معايير التميز الخاصة بالمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
الرتبة
1
5
3
4

البعد
القيادة
اإلستراتيجية
العمليات
نتائج األداء الرئيسة
الدرجة الكلية

مرتبة تنازليًا

المتوسط الحسابي
2.58
2.38
2.36
2.22
2.38

االنحراف المعياري
0.96
0.93
0.83
0.86
0.85

الدرجة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة

يبين الجدول ( )9أن المتوسط الحسابي لمعيار (القيادة) قد بلغ ( )0.92وبأهمية نسبية
منخفضة ،وبهذا جاء بالرتبة األولى بين معايير المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة ،في حين بلغ

المتوسط الحسابي لمعيار (نتائج األداء الرئيسة) ( ،)0.00وبأهمية نسبية منخفضة ،وهو بذلك يكون
بالرتبة األخيرة ،كما أن الدرجة الكلية قد بلغت ( ،)0.72وبأهمية نسبية منخفضة .وقد تم حساب
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل معيار على
حدة ،وكانت على النحو اآلتي:
المعيار األول :القيادة ()Leadership

ويشمل كيفية قيام القادة بتطوير الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية ونشر ثقافة التميز من خالل

تجسيد القدوة الحسنة في تبني هذه الثقافة من حيث االلتزام بالمبادئ والقيم واللوائح السلوكية ،وذلك
من خالل االطالع على متطلبات السلوك الوظيفي المعتمد وااللتزام بتطبيقه ،وأيضًا تأكيد تطوير

ال عن التواصل الفعال مع المتعاملين من أعضاء
أنظمة العمل وتطبيقها وتحسينها باستمرار ،فض ً
هيئة تدريس وإداريين وطلبة والجهات الخارجية وممثلي المجتمع.

الجدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة للفقرات المتعلقة بمعيار القيادة

الر
قم
0
0
7
1
9
7
3
2
5

02

الفقرة
يوجد توصي واضح لمهمة عضو هيئة التدريس في الكلية
تتوافر نظرة مستقبلية وإيمان بالرؤية
تتوافر الخطط واألهداف بوضوح
يوجد وضوح في األولويات المطروحة في أقسام الكلية
تهتم الكلية بالتغذية الراجعة لتحسين الممارسة في العمل
ترتبط الكلية بالمجتمع المحلي
تهتم الكلية بخطط الجامعة المستقبلية
تحرص الكلية على تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس
تشجع الكلية نشر ثقافة التميز
تستخدم الكلية أساليب التحفيز والتقدير والدعم االيجابي ألفراد
الجامعة
الدرجة الكلية

الوسط
الحسابي
2.90
2.63
2.77
2.53
2.37
3.00
2.83
2.47
2.03

االنحراف
المعياري
1.61
1.07
1.22
1.14
0.93
1.31
1.05
1.17
1.03

2
5
4
6
8
1
3
7
10

2.23

1.07

9

2.58

0.96

الرتبة

الدرجة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
منخفضة
منخفضة
متوسطة
متوسطة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة

يبين الجدول ( )7أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة لجميع فقرات معيار القيادة

تساوي ( )0.92وهي درجة منخفضة ،وقد تراوحت الدرجات ما بين ( ،)3.00-2.03إذ جاءت الفقرة
التي تنص على "ترتبط الكلية بالمجتمع المحلي" في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ (،)3.00
بينما جاءت الفقرة "تشجع الكلية نشر ثقافة التميز" في الرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (.)2.03
وبلغت الدرجة الكلية ( .)0.92ويمكن تفسير هذه النتائج بأن هناك حاجة ماسة لتعزيز جانب القيادة
في كلية التربية ،وإن أحد أسباب ضعف نتائج معيار القيادة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
دور بالغ
ربما يرجع إلى انخفاض درجة تشجيع الكلية لنشر ثقافة التميز ،وترى الباحثة أن للقياديين ًا
األهمية في عملية نشر ثقافة التميز وتعزيز الجودة الشاملة والتحسين المستمر لألداء ،وما لذلك من
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أثر إيجابي في أداء أعضاء هيئة التدريس واإلداريين وحتى الطلبة ،كما يالحظ ذلك في دراسة حداد
وجودة ) )Haddad and Joudeh,2015التي درست مدى تحقيق الو ازرات والمؤسسات الفائزة
بجائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية لثقافة التميز من وجهة نظر العاملين
فيها ومتلقي الخدمة ،إذ كانت النتيجة أن هناك تأثي ًار معنويًا لثقافة التميز في المؤسسات الحكومية
الحاصلة على الجائزة في تطبيق معايير التقييم المعتمدة ،كما أن هناك أث ًار لثقافة التميز في مستوى

رضا متلقي الخدمة .وإن الرتباط الكلية بالمجتمع المحلي وتأثير ممثليه عليها األثر الواضح على

معيار القيادة؛ على الرغم من المحاوالت عديدة لعملية اإلصالح والتطوير وتحسين األداء إال أن
ارتباط الكلية الوثيق بالمجتمع قد يعد عائقًا من العوائق التي تواجهها القيادات في تطبيق معايير
وأسس الجودة .وقد يرجع انخفاض النتيجة إلى ض عف اهتمام الكلية بالتغذية الراجعة لتحسين

الممارسة في العمل كون الكلية تتبع قطاعًا حكوميًا ذا إجراءات روتينية غير مرنة.
المعيار الثاني :اإلستراتيجية ()Strategy

ويبنيى هيذا المعييار عليى تحدييد االحتياجيات الحاليية والتوقعيات المسيتقبلية ووضيع اسيتراتيجيات

واضحة تركز على تطيوير الغاييات واألهيداف والخطيط والسياسيات ونشيرها ،وذليك مين خيالل تجمييع
المعلومات الكافية لضمان فهم بيئة العمل وتحقيق األهداف المرجوة.
الجدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة للفقرات المتعلقة بمعيار
اإلستراتيجية

الرقم

الفقرة

0
0
7
1
9
7

لدى الكلية أهداف واضحة يمكن قياسها
تترجم خطط الكلية إلى خطوات عمل مكتوبة
تعكس خطة الكلية رؤية الجامعة ورسالتها
يشترك أعضاء هيئة التدريس في وضع خطط الكلية وتنفيذها
يعتمد وضع خطة الكلية على احتياجاتها المستقبلية
تعتمد خطة الكلية على توقعات المستفيدين منها
تعتمد استراتيجيات الكلية على معلومات مرتبطة بالدراسات
والبحث العلمي
هناك عمليات مراجعة للخطط وتعديلها وتحسينها حسب
المطلوب
تستفيد خطط الكلية واستراتيجياتها من بيانات قياس األداء
السابقة
تعتمد الكلية أسلوب التخطيط لتحقيق أهدافها
الدرجة الكلية

3
2
5
02
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الوسط
الحسابي
2.43
2.50
2.60
2.03
2.43
2.30

االنحراف
المعياري
1.43
1.36
1.27
1.13
1.04
0.87

4
2
1
9
4
7

2.37

0.99

6

منخفضة

2.40

1.00

5

منخفضة

2.27

1.08

8

منخفضة

2.47
2.38

1.04
0.93

3

منخفضة
منخفضة

الرتبة

الدرجة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة

واقع اعتماد إدارة الجودة في كلية التربية بجامعة الكويت.......

إلهام يوسف عبدهللا ،أ .د .أنمار الكيالني

تبين النتائج في الجدول ( )3أن الدرجة الكلية للمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة حول
معيار اإلستراتيجية قد بلغت ( ،)0.72وقد تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين ( ،)2.60-2.03إذ
جاءت الفقرة التي تنص على "تعكس خطة الكلية رؤية الجامعة ورسالتها " في الرتبة األولى

وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.60ويعزى ذلك لوجود خطة إستراتيجية معتمدة تحتوي على رؤية ورسالة

وأهداف مكتوبة ومعلنة للجميع ،بينما جاءت الفقرة "يشترك أعضاء هيئة التدريس في وضع خطط

الكلية وتنفيذها" بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( .)2.03ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى ضعف
إشراك أعضاء هيئة التدريس وجميع المعنيين في وضع الخطة وما لذلك من أهمية بالغة؛ إذ تعد
عملية جمع المعلومات واالقتراحات المقدمة منهم في غاية األهمية كونهم في ميدان العمل ،وكذلك
مراعاة احتياجاتهم وتوقعاتهم عند صياغة المبادرات اإلستراتيجية للكلية التي يجب أن تشتمل على
متطلباتهم الحالية والمستقبلية .وإختلفت هذه الدراسة مع دراسة بدرخان ) )Badrakhan,2013التي
عمان األهلية باألردن،
هدفت إلى تعرف درجة تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة في جامعة ّ
وكانت النتيجة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها أن تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة
جاء بدرجة مرتفعة.
المعيار الثالث :العمليات ()Processes

ويتمثل هذا المعيار بمنهجية العمليات التعليمية وتصميمها وإدارتها وتحسينها ،وتشكيل فريق

عمل متخصص على مستوى أقسام الكلية لمراجعة اإلجراءات وتوثيقها واعتمادها بشكل دوري ومنتظم
من أجل دعم السياسات واالستراتيجيات ولتلبية كافة احتياجات العاملين والطلبة وتوقعاتهم.
الجدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة للفقرات المتعلقة بمعيار العمليات
الرقم

الفقرة

0
0
7
1
9
7

تحافظ الكلية على معايير متميزة في برامجها وخدماتها
تتميز إجراءات العمل بالكفاءة والفاعلية
توثق إجراءات العمل بشكل جيد في الكلية
تتبع اإلجراءات الموثقة والمعيارية باستمرار في العمل
ينجز العمل وفق مواصفات معيارية جيدة
يتم مراجعة إجراءات العمل وتحسينها بشكل منتظم
تستفيد الكلية من األفكار اإلبداعية والتجديدية لتحسين إجراءات
العمل
تحرص الكلية على تقييم إجراءات العمل وتحسينها بشكل مستمر
الدرجة الكلية

3
2

الوسط
الحسابي
2.33
2.50
2.63
2.27
2.37
2.40

االنحراف
المعياري
0.96
0.90
0.96
1.05
0.99
1.10

5
2
1
6
4
3

2.23

0.82

7

منخفضة

2.13
2.36

0.86
0.83

8

منخفضة
منخفضة

الرتبة

الدرجة
منخفضة
منخفضة
متوسطة
منخفضة
منخفضة
منخفضة

تبين النتائج في الجدول ( ) 2أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة حول معيار
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العمليات قد تراوحت ما بين ( ،)2.63-2.13إذ جاءت الفقرة التي تنص على "توثق إجراءات العمل
بشكل جيد في الكلية" في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.63بينما جاءت الفقرة "تحرص
الكلية على تقييم إج ارءات العمل وتحسينها بشكل مستمر" في الرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ
( .)2.13وبلغت الدرجة الكلية ( .)0.77مما يدل على أن العمليات واإلجراءات في كلية التربية

ض عيفة وقد يرجع هذا الضعف إلى الثقافة السائدة في مؤسسات القطاع العام والقائم على الروتين
وعدم الحرص على تقييم إجراءات العمل أو االستفادة من األفكار المطروحة لتحسين أداء العمل،
وربما يرجع هذا الضعف لوجود أنظمة عمل وقوانين وإجراءات ال تتناسب وطبيعة التغيرات
والتطورات المتسارعة الحاصلة في الوقت الحالي .وإتفقنا هذه النتيجة مع دراسة ليسيفيكي
) )Lisievici,2014التي هدفت إلى تقديم أنموذج بديل من أنظمة جودة التعليم يمكن استخدامه
كأساس لتحسين صياغة القوانين والممارسات المتبعة لتحسين جودة التعليم.
المعيار الرابع :نتائج األداء الرئيسة ()Key Performance Results

ويتمثيل هيذا المعييار بنتيائج األداء الرئيسية ومؤشيرات األداء الرئيسية ،إذ أن الجامعيات والكلييات

المتميزة تهتم بتحقيق نتيائج متمييزة فيميا يتعليق بالعناصير الرئيسية لسياسياتها واسيتراتيجياتها وميا حققتيه
ميين أهييداف وفق يًا للخطييط الموضييوع ة ،إذ ينصييب هييذا المعيييار علييى معرفيية اإلج يراءات والتييدابير التييي
تعكييس تحقيييق الجامعييات والكليييات للنجيياح والتميييز وهييي مخرجييات األداء الرئيس ية ،وعلييى اإلج يراءات
والتدابير التشغيلية المستخدمة لرصد نتائج األداء الرئيسة وفهمها وتحسينها.

الجدول ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بمعيار نتائج األداء الرئيسية
الرقم

الفقرة

0
0

يوجد لدى الكلية نظام لتقرير النتائج المرتبطة باألهداف التي تحققها
لدى الكلية وثائق موضوعية تشير إلى النجاح في تحقيق األهداف
تتميز البرامج والخدمات المقدمة من الكلية بالرضا من قبل الطلبة
والمستفيدين
تتميز الكلية بنظام تنظيمي إيجابي يحظى برضا أعضاء هيئة
التدريس

7
1
9
7
3
2
5

توجد مقارنة بين نتائج الكلية ونتائج نفس الكلية بجامعات أخرى
توجد مؤشرات علمية معلنة تظهر أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم
توجد مؤشرات علمية معلنة تظهر عدد األبحاث العلمية المنجزة
تقدم الكلية نتائج معلنة عن عدد البرامج التي تقدمها للمجتمع
تحظى الكلية بعدد كبير من الطلبة الخريجين المبتعثين للدراسات
العليا في الخارج
الدرجة الكلية
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الوسط
الحسابي
1.93
2.00

االنحراف
المعياري
1.11
0.91

8
6

2.37

0.93

3

منخفضة

2.13

1.17

5

منخفضة

1.97
2.47
2.43
2.43

0.85
1.31
0.94
1.22

7
1
2
2

منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة

2.23

1.28

4

منخفضة

2.22

0.86

الرتبة

الدرجة
منخفضة
منخفضة

منخفضة

واقع اعتماد إدارة الجودة في كلية التربية بجامعة الكويت.......

إلهام يوسف عبدهللا ،أ .د .أنمار الكيالني

تبين النتائج في الجدول ( )5أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة حول معيار
نتائج األداء الرئيسة قد تراوحت ما بين ( ،)2.47-1.93إذ جاءت الفقرة التي تنص على "توجد
مؤشرات علمية معلنة تظهر أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم" في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ
( ،) 2.47بينما جاءت الفقرة "يوجد لدى الكلية نظام لتقرير النتائج المرتبطة باألهداف التي تحققها"

في الرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( .)1.93وبلغت الدرجة الكلية ( )0.00وهذا يدل على
ضعف المعيار وهو بحاجة إلى تعزيز ،وحسب النتائج المبينة في الجدول()5؛ يعتقد أعضاء هيئة
التدريس أن الكلية بحاجة إلى نظام لتقرير النتائج المرتبطة باألهداف التي تحققها ،وأنه من األفضل

إيجاد نظام لمقارنة نتائج الكلية بنتائج نظيراتها بجامعات أخرى لتتحقق الميزة التنافسية .واتفقت هذه

النتائج مع دراسة عبيد ) )Obaid,2010التي هدفت تعرف إدارة الجودة الشاملة ودورها في تطوير
دور بالغًا
مؤسسات التعليم العالي .وترى الباحثة أن للتدريب على أسس الجودة ومعايير التميز ًا

األهمية في تنمية وتطوير مهارات المعنيين من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلبة في تقدم األداء

وتميز العمل.

ثاني ًا :نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

( )0.05=αبين متوسطات استجابات عينة الدراسة على واقع اعتماد إدارة الجودة في كلية التربية
بجامعة الكويت على معايير التميز الخاصة بالمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة من وجهة نظر

أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغيري (الجنس والرتبة األكاديمية)؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات

العينة لواقع اعتماد إدارة الجودة في كلية التربية بجامعة الكويت على معايير التميز الخاصة
بالمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،ولبيان الفروق اإلحصائية

بين المتوسطات الحسابية التي تعزى للجنس تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة ،في حين تم

استخدام تحليل التباين األحادي ،اختبار "ف" لبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية

التي تعزى للرتبة األكاديمية ،وذلك على النحو اآلتي:

611

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الخامس ،العدد األول.0202 ،

 .0الجنس

الجدول ( :)11اختبار "ت" الختبار داللة الفروق في استجابات أفراد العينة لواقع اعتماد إدارة الجودة في

كلية التربية بجامعة الكويت على معايير التميز الخاصة بالمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير الجنس

المعيار
القيادة
اإلستراتيجية
العمليات
نتائج األداء
الرئيسية
جميع المعايير

المتوسط
الحسابي
0.97
0.71
0.12
0.79
0.75
0.72
0.05
0.09
0.72
0.72

الفئة
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

االنحراف
المعياري
0.22
2.50
0.20
2.21
2.59
2.71
2.51
2.39
2.51
2.31

قيمة ت
المحسوبة

مستوى
الداللة

الفرق بين
المتوسطين
-0.108

-0.29

0.77

2.292

2.01

2.22

2.251

2.05

2.37

-0.053

-0.16

0.87

-0.004

-0.01

0.99

يتبين من الجدول ( ) 02عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ،تعزى لمتغير الجنس
الستجابات أفراد العينة في واقع اعتماد إدارة الجودة في كلية التربية بجامعة الكويت على معايير
التميز الخاصة بالمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،وذلك

لجميع المعايير ،فقد كانت جميع قيم (ت) المحسوبة بمستوى داللة أكبر من  .2.29وقد يعزى ذلك

إلى توحيد المهمات بشكل عام دون تصنيفها حسب جنس أعضاء هيئة التدريس من اإلناث أو

الذكور ،وقد يعزى السبب أن تطبيق معايير الجودة يجب أن يكون مطلوب من جميع أعضاء هيئة
التدريس وال يقتصر على جنس معين .وترى الباحثة أن تدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين في
الجامعة على معايير الجودة وتطبيقها له دور مهم وكبير في تنمية مقدراتهم وأدائهم .وتتفق هذه
الدراسة مع دراسة ) ،)Obaid,2010ودراسة ).( Lisievici,2015
 .5الرتبة األكاديمية

الجدول ( :)11اختبار "ف" الختبار داللة الفروق في استجابات العينة لواقع اعتماد إدارة الجودة في كلية
التربية بجامعة الكويت على معايير التميز الخاصة بالمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية.

المعيار

مصدر التباين

القيادة

بين المجموعات
ضمن المجموعات

مجموع
المربعات
1.50
97.51

درجات
الحرية
3
97
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متوسط
المربعات
0.50
2.57

قيمة
"ف"

الداللة
اإلحصائية

0.52

0.67
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المعيار
اإلستراتيجية
العمليات
نتائج األداء
الرئيسية
جميع
المعايير

مصدر التباين
بين المجموعات
ضمن المجموعات
بين المجموعات
ضمن المجموعات
بين المجموعات
ضمن المجموعات
بين المجموعات
ضمن المجموعات

مجموع
المربعات
3.12
813.0
2.45
73.30
0.29
19.10
1.49
10.09

درجات
الحرية
3
97
3
97
3
97
3
97

إلهام يوسف عبدهللا ،أ .د .أنمار الكيالني
متوسط
المربعات
1.04
2.21
0.82
2.73
0.09
2.20
0.49
2.39

قيمة
"ف"

الداللة
اإلحصائية

1.23

0.32

1.21

0.33

0.12

0.95

0.66

0.58

تبين النتائج في الجدول ( )00عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للرتبة األكاديمية

في استجابات أفراد العينة على واقع تطبيق معايير التميز الخاصة بالمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة
المستخدمة في كلية التربية بجامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،ولجميع المعايير،

إذ كانت جميع قيم (ف) المحسوبة بمستوى داللة أكبر من  ،2.29وقد يعزى السبب إلى عدم إلزام

اإلدارة العليا أعضاء هيئة التدريس على اختالف الرتبة األكاديمية بتطبيق معايير الجودة في الكلية.
واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة أبو حميدان ) )Abu Humaidan,2016التي هدفت
إلى اقتراح آليات إلدارة التميز في الجامعات األردنية وفق أنموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة

EFQM؛ إذ كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في واقع إدارة التميز تعزى لمتغير الرتبة
األكاديمية .باالعتماد على ما تم التوصل إليه من نتائج ،فإن الباحثة توصي بما يأتي:

 العمل على االرتقاء بمستوى تطبيق أسس الجودة ومعايير التميز في كلية التربية بجامعة
الكويت لتعزيز الميزة التنافسية للكلية ولتمكينها من تقديم أفضل الخدمات األكاديمية للطلبة

والخريجين لمواكبة متطلبات سوق العمل.

 ضرورة قيام كلية التربية بوضع خطة إستراتيجية منبثقة من خطة الجامعة اإلستراتيجية،
بأهداف مكتوبة وميزانية واضحة وإجراءات عمل متسلسلة ووقت زمني محدد ،لتحقيق التميز.
 تطبيق أسس الجودة ومعايير التميز  ،وذلك للوصول إلى مخرجات تعليمية ذات جودة عالية.
 مراقبة إجراءات تنفيذ الخطط الخاصة بالجودة ،واالهتمام بالتغذية الراجعة لتحسين الممارسة في
العمل.
 إشراك أعضاء هيئة التدريس في وضع وتنفيذ خطط الكلية ،واألخذ بآرائهم للتحسين المستمر.
 االعتماد على نظم معلومات خاصة بالكلية ،وذلك لتستفيد خطط واستراتيجيات الكلية من
بيانات قياس األداء السابقة.
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