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إىل مــن جعــل اهللا اجلنــة حتــت قــدميها إىل احلبيبــة الغاليــة والــنفس 

 أطــال اهللا عمرهــا وأمــدها بالعافيــة يف الــدنيا املــضيئة العاليــة والــشمس
  .أمـــــــــــي قرة عيين......واآلخرة 

والــدي العزيــز رمحــه اهللا ومجعــه باحلبيــب حممــد عليــه الــصالة إىل 
  .األعلى  يف جنات الفردوس والسالم

  . وكل العائلة  وأبنائهم إىل كل إخويت وأخوايت

ــات   ــديقايت الرائع ــل ص ــا، وردة،   :إىل ك ــليحة، ليلي ــرمي، ص  م
ــة ــدنيا واآلخــرة.ســهام، أمــاين، حبيب  . وفقهــم اهللا ورفــع ذكــرهم يف ال

   . قويدر، حممد، جالل:خاصة وإىل كل زمالئي

ــالمإىل ــة واإلس ــرح العروب ــاء   ج ــاالت واألنبي ــسطني فأرض الرس ل
ــشهداء والبطــوالت احل ــر أرض ال ــايل  اجلزائ ــة وإىل وطــين الغ ــدي بيب  أه

  هذا العمل املتواضع  
           

 
  
  
 



†Ó<íÛ×Ò< <
  

أمحد اهللا كما ينبغـي جلـالل وجهـه وعظـيم سـلطانه الـذي وفقـين                 
وصـل اهللا علـى سـيدنا       .وأعطاين فرصـة مواصـلة الدراسـة مـرة أخـرى          

ميـان وعلمنـا    إلحممد معلم البشرية الـذي غـرس يف قلوبنـا حـب العلـم وا              
  .القيم اليت تبىن ا احلضارات وترتقي ا اإلنسانية مجعاء

ــدم ــشكرأتق ــل  بال ــشرف اجلزي ــتاذي امل ــدين   إىل أس ــور ال  ن
كـبري  الثـر   األ وتوجيهاتـه الـيت كـان هلـا           ودعمـه   على خدماتـه   تاوريريت

 فجــزاه اهللا عــين خــريا ورعــاه ، وســعة صــدره،يف إجنــاز هــذه الدراســة
  . وأنار دربه

 الـذين   ، يف جامعـة قـسنطينة     يتكما أتقـدم بالـشكر اجلزيـل ألسـاتذ        
ـ يـة   علمالقـدوة   الكانوا لنـا     ـ  و ،صاحلةال ـ   ي  أيـديهم   علـى  ناشرفنا أن درس

الطـاهر،   لوكيـا اهلـامشي، العايـب رابـح، بويايـة حممـد              :ألسـتاذ اخاصة  
  .لعويرة عمر، شليب حممد

ــة     ــني يف جامع ــاتذة احملكم ــل لألس ــشكر اجلزي ــه بال ــا أتوج كم
ــة  ــام خاص ــصائحهم وتوجيه ــى ن ــسكرة عل ــصر :ب ــابر ن ــتاذ ج  األس

ــدين، جــوادي يوســف، راحبــي  ــلإمسال ، وإىل كــل مــن ســاعدين يف اعي
  رحيـاين  خولـة،  األسـتاذات الرائعـات دبلـة        اجناز هـذه املـذكرة خاصـة        

   . أمساء بن تركي جناة، قريشي  وفاء، مسعودزهرة،

ــسنطينة    ــة ق ــسكرة وجامع ــة ب ــشكر إلداريت جامع ــد بال ــا أتق كم
   .اليت قدموها لناواإلرشادات على كل التسهيالت 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



  
  
  
  
  
  
  

  



  الموضوعاتفهرس 

  
  ب- أ...........................................................................مقدمة

  اإلطار النظري
  إشكالية البحث: الفصل األول

  06.............................................................. مشكلة البحث- 1
  08........................................................... فرضيات البحث- 2
  09.................................................... أهمية الدراسة وأهدافها- 3
  10...................................................... تحديد مفاهيم الدراسة- 4
  16.......................................................... الدراسات السابقة- 5
  29.......................... أهمية الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة الحالية- 6

  31..............................................................هوامش الفصل األول
  القيم التنظيمية: الفصل الثاني

  36..................................................... تعريف القيم التنظيمية- 1
  38........................................... عالقة القيم التنظيمية بعلم النفس- 2
  42............................................... مراحل تطور القيم التنظيمية- 3
  45................................................... خصائص القيم التنظيمية- 4
  47....................................................... أهمية القيم التنظيمية- 5
  48...................................................... تكوين القيم التنظيمية- 6
  52.....................................................يم التنظيمية تصنيف الق- 7
  59....................................................... قياس القيم التنظيمية- 8
  61............................. أثر القيم التنظيمية على العاملين في المنظمات- 9

  63........................................ القيادة اإلستراتيجية لمنظومة القيم-10
  64............ أثر اختالف القيم التنظيمية على االتجاهات المستقبلية للمنظمة-11

  66 .............................................................:هوامش الفصل الثاني



  الموضوعاتفهرس 

  لجامعيالتنظيم ا: الفصل الثالث
  72......................................................... التعريف بالجامعة- 1
  73............................................ لمحة تاريخية عن نشأة الجامعة- 2
  77................................................... تفاعل الجامعة بالمجتمع- 3
  79.................................................... تنظيم الجامعة وهيكلتها- 4

  79..........................................: الجامعة كنظام مفتوح-1- 4
  83........................................: الجامعة كنظام اجتماعي-2- 4
  86.......................................: الهيكل التنظيمي للجامعة-3- 4

  88........................................................... وظائف الجامعة- 5
  92............................................................ة أهداف الجامع- 6

  92........................................: األهداف العامة الجامعة-1- 6
  93....................: األهداف الجديدة والمستقبلية للجامعة العربية-2- 6
  94...................: نموذج لقيم الرسالة المستقبلية للجامعة العربية-3- 6

  95....................................... كفاءة وفعالية التعليم العالي الجامعي- 7
  95.....................: هيئة التدريس ودورها في ربط العلم بالعمل-1- 7
  96..........................................:ة الجامعة كفاءة وفاعلي-2- 7
  99.................................................: التدريس الفعال-3- 7

  101..................................................... أنـــماط الجامعات- 8
  101.........................: أنماط الجامعات من حيث نوعية التعليم-1- 8
  102..................: أنماط الجامعات من حيث المستويات الدراسية-2- 8

  104........................................ المعايير العالمية لتصنيف الجامعات- 9
  106................................ االستقاللية والحرية األكاديمية في الجامعة-10

  107............................................................:امش الفصل الثالثهو



  الموضوعاتفهرس 

  جودة التعليم العالي: الفصل الرابع
  112.............................: المفاهيم والمصطلحات األساسية لجودة التعليم- 1
  114...............................................: تعريف جودة التعليم العالي- 2
  116.........................................: لمحة تاريخية لتطور فكر الجودة- 3
  119............................................................: مدرسة الجودة- 4
  124........................: تحول المفهوم التقليدي لضمان جودة التعليم العالي- 5
  126...............................................: الجودة في مؤسسات التعليم- 6
  137...........................................: مبادئ رواد جودة التعليم العالي- 7
  140.................................: نماذج مقترحة إلدارة جودة تعليمية شاملة- 8

  145............................................................:هوامش الفصل الرابع

  الجانب الميداني
  اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية: الفصل الخامس

 151...........................................................:مجاالت الدراسة- 1

 151.............................................................:منهج الدراسة- 2

 152......................................................:سة االستطالعيةالدرا- 3

 153.......................................................:مجتمع عينة الدراسة- 4

 157..................................................:أدواة الدراسة وإجراءاتها- 5

 161................................................:أسلوب المعالجة اإلحصائية- 6

  :عرض وتحليل نتائج الدراسة:الفصل السادس
  163.....................................................................: تمهيد -
  164........................تحليل أراء اإلطارات المسئولة نحوى القيم التنظيمية- 1
  182...................جودة التعليم العاليتحليل أراء اإلطارات المسئولة نحوى - 2

  196.............................دراسة العالقة من خالل تفسير نتائج الفرضيات- 3

 199.........................................................االستنتاج العــام- 4

 202............................................................توصيات البحث- 5



  الموضوعاتفهرس 

  204.........................................................:هوامش الفصل اإلجرائي
  206.............................................................................خاتمة

  208..........................................................قائمة المصادر والمراجع
  المالحق
  ملخصات

  



 



  األشكال و الجداولفهرس 

  : فهرس الجداول-1
 الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

  45  تلخيص لتطور القيم التنظيمية في مراحلها المختلفة  )01(
  59  األبعاد التي جاء بها الباحثان ديف فرانسيس وماك وودكوكيوضح   )02(
 75  أمثلة لتاريخ نشأة بعض الجامعات في دول مختارة  )03(

  105  يوضح المؤشرات العامة المستخدمة والوزن المحدد لكل معيار  )04(
 123   الخمسة إلدارة الجودة الشاملةالمحاوريوضح   )05(

 125  يوضح تحول المفهوم التقليدي لضمان جودة التعليم العالي  )06(

  126  يوضح التحول من النموذج القديم إلى النموذج الجديد  )07(
  154  توزيع االستمارة يبين   )08(
  154  توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنسيبين   )09(
  155  فراد العينة حسب متغير السنتوزيع أيبين   )10(
  155  توزيع أفراد العينة حسب متغير نوع الكليةيبين   )11(
  156  توزيع أفراد العينة حسب متغير الرتبة األكاديميةيبين   )12(
  157  توزيع أفراد العينة حسب متغير مدة الخدمةيبين   )13(
  158  محاور القيميبين   )14(
  159  محاور الجودةيبين   )15(
  160  يوضح ثبات االستبيان األول   )16(
  164  يوضح ثبات االستبيان الثاني   )17(
  163  متوسط المجال الحسابي لدرجة الممارسةيبين   )18(
  164  ترتيب األبعاد الرئيسية للقيم التنظيمية حسب المتوسط الحسابييبين   )19(
 165  الدرجة الكلية لممارسة إدارة العالقاتيوضح   )20(

 170  الدرجة الكلية لممارسة إدارة اإلدارةيوضح   )21(

 174  الدرجة الكلية لممارسة إدارة المهمة يوضح   )22(

 178  الدرجة الكلية لممارسة إدارة البيئةيوضح   )23(



  األشكال و الجداولفهرس 

  182  المتوسط الحسابي ألبعاد جودة التعليم العالييبين   )24(
  183  )إلدارة العلياجودة ممارسة ا(يوضح مستوى الجودة في ظل بعد   )25(
  186  )جودة المدخالت(يوضح مستوى الجودة في ظل بعد   )26(
  188  )جودة العمليات(يوضح مستوى الجودة في ظل بعد   )27(
  191  )جودة المخرجات(يوضح مستوى الجودة في ظل بعد   )28(
  193  )جودة ظروف العمل(يوضح مستوى الجودة في ظل بعد   )29(
  196  تبار الفرضية الجزئية األولى نتائج اخيبين  )30(
  196   نتائج اختبار الفرضية الجزئية الثانيةيبين  )31(
  197   نتائج اختبار الفرضية الجزئية الثالثةيبين  )32(
  197   نتائج اختبار الفرضية الجزئية الرابعةيبين  )33(
  198   نتائج اختبار الفرضية العامة يبين  )34(
  

  : فهرس األشكال-2
 الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

  80  الجامعة كنظام مفتوح يوضح نموذج   )01(
 123  األنظمة الخمسة في إدارة الجودة الشاملةيبين   )02(

  124  يمثل ثالثية جوران  )03(
  132  نموذج لمجلس الجودةيوضح   )04(
  154  توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنسيبين   )05(
  155  ة حسب فئات العمرتوزيع أفراد العينيبين   )06(
  156  توزيع أفراد العينة حسب نوع الكليةيبين   )07(
  156  توزيع أفراد العينة حسب الرتبة األكاديميةيبين   )08(
  157  توزيع أفراد العينة حسب مدة الخدمةيبين   )09(
  





 مقدمة

أ  

  
إن التطورات والتغييرات التي يشهدها العالم في المجتمعات الحديثة في جميع 
المجاالت المعرفية والتكنولوجية، جعلت العالم يدرك أهمية التعليم المتميز في مواكبة 
المستجدات ومواجهة التحديات المحيطة به، إضافة إلى أهميته في تطوير المجتمعات 

 وهو ما أوجب على المفكرين ،نمية الموارد البشريةلما يلعبه من دور فعال في ت
والباحثين ضرورة البحث عن نماذج جديدة إلصالح التعليم العالي تتوافق مع 

 حيث أصبحت األمم القوية في عصرنا تقاس بما تملكه ،احتياجاتها الحالية والمستقبلية
ن فكر وقيم تساعد بما تحمله مو، من ثروة بشرية متعلمة قادرة على اإلبداع واإلنتاج

  .في ترسيخ السلوكات الحضارية الراقية
لذلك فإن المنظمات الحديثة تعتمد على مخرجات التعليم العالي التي تمتاز 

 وعند اختيارها تهتم بما تحمله من قيم توجههم ألداء وظائفهم ،بالجودة واألداء المتميز
قديم الحوافز المادية والمعنوية تدريب وتال عن طريق ،وتوليهم العناية الفائقة لتنميتها

  . لتنمية مهاراتهم وتطويرها
وبعد أن أدرك علماء التنظيم واإلدارة الحديثة أهمية العنصر البشري في جودة 

ثقافة ال بر عنعت من خالل القيم التي تسود بين العاملين التي ،المؤسسات وفاعليتها
الجودة والفاعلية والكفاءة في عن  بحثاأصبحت موضوع اهتمام الباحثين و ،التنظيمية

  .المنظمةمجاالت اإلدارة والعالقات اإلنسانية داخل 
تبني القيم التي ل و،نظرا ألهمية الجامعة كأهم ركيزة للبناء المعرفي والعلميو

 ا تملك قيمالتي القيادات التربوية والتعليمية بفضلتساهم في قيادة المجتمع نحو التقدم 
 جاء .ية تساعد في تشكيل البناء السلوكي الفردي والجماعيذاتية وإنسانية وتوجيه

 وهو دراسة »القيم التنظيمية وعالقتها بجودة التعليم العالي« : موسوم بـموضوع بحثنا
بحث في نميدانية في جامعة محمد خيضر بسكرة كنموذج من الجامعات الجزائرية ل

الممارسة من طرف اإلطارات  و،العالقة بين القيم التنظيمية السائدة داخل الجامعة
 وعالقتها بتحقيق ،المسؤولة المكونة من الهيئة التعليمية المسؤولة عن التعليم واإلدارة

  .الجودة، وعليه قسمنا هذه الدراسة إلى قسمين، قسم نظري وآخر ميداني



 مقدمة

ب  

 الفرضية ، ثم قمنا بطرح في الفصل األول إشكالية الدراسةنا عرض:القسم األول
، كما أهداف الدراسة وأهميتها والمفاهيم األساسية، وتحديد العامة والفرضيات الجزئية

  . المتاحةأهم الدراسات السابقةتطرقنا إلى 
المتغير المستقل للدراسة بتحديد التعريفات فيه تناولنا فأما في الفصل الثاني 

ل تطورها، خصائصها، أهميتها، اإلجرائية للقيم التنظيمية، وعالقتها بعلم النفس، مراح
 وتطرقنا في األخير إلى القيادة .تصنيفها، قياسها، أثرها على العاملين في المنظمات

  . على االتجاهات المستقبلية للمنظمةهااإلستراتيجية لمنظومة القيم، وأثر اختالف
 فيه أهمية التعليم العالي عن طريق تعريف فقد عرضناأما في الفصل الثالث 

فاعلية و، دافهامعة، نشأتها تفاعلها مع المجتمع، تنظيمها وهيكلتها، وظائفها، أهالجا
أخيرا تناولنا  و. وأنماط الجامعات والمعايير العالمية لتصنيفها، التعليم الجامعيوكفاءة

  .أهمية استقالليتها وحريتها األكاديمية
دة التعليم غير التابع للدراسة وهو جوت المفخصصناه إلىوفي الفصل الرابع 

المدارس التي  عرضناالعالي من خالل مفاهيمها ولمحة تاريخية لتطور فكر الجودة، ثم 
هم ألثم سرد ،  في التعليمالجودةمبادئ والتحوالت التي أدخلت على اهتمت بالجودة 

وفي األخير عرضنا بعض النماذج المقترحة  ،التعليم العاليفي جودة المبادئ رواد 
  .مية شاملةدارة جودة تعليإل

 وهو الجانب التطبيقي للدراسة ويحتوي على فصلين، الفصل :القسم الثاني
، وقد تضمن مجال الخامس واحتوى على اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

 .للدراسة، وعينة الدراسة وأدوات البحث، والمنهج المتبع )المكاني والزماني(البحث
الدراسة الميدانية ومناقشة النتائج المتوصل وخصص الفصل السادس لتحليل بيانات 

إليها في ضوء فرضيات الدراسة واستخالص نتائجها العامة وعلى أساسها قمنا بطرح 
  .توصيات البحث
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  : اإلشكالية-1
بقدر ما يحتاج المجتمع إلى موارد ومصادر طبيعية لبنـاء كيانـه االقتـصادي              

اج أيضا إلى موارد معرفية ومصادر لبناء كيانه المعرفي والفكري ويكـون هـذا              يحت
  . خاصةبالتربية والتعليم الجامعي

 وتمثل الجامعة مصدرا للموارد المعرفية للمجتمع فهي مؤسسة أنشأت لخدمـة           
العلم والمعرفة والبحث العلمي والمجتمع، إذ أن نشاطها موجه للطلب االجتماعي علـى   

لعالي، والمساهمة في التنمية االجتماعية للمجتمع، حيث أن من أهـم أهـدافها             التكوين ا 
  .تخريج قوى بشرية مؤهلة لخدمة المجتمع وضمان التعليم المستمر

وعليه ترتبط أهدافها بأهداف المجتمع الذي تنتمي إليه والـذي يـضفي عليهـا              
لها ونشاطها حيث   شخصية مميزة، عبارة عن مزيج من القيم واالتجاهات التي توجه عم          

تؤثر القيم التي يتبناها عناصر هذا النظام التعليمي في تشكيل سلوكهم، فهـي  تنظـيم                
يتميز بشخصية تميزه عن غيره من المؤسسات في مجتمعات أخرى بما لها من القـيم               

  . واالتجاهات والمعايير التي توجه عملها وتؤثر في جميع األعمال التي تقوم بتنفيذها
ظام إداري يتكون من مجموعة من الموارد البشرية المختلفـة مثـل            فالجامعة ن 

اإلداريين واألساتذة والطلبة والعمال الذين يتبنون أخالقيات وقيم وثقافات تتفاعل فيمـا            
بينها، وهي نظام ضروري لبناء التفاعل بين عناصره خاصة األساتذة واإلداريين وهم            

  .وتحقيق أهدافها ومن ثمة فعاليتها التنظيمية التي تسعى إلى نجاحها المسئولةاإلطارات 
والقيم التنظيمية تمثل مجموعة من األفكار والمعتقـدات التـي يـشترك فيهـا              

 والتي تؤكد نظرتهم الخاصة المنفردة، وتعمل كموجهات عامـة          والمسئولونالمديرون  
و أسـاتذة   لسلوكهم وتعكس األطر المرجعية التي يلتزم بها األفراد سواء كانوا إداريين أ           

جامعيين وحتى الطلبة بإتباعهم لسلوك ما يرغبون فيه دون غيرهم، وهذا ألهميتها فـي   
  .بناء شخصية الفرد وفي تحديد اتجاهاته الفكرية

كما أنها جزء من مجموع القيم العامة للفرد ذات خصائص ثابتة نسبيا وتظهـر              
ي اختيارهم بـين المهـم      في تفاعالت عناصر منظومة التعليم أثناء أدائهم لوظائفهم وف        

وغير المهم والمرغوب فيه دون اآلخر غير المرغوب فيـه، وعليـه تحـدد سـلوك                
  .اإلطارات العاملة إداريين وأساتذة
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ونظرا لما نلمسه من بعض القيم السلبية التي تسود الجامعة الجزائرية كقيم عدم             
 العالقات الشخصية في    االنضباط في مواعيد العمل، الالمباالة والتهاون، الغياب، هيمنة       

الخ، إضافة إلى مظاهر الصراعات والنزاعات بين اإلدارة        ...االختيار والتعيين والترقية  
واألساتذة وبين األساتذة والطلبة من جهة أخرى مما أدى إلى هجرة الكثير من األدمغة              

ام والتي يرجعها بعض الخبراء إلى تخلف التعليم العالي في الوطن العربي وجمود النظ            
الجامعي واالفتقار إلى جو الدراسة، وعدم االهتمام بالبحث العلمي، وعدم توفر قدر من             

  .الحرية األكاديمية
وعليه وبما أن الجامعة تنظيم اجتماعي رسمي تسوده مجموعة من القيم نستنتج            
أنه قد تحقق منظومة التعليم العالي بهذا  النظام القيمي النجـاح ويتجـسد فـي إيمـان      

 واألجهزة المكونة لها بأهدافها وقيمها والرغبة في البقاء فيهـا واالعتـزاز             عناصرها
باالرتباط بها والتعاون والمشاركة بين عناصرها واالستعداد للعمل بأقصى طاقة لتحقيق      

  .أهدافها وتجسيد قيمها
كما قد يكون ضعف النظام القيمي السائد بين العناصر المكونة لمنظمة التعلـيم             

  .لسبب المباشر في عرقلة تحقيق أهدافها وبالتالي فشلهاالعالي هو ا
  "DAVE FRANCIS ومايـك ودكـوك  ديـف فرانـسيس  "وحسب الباحثان 

&MIKE "WOODCOCK فالقيم التنظيمية تشمل أربعة أبعاد رئيسية كما يشمل كل 
  :بعد ثالث قيم وهي

 .وتشمل قيم القوة، الصفوة، المكافأة: إدارة اإلدارة -

 .مل االقتصاد، الفعالية،الكفاءةوتش: إدارة المهمة -

 .وتشمل العدل، فرق العمل، القانون، النظام: إدارة العالقات -

 .الدفاع، التنافس، استغالل الفرصوتشمل : إدارة البيئة -

جامعة نايف  (كدراسة خالد عبد اهللا الحنيطة      عربية وقد تناولت هذه القيم دراسات    
كما تم تناولها   ،  " التنظيمية وعالقتها بكفاءة األداء    القيم" : بعنوان ) السعودية للعلوم األمنية 

ـ    )جامعة بسكرة ( دراسة نجاة قريشي     في دراسات محلية مثل    القـيم   ": الموسـومة بـ
، وعليه رأينا أن نطبقها مرة أخـرى فـي دراسـة            "التنظيمية وعالقتها بفاعلية التنظيم   

عالقتهـا بجـودة    عة  يبط ونربطها بجانب آخر وهو جودة التعليم العالي لنعرف          ،أخرى
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التعليم العالي، ورغبة منا في تدعيم القيم اإليجابية في التعليم العـالي كقيمـة العلـم،                
اإلتقان، العدل، المرونة واإلبداع واالبتكار، العطاء، وألهمية هذه القـيم فـي تطـوير              

  :التعليم العالي وخدمة البحث العلمي قمنا بصياغة إشكالية الدراسة التالية
ناك عالقة بين القيم التنظيمية السائدة وجودة التعليم العالي داخل الجامعـة،            هل ه " -

  "وما طبيعتها ؟
  :ومنه تطرح التساؤالت الفرعية اآلتية

في القـيم الـسائدة فـي       ) إداريينأساتذة  أساتذة،  (ما هي آراء اإلطارات المسؤولة       -
ـ     مهام، إدارة العالقـات، إدارة     إدارة اإلدارة، إدارة ال   : منظمة التعليم العالي والمتعلقة ب

 البيئة؟

 في جودة التعليم العالي؟) إداريينأساتذة أساتذة، (ما هي آراء اإلطارات المسؤولة  -

فـي  ) إداريينأساتذة  أساتذة،  (ما هي طبيعة العالقات بين آراء اإلطارات المسؤولة          -
 هذه القيم و آراءهم نحو جودة التعليم العالي؟

  : فرضيـــات البحـــث-2
 والفرض حل مؤقت بشأن مشكلة وال يخرج عن كونه نوع من الحدس والتخمين            

  . القائم على التفسير المؤقتالذكي
 : الفرضية العامة  - أ
 بين فعالية القيم التنظيمية لألفراد العاملين وجـودة  طرديه موجبة هناك عالقة    -

  .التعليم العالي
 : الفرضيات الجزئية -ب
 .جودة التعليم العاليبين اإلدارة وهناك عالقة طردية بين إدارة  -

 .جودة التعليم العاليبين هناك عالقة طردية بين إدارة المهمة و -

 .جودة التعليم العاليبين هناك عالقة طردية بين إدارة العالقات و -

 . جودة التعليم العاليبينهناك عالقة طردية بين إدارة البيئة و -
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  :أهمية الدراسة وأهدافها  -3
  :اسة أهمية الدر-3-1

 سلوك األفراد في المنظمـة، ويظهـر ذلـك فـي تفـاعالتهم              توجه القيم التنظيمية   -
  .الشخصية، وفي عملية صنع القرار

 تشكل القيم التنظيمية السلوك التنظيمي الحالي والمستقبلي للمنظمة و ذلك لـه  أثـر                -
زز األداء  عمل وتميزه وتحقيق أهداف المنظمة فالقيم التنظيمية تع       كبير في جودة سير ال    
   .نظمةمالذي يعكس نجاح ال

  . فاعلية التعليم العالي في تطوير المجتمعات في جميع مجاالت الحياة-
 انتشار ثقافة الجودة في عصرنا الحالي الذي أصبح يعرف بعصر المعرفة، وعليـه              -

تكمن الضرورة في البحث عن قيم تمثل نماذج الجودة في التعليم العالي وتتوافق مـع               
  .اجات الحالية والمستقبليةاالحتي

 أهمية كفاءة ومهارة العنصر البشري في فاعلية المنظمة، يتطلب إرساء ثقافة الجودة             -
  .في الجامعة وترسيخ قيمها وتنميتها

 وضـمان    إلى مستويات عالية مـن الجـودة        الجزائرية تقاء بالجامعة ر ضرورة اال  -
حقيـق أهـدافها ورسـالتها      ، وتجاوز المشاكل والصعوبات التـي تعيـق ت        استمرارها

  .الحضارية المتمثلة في إنتاج المعرفة ونشرها
  : أهداف الدراسة-3-2

دة التعليم العـالي    تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين القيم التنظيمية وجو         
 :تحديد طبيعة العالقة بين متغيري الدراسة على المحاور التاليةمن خالل 

  .التعليم العاليعالقة إدارة اإلدارة بجودة   -
 .عالقة إدارة المهام بجودة التعليم العالي -

 .جودة التعليم العاليبعالقة إدارة العالقات  -

 .عالقة إدارة البيئة بجودة التعليم العالي -
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  :تحديد المفاهيم -4
 يعتقد الشخص أنـه مهـم       ن ما ر ع بي تع في تعريف القيمة بأنها    العلماء   يشترك

  .ر عن أفكار الفرد حول ما هو صواب وجيد ومرغوبيبالنسبة له، بمعنى أنها تعب
  :values القيم -4-1

 :لغويــا 
قل آمنت باهللا ثم استقم، فسر على وجهين قيل هو          : االستقامة وفي الحديث  : القيم

  )1(.االستقامة على الطاعة وقيل هو ترك الشرك واالستقامة اعتدال الشيء، واستواءه
لمادية كالثمن والمعنويـة كقيمـة األفعـال        مفهوم يعبر عن قيمة األشياء ا     وهي  

فتطلـق   ،)2( كالعدالة والجمال، االحترام، التقبل   : األخالقية والسلوكية، والمبادئ السامية   
  على كل ما هو جدير باهتمام المرء وعنايته العتبـارات اقتـصادية أو سـيكولوجية              

  .أو اجتماعية أو أخالقية أو جمالية
والقيمة عبارة  ،  )3( تاع ثمنه، وقيمة المرء ما يحسنه     وقيمة الشيء قدره، وقيمة الم    

 أمر  عن حكمه المفضل على سلوك معين أو      عن مفهوم مجرد ضمني يعبر به اإلنسان        
  )4(.من األمور في ضوء المبادئ والمعايير التي يضعها المجتمع الذي يعيش فيه

  :اصطالحـــا 
وجه وتحدد سلوكه فـي إطـار        ما يتسم به الفرد من أبعاد فكرية ومعتقدات أساسية ت          -

  )5(.التعامل مع اآلخرين
، وتعرف  "المعتقدات التي يؤمن بها أصحابها ويعتقدون بقيمتها      " كما تعرف القيم بأنها      -

  )6(."وجه للسلوكماتجاهات تعمل ك"كذلك بأنها 
مطلوبـا  عرف القيمة بأنها هدف أو معيار حكم يكون بالنسبة لثقافة معينـة هـدفا    ت و -

 تكـون مرغوبـة فـي الـسلوك         القيم مفاهيم يجب أن   يه أو غير مطلوب، ف    ومرغوبا ف 
لى الحفاظ علـى    ي من خاللها يعمل أبناء المجتمع ع       القواعد الرئيسية الت   يهاإلنساني، ف 

  )7(.األهداف والمثل العليا
أشكال  ": في الموسوعة العلمية للعلوم االجتماعية أنها      Wiliams" وليامز" ويعرفها   -

  المختارة التي تتصل بعناصر كثيـرة كالمـصالح أو مظـاهر الـسعادة            من التوجهات   
أو التفضيالت والواجبات وااللتزامات األخالقيـة والرغبـات والمطالـب والحاجـات         
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وهذا التعريف لم يربط القيم بالسلوك المفضل فقط بل ربطـه  ،  "وأشكال النفوذ واالنجاز  
ضل كـان   فسنة أو غير حسنة، م    بكل سلوك أو نشاط يقوم به الفرد مهما كانت صفته ح          

  )8(.أو غير مفضل باعتبار القيم الموجهات العامة له
أهداف تمثل  بصفتها   وهي   ، تحقيقها  في  أهداف يسعى إليها الفرد رغبة     -إذا-القيم    

 من خاللها أهدافهم في كثيـر مـن         دمرجع حكم األفراد على أنماط سلوكهم، كما تتحد       
ن خالل األلفاظ أو العبارات أو ضمنا، كما تتكـشف          ويعبر عن القيمة م    .ميادين الحياة 

  )9 (.بشكل غير مباشر فيما يصدره الفرد من سلوك
:  مفهوم القيم على أنهـا Schwartz,، "Bilsky بلسكيووارتز ستي"وقد لخص 

عبارة عن مفاهيم أو تصورات للمرغوب، تتعلق بضرب من ضـروب الـسلوك، أو              "
ى المواقـف النوعيـة ويمكـن ترتيبهـا حـسب           غاية من الغايات، وتسمو أو تعلو عل      

  )10(."أهميتها
نستنتج أن القيمة هي الحكم باإليجـاب أو الـسلب          " للقيم"التعاريف السابقة   من  و

على مظاهر معينة فينتج هذا الحكم عن المواقف التي مر بها الفرد والخبرة المخزنـة               
 أو سلبية حيال المواقف     لديه في ذهنه وهذه المواقف والخبرة تكون له اتجاهات ايجابية         

  .واألشياء واألشخاص بغض النظر إن كانت أحكامه صحيحة أو خاطئة
 وعلى هذا األساس يختار أهدافه التي تمثل قيمه في الحيـاة ويختـار الوسـائل              

  .المناسبة لتحقيق تلك األهداف
  :ومنه يمكن أن نستخلص التعريف اإلجرائي

  :التعريف اإلجرائي للقيم -
  .رات تفضي إلى سلوك تفضيلي للفردالقيم هي تصو -
  المناسبة هي معيار أو حكم لتبني مبادئ معينة تساهم في اختيار الوسائل           -

 .لتحقيق أهداف الفرد في الحياة

  :organization التنظيم -4-2
ترجمـة للمـصطلح االنجليـزي والفرنـسي        " منظمة"و" تنظيم" تعتبر كلمة    :لغويا 

organisationا  وتكتب عادة في أمريكorganization. 
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ومنها كلمة التنظيم ونـستعمل  " تنظيما"، "ينظم"، "نظم"أما المصطلح العربي فهو    
ويقصد به ترتيب األمور ووضعها في صورة منطقيـة معقولـة            ".منظمة"نفس معنى   ب

  .تخدم الهدف المنشود والرغبة المسطرة
  :اصطالحا 

المنسقة بوعي لفردين   منظومة النشاطات   : " أن التنظيم  "Bernard"يعرف برنارد 
  )11(".أو أكثر

التنظيم هو التوزيع والترتيب المنظم لألفراد الذين يعملون لتحقيق أهداف محددة في             -
  )12(.ضوء توضيح اختصاص ومسؤولية كل منهم

 بأن التنظيم هو تجمع له حدود واضحة نسبيا ونظام قيم           "Hall" ويرى ريتشال هال   -
 وأنظمة تنسيق عضوية، يوجد هـذا التجمـع         ومستويات من السلطة وأنظمة اتصاالت،    

على أساس مستمر نسبيا في البنية ويشترك في نشاطات ذات عالقة بمجموعـة مـن               
 )13(.األهداف، هذه النشاطات لها تأثيرات على مستوى التنظيم، وعلى التنظيم نفسه

 )14(".نسق غرضي مستمر لنشاط نوع مميز" على أنه "Wiber" ويعرفه فيبر -

 ":Robbins، Stephen  ""ن، ستيفنروب"ويعرفه  -

المنظمة تكوين اجتماعي منظم نوعي، له حدود واضحة المعالم يعمل على أساس دائم             "
  )15(".لتحقيق هدف معين أو مجموعة أهداف

  : القيم التنظيمية-4-3
 هي القيم في مكان أو بيئة العمل بحيث تعمل هذه القيم على توحيد سلوك العـاملين                 -

المساواة بين العاملين، واالهتمـام     : نظيمية المختلفة، ومن هذه القيم    ضمن الظروف الت  
  )16(.لخا...بإدارة الوقت واالهتمام باألداء واحترام اآلخرين

وتعكس القيم التنظيمية الخصائص الداخلية للمنظمة فهي التي تحـدد الخطـوط            
  .العريضة لتوجيه السلوك ووضع القرارات

المعتقـدات التـي يحملهـا      " :على أنها ) K.ANZE)"1988 "ويعرفها كاثي أنز  
األفراد والجماعات والمتعلقة باألدوات والغايات التي تسعى لها المنظمـة أي تحقيـق             

  )17(".أهداف المنظمة
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  :إلجرائي للقيم التنظيميةاالتعريف  
يقصد بالقيم التنظيمية قيم العمل السائدة فـي الجامعـة    وبالنسبة لدراسة الباحثة     

عايير ومواصفات مفضلة لدى العـاملين بهـا خـصوصا األسـاتذة            وهي عبارة عن م   
 حـسين وتطـوير   واإلداريين والتي تؤدي إلى تبنيهم السلوك المفضل الذي يؤدي إلى ت          

  . العملية التعليميةجودة
  :ودةـــ الج-4-4

جـاد  "طاب، صار جيـدا،     : جودة-جاد-جاء في المنجد العربي، جود    : اـــلغوي 
 )18(.أعطى سماح وسخاء: ن من القول والفعل، وجوداأتى بالحس" العمل

 تصفهم بالنوعية الجيـدة أو      صمن التميز لألشياء والسلع واألشخا     عالية   تعني درجة  -
از  فنقول ذلك المشروب ممت     كتميز مشروب أو جريدة جدية     بالدرجة العالية من الجودة     

 درجـة مـن التفـوق       هـو الشخصي لألفراد    والتميز   تميز عالي او تلك الجريدة لديها     
 امتيـازات   ه فنقول شخص لدي    كجودة األخالق  واإلنفراد يتفضل بها البعض عن األخر     

 واالتفـاق  المقابلـة     لغويـا   الجـودة  تعنـي كمـا    .)19(  هو فرد ذو جودة عالية     كثيرة
  )20(.والمطابقة

 :اـــاصطالح 

كمـا  ،اتأنها المطابقة مع المتطلب" )Philip Grosby")1993" كروسبيفليب عرفها  -
 وجعلها البعض صنوا للفعاليـة أو       ،أداء العمل بمستوى متميز   عرفها آخرون على أنها     

 :للكفاية ويمكن تمييز ثالثة جوانب في معنى الجودة هي 
وذلك بمعنى المواصفات والخصائص التـي   )Design quality(: جودة التصميم-1

  .يجب أن تراعى عند التخطيط للعمل
وذلك بمعنـى القيـام باألعمـال وفـق     ) Performance quality(:األداء جودة-2

  .المعايير المحددة
 وذلك بمعنى الحصول على منتج وخـدمات  )Product quality(:المخرج جودة -3

  )21(. "وفق الخصائص والمواصفات المتوقعة
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 بمـا يمكـن     ،أنها أداء العمل بطريقة صحيحة    "  على أبو النـصر   عرفها مدحت محمد   -
 واعتزاز مقـدمي الخدمـة      ،فيد من الخدمة من حصوله على متطلباته      العميل أو المست  

  )22( .بعملهم والخدمة التي يقدمونها
أنها أسلوب إداري حديث يسعى إلى تحقيـق         "J.Oukland" "عرفها جون أوكالند     -

  )23(".المرونة والفعالية في أعمال المنظمة ورفع فدرتها التنافسية
أنها مجموعة من المبادئ تهدف إلى "Saylor & James "  "عرفها سايلور وجامس -

المستمر للمنظمة من خالل تطـوير األسـاليب اإلداريـة واألدوات الفنيـة              التحسين  
واألساليب الكمية بالمنظمة، مع العمل على بناء وتدعيم مناخ إيجابي للعالقـات بـين              

 )24(".العاملين وبينهم وبين العمالء

 الشـتماله نه يصعب حصره في دائرة ضيقة       توضح التعاريف المتعددة للجودة ا    
ونظـرا  ،  على أبعاد مختلفة تتضمن مفاهيم تقنية وإدارية وسلوكية واجتماعية وثقافيـة          

  فقد حاول العلماء والمتخصصون التمييز بـين خمـسة مـداخل             ،لتعدد مفاهيم الجودة  
ـ  ،المدخل المبني على أساس التفـوق     : هي، و لتعريف الجودة بمعناها الشامل    دخل  والم

 والمدخل المبني علـى  ، والمدخل المبني على أساس المنتج     ،المبني على أساس المستفيد   
 )25( .أساس التصنيع

 :جودة التعليم العالي •
-5مـن إعـالن مـؤتمر التعلـيم العـالي المنعقـد ببـاريس               ) 11(ورد بالمادة    -
الي الجودة مصطلح متعدد الجوانب، يشمل كل عمليات التعليم الع        "، أن   1998أكتوبر/9

التدريس، البرامج األكاديمية والبحوث، والكوادر الوظيفية، الطـالب،        : وأنشطته، مثل 
  ".والمباني، والمعدات والخدمات، البيئة األكاديمية، خدمة المجتمع

وتهدف الجودة إلى ضمان أداء جيد في مؤسسة التعليم العالي يشمل كـل جوانـب                -
ة عالية الكفاءة قـادرة علـى إثبـات         العمل بحيث يؤدي في النهاية إلى مخرجات نوعي       

 )26(.الذات والمنافسة في ميادين العمل والحياة

الجودة في مجال التعليم هي عملية تطبيق مجموعة مـن المعـايير والمواصـفات               -
التعليمية والتربوية الالزمة لرفع مستوى جودة وحدة المنتج التعليمي بواسطة كل فـرد             

 .ي جميع جوانب العمل التعليمي والتربوي بالمؤسسةمن العاملين بالمؤسسة التعليمية وف
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وتهدف الجودة الشاملة في التعليم إلى إيجاد ثقافة متميزة وسـائدة بـين العـاملين                -
بالمؤسسات التربوية حول سبل أداء العمل بشكل صحيح منذ بدايته من أجـل تحقيـق               

 .جودة المنتج التعليمي بصورة أفضل وبفعالية أعلى

، )مدخالت ومخرجـات  ( تشمل كل جوانب العملية التعليمية كالطالب        وهي شاملة ألنها  
  )27(.والبيئة والبرامج التعليمية ومستويات األداء

ويقصد بالجودة في التربية مجموعة من الخصائص أو السمات تعبر بدقة وشـمول              -
 ذلك كل أبعادها، مدخالت، عمليـات ومخرجـات،          في عن جوهر التربية وحالتها بما    

عة، وكذلك التفاعالت المتواصـلة التـي تـؤدي إلـى تحقيـق األهـداف               وتغذية راج 
 )28(.المنشودة

  :التعريف اإلجرائي لجودة التعليم العالي 
ستخلص أن جودة التعليم العالي هي أسلوب من األساليب         نمن التعاريف السابقة     

ثقافـة   يعتمد على القيادة في نشر       ،الحديثة للتطوير التنظيمي طبق في المجال التربوي      
وظفين والعاملين والطلبة وذلك بتزويـدهم باسـتمرار بالمعلومـات          الجودة بين كل الم   

 يراعى فـي    ،الجديدة والتقنيات الحديثة لتطوير كل أفراد الجامعة بجميع فئاتهم المختلفة         
 منـاخ   وإيجادظفين،  وذلك الهدف الرئيسي للجامعة وهو التحصيل األكاديمي ورضا الم        

ويقصد بجودة   .تحقيق جودة منتج تعليمي مؤهل وذو كفاءة عالية       ز ومشجع ل  علمي متمي 
التعليم العالي في دراسة الباحثة بالتحسين والتطوير المستمر للعملية التعليمية من خالل            

  .جميع أبعادها
ومن أهم مميزات جودة التعليم العالي ارتباط هذا األسلوب ارتباطا كبيرا بسوق 

 إلى التكثيف العالي للتدريب الدوري والمستمر لمختلف العمل المحلي والعالمي، إضافة
  .الخ....الموارد البشيرة إدارة أساتذة، طلبة، عمال

كما تتبنى هذه الفلسفة االهتمام الكبير بالبيئة العلمية المناسبة والجـو التنظيمـي             
المستقر وتقويم التعليم العالي على المستوى العالمي للجامعات، وهو من أهـم شـروط              

  .عتماد ألكاديمية عالميةاال
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  : الدراسات السابقة أو المشابهة-5
يعتقد الكثير من الباحثين أن الدراسات السابقة هي تلك الدراسات التـي تـدخل              
ضمن التراث النظري أو أدبيات الموضوع من أوجه كثيرة، والمقصود باستعراض هذه         

هجها ونتائجها دون أيـة     يم ملخصات لمنا  دتق فقط ليسالدراسات في البحث العلمي، هو      
  . أو الربط بينهاها، ودون مناقشة نتائجلتقييمهامحاولة 

وعادة ما تشمل الدراسات السابقة كل المساهمات العلميـة التـي لهـا صـلة               
دوائر علمية بهـدف الحـصول علـى        من طرف   ثه، وتم تقييمها    وع المراد بح  بالموض

  )29(".ماجستير، دكتوراه دولة"درجة علمية 
 : المحليةالدراسات  - أ

  .التنظيميـة  دراسة الفعالية من خالل بعض المؤشرات الثقافيـة         :األولىالدراسة   -
  ).  2004  رسالة دكتوراه،بوياية محمد الطاهر،( 

 كان مكـان التقـاء جماعـات متعـددة ذات           "إسبات" وعلى أساس أن مركب     
 المـسيرين ين  طموحات وميول مختلفة فإن الباحث هدفه معرفة مدى االنسجام الثقافي ب          

  :وعالقته بتحقيق الفعالية، وذلك من خالل طرح التساؤالت التالية
   عنابة في تحقيق الفعالية التنظيمية؟"إسبات"هل ستنجح  -
 هل ستكون هناك عالقة بين اختالف العوامل الثقافية وفعالية التنظيم؟ -

 )30(.نيا؟هل ستكون مستويات الرضا عن التسيير متماثلة بين اإلطارات العليا والد -

 أجريت هذه الدراسة في مركب الحديد والصلب إسبات عنابة الواقع بالحجـار،            
  : إطار موزعين على فئتين48حيث كان مجتمع الدراسة يتكون من 

  . إطار من الفئة الوسطى العليا20: الفئة األولى -
 . إطار من الفئة الوسطى األدنى منها28: الفئة الثانية -

ونظـرا  ،   السن، األقدمية، المستوى التعليمي   :  خالل وتم توصيف هذه العينة من    
لطبيعة الدراسة وأهدافها حيث تعد دراسة استطالعية اعتمد الباحـث علـى المـنهج              
الوصفي األنسب في تناول مثل هذا الموضوع، مستخدما ثالث أدوات لجمع البيانـات             

 على عينة مـن     المالحظة، المقابلة واالستبيان الذي طبق    : الخاصة بدراسته تمثلت في   
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اإلطارات العليا والوسطى بالمؤسسة حيث حدد أفراد العينة الختيـاراتهم وفـق سـلم              
  )31(."ليكرت"

 مستويات الرضا لدى اإلطارات بحسب      وتوصل الباحث إلى أن هناك تباين في      
من ) السن، المستوى التعليمي، طبيعة التكوين واألقدمية     (المتغيرات الواردة في الدراسة     

  )32(.فرد آلخر
  نجـاة قريـشي،     (:نظيمية وعالقتها بفاعليـة التنظـيم     القيم الت  :نيةالدراسة الثا  -

  ).2007 ماجستير،
 الدراسة إلى معرفة العالقة بين اتجاهات اإلطارات المسؤولة نحو القـيم            تهدف

  :التنظيمية وفعالية التنظيم، وذلك من خالل البحث عن إجابة للتساؤالت التالية
طارات المسؤولة نحو القيم التنظيميـة الـسائدة فـي          ما هي اتجاهات اإل    -

  المنظمة والمتعلقة بأسلوب إدارة اإلدارة، إدارة المهام، إدارة العالقات وإدارة البيئة؟
 ما هي اتجاهات اإلطارات المسؤولة نحو فعالية التنظيم؟ -

ما هي طبيعة العالقة بين اتجاهات اإلطارات المسؤولة نحو هـذه القـيم              -
 )33(م نحو فعالية التنظيم؟واتجاهاته

من إطارات مسؤولة بمؤسسة صناعة الكوابل الكهربائية       مجتمع الدراسة    يتكون
) 14(إطارات مـسيرة    ) 06(إطار مسؤول، والمقسمة كما يلي      ) 50(ببسكرة وعددهم   

عتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي      ا، كما   إطارا متوسطا ) 30(إطار سامي و  
توصيف ما هو كائن وتفسيره وتحديد العالقات بين الوقائع، مستخدمة          الذي يعتمد على    
المتدرج ذي خمـسة نقـاط   ) ليكرت(جمع البيانات معتمدة على مقياس  لاالستبيان كأداة   

ذه الدراسة إلى   وتوصلت ه . إطار بطريقة المسح الشامل   ) 50(ة  والذي طبق على العين   
 نحو القيم التنظيمية السائدة     المسئولة وجود عالقة طردية موجبة بين اتجاهات اإلطارات      

  )34(.واتجاهاتهم نحو فعالية التنظيم) بأبعادها األربعة(
بـن رحمـون    (سانية وفعالية اإلدارة المدرسـية    العالقات اإلن  :ثالثةالدراسة ال  
  )2007 ماجستير،سهام،

 معرفة دور العالقات اإلنسانية في تحقيق فعالية اإلدارة المدرسية          الدراسة تهدف
  :الجزائرية وكان ذلك من خالل طرح التساؤالت التالية
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  ما مدى اهتمام المديرين بنمط العالقات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية؟ - 1
 هل يتم ممارسة عوامل العالقات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية؟ - 2

ما هو مستوى فعالية اإلدارة المدرسية في ظل ممارسة عوامل العالقات            - 3
 )35( ).تصال والمشاركة والتفويضاال(اإلنسانية 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بغرض وصف واقع العالقات اإلنسانية فـي           
اإلدارة المدرسية ودورها في تحقيق فعالية هذه األخيرة من خالل فعالية القائمين عليها             
وذلك في مؤسسات التعليم الثانوي، وتحليلها وإبراز العالقة الموجودة بـين متغيـري             

  .لدراسة والمنهج الوصفيا
تـم  التـي    واالستمارةات جمع البيانات استخدمت الباحثة المقابلة       وبالنسبة ألدو 
أوافـق  : حيث تضمنت الفئات الخمـسة التاليـة      " Likertليكرت  "إعدادها وفقا لمقياس    

أما العينة فقـد كانـت تتكـون مـن          ،  تماما، أوافق، ال أعلم، ال أوافق، ال أوافق تماما        
  )36( .مبحوث) 161(بن والمدرسين والتي قدرت اإلداريي
ثبت في هذه الدراسة أن العالقات اإلنسانية من اتصال، تفـويض، مـشاركة،             و

  )37(.موجودة بشكل نسبي ومحدود جدا، أدى إلى نسبية فعالية اإلدارة المدرسية
 أسـماء بـن   (،   بفعالية اإلدارة المدرسـية    القيم التنظيمية وعالقتها   :الرابعةالدراسة  
  )2008  ماجستير،تركي،

قامت الباحثة بدراسة ميدانية وصفية تهدف إلى معرفة عالقة القيم التنظيميـة             
  :السائدة باإلدارة المدرسية وذلك من خالل

التعرف على درجة ممارسة كل من قيمة االنضباط في العمل، وقيمة إتقانـه لـدى                -
  .أعضاء إدارة المدرسة الثانوية في أداءهم لوظائفهم

التعرف على درجة ممارسة قيمة العالقات اإلنسانية، وقيمة المشاركة الجماعية فيما            -
 .بينهم

 )38( .التعرف على مستوى فعالية اإلدارة المدرسية في ظل القيم التنظيمية السائدة -

 ثانوية،  11: بأجريت هذه الدراسة على ثانويات بلدية بسكرة، والمقدر عددها           
أسـتاذ،  ) 48( إداري في المدارس الثانوية منهم       205كون من   وكان مجتمع الدراسة يت   

حيث كانت الدراسية مسحية لكل أعضاء اإلدارات المدرسية الذين تـم ذكـرهم فـي               
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التشريع المدرسي، لكل إدارة مدرسية من إدارات مجتمع الدراسة ، وألن هذه الدراسة             
مة االستبيان بأداة جمع    دراسة استطالعية اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي، مستخد       

  )39( .المعلومات معتمدة على مقياس ليكرت الخماسي لالتجاهات
وجود عالقة طردية موجبة بين القيم التنظيمية الـسائدة وفعاليـة            وتوصلت إلى 

  )40(.اإلدارة المدرسية
  
 :الدراسات العربية  - ب

عالقـات  في عمان نحـو ال  واقع اتجاهات مدير المدرسة الثانوية: الدراسة األولى -
 ،بدر سعيد الربضي  (:   كما يراه المعلمون   اإلداري أدائه في مستوى    أثره و   اإلنسانية

1985:(  
استهدفت هذه الدراسة معرفة واقع اتجاهات مدير المدرسة الثانوية بعمان نحـو            
العالقات اإلنسانية وأثره على مستوى أداءه اإلداري كما يراها المعلمـون، وتكونـت             

 معلما من تلـك     38، وعينة من    ) مديرة 36+  مديرا   40(ا ومديرة    مدير 76العينة من   
ومن أهم نتائج الدراسة أن هناك عالقة بـين العالقـات اإلنـسانية واألداء              . المدارس

اإلداري لمدير المدرسة، ووجود عالقة بين العالقات اإلنسانية وبين الجنس والمؤهـل            
ن تعمل وزارة التربية على طـرح       ومن أهم توصيات الدراسة أ    . العلمي لعينة الدراسة  

برامج لتدريب المعلمين على أسلوب العالقات اإلنسانية، منح المديرين قدرا أكبر مـن             
الحرية في قيادة المدارس إداريا، إجراء دراسات حول أثر استخدام أسلوب العالقـات             

  )41(.اإلنسانية من قبل مدير المدرسة على فعالية أداء المعلمين وتحصيل التالميذ
التنظيمية لقطاع التعليم في المملكة العربية السعودية      دراسة الفعالية   " :الثانية الدراسة

  ).1992  دكتوراه،صريصري،دخيل اهللا محمد ال(،" بالتطبيق على المنطقة الغربية
  :دراسة وصفية هدفت إلى اإلجابة على التساؤالت التاليةوهي  

  لنظام وبالتالي مخرجاته؟هل يؤدي عدم تكامل المدخالت على عمليات ا -
 )42(.هل يؤدي عدم تفاعل النظام التعليمي مع بيئته إلى انخفاض فعاليته؟ -

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ألنه يعمل علـى توصـيف الواقـع             و 
ين الممارسـات للوصـول إلـى       الميداني لمشكلة الدراسة ثم تفسيره وتحديد العالقات ب       
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البيانات الميدانية بناء على الدراسة االستطالعية وقد تـضمنت         االستبانة لجمع   النتائج و 
  موافـق بـشدة، موافـق،      :  عبارة، تتم اإلجابة عليها من خالل خمس بدائل هي         164

  )43( .ال أعلم، أرفض، أرفض بشدة
سة من القيادات التعليمية لبعض اإلدارات والمدارس، وعدد        وتكونت عينة الدرا  

من رجال األعمال في المؤسسات التي تتعامل مع خريجي النظام مجال البحث حيـث              
 103 فرد من مـديري المـدارس،        62 فرد من اإلدارات التعليمية،      30: شملت العينة 

وهي عينة عشوائية    فرد من مديري مؤسسات للبيئة الخارجية،        28أفراد من المعلمين،    
وظائف األفراد، توزيعهم الجغرافي في المدارس      : طبقية، وتم توصيف العينة من خالل     

  )44( .واإلدارات التعليمية، ومستواهم التعليمي، وسنوات الخبرة
  :وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي 

مدخالته وعـدم   إن من المعوقات األساسية لفعالية النظام التعليمي انخفاض عناصر           -
 .تكاملها في تحقيق الفعالية

إن عمليات النظام التعليمي بالرغم من انخفاض فعاليتها إال أنها أكثر فعاليـة بعـدد                -
 .المدخالت

تنخفض فعالية النظام التعليمي بسبب انخفاض فعالية المدخالت وعدم تكاملها والتـي   -
  )45(.تؤثر على فعالية مخرجاته

زينـب زكـي    ( "االبتدائيواقع العالقات اإلنسانية بالنسبة للتعليم      " :الدراسة الثالثة  -
1993:(  

 االبتـدائي استهدفت وصف وتحليل لواقع العالقات اإلنسانية بالنـسبة للتعلـيم           
بمحافظة الغربية، ومدى تأثيره على فعالية ونجاح اإلدارة المدرسية في تحقيق أهدافها،            

 المدرسة االبتدائية في سبيل تحقيق عالقات       والكشف عن أوجه القصور التي تعاني منها      
 مـن   525الـوكالء،   /النظار  /من المديرين   ) 116(بلغت عينة الدراسة    . إنسانية فعالة 

المعلمين، وتم استخدام االستبيان لتطبيقه على عينة الدراسة واستخدام المنهج الوصـفي        
 اإلنسانية بين المدرسـة     ومن أهم نتائج الدراسة االفتقار الشديد في العالقات       . التحليلي

وأولياء األمور، وبين المعلمين وأولياء األمور، تقصير أولياء األمور في تقديم خدمات            
للمدارس االبتدائية يرجع إلى عدم وجود عالقات قوية بيـنهم وبـين إدارة المدرسـة               
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وال . وال يوجد اختالف بين وجهات نظر كل من إدارة المدرسة والمعلمين          . والمعلمين
ومحـاور  ) الـوكالء /النظـار   /المـديرين   (جد اختالف بين وجهات نظر كل مـن         يو

  )46(.الدراسة
عالقة القيم الفردية والتنظيمية وتفاعلها مع االتجـاه والـسلوك          : الرابعةالدراسة   -
  )1994  ،مقدم عبد الحفيظ. د.أ(

  :وقد هدفت هذه الدراسة إلى    
لفرد والتنظيم فـي تفـسير الـسلوك         بيان أهمية القيم كعناصر أساسية في شخصية ا        -

  .الفردي والتنظيمي والحاجة الماسة إلى ذلك
 ، استكشاف عالقة القيم الفردية التنظيمية وتفاعلها مـع االتجاهـات لـدى األفـراد              -

  . وسلوكهم في ميدان العمل كاألداء والتغيب، الدوافع، االلتزام التنظيمي،كالرضا
ون دراسته استكشافية وارتباطيه هـدفها      وقد استخدم الباحث المنهج المسحي لك     

  : استكشاف العالقة الموجودة بين متغيرات البحث وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها 
  . وجود عدد قليل من القيم التي أظهرت عالقة باالتجاهات والسلوك-
   )47( . أن طبيعة العالقة مع االتجاهات والسلوك تتغير بتغير نوع القيم-
  )2001 ،سعيد( "إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي" :امسةالخ الدراسة -

هدف الدراسة تعميق الفهم لموضوع إدارة الجودة الشاملة وتطبيقها في التعلـيم            
العالي نظريا، بنية زيادة معرفة القارئ بهذا المدخل اإلداري واإلطالع عليه والتعرف            

ليات وزارة التعليم العالي في العـراق       على إمكانية تطبيق معايير الجودة الشاملة في ك       
نصرية، بوصـفها   تاعتمادا على تطبيقها في كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة بغداد والمس         

لي في العـراق مـن معـايير        حالة دراسية، وكذلك مدى اقتراب مؤسسات التعليم العا       
دارة منهج وصفي تحليلي مقارن، تحددت الدراسة بأساتذة وطلبـة كليتـي اإل            و ،الجودة

  .2000-1999صرية لعام نواالقتصاد في جامعتي بغداد والمست
 مدرسـا،   111 من مجتمع البحث البـالغ       %47 مدرسا بنسبة    52وكانت العينة   

  .طالبا) 1983( من أصل %8طالبا بنسبة ) 160(وبلغ حجم عينة الطلبة 
 وقد أسفرت نتائج المقارنة بين كليتي اإلدارة واالقتصاد فـي جـامعتي بغـداد             

نصرية، واالختبارات التي أجريت على تلك النتائج عن قبول الفرضية الرئيسية           توالمس
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والتي تنص على عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين الكليتين في درجة تطبيقهـا               
لمعايير الجودة الشاملة بمكوناتها الفرعية كافة، عدا ما يخص المعلومـات والتحليـل،             

  .صريةنلصالح كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة المستحيث كانت هناك فروق معنوية 
  :ومن نتائج البحث أن

  .كلتا الكليتين حققت مستوى متوسط في تطبيق معايير الجودة الشاملة -
لم تظهر فروق بين الكليتين في تطبيقها لمعايير الجودة الشاملة، ما يدل على وجـود                -

 كليتان حكوميتان، تعمـالن فـي بيئـة         نمط تطبيقي متشابه بين الكليتين بسبب كونهما      
  )48(.متشابهة وتستمدان مواردهما من نفس المصدر

خالـد بـن عبـد اهللا       ( "القيم التنظيمية وعالقتها بكفاءة األداء    : "السادسةالدراسة   -
  )2003، الحنيطة

    : اإلجابة على التساؤل الرئيسي التاليإلى  هدفت هذه الدراسة 
 التنظيمية وكفاءة األداء لـدى العاملين فـي الخـدمات         العـالقة بين القيـم  ما هي    

   ؟الطبية
  :والتساؤالت الفرعية التالية

  ما هي القيم التنظيمية السائدة لدى العاملين في الخدمات الطبية؟ 
 ما هي العالقة بين القيم التنظيمية و كفاءة األداء لدى العاملين في الخدمات الطبية؟ 

حصائية بين كل من القيم التنظيمية وكفاءة األداء وبـين      هل هناك عالقة ذات داللة إ      
 المتغيرات الشخصية ؟

معتمدا على المنهج الوصفي بأسلوب المسح االجتماعي، مـستخدما االسـتبيان           
 و مـستوى كفـاءة      ،كوسيلة لقياس مستوى القيم التنظيمية السائدة في الخدمات الطبية        

المتدرج ذي خمس نقـاط، طبقـت هـذا         األداء، معتمدا في بنائها على مقياس ليكرت        
 فرد، جاءت أهم نتائج تحليلهـا       385االستبيان على عينة عشوائية طبقية عدد أفرادها        

  :ومناقشتها كما يلي
 .تبين أن القيم التنظيمية المطبقة داخل الخدمات الطبية مرتفعة 
 .تصنف كفاءة األداء لدى العاملين بشكل عام بالمرتفع 
 .ين القيم التنظيمية و المتغيرات الشخصية و الوظيفيةتوجد عالقة إيجابية ب 
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توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللـة إحصائية بين خمسـة من القيم التنظيمية و              
القانون و النظام، التنافس، القوة، الدفاع، الكفاءة، حيث ترتفـع          : بين كفاءة األداء و هي    

فلم يثبت أن لها عالقة ذات داللة إحصائية        كفاءة األداء بارتفاع هذه القيم، أما بقية القيم         
  )49( .بكفاءة األداء

  "اإلجراءات والممارسات –الجودة في الجامعات الفلسطينية :" السابعة الدراسة -
  )2004 ،أسامة الميمي وآخرون(

قياس جودة وممارسات الجامعات الفلسطينية فـي الجوانـب          كان هدف الدراسة 
  :ليا وتقويم الطلبة وقبولهم من خالل األسئلة التاليةالمتعلقة ببرامج الدراسات الع

ما مدى تطابق الممارسات واإلجراءات المتبعة في برامج الدراسات العليا من قبـل              -
الجامعات الفلسطينية مع معايير الوكالة البريطانية، مـن وجهـة نظـر األكـاديميين              

  واإلداريين؟
تقويم الطلبة من قبل الجامعـات      ما مدى تطابق الممارسات واإلجراءات المتبعة في         -

 الفلسطينية مع معايير الوكالة البريطانية، من وجهة نظر األكاديميين واإلداريين؟

ما مدى تطابق الممارسات واإلجراءات المتبعة في قبول الطلبة من قبل الجامعـات              -
 الفلسطينية مع معايير الوكالة البريطانية، من وجهة نظر األكاديميين واإلداريين؟

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وأجريت هذه الدراسة بمجموعـة           
من الجامعات الفلسطينية في منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، وتـم اختيـار عينـة               

اصفة بـين   عامل موزعين من  ) 20(عشوائية من عشرة جامعات فلسطينية، تتكون من        
 لتحقيـق أهـداف     ونة من ثالثة أقسام   وصمم الباحث استبانة مك   اإلداريين واألكاديميين، 

  . الدراسة 
توصلت الدراسة إلى أن هناك نوع من القصور في تبني بعض الجوانـب كمـا       
أنها تشير إلى أن هناك بعض القصور في نشر هذه اإلجراءات بـين العـاملين فـي                 

  )50(.الجامعات وخاصة األكاديميين منهم
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  ضمان جودة التعليم في جامعة القدسدراسة تحليلية لواقع:  الثامنة الدراسة -
  )2004 ،يوسف أحمد أبو فارة(

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف أهمهاو  
إبراز الحاجة الكبيرة إلى معرفة وتطبيق مفاهيم ضمان جودة التعليم في الجامعـة،              -1

دوات واألساليب  وهذا يجري عبر بناء المعرفة النظرية الالزمة بهذا المجال، وبيان األ          
  .التطبيقية لوضع هذه األطر المفاهمية موضع التنفيذ

رصد جوانب القوة وجوانب الضعف في نظام التعليم في جامعة القدس من منظور              -2
مدخل ضمان الجودة، وتقديم المقترحات التي تعزز نقاط القوة وتتغلـب علـى نقـاط               

 .الضعف باستخدام المدخل ذاته
لتعليم الجامعي كمدخل يقود إلى التبني الكامل والتطبيـق          بيان أهمية ضمان جودة ا     -3

 .الشامل لمفاهيم إدارة الجودة الشاملة
 يتكون مجتمع هذه الدراسة من جميع اإلداريين في جامعة القدس، ويقدر عدد             

وقد جرى سحب عينة عشوائية ممثلـة مـن مجتمـع           . فردا) 70(أفراد العينة بحوالي    
عت استمارات استبانة الدراسة على هذه العينة، وجـرى         ، ووز )50%(الدراسة بنسبة   

استمارة، ) 28(استرجاعها، وقد تبين أن عدد االستمارات الصالحة للتحليل اإلحصائي          
  .وجرى تحليلها باستخدام األدوات اإلحصائية المناسبة

استخدم الباحث أسلوب االستبانة وأسلوب المقابلة في جمع بيانات هذه الدراسة            
وقد جرى تقسيم االستمارة إلـى خمـسة محـاور          ). المصادر األولية للدراسة   (األولية

ممارسـات اإلدارة   (أساسية يغطي كل منها متغيرا أساسيا من متغيرات هذه الدراسـة            
العليا، ونظام ضمان الجودة، وضمان جودة المدخالت، وضـمان جـودة العمليـات،             

  ).وضمان جودة المخرجات
 المـستوى   اقع ضمان الجودة فـي الجامعـة دون        أن و   وتوصلت الدراسة إلى  

  )51(.المطلوب
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  :الدراسات األجنبية -ج
 Seymourسـيمور   "(إدارة الجودة الشاملة في التعليم العـالي      : "الدراسة األولى  -

1991(  
استهدفت الدراسة تحديد الصعوبات التي تعيق إدارة الجودة الشاملة فـي هـذه             

كلية من الكليات األمريكية التي حاولـت       ) 22(الكليات، وهي دراسة مسحية تمت على       
  .تنفيذ برامج الجودة الشاملة

  :وأهم الصعوبات التي توصلت إليها تتمثل في
الوقت غير كافي للتدريب والتنفيذ والتخطيط إضافة إلى الشك واالرتياب في نجـاح              -

 .الجودة الشاملة

طـابع التجـاري    عدم توافق بعض المصطلحات والمسميات المتعلقة بالجودة ذات ال         -
 .والصناعي مع النطاق األكاديمي

وجود بعض األفراد الذين يرفضون التغيير ويتمسكون بآراء وقيم إدارية تعيق تنفيذ             -
 .الجودة

 .الوقت الطويل الذي تحتاج إليه المؤسسة لتصل إلى النتائج المتوقعة -

قلل من سلطة  االختالل الوظيفي وسلطة الجامعة أي أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة ي           -
 .الجامعة

  : توصلت الدراسة إلى أن 
 .الوحدات اإلدارية في الكليات المعتمدة على منهج إدارة الجودة الشاملة في أدائها -

التغييرات االتجاهية والثقافية نحو إدارة الجودة الشاملة السيما عند الطلبة بوصـفهم             -
  )52(.المستفيدين منها كانت أكثر صعوبة في التطبيق

 )Stirling  "1993ستيرلنج : ( "اسة الثانيةالدر -
تهدف هذه الدراسة إلى وصف دور مدير المدرسة فـي إطـار جهـود هيئـة                

مدرسة منتقاة مـن مـدارس      ) 18(التدريس التطويرية في مجال التعليم العالمي داخل        
  .Chicagoالصفوة الثانوية الخاصة في منطقة شيكاغو 
يفات المتفق عليها للتعليم في ظل العولمـة        وقد تم تزويد كل مدير مدرسة بالتعر      

  :، كما تم عقد مقابالت شخصية معهم فيما يخص اآلتي)التعليم العالمي(
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  دعم تطوير هيئة التدريس-2     ةـــ الرؤي - 1

   تعيين العاملين-4     تطوير هيئة التدريس-3
  رراتـــالمق -5

 نـاظر المدرسـة   وقد تناولت التحليالت التركيز على العالقة بين مستوى تدعيم        
لتطوير هيئة التدريس، وبرنامج هذا التطوير وكذا التركيز على العالقة بـين تطـوير              

  .هيئة التدريس للقيام بأعباء التعليم العالمي وبين المقررات الدراسية
  :وكانت أهم نتائج الدراسة كالتالي 

مثلـة   أن جميع مديري المدارس كانوا على علم بالتعريفات المتفق عليهـا واأل            - 1
 .المقدمة للتعليم العالمي

 رغم أن مديري المدارس كانوا يشعرون بدعمهم للتعليم العالمي من خالل خلق             - 2
 .الرؤية الالزمة لدى المعلمين، وهذه الرؤية في العادة يتم تطبيقها داخل المدرسة

 أن موضوع تطوير التعليم الجامعي داخل اإلطـار المحلـي يمثـل لمـديري               - 3
 .ي تطوير هيئة التدريسالمدارس أولوية ف

 كان لدى مدرستين فقط برنامجا قويا يركز على تطوير هيئة التدريس الستعاب             - 4
 .التعليم العالمي

مدرسة عن مقاومة   ) 18( كشفت دراسة المقررات الدراسية للمدارس المشتركة        - 5
 )53(.غير عادية ألحداث التغيير

 ):Previdi "1993بريفدا : ( "الدراسة الثالثة -
 هذه الدراسة إلى التصميم التنظيمي للمدارس الثانوية الحضرية للعديد          تعرضت

من المناقشات من جانب الكثير من العلماء والدارسين في نطاق الدراسـات المتعـددة              
  .لتطوير المدارس

  :وقد انطلقت من هذه الدراسات إستراتيجيتان رئيسيتان
 .اإلدارة بالمشاركة    - .السيطرة البيروقراطية -

، أن هناك العديد من االسـتراتيجيات المتباينـة         "Kohlbergكولبرج  "ترح  ويق
  .لإلصالح التعليمي تصب في نموذج متميز للتطوير
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في أطر مصغرة على إعادة هيكلة      " كولبرج"وفي هذه الدراسة تم تطبيق نموذج       
  .المدرسة مع سيطرة ديمقراطية وتطور معنوي وأدبي متميز

 وصف عملية إعادة هيكلة إحدى المدارس الثانوية        وقد تطرقت هذه الدراسة إلى    
  .الكبيرة من مدرسة ذات نظام إدارة مركزية إلى النظام الديمقراطي

من أعضاء هيئة التـدريس، فعرفـت       ) 43(وتضمنت دراسة حالة واقعية لعدد      
لشكل مفاهيم أعضاء هيئة التدريس ألدوارهم في الهياكل المختلفة لإلدارة، ثم أوضحت            

ت الثانوية التي تضمنتها الدراسة مقارنة بين تفكيرهم وتناولهم لألمور، وبـين            التحليال
  .نوعية مشاركتهم في نشاطات المدرسة المختلفة

  :تشير الدراسة إلى أنهو 
في ظل اإلدارة المركزية الهرمية تعتمد عمليات االتصال على التسلسل القيادي            -

 .من أعلى إلى أسفل

 جميع أعضاء المدرسة يشاركون في إقامة اتـصال         في ظل اإلدارة الديمقراطية    -
 .مفتوح فيما بينهم وكذا في اتخاذ القرارات

الذين كانوا بمستويات أعلى من النضج المعنوي واألدبي كانوا أكثر قدرة علـى              -
 .مساعدة بعضهم البعض في التعلم

إن المعلمين واإلداريين الذين تميزوا بالنضج التطويري لإلصالح كـانوا أكثـر             -
ايجابية واستخدموا مهارات التعامل الشخصي المتطورة وعملوا علـى إيجـاد نمـاذج             

 )54(.متطورة في عملية التدريس لتنفيذ استراتيجيات تعليمية أكثر فاعلية

إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي في الواليات المتحدة ": الدراسة الرابعة -
 :)Courtney "1995كورتي ( " "األمريكية
مؤسسة للتعليم العالي من    ) 242(ملت الدراسة كبار الموظفين األكاديميين في       ش

  .1994خالل توزيع استبانة في عام 
مـن  )%41(مؤسسة بما يعادل    ) 99(توصل الباحث من خالل دراسته إلى أن        

مؤسسة كانت قد اعتمدت إدارة الجودة الشاملة منهجا إداريا         ) 242(عينة البحث البالغة    
من هذه المؤسسات قد اعتمدت إدارة الجـودة الـشاملة كـان            ) %61( وأن   في أدائها، 

  .منها كانت تعتمد التطبيق حسب األقسام) %39(تطبيقها بشكل متكامل و
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وأكد الباحث على نجاح الكليات التي طبقت المنهجية بشكل متكامل، كما أشـار             
  )55(.إلى طرق التنفيذ الناجحة إلدارة الجودة الشاملة

 :)Veugelers-Zijltra ،1997" فيوجليرس وزيجلستر: (" الخامسةراسة دال -
أكدت هذه الدراسة أن شبكات المدارس المتعاونة تعتبر من أهم وسـائل تقـدم              

وطبقا للنظام التعليمي الهولندي في المدارس الـذي يـسمح          ،  التربية الحديثة في هولندا   
ية إلدارة الـشؤون الماليـة      بعدم القيود والحرية في التنظيم ويعطي مزيد من المسؤول        

  .والتباين في األداء لهيئة العاملين، ومناهج المنظمة، والهيكل التنظيمي
 من مدارس المرحلة الثانوية في هولندا يشاركون فـي          450 من   %70حوالي  ف

الشبكة التعاونية، وهذه الدراسة تعنون التطوير للمدارس الثانوية المتداخلـة ومركـز            
  .ومشاركة عشرين مدرسة) أمستردام(تعاون الوظيفي في جامعة التنمية والتطور وال

نجد أن أعضاء الكلية يشبعون مثل هذا التغيير في الهيكل التنظيمي، والعمل مع             
المعلمين في عمل البحوث وإحضار الخبراء للمشاركة في تطوير المدارس، والتعلم من            

  . جديدةمبتدءاتلمية، وإيجاد خبرات اآلخرين، وتطوير وتحديد مداخل تربوية للمادة الع
  :وقد تم حصر قائمة الشبكة الناجحة والتي تتضمن

 .إيجاد مناخ من الثقة المتبادلة قائمة على األخذ والعطاء 

 .ربط وتداخل بين المدارس من خالل الشبكة 

التعاون والتنـافس، الـدعم     (التطوير المهني الوظيفي للعاملين والتطوير المدرسي        
 ).المالي

" Hoyle,English,Steffy" "اسـتيفي  انجلـش و   هويـل و   ":( السادسة اسةدرال -
1998:( 

قدمت هذه الدراسة دليل بوصف المعايير والمهارات المرتبطـة بالقـادة فـي             
المدرسة والتي يجب أن يتقنوها ويطبقوها، وكل قائد في المدرسة يحتاج إلـى تحديـد               

على الجانب النفسي والخلقي واألداء     واضح لفلسفته التخاذ القرارات، ويركز هذا الدليل        
وأبعاد القيادة المدرسية، والمهارات الخاصة بقائد المدرسة والحاجة إلى المكانة والتـي            

  .من خاللها يحتاج لقيادة اآلخرين في األداء
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والمهارات األساسية تحتاج إلى الضبط والديمقراطيـة، االتـصال وعالقـات           
حة ومهـارات اإلدارة التنظيميـة وتـصورات    المجتمع تتطلب جسر من الرؤية الواض     

ووجهة نظر في تطوير وتصميم المنهاج لتحرير النظام الخـاص بمجتمـع الدراسـة              
وخبراء في إدارة التعليم، وتطوير المعلومات، والمعلومات القائمة على تحصيل التلميذ           

ـ            بة لقـيم   في النظام والمرتبطة بتقويم وتطوير العاملين مع ضرورة فهم النماذج المناس
  )56(.النظام

  
 : أهمية الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة الحالية-6

 ،في إعطاء نظرة عن الجانب النظري للقيم التنظيمية المحليةساعدت الدراسات 
 وخلفية علمية شكلت إطار نظري مناسب ساهم في وضع ،وكانت منبع علمي ثري

االستفادة من ثم ؤالت المطروحة، تحديد اإلشكالية والتساتنا، وخاصة في خطة لدراس
 يتناسب مع  وتوظيفها حسبما،بياناتها ونتائجها وطريقة تحليلها وأسلوبها العلمي
، كما ساهمت الدراسات العربية موضوع دراستنا وخصوصية العينة مجال دراستنا

 ، تلعبه القيم التنظيمية اإليجابية بين األفرادذي الدور الفعال البرازواألجنبية في إ
  .وأثارها ونتائجها الفعالة على األداء والسلوك في مكان العمل

فكانت كل الدراسات تهدف إلى التطوير الجيد والمستمر والواعي بالثقافة السائدة 
في المنظمة، والتي يجب أن تحتوي على القيم التي تقود المنظمة إلى الفعالية والكفاءة، 

  .يتوافق مع هدف دراستنا  وهو ماميوالجودة والتطوير، وتحسين السلوك التنظي
 مع معظم الدراسات في البحث عن الجودة والتطوير في مجال تنافاتفقت دراس

التعليم والتعليم العالي بصفة خاصة، ماعدا دراسة نجاة قريشي ومحمد الطاهر بوياية 
حنيطة التي كان مجال دراستها في الالتي كان مجالها في مؤسسة صناعية، وعبد اهللا 

 في جانب تناول المتغير المستقل هذه األخيراتفقت مع إلى أنها يدان الخدمات الطبية، م
، واالستعانة "فرانسيس وماك وودكوك"  من خالل األبعاد التي وضعها،للقيم التنظيمية

  . بمقياسهما في بناء استبانة القيم التنظيمية
موضوع الجودة الشاملة  بالنسبة للدراسات العربية واألجنبية التي أجريت في أما  

في العملية التعليمية، فقد ركزت معظمها على واقع إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات 
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التعليمية، وأكدت على تطبيق هذا األسلوب لمنافعه العديدة والشاملة على الجامعة وباقي 
  .المنظمات

عة هذا هل تتبنى الجام فقد كان هدفها األول البحث حول وجود هذا المنهج أو
المنهج أو هذا المدخل اإلداري؟ كذا بيان أهمية ضمان الجودة كمخل يقود إلى التبني 

، حيث تناالكامل، والتطبيق الشامل إلدارة الجودة في الجامعة، وهذا ما اختلف مع دراس
ركزت على أهمية القيم السائدة في المؤسسة الجامعية لتحسين وتطوير جودة التعليم 

 بجميع وتطوير العملية التعليمية  ممارسات اإلدارة العليا تحسينالعالي، من خالل
 ولم تتطرق في البحث عن واقع الجودة  إضافة إلى تهيئة ظروف عمل مناسبةأبعادها،

  . بالتحديدكمدخل إداري
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 :تعريف القيم التنظيمية -1
؛ تعتبر القيم أحد العوامل الهامة التي تؤثر في عملية التفضيل واالختبار المهني           

لب يتابع الدراسة التي تتفق مع القيم التي يؤمن بها، كمـا       حيث أنه من الواضح أن الطا     
أنه قلما يقبل على مهنة ال تتفق مع القيم التي تكونت لديه إال مرغما، ثـم تكيفـه مـع                    

إلى حد ما بين قيم الفرد والقـيم التـي           اتفاقكان ثمة   الدراسة والعمل ال يتحقق إال إذا       
  )1(.يتطلبها العمل

 والقيم التي يأتي بها العاملون      تهتم المديرون باالتجاها  لذلك من المهم جدا أن ي     
وجيههم لما يخدم األهداف التنظيميـة      تمعهم لمنظمات األعمال، حتى يمكن تسييرهم و      

وال يحصل التعارض بين قيمهم واتجاهاتهم وقيم واتجاهات المنظمات التـي يعملـون             
  )2(.بها

لمجتمعات تختلف حول القيم والقواعد الجماعية، وهذا ما أشار إليه          فالمنظمات وا 
في أن كـل  .  في دراستهما)ROTHLIS, BERGER.F(و، )E.MAYO(كل من 

لم والمحيط مما يسمح ألعضائها بفهم وتفسير       اا للع مجموعة عمل تشكل نوعا ما مفهوم     
  )3(.ما ذا يحدث في أي وقت

  : التنظيمية، كما جاء في التعاريف التاليةوعلى هذا األساس يمكننا تعريف القيم
هي االعتقاد الذي تبنى عليه أعمالنا في المنظمات فهي عبارة عـن اختيـار بـين                 -

  .سلوكال فالقيم تشكل االصالح والسيئ، والمهم وغير المهم، لذ
هي عبارة عن معتقدات بخصوص ما هو حسن أو سيء وما هو مهم أو غير مهـم                  -

تي تحدد السلوك وبالتالي فإن قيم األفراد الذين يتمتعون باألدوار           ال االتجاهاتفهي تولد   
 )4( .القوية في داخل المنظمة تشكل شخصية المنظمة

 معـايير   تفضيلي، فهي بمثابة  عبارة عن تصورات من شأنها أن تفضي إلى سلوك           -
 .لالختيار بين البدائل السلوكية المتاحة للفرد في الموقف

للعاملين معه  ات حجم المشاركة الذي سيسمح به       ئيالقائد يحدد جز  القيم الذي يتبناه     سقنف
في اتخاذ القرارات الخاصة بهم، أو بالعمل وكذلك المدى من المسؤولية الواجب إتاحته             

  )5(.طية أو االستبدادراقلهم، ولذا يضع نفسه إما في اتجاه الديم
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قـيم والمفـاهيم    ومستقبل المنظمة يتحدد من خالل التنمية المستمرة لمجموعة ال        
  )6(.ودور القيادة هو إرساء تدعيم منظومة القيم .اإليجابية التي توجه السلوك

العنصر الهام في ميـدان الداللـة أي التفـضيالت الجماعيـة            :القيم التنظيمية هي  * 
 )7(.المشتركة تعبر عنها شعارات المنظمة كالتطور، الخدمة، والمؤسسة أوال

 الجماعات و ملها األفراد يحالمعتقدات التي    : أنها على 1988 "نزاكاثي  "وتعرفها   
 )8(.الغايات التي تسعى لها المنظمة في تحقيق أهدافها والمتعلقة باألدواتو

ـ مجموع األفكار والمعت   : بأنها "بير هلفر " و "جانس أرسن "ويعرفها    التـي  دات  ق
  )9(.وجه لهم في سلوكاتهمكمتعمل يشترك فيها أفراد المؤسسة ويؤمنون بها، 

ثابتة نـسبيا للمحـيط الـداخلي       بأنها الخصائص ال   :مقدم عبد الحفيظ  ويعرفها   
  )10(.ويعبرون عنها هاعايشونعضاءها ويأ يدركها التيللمنظمة،
التـي تـسود أي      هناك مستويين مـن القـيم        : أنه وترى أمل مصطفى عصفور    
  )من القيم التنظيمية. (منظمة

 مجموعة القيم التي تـواتر      وهي :القيم التنظيمية والتي تسود المنظمة ككل      
وتلعـب اإلدارة   ،   الثقافة التنظيمية  اةوهي نو  في المنظمة    العاملون على تطبيقها  

  .العليا دورا كبيرا في ترسيخها
 داخـل   والتي تحكم وتوجه سلوكياتهم وتـصرفاتهم      :قيم ومعتقدات العاملين   

يرهـا  وهي أكثر مرونة ويمكـن تغي      . والزمالء مع الرؤساء والمرؤوسين  العمل  
 )11(.القيم التنظيميةلتتفق مع 
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  :عالقة القيم التنظيمية بعلم النفس -2
لوجود اعتقاد لدى علماء النفس بـأن       تأخر االهتمام بدراسة القيم في علم النفس        

ر نظال تخضع للقياس، وي، كما أنها  خارج نطاق الفحوص األمبريقية   األحكام القيمية تقع    
  .ة التجريبية المعمليةلجا للمععقالنية وال تخضععميقة الإليها على أنها بمثابة قوى 

ويرجع الفـضل فـي     . بموضوع القيم في الثالثينات واألربعينيات    وبدأ االهتمام   
  : النفس هما من علماءاثنينذلك إلى 

القيم في إطـار المـنهج      وما قدمه من تصور لمعالجة      " Thurstone"ثرستون   -
 .العلمي

 والتيني نشر نظرية األنماط الشخصية      ، وهو مفكر ألما   "Spranger"سبرانجر   -
غلبة أو سيادة واحدة من القيم      انتهى منها إلى أن الناس يتوزعون بين أنماط استنادا إلى           

 :التالية

 .القيمة النظرية •

 .القيمة السياسية •

 .القيمة االقتصادية •

 .القيمة الجمالية •

 .القيمة الدينية •

 إجرائياد  فيما بع  )Vernon"(نيرنوف"و )Allport" (ألبورت"تلك القيم   وقد صاغ   
  )12(.اممقياس سمي باسمهفي 

  :عالقة القيم ببعض المفاهيم النفسية -2-1
  :القيم واالتجاهات  -أ 

تعرف االتجاهات عادة على أنها مفاهيم متعلمـة وتقويميـة تـرتبط بأفكارنـا              
وأفكار الناس عن الموضوعات المتعلمة باالتجاه تبنى على كل مـن الخبـرة   ،  وسلوكنا

 أفكارا عامـة    معرفة، وعلى ذلك فالناس يقومون بعمل بعض المالحظات ويكونون        وال
  )13(.ويهتم علماء النفس بالعالقة بين الفكر والعناصر السلوكية لالتجاهات
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ـ  هو الفرق بين العام والخاص حيـث    والفرق بين القيم واالتجاهات    ف القـيم  تق
تضح من خالل تعبيـر      ت اتوتعميمتجريدات   عنعبارة  تجاهات الفرد، فهي    محددات ال 

  )14(.ل موضوعات محددةألفراد عن اتجاهاتهم حياا
التي يرى أن لهـا     ويرى البعض أن القيم هي عالقة بين اإلنسان والموضوعات          

وتقـدم القـيم المـضمون      ،  أعم وأشمل من مفهـوم االتجـاه      إذن مفهوم القيمة     .قيمة
فالقيمـة   .لى الطابع التجريدي  إلالتجاهات، فاالتجاهات إنما تمثل شكال أقرب ما يكون         

  .الفردإلى موضوع يحبه تشير إلى غاية مرغوبة بينما يشير االتجاه 
  :تيتحديد التداخل بين المفهومين كاآلويمكن * 

  .من موجهات السلوكالقيم واالتجاهات كالهما  -
 .القيم واالتجاهات كالهما مكتسبان -

 .القيم واالتجاهات كالهما قابل للتعديل والقياس -

  .وسلوكيةمعرفية ووجدانية  :تكون كل منهما من ثالثة أبعادي -
  .ل المعتقداتكالهما يدخل في تشكي -

  :أما أوجه االختالف بين المفهومين* 
  .القيم هي المكون األساسي خلف االتجاهات -
 .االتجاهات، فاالتجاهات أكثر قابلية للتغيير القيم أكثر ثباتا من -

 .هاتالقيم معلنة بدرجة أعلى من االتجا -

 .القيم ذات طابع اجتماعي بدرجة أكبر من االتجاهات -

محـاور الـسلب    تنطوي القيم على جانب تفضيلي في حين تأخذ االتجاهات           -
 )15(.واإليجاب

  : التفاعل والتداخل بين االتجاهات ويقول إيزنيك عن عمليةوظهور القيم ناتج
تعميم يؤدي فـي    إن ترسيخ االتجاهات وتفاعلها وخضوعها لعمليات االنتقاء وال       

عامة متوافقة ومنسجمة تتحول إلى قيم ويتم ذلك وفـق الميكانيكيـة            النهاية إلى نتيجة    
  )16(:التالية

  
                    

 قـيم      اتجاهات      آراء معتادة
 تفاعل
 وتناسق

تقاء نوا تفاعل
 وتعميم
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  :القيم والدوافع  -ب 
هي تحركات السلوك لإلنسان في مواقف الحياة بوجه عام ومـن بينهـا             الدوافع  

  )17(.على اإلنتاج كما وكيفافهي ذات أثر فاعل  .عملمواقف ال
هي مفتاح السيطرة على السلوك اإلنساني ألنه تميـزه         يرى البعض أن الدوافع     و

  .تحقيقها توجهه نحو األهداف التي يسعى لبالخصائص التي
حيث ذكر أن الدافع عبارة عن      ،  )Lefrancois ("لوفرانسوا"ويؤكد هذا المعنى    

  )18(.خصائص مميزة للسلوك اإلنساني المستمر نحو تحقيق هدف معين
تثيـر الـسلوك    وتوتر داخلـي     فإن الدافع هو حالة استثارة       )Young( وحسب

   .وتدفعه إلى تحقيق هدف معين
هو مجموعة األنشطة التي يبذلها اإلنسان للوصول إلى هـدف          وإذا كان السلوك    

  )19(.فع معينداورائه 
تحقيقها، تمثل مرجع حكـم لألفـراد علـى          ةغي ب قيم أهداف يسعى إليها الفرد    فال

م فهي عبارة عن مفاهيم تختص بغايات يسعى إليها الفرد كغايات جـديرة             أنماط سلوكه 
  . تطلب لذاتها أو لغايات أبعد منهاسواء أكانت هذه الغاياتبالرغبة 

 بمحدداته الخاصة وبين    هيم من خالل تفاعل ديناميكي بين الفرد      وتأتي هذه المفا  
تمليه على األفـراد مـن      فيما  نوع معين من أنواع الخبرة، وتتكشف دالالت هذه القيم          

 ،الحياة بكل عناصره المختلفة من بين توجهات أخرى متاحـة         اختيار لتوجه معين في     
  )20(. والوجدانية والسلوكيةالمعرفيةاته إمكانتوجها يراه جديرا بتوظيف 

احثين في استخدام هذين المفهومين، والنظـر       خلطا شائعا لدى بعض الب    وهناك  
  . هو الدافعيةالجوانب لمفهوم أشملال أحد إلى القيم على أنها ما هي إ

اعتبر الدافع لالنجاز بمثابـة قيمـة       وال تستخدم القيم بالتبادل مع الدافعية، فمثال        
 هنـاك   أنمن خالل نتائج دراساته التي أوضحت       " ولسون"ويؤيد ذلك   " ماكليالند"لدى  

  .الدافع لألمن وقيمة األمن القوميارتباطا مرتفعا بين 
فهم يعرفون   ،ء يتعامل مع القيم على أنها مرافقة أو مكافئة للدوافع         وبعض العلما 

الحالي الذي يوجد به الفرد، وأنهـا       بناء مترابط يتضمن الوجدان، والموقف      "القيم بأنها   
  ."، إيجابا أو سلباتتكون مما يراه الفرد حسنا أو سيئا
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بـأن  الفتراض  التي تدعم ا  " النظرية المعرفية الدافعية  "يتسق مع   ويرى أن ذلك    
 في موقف معين تكـون مختـارة حـسب          دوافع األفراد نحو الموضوعات أو األنشطة     

لما هو إيجابي    رغبتهم لما هو مفضل أو غير مفضل ومن هذه الموضوعات واألنشطة          
  .تجنبه واالبتعاد عنهويحاولون ويحاولون الوصول إليه وما هو سلبي 

؛ م القيمـة ومفهـوم الـدافع      يتضح أن هناك فرقا بين مفهو      كل ذلك وفي ضوء   
 غايـة أو هـدف      فالدافع هو حالة توتر أو استعداد داخلي يسهم في توجيه السلوك نحو           

  )21(.القيمة فهي عبارة عن التصور خلف الدافعمعين، أما 
  :القيم والحاجات  -ج 

الحي لـشيء معـين ذا أهميـة، وهنـاك الحاجـات            الحاجة هي افتقار الكائن     
العاطفة والوالء واالنتماء واألمن واالستقرار ومنها ما هو        فالحاجة للحب و  السيكولوجية  

  )22(.وتحمل المسؤوليةاجتماعي كالحاجة للعمل والتعليم واألسرة والسيطرة 
 بعضهم وبعض العلماء يرون أن مفهوم القيمة مكافئ لمفهوم الحاجة، كما تصور       

فال يمكن أن   ساسية  فهي تقوم على الحاجات األ     ،اآلخر للقيمة على أنها أساسا بيولوجيا     
إذا كان لديه حاجة معينة وسعى إلـى تحقيقهـا أو إشـباعها             توجد قيمة لدى الفرد إال      

فالحاجات األساسية هي التي تؤسس الكائن بيولوجيا وتحدد له نسق اختياراتـه، فهـي              
  .بمثابة قيم بيولوجية أولية تتحول فيما بعد ومع نمو الفرد إلى قيم اجتماعية

ر فيرون أن هناك اختالفا بين المفهومين، فـالقيم عبـارة عـن    أما البعض اآلخ  
 عمـل   تمثيالت معرفية لحاجات الفرد أو المجتمع، واإلنسان الكائن الوحيد الذي يمكنه          

  .مثل هذه التمثيالت
 أن الحاجات توجد لدى جميع الكائنـات        وفي ضوء ذلك يميز بينهما على أساس      

  )23(. وجودها على اإلنسانفي حين القيم يقتصر )، الحيواناإلنسان(
  :المعياروالقيم   -د 

 بعيدا عن أعين الرقباء بحيث      المعيار سلطة اجتماعية يخضع لها الفرد ولو كان       
  . وانفعاله دوافعه وسلوكهنيؤثر في كثير م

والصواب في سلوك الفرد كعـضو فـي        الخطأ  والمعيار مصطلح قياسي لتقدير     
  . شمولية من القيمجماعة وهو نتيجة للثقافة والتراث وهي أوسع

  )24(.يتبناها اإلنسان وتتبع من نفسهأما القيم فهي مبادئ وآراء 
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  :مراحل تطور القيم التنظيمية -3
 Dave Francis, Mike Wood ("مايك وودكـوك "و" ديف فرانسيس"وضع 

cock (             ،سبع مراحل رئيسية لتطور القيم التنظيمية، من خالل تطـور الفكـر اإلداري
  :كالتالي

المرحلة األولى من القيم التي سادت التفكير اإلداري        وهي  : ة األولى المرحل -
هي أن اإلنسان ينبغي أن يعامل على أساس أنه شـبيها باآللـة، حيـث يـتم تحفيـزه          

  )25(.)فريدريك تايلور، وماكس ويبر(بالمكاسب المادية ومن أهم روادها 
طاقات البـشرية    وبحوثه لعرض االستفادة من ال     تهاوقد وظف تايلور نتائج دراس    

ير اإلنتاجية والعمل على حل المشكالت من خـالل         وبشكل أكثر فاعلية وقدرة على تط     
التركيز على مبدأ التخصيص في العمل، وتدريب األفراد العاملين واعتمـاد الحـوافز             

  )26(.المادية التي تشجع األداء اإلنساني
 فـي   "رنثووهـا " بدأت هذه المرحلة على إثـر دراسـات          :المرحلة الثانية  -

تـؤثر  الواليات المتحدة، وهي أن العوامل غير العقالنية مثل األحاسيس واالتجاهـات            
 .بعمق على السلوك واألداء

 الفرد نحو العمل، ومن ثمـة       رب لمحاولة تحسين اتجاهات   ولذلك تم إدخال التجا   
وقد أدرك المديرون أن األحاسيس وقـوة اإلرادة        ،  تدريب المديرين ليصبحوا قادة فرق    

  )27(.عب دورا حاسما في التأثير على اإلنتاجيةتل
وأفرزت هذه المرحلة قيم جديدة تهتم بالمورد البـشري، وتركـز علـى مبـدأ               

كائن اجتمـاعي وإنـساني لـه       فهي تنظر إلى العامل على أنه       ،  )28(العالقات اإلنسانية 
  .حاجات ورغبات وميول واتجاهات تؤثر في أدائه اإلنساني

 الرسمي من خـالل التجـارب الميدانيـة، والـروح           وأكدت على التنظيم غير   
  )29(.المعنوية، وتماسك الجماعة والتفاعل االجتماعي

  :المرحلة الثالثة -
في  المهنية   االتحاداتفي هذه المرحلة كان تطور القيم التنظيمية استجابة لظهور          

 بأن المواجهة كان أسـوء خيـار موجـود          االعتقادالخمسينات، وتوصلت اإلدارة إلى     
هو الحرية في بيئة     وكان الجواب    والهيمنةل مشكالت القوة    لحوبحثت عن طرق جديدة     

  )30(.العمل
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  :المرحلة الرابعة -
في هذه المرحلة أصبحت القيم التنظيمية قائمة على أساس الحرية فـي العمـل،        

   كتابه الجانـب اإلنـساني فـي المنظمـة         "دوجالس ماكريجور " 1960حيث نشر في    
)The human side of Enterprise(   وهو الكتاب الذي قدر له أن يكـون ذا تـأثير 

 أهمية أنظمـة القـيم      "ماكريجور"وفيه وضح   ،  عميق على التفكير اإلداري عبر العالم     
  ).X,Y(حول طبيعة اإلنسان، نظرية وقسم القيم اإلدارية إلى نظريتين ، )31(اإلدارية

الـسلبية حـول   ) X(ظرية ويرى أن النظريات التقليدية في اإلدارة تعتمد على ن       
اإلنسان، ومن هناك كانت نظرتها لإلنسان باعتباره آلة، ويجب ممارسة رقابة وسيطرة            

  )32(.عليه وإرغامه على العمل بالعقاب أو تقديم الحوافز المادية
؛ )Y( تعتمد على النظرية  أثناء العملأما افتراضات النظرية الحديثة حول الناس   

وفي ظل الظـروف    . العمل بالفطرة كما يحب اللعب واللهو     التي ترى أن اإلنسان يحب      
الطبيعية وتوفر الحرية، والمرونة، واالحترام في العمل، فاإلنسان الطبيعي ال يتهـرب            

  .من المسؤولية بل يسعى إليها ويكون لديه طموح
والعقاب ليس وسيلة ناجحة لخلق الرغبة في العمل بل يجـب االعتمـاد علـى               

  )33(.المعاملة الحسنة، واعتماد أسلوب التحفيز المادي والمعنوياإلقناع والترغيب و
  :المرحلة الخامسة -

، )34("اإلدارة باألهداف "هذه المرحلة عبارة عصر جديد من القيم اإلدارية تسمى          
فوفقا لها ينبغي أو يجب المالئمة بين حاجات المنظمة وحاجات الفرد، وتـرتبط هـذه               

وهي تؤكد على أن الدافعية تعتمـد علـى         " Loke ) "1968ادوين لوك   (النظرية باسم   
أهداف محددة تثير روح التحدي لدى الفرد أوال، وتعتمد على مـدى إخالصـه لهـذه                

ويتضمن هذا األسلوب قيام المرؤوسين والرؤسـاء معـا         األهداف وتفانيه في تحقيقها،     
  )35(.بتحديد أهداف العمل

  :وتتمثل أبعاد العالقة المهنية في الشكل التالي
  األهداف تحقيق  ←    توقعات      ←  وظائف        ←المنظمة 
  األهداف تحقيق  ← ترتيب الحاجات  ←  لشخصيةا         ←الفرد 
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بجانـب  ) Psychological Contractعقدا نفـسيا  (ويشير الباحثون أن هناك 
ويتضمن هذا العقد مجموعة من     ،  العقد المكتوب من الجانبين له أثره في العالقة بينهما        

  .وقعاتالت
، فـرص للنمـو المهنـي     وفالفرد يتوقع المعاملة اإلنسانية، ومرافق عمل جيدة        

، والعمل علـى    ، والمحافظة على أسرار المهنة     من العاملين  اإلخالصوالمنظمة تتوقع   
  )36(.وزيادة الجهد الكمي والنوعي في العملصورة المنظمة في المجتمع  تحسين

يئـات  بإال أنها ال تصلح إال فـي ال       يما،  رغم أن اإلدارة باألهداف كان مبدأ سل      و
بمعناه السلبي المتمثل في اإلجراءات الطويلة وهذا أدى إلى ظهور البيروقراطية      الثابتة،  

  .بروز مرحلة جديدة من تطور القيم التنظيمية ساهم في يذالو
  :المرحلة السادسة -

ؤدي الذي وضح أن العوامل الدافعية ت     ) "Herzberg"هيرزبرغ  (أبرز روادها   
عطيهم فرصا  تو،  إلى تحسين اإلنتاج ألنها دوافع ذاتية توفر شعورا إيجابيا لدى األفراد          

  )37(.سين اإلنتاجيةحللتطور الشخصي، مما يدفعهم لمزيد من العمل وت
وبدأ في هذه المرحلة االهتمام بنوعية ظروف العمل بتحليـل الجوانـب غيـر              

الل النمو الـسريع ألنـشطة التطـوير        في بيئة العمل من خ    اإلنسانية المسببة للضغوط    
وصار باإلمكان  ،  )38(الذاتي مثل أسلوب تدريب المديرين على طريقة الجماعة التجريبية        

  )39(.تطبيقيا تغيير الثقافة التنظيمية من خالل التطوير الذاتي
وكون الثقافة التنظيمية تؤثر في رسم التوزيعات النهائيـة لـصيرورة الهيكـل             

وهذا ما يساعد على ظهـور      ،  لقيم واالتجاهات واألعراف والتقاليد   التنظيمي من خالل ا   
  )40(.هياكل تنظيمية تصلح للتطبيق في ثقافات معنية

  :المرحلة السابعة -
ولكن أهـم   .  من المراحل السابقة    القيم التنظيمية مؤلفة   هي عبارة عن مزيج من    

  )41(.القيم الشائعة فيها هي البقاء لألصلح
لى هذه المرحلة اسم المدخل المعرفي وهـو المـدخل          وأطلق مؤيد سعيد سالم ع    

 تطوير القيم التنظيمية، وفيه أخذت المنظمات تهتم        يالسادس الذي يلي المدخل الثقافي ف     
اع لضمان بقائها واستمرارها في بيئات متغيرة وشـديدة         إلبدلفكر وا  كمصدر ل  باإلنسان
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 هم أدوات هـذه المعرفـة     وأ،  المعرفةوأصبح المورد األساسي للمنظمات هو      ،  التنافس
  )42(.اإلنتاجية، االبتكار واإلبداع

وظهر في هذه المرحلة من تطور الفكر اإلداري نموذج إدارة الجـودة الكليـة              
)Total Quality Management (على األداء المتخصص،  ويعد نموذجا مثاليا يركز

وح الفريـق   والتخطيط االستراتيجي ويبنى على عالقة الزمالة والتفاعل والعمـل بـر          
  )43(.الواحد

  : التالي عن تلخيص لتطور القيم التنظيمية في مراحلها المختلفة)01(يعبر الجدول
  القيمة الثقافية  الفكرة  المرحلة
  األولى
  الثانية
  الثالثة
  الرابعة
  الخامسة
  السادسة
  السابعة

  العقالنية
  العاطفية
  المواجهة

  اإلجماع في الرأي
  التوازن الفردي/التنظيم

  اناتاإلمك
  الواقعية

  التحليل العلمي له ثماره
  االهتمام بالناس له نتائجه
  الدفاع القوي أمر حيوي

  األمور السياسية في المنظمات
  )االنجاز في القمة(االنجاز ملك 

  إمكانية تطور الناس
  ال تأتي األشياء الجيدة بسهولة

  )44(.هذه المعلومات تقدم أساسا للدراسة العملية للقيم التنظيمية
  :خصائص القيم التنظيمية -4

اقتـصادية،  (اختلف العلماء والباحثين في تحديد خصائص القيم بـصفة عامـة          
كـالفكر   ،ينتمون إليها التي  والفكرية  باختالف المذاهب الدينية    ) سياسية، دينية، جمالية  

  . مثالربي أو الفكر اإلسالميغال
  :القيم العامة كالتالين التنظيمية باعتبارها جزء مويمكن تحديد أهم ما يميز القيم 

  : نسبية-4-1
أو األشياء أو   حول األشخاص    الفردها   التي يصدر  القيم تنظيمات معقدة لألحكام   

  .المجتمع هافي ذلك إلى المعايير التي وضعذاتها مهتديا  األحكام
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 :مـضمونها (وعلى هذا األساس فالقيم نسبية في مكانها وزمانهـا ومحتواهـا            
فهي تختلف من شـخص آلخـر بالنـسبة لحاجاتـه           ،  )45()...دينيجمالي، اقتصادي،   

  )46(.ثقافة إلى أخرىومن  ،ورغباته وتربيته وظروفه
  ماركس "ها من مقتضيات الوعي االجتماعي ويعتبر"  ,E.Durhieفدوكركايم"

 "K.Marx, فرويد" البيئة االقتصادية، وإنتاجيراها من"S.Freud, إسقاطات يراها من 
  )47(.الغريزة الجنسية

 يتعلمها الفرد في نطاق الجماعة وعـن طريـق التنـشئة            :بةــ مكتس -4-2
حيـث يـصبح األفـراد      حيث تتفاعل تلك العوامل مع التكوين للفرد ذاته،         االجتماعية،  

  )48(.يهتمون ببعض القيم ويفضلونها عن غيرها
  : ذاتية اجتماعية-4-3

ـ      ردفمن ال مصادر داخلية تنبع    القيم عبارة عن     اط اتجاهاتـه   ذاتـه وتحـدد أنم
  )49(.ترسيخ هذه القيمدورا أساسيا في السلوكية، وتلعب األسرة والبيئة االجتماعية 

وتختلف القيم باختالف األدوار والمراكز الوظيفية كما تختلف باختالف الجـنس           
  )50(.والعمر والمعطيات الدينية واألخالقية

  :رنةــ م-4-4
ة كل التطورات والتغيـرات التـي       للنظر ومواجه تتميز القيم بالمرونة والقابلية     

 مع مطالبه ومع حاجاته ومع سيطرتها لهذه األمور إال أنها تعطي أفقـا              يعيشها اإلنسان 
  )51(.للتجدد والتغيير وفق أسسها واتجاهاتها وال تلغي العقل البشري

  :ائيةــ تلق-4-5
هي ليست من صنع فرد أو بضعة أفراد ولكنها من صـنع المجتمـع وعقلـه                

  :ويمكننا حصر خصائص القيم التنظيمية في النقاط التالية، )52(الجمعي
  .تشكل نواة الثقافة التنظيمية -
 .تؤثر على كفاءة األفراد في المنظمة -

 .تحدد سلوك المنظمات واتجاهاتها -

تساعد في تشكيل مهمة ورسالة المنظمة والتي بدورها تحدد االستراتيجيات والـنظم             -
 .والهياكل التنظيمية
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 )53(.ك العاملينهي أساس سلو -

 .منتشرة داخل التنظيم -

 )54(.مفيدة ألعضاء التنظيم حيث تعمل كوجه لهم في أدائهم لوظائفهم -

 .مكتسبة يتعلمها الفرد داخل التنظيم -

 )55(.تقف وراء السلوك اإلرادي ألفراد المنظمة -

ومـن   من شخص آلخر، بالنسبة لحاجاته ورغباته وتربيته وظروفـه،           تختلف نسبية -
 .، ومن مكان آلخر، ومن ثقافة ألخرىزمن إلى زمن

 .تترتب فيما بينها ترتيبا هرميا، فتهيمن بعض القيم على غيرها أو تخضع لها -

 .معروفة لدى أفراد المنظمة ومرغوبة لديهم ألنها تشبع حاجاتهم -

 )56(.آمرة ألنها تعاقب وتثيب وملزمة -

 .صعبة الدراسة دراسة علمية بسبب تعقيدها -

  :ظيمية أهمية القيم التن-5
 تحتل القيم التنظيمية المرتبة األولى في قائمة العناصر الثقافية المؤثرة على الـسلوك              –

 )57(.التنظيمي

  . القيم التي تسود أي منظمة لها تأثير على سلوك الفرد العامل في المنظمة–
  )58( . تعزز استقرار النظام االجتماعي في المنظمة–
  .وتؤثر على إدراكاتنا هي أساس فهم االتجاهات والدوافع –
  . تحدد األهداف والسياسات، بحيث يجب أن تكون متوافقة مع القيم–
  . تؤثر على السلوك التنظيمي بشكل واضح–
  . فهم القيم السائدة في أي مجتمع يسهل فهم السلوك التنظيمي المتوقع من األفراد–
  )59(. تحتكم إليها المنظمة في تقويم سلوكات العاملين–
  .ة جديدة من أدوات القيادة اإلستراتيجيةادأا يعتبر وسيلة ودها جديجتوارة بالقيم  اإلد–
  . تؤثر القيادة وتتأثر بالعاملين من خالل تبادل إيجابي للقيم–
 مستقبل المنظمة يتحدد من خالل التنمية المستمرة للقيم اإليجابية التي توجه الـسلوك              –

  .لقيمودور القيادة هو إرساء وتدعيم منظومة ا
  . القيم هي أساس إرساء ثقافة تنظيمية ذات اتجاه إيجابي مستقبلي–
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  )60(. الهدف من إرساء القيم التنظيمية هو تدعيم المنظمة المستقبلية–
توحد القيم داخل الجماعات والمنظمات يؤدي إلى تقـويض أسـباب التنـافر غيـر                –

مما يعزز توحد الجماعـات     الشريف أو الصراع المدمر، أو أسباب عدم التفاهم بينهم،          
   .والمنظمات وتماسكها ويزيد فعاليتها

  :ومن أهم النتائج التي تترتب على ذلك في المنظمات اإلدارية
 التقارب والتفاعل بين المركز واألطراف وبين الرؤساء والمرؤوسين، ممـا           -1

  .يضاعف فرص الثقة والمشاركة وإنجاز األهداف المرسومة بفعالية
 الموظفين والتزامهم وتعزيز انتمائهم، مما يزيد قـدرتهم علـى           ي تنمية وع  -2

مراقبة أنفسهم ويحول دون أي انحرافات سلوكية أو إدارية مقـصودة، ممـا يـنعكس               
  .بصورة إيجابية على فعاليتهم في العمل

 تدعيم فرص العدالة والحيادية اإلدارية داخـل المنظمـة، وفـي عالقـات              -3
 أكثر من   ة قابل ودبة بالنسبة لمنظمات القطاع العام التي ت      المنظمة مع الجمهور، وبخاص   

  )61(.غيرها لتنشأ مظاهر المحسوبية والفساد اإلداري
ونستخلص من هذه النقاط أن القيم اإليجابية في المنظمة كالعدالـة، المـشاركة،             
االحترام المتبادل، والثقة في العاملين، التشجيع على اإلبداع والمرونة، تـساهم بـشكل             

  .ير في تحقيق أهداف المنظمة، وإشباع حاجات العاملين، ومنه استقرار المنظمةبك
  : تكوين القيم التنظيمية-6

  :تساهم في تكوين القيم التنظيمية مصادر عديدةٌ ومختلفةٌ، نذكر منها
  : المجتمع-6-1  

قصد بها األبعـاد    نتمثل البيئة االجتماعية مصدر عوامل عديدة للفرد العامل، و        
تعلقة باألسرة والعالقات االجتماعية والوضع االجتماعي عموماً، حيث يمكنه التأثير          الم

  .إيجابا أو سلبا على المنظمة
ولهذا أولت المنظمة الحديثة االهتمام بالعاملين وقيمهم وعالقاتهم الخاصة عندما          
تريد إقامة مشاريع، فعليها أن ترصد التغيرات في المجتمعات لتـتمكن مـن التكيـف               

  )62(.معها
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فالقيم التي يؤمن بها المجتمع الرأسمالي الغربي تختلف عن القيم التي يؤمن بها             
ـ       ف بالتجـاذب والتقـارب األسـري والعـائلي         صالمجتمع الشرقي، كونه ال يزال يت

ربي فإنه يتسم بالتفكك االجتماعي نتيجـة إيمانـه بـالقيم           غالأما المجتمع    .واالجتماعي
  )63(.االجتماعية السائدةالمادية في إطار العالقات 

وكما يعمل المجتمع على تلقين قيٍم معينٍة لألفراد، تعمـل المنظمـة باعتبارهـا              
مجتمعاً مصغّراً من خالل التنشئة االجتماعية على تثبيت القيم الضرورية للعمـل مـن              
خالل التدريب، وهو نوع من التطبيع االجتماعي يتعلم من خالله الموظفون قيم المنظمة      

  )64(.فهاوأهدا
 )مارك جـي دالس    و اندرودي سبزالقي، (وتمر عملية التنشئة التنظيمية حسب      

  :بثالث مراحَل
 وتبدأ قبل دخول الموظفين إلى المنظمة، وتتضمن نـشاطات مثـل            : المرحلة األولى  -

  .الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول حياة المنظمة
ي المنظمة ويحاول أن يصبح مـشاركاً   عندما يدخل الموظف فعالً ف   : المرحلة الثانية  -

  .وفاعالً في جماعة العمل
 توفير حـل لمـشكلة الـصراع        بد وهي مرحلة االستقرار، حيث ال     : المرحلة الثالثة  -

المحتوم بين الجماعة التي ينتمي إليها الشخص وجماعـات العمـل األخـرى داخـل               
  )65(. المنظمة

تقال الفرد من مرحلة كونـه       فيقسم هذه المراحل من ان     ,Fildman"فيلدمان"أما  
عضواً جديداً، إلى مرحلة كونه عضواً فعاالً ومؤثراً في جماعة العمـل علـى النحـو                

  :التالي
في هذه المرحلة يكون العامل جديداً، ويتبنى مجموعة    :ذر والتطلع حمرحلة ال  

ونراه هنا يحـدد    . من التوقعات الواقعية بشأن وظيفته، والمؤسسة التي يعمل بها        
ا كانت هذه المؤسسة تشكل المكان المناسب، أو المالئم لما يتوفر لديه مـن              ما إذ 

  .قدرات وحاجات وقيم
يحاول الموظفون الجدد في هذه المرحلـة التعـرف          : مرحلة التعلم والتأقلم   

ار المختلفة التي يؤدونها هم أنفسهم باعتبارهم أعضاء في الجماعـة،           دوعلى األ 
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ير المهمة التي تتحكم في تقيـيم أداء الجماعـة          ويكتشفون أيضاً عددا من المعاي    
  .وأعضائها

  .وأثناء هذه المرحلة يبدأ األعضاء الجدد في تكوين عالقات شخصية
في هذه المرحلة يتقن األفراد أداء أدوارهم التي ينبغـي           :مرحلة إتقان الدور   

عليهم أداؤها، ومن ثم ينتقلون إلى مرحلة يصبحون فيها أعضاء دائمـين فـي              
  .اعةالجم

 معـايير جماعـة     ن لديهم معرفة دقيقة بجميع جوانـب      وأثناء هذه المرحلة تتكو   
  )66(. العمل

  : التعاليم الدينية-6-2
يمثل الدين أحد المصادر المهمة التي تستمد القيم منها، بل إن الدين هو المصدر              
 الرئيسي لقيم كثيرة، ومن األمثلة التي تتصل بالعمل فـي الـدين اإلسـالمي الحـديث         

إن اهللا يحـب إذا     (  الـشريف  إذ جاء في الحديث   ،  الشريف الذي يحث على إتقان العمل     
مـن  (، وكذلك حث الرسول الكريم على عدم الغش بقولـه           )عمل أحدكم عمالً أن يتقنه    

أعطوا األجير أجره قبـل أن      (، وعلى إعطاء العامل أجره دون تأخير        )غشّنا فليس منا  
  )67(.)كلّكم راٍع وكلّكم مسؤول عن رعيته(ه وسلّم ، وقوله صلّى اهللا علي)يجفّ عرقه

  : التعليم-6-3
وتغييـر بعـض المفـاهيم      ،  يعتبر الركيزة في إحداث تغيير في حياة األفـراد        

  )68(. والمعتقدات إلى مفاهيم أخرى وتكوين قيم جديدة لديهم، تتناسب والتغيرات الثقافية
من العوامـل التـي تحـدد       فيتم اكتساب القيم والمهارات واالتجاهات وغيرها       

السلوك عن طريق عمليات التعليم المختلفة، نتيجة المرور بعدد من الخبرات والمواقف            
الخاصة بالحياة، وعن طريق التعلم يمكن تحسين أداء العمل مما يزيد اإلنتاج وكفايتـه              

  )69(.وكذا ضبط السلوك وتوجيهه وتعديله في مجال التربية أو التدريب المهني
  :عة العمل جما-6-4

أغلب التفاعالت اليومية والنشاطات تحدث داخل الجماعات التي تـؤثر كثيـرا            
 وهكـذا   ،وكما تؤثر الجماعة على العامل يؤثر هو في الجماعة        ،  )70(على سلوك األفراد  

  )71(.ية أفراد الجماعةقبادلة بين العامل وبفإن عالقة التأثير والتأثر هي عالقة مت
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 جماعة العمل أو فريق العمل والتي تتعلق بالعمـل          ومصدر القيم يتقرر من قبل    
وليست األخالقيات االجتماعية العامة، حيث بمـرور الـزمن يتكـون           ،  ذاته وظروفه 

لجماعة العمل تقاليد وقيم خاصة بها، وتفرضها على أعضائها، فالفرد الذي يعيش فـي              
ل عزله أو   وسط جماعة يتعرض لضغوط نفسية متعددة، تمارسها جماعة العمل عليه مث          

عدم التعامل معه وعدم دعوته لجلساتهم، مما يجعله اعتياديا ينصهر في بوتقة القيم التي              
ولذلك فإن جماعة العمل تعد أحد أهـم مـصادر          ،  تؤمن بها الجماعة في ميدان العمل     

وجماعة العمل ليست مجرد مجموعة من األفراد بل هي         ،  )72(ترسيخ القيم لدى األفراد   
عالقات بين اإلدارة والعاملين وبين العاملين بعضهم بعض،       ؛   األفراد عالقات بين هؤالء  

وبين العاملين ونقابات العاملين، وتقوم هـذه العالقـات         ،  وبين جماعات العمل المختلفة   
اإلنسانية على مبادئ التفاهم والتعاون واالحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين أعـضاء            

  )73(.الجماعة العاملة
  :دةالقيا -6-5

 القيادة بأنها عملية التأثير على جماعة "James Gribbin"يعرف جيمس جريبن 
في موقف معين ووقت معين وظروف معينة، الستثارة األفراد ودفعهم للسعي برغبـة             
لتحقيق أهداف المنظمة، مانحة إياهم خبرة المساعدة في تحقيـق أهـداف مـشتركة،               

  .والرضا عن نوع القيادة الممارسة
 هذا التعريف أن القيادة عملية اجتماعية تسعى للتأثير علـى أفعـال             يتضح من 

األفراد المرؤوسين وسلوكهم واتجاهاتهم للعمل، بجد ورغبة لتحقيق أهـداف مـشتركة            
  .مرغوبة

فالقائد الناجح هو من يستطيع إيجاد الدافعية والحمـاس والرغبـة واالسـتعداد             
، كما أن القائد الناجح هو أيـضا يتـأثر          الطوعي لدى األفراد واالمتثال لرغبات القائد     

  .بأتباعه ودوافعهم وحاجاتهم ورغباتهم، وهكذا فالقيادة عملية اجتماعية مستمرة
ومن أهم مهارات القائد الفعال مشاركة أتباعه في أعمـال التـأثير والـسيطرة              
 واتخاذ القرارات، والقدرة على تشخيص المواقف وبناء الثقة مع العـاملين، والمقـدرة            

 المبادئ التي تسترشد بها المنظمة وقيم العاملين والعمل على إحداث           بواستيعاعلى فهم   
  )74(.التوافق واالنسجام بينهما
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وأرى كباحثة أن أهمية القيادة كمصدر من مصادر القيم التنظيمية تبـرز فـي              
كة الـذي  فنسق القيم الذي يتبناه القائد يحدد حجم المشار     النسق القيمي الذي يتبناه القائد،      

 المسؤولية الواجب   حجم ما يحدد كين في اتخاذ القرارات الخاصة بهم،       سيسمح به للعامل  
ـ   )الـشورى (إتاحته لهم وبذلك يضع نفسه إما في اتجاه الديمقراطية            ة، أو األوتوقراطي

 المساواة مكانا بارزا في نـسقه القيمـي سـيكون           فالقائد الذي تشغل قيمه   ؛  )االستبداد(
  )75(.يل أو يقلل من مظاهر التفرقة والتمييز بينه وبين مرؤوسيهحريصا على أن يز

  : اإلعالم-6-6
تستطيع وسائل االتصال المختلفة أن تقوم بدور أساسي في التبشير بالقيم الجديدة            
مع تحوالت الحياة االجتماعية والقيم الحضارية، فتدعم القيم التي تخدم التطور وتحارب            

  .القيم التي تعوقه
دورا هاما في تطوير أنماط السلوك االجتماعي بما يتالءم مع ظروف           كما تلعب   

الحياة الجديدة وتستطيع أن تلفت النظر إلى هذا كله بطرق مباشرة أو غيـر مباشـرة                
بعيدة عن الشكل التعليمي أو الوعظي كما تستطيع أن تقدم النماذج التي يحتـذى بهـا                

  )76(.غوبوتضع النماذج المخالفة في إطار منفر أو غير مر
  : تصنيف القيم التنظيمية-7

بعد إطالعنا على التراث النظري واألدبي للباحثين تبين أنهم يعتمدون تـصنيف            
  :القيم باالعتماد على أبعاد كثيرة نذكر أهمها

  : من حيث بعد المحتوى-7-1
 بمعرفة القـوانين    )77(وترتبط بسلوك الشك والبحث عن الحقيقة     : القيم النظرية  

شياء واكتشاف حقيقتها، وتتجلى لدى العلماء والمصلحون والفالسفة،        التي تحكم األ  
  )78(.الذي يسعون وراء المبادئ والمثل العليا

ترتبط بسلوك التوفير لجميع مصادر الطاقة التي يـستخدمها         : القيم االقتصادية  
  )79(.اإلنسان مثل الوقت والجهد والمال

وفي سبيل هذا الهدف يتخذ مـن       ويقصد بها اهتمام الفرد وميله إلى ما هو نافع          
العالم المحيط وسيلة للحصول على الثروة وزيادتها، عن طريـق اإلنتـاج والتـسويق              
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واستهالك البضائع واستثمار األموال وتتجلى هذه القيم لدى أشخاص يمتازون بنظـرة            
  )80(.عملية وهو عادة رجال المال واألعمال

ت األفراد مـع بعـضهم لـبعض        ترتبط أيضا بالنظرة الشخصية المادية، فعالقا     
هدفها المصلحة والحصول على المادة وبقدر ما يتحقق من منفعة تكون العالقة قويـة              

  )81(. فيما بينهم
 أو الدينية وهي القيمة التي يرتبط بها سلوك الـدين والعقيـدة             :القيم الروحية  

  .واإليمان بالغيب
دقاء، والهروب من    وترتبط بسلوك البحث عن الرفاق واألص      :الجتماعيةاالقيم   

  .العزلة واالهتمام بالطاعة االجتماعية والمسايرة وتدعيم االجتماعية
 وتربط بسلوك إدارة األفراد والسعي إلـى مراكـز الزعامـة            :القيم السياسية  

  .والقيادة
 وهي تذوق الجمال ويرتبط بها مجموعة من األنماط الـسلوكية           :القيم الجمالية  

الفنية من رسم وموسيقى وشعر إلى غير ذلك ما يمكن أن يتذوق فيـه اإلنـسان                
  )82(. معنى الجمال

  : من حيث بعد المقصد-7-2
 هي تلك القيم التي ينظر إليها األفراد والجماعات على أنهـا            : قيم وسائلية  -1

  .ل الترقيوسائل لغايات أبعد مث
 وهي األهداف والفضائل التـي تـضعها الجماعـات    ):هدفيـة ( قيم غائية   -2

واألفراد ألنفسها، فالحرب في نظر الرجل العسكري ذات قيمة وسائلية تكسبه الترقـي             
  )83(.في المنصب والشرف والترقي في هذا الموقف قيمة غائية هدفية

  : من حيث بعد الشدة-7-3
يكون بمثابة قانون ينظم العالقـات مثـل القـيم          ) ةآمرة ناهي  (: قيم ملزمة  -1

  .الخاصة بتنظيم العالقة بين الجنسين
  . تكون حسب ما يفضله الفرد كإكرام الضيف: قيم تفضيلية-2
 وهي القيم التي يشعر الناس باستحالة تحقيقها ومع ذلـك فإنهـا             : قيم مثالية  -3

ن يعمل الفرد لدنياه كأنه يعـيش       تؤثر في توجيه سلوك األفراد، مثل القيم التي تتطلب أ         
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أبدا وآلخرته كأنه يموت غدا، وهي القيم التي تتطلب الكمال في أمور الـدين والـدنيا                
  )84(.معا

  : من حيث بعد الدوام-7-4
 وهي القيم الوقتية العارضة القصيرة الدوام الـسريعة الـزوال،           : قيم عابرة  -1

  .مثل القيم المرتبطة بالموضوعات والنزوات
 وهي القيم التي تبقى زمنا طويال مستقرة فـي نفـوس النـاس              :م دائمة  قي -2

  .يتناولها جيل عن جيل، كالقيم المرتبطة بالعرف والتقاليد، وهو دوام نسبي
  : من حيث بعد المرونة-7-5

 تتميز المنظمات التي تتفاعل مع بيئتها بالمرونة، مثـل اهتمـام            : قيم مرنة  -1
التنظيمات الناجحة هي القادرة على التغيير في هياكلهـا         المديرين بالعاملين والعمالء و   

  )86(. وقيمها، فما كان مناسبا في الماضي قد ال يكون مناسبا في المستقبل)85(وعملياتها
  :قيم جامدة -2

وهي قيم تميز المنظمات التي تعمل في بيئة مستقرة ومنها اهتمـام المـديرين              
  )87(.ب المخاطرة ورفض المبادرةجن وتبأنفسهم أوال ثم بجماعة العمل التابعة لهم،

ط توصف المنظمة بأنها ذات نظام جامد لعجزها عـن التكيـف أمـام الـضغو         
ويمثل النظام المفتوح في المنظمة المرونـة والنظـام         والتغييرات التي تفرضها البيئة،     

  )88(.لق الجمودغالم
  "مايك وودكوكو  ديف فرانسيس:" من حيث تصنيف العالمان-7-6

                   )Dave Francis & Mike Woodcock(  
صنف الباحثان القيم التنظيمية إلى أربعة أبعاد رئيسية وكل بعد يشتمل على قيم             

ويقول الباحثان أنه تبين لهما بعد خبرتهما وأبحاثهمـا أنـه إذا أرادت             ،  تنظيمية فرعية 
  :ليمنظمة أن تكون ناجحة، فإنه يجب أن تكون قادرة على القيام بالتا

 :إدارة اإلدارة -1

) القـوة (تعني أنه يجب على المنظمة أن تتعامل مع قضايا ذات صلة بـالنفوذ              
 كما يجب أن تتأكد من أن دور اإلدارة قد تم تحديده بدقة ووضـوح وأن                ،ودور اإلدارة 

  .المديرين أشخاص مؤهلون للقيام بأدوارهم
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صـة يجـب أن     وبما أن المنظمة هي عبارة نظام معقد، فإن هناك وظـائف خا           
واإلدارة وحـدها تـستطيع توجيـه    . تتكامل من أجل أن تتمكن هذه المنظمة من العمل     

ومن أجل إحراز النجاح يجب أن تحدد المصادر البشرية         . وتنسيق العناصر المعقدة فيها   
  .بدقة وتختار بعناية وتدرب بإتقان وتحفز بحق، هذه العملية نطلق عليها إدارة اإلدارة

  .القوة، الصفوة، المكافأة: قيموتشتمل على 
  :لعني ملك اإلدارة ت ):النفوذ(القوة   -أ 

  )89(. المعلومات والسلطة والمركز الوظيفي-
 عالقة شخصية والتي يحاول فيها شخص واحد أن يجعل آخر يقوم بعمل ما وعليـه                -

  .فالقوة تتضمن أفراد يحاولون تغيير سلوك أفراد آخرين
الفرد فإننا نصف هذه الحالة علـى أنهـا تـأثير           عندما تمارس جماعة الضغط ليحمله      

وعندما ،   فإننا نتكلم عن القيادة    وعندما يحاول الفرد التأثير على سلوك جماعة      ،  اجتماعي
، )المـساومة ( أخرى نصف هذه الحالة تحت عنوان        تحاول جماعة تغيير سلوك جماعة    

  )90(.سلوك فرد آخروالقوة االجتماعية هي الحالة التي يحاول فيها فرد واحد أن يغير 
فرد أو مجموعة من    (على المستهدف   ) فرد أو مجموعة من األفراد    (هي قوة التفاعل     -

وهي قدرة الفاعل على ترتيب الموقف بحيث يتصرف المستهدف وفق رغبـة            ) األفراد
  )91(.الفاعل

إذن فالقوة هي قدرة الفرد على التأثير في اآلخرين وهي مفهـوم يـرتبط بالقـدرة                 -
 )92(.لمحتملة وليس بالممارسة الفعلية بإظهار القوةالكامنة أو ا

  :ويمكن تصنيف القوة الوظيفية إلى
وهي عبارة عن السلطة التي يستمدها الشخص مـن مكانتـه فـي             : القوة الرسمية  -

  .التنظيم
 تتمثل ما لدى الشخص من قدرة على مكافأة األتباع من ترقية ومـدح              :قوة المكافأة  -

 .ألخ...وتكريم

 قدرة الشخص على توقيع العقوبات  والجزاءات، كالفصل والخصم من           :قوة اإلكراه  -
 .ألخ...المرتب
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 وهي مستمدة من المعرفة الجيدة المتوفرة لدى شخص ما عـن نـشاط              :قوة الخبرة  -
 .معين، مما يجعل اآلخرين يرجعون إليه الستشارته

وة بين   وهي قوة الشخصية لدى البعض والتي تجعلهم يتمتعون بمركز ق          :قوة القرينة  -
 )93(.أقرانهم

 المنظمة الناجحة تدرك أهمية الحصول على أفضل المرشحين لألعمـال           :الصفوة  -ب 
النخبـة دائمـا فـي      (اإلدارية، وكذا التطوير المستمر لكفاءاتهم، لذا فهي تبني قيمـة           

  )94().القمة
 )95(.كون ماديا، ومعنويات اعتراف المنظمة بجهود العاملين فيها وي ه:المكافأة  -ج 

لمكافأة نظام إلثابة من يعمل بجد ونشاط وكفاءة من خالل نتائج تقيـيم             وتعتبر ا 
وتعبر الحوافز عن القوى المحركة والموجودة في البيئة المحيطة بالفرد والتـي            . األداء

  )96(.تحثه على تحسين مستوى أدائه في المنظمة
 :إدارة المهمة -2

داء العمـل،   تعني أنه يجب على المنظمة أن تتعامل مع قضايا ذات صـلة بـأ               
  . أهداف واضحة، والعمل بكفاءة بإتقان ودقة وهذا يتطلب التركيز،والعمل

  )97(.الفعالية، الكفاءة، االقتصاد: ويشمل هذا البعد
، )98(تعبر عن مدى النتائج التي تصل إليها المنظمة من خالل نـشاطها           :الفعالية  - أ

 المتاحة لـإلدارة العليـا،      ترتبط باألداء والقدرة على اختيار البديل الصحيح من البدائل        
  .حتى يتسنى الوصول إلى النقطة النهائية التي تحقق فيها المنظمة المتطلبات المتوقعة

 ترتبط باستغالل الموارد ودمج عناصر اإلنتاج لتحقيق النتائج المطلوبة          :الكفاءة  - ب
 )99(.بأقل ما يمكن من تكلفة وجهد

  )100(. يضمن االستفادة منهافهي حسن استخدام الموارد البشرية والمادية بشكل -
 على المنظمة تبني نظام فعال لرقابة التكاليف وعدم صرف أموال ال            :االقتصاد  - ج

ضرورة لها، فكثيرا ما تفشل األعمال اإلدارية نتيجة اإلسراف والهدر المالي، كمـا أن              
كل نشاط تقوم به المنظمة يكلف مبلغا ماليا، لذلك فعلى المنظمة إدراك أهمية مواجهـة               

 )101(.حقيقةال
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  :إدارة العالقات اإلنسانية -3
تعني أنه يجب على المنظمة أن تتعامل مع قضايا ذات صلة بالحـصول علـى               
أفضل إسهام من موظفيها، حيث أن كل منظمة هي عبارة عن مجموعة من المـوظفين   

  .وأن العمل ال يمكن أداؤه دون التزام هؤالء الموظفين
الوالء والمهارة في األداء واألمانة، وهـم       ويتوقع منهم المديرون العمل الجاد، و     

  .نظمةميحتاجوا أن يعاملوا بلطف وأن لهم قيمتهم، وأن يثقوا في عدالة ال
العدل، العمل الجماعي   : تسمى هذه العملية بإدارة العالقات ويشمل هذا البعد قيم        

  )102(.، القانون والنظام)فرق العمل(
  )103(.اواة والنزاهة إعطاء حقوق العاملين على أساس المس:العدل  - أ

واإلحساس بجو العدالة التنظيمية ينتج عنه الالتمييز والمساواة في المعاملة مما            
يؤدي إلى زيادة الشعور باالنتماء والوالء التنظيميين اللذان يبرزان كعوامل متحكمة في            

  )104(.دافعية األفراد وفعاليتهم ومن ثمة قد تحقق فعالية التنظيم
 يتضمن المساعدة المتبادلة بين األفراد والجماعات ):ماعيالعمل الج(فرق العمل   - ب

  )105(.داخل المنظمة والتي تحقق مكاسب لكل األطراف بشكل متساوي
ويعني بناء فريق عمل تنسيق سلوك أداء جماعة العمل لتحقيق أهداف المنظمة،            
 وتنسيق السلوك الجماعي يعني تفهم أفراد جماعات العمل لسلوك بعض من حيث األداء            

والدوافع واالتجاهات والمواقف والقدرات والتأييد المشترك والشعور بأن االنجاز بشكل          
  )106(.جماعي أكثر من االنجاز الفردي

  :القانون والنظام  - ج
يشير إلى القواعد التي يتم تحديدها في المنظمة والتي تعمل على توجيه سـلوك              

  .األفراد العاملين نحو تحقيق أهدافها
 على تنظيم عالقة العاملين فيمـا بيـنهم ومـع المؤسـسة،             وتعمل هذه القوانين  

والجمهور الخارجي، ويتم ترسيخ هذه القوانين عن طريق القيم التي تتبناها المؤسـسة             
  )107(.لتحقيق أهدافها
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  :إدارة البيئة -4
وتعني أنه يجب على المنظمة أن تتعامل مع قضايا ذات صلة بالتنافس، حيـث              

لتي تعمل بها، وأن تبحث عن الكيفية التي تؤثر بها علـى            يجب عليها أن تعرف البيئة ا     
  .هذه البيئة لصالحها

والمنظمة الناجحة تحصل على المعلومات الالزمة من بيئتها التخاذ القـرارات           
ويجب عليها أن تتخـذ     . حمي مصالحها تالصائبة لذلك فإن عليها صياغة اإلستراتيجية ل      

إدارة (ل الفرص، وتسمى هـذه العمليـة        وتستغ كل الخطوات الضرورية لتكون منافسة    
  .الدفاع، التنافس، استغالل الفرص: ويشمل هذا البعد على قيم) البيئة

 المنظمة الناجحة تقوم بدراسة التهديدات الخارجية ثم تضع خطـة دفاعيـة             :الدفاع -أ 
مواجهة األخطار الداخلية والخارجيـة بتطـوير اسـتراتيجيات مواجهـة           ، ل )108(قوية

  :طار من خاللالتحديات واألخ
  .معرفة وتحديد الخطر والتهديد •
 .العمل على توفير قاعدة معلومات وبيانات حول البيئة الداخلية والخارجية •
 )109(.وضع برامج تدريبية وخطط لمواجهة الطوارئ واألزمات •
المنظمة الناجحة تتخذ الخطوات الضرورية لتكون تنافسية مـن بـاب            :التنافس  -ب 

لمنافسة الداخلية في التنظيم وتكون فردية، تتم بين أفـراد          وهناك ا ،  )110(البقاء لألصلح 
أما المنافسة الخارجية تكـون     ،  التنظيم أو تكون جماعية بين الوحدات اإلدارية المختلفة       

  )111(.بين المنظمة ومنظمات أخرى تؤدي نفس المهام والخدمات
أن تبحث  المنظمة ال يمكنها أن تتجاهل األمور الفجائية وعليها          :استغالل الفرص   -ج 

عن فرص من الخارج ويجب انتهازها بسرعة وال تعطي لآلخرين مجاال لينتزعوا منها             
  )112(.أفضل الفرص وعليها أن تلزم نفسها باستغاللها
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 ومـا   "ماك وودكوك " و "ديف فرانسيس "ويمكن تلخيص األبعاد التي جاء بها الباحثان        * 
  )113(:)02(تحوي من قيم في الجدول 

  القيم  القضايا الفرعية  القضايا الجوهرية

  إدارة اإلدارة
  القوة
  الصفوة
  المكافأة

  المديرون يجب أن يديروا النخبة
  دائما في القمة األداء ملك

  إدارة المهمة
  الفعالية
  الكفاءة
  االقتصاد

  عمل األشياء الصحيحة
  عمل األشياء بطريقة صحيحة

  شيء مجانا ال

  إدارة العالقات
  العدل

  العمل الجماعي
   والنظامالقانون

  من يهتم يكسب
  العمل معا بانسجام
  العدل البد أن يسود

  إدارة البيئة
  الدفاع
  التنافس

  استغالل الفرص

  اعرف عدوك
  البقاء لألصلح

  من يجرؤ يكسب
  
   قياس القيم التنظيمية-8

نجد أن هناك الكثير من الوسائل والتقنيات المذكورة في التراث النظري لقيـاس             
  .ي فقط بقياس األبعاد التي قمنا بذكرها في تصنيف القيمالقيم، ونرى أن نكتف

  :اختبار دراسة القيم التنظيمية -8-1
 ويستند إلى إطار نظري وضعه      "فيليب فرنون " و "جوردن ألبورت "أعده الباحثان   

  : ويقيس ستة أنماط من القيم وهي"سبرانجر"
  .النمط النظري -
 .النمط االقتصادي -

 .النمط الجمالي -

 .النمط االجتماعي -

 .النمط السياسي -
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 .النمط الديني -

ويهدف اختبار القيم إلى بيان إلى أي مدى يميل الشخص إلى قيمة أو أكثر مـن                
  .هذه القيم، فاألفراد يختلفون في درجة انجذابهم إلى إحدى هذه القيم

  :مثال* 
قد نجد شخصا تتركز معظم قيمه في الجانب الديني وبالتالي تغلب على سـلوكه              

 وقد نجد شخصا آخر تتركز معظم قيمه في الجانب الـسياسي وبالتـالي              القيمة الدينية، 
  .تغلب القيم السياسية على سلوكه، بينما يجمع ثالث أكثر من قيمه

ويتخذ االختبار في قياس تفضيل الشخص لنمط من القيم على األنماط األخرى،            
،  التي يفضلها  ار الجبري فيزود الشخص بعبارتين أو أكثر ليختار العبارة        يطريقة االخت 

ويـزاوج  ،   عبارة في القسم الثاني    15 عبارة في القسم األول و     30ويتكون االختبار من    
بين كل قيمة والقيم الخمس األخرى عدد متساوي من المرات، ويتراوح ثبات االختبار             

  .، ويميز االختبار بين أصحاب المهن المختلفة0,85 و0,39إلى 
لقيم الهامة التي تؤثر على سلوك اإلنسان مثـل         ويعتبر هذا االختبار أداة لقياس ا     

القيم االقتصادية، والسياسية، والجمالية والدينية واالجتماعية ويفيد هذا االختبـار فـي            
  .اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي والمهني

  :ويطلب من المفحوص أن يوضح ماذا يفعل في عبارات مثل
  صحاب البنوك؟هل تفضل إذا أتيحت لك الفرصة أن تكون من أ -
عندما تزور إحدى المساجد هل تجد أن تأثرك بالرهبة والخشوع والناحيـة             -

 )114(الدينية أكثر من تأثرك بجمال الفن والعمارة؟

  :استبانة دراسة القيم التنظيمية -8-2
 تقيس هذه االستبانة أربعة أبعاد      "ماك وودكوك " و "ديف فرانسيس "إعداد الباحثان   

  : وكل بعد يتضمن ثالث قيم فرعية وهي كالتاليمن القيم التنظيمية الجوهرية
  .وتشمل قيم القوة، الصفوة، المكافأة: إدارة اإلدارة -
 تشمل قيم الكفاءة، الفعالية، االقتصاد: إدارة المهمة -

 .وتشمل قيم العدل فرق العمل والنظام والقانون: إدارة العالقات -

 .رصوتشمل قيم التنافس، الدفاع، استغالل الف: إدارة البيئة -
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  :عبارة تتم اإلجابة عنها كالتالي) 60(تتكون االستبانة من 
  .نقاط )4(صحيحة كليا -
 .نقاط )3(صحيحة إلى حد كبير  -

 .ليست صحيحة وليست خاطئة نقطتان -

 .غير صحيحة إلى حد كبير نقطة واحدة -

 .غير صحيحة كليا صفر -

ل ؤاسلل،  نوتستخدم هذه االستبانة مع الموظفين اإلداريين والمشرفين والمحترفي       
  )115(.عن رأيك فيما يتعلق بمنظمة محددة أو جزء من هذه المنظمة

  
  : أثر القيم التنظيمية على العاملين في المنظمات-9

تؤثر القيم التنظيمية على أنشطة المديرين واألفراد الذين يشتركون فـي صـنع             
ظماتهم بمـا   القرارات، لذا يعمل هؤالء على تطوير وتعديل القيم التي يمتلكونها في من           

  .يحقق األهداف المطلوبة
ومن األمور الحيوية أن يدرك المدراء القيم العليا لموظفيهم، فهناك قيم يـسعى             
كل فرد في عمله إليها، على أن المديرين الذين يتمتعون بشخصيات قوية تؤثر قـيمهم               

  .فيهم سلبا أو إيجابا على األجهزة التي يديرونها
ن القيم التنظيمية التي تـسعى إلـى رقـي           بأ "Somersسوميرس  "حيث يرى   

المبادئ األخالقية في التنظيم تحصد عدد من الفوائد الهامة، وتحقق أقل أخطـاء فـي               
 الوظيفي، وتشمل التنظيمات الرسمية وغير الرسمية،       وااللتزامالعمل وأعلى الدرجات    

  ".way of life"وتصبح المبادئ السلوكية للعاملين 
 تأثير متبادل بين القيم والقواعد السلوكية، إذ تؤثر القيم          ويشير البعض إلى وجود   

في خلق قواعد سلوكية تتماشى  مع تلك القيم، فالعرف والقواعد الحضارية وما يحرمه              
  .المجتمع كلها قواعد تحكم سلوكنا، وتوجب احترام األفراد لها كنظم اجتماعية

ة وهذا الرتباط القـيم     وتأثير القيم في السلوك يتوقف على قوة الحاجات من جه         
ومعنـى ذلـك أن     ؛  بالحاجات ومن جهة أخرى يتوقف على التأثيرات الخارجية وقوتها        

الفرد يتأثر في تقويمه لألشياء بأوضاع معينة ومعايير خاصة تمليها عليـه الظـروف              
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المحيطة ببيئته الدينية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وهذه هي التي تحدد السلوك           
  .فاتوالتصر

  : وللوصول للقيم التي تؤثر في صنع القرار المطلوب يجب أن يتحدد من خالل
حيث يؤثر الحكم على القيم عند اختيار وتوزيع األولويـات علـى            : تحديد األهداف  •

  .العمل المطلوب انجازه
تؤثر القيم التي يحملها الفرد على نوع المعلومات التي يجمعها وثقته           : تحليل البيانات  •

 .رها وإدراكه لمعانيها وتفسيره لهافي مصاد

يتدخل الحكم القيمي عند التفكير في البدائل فال يفكر في بدائل تتناقض            : وضع البدائل  •
 .مع القيم التي يؤمن بها

تؤثر القيم التي يحملها المديرون على اختيار الوسائل المالئمة لتنفيـذ           : تنفيذ القرار  •
 .القرار الذي وضع عليه االختيار

يتدخل الحكم القيمي عند بحث النتائج وتقويم درجة فعاليتها وقياس          : م والمتابعة التقيي •
 .األخطاء أو الفروق

 على أهمية االلتزام بالقيم ككل فضال عـن التركيـز           "Finganفينجان  "ويؤكد  
على تنسيق القيم في هرم السلطة التنظيمية حيث يذكر أن االلتزام بالقيم ككـل تـؤثر                

اال، وأن القيم المرئية لدى العاملين تشكل أهمية كبـرى كالتعـاون،            تأثيرا مستمرا وفع  
والعدل، والتسامح، واالستقامة األخالقية، حث يذكر أنه من الصعب تخيل وجود أفراد            

  .بدون أن تكون معاملتهم خالية من هذه القيم في التنظيم
ير سـلبا أو     أن للقيم تأثيرا في األداء وقد يكون هذا التأث         "مندل وجوردن "ويؤكد  

وينظر إلى القيم من حيث ما يجب أن يكون ويجب أن ال يكـون وذلـك علـى    ،  إيجابا
  :النحو التالي

القيمة ليست رأيا أو موقفا تجاه موضوع أو مكـان أو شـيء إذ لـآلراء عالقـة                    -أ 
  .باألحداث الجارية، أما الموقف فهو الميل نحو شيء محدد

 باألحرى عرضة ألن تتأثر باالتجاهـات       القيمة ليست حالة أو منزلة مثالية ولكنها       -ب 
 .الثقافية

 .القيمة ليست فعال إال أنه يمكن تكوين فكرة ما عن قيم الشخص من أفعاله -ج 
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ختلف تأثيرها على األفراد، بـاختالف الثقافـات، فـالقيم          يتختلف  وبما أن القيم    
 اإلسـالمي   العربية اإلسالمية تختلف عن القيم الغربية حيث أن النظرة التكاملية لفكرنا          

إزاء القديم المستمد من شريعتنا اإلسالمية هدفها بناء مجتمع تسوده القيم والمثل العليـا              
 .والتي تحرص على تنشئة اإلنسان وفقا لمجموعة القيم التي تضمنها الدين اإلسالمي

خالق الكون والحياة وفق مجموعة من الخصائص،       صاغها  فالقيم اإلسالمية    -د 
عة البشرية فهي تتصف باإلنسانية واالجتماعيـة والواقعيـة         تتالءم مع خصائص الطبي   

 )116(.وهي صالحة لكل زمان ومكان

  
  )Strategic leadership(:)117( لمنظومة القيماإلستراتيجية القيادة -10

 هـي   اإلستراتيجية، والقيادة   اإلستراتيجيةتبني مفهوم القيادة    يمكن لإلدارة العليا    
 من القدرات والمهارات، كالتوقع والتنبؤ واستـشراف        امتالك القائد أو المدير مجموعة    

  .المستقبل والمرونة والتفكير بشكل استراتيجي والقدرة على العمل والتأثير في اآلخرين
هذه القدرات والمهارات التي يستطيع من خاللهـا تنفيـذ الوظـائف اإلداريـة              

، أي  مـستقبلية  من وضع الرؤية واألهداف واالسـتراتيجيات والخطـط ال         اإلستراتيجية
التحول من المفهوم التقليدي للمدير إلى المفهوم الحديث للقيادي القـادر علـى تحقيـق               

  :المواءمة والتوافق بين مصلحة المنظمة ومصالح العاملين بتطبيق العناصر التالية
 تحديد الغاية من بقاء المنظمة ورؤيتها المستقبلية ووضع الخطوط اإلرشادية التـي             -1

  .ها المستقبليةتتوضح اتجاها
تكوين فريق من القادة على جميع المستويات اإلدارية لهم اهتمام بتحقيـق أهـداف               -2

  . من خالل العاملينالمنظمة طويلة األجل
تنظيم وتوجيه العاملين داخل فرق عمل مكونين هيكال تنظيميا يعلـي مـن قيمـة                -3

  .المنظمة على المدى الطويل
ن خالل تنمية المعارف والمهارات الموجودة وصـقل    تطوير رأس المال البشري م     -4

  .القيم اإليجابية وتحفيزها بهدف تنمية وتطوير األداء الفردي لفترة زمنية طويلة
المحافظة على ثقافة تنظيمية فعالة بحيث تشكل هذه الثقافة ميزة تنافسية مـستقبلية              -5

 .للمنظمة والعاملين
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لتي تبرز السلوكيات اإليجابيـة واألداء المتميـز        التركيز على تنمية القيم الفردية ا      -6
، وذلك بوضع مجموعة من المبادئ والقواعد والمرشدات المحددة للـسلوك اإليجـابي           

  .ومتابعة تطبيقها وقيام القائد بدور القدوة أو النموذج بتطبيق هذه القواعد على أدائه
ار والتطوير، أي عمـل     بناء نظم رقابة تنظيمية متوازنة ومرنة تسمح بحرية االبتك         -7

  . والمالية التي يمكن أن تولد سلوكيات إبداعيةاإلستراتيجيةمجموعة من نظم الرقابة 
  

  )118(: أثر اختالف القيم التنظيمية على االتجاهات المستقبلية للمنظمة-11
 المنظمات بتشكيل ثقافات تنظيمية تبنى على القيم التي تحقق الفعاليـة            ال تكتفي 
 لزيادة التوافق بين الموظفين والمديرين حول هذه القيم، لتوحيد الثقافة           فقط، إنما تسعى  

 القيم التنظيمية تحدد نمط العالقات بين       وذلك ألن  ؛التنظيمية وتجانس سلوك العاملين بها    
، وتوضح مستوى أداء العمليات التنظيمية، وتؤثر على الرضـا عـن التنظـيم              األفراد

  .واالنتماء له
م بين  األفراد إلى العديد من لآلثار السلبية التي تنعكس على            ويؤدي اختالف القي  

 مستوى التفاعل االجتماعي، ويـزداد      األداء والسلوك، حيث يزداد الصراع، وينخفض     
الميل إلى االنسحاب وترك الجماعة، لهذا ال بد من توافـق القـيم التنظيميـة داخـل                 

كما يجب على اإلدارة العليـا      المنظمات حتى تحقق التناسق واالنسجام داخل المنظمة،        
  .إدارة القيم التنظيمية حتى يتحقق هذا التوافق

أن االختالف في القيم التنظيمية يؤدي إلـى النتـائج          )2002(وقد أكد الشوادفي  
  :السلبية التالية

  .تعقد االتصال بين المستويات اإلدارية -
 .زيادة الصراع بين الموظفين -

 .ارتفاع مقاومة التغيير -

ي القيم يؤثر سلبا على مستوى األداء اليومي وتحقيق الخطـط           االختالف ف  -
الحالية، لكن األكثر صعوبة أن هذا االختالف سيؤدي لعدم قدرة المنظمـة            

 .على تحقيق الرؤية المستقبلية
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أن االختالف في القيم بين القيادات وأعضاء فريـق العمـل يـؤثر علـى                -
 .العالقات الداخلية بين أعضاء التنظيم

االختالف في االتجاهات نحو القيم التنظيمية يؤثر على درجة تفهم          وأن هذا    -
 ودرجة التماسك في فريق العمل، ويـؤثر أيـضا          العاملين للهيكل التنظيمي  

 .على روح الفريق ودرجة تفهم وتفاهم العاملين داخل الجماعة

كما أن اختالف االتجاهات نحو القيم التنظيمية يؤدي لزيادة ضغوط العمل،            -
من التوتر واإلحباط، وكلها عوامل تزيد من مقاومة التغيير والتطوير      ويزيد  

 .وعدم الرغبة في تحقيق األهداف

وكلما زاد مستوى االختالف في القيم بـين العـاملين بالمنظمـة ظهـرت               -
التنظيمات غير الرسمية، والتي تتباين في أهداف المنظمة، وانخفضت نسبة          

  .لسلبية نحو العملتشويه المعلومات وسيادة االتجاهات ا
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 :تعريف الجامعة  -1
ي يـرتبط    هو تعليم شامل وتخصـص     إن التعليم العالي المطلوب لهذا القرن     

 أو بما تملكه من     ،بمتطلبات التنمية القوية، فلم تعد قوة األمم تقاس بمساحة أراضيها         
صـبحت اليـوم    أكنها  ل أو بعدد سكانها، أو بما تملكه من ثروات طبيعية، و          ،جيوش

تقاس بما تملكه من معرفة متطورة وثقافة متقدمة، وثروة بشرية متعلمة قادرة على             
  )1( .ق أفضل معدالت التنمية البشرية المتقدمةاإلنتاج واإلبداع وتحقي

بأنها مؤسسة تربوية متخصصة في إعـداد       «": رمزي أحمد عبد الحي   " ويعرفها   -
  .»الشباب للمجتمع باعتباره ثروة بشرية

أنها مجتمع يتـألف أعـضائه مـن المعلمـين          )": Newman(نيومان" كما يعرفها    -
  )2( .والطلبة، وهي مكان لتدريس المعرفة الشاملة

أنها عبارة عن جماعة من الناس يبذلون جهدا مـشتركا          ": رابح تركي "ويعرفها   -
  )3( .في البحث عن الحقيقة والسعي الكتساب الحياة الفاضلة لألفراد والمجتمعات

مؤسـسة أو مجموعـة   "أنهـا  : )"Ramon Macia(رامون ماسـيا  "يعرفها كما  -
سق بين مهام مختلفـة     أشخاص يجمعهم نظام ونسق خاصين تستعمل وسائل وتن       

 )4(".للوصول بطريقة ما إلى معرفة عليا
ويدل معنى الجامعة أنها ذات صورة ومادة، فصورتها الروح العامـة والحيـاة             

  )5( .الجامعية، ومادتها الفرق والمناهج والوسائل المادية والمعنوية المالئمة

ـ         وأهم ما يميزها   ا بالبحـث   عن غيرها من المؤسسات التعليمية األخـرى قيامه
العلمي باعتبارها المؤسسة الوحيدة في المجتمع التي يمكن عن طريقها القيام بالنشاطات            

  )6( .البحثية بصورة انضباطية

 النظر للجامعة من منطلقات متنوعة، فهـي منظمـة اجتماعيـة تحقـق              ويمكن
فهي ،  )7( العالقات اإلنسانية ونظام سياسي يتوفر على السلطة ومركز التخاذ القرارات         

  .مجال للتثقيف السياسي والوطني المدني ومجاال لتنمية القيادات الشبابية
 إضافة إلى ما تختص به الجامعة من مهمات للتعليم الجامعي والبحـث العلمـي             

تساهم أيضا في رقى الفكر وتقدم العلـم، وتنميـة القـيم اإلنـسانية،              ،  وخدمة المجتمع 
عث الحـضارة العربيـة اإلسـالمية والتقاليـد         والتربية الدينية، والخلقية والوطنية، وب    

 وال تتوقف وظيفتها عند حـدود بنـاء         ،فالجامعة هي حرم العقل والضمير    ،  )8(األصيلة
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 ألن  ، بل تسعى إلى بناء الجوانب األخالقية في إطار الحياة االجتماعية          ،العقل والمعرفة 
   )9(.العلم وحده ال ينفع إذا لم يكن متوجا بسياج أخالقي فعال

  
  : لمحة تاريخية عن نشأة الجامعة-2

           عدتعتبر الحضارة اإلسالمية بمثابة اللبنة األساسية التي انبثقت منها الجامعة، وي
بناء المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة النـواة الحقيقيـة للمدرسـة العربيـة               

  .بااإلسالمية، التي تطورت عنها الجامعة الحديثة بمفهومها العصري في أورو

 ذلك العصر، كمثل جامعة غرناطـة        جامعات لتصبحفقد تطورت هذه المدارس     
باألندلس، وجامعة القرويين في فاس، والقيروان في تونس، واألزهـر فـي مـصر،              

  )10( ....وجامعات أخرى ببغداد ودمشق وقرطبة وطليطلة
ولقد شهدت الحضارات القديمة التي قامت في بـالد الرافـدين ووادي النيـل              

ين والهند وبالد اإلغريق والرومان، قيام تنظيمات بيروقراطية لكي تحقق أهـدافا            والص
مختلفة، ويشهد على ذلك اإلنجازات العلمية التي توارثتها تلك الحضارات، حـضارات            
بعد أخرى، وال شك أن تلك التنظيمات قامت بفضل ما وصلت إليه مـن تعلـيم عـال                  

عين شمس القديمـة، والمراكـز      " أون"جامعة  بالعراق، و " بابل"فكانت جامعة   . ومتقدم
العالية في الصين، ومدارس الغابة في الهند، وأكاديميـة أفالطـون، وجامعـة رومـا               

  )11(".باالثينيوم"الشهيرة
وبظهور اإلسالم في منتصف القرن السابع الميالدي، بـدأ عـصر الحـضارة             

ـ            ي أن يطـوروا    العربية اإلسالمية، ونجح العرب في العصور اإلسـالمية األولـى ف
  .مجموعة من التقاليد الفكرية والنظامية في التعليم العالي

  )12( :واتسم التعليم في عصور االزدهار اإلسالمي بعدة مظاهر أهمها
  .محبته التي نسجت منها الحياة العقلية والتربوية طلب العلم و -
ت إلـى   أنه أنشئ أصال لتلبية حاجات دينية، تفقه الناس في أمور دينهم، ثم تحول             -

 .متداولة بين الناس ألنفسهم عن طريق التضامن" خدمة اجتماعية"

ال يمكن أن يكون مجرد حرفة      " التعليم والتعلم "لقد ركز في الحس اإلسالمي أن        -
 .بل هو أصال عبادة إلى هللا
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 .استقالل العلماء المادي عن السلطة والسلطان -

 .كان التعليم ينتمي في جوهره على المنظومات المفتوحة -

نتج على كون النظام التعليمي اإلسالمي في نشأته نظامـا شـعبيا تلقائيـا، أن                -
مؤسسات هذا النظام لم تأخذ شكال واحدا جامدا، بـل تعـددت أشـكاله بتعـدد                

 .األهداف الشعبية

وقد ترتب كذلك على كون النظام التعليمي في نشأته نظاما شـعبيا تلقائيـا، أن                -
ازدهار الحياة الثقافية واالقتـصادية للعـالم       تعددت األوقاف وازدادت مواردها ب    

اإلسالمي، حتى شملت تلك األوقاف والمحبوسات الدكاكين والبيـوت واألرض          
الخ، وبذلك استطاعت تلك الموارد الماليـة الـوفيرة أن تقـدم            ...والمستشفيات

الخدمات المتعددة للعلماء والطالب مثل أمور الطعام والشراب وأمور اإلقامـة           
وأمور العالج والرعاية الطبيـة الـشاملة، وأمـور اللبـاس وأمـور             والسكن،  

 .المواصالت والخدمات المكتبية

 ومـصادرها، كـان الـتعلم       ولما كانت العلوم مطلبا دينيا على اختالف أنواعها        -
 . فريضة للذكور واإلناث معا، كال وفق ظروفه وقدراته وحاجاته الخاصة

خية التي تناولت نشأة الجامعات في أوروبا       أما في أوروبا، فتشير المصادر التاري     
إلى أنها قد ارتبطت بالفلسفة اإلسالمية، وبمناهج التعليم في الشرق اإلسـالمي، وقـد              

ترجمـة ونقـل العلـم      : انتقلت العلوم والمعارف إلى أوروبا عبر بوابات رئيسية هي        
ـ            ر القوافـل   اإلسالمي الذي تم عن طريق إسبانيا، وجنوب إيطاليا والقـسطنطينية، وأث

  )13( .التجارية، وكذلك الحروب الصليبية
وترجع نشأة الجامعات في أوروبا خالل القرن الثاني عشر الميالدي ألصـول            
اقتصادية واجتماعية وسياسية، وخالل القرون الالحقة التـي تلـت نـشأة الجامعـات              

وكـذلك  األوروبية، طورت أوروبا مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالوظيفة الجامعيـة،           
  )14( .إرساء مجموعة من التقاليد، أصبحت نموذجا يحتذي به

وبالرغم من الدالئل على وجود معاهد تعليمية عليا في العهد الفرعوني، وكذلك            
في العهود اليونانية والرومانية، إال أن النموذج التاريخي للجامعات كما يعرفه العـالم              

" بولونيـا "ن على اعتبـار جامعـة       ويميل المؤرخو . اليوم يعود إلى العصور الوسطى    
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اإليطالية التي تم إنشائها لتكون مركزا للدراسات القانونية في أواخر القرن الثاني عشر             
أول ) م170(كأول جامعة في الغرب، ويعتبر الجامع األزهر الذي تم إنشاؤه في عـام              

إال بعـدما   وأقدم جامعة إسالمية في الشرق العربي اإلسالمي، إال أنه لم يسمى بجامعة             
وكان ظهور الجامعات خالل تلك الحقبة الزمنيـة يـأتي   . م1961أعيد تنظيمه في عام   

نتيجة لرسالة علمية محددة، وتلبية الحتياجات مجتمعية فـي مجـاالت بعينهـا مثـل               
  )15( .الدراسات القانونية، والرومانية، والفنون والعلوم العربية اإلسالمية وهكذا

امعات والمراكز العلمية خالل تلـك الفتـرة أيـضا          وأحد أهم أسباب ظهور الج    
اتساع الميدان الفكري والمعرفي، بفضل التواصل بين العلمـاء العـرب والمفكـرين             
اليونانيين، وظهور التجمعات السكانية والمدن وتغير نمط الحياة والحاجة للتعمق فـي            

وضـح  دراسة بعض العلوم، وهكذا تطور ظهور الجامعات في عدد مـن الـدول، وي             
  )16( :أمثلة لتاريخ نشأة بعض الجامعات في دول مختارة) 03(الجدول

  تاريخ اإلنشاء  مكان اإلنشاء  اسم الجامعة
 القرن الخامس عشر  إيطاليا  بادو نابولي

 القرن الخامس عشر  فرنسا  )السوربون حاليا(باريس
  القرن الثالث عشر  فرنسا  تولوز وأليانز

  1180  إنجلترا  أكسفورد
  1209  إنجلترا  جكامبريد

  القرن الثالث عشر  اسكتلندا  سانت أندروز وأندروز
  القرن العاشر  إسبانيا  جالسكو وأبريدن

  1220  إسبانيا  قرطبة
  1254  إسبانيا  أشبيلية
  1365  ألمانيا  فيينا
  1348  تشيكوسلوفاكيا  براغ

  1866  لبنان  )األمريكية حاليا. ج(ةوالبروتستانتيالكلية السريانية 
  1908  مصر  )القاهرة حاليا. ج(عة األهليةالجام
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  : نشأة الجامعة الجزائرية-
يعتبر المشرع الجزائري الجامعة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تساهم فـي            

  )17( .تعميم نشر المعارف وإعدادها وتطويرها وتكوين اإلطارات الالزمة لتنمية البالد
عمارية حيث كانـت سياسـات       إلى الفترة االست   ةويعود ظهور الجامعة الجزائري   

 لذلك حـددت الجامعـة الجزائريـة بعـد          ،التعليم وأهدافه تخدم المصالح االستعمارية    
االستقالل عدة أهداف للتخلص من الموروث االستعماري والتطبع بالشخصية الجزائرية          

   )18( .1971ومبادئ الثورة وكان ذلك من خالال إصالح 
 الجامعة الجزائريـة لـم تتغيـر         أن 1970سنة  ) A.Colon(حيث ذكر كولن    

 فالسنة األولى في كليات العلوم واآلداب هي الـسنة          ،والزالت تدور على ساعة باريز    
  )19( .1966التحضيرية في الجامعة الفرنسية المعروفة قبل 

 والجامعات من أجـل     إلصالح المنظومة التربوية   عملت الجزائر جاهدة    وعليه  
عات الشعب الجزائري، بسن مبادئ الجزأرة والتعريب       تدعيم استقاللها واالستجابة لتطل   

  )20( .وإنشاء فروع باللغة العربية في مختلف المعاهد
، وخـالل هـذه     1970وقد تم تكوين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة          

الفترة وضعت أسس البحث العلمي في الجزائر بتكوين المنظمة الوطنية للبحث العلمي            
  .سندت لها عملية تطوير البحوث التطبيقية في ميدان البحث العلمي، التي أ1973سنة 

كما تم تكوين المجلس الوطني للبحوث العلمية التي تتلخص مهمته فـي رسـم              
  )21( .المحاور األساسية للبحث العلمي الموجه نحو التنمية الوطنية

وكان هدف هذه اإلصالحات إحداث القطيعة بين جامعة الفتـرة االسـتعمارية             
جامعة الجزائر المستقلة، التي فتحت أبوابها أمام كل فئات المجتمـع تطبيقـا لمبـدأ               و

  )22( .ديمقراطية التعليم
 طالبـا سـنة     36005واستطاعت الجامعة الجزائرية مضاعفة عدد طالبها من        

 %90 إلى   %85 حيث ما بين     ،1978/1988 طالبا سنة    160195 إلى   1972/1972
وقد تعـزز نمـط     . سجلون في مؤسسات التعليم العالي    لوريا ي امن الحاصلين على البك   

  )23( .ديمقراطية التعليم بانتشار الجامعات والمعاهد في كل أنحاء الوطن
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  : تفاعل الجامعة بالمجتمع-3
التربية المتكاملة المستمرة تتطلب من الجامعات امتداد الفرص التربويـة فـي            

هتمام بالتربية قبل المدرسـة فـي       الزمان والمكان، ويقتضى ذلك إسهام الجامعة في اال       
نطاق األسرة، وفي نطاق المؤسسات االجتماعية والتربوية كدور الحضانة، وريـاض           
األطفال، وحضانة الرضع، وتشتد الحاجة إلى هذه المؤسسات في المناطق الريفية وبين            
الفئات الضعيفة تعويضا لصغارها عن النقص الثقافي واالجتماعي، مما يقتضي تطوير           

غ تالءم هذه البيئات على بساطتها، وتجذب النماذج المكلفة منها، واعتماد مـشاركة             صي
  .األمهات فيها

وكما يسري اهتمام الجامعات على سنوات الطفولة األولـى فإنهـا تمتـد إلـى               
السنوات التالية في نظام التربية المدرسية، فال بد من نشأة نظام للتربيـة الالجامعيـة               

ي ويستجيب لحاجيات الناس، ولعل في مؤسسات محو األمية مـا           يوازي النظام الجامع  
يتصور بحكم خبراته وإمكاناته والعاملين فيه ليكون نظاما مـستديما لتعلـيم الكبـار،              
ويتولى الجوانب الثقافية، والجوانب المهنية تحت مظلة ما يسمى قسم الخدمـة العامـة              

األمهات والموظفون تعليمـا مكثفـا      وتنمية المجتمع داخل الجامعات، يتعلم فيه اآلباء و       
  )24( .ومسائيا

  فالتراث المعرفي للمجتمعات اإلنسانية يوضح أن ازدهار الحضارات وتطورها
يحدث نتيجة االهتمام بالتعليم كعنصر أساسـي للتقـدم والتغييـر خاصـة وأن              
المجتمع الحديث يعتمد على التخصص والعلم كسمة أساسية تميـزه عـن المجتمعـات             

   )25( .السابقة
أنه ال مكان في الوقت الحاضـر للتعلـيم      الحديثة   الدراسات واألبحاث أكدت   فقد

المنعزل عن المجتمع ومشكالته، وأن التعليم العالي الفعال هو الذي يكون وثيق الصلة             
، كما  )26(بحياة أفراد المجتمع وحاجاتهم ومشكالتهم والقادرة على إحداث التنمية الشاملة         

عالم إلـى أنـه عمليـة       ول ال دحوث في التعليم العالي في كثير من        تشير الدراسات والب  
ين الفرد المتعلم وبيئته المادية واالجتماعية، وأن التعليم العالي الفعـال           تفاعل مستمر ب  

هو الذي يكون وثيق الصلة بحياة السكان وحاجاتهم وآمالهم، وأن الهدف األول للتعلـيم              
إلى مستوى تكنولوجي واقتـصادي وصـحي       العالي هو تطوير المجتمع والنهوض به       
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، فيكون عن طريق    )27(واجتماعي وثقافي أفضل، وعلى هذا يتحدد أسلوب التعليم العالي        
بالعمل والنشاط واإلنتاج والبناء، ومواجهة المشكالت اليومية التي تواجه الفـرد           التعليم  

  )28( .أو المجتمع
 ومتزايد في تنمية المـوارد      كما أن التعليم العالي قادر على اإلسهام بدور كبير        

البشرية في ضوء ما تملكه الجامعات من قوى بشرية وإمكانيات مادية، وفـي ضـوء               
الدور المحتمل أن تلعبه مخرجات هذه المرحلـة فـي عمليـة التنميـة االقتـصادية                
واالجتماعية، كما يساهم هذا التعليم إلعداد القيادات العلمية والفكرية التي تتولى قيـادة             

تمع، وكذلك إعداد الكوادر العلمية التخصصية التـي تتـولى بالبحـث والدراسـة         المج
مشكالت المجتمع بهدف تطوره وتقدمه، وأن هذه المهمة ال تكتمل ما لم تتقدم الجامعـة       
برجالها وخبراتها العلمية ودرايتها الفكرية الراسخة لتقوم بدور مباشـر فـي عمليـة              

 واستغالل الموارد للتطبيقات العلميـة      ميزان اإلنتاج التنمية، وتساهم بالعمل الواعي في      
التي تتزايد بصورة لم تستهدف اإلنسان من قبل حتى أن خريجـي األمـس أصـبحوا                

  )29( .يعانون أمية علمية أمام استكشافات اليوم
وقد أكدت األبحاث أنه ال مكان في الوقت الحاضر للتعليم المنعزل عن المجتمع             

العالي الفعال هو الذي يكون وثيق الصلة بحياة أفراد المجتمـع           ومشكالته، وأن التعليم    
وحاجاتهم ومشكالتهم والقادر على إحداث التنمية الشاملة، ولذا تؤكد الخطـط الجديـدة             

للتعليم العالي على قيام المعاهد الجامعية بوظائف مختلفة غيـر المهمـات التدريـسية               
مات العامة، وأن نجاح هذه الجهـود       والبحث العلمي، تندرج جميعها تحت عنوان الخد      

كافة مقرون بتغير جذري في مفاهيم الجامعة والعمل الجامعي، وفي مكانة هذه الجامعة             
  .ودورها في المجتمع

ولذا فإن الجامعات الناجحة في العصر الحالي هي تلك التي تفتح أبوابها للمجتمع      
لها العالج المناسب، بل    من حولها، بحيث تتحسس مواطن الداء فيه، وتحاول أن ترى           

وتكون حساسة لطروحات أفراد المجتمـع، وأن ترسـم الطـرق إلـى تحقيـق تلـك                 
  )30( .الطموحات
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  :  تنظيم الجامعة وهيكلتها-4
الجامعة منظمة خدمية تتخصص في إنتاج وتسويق حزمة من الخدمات التعليمية           

  )31(.لتحقيق البناء السليم للمجتمعات
ت من السلطة وأنظمة اتصاالت وأنظمـة تنـسيق         نظام قيم ومستويا  وهي ذات   

عضوية، يوجد هذا التجمع على أساس مستمر نسبيا ويشترك في نشاطات ذات عالقـة              
  )32(.بمجموعة من األهداف

  :  الجامعة كنظام مفتوح-4-1
الجامعة نسق مؤلف من عناصر تتفاعل فيما بينها من أجل تحقيـق أداء جهـد               

األستاذ، الطالـب،   :  على ثالثة أصناف رئيسية وهي     للوظائف المنوط بها الذي يتوقف    
والهيكل التنظيمي الذي يحتويهما والوصول إلى الهدف المنشود يكون باالعتماد علـى            

  . تضامن أعضائها
: ويمكن تحليل الجامعة في إطار المقاربة النسقية أو النظام المفتوح والذي يعني           

  )33(.ط واالعتماد كلية عليهنموذج من بين ما يمتاز به هو تفتحه على المحي
. ويعرف النظام على أنه مجموعة من األشياء المترابطة بعالقات لها خصائصها          

 أنها مدخل للتنظيم يمكن تطبيقـه علـى   "System Theory"فمن مميزات نظرية النظام 
األنظمة المغلقة والمفتوحة عندما تريد اإلدارة تطوير نظرية عمـل حديثـة لمنظمـة              

  )34(.معينة
نهض هذه الفلسفة على أن اإلنسان في األساس طاقة ذهنية يعمل برغبة فـي              وت

االنجاز، وهي نظام متكامل ومترابط يتضمن مجموعة العمليات واألنـشطة المتـصلة            
   )35(.والمتداخلة

وتكمن فكرة النظام المفتوح في تحويل المدخالت إلى مخرجات ويتكـون هـذا             
  :النظام من

  Inputsالمدخالت  - 1
 Activitiesاألنشطة  - 2

 Outputsالمخرجات  - 3

  :ويمكن تصوير النظام المفتوح في الشكل التالي
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  :مفتوح الجامعة كنظام )01(شكل
  
  
  
  
  

 :المدخالت تتكون من 
وهم األفراد وما يمثلون من رغبـات واتجاهـات وعالقـات           : مدخالت بشرية  •

  ).إنسانية
 .رؤوس األموال، آالت، معدات: مدخالت مادية •

ثل باألهداف والسياسات والمعلومات عن المجتمع والفرص       تم: مدخالت معنوية  •
 )36(.المتاحة والقيود المفروضة

 )37(.أساليب اإلنتاج الفنية المتاحة للتنظيم: مدخالت تكنولوجية •

 الطلبـة،   :نسق اجتماعي مفتوح، تتمثل مدخالتها البشرية في      بصفتها  والجامعة  
 وكل هـذه العناصـر      .لف الفئات  ومخت ، والموظفين ، والباحثين ،أعضاء هيئة التدريس  

 كمـا أن    .تحمل خلفية اجتماعية، معرفية، فلسفية، ومستوى اقتصادي وأسري خـاص         
المباني، قاعات التـدريس، المـدرجات، المختبـرات،        (المدخالت تضم عناصر مادية   

والتأهيالت األخرى من مطاعم، وعيادات صحية، ومكتبة، واألموال الالزمة لإلنفـاق           
  ).عليها

إلى المدخالت التكنولوجية التي تتمثل في أسـاليب التـدريس المتّبعـة            إضافة  
فتتمثل فـي القـوانين واألنظمـة       : والتجهيزات الفنية األخرى، أما المدخالت المعنوية     

والسياسات واألدلة التنظيمية التي توضح سياسة القبول والتدريس وحقـوق وواجبـات            
  )38(.الطلبة والعاملين

  :جري داخل المنظمة وتمثل سلوكها، وأهمهاتو :العمليات واألنشطة 
  .عمليات االتصال الرسمية وغير الرسمية -
 .عملية القيادة واإلشراف وسلطة التأثير على سلوك العاملين -

 البيئة الخارجية

 المخرجات العمليات المدخالت

 المعلومات المرتدة

 البيئة الخارجية
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 .عملية البحث والتقصي عن المعلومات وتحليل المواقف والمتغيرات -

 .عملية تحفيز األفراد والجماعات لتحقيق أهداف مشتركة -

 )39 (.المنجزات التنظيمية ضمن ما خطط له من وقت وجهدعمليات تقييم  -

وبالنسبة للجامعة تتمثل عمليات تحويل المدخالت إلى مخرجات فـي العمليـات        
التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، وإعداد الموازنـات الماليـة         : اإلدارية المتمثلة في  

 )40 (.لتحويل المدخالت إلى مخرجات

مثل في قدرة النظام على تزويد المحيط بالسلع والخدمات،          تت ):أو المنتج (المخرجات 
ولهذا يلعب المحيط الخارجي دورا كبيرا في نظرية النظام المفتوح، سواء في تـصدير              
المدخالت أو استرادها بعد تحويلها إلى المخرجات التي يقف عليها إلى حد كبير بقـاء               

 )41(.محيطها الخارجيالمنظمة وتطورها، خاصة في ظل العالقة بين المنظمة و

وتتمثل مخرجات الجامعة في إعداد الطلبة الخرجين الذين يـتم تـأهيلهم فـي              
مختلف التخصصات، وكذلك فيما نتيجة الجامعة من الدراسات واألبحاث التي ينـشرها            
أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والخدمات واالستشارات التي يقدمها مراكز األبحاث          

 المنتفعين من خدمات الجامعة فجهات تستقطب الخرجين لتـوظيفهم،          المختلفة فيها، أما  
وجهات تستفيد من األبحاث والدراسات، واالستشارات، وجهات أخرى تنتفع بما تقـوم            

  )42(.به الجامعة من تأهيل للموارد البشرية وتقديم الخدمات المختلفة للمجتمع
  :البيـــئة 

وتتمثل  ".تي تعمل المنظمة في ظلها    مجموعة الظروف ال  :" وتعرف البيئة على أنها   
 والذي يعكس أسـلوب اإلدارة      ،البيئة الداخلية في المستوى الحضاري والثقافي والقيمي      

تـستمد المنظمـة ثقافتهـا مـن البيئـة          و ،في تحديد نشاط األفراد العاملين وسلوكاتهم     
ومـستوى  وتحدد المعايير الحضارية مدى فعالية المنظمة       ،  االجتماعية التي تعيش فيها   

 جميع القـوى الخارجيـة ذات التـأثير علـى           اأما البيئة الخارجية فيقصد به     .نجاحها
    )43(.المنظمة

تعمل كافة المنظمات في بيئة داخلية خاصة بها، وأيضا بيئة خارجية خاصـة             و   
بالمجتمع، وهذه األخيرة تشمل الجوانب السياسية واالجتماعية والثقافيـة واالقتـصادية           

  )44(.للمجتمع
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بصفتها وزارة التعليم العالي    في  تتمثل  فالبيئة الخارجية وتأثيراتها على الجامعة      ف
 باإلشراف العام على الجامعات وبمؤسـسات التوظيـف المختلفـة           ةجهة حكومية معين  

أما بالنسبة للبيئة الداخلية للجامعة، فتتمثل في    ،  )45 (ومراكز البحوث والجامعات األخرى   
تماعية السائدة فيهان كالعالقات الرسمية والتنظيمات غيـر         واالج ظروف العمل المادية  
  )46( .الرسمية داخل الجامعة

دورا هاما في نجـاح مهمـة   " Climat Organizationel"ويلعب الجو التنظيمي 
في جامعة المنصورة   " إميل فهمي حاشوندة  "الجامعة وهذا ما أكدته الدارسة التي أجراها        

ة في الوطن العربي، وقد توصل إلى أن أهم العوامل          حول مشكل هجرة الكفاءات العلمي    
المسببة لهذه الهجرة هي تخلف التعليم العالي في الوطن العربي والـذي يتميـز بمـا                

  )47(:يلي
  : ضعف البيئة األساسية وتنظيمات التعليم العالي مم يترتب عنه-أ

  .جمود النظام الجامعي والمناهج الدراسية* 
  .ة والبحثاالفتقار إلى جو الدراس* 
  .القرارات الخاطئة مشان أولويات وأهمية للبحوث* 
  .البيروقراطية الجامدة في الدوائر العلمية* 
  .المركز االجتماعي الذي يحتله العلماء* 

  . عدم االهتمام الجدي بالبحث العلمي-ب
  . عدم توفر القدر الكافي من الحرية األكاديمية-ج
   . عدم توفر االستقرار الوظيفي-د

ضحت لنا هذه الدراسة أهمية البيئة الداخلية والجو التنظيمي للجامعة في خلق            و
بيئة علمية ذات جودة عالية، وداعمة إلشباع الحاجات النفسية واالجتماعية واالقتصادية           
من خاللها نصل إلى مصاف الدول المتقدمة في جميع المجـاالت وخاصـة المجـال               

  .العلمي
  ):Feed Back:()لمرتدةالمعلومات ا(التغذية العكسية 

لكي تضمن المنظمة معرفة المدى الذي تحقق من أهدافها ونتائج أدائها، ومـدى             
توازن مدخالتها ومحرجاتها مع احتياجاتها، ال بد من توافر معلومات مرتـدة لمعرفـة            

  )48 (.مدى تقبل البيئة لتلك المخرجات
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وتجميع البيانات  والتغذية العكسية هي خطوة أساسية في طريق تطوير المنظمة          
بواسطة االستبيانات والمقابالت، وتطرح النتائج على األعضاء لمساعدتهم في تشخيص          

  )49(.ضرورة التغيير
وهذا يساعد النظام المفتوح على تصحيح االنحرافـات واألخطـاء، واسـتقبال            
المعلومات وفرزها وقبول أهمها، والذي يساعد ويناسب احتياجات النـسق فـي فهـم              

  )50(.محيطة بهالظروف ال
  :م اجتماعيينظت الجامعة ك-4-2

إذا ما سلمنا بأن الجامعة عبارة عن نظام مستمر األنشطة اإلنـسانية المتميـزة              
والمتناسقة، والتي تستخدم وتحول وتدمج معا مجموعة من الموارد اإلنسانية، والمادية،           

، ويعمل على إشباع    والمالية والفكرية، والطبيعية في نظام متميز وفريد لحل المشكالت        
  .الرغبات اإلنسانية متفاعالً مع غيره من النظم في البيئة المحيطة به

  )51( :وللتوضيح أكثر، ندرج بعض خصائص الجامعة كتنظيم اجتماعي، ومنها* 
  .الجامعة كتنظيم اجتماعي يتكون أساسا من األنشطة أو العالقات اإلنسانية .1
يحصل علـى  ) Open system(مفتوحاالجامعة كتنظيم اجتماعي تعتبر نظاما  .2

موارد من المجتمع، ويتم تحويل تلك الموارد داخليا إلى المخرجـات إلشـباع             
 .بعض الرغبات اإلنسانية

الجامعة كتنظيم اجتماعي في أدائه لهذه العمليات يتفاعل مع غيره من التنظيمات             .3
 .في المجتمع المحيط، بل ويعتمد عليها

  :ربع مكونات أساسية للجامعة كتنظيم اجتماعي وهيوتأسيسا على ذلك، توجد أ* 
  ).The University Charter(ميثاق الجامعة - 1
 ).The Basic resources(الموارد األساسية - 2

 )The Activities(األنشطــة - 3

 ).The Bonds of University(روابط الجامعة - 4

  :ا يليونظرا ألهمية هذه المكونات للجامعة كتنظيم اجتماعي، فسوف نفصلها كم* 



 

 84

  الجامعيالتعليم   الثالثالفصـل 

 )The University Charter(: )52(ميثاق الجامعة  -أ 
وهو الوسيلة التي تحدد طبيعتها وتميزها عن غيرها من التنظيمـات األخـرى،             
بحيث يعلم كل شخص يتعامل مع هذه المنظمة حدوده وإمكاناته، ويحدد هـذا الميثـاق               

  :العوامل والصفات اآلتية
  .اسم الجامعة ووظيفتها في المجتمع -
 والسياسات التي تنظمها الجامعة وتعمل على تحقيقها باستخدام الموارد          األهداف -

 .المتاحة أو األنشطة المكونة لها

حقوق الجامعة والتزاماتها وعالقتها التبادلية مع غيرها مـن المنظمـات فـي              -
 .المجتمع

أهمية الجامعة وقدرتها على مساعدة األفراد داخلها وخارجهـا علـى تحقيـق              -
 .ألهدافها

 والمثل والرموز التي تستند عليها الجامعة في رسم سياستها وأداء وظائفها            القيم -
 .وتحديد أهدافها

ومن هنا فإن الميثاق يمثل اإلطار العام الذي تعمل في ضوئه الجامعة، والـذي              
يحدد شخصيتها ويميزها عن غيرها من المنظمات، وبالتالي فإن السلوك التنظيمي فـي           

 .طبيعة الميثاق وما به من تفصيالتجانب هام منه سوف يتأثر ب

 )53( :الموارد الرئيسية  -ب 
وهي الموارد الحالية أو المحتملة التي تستخدمها الجامعة في تحقيـق أهـدافها             
وأداء وظائفها، وتشمل العناصر اإلنسانية، والمادية، والمالية، والفكرية، والطبيعية في          

لوك التنظيمي من خـالل تأثيرهـا       المجتمع المحيط بها، وهذه الموارد تحدد طبيعة الس       
 .على تكوين التنظيم الداخلي للجامعة، ومن خالل تحديدها ألنواع األنشطة المناسبة

 )54( :األنشطة  -ج 
وهي العمليات التي تمارسها الجامعة والتي تهدف إلى الحصول على المـوارد            

ـ . الالزمة وتحويلها إلى منتجات تعرضها الجامعة على المجتمع مـرة أخـرى        ن ويمك
  :تصنيف األنشطة األساسية في الجامعة إلى
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وهي األنـشطة الخاصـة بتحديـد    ): Identification Activities (أنشطة مميزة* 
وتوصيف ميثاق الجامعة وإبراز تميزها وانفرادها واختالفها عن المنظمات األخـرى،           

لتنظيميـة  وتتمثل تلك األنشطة في الجامعة والمعلومات الموجودة في الالئحة الداخلية ا          
  )55( .لها
وهي األنشطة الالزمة لبناء الجامعـة  ): Perpetuation Activities(أنشطة حيوية* 

من خالل الحصول على الموارد الالزمة وصيانتها وتحويلهـا، وتنميتهـا وتجديـدها             
وتتضمن هـذه   . وإعدادها لالستخدام بواسطة المسؤولين ألداء الوظائف الموكولة إليهم       

  )56( :التاليةاألنشطة الفروع 
  ".إدارة األفراد" أنشطة خاصة باألفراد -
  ".توفير الموارد والمعدات" أنشطة خاصة بالخدمات -
  ".إدارة التمويل" أنشطة تمويلية-
  ". تخطيط- دراسات-بحوث" أنشطة فكرية -

  ".صيانة"أنشطة للمحافظة على الجامعة 
تاج المتخصص فيه الجامعة وتتعلق باإلن): Work-flow activities(أنشطة إنتاجية* 

إدارة شـؤون الطـالب، إدارة شـؤون        : وتسويقه، وتتضمن األنشطة الفرعية اآلتيـة     
  )57( .الخرجين

وتهدف إلى اإلشراف على األداء والتنسيق ): Control Activities (أنشطة رقابية* 
  :بين أجزاء الجامعة المختلفة، وتتضمن الفروع التالية

  )Motivation( التحضير-    )Direction( التوجيه-
  ).Communication( االتصال-    )Evalution( التقييم-
): Homostatic Activities(أنشطة للمحافظة على توازن تنظيم الجامعة واستقرارها* 

وتهدف إلى القابلية على التأقلم والتكيف مع التغيرات، وفي نفس الوقت االحتفاظ بالخصائص 
  :امعة، وتتضمن هذه األنشطة ثالث عمليات رئيسة، وهيوالمميزات العامة لتنظيم الج

وتهدف على تحقيق وحدة الجامعة وبقاء معمالتها مع ): The Fusion Process(التداخل -
  .المنظمات األخرى المحيطة بها
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تعني توافر أسلوب للعمل على حل ): The Problem Solving(عملية حل المشاكل -
  .الجامعةالمشكالت والمواقف التي تواجه 

تهدف إلى قيادة وتوجيه الجامعة أثناء عمليات ): Leader-ship Process(عملية القيادة -
  )58( .التطوير وتحديد األنشطة الالزمة لذلك

 وهي تعبير عن التداخل واالعتماد المتبادل بين أجزاء الجامعة          : روابط الجامعــة  -ه
 ألنها تجمع أجزاء الجامعة وتنسق      المختلفة وعناصرها المتفاعلة، وتعتمد على األنشطة     

  )59( .بينها
  :وندرج تحتها: للجامعةأهداف العالقات االجتماعية  
تغطي ظروف العمل، اإلعالم، المشاركة في القـرارات،        : أهداف العالقات الداخلية  * 

  .أجهزة المتعاونين والسلطة، وأجهزة اإلعالم
المؤسسة عـن طريـق نظـام       وتتطلب تحديد مساهمات    : أهداف العالقات الخارجية  * 

  )60( .اتصال فعال وبعض الهيئات األخرى
  : الهيكل التنظيمي للجامعة-4-3

  :تعريف الهيكل التنظيمي 
الهيكل التنظيمي هو أداة مهمة وهادفة تساعد التنظيم في الوصول إلى األهداف            

، ويقصد به الشكل المناسب الذي تتبنـاه الجامعـة مـن أجـل تحقيـق                )61 (المرسومة
، فمن خالله تحدد المنظمة أو الجامعة كيفيـة تقـسيم المهـام واسـتخدامها               )62(فهاأهدا

  .للموارد، وكذلك التعاون والتنسيق بين األقسام المختلفة
فهو ترتيب للعالقات المتبادلة بين أجزاء ووظائف التنظيم، ويشير إلى التسلسل           

مجموعة من األفراد لن    ، فمع وجود    )63( الهرمي للسلطة لغايات تحقيق األهداف بفاعلية     
يتحقق العمل المشترك بصورة عفوية أو تلقائية، ال بد أن نتـدبر األسـاليب واألدوات               

  .التي تتضمن إتمام العمل المشترك بشكل منسق وبفاعلية تحقق الهدف
وأحد أهم هذه األدوات هو الهيكل التنظيمي الذي يمثل اإلطار العام الذي يحـدد              

م من؟، وهو على ذلك يتركب من مجموعة مـن المراكـز            من في التنظيم مسؤول أما    
والوحدات اإلدارية ذات السلطات والمسؤوليات التنظيمية المحددة، مع إيضاح خطـوط           



 

 87

  الجامعيالتعليم   الثالثالفصـل 

االتصال واتجاهات العالقات بين األفراد الشاغلين، فهو اإلطار النظامي الذي من خالله            
  )64(يتحدد من يعمل، وماذا يعمل، مت، كيف، ومع من؟

  :وظائف الهيكل التنظيمي كالتالي" hall"دد حقد و* 
  .تحقيق أهداف التنظيم - 1
 .التنسيق بين األفراد لتحديد االختالفات الشخصية والوظيفية - 2

 .وصف الوظائف وتحديدها - 3

  :وتسعى المنظمة من خالل هيكلها التنظيمي إلى تحديد أهداف، أهمها* 
  .توضيح اإلدارة واألقسام والوحدات داخل المنظمة -
 . المستويات اإلدارية واختصاصات ومسؤوليات كل مستوىتوضيح -

 .إبراز مبدأ التخصص وتقسيم العمل -

 .توضيح خطوط السلطة -

 .توضيح نطاق اإلشراف -

 .ترتيب الوظائف والتنسيق بينها -

 .توضيح خطوط االتصال -

ويعتمد نجاح المنظمة في بناء هيكل تنظيمي ناجح على قدرتها وإدارتها علـى             
 من التكيف والتطابق والموائمة بين هيكلهـا التنظيمـي وأهـدافها            تحقيق درجة عالية  

المادية، ويتبين من خالل ذلك أهمية وجود الهيكل التنظيمي للمنظمة، فمن دون هيكـل              
جيد ومناسب فإن العمليات التنظيمية تسير بـشكل فوضـوي ال يـستند إلـى أسـاس              

  )65(.عملي
 التنظيمـات االجتماعيـة     الجامعة تنظيم يسري عليه ما يسري على بـاقي        إن  

لديها ما يسمى بخريطة التنظيم أو الهيكل التنظيمي الذي يحدد          إذ  األخرى في المجتمع،    
المواقع الرئيسية التنظيمية داخل الجامعة، ويرسـم لـشاغلي تلـك المواقـع حـدود               

ويمثل إطار  ،  )66( اختصاصهم والمهام الموكلة إليهم، ويرسم لهم عالقاتهم مع اآلخرين        
طة المحققة ألهداف الجامعة األكاديمية التي تتمثل في إعداد الكفـاءات المهنيـة،             لألنش

  )67(.والبحوث، واالستشارات، واالبتكارات العلمية، وخدمة المجتمع
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 نلخص هذا الخصائص في النقـاط       :خصائص الهيكل التنظيمي الفعال للجامعة     
  :التالية

ية الموجودة في الجامعة وتتمثـل       له القدرة أن يعكس بوضوح كافة األنشطة الرئيس        -1
  :في البعاد التالية

 األنشطة األكاديمية المتمثلة في وجود الكليات واألقسام العلمية ومراكز ووحدات           -
  .البحوث المختلفة

 األنشطة المتعلقة بالوحدات اإلدارية المساعدة التي تخدم األجهزة العلميـة فـي             -
  .الجامعة وخاصة على المستوى المركزي

ألنشطة التي تمثل عالقات الجامعة مع غيرها من الجامعات والمراكز المناظرة    ا -
في خارج الجامعة ومع أجهزة الدولة المختلفة، وأن يعبر بوضوح عـن الفلـسفة              
السائدة في المجتمع حول درجة االستقاللية الممنوحة فـي النـواحي األكاديميـة             

  .واإلدارية
 الجامعة من االستفادة من األثر التعاوني الناتج         أن تعمل تركيبة الهيكل على تمكين      -2

عن تفاعل مختلف مدخالت الجامعة مع بعضها البعض مما يؤدي إلى تحقيق األهداف             
  .الموجودة بكفاءة

 أن تتوفر المرونة الكافية للتعديل عند الضرورة ومواجهة التغييرات غير المتوفرة            -3
  . سلبا أو إيجاباالتي تطرأ على مختلف أوجه العمل في الجامعة

 أن تكون كلفة الجامعة من إيجاد نظام رقابة من داخلهـا علـى مختلـف أوجـه                  -4
  )68(.النشاط

  
  : وظــائف الجــامعة-5

 وظائفها بصورة فعالة حين تتوافر لديها الموارد البشرية والمادية          تؤدي الجامعة 
م الضروري لها،   الالزمة، فال جدوى من إنشاء جامعة ومن ثم حرمانها من أسباب الدع           

وعادة ما تتطلب مؤسسات التعليم العالي الكثير من الموارد المحلية، ولهذا فإنها تكـون              
  .مشروعا مكلفا نسبيا وبصورة أكبر في البلدان النامية
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 إلى المساهمات أو الوظائف التي تؤديها الجامعة من خالل األبعاد           ويمكن النظر 
  :التالية

  )69( :امعة يمكن حصرها في أربع وظائف رئيسة هي للجالوظيفة االجتماعيةإن  -
إعداد القوى البشرية المدربة مهنيا لمواجهة حاجات مهن وتخصـصات فنيـة             - 1

  .محددة كالطب والقانون والمحاسبة وغير ذلك
التنشئة االجتماعية لألجيال الجديدة، فالجامعة هي نقطة االتصال بين األجيـال،            - 2

قيم االجتماعية التاريخية، وأداة اكتساب األفـراد       ومحور االحتكاك الحقيقي للفرد بال    
 .منظورا أكثر تركيبا وواقعية لتحليل الظواهر

تحقيق االندماج بين أجزاء الجسد االجتماعي القومي، وتوحيـد اآلراء وبلـورة             - 3
 .الهوية القومية وتطوير الخصائص الرئيسة للشخصية القومية

عتنقها المجتمع، أو ما يطلق عليه الموقف       تحديد المفاهيم الثقافية والعقائدية التي ي      - 4
 .االجتماعي

 التي يمكن تلخيصها في     الوظائف األساسية العامة  كما يؤدي التعليم العالي جملة من        -
  :ما يلي
توفير البيئة التي تمكن الطالب من تنمية معلوماتهم التخصصية والثقافية العامة،            - 1

 الروحيـة واالجتماعيـة، وصـقل       للكشف عن ميولهم وقدراتهم العقلية واتجاهاتهم     
مهاراتهم، مما يجعل منهم مواطنين صالحين قادرين على القيام بدورهم في تحديث            

  .وتطوير وتنمية مجتمعاتهم
اإلسهام مع بقية مؤسسات المجتمع في بناء مجتمع يقدر العلم ويطبقه في مختلف              - 2

 .صل بمستقبلهمجاالته الحياتية ويحكمه فيما يتخذه  من قرارات تمس حاضره وتت

إعداد الكوادر العلمية الالزمة لمسيرة المجتمع التنموية والتي يمكن أن يواجـه             - 3
بها التحديات واألخطار التي تهدده، واإلسهام في ابتكار النموذج الثقافي االجتماعي           
الذي يميز المجتمع عن غيره، وفي توظيف وتكييف النظم والنماذج الجديـدة التـي              

 . غيره وبما يتفق مع قيمه وظروفهيقتبسها المجتمع عن

اإلسهام في إثراء الثقافة المحلية وتنـشيطها وتطويرهـا وتطعيمهـا بالثقافـة              - 4
 .المعاصرة والكشف عما يحويه التراث االجتماعي من جوانبه المضيئة
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اإلسهام في تكوين وعي علمي وثقافي واقتصادي وسياسي، وذلك ألن التطـور             - 5
يمنح الحرية، ويحقق العدل لجميع المواطنين ويـسمح        والتقدم ال يتحقق إال في جو       

باالنفتاح الثقافي، ويأخذ بأسباب العلم والتقنية ويهتم بـالتخطيط العلمـي فـي كـل               
 )70(.المجاالت

  :ويمكن تلخيص أهداف التعليم العالي فيما يلي* 
بمعنى تقديم برامج تعليمية في شتى أنواع التخصصات للمتعلمين، بقصد    : التعليم 
ادهم وتأهيلهم للحياة، ليكونوا قادرين على التكيف مع البيئة الحياتيـة والعلميـة             إعد

واإلسهام في تنمية مجتمعاتهم والمجتمع اإلنساني ككل، وتأتي هذه المهمة على رأس            
أولويات التعليم العالي، إذ إن إسهامه في إعداد وتهيئـة األجيـال القادمـة للعمـل                

 يعد عنصرا أساسيا في تقدم المجتمع والنهوض بـه          والمشاركة في التنمية الشاملة،   
 )71( .في كل المجاالت األخرى

 يمثل البحث والتطوير أحد الوظائف الرئيسة للعلـيم العـالي،           :البحث والتطوير  
خاصة في مراحل الدراسات العليا، وعامال أساسيا من عوامـل تحـسين وتعزيـز              

ي، عالوة على كونه رافدا رئيسا مـن        الكفاءة الداخلية والخارجية لنظام التعليم العال     
روافد التنمية االقتصادية واالجتماعية، مما يؤدي إلى رفع مؤشرات التنمية البشرية           
في عمر متوقع، ودخل للفرد، ومعدالت التعليم في المستويات المختلفـة، وتحـسين           

وزيادة اإلنتاجية، األمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ازدهار التنمية االجتماعية            
ويهدف التعليم العلي من خالل ما يتوفر لديه من كفاءات علمية، إلى تنمية             . معدالتها

المعرفة والمساهمة في إنتاجها وتطويرها، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التـي           
يواجهها المجتمع المحلي والعالمي، ومن هذا المنطلق يعمل التعلـيم العـالي علـى              

وبناء الكفاءات المتميزة، للقيام بإجراء البحوث والدراسـات        رعاية وتأهيل القدرات    
 .والتجارب العلمية بما يخدم المجتمع البشري ويساهم في تقدمه ورفاهيته

 تشكل خدمة المجتمع إحدى الوظـائف األساسـية للجامعـات           :خدمة المجتمع  
لبحـث  ومؤسسات التعليم العالي، ولذا ال يتوقف دور التعليم العالي عن التعلـيم وا            

والتطوير، وإنما يمتد على خدمة قضايا المجتمع من خالل وحداته ومراكزه ومنشآته            
 )72( .ومختبراته التي تقدم خبرات
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 يشكل التعليم والتدريب المستمر اسـتثمارا ناجحـا         :التدريب والتعليم المستمر   
 يؤدي على زيادة اإلنتاجية، وخلق فرص عمل جديد، فالشهادة الجامعية لم تعد تكفي            

وحدها لتأهيل الخريج لمسرح الحياة المعاصرة؛ لذا أصبح التـدريب اآلن ال يقـل              
أهمية عن التعليم بل قد يزيد، ألنه هو الذي ينقل المتدرب إلى أرض الواقع، ويزوده               

 تغيرا احتياجات ابالكفايات الالزمة المطلوبة لعصر مختلف ومتغير باستمرار، السيم   
 .سات األعمال، وسقف توقعاتهم ومستوى رضاهمومتطلبات األفراد والسوق ومؤس

 تقوم الجامعات باإلعداد الكوادر المطلوبة والتي ستقوم بـشغل          من المتوقع أن  ف
 )73( .الوظائف العلمية والتقنية والمهنية واإلدارية ذات المستوى العالي

 تعد مساهمة التعليم العالي في التنميـة الـشاملة          :المساهمة في التنمية الشاملة    
ملية مركبة وشاملة ومتعددة البعاد، تغطي مجاالت حياة اإلنسان كافة، وتعني جهدا            ع

واعيا مخططا لمجرى النمو وما ينتج عنه من خبرات، وتهدف إلى تحسين ظروف             
المستقبل، وتقوم على توظيف جميع الجهود، وتوسيع مجاالت النـشاط اإلنـساني،            

ومن المنظور الثقافي تعتبر    .  المجتمع وتعزيز القدرات اإلنسانية، ومشاركة فعالة في     
مؤسسات التعليم العالي، والسيما الجامعات، الساحة األكثر أهمية في اكتساب تلـك            
القدرات من خالل قيامها بأكبر عدد من النشاطات التعليمية واألدبية والفكرية والفنية            

 )74( .والرياضية

جامعـة يـتلخص فـي       يرى طه حسين أن دور ال      :التنشئة الوطنية واإلنسانية   
، باعتباره غاية الغايات، والمحصلة النهائيـة لكـل عمـل           "السلوك الجامعي "تكوين

جامعي، والتي ال تظهر في اإلنتاجين العلمي والتعليمي فقط، بل في السيرة النقيـة              
الصافية التي تقوم فيها الصالت بين الناس علـى المـودة واالحتـرام المـشترك،               

مان بالحث، وتقدير الغير قبل تقدير الذات، وإكبار الـنفس          واإليمان بالواجب، واإلي  
والجامعة بناء روحي تقع على عاتقها أسمى المهام،        . ذميمةواالرتفاع عن الصفات ال   

ويمكن القيام بهذا الـدور مـن خـالل         . وأنبل الغايات الوطنية والقومية واإلنسانية    
األنشطة التربوية والتعليمية المتنوعة والمتجددة، وكتشجيع السياحة التاريخيـة مـن    

طنية واإلنسانية مثل االنتماء،    خالل الرحالت الطالبية التي تنمي كثيرا من القيم الو        
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والوالء للوطن، واالعتزاز به، وتحمل المسؤولية، والتعاون والمشاركة فـي حيـاة            
  )75( .الجماعة التي ينتمون إليها، والعمل بروح الفريق

  
  : أهداف الجـــامعة-6

 في طريق تطوير الشؤون اإلدارية في أي تنظـيم، ال بـد وأن يبـدأ                إن السير 
واألهداف المتعارف عليها للجامعات، هي التدريس،      .. هداف ذاك التنظيم  بالنظر على أ  

ومن هذا المنطلق، فإن الجامعات فـي       . والبحث العلمي، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة     
، بحيث يستند هذا النمط إلى      البيئة العربية تُعد مسؤولة عن تطوير نمط اإلدارة الجامعية        

تصادية وبيئية، تالءم البيئة العربية، على أن يأخذ هذا         أسس دينية ونفسية واجتماعية واق    
  )76( :النمط في االعتبار بعض المؤشرات واالتجاهات، ومهنا

  .تطور تكنولوجيا المعلومات وأثرها في األعمال اإلدارية -
 .االتجاه نحو الديمقراطية، والمشاركة في اتخاذ القراران، في مجال العمل -

 مبدأ المسؤولية والمحاسبية، بحيث تكون المؤسسة       االتجاهات التي تدعو لتطبيق    -
مسؤولة عن تحقيق مردود معين، لقاء التكلفة االجتماعيـة واالقتـصادية لتلـك       

 .المسؤولية

االتجاه نحو تطبيق اُألسس العلمية، في التخطيط والتنظيم والتنـسيق والتوجيـه             -
والمراقبة والتقويم اإلداري.  

  :معة إلى ثالث فئات، كما يلييحدد بعض المختصون أهداف الجا
  :جامعةلل  العامةهدافاأل -6-1
وتتناول كل ما يرتبط بالمعرفة من تعليم األفراد مختلف المهارات          : أهداف معرفية  - 1

  .وتطوير المعرفة
 .تعمل على خدمة المجتمع واستقراره وحل مشاكله: أهداف اجتماعية - 2

 طريق البحـث العلمـي      تعمل على تقوية اقتصاد المجتمع عن     : أهداف اقتصادية  - 3
وتزويده بما يحتاج إليه من إطارات وكفـاءات للتغلـب علـى مختلـف المـشكالت                

  )77( .االقتصادية
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  :أهداف الجامعة كالتالي" Zisweller"وذكر زيسوولر* 
وتضم التكوين،وهي أهداف المحتوى البيـداغوجي المتعلـق        : األهداف البيداغوجية  -أ

  .مميزات تكوين كل مرحلةبالكفاءات، المعارف، التقنيات، 
هي في عالقة مع األهداف البيداغوجية من حيث تكييـف          :  أهداف البحث العلمي   -ب

  .محتوى البرامج التعليمية، تطوير وتحسين المؤسسة لربطها ببيئتها الخارجية
  :وترتبط باألساتذة وهي: أهداف تسيير هيئة الموظفين -ج

  .ات لالندماج في المؤسسةأهداف النوعية والكمية مع تحديد الكفاء -
أهداف خاصة بالتكفل بظروف العمل، سياسـة وإجـراءات الترقيـة، وضـعية            -

األجور، الوسائل البيداغوجية مكيفة نوعية وكمية الخدمات المقدمة، كما ترتبط هذه           
  .األهداف بتسيير اإلداريين والعمال

  :ولها ثالث جوانب: ءأهداف التعيين واالنتقا -د
  .المطلوب اكتسابه من الطلبة: وعي الجانب الن-
 الـشهادات ومجـاالت     الحاصلين على يتعلق بحجم المؤسسة و   :  الجانب الكمي  -

  .العمل الممكنة
  .للدخول واالنتقال من مرحلة إلى أخرى:  جانب االنتقاء-

وضوح سياسة التمويل التي تدعم العالقات بين الهيئـة الوصـية           : أهداف التمويل  -ه 
  .وأهداف العالقات االجتماعية للمؤسسةماعية، ادية واالجتوالمصالح االقتص
  :وتتضمن ما يلي

تغطي ظروف العمل، اإلعالم، المشاركة     :  أهداف العالقات االجتماعية الداخلية    -
  .في القرارات، أجهزة المتعاونين والسلطة، أجهزة اإلعالم

مات المؤسسة  والتي تتطلب تحديد مساه   :  أهداف العالقات االجتماعية الخارجية    -
  )78( .عن طريق نظام اتصال فعال وبعض الهيئات األخرى

  : والمستقبلية للجامعة العربية األهداف الجديدة-6-2
إن وظيفة التعليم العالي والجامعي ال بد أن تتطور، فلم يعد صالحا أن تقتـصر               

 التعلم  هذه الوظيفة على تقديم المعرفة ونقلها، والتدريس، والبحث، بل ال بد من إضافة            
وهناك وظيفة تتنامى أهميتها بالنـسبة      . الذاتي، والتربية المستمرة، والتعليم مدى الحياة     
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إعالء جهود التعاون الدولي، وإقامة الحوار بين الدول الـصناعية          : للتعليم العالي وهي  
   )79 (.والدول النامية، وإقامة قواعد العدل، وقيم السالم في عقول البشر

ن تتصد لعملية بناء وإنتاج المعرفة الجديدة التي تقود التنميـة           إن الجامعة البد أ   
المستمرة الشاملة في المجتمع، وتقود تربية قادة الفكـر، وقـادة السياسة،واالقتـصاد،             
واالجتماع، ورؤساء الشركات الالزمين للمستقبل، والمعلمين األكفاء، والفالسفة الـذين          

الذي يؤدي إلى الحفاظ على ثوابت المجتمع       يثرون حركة الفكر الحر بالحوار والنقاش       
التي تحفظ له شخصيته من جانب، وإلى إنتاج المتغيرات التي تحفظ له تكامله، وتدفعه              

  . إلى التنمية الشاملة في جميع المجاالت في ذات الوقت
إن وظيفة التعليم العالي والجامعي األكثر إلحاحا في الـدول العربيـة والـدول              

 الحفاظ على التوازن بين تحقيق الهوية والشخصية الذاتية، وتحقيـق           النامية عموما هي  
التنمية طويلة المدى وتحقيق الغرض الجديد للـشباب والراشـدين، والتجـاوب مـع              
االهتمامات االجتماعية ذات الصفة المستمرة والتي تقود إلى مزيد من التنميـة، عـن              

اقات البشرية فـي المـستويين      طريق تقديم البرامج التي تصوغ سياساتها، وتدرب الط       
  .العالي والمتوسط الالزمين لها

  )80( : العربيةلجامعة المستقبلية لرسالةالقيم لنموذج  -6-3
إعداد العلماء والخبراء والكفاءات العلمية العالية لقيـادة مـسيرة التنميـة الـشاملة               

ـ             ن جهـد   والمستدامة، فضال عن الوفاء بمطالب األمن القومي من خالل ما يسهمون م
 .وطني وعمل خالق

إرساء مقومات ثقافة عربية قومية إنسانية منفتحة للتطوير والتجديد، وتنوع الرؤى،            
خاص الهتمام  االفي إطار توظيف إيجابي بصير للثروات المعرفية ومنجزاتها، وإيالء          

 .بإشاعة الثقافة العلمية بين الجماهير

وار والتفاعل بين الرأي والـرأي      ترسيخ مقومات النهج الديمقراطي وآلياته في الح       
 .اآلخر، من أجل وفاق قومي وقرارا مجتمعي وفعل مثابر ومتجدد

التعاون والتكامل مع األقطار العربية واإلسالمية في مختلـف مجـاالت األنـشطة              
الجامعية، وبخاصة في تسيير قبول الطالب الوافدين، وفي السياسات والبحوث العلميـة       

 .والتكنولوجية
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ية أخرى يمكن النص على ترجمة هذه األهداف المجتمعية إلى أهداف           ومن ناح 
  :أكاديمية ومهنية لمؤسسة الجامعة، ونقترح التأكيد على

التوسع المطرد في فرص التعليم الجامعي باعتباره من حقوق الطالـب المؤهـل              - 1
نحـو  لاللتحاق به، واعتبار الجامعة هي المسؤولة عن إعداد الكفاءات البشرية العالية،            

  .تأسيس مجتمع المعرفة
تمكين الطالب من التزويد بالمعرفة من مختلف مصادرها المتاحـة، بمـا فيهـا               - 2

توظيف تكنولوجيا المعلومات، دون االقتصار على مصدر واحد، فيما عرف بالكتـاب            
 . الجامعي

تقترن عملية التعليم بتكوين مهارات التعليم الذاتي، وتأكيد دور كل مـن المعلـم               - 3
 . في ممارسة التّعلم الذاتي، كجزء ال يتجزأ من رسالة تكوين الطالب الجامعيوالطالب

تنمية مختلف القدرات العقلية وأنماط التفكير العلمي بمختلف مناهجه ومنـاظيره،            - 4
 .واكتساب المهارات والتكنولوجيا المرتبطة بتطبيق المعرفة النظرية

األستاذ الجامعي، وهو واجب    يعتبر االنشغال بالبحث العلمي من بين أهم واجبات          - 5
والحرية األكاديمية في إجراء البحـوث ونـشر        . متصل ال ينقطع طوال حياته الجامعية     

نتائجها هي اللحن المميز لرسالة الجامعة، نذكر هنا على سبيل المثال مـا يـشيع مـن           
، ابتكـر  )Publish or Perish(انشر أو اختفي: شعار في األوساط الجامعية األمريكية

 ).Innovate or Evaporate(تبخرأو 
تمكين الطالب من تنظيم وممارسة أنشطتهم االجتماعية والثقافية والسياسية مـن             - 6

 .خالل تنظيمات اتحادات الطلبة وانتخابات قياداتها
وتبقى عملية الدعوة لرسالة الجامعة في قيمها القومية واإلنسانية والمعرفية األخالقيـة            

  )81( .به من تعليم وبحث وتنمية للمجتمعالشحنة التي تحرك ما تقوم 
  
  . فعالية وكفاءة التعليم العالي الجامعي-7
  : هيئة التدريس ودورها في ربط العلم بالعمل-7-1

 وتنظيميـة   إذا كانت المؤسسة الجامعية تحتاج ألداء وظيفتها، إلى خلفية تربوية         
 العالقات االجتماعية، فإن    تتميز بالمرونة والقابلية للتطور، ومراعاة البعد اإلنساني في       

  .الطرف األكثر أهمية هو بدون شك، هيئة التدريس بمختلف فئاتها
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فالجامعة ال تضع الخبرة بواسطة الهيكل اإلداري والتشريعات فحسب، بل ال بد            
  يكتفون بتلقين    أن تجمع في مدرجاتها ومخابرها عددا من المدرسين والباحثين الذين ال          

علومات المعروفة سابقا في الكتب واألسفار، أو بمجـرد نقـل           طالبهم مجموعة من الم   
الخبرة الموجودة في البالد األجنبية، ولكنهم يتعاونون معهم علـى اكتـشاف الطريـق              
األمثل الستخدام تلك المعلومات وتمثلها وإعادة صياغتها وتطويرهـا وفـق معطيـات             

  .الواقع الوطني
على استخدام اآللة   :" يدرب طالبه هو ذلك الذي    " جون دوي "فالمدرس فيما يرى    

العلمية، وليس الذي يتعلم بالنيابة عنهم، وهو الذي يشترك مع طالبه في تحقيـق نمـو                
  )82(".ذاتي يصل إلى أعماق الشخصية ويمتد إلى أسلوب الحياة

إن مهمة التعليم العالي األساسية هي تأهيل القوى البـشرية العليـا أو رفيعـة               
ريس، والبحث العلمي وإنتـاج المعرفـة وتطبيقاتهـا العلميـة           المستوى لكي تقوم بالتد   

  )83( .المباشرة، وتنظيم وإدارة المجتمع والدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
لكن الشكوى في هذا المجال هي أن خريجي الجامعات بل العـاملين بالتـدريس              

 وبالتالي فهم يمثلون    فيها، إنتاجيتهم متدنية مقارنة بنظرائهم في مناطق كثيرة من العالم،         
عبثا ماليا واقتصاديا كبيرا دون عائد مناسب، إذ ال بد من إعادة التـوازن لمؤسـسات                

  .التعليم العالي في ضوء متطلبات الحياة في القرن الذي الحت بشائره
  )84( :وإعادة التوازن للتعليم العالي يقتضي إعادة النظر فيما يلي

  .بولين منهم اختبار الطالب وتزايد نسبة المق-
  . إعادة النظر في المناهج الجامعية وما بعدها-

  .إعادة النظر في إعداد المعلم الجامعي
   :الجامعة وفاعلية  كفاءة-7-2

ي نظام من مقدرته على تحقيق أهدافه بأقل قدر من          أل تنبع كفاءة وفاعلية التعليم   
 العديد من العوائـق،  التكاليف أو بأقل حجم من الموارد، ولكن الوصول إلى ذلك يواجه       

  )85( .خصوصا عندما يعتاد العاملون في أي مؤسسة تعليمية كالجامعة على أداء معين
وفي هذا السياق سيتم التركيز على كفاءة وفاعلية التعليم العالي نظـرا ألهميـة              

فحصول الجامعة على مصادر تمويل جديـدة يتطلـب         . ذلك وحساسيته بالنسبة للتمويل   
   . وفاعلية أدائها للجهات الممولة بتطوير التعليم العاليمنها إثبات كفاءة
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  )86( :الجامعيكفاءة التعليم * 
إن أداء الجامعة بكفاءة يعتبر شرطا ضروريا في كثير من األحيـان للحـصول              
على موارد مالية إضافية من القطاعين الخاص والعام والجهات المهتمة بتمويل التعليم            

  .العالي
لمتاحة للجامعة بكفاءة، وتوفير خدمات تعليميـة ذات جـودة          فاستخدام الموارد ا  

عالية سيقنع أهالي الطلبة بدفع كامل الرسوم واألقـساط الجامعيـة بـدون تـردد أو                
معارضة، يضاف إلى ما سبق أن استخدام المرافق واإلمكانـات المتـوافرة للجامعـة              

. ة وغيـر المتاحـة    سيمكن الجامعة من التخلص من الوحدات التعليمية غير االقتصادي        
  :وتعتمد كفاءة أي مؤسسة تعليمية على ما يلي

تطوير نظم المعلومات والبيانات المتوافرة للجامعة في دوائر التخطـيط والتـسجيل            . أ
  .والشؤون األكاديمية

  .استخدام طرق متقدمة في تحليل المعلومات والبيانات اإلحصائية. ب
ة والمعنويـة الـسائدة فـي المؤسـسات         إدخال إصالحات على نظم الحوافز المادي     . ج

  .الجامعية
  .التأهيل المستمر للجهاز األكاديمي واإلداري للجامعة. د

ولتقويم كفاءة وفاعلية األداء اإلداري واألكاديمي، فإن هناك عددا من المعـايير            
  )87( :التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلك منها

لكلي في الجامعات، فكلما زادت هـذه       نسبة عدد الطلبة الخريجين إلى عدد الطلية ا       . 1
  .النسبة من سنة إلى أخرى كان أداء الجامعة في تقدم وتحسن

  .معدالت توظيف الخرجين. 2
االستخدام األمثل لمرافق وموارد الجامعة من حيث عدد مرات اسـتخدام الوحـدات             .3

السنوية الدراسية يوميا وأسبوعيا، العبء الدراسي لعضو هيئة التدريس، عدد األبحاث           
  .التي يجريها عضو هيئة التدريس

إلى التكاليف ) Overhead Costs(انخفاض نسبة التكاليف اإلدارية وغير المباشرة. 4
  .الكلية

تحقيق وفرات الحجم االقتصادي الكبير ويتمثل ذلك من خالل تناقص متوسط الكلفة            . 5
  .الجامعية للطالب
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ات االقتصادية كالصناعة، والزراعـة،     تأثير مخرجات الجامعة في استثمار القطاع     . 6
  .والصحة، والطاقة، والنقل

وقد تم تبني نماذج موازنات متطورة في العديد من الجامعـات حيـث سـاعد               
استخدامها على تحسين كفاءتها المالية واإلدارية، كما تمكنت من مـضاعفة مواردهـا             

عاله بعين االعتبار أثناء    المالية من مصادرها المختلفة عندما أخذت المعايير المذكورة أ        
تصميم نماذج الموازنات المعتمدة في الكثير من جامعات الدول النامية والمتقدمة علـى             

  وتعتبر الموازنـة المبرمجـة    . حد سواء، ومن هذه الدول غانا، فرنسا، اليابان، إيطاليا        
لدمج أو ما يعرف بنظام الموازنة والتخطيط والبرمجة من األساليب اإلدارية المصممة            

عملية التخطيط مع توزيع الموارد المتاحة للجامعة بكفاءة ويتم من خاللها تحديد البدائل             
  .بصورة منتظمة

   :الجامعيفاعلية التعليم * 
تعرف فاعلية نظام التعليم العالي على تحقيق أهداف المجتمع الذي وجد النظـام             

الوفـاء باحتياجـات    : اليومن األهداف التي وجد من أجلها التعليم الع       . من أجل خدمته  
سوق العمل من التخصصات المختلفة بالكم والكيف المناسبين لتحقيق التنمية االقتصادية           
واالجتماعية، وهناك بعض المؤشرات التي يمكن استخدامها لقيـاس فاعليـة التعلـيم             

معدل البطالة بين الخريجين، الهجرة الخارجية لخريجـي الجامعـات،          : العالي، ومنها 
م التكنولوجي المحلي ومدى قدرة الخريج على القيام بواجباته عند اندماجه بسوق            التراك
  )88( .العمل

وتكمن أهمية المؤشرات السابقة في قياسها لمدى العالقة التبادلية بين مؤسسات           
التعليم العالي والمجتمع، فكلما انخفضت نسبة البطالة بين الخريجين، ازدادت مساهمتهم           

انخفض معدل الهجرة وازداد التراكم التكنولوجي المحلي األمر الذي         في بناء المجتمع و   
يترك آثارا إيجابية على الناتج المحلي اإلجمالي، وكلما كانت البرامج األكاديمية التـي             
تطرحها الجامعات مالئمة ألهداف المجتمع تضاعف ورسخت أهمية التعلـيم العـالي            

  )89(. للتنمية االقتصادية
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  :الالتدريس الفع -7-3
التدريس إحدى وظائف األستاذ الرئيسة إلى جانب وظيفته في البحـث العلمـي             

لذا فإنه من المنطقي أن يشمل تقييم األستاذ جميع جوانـب           . وخدمة الجامعة والمجتمع  
وتتفاوت الجامعات في األهمية النسبية التي تعطي للتدريس عند      . مهامه بما فيها تدريسه   

رار متعلق بترقيته أو تثبيته، فبعض الجامعات تعتزم وبشكل تقييم األستاذ، بقصد اتخاذ ق  
أساسي بحوث األساتذة والبعض اآلخر يعتـزم التـدريس بجانـب البحـث وخدمـة               

  )90(.المجتمع
ويالحظ أن هناك اهتماما متزايدا لدى الجامعات في تقييم التدريس فـي العقـد              

لترقيـة، حتـى ان بعـض       األخير، واعتباره جزءا أساسيا من تقييم األستاذ ألغراض ا        
الجامعات خصصت للتدريس وزنا أكبر مما خصصت للبحث وخدمة المجتمع، ومـن            
المهم اإلشارة إلى أن تقييم التدريس ال يتم فقط ألغراض الترقية أو التثبيت، بل قد يتم                
بهدف تزويد األستاذ بمعلومات وتغذية راجعة متعلقة بتدريسه، سواء كان ذلـك مـن              

  .ء أو القسم أو الجامعةالطلبة أو الزمال
وليس من السهل اإلنفاق على خصائص التدريس الفعال، وكنتيجة لذلك نرى أن            
الجامعات التي تهتم بتقويم تدريس الهيئة التدريسية تختلف فيمـا بينهـا فـي تحديـد                
خصائص التدريس الفعال، إال أنه يمكن سوق أهم الخصائص كما أفرزتهـا البحـوث،              

  )91( :ستخداما في الجامعات المختلفة، كما يليوالتي تعد األكثر ا
 االتصال الفعال في استخدام األستاذ للوسائل واألساليب، التي من شأنها جذب انتبـاه              -

الطلبة، الوضوح في تقديم األفكار والمادة، الطالقة اللفظية، وشرح وتوضيح األفكـار            
  .والمفاهيم المجردة، والقدرة الجيدة على اإلصغاء والحديث

 عمق المعرفة للمادة التي يتم تدريسها من خالل تنظيم المادة الدراسية ومناقشتها مع              -
الطلبة، وكذا نتائج البحوث واالتجاهات الحديثة في موضوع المادة الدراسـية، وتقـديم            

  .وجهات النظر المختلفة إن وجدت
ا يكونـون    االتجاهات اإليجابية نحو الطلبة من حيث تقديم المساعدة للطلبـة، عنـدم            -

بحاجة إليها، وتشجيع الطلبة على طرح األسئلة والتعبير عن آرائهم، وإعطـاء وقـت              
  .للطلبة خارج أوقات المحاضرة، وتهيئة جو عام يسهل ويحفز العملية التعليمية
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 تنوع أساليب التقويم المستخدمة، وشمولية االختبارات والموضوعية في التـصحيح،           -
  .وتقديم التغذية الراجعة

فإذا كانت هناك درجة عالية من االنسجام بين ما تعلمه الطلبـة           : مالءمة نواتج التعلم   -
واألهداف المعلنة، وأظهرت نتائج أساليب التقويم وباألخص العامة منها تميزا في أداء            

وإذا ما طور الطلبة اتجاهات إيجابية نحـو        .  النواتج مالئمةالطلبة تعتبر مؤشرات على     
  . النواتجمالئمةلجامعة، فإن هذه تعتبر مؤشرات على مدى المادة واألستاذ وا

إن أهم وظائف التعليم الجامعي في تعليم المستقبل ليس مجرد تقديم المعلومـات             
والمفاهيم والحقائق والقواعد، وإنما يأتي في المقام األول واألهم تكوين ذهنيـة عمليـة              

وعلى إعمال العقل فيها مـن      مرنة قادرة على جمع المعلومات من مصادرها المختلفة،         
خالل عمليات التحليل والتصنيف والنقد، والمقارنة والتركيب والتصميم وحل المشكالت          

  .والمتناقصات، وتصور البدائل، والتنظيم الجديد البدع
  )92( :لياتطور البحث العلمي في التعليم الع* 

لى التغيـرات   إن تطور البحوث عن التعليم العالي يعتبر في جانب منه دليال ع           
التي تحدث داخل النظام التعليمي، فمن ضمن الظواهر الملفتة للنظـر مـثال، زيـادة               
مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات العلمية التقنيـة وغيرهـا مـن              
الكليات في بحوث التعليم واستمرارهم في وضع مناهج جديدة على أسس مدروسة في             

  .ات المشتركةتخصصاتهم الدقيقة والتخصص
 أن التحـوالت الـسريعة فـي    - أحد علماء االجتماع-)Gorbut(ويرى جربت 

حركة المجتمع تدفع المعلمين لكي يلعبوا دورا أكثر إيجابية وأكثر وعيا فيعيدون النظر             
كما يقترح  . في محتوى المنهج واالفتراضات التي قام عليها، وذلك في كافة المستويات          

اد المعلم وللممارسة التعليمية، وذلك ليتوافر لدينا المعلم الباحث         إيجاد نموذج جديد إلعد   
الذي يمارس النقد الذاتي ويرصد بصورة منتظمة تأثير نشاطه ونشاط زمالئه، ويغيـر             

  .من أدائه طبقا لذلك
إن التدريس في حد ذاته ينبغي أن يكون عمال بحثيا يتضمن نقدا ذاتيا، كمـا أن                

تُصبح جزءا من النشاط العادي في معاهد العلم بدال من كونها           بحوث التعليم ينبغي أن     
  .نشاطا مقصورا على قلة من الباحثين
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   : ــــماط الجامعات أن-8
  :أنماط الجامعات من حيث نوعية التعليم -8-1

تختلف نوعية الدراسات التي تضطلع بها الجامعات الموجودة فـي عالمنـا المعاصـر              
  :لى عدة عوامل أهمهااختالفا كبيرا، ويرجع ذلك إ

  .عوامل تتعلق بنشأة الجامعة وتطورها •
عوامل تتعلق بالظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية السائدة في المجتمع          •

 .الذي تعيش فيه الجامعة

 .عوامل تتعلق باحتياجات المجتمع والتخصصات المطلوبة الوفاء بها •

وعية للتعليم الذي تـضطلع     ولقد حرصت كثير من الدول على تنويع األنماط الن        
بها جامعاتها لمواجهة القدرات الملكات والرغبات المتباينة لألجيال الصاعدة من أبنائها           
من جهة، ولتلبية احتياجات مجتمعاتها من الكفايات البشرية والفنية المتعددة في مختلف            

ـ            دم فـي   أوجه النشاط االقتصادي واالجتماعي من جهة ثانية، وللوفاء بمتطلبـات التق
  .مختلف المجاالت التي فرضها التشعب الواسع والعريض للعلم والمعرفة من جهة ثالثة

وال شك أن األنماط النوعية للتعليم الجامعي كثيرة، بيد أنه يمكن تقسيم الجامعات           
  :وفقا لنوعية التعليم الذي تضطلع به إلى األنواع الرئيسية التالية

ات ذات الطبيعة األكاديمية التـي تركـز اهتمامهـا          وهي الجامع : الجامعة التقليدية : أ
األكبر أو الرئيس على الجوانب النظرية واألكاديمية في العلوم المختلفة، وتجعل هـذه             
الدراسات تحتل مكان الصدارة في برامجها الدراسية، وال تعنى بالجوانـب التطبيقيـة             

  .والعلمية لهذه العلوم، بل تجعلها في المرتبة الثانية
ب هذه الجامعات، من الجامعات القديمة التي نشأت على األسس التقليدية للنهوض            وأغل

بالعلم من أجل العلم وليس لخدمة المجتمع بصفة مباشرة، وتوفير للصفوة مـن أبنـاء               
 .المجتمع وليس لألعداد الكبيرة

وهي نوع من الجامعات يتخصص كل منها في الدراسـات          : الجامعات المتخصصة : ب
لمتعلقة بفرع واسع من فروع المعرفة، كالعلوم الطبيعية، أو العلوم الزراعية،           الجامعية ا 

 )93( .وهكذا...أو العلوم الهندسية، أو العلوم التجارية، أو العلوم القانونية
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وتتميز هذه الجامعات بالعناية بالتخصصات الدقيقة، وبالتفاعل بشكل مباشر مع المجتمع           
 .الت عالية وسريعةلتحقيق التنمية االقتصادية بمعد

وهي الجامعات ذات الطبيعة التطبيقية التي تهـتم أساسـا          : الجامعات التكنولوجية : ج
بالفنون اإلنتاجية الحديثة والجوانب التطبيقية لمجاالت المعرفة المختلفة، وخاصة فـي           

 )94( .المجاالت الهندسية بفروعها المختلفة

جمع بين الدراسات األكادمية، والدراسات     وهي الجامعات التي ت   : الجامعات المتكاملة : د
التكنولوجية والتطبيقية على السواء، فتوفر هذين النوعين من الدراسة لطالبها، ويقـوم            
كل طالب منهم باختيار نوع الدراسة التي تتناسـب مـع قدراتـه وإمكاناتـه العلميـة       

تحتاج إلـى   والجامعات التي من هذا النوع تكون بالضرورة جامعات كبيرة          . والفكرية
  )95( .تكاليف ضخمة، ونفقات كبيرة وتوجد عادة في الدول الغنية المتقدمة

يتبين لنا مما سبق أن هناك عدة أنماط للجامعات المعاصرة مـن حيـث نوعيـة                
دراستها، ويتميز كل نمط منها بخصائص وسمات معينة، ويعمل على الوفاء باحتياجات            

ية واالقتصادية السائدة في المجتمع الموجود      معينة في ظل الظروف السياسية واالجتماع     
  .به
   : أنماط الجامعات من حيث المستويات الدراسية-8-2

تختلف مستويات التعليم التي تضطلع بها الجامعـات الموجـودة فـي عالمنـا              
المعاصر من بلد إلى آخر، ومن مجتمع آلخر تبعـا الخـتالف الظـروف الـسياسية                

دة في كل منها، وتنقسم جامعـات اليـوم مـن حيـث             واالجتماعية واالقتصادية السائ  
  )96( :المستويات الدراسية إلى األنواع التالية

ويشكل البناء  : العلياجامعات تضمم المرحلة الجامعية األولى ومرحلة الدراسات          -أ 
التعليمي لمعظم جامعات اليوم على أساس الجمع بين مرحلتي الدراسة األولى والعليـا،             

ن هاتين المرحلتين له أهمية كبيرة ألن هناك صـلة وثيقـة بـين              والواقع أن الجمع بي   
الدراسة في المرحلتين، فالمرحلة األولى تعمل علـى إعـداد الكفايـات الفنيـة فـي                
التخصصات المختلفة، ومرحلة الدراسات العليا تحقق التنمية الذاتية للجامعات وتمكـن           

  .من استمرار عملية التطوير
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وتقتصر الدراسة في بعض الجامعات علـى       : ألولىجامعات المرحلة الجامعة ا     -ب 
المرحلة األولى وكثرة من الجامعات التي من هذا النوع من الجامعات الناشئة التي لـم               

 .تستكمل بعد بناءها التعليمي

ويتكون البناء التعليمي في بعض الجامعات من أقسام        : جامعات الدراسات العليا    -ج 
ذا نوع حديث من الجامعـات يـستهدف أعـداد          والواقع أن ه  . للدراسات العليا وحدها  

الكفايات العليا من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في التخصصات المختلفة، وإجـراء            
 .البحوث العلمية

وتحتاج مثل هذه الجامعات إلى إمكانيات ضخمة ونفقات كبيرة، كما أن اإلقبـال             
الجامعية األولى فـي    على هذه الجامعات يتطلب بالضرورة قاعدة قوية من الدراسات          

  .ومن هنا فإن هذا النمط من الجامعات ال يوجد عادة في الدول النامية. المجتمع
وتحقق مثل هذه الجامعات نجاحا ملحوظا في المجتمعات المتقدمة أو التي تقـوم             
بعمليات تطوير كبيرة ومستمرة، حيث تؤدي تلك الجامعات دورا بارزا في بناء التنمية             

ل البحوث التي تجريها وتحقيـق التنـسيق والتكامـل بـين مختلـف              الشاملة من خال  
  )97( .القطاعات

 :جامعات تضم دراسات أقل من المستويات الجامعية بجانب الدراسات الجامعية           -د 

وتضطلع كثير من الجامعات بدراسات أخرى أقل من المـستويات الجامعيـة، وذلـك              
  .بجانب رسالتها األساسية في الدراسات الجامعية

قامت كثير من الجامعات، في العصر الحاضـر، بتنظـيم دراسـات دون             وقد  
مستوى الليسانس أو البكالويا للوفاء باحتياجات بصفة خاصة، وباحتياجـات المجتمـع            
بصفة عامة، من الكفايات الفنية المتوسطة والمعاونـة المختلفـة، حيـث اضـطراب              

ويات من التعليم لسد احتياجات     الجامعات اإلقليمية الموجودة بها إلى النهوض بهذه المست       
المجتمع من تلك الكوادر، حتى ال يحدث اختالل في هياكل القوى العاملة، فلـيس مـن              
  الحكمة أو حسن التخطيط أن تعنى الجامعات بأعداد الكفايات الفنيـة العاليـة، بينمـا              

  )98( .ال يتوافر كفايات في المستويات المتوسطة والمعاونة
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  :لتصنيف الجامعاتمعايير العالمية ال -9
درجت عدد من الدول الغربية على وضع معايير يتم علـى أساسـها تـصنيف               

وقبل ظهور هذا التصنيف كانت الجامعات تعتمد في شهرتها علـى           . وترتيب الجامعات 
.  وقوتها اإلدارية وتمكنها من تخريج كفاءات متميزة لميادين العمـل          ،رصانتها العلمية 

 في المملكـة    دالساحة جامعات مثل كامبردج وأكسفور    وعلى هذا األساس برزت على      
   )99( . وبرنستون وهارفارد وييل في الواليات المتحدة األمريكية،المتحدة

  "جيـا جونـغ شـنغهاي الـصينية      "وقد نشر معهد التعليم العالي فـي جامعـة          
)Institute of Higher Education  Shanghai Jiao Tong University (  فـي

 ،قريرا تقييميا مفصال عن مكانة ورتب أفضل خمسمائة جامعة في العالم          م ت 2005العام  
 جامعة  168وبينت نتيجة التقييم أن الجامعات األمريكية احتلت الترتيب األول إذ جاءت            

 تلتها الجامعـات  ،)Harvard University(من بين الخمسمائة على رئسها هارفارد 
 ، جامعـة  23 فكندا   ، جامعة 40 فاأللمانية   ، جامعة 34 فاليابانية   ، جامعة 40البريطانية  

 ثـم   ، جامعة 12 فهولندا   ، جامعات 8 فسويسرا   ، جامعة 11 فالسويد   ، جامعة 21ففرنسا  
  )100(.  جامعة14أستراليا 

وتم تصنيف الجامعات وفقا لعدد من المؤشرات شملت األداء األكاديمي والبحث           
  .والنشر العلمي
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  . مستخدمة والوزن المحدد لكل معيار يوضح المؤشرات العامة ال)04(الجدول
الوزن   المؤشر   المعيار

  .جودة التعليم
الخريجون الحاصلون على جائزة نوبل ومداليات 

  .في حقول المعرفة والتخصصات المختلفة
10%  

أعضاء هيئة التدريس الحاصلون على جائزة نوبل 
ومداليات في حقول المعرفة والتخصصات 

  .لفةالمخت

20%  
  

  جودة هيئة التدريس
 حقال علميا 21الباحثون المتميزون في عدد 

  .مصنفا
20%  
  

  %20  المقاالت المنشورة في الطبيعة والعلوم 
  

المقاالت المصنفة في مجاالت العلوم والعلوم   )البحثي(الناتج العلمي 
  االجتماعية واإلنسانية واآلداب

20%  
  

  %10  سسةاألداء األكاديمي مقارنة بحجم المؤ  حجم المؤسسة
  100    المجموع

  .479، مرجع سابق، صسعيد بن حمد الربيعي: المرجع
وأشارت هذه الدراسة التي قامت بها جامعة شنغهاي عن الجامعات المتميزة في 

 جامعة متميزة توجد جامعة عربية واحدة من بين مئتي جامعة 500 أنه من بين ،العالم
مليون نسمة بينما دخلت ) 350(نه إلى قائمة في الوطن العربي الذي يصل تعداد سكا

   )101( .القائمة عدة جامعات من إسرائيل واليونان
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  :  في الجامعةة االستقاللية والحرية األكاديمي-10
مفهوم االستقاللية في الجامعة يستعمل عادة كمـرادف للحريـة أو الـصراحة             

ت الشخصية التـي    وهي مكسب يتمتع به األساتذة والطلبة يأخذ جانب الحريا        ،  الجامعية
   )102(.يتمتع بها الجامعيون

 بحيث يكون   ،الزاوية المحمية " أنها  : الحرية األكادمية ) (Ashbyويعرف أشبي   
  ".األكاديمي حرا في اختيار ميدان بحثه وفي تعليمه حسب ضميره واعتقاداته

أن االستقاللية عبارة عن إطار عمل أين تكون سلطة         ) (Porter "بورتر"ويرى  
 صانعة السياسة مع احترام التطـور       ، وتكون مستقلة عن الدولة    ، مسيرة ذاتيا  المؤسسة

   )103( ".ةوأن االستقاللية عديمة المعنى بدون عامل الحرية األكاديمي. ةوالمواد األكاديمي
الحرية األكاديمية تجسد استقاللية المؤسسة " أن )  (Jaspers"جاسبرز"ويالحظ 

   )104(".على مستوى األشخاص
الستقاللية إجرائيا حرية األستاذ في أداء عمله ومدى تفويضه الـسلطة           وتعني ا 

 ومدى إتاحته الفرص للقيام بالبحث العلمي وانجاز أعماله باألسـلوب           هبمسؤولياتللقيام  
  )105( .الذي يختاره

والتمتع بالحرية في العمل يجعل دور األستاذ الجامعي أكثر فعالية وينمي لديـه             
 وأيضا تمكن الحرية من القيام بأنواع النـشاطات         ، اتخاذ القرار  روح االبتكار والثقة في   

التي تسهل عمله وتيسر على الطالب فهم الحقائق وإدراك العالقات واكتساب المهارات            
  )106( .والتجاهات والقيم المنشودة

فهو القائم بهـا    ،  حيث يعتبر األستاذ الجامعي حجر الزاوية في العملية التربوية        
  )107(. عرفة ومسئوال عن السير الحسن للعملية البداغوجية في الجامعةبوصفه ناقال للم

إن :وفي هذا الصدد يقول الدكتور أحمد نجم الدين وحول اسـتقاللية الجامعـة              
 وحتـى تكـون ذات قـدرة        ، حتى تكون ذات قدرة علمية معترف بها عالميا        ،الجامعة  
 وإن  ، وعالميـا  إقليميـا فـسة    لتتمكن من تحقيق المنا    ، فإنها ال بد أن تستقل     ،اقتصادية

 والحق  ،للجامعات حقوقا تضيعها بتبعيتها للسلطة، أولها الحق في صنع القرار واتخاذه          
  )108( .في إبداء الرأي
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  :هوامش الفصل الثالث
                                                 

اعة والنشر، اإلسكندرية، ، دار الوفاء لدنيا الطبالتعليم العالي والتنمية : رمزي أحمد عبد الحي)1(
 .76-77:، ص2006، 1مصر، ط

، دار زهراء الشروق، أستاذ الجامعة الدور والممارسة بين الواقع والمأمول : فاروق عبده فليه)2(
 .48:القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص

 .73:، ص1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طأصول التربية والتعليم : رابح تركي)3(
مصادر ومستويات اإلجهاد المهني لدى األستاذ الجامعي واستراتجيات المرشد : بن زروال تيحةف) 4(

 ،2002، مذكرة ماجستير، إشراف لوكيا الهاشمي، جامعة قسنطينة، النفسي في عالجه والوقاية منه
 .11:ص

 اللطيف ، ترجمة حسين عبدألساليب اإلبداعية في التدريس الجامعي ا: باربرا ماتيرو وآخرون)5(
 .259:، ص2002بعارة، ماجد الخطايبة، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، 

 .54 مرجع سابق، ص: فاروق عبده فليه)6(
، 1999، إتراك للنشر، القاهرة، مصر، 1، طإدارة الجامعات بالجودة الشاملة:  فريد النجار)7(

 .11:ص
ق التربية العربية من رياض األطفال إلى في أفا: دراسات في التربية والثقافة:  حامد عمار)8(

 .188-187:، ص2003، 1، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، مصر، طالجامعة
 .11: صفتيحة بن زروال، مرجع سابق، : ينظر)9(
 العدد األول، جوان ،الجامعة تنظيمها وهيكلتها، نموذج جامعة قسنطينة:  فضيل دليو وآخرون)10(

 . 206:، ص1995
، دار التعليم العالي والتنمية، وجهة نظر نقدية مع دراسات مقارنة : رمزي أحمد عبد الحي)11(

 .71:، ص2006، 1الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط
 .72-71: المرجع نفسه، ص)12(
 .73:، صنفسهمرجع ال )13(
 . المرجع نفسه، ص نفسها)14(
، )التغيرات والتحديات وآفاق المستقبل(في عصر المعرفةالتعليم العالي :  سعيد بن حمد الربيعي)15(

 .24:، ص2008درا الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
 .25-24:، صالمرجع نفسه )16(
 .11 مرجع سابق، ص:فتيحة بن زروال )17(
 .208-207: مرجع سابق، ص: محمد العربي ولد خليفة)18(
ي الجامعة الجزائرية وعالقته برضا األساتذة الجو التنظيمي السائد ف : زوليخة طوطاوي)19(

، 1993معهد علم النفس، جامعة الجزائر، مقدم عبد الحفيظ . إشراف د، أطروحة ماجستير، وأدائهم
 .14:ص

، جمعية اإلصالح التربوي واالجتماعي، باتنة،  قراءات في المناهج التربوية: محمد مقداد)20(
 .224:، ص1995

 .146:، ص1995، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ربية والتعليمأصول الت : رابح تركي)21(
 تأمالت حول تطور التعليم العالي في الوطن العربي ومدى مساهمته في عملية : محمود بوسنة)22(

، 2000، جوان 13، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، العددالتنمية، عرض لتجربة الجزائر
 .11:ص

 .45 مرجع سابق، ص:ي زوليخة طوطاو)23(
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، دار الفكر العربي، القاهرة، التجديد التربوي أوراق عربية عالمية : إبراهيم عصمت مطاوع)24(
 .407:، ص1، ط1997

، مطبعة النيل، القاهرة، 1، طنظرة في علم االجتماع المعاصر:  سلوى عبد الحميد الخطيب)25(
 .551:، ص2002

 .161 ص رمزي أحمد عبد الحميد، مرجع سابق،)26(
 .155 المرجع نفسه، ص)27(
 .156 رمزي أحمد عبد الحي، مرجع سابق، ص)28(
 . المرجع نفسه، ص نفسها)29(
 .161 المرجع نفسه، ص)30(
، ورقة عملية دراسة تحليلية لواقع ضمان جودة التعليم في جامعة القدس : يوسف أحمد أبو فارة)31(

، 2004ني، جامعة القدس المفتوحة في رام اهللا، إعداد لمؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطي
 . موقع سابق

، ترجمة سعيد بن حمد الهاجري، المنظمات هياكلها، عملياتها ومخرجاتها: هال-ه رتشارد )32(
 .83:، ص5، ط2001اإلدارة العامة، المملكة العربية السعودية، 

، مذكرة مكملة لنيل "جامعيمصادر ومستويات الضغط النفسي لدى األستاذ ال: " جوادي يوسف)33(
الطاهر عبسي، جامعة .شهادة ماجستير في علم النفس التنظيمي وتنمية الموارد البشرية، إشراف د

 .29:، ص2006قسنطينة، 
، قسم علم النفس وعلوم التربية "محاضرات في مقياس السلوك التنظيمي: " تاوريريت نور الدين)34(

 .43، ص2006-2005واألرطوفونيا، جامعة محمد خيضر، 
، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،  تنمية الموارد البشرية: علي غربي، بلقاسم سالطنية)35(

 .52-51:ص ،2002
 .43صمرجع سابق، :  تاوريريت نور الدين)36(
، مذكرة مكملة لنيل "مصادر ومستويات الضغط النفسي لدى األستاذ الجامعي: " جوادي يوسف)37(

الطاهر عبسي، جامعة .علم النفس التنظيمي وتنمية الموارد البشرية، إشراف دشهادة ماجستير في 
 .29:، ص2006قسنطينة، 

 .29: صمرجع سابق،:  جوادي يوسف)38(
 .44:صمرجع سابق، ، "محاضرات في مقياس السلوك التنظيمي: " تاوريريت نور الدين)39(
 .32:، صمرجع سابق:  جوادي يوسف)40(
 .45: صمرجع سابق،:  تاوريريت نور الدين)41(
 .32: صمرجع سابق،:  جوادي يوسف)42(
، أطروحة مقدمة لنيل قياس الفعالية التنظيمية من خالل التقييم التنطيمي: تاوريريت نور الدين ) 43(
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 : التعليمالمصطلحات والمفاهيم األساسية لجودة -1
الهدف من تطبيق معايير الجودة على أي برنامج تعليمي هو االرتقاء به لكـي              
يتطابق مع معايير الجودة المطبقة عالميا في كل مجال من مجـاالت االختـصاصات              

 الخاصة للجودة، فمعايير الجودة لبرنامج تعليمي       المختلفة، ولكل برنامج تعليمي معاييره    
في كلية الطب مختلفة عن معايير الجودة لبرنامج في كلية الهندسة أو العلوم أو غيرها               
من الكليات، والحكم على برامج األكاديمية يمكن أن يخضع إلحدى الوسـائل المتبعـة              

  )1(:عالميا، وهي
خضاع برنامج أو مؤسسة لمعـايير      وهو عبارة عن إ   ) Accreditation (االعتماد 

محدودة واإلعالن عن مدى مطابقتها لهذه المعايير أو عدمها، وتقـوم بهـا مؤسـسة               
واالعتماد التربوي هو عملية تقويم جودة المستوى التعليمي تـتم بواسـطة          .متخصصة

   )2(.ةهيئة متخصصة في ضوء معايير محددة لمجاالت العملية التعليمي
 عبارة عن تقييم لمدى قوة أو ضعف وسائل تطبيق الجـودة            وهو) Audit(التدقيق 

لنشاطات الخدمات وبرنامج المؤسسة، وتقوم بها المؤسسة لمصلحتها الذاتية من أجـل            
  .نموها وتقدمها

 يهدف إلى تطوير برنامج أو مؤسسة، حيث يجـري تقـويم            :)Evalution(التقويم 
 العمليـات الماليـة     - اتخاذ القرار  -استراتيجيات اإلدارة ( جميع األعمال اإلدارية لجهة   

، ) الخدمات والتقديمات، باإلضافة إلى بـرامج التعلـيم والخطـط البحثيـة            -واإلدارية
والتقويم عملية مستمرة تعنى بجمع المعلومات وتحليلها بشكل دوري، للتعـرف علـى             

  .مواطن القوة والضعف، بهدف تحسين األداء وتمثل أساسا للتطوير وضمان الجودة
 الجودة هي درجة التميز الذي يمكن التنبؤ به مـن خـالل اسـتعمال     :ــودةالجـ 

  . معايير أكثر مالئمة وأقل تكلفة
العالمية تعني الوفاء بجميـع المتطلبـات       " 9000اإليزو  "وطبقا لتعريف منظمة    

المتفق عليها؛ بحيث تنال رضا العميل، ويكون المنتج ذو جودة عالية وتكلفة اقتصادية             
  )3(.معتدلة

 خدمة وقدرتـه علـى إشـباع        وهي جودة المنتَج سواء كان سلعة أ      : "جودة الخدمة  
  )4(".متطلبات العميل وتوقعات العمالء
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فهي مجموعة الصفات والخصائص التي تجعل المنتج قادرا على اإليفـاء باحتياجـات             
  )5(.العميل باالعتماد على جودة التصميم والمطابقة

  :)Quality Planning(التخطيط للجودة 
وهي األنشطة التي تحدد األهداف والمتطلبات الخاصـة بـالجودة، وبتطبيـق            
عناصر نظام الجودة وتشمل تخطيط المنتج، والتخطيط اإلداري، وتخطيط العمليـات،           

  )6(.وإعداد خطط الجودة، ووضع الترتيبات الالزمة لتحسين الجودة
  :)Quality Control(ضبط الجودة  

جرائية المستخدمة لتلبية متطلبات الجودة، وتـشمتل       وهي األساليب واألنشطة اإل   
على األساليب واألنشطة اإلجرائية الهادفة إلى مراقبة العمليات، والحد من أسباب األداء            

. غير المقبول في جميع مراحل تحقيق المنتج للوصول إلى الفاعلية االقتصادية المرجوة           
 عن العيـوب، ولـيس لمنـع         إلى ضبط الجودة على أنه وسيلة للكشف       -عادة-وينظر

حدوثها، فهو يعتمد بشكل أساسي على التفتيش بفضل مفتشين يقومون بفحص عينـات             
  .المنتج، إما بشكل دوري أو بعد تصنيع دفعة منه، بهدف الكشف عن الوحدات المعينة

 على العمليات اإلنتاجية لتحقيق إنتاج سلعة بأقل تكلفة وبالجودة          اإلشرافوتعني  
   )7(.ا للمعاييرالمطلوبة طبق

  :)Assurance Quality(ضمان الجودة 
وهو جميع األنشطة المنهجية والمخطط لها، المطبقة ضمن نظام الجودة، ويـتم            
إثباتها عند الحاجة؛ لدعم الثقة الكافية بأن المؤسسة قادرة على تلبية متطلبات الجـودة،              

بدال من الكشف عنها،    كما أن ضمان الجودة يعتمد على الوقاية أو منع حدوث العيوب            
ويركز على الحاجة إلى تطبيق أساليب ضبط موثوقة على األنشطة في جميع مراحـل              

الطريقة المتفـق عليهـا   ) ISO9000 Family(تحقيق المنتج، وتعد عائلة المواصفات
عالميا لتطبيق أنظمة الجودة والتي يمكن من خالل تطبيقها منـع حـدوث المـشكالت               

  )8(.المتعلقة بالجودة
  :)Quality Improvement(تحسين الجودة 

وهي عبارة عن األعمال المتخذة عبر المؤسسة لزيادة فاعلية األنشطة والعمليات           
  .ومردودها، بهدف تحقيق فوائد إضافية للمؤسسة ولزبائنها
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د تحسين الجودة أساسا    وعيويتم تحسين الجودة من خالل تنفيذها بطرق جديدة، و        
الـذي تعـود   ) Total Quality Management TQM(ملةلمفهوم إدارة الجودة الشا

  )9(.جذوره إلى مفهوم ضبط الجودة الشاملة
  :إدارة الجودة الشاملة 

فلسفة إدارية حديثة، تأخذ شكل أو نظام إداري شامل، قائم على أساس إحـداث              
تغييرات إيجابية جذرية لكل شيء داخل المنظمة، بحيث تشمل هذه التغييرات الفكـر،             

 القيم، المعتقدات التنظيمية، المفاهيم اإلدارية، نمط القيادة اإلدارية، المنظمـة،           السلوك،
وبأقل تكلفة، وبهدف تحقيـق     ) سلع أو خدمات  (للوصول إلى أعلى جودة في مخرجاتها     

أعلى درجة من الرضى لدى زبائنها، عن طريق إشباع حاجاتهم ورغباتهم، وفق مـا              
بأنها نظام مستمر لتحسين المنتوجـات      ) Costin,1994(كما عرفها كوستين   .يتوقعونه

والخدمات إلحراز رضى وقناعة الزبون، من خالل إشراك كافة العاملين في المنظمـة             
في الحرص على الجودة، وتطبيق المنهج الكمي لبلوغ التحـسين المـستمر لخـدمات              

  )10(.ومنتوجات المنظمة
 
 :جودة التعليم العاليتعريف  -2
 النبثاق تعريف للجودة في التعليم      إيجاد أنه يصعب    "جوب فيصل مح  مانبس"  يرى -   

المفاهيم من مصادر فلسفية مختلفة لذلك فهو ينوء عن تبني أي فلسفة ويعرفها حـسب               
ـ خبرته وممارسته   إكـسابهم  بالطلبـة، بهـدف      االتـصاالت تحقيق مجموعة من    «: ب

 المـستفيدة اف  المعارف والمهارات واالتجاهات التي تمكنهم من تلبية توقعات األطـر         
   )11(.»)المنظمات(
مفهوم متعدد األبعاد ينبغي أن يـشمل جميـع         «: بأنها "عبد الجليل التميمي  "ويعرفها   -

المناهج الدراسية، البرامج التعليمية، البحـوث العلميـة،        : وظائف التعليم وأنشطته مثل   
ديد معايير  الطالب ، المباني، والمرافق واألدوات، توفير الخدمات للمجتمع المحلي، تح         

  )12(.»مقارنة للجودة معترف بها دوليا
 التعليم  تشمل تطوير كل عناصر العملية        جودة أن   "صالح السامرائي " ويرى مهدي    - 

، ط، ونظمها لوائحها وتـشريعاتها    يالتعليمية، وما بتعلق بإدارة الجامعة وعالقتها بالمح      
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المراجع وطـرق التـدريس     مية والمختبرات و  لووسائل التحويل والتسويق ثم المادة الع     
  )13(.ماكن التلقي وأوقات والتعلم، ثم التقويم لجميع العناصر ومقاييسه وإجراءاتهوأ
كل ما يـؤدي إلـى تطـوير    «: أنها)Graham Gibbs"(غرهام غييس"يعرفها كما  -

  )14(.» لديهمباعيطالب وتحسين مستوى الفهم واالستفكرية والخيالية عند الالقدرات ال
هج التعليم التي تعطي خرجين أكثر كفـاءة فـي           بجودة منا  «:"مينة رشيد أ"عرفها  ت و -

  )15(.»العمل وجودة البحوث العلمية ذات التميز على المستوى الدولي
العملية التعليمية، أو تأخذ بعد     من التعاريف السابقة نالحظ أنها تركز كلها على         

 أنها فلـسفة    سعلى أسا من أبعادها، وهناك تعاريف أخرى تعرف جودة التعليم العالي          
  :إدارية حديثة، ومنها

 أساسنظام إداري شامل قائم على       « أنها   جودة التعليم العالي   " السايس ناهده"تعرف   -
: شمل هذه التغيـرات ت جذرية لكل شيء داخل المؤسسة، بحيث        حداث تغييرات إيجابية  إ

نمط القيـادة، ونظـم     الفكر، السلوك، القيم والمعتقدات التنظيمية، والمفاهيم اإلدارية، و       
  .»وإجراءات العمل اإلداري

وحتى يكون للتربية الشاملة وجود في مجال التطبيق الفعلي، البـد مـن تـوفر               
 الناجح إلدارة الجودة الشاملة، من أجل الوصول إلى جودة متطورة           تنظيمللخمسة أمور   

  :ومستدامة، وذات منحى دائم الصعود، وهي
مؤسسة بحيث يضع كل منهم جهده وإبداعـه         طاقات جميع العاملين في ال     حشد - 1

  . األهداف اإلستراتيجية للمؤسسةلخدمة
الفهم المتطور والمتكامل للصورة العامة وخاصـة بالنـسبة ألسـس الجـودة              - 2

أو متلقي الخدمة، والمنصبة علـى جـودة        " العميل"الموجهة إلرضاء متطلبات  
 . واإلجراءات التفصيلية اليومية للعملالعمليات

 .- عمل الفريق-سسة على فهم روح العمل الجماعيقيام المؤ - 3

التخطيط ألهداف لها صفة التحدي والتي تلزم المؤسـسة وأفرادهـا بارتقـاء              - 4
 .واضح وملموس في نتائج جودة األداء

المنظمة للمؤسسة، القائمة على أسس مدروسة وعمليـة، مـن          اإلدارة اليومية    - 5
على اسـترجاع المعلومـات     خالل استخدام أدوات مؤثرة وفعالة لقياس القدرة        

 )16().التغذية الراجعة(والبيانات
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إدارة الجودة الشاملة فـي التربيـة، علـى         ) Rhodes,1992("رودس"وقد عرف    -
تركز على مجموعة من القيم وتستمد طاقة       )  إدارية إستراتيجية(عملية إدارية   «:أنها

ين حركتها من المعلومات التي تتمكن في إطارها مـن توظيـف مواهـب العـامل              
، على نحو إبداعي لتحقيـق      واستثمار قدراتهم الفكرية في مستويات التنظيم المختلفة      

 )17(.»التحسين المستمر في التربية

  
  : لمحة تاريخية لتطور فكر الجودة-3

فإن التاريخ يحدثنا عن المختصين في      إذا راجعنا البحث في الحضارات السابقة،       
ي العمل يحددون خصائص العمـل وكيفيـة        الجودة آنذاك، فالمراقبون وقبل الشروع ف     

فاالهتمام بالجودة لـم يكـن وليـد        ،  أدائه، بما يسمح لهم بقبول أو رفض العمل المنجز        
 قبل  2150، بل كان االهتمام بها منذ بداية تاريخ البشرية، ففي           تالستينيات أو الثمانينيا  

انونا نصت أحد مواده    ق" حمو رابي "أصدر آنذاك    لقد.بناءالالميالد كان االهتمام بجودة     
  .على إعدام من يقوم ببناء منزل ال يتوفر على مواصفات البناء المحددة

 أيضا كانت لهم طريقتهم الخاصة في منع الوحدات المعينة، فـي            والفينيقيون هم 
حالة عدم احترام المعايير المحددة لضبط المواصـفات والقياسـات المتعلقـة بالعمـل              

طع يد المتسبب في إنتاج وحدات غير مطابقة للمعـايير          المنجز، يخول للمراقب حق ق    
  )18(.الموضوعة

 قبـل المـيالد،      سنة 145 إلى   أما أقدم الوثائق المتعلقة بالجودة فيرجع تاريخها      
توضح هذه الوثائق كيفية مراقبـة      . اكتشفت في مصر القديمة، واعتبرت كدليل للجودة      

  )19(.ن طريق القياس بالحبل عحجر ضخم
تميزت هذه المرحلة بظهور التنظيمات الحرفيـة، التـي         : ور الوسطى  مرحلة العص  *

سمحت بوضع قواعد للتطوير والتحكم في الجودة، إلى جانب وضع بـرامج خاصـة              
لقد ساهمت التنظيمات الحرفية في تطوير االقتصاد، واالتجاه مـن          . بالتدريب والمراقبة 

 والتي نتج    الصناعية، ة ظل الثور  كان هذا في  . التنظيمات البسيطة إلى تلك األكثر تعقيدا     
عنها العديد من التغيرات في كل الميادين، خاصة ميدان األفكـار وظهـور المـدارس              

  )20(.المتعددة والمختلفة
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المـصانع  كان لتطور األنظمة اإلنتاجية، وظهور      : يريةي مرحلة تطور المناهج التس    *
المرتبطة بالعامل التقنـي     تلك    األثر المباشر في ظهور جملة من المشاكل سواء        ىالكبر

  )21(. جاءت المناهج التسييرية،أو العامل البشري بحثا عن الحلول
، الذي انبثقت عنه حركـة اإلدارة  "Mechanistic Approach"بداية كان المنهج اآللي

ة العمليات قصد زيـادة اإلنتـاج، وتحـسين         العلمية، المنهج اآللي كان يبحث عن فعالي      
ــة، و  ــل المادي ــروف العم ــزمن   ظ ــة لل ــة العلمي ــالل الدراس ــن خ ــك م ذل

  .)F.W.Taylor(والحركة
ـ "Humanistic Approach"بعدها كان المنهج السلوكي ذي ركـز علـى   ، ال

من خالل االهتمام بتحسين ظروف عمله ومعاملتـه، فمـنهج          العنصر البشري، وذلك    
صـوال  الذي يمثل دمجا لمزايا المنهجين السابقين، و" Rational Synthesis"الرشادة 

الذي يعتبر القرارات واألفعال هـي  " Contingency Approach"إلى منهج الظروف
  .نتاجا للظروف والوضعيات

كل هذه الحركية تهدف إلى تحقيق فعالية في األداء، من أجـل ضـمان البقـاء                
  .واالستمرار، ولكن وفق توجيهات ورؤى مختلفة

يرية السابقة، خاصة المـنهج     يتسلقد ساهمت المناهج ال   :  الرقابة على الجودة    مرحلة *
في الفصل بين عملية " scientific management" المعبر عنه بالتسيير العلمي اآللي

اإلنتاج وعملية الرقابة على الوحدات المنتجة، ونتج عن عملية الفـصل ظهـور قـسم               
 أساليب رقابة متميزة، بدأت بعملية الفحص       ستخدامابخاص بالرقابة على الجودة، وذلك      

   )22(.لتتحول إلى ضمان الجودة
" بــال"في العشرينيات من القرن الماضي قامت مجموعة من موظفي شركة           ف

للهاتف بجهد كبير جدا في وضع بعض الطرق والنظريات المتطورة لالرتقاء بعمليات            
الفحص على المنتجات بهدف تطوير مستوى المنتجات المقدمة من خالل توكيد الجودة،            

والتـر  "توكيد الجودة في تلك الحقبة الزمنية المهمـة           في علم  الروادوكان من هؤالء    
ــد دوج" و)Walter Shewhart("شــيوارت جــورج " و)Harold Dodge"(هارول
. )Edward Deming("إدوارد ديمـنج " باإلضافة إلى )George Edwars("إدواردز

  داخـل "Western Electric"وهذه المجموعة من الرواد الذين كانوا يعملون في قسم 
، أجادوا في تطوير عـدد مـن األسـاليب         "وراتيوالتر ش " بقيادة   "AT&T" مجموعة
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المفيدة لتحسين وحل مشاكل الجودة اعتمادا على كثير من الطرق اإلحصائية المختلفة،            
واستطاعوا تخطي الهدف األول من عملية مراقبة الجودة وهو اإلجراء الوقـائي إلـى              

  )23(.عرف على سلبيات المشكلة واستبعادهاالهدف اآلخر وهو محاولة الت
 خالل الحرب العالمية الثانية، بدأ الجيش األمريكي االعتماد على إجراءات           وفي

المعاينة اإلحصائية، وتم تنظيم عدد من الدوريات التدريبية لتعليم الطـرق اإلحـصائية          
الجودة ينتـشر    علم المراقبة اإلحصائية على      بدأالستخدامها في تحقيق الجودة، ومن ثم       

  )24(.ويأخذ مكانا مرموقا في المجاالت الصناعية والخدمية المختلفة
: م، بدأ ظهور أول مجلة علمية متخصصة في هذا المجال وهي          1944وفي عام   

"Industrial Quality Control"   ــم ــد باس ــا بع ــرف فيم ــبحت تع   ، وأص
"Journal of quality technology"نشاء الجمعيـة  ، وبعد فترة وجيزة من ذلك تم إ

، وقـد وصـل عـدد    "ASQ"(American society for quality(األمريكية للجودة
ألف شخص علـى مـستوى      ) 120(المشاركين في هذه الجمعية اآلن إلى ما يزيد عن          

  )25(.العالم
وفي نهاية األربعينيات وبداية الخمسينيات أراد العـالم اإلحـصائي األمريكـي            

نه لم  أفاهيم اإلدارية واإلحصائية في تحسين الجودة، إال         تطبيق بعض الم   "إدوارد ديمنج "
لى اليابان لتطبيق   إتعطي له الفرصة لتطبيق أفكاره الجديدة في أمريكا، مما جعله ينتقل            

وكانت فلسفته  . أفكاره على الجودة، وساهم بشكل واضح في تحسين الجودة في اليابان          
وهـذه  .  األساليب النظرية اإلحصائية   تتركز على إدارة الجودة أكثر منها على استخدام       

الفلسفة لم تكن تهدف إلى الحصول على الجودة فقط، بل كانت تهدف أيضا إلى تطوير               
 في تطبيق فلسفته، وجود بيئة      "ديمنج"وقد ساهم في نجاح     . المنتجات والخدمات المختلفة  

 الجودة والرغبة   مناسبة واستجابة المجتمع الياباني مع الطرق اإلدارية التطبيقية لتحقيق        
وبعد ذلك بفترة ليست بالقصيرة، نجح المجتمـع اليابـاني فـي            . في مواصلة تطويرها  

تحقيق الجودة الشاملة، وأصبحت المنتجات اليابانية هي السائدة في األسـواق العالميـة             
  )26(.وازداد عدد المنتجات التي كتب عليها صنع في اليابان

  مـن أدخـل مفهـوم الجـودة الـشاملة هـو           أول  :  مرحلة إدارة الجودة الـشاملة     *
"A.V.Freigenbaum"   ــسة ــشاملة للمؤس ــودة ال ــة الج ــسمية مراقب ــت ت    تح

 "Company Total Quality Control")27(  والمقصود بهذا المفهوم هو مـسؤولية ،
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كل أقسام المؤسسة، وبالتالي كل العاملين بها عن إنتاج الجودة عبر مختلـف مراحـل               
  )28(.العمل

م، ونظرا للخسائر التي تكبدتها األسواق والشركات األمريكية        1980بحلول عام   
 في ذلك الوقت، استخدمت الطرق اإلحصائية لتطوير الجودة في أمريكا وتبعه التركيز           

على استخدام وتطبيق أسلوب ديمنج الذي عرف بأسلوب إدارة الجودة الشاملة للحصول            
. شركة أو الجهة التعليمية وغيرهـا     على الجودة في كافة المجاالت داخل المصنع أو ال        

  )29(. والتوسعاالنتشارومنذ ذلك الحين أخذ المفهوم في 
  
   :درسة الجودةـــ م-4

   :(Management By Objectives) اإلدارة باألهداف-1
سلوب يركز على توضـيح أهـداف المنظمـة ومحاولـة المـديرين             وهذا األ 

يمية وتنمية خطة لتحقيق أهـدافهم،      والمرؤوسين العمل سويا في تحقيق األهداف التنظ      
 مشاركة المـدير  -2 ، مشاركة جماعة العمل-1: ويمر هذا األسلوب بعدة مراحل منها   

 المراجعة  -5 ، تحديد ما تم إنجازه    -4 ، تحديد األهداف المراد تحقيقها    -3 ،والمرؤوس
ى شكل  ويؤكد هذا المدخل أيضا على مبدأ تحقيق المؤسسة عل        .. والتقييم وإعادة الدورة  

  )30( .النتائج التي ترجو تحقيقها، ومن الضروري أن تكون األهداف لدى جميع العاملين
   )Organizational of development(: التطوير التنظيمي-2

مات العمل من أهم العمليات     ظيعتبر التطوير والتغيير التنظيمي في األجهزة ومن      
فين فهمها وإدراكها وتبنيها، وذلـك      التي يجب على القادة اإلداريين والمديرين والمشر      

لضمان أداء فعال وناجح، وتنبع أهمية التطوير والتغيير نتيجـة للتغيـرات المـستمرة              
والسريعة ليس على البيئة الخارجية والعالم فحسب، بل على بيئة المنظمة اإلدارية وفي             

  )31( .شتى نواحيها
للتعليم تستهدف تغيير    متطورة   إستراتيجيةبأنه  ) Bennis,1981("بنيس"ويعرفه  

عقائد واالتجاهات والقيم وكذلك الهياكل التنظيمية لتتانسب مع االحتياجـات الجديـدة،            ال
وتستطيع التعايش مع التحديات التي تفرضها التغييرات الهائلة في البيئـة االجتماعيـة             

  )32 (.والثقافية واالقتصادية
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   أي تطـوير أداء الجهـاز      والتطوير التنظيمي هو في الواقع خطة تعتبر إيجابية       
 ومالئمةأو المنظمة، وتحسينها ونقلها من مرحلة إلى مرحلة أخرى أكثر فعالية ونجاحا             

لتغيرات البيئة والحياة المتغيرة دائما؛ ألن الجهاز أو المنظمة في العمـل يجـب أن ال                
  )33 (.يظل جامدا حتى ال يضطر إلى التغيير اإلجباري وغير المرغوب

   :التطوير التنظيمياستراتيجيات * 
تعتمد عدة استراتيجيات للتطوير التنظيمي إلحداث التغييرات المطلوبة، وتتعـدد          

  )34( :هذه االستراتيجيات والوسائل منها
   :Team Building تشكيل فرق العمل  -أ 

يهدف هذا األسلوب لزيادة فعالية الجماعات عن طريق تحسين عالقـة العمـل             
ن، ويمكن لهذا األسلوب أن يأخذ شـكل مجموعـات          وتوضيح األهداف وأدوار العاملي   

الزمالء في العمل، أو أية جماعة أخرى التي يتشكل بالضرورة من الزمالء في العمل              
  )35( .كوحدة أو جماعة تتلقى التدريب

  )36( : آلية العمل والتطبيق-
يبدأ هذا األسلوب بعملية تشخيص لواقع العمل من خالل جمع المعلومات بكافـة             

لممكنة وإجراء النقاشات الصريحة، والمسوحات لالتجاهات السائدة في العمل،         الطرق ا 
وجمع إحصاءات عن اإلنتاجية، وذلك يهدف تحديد نقاط القوة والضعف التـي تتعلـق              

ليه هو بلـورة وتحديـد اقتراحـات للتغييـر          توصل إ بعمل الفريق، وأفضل ما يمكن ال     
   .للوصول إلى وضع أفضل

في مرحلة ثانية تستهدف تحديد طرق إحداث التغييـرات         يدخل الفريق بعد ذلك     
المطلوبة والتي تم تحديدها، وقد يكون الزما وجود خبير أو وكيـل للتغييـر ليـساعد                

  .الفريق على تحقيق األهداف التي تم تحديدها
يتم توضيح العالقات بين مختلف أعضاء الفريق وبناء الثقة من خالل التـدريب             

وار بعضهم البعض، ويتم التعرف على الكفاءات الخاصة بهم،         وتفهم أعضاء الفريق أد   
وعلى أسباب مقاومة التغييرات من قبل المديرين على سبيل المثال إلشراك العـاملين             

  .بشكل أكثر في عملية اتخاذ القرار
 أحد التطبيقات ألسلوب بنـاء الفريـق        "Managerial"وتعتبر الشبكة اإلدارية    

أسـلوب  : لتنظيمي، ويمكن تعريف الشبكة اإلدارية على أنها      كأساس للتغيير والتطوير ا   
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يتم من خالله التحضير للتدريب، وذلك عن طريق قراءات وتمرينات تعطي للمتدربين،            
وتساعد كل عضو في الجماعة على التعرف على التصنيف العلمي لألسـلوب الـذي              

  .يسلكه في اإلدارة من خالل تلك القراءات
 )Survey feedback:) 37 المسوحات  -ب 

 يقوم أعضاء التنظيم بجمع المعلومات عن واقع التنظيم، ويـتم عـن طريـق              
تزويد اإلدارة بنتائج هذه المـسوحات مـن خـالل عقـد            و ،االستبيانات أو المقابالت  

  .اجتماعات يتم من خاللها مناقشة هذه المعلومات بهدف اقتراح التغييرات المطلوبة
 )Reengineering:) 38درة ـــالهن  -ج 

بر هذا المفهوم أحد المداخل للتطوير اإلداري، وهـو يركـز علـى إعـادة               يعت
التصميم السريع والجذري للعمليات اإلدارية اإلستراتيجية وذات القيمة المضافة، وكذلك          
للنظم والسياسات والهياكل التنظيمية، بهدف تحسين األداء وزيادة اإلنتاجية في المنظمة           

 .بصورة ملحوظة

ب في التطوير اإلداري ثوريا وجذريا بخالف أسلوب إدارة         يعتبر هذا األسلو  
الجودة الشاملة الذي ينتهج أسلوب التحسينات التدريجية؛ إذ يهدف هذا األسلوب إلى            
الوصول إلى التحسينات جذرية في مجال الوقت الالزم لتقـديم الخدمـة، وتقليـل              

 في التطوير التنظيمي التكاليف وتحسين نوعية السلعة أو الخدمة، ويبدأ هذا األسلوب    
بأسئلة جذرية حول جدوى وضرورة ومبرر وجود كل وحدة من وحدات التنظـيم،             

  .وكيف يكون شكل التنظيم لو كان سيتم إنشاؤه من جديد
ويتطلب ذلك إعادة النظر في الوظائف والهيكل التنظيمـي، والتكنولوجيـا،           

على مستوى وحدات أو    والسياسات المتبعة، وقد يكون ذلك على المستوى الكلي أو          
دوائر بعينها، ويركز هذا األسلوب في التطوير على تطوير العمليات التي يتم مـن              

  .خاللها تحقيق األهداف والنتائج عالية القيمة
 )Laboratory Training:) 39التدريب المختبري  -د 

ن هذا األسلوب التدريبي يعتبر مكان التدريب بمثابة مختبـر          عكما تدل التسمية ف   
العاملين هم مادة االختبار يخضعون لمجموعة من الـضوابط والمعـايير، وذلـك             وأن  

بهدف الوصول بهم إلى نتيجة معينة يفترض أن تترك أثرها على سـلوكهم التنظيمـي               
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ولكن موضوع االختبار هـو المـشاعر والعواطـف         . لمستقبلي وبعد انتهاء التدريب   ا
  .واالنفعاالت النفسية للمشاركين

ع من التدريب إلى عالج الكثير من المـشكالت اإلداريـة ذات            ويهدف هذا النو  
الطبيعة السلوكية مثل المشكالت التي تتصل بعملية اتخـاذ القـرارات وباالتـصاالت             
والصراعات، بهدف زيادة فهم المشاركين ألنفسهم ولآلخرين من المشاركين، ولدينامية          

سـاليب عنـد العـودة      ق هذه األ  ث يتم تطبي  يالجماعات بنواحيها اإليجابية والسلبية، بح    
  . للعمل

 )Role Plying:) 40 دوارأسلوب لعب األ -ه 

يقوم هذا األسلوب على مساعدة المتدربين على تفهـم كافـة المـؤثرات علـى               
القرارات التي يتخذها شخص ما، عن طريق تمثيل المواقف التي تعبر عن مـشكالت              

ذا الدور للمتدرب، والذي عليه أن      عملية بطريقة دراماتيكية، وتتحدد األبعاد المختلفة له      
 .يتصرف في ضوئها

ويهدف ذلك إلى زيادة الوعي بأدوار اآلخـرين ومحـدداتها، كالعالقـات بـين      
لى المساهمة في تحديد المـشكالت والتعريـف        إ يؤدي   قدالرؤساء والمرؤوسين، مما    

العـاملين  الثقة بين  نمكّيبأسلوب عالجها، وإلى تقليل حدة الصراع، وتوفير جو أفضل        
من خالل الفصل بين الشخص كإنسان ودوره كموظف، يترتب عليه أن يلعـب عـدة               
أدوار حسب موقعه الوظيفي تحتمها التوقعات الرسمية من العاملين في التنظيم، وبعـد             
تمثيل الموقف تبدأ عملية المناقشة، إذ يتحدث القائمون بالتمثيل عن شعورهم أثناء تمثيل             

  .ابة كل منهم لآلخريناألدوار، وكيفية استج
   :(Total Quality Management)إدارة الجودة الشاملة -3  

 نظرا للمتغيرات المستمرة المتسارعة الشاملة لكـل        بوترجع أهمية هذا األسلو   
. ية لمواجهة آثار هذه التغييرات    مجاالت الحياة، وااللتجاء البتكار أساليب وتقنيات إدار      

ينت بشكل يصعب معه وضع تعريف شامل وجـامع         قد تعددت تعاريف الجودة، وتبا    و
  )41( .يتفق عليه الكتاب والمهتمين بموضوع الجودة

  : مكونات نظام الجودة-
كما مبين في ) أو خمسة أنظمة  ( ويتكون نظام الجودة الشاملة من خمسة عناصر        

اد، عملية الجودة، التكنولوجية، الهيكل التنظيمي، األفر     : الشكل أدناه، وهذه األنظمة هي    
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وأن أي خلل في تحقيق الموازنة الفاعلة لهذه المنظمة يؤدي إلـى فقـدان              . والوظائف
ويشمل نظام عملية الجودة على كـل       . الكثير من قوة ومتانة نظام إدارة الجودة الشاملة       

من العمليات اإلدارية واإلرشادية واإلنتاجية، في حين أن التكنولوجيا تشمل على العديد            
  )42( . الضرورية ألداء الوظائفComponentsكونات من المفردات والم

  
  
  
  
  

 على مسؤوليات األفراد وظروف عملهم      Structureكما يشمل الهيكل التنظيمي     
أما نظـام األفـراد     . أو المنظمة باإلضافة إلى قنوات االتصال الرسمية وغير الرسمية        

وغيرها من العناصـر،     فيشمل على التعليم والتدريب والتطوير وتغير الثقافات         البشرية
ويبـين  . وأخيرا، تشمل الوظائف على موضوعات الجودة ووظائف األعمال وغيرهـا         

  )43 (.الجدول األتي هذه الوظائف
  عملية الجودة التكنولوجية الهيكل التنظيمي األفراد العمال والوظائف

   المحاور الخمسة إلدارة الجودة الشاملة)05(جدول

هيكل ال  التكنولوجية  عملية الجودة
العمال   األفراد  التنظيمي

  والوظائف
المنظمة وأنظمة  -

  تخطيط الجودة
قيادة المنظمة  -

  والسيطرة
تصميم األساليب  -

  والفحص

 الخط اإلنتاجي -
نظام  -

  المعلومات

  المسؤوليات -
  االتصاالت -
  التوجيه -

تشكيل فريق  -
  .العمل

التعليم  -
  .والتدريب

تطوير اإلدارة  -
ونظام الحوافز 

  ) المكافآت(

  جودةقضايا ال -
  التغير الثقافي -
  األعمال -
  الوظائف -

إدارة الجودة الشاملة

  نظمة الخمسة في إدارة الجودة الشاملة األ)02(كلش

 ظيمي       األفراد         العمال والوظائف عملية الجودة      التكنولوجية        الهيكل التن
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 فلسفته فيما يخص الجودة على شكل مـا يـسمى بثالثيـة             "جوران"وقد عرض   
 حيث أكد على أن إدارة الجودة تشمل على ثالثة مراحل أو Quality Trilogyالجودة 

  :عمليات هي
  .Quality Planningتخطيط الجودة  -
  .Quality Controlالسيطرة على الجودة  -
 .Quality Improvementين الجودة تحس -

  )44 (: في أدناه ثالثية جوران)03(ويبين الشكل
  
  
  
  

 التركيز على األبعاد اإلدارية لعمليات التخطيط و التنظيم         فيمدخل جوران   يتلخص  و -
والرقابة وأهمية التأكد على مسئولية اإلدارة في تحقيـق الجـودة و ضـرورة وضـع          

  )45(.) الجودة، تحسين الجودةالتخطيط للجودة، ضبط(األهداف 
  
  : تحول المفهوم التقليدي لضمان جودة التعليم العالي-5

تتحدد سمعة مؤسسة التعليم العالي ومكانة الشهادة التـي تمنحهـا مـن خـالل               
نظامين؛ األول يقوم على منح الشهادة من مؤسسة معروفة في مجـال مـن مجـاالت                

ظام قديم قدم التعليم العالي ذاتـه، فقيمـة         هذا الن . المعرفة اكتسبت سمعتها عبر الزمن    
  )46(.الشهادة تقدر بسمعة ومكانة المؤسسة في مجالها األكاديمي

تطور هذا النظام فيما بعد ليظهر ما يسمى باالعتراف المؤسسي أو البرنـامجي             
الذي يركز على مدى تلبية النظام التعليمي لمجموعة من المعـايير العالميـة للتعلـيم،               

ال يوجد نظام واحد من النظامين يمكن االعتماد عليه دون آخر، لـذا فـإن               يالحظ أنه   
االتجاه الحالي هو ضرورة المزاوجة بينهما واالستفادة من مميزات كـال النظـامين،             
وتأخذ أنظمة ضمان الجودة أشكاال مختلفة وفق القضايا األساسية التي تواجه مؤسـسة             

 دور ضمان الجودة بتنـوع القـضايا التـي          التعليم العالي والجدول التالي يوضح تنوع     

  .Quality Planningتخطيط الجودة

 Quality Improvement  تحسين الجودة Quality  Controlالسيطرة على الجودة 
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 قاعدة البيانات والمعلومات التي     )06(تواجه مؤسسة التعليم العالي، كما يتضمن الجدول      
  )47(.ينبغي العمل على توفرها في كل حالة ومتطلبات التقييم الخارجي في كل منها

   يوضح تحول المفهوم التقليدي لضمان جودة التعليم العالي)06(جدول
  التقييم الخارجي  قاعدة المعلومات  دور ضمان الجودة  لةالحا

 التأكد من - 1
  مستويات التعلم

تحديد مستويات 
فرعية للبرامج 

  التعليمية

  . معلومات وصفية-
  . بيانات األداء-

  . تقارير وصفية-
  . مؤشرات األداء-

 التأكد من - 2
فاعلية نظام التعليم 

  المؤسسة/العالي

  . المحاسبية-
 بثقافة توفير وعي

الجودة داخل 
  .المؤسسة

ذاتية / تقارير وصفية-
 .األداء، إلجراءات: حول

  . تقييم مكانة المؤسسة-
 تقرير قومي وتقرير -

  .على مستوى المؤسسة
 تحديد أفضل -

  .الممارسات
 التأكد من قدرة - 3

المؤسسة على 
التطوير ومكانة 
  .ضمان الجودة

 حفز قدرة اإلدارة -
  .الذاتية للمؤسسة

  .المحاسبية -

:  معلومات حول-
  .اإلجراءات، األداء

 تقارير للتدقيق من -
جانب المؤسسة، 

  .والدولة

 الحاجة إلى - 4
تعزيز ثقافة ضمان 
  .الجودة للمؤسسات

التعاون بين عمليات 
واستراتيجيات 

التطوير واإلدارة 
  .الذاتية

المشاركة بين تقارير 
التقويم الذاتي للعمليات 

رير واإلجراءات والتقا
  .الذاتية حول األداء

المشاركة بين تقارير 
التدقيق للمؤسسة، 
  .وقاعدة البيانات

:  التجديدات- 5
تزايد الشفافية في 
  أنظمة التعليم العالي

مراعاة قواعد 
ومحددات السوق، 

توفير معلومات 
الطالب، : للعمالء
  .العاملين

مؤشرات األداء حول 
المعارف (المنتجات 

والمهارات الالزمة 
  ).لتخرجل

نشر مؤشرات األداء 
المقارنة، اختبارات 

  .معيارية للتخرج

ومن ضمن التحوالت في النموذج اإلرشادي لضمان الجودة هو التحـول مـن             
وفي هذه الحالة   . اعتماد المؤسسة أو البرنامج إلى اعتماد المتعلم، أو أستاذ الجامعة ذاته          
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مـستوى محـدد مـن المعـارف        فإن المتعلم في حالة إظهار إنجاز أو الوصول إلى          
  .والمهارات فإنه يمنح شهادة تفيد بذلك بدال من منح المؤسسة التي تقوم بإعداده

وقد يعتقد أن ذلك ضرب من الخيال إالّ أن الفاحص لهذه التوجهـات وغيرهـا               
يلحظ أن ضمان الجودة في القرن الحادي والعشرين يأخذ بالتوجيه االقتـصادي عـن              

عليمي التقليدي المعروف، ويعتقد أن سبب التحول هذا ال يرجع إلـى            األخذ بالنموذج الت  
أفضلية االقتصاد عن التعليم إنما يرجع بالدرجة األولى إلى أن متطلبات سوق العمـل              

 يحدد التحـول    )07(هي التي أصبحت توجه أنشطة التعلم وطرقه وأساليبه، والجدول          
  )48(.من النموذج القديم إلى النموذج الجديد

  يوضح التحول من النموذج القديم إلى النموذج الجديد): 07(جدول
  النموذج االسترشادي الجديد  النموذج االسترشادي القديم

  التمركز حول المتعلم  المؤسسة/التمركز حول المعلم
  المحلية  المركزية
  تلبية الرغبات  مسيطر

  تصميم النماذج وفق طبيعة كل مؤسسة  نموذج واحد لجميع المؤسسات
  مفتوح  غلقم

  تعاوني  تنافسي
  كيفي  كمي

  مرن  التقييد بالتعليمات
  الزمن متغير/التعلم ثابت  التعلم كمتغير/الزمن ثابت

  مهارات المعلم  يعزز الخبرات
  عالمي/دولي  قومي/محلي
  متغير  ثابت

  تعدد أنماط تقديم الخدمات التعليمية  نموذج موحد للخدمات التعليمية
  مخرجاتال  التعليم الميداني
  الخدمات  البنية التحتية

هذا التحول الحادث يفرض على مؤسسات التعليم العالي أن تأخذ في اعتبارهـا             
  )49(:التحوالت التالية
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لجودة التعليم، وعدم االقتـصار علـى    ) عالمية(أهمية اإلنفاق حول مجموعة معايير     -
الخبـرة التـي    المستوى القومي فقط، تقييم البرامج التعليمية والمؤسسة في سـياق           

  .اكتسبها الطالب، وليست الخبرة التي تمتلكها المؤسسة
المنظمات المهنية واألهليـة، المؤسـسات      (أهمية االنفتاح على المؤسسات األخرى     -

والتعرف على آراء الطالب، وعدم االكتفاء بضوابط العمل القائمة بها، مع           ) المماثلة
عنية بضمان الجودة ومدى تلبيتها     إعادة النظر في ممارسات المنظمات والهيئات الم      

 . للتغيرات الحادثة في مؤسسات التعليم العالي

  
  . الجودة في مؤسسات التعليم-6

  : ضمان الجودة واالعتماد في المؤسسات التعليمية-6-1
 مفهوم االعتماد في الجامعات والكليات بمبادئ وأسس ضـمان الجـودة            يرتبط

مين واإلجراءات من ناحية، ومن ناحية أخرى       والتي تبدو منسجمة ومتداخلة في المضا     
 االعتماد واالعتراف بالشهادات والترخيص لمزاولة المهن مثل        هناك ارتباط وثيق بين   

م علـى أنـه     ويعرف االعتماد بشكل عا   . س وغيرها الطب والهندسة والمحماة والتدري   
ري االعتراف بأن برنامج تعليمي معين أو مؤسسة تعليمية يصل إلـى مـستوى معيـا              

بمعنى آخر المستوى والمكانة التي يمكن أن تحـصل  ، أو "Certain Standard"محدد
عليها مؤسسة التعليم العالي أو البرنامج التعليمي نظير تطبيق واستيفاء معايير الجـودة             

، النوعية المعتمدة لدى الهيئات والمجالس المتخصصة في مجـال التقـويم واالعتمـاد            
   )50(. التعليم العالي لوضع إطار الدرجات العلمية وتنفيذهتعزيز التعاون بين مؤسساتو

هو حافز على االرتقاء بالعملية التعليمية ككل، ومبعث على اطمئنان المجتمـع            و
لخريجي هذه المؤسسة، وليس تهديدا لها، وال يهدف إلى تصنيف أو ترتيب المؤسسات             

يمها، فهو تأكيد وتـشجيع     التعليمية، وليس حجرا على الحرية األكاديمية أو تعريضا لق        
المؤسسة التعليمية على اكتساب شخصية وهوية مميزة بناء علـى منظومـة معـايير              

تضمن قدرا متفقا عليه من الجودة، وليس طمسا للهويـة  " Basic Standards"أساسية
  )51(.الخاصة بها

ر االعتماد ال يهتم فقط بالمنتج النهائي للعملية التعليمية، ولكن يهتم بـنفس القـد             
بكل جوانب ومقومات المؤسسة التعليمية، والغرض من ضمان الجودة فـي الواليـات             
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كمـا حددتـه وزارة     ) االعتماد األكاديمي وفقا للمصطلح األمريكـي     (المتحدة األمريكية 
  )52(:التربية األمريكية في ضمان الحد األدنى من الجودة بهدف

  .دنى من المعاييرالتحقق من أن مؤسسة أو برنامج التعليم يحقق الحد األ •
مساعدة الطلبة الجدد على االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي التي تقـدم بـرامج              •

 .مقبولة

مساعدة مؤسسات التعليم العالي من تحديد الساعات المقبولة عند انتقال الطلبـة             •
 .من مؤسسة إلى أخرى

 . حماية التعليم العالي من الضغوط الخارجية والداخلية الضارة •

داف للتحسين الذاتي لمؤسسات التعليم العالي الضعيفة، وحثهـا علـى           تطوير أه  •
 .الرقي بالمعايير لتطوير أدائها

 .إشراك أعضاء هيئة التدريس والعاملين جميعا في التخطيط والتقييم المؤسسي •

 .وضع معايير للترخيص واإلجازات المهنية للرقي بمحتويات هذه التخصصات •

 للحكم علـى األحقيـة فـي المعونـات          )ضمن مجموعة مصادر  (توفير مصدر  •
 .الحكومية

وفقا لما حددته هيئة ضمان     (أما النظام البريطاني فإن الغرض من ضمان الجودة       
يتمثل في تعزيز ثقة الجماهير في جودة ما يطرحه التعلـيم           ) QAAالجودة البريطانية   

  )53(:العالي من برامج وما يمنحه من شهادات، وذلك من خالل
بين المؤسسات التعليم العالي من أجل التحسين المتواصـل فـي           تعزيز التعاون    •

  .نوعية ومستويات البرامج المطروحة
توفير معلومات وبيانات واضحة ودقيقة للطلبة وأصحاب األعمال وغيرهم حول           •

 .نوعية ومستويات البرامج المطروحة

معيـة  تقديم المشورة فيما يتعلق بصالحيات منح الدرجات العلمية واأللقاب الجا          •
 .وتسهيل وضع دليل شاف ينبه إلى المستويات في كافة المواد الدراسية

 إصدار أدلة للممارسات وإبراز الممارسات الجيدة، وبرامج مراجعـة وتقيـيم            •
 ).Agency Quality Assuranceهيئة ضمان الجودة البريطانية (األداء المؤسسي
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  )54(:في مؤسسات التعليم العالي خطوات تطبيق الجودة -6-2
 وتـشمل الجوانـب     ،تبني اإلدارة العليا تطبيق الجودة بصورة مستمرة ودائمـة         -1

  :التالية
 .القناعة والتأييد والدعم ∗

 .إقناع جميع القياديين على المشاركة والمساندة ∗

 .تقدير ومكافأة اإلنجازات ∗

 .تذليل المعوقات والصعوبات ∗

 .توفير الموارد المطلوبة ∗

  .تعميد الجهة المعينة بتنفيذ وإقرار التحسينات والقرارات المتخذة ∗
  : وينبغي التركيز هنا على-

 .تكوين سياسة الجودة وأهداف للجودة بالمؤسسة والحفاظ عليها ∗

 .ضمان التركيز على المستفيد عبر المؤسسة ∗

 .التأكيد على أن التطبيق من فرضيات العمل وليس عمال إضافيا ∗

 .رق بقناعة ودعم المسؤول المباشرضمان تشكيل الف ∗

 .إشراك المدراء والرؤساء في اختيار العمليات المراد تحسينها ∗

 .ضمان تكريم فرق العمل المتميزة في األداء واإلنجاز ∗

 .ضمان المراجعة والمتابعة المستمرة ∗

مـن   ويتم ذلـك   : التوعية ونشر مفهوم الجودة الشاملة بصورة مستمرة ودائمة        -2
  )55(: جميع الوسائل المتاحة لنشر مفهوم الجودة وهيخالل استخدام

 .إنشاء موقع للجودة على اإلنترنت ∗

 .نشرات ومطويات عن الجودة الشاملة ∗

 .دورات تدريبية عن الجودة الشاملة ∗

 زيارات ميدانية للمنشآت التي تطبق الجودة الشاملة ∗

 . عن الجودة الشاملةCDتوزيع أشرطة فيديو أو أقراص  ∗

 .ات على الشبكة الداخليةتوفير المعلوم ∗

 .المشاركة في الندوات واللقاءات بالداخل والخارج ∗
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  : دراسة اتجاهات العاملين نحو تطبيق الجودة-3
 .استطالع اتجاهات العاملين نحو تطبيق الجودة ∗

 .دراسة وضع العاملين والمؤسسة وإمكانية تطبيق الجودة ∗

 .ل المؤسسة التعليميةدراسة اللوائح التنظيمية والقواعد األساسية ألعما ∗

 .دراسة اإلمكانيات المادية والبشرية للمؤسسة التعليمية ∗

  : تقييم وتشخيص الوضع الحالي-4
 .تقييم الوضع القائم للمؤسسة التعليمية لدعم االيجابيات وتفادي السلبيات ∗

تقييم األهداف األساسية واإلجرائية والرسالة والرؤيـة المـستقبلية للمؤسـسة            ∗
 .التعليمية

 ). دورات- أجهزة-ميزانية(حديد المواد واألدوات والموارد المطلوبةت ∗

 .نتحديد عالقة المؤسسة التعليمية بالجهات الخارجية األخرى ∗

 .وضع جدولة زمنية باألهداف واألعمال والمهام المطلوبة تحقيقها ∗

  )56(:وذلك من خالل المحاور اآلتية:  اإلعداد والتهيئة داخل المؤسسة التعليمية-5
  :ويتضمن العناصر اآلتية )المتعلم(المستفيد األول:  المحور األول-

  ).صحيا، عقليا، تحصيليا، ثقافيا، ماديا(نوعية المتعلم ∗
  .مدى كثافة أعداد المتعلمين في الغرف الدراسية ∗
  .نسبة تكلفة المتعلم في المرحلة التعليمية ∗
  .مدى الدافعية واالستعداد للتعليم لدى المتعلم ∗
  . والتسربنسبة الرسوب ∗
مستوى المتعلم المتخرج من جميع الجوانب مقارنة بغيره في نفـس المرحلـة              ∗

  .التعليمية
  )57(:اإلدارة التعليمية وتشمل العناصر اآلتية:  المحور الثاني-

  .مدى االلتزام بمعايير الجودة ∗
  .مدى القدرة على تطوير وتجديد األساليب التربوية والتعليمية ∗
  .نسانية والروح المعنوية بالمؤسسةمدى توافر العالقات اإل ∗
  .مدى القدرة على التفاعل مع المجتمع المحلي واإلفادة منه ∗
  .مدى توافر الخبرة والدراية اإلدارية والتربوية المناسبة ∗
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  .مدى القدرة على تحقيق العدالة واإلنصاف بين العاملين ∗
  .مدى القدرة على تهيئة مناخ تربوي تعليمي تعاوني مناسب ∗

  )58(:الهيئة التعليمية وتشمل العناصر اآلتية: الثالث المحور-
 .مدى تناسب أعداد العاملين وكفايتهم العددية وتخصصاتهم ∗

 .مدى إدراك العاملين ألهداف التعليم في المرحلة التعليمية ∗

 .مدى استمرارية التدريب على المستجدات العلمية والعملية ∗

 . الخدمةمستوى اإلعداد والتدريب  للعاملين قبل وأثناء ∗

 .االحترام والتقدير المتبادل بين العاملين والمتعلمين ∗

 .القدرة على تعزيز الدافعية للتعلم لتحقيق إيجابية المتعلم ∗

 .القدرة على اكتشاف المواهب وتنمية القدرات على االبتكار والتجديد ∗

  )59(:المبني التعليمي ويشمل العناصر اآلتية:  المحور الرابع-
 .رته على تحقيق أهداف التعليممرونة المبنى وقد ∗

 .مدى مراعاة الشروط الهندسية والصحية في المبنى ∗

 .مدى مراعاة شروط السالمة واإلجراءات المتبعة في حالة الكوارث ∗

 .مدى توافر المعامل والورش والمالعب والمكتبة وعيادة اإلسعافات األولية ∗

 .لوماتمدى توافر أماكن واألجهزة لخدمات اإلنترنت وقواعد المع ∗

 .مدى توافر خدمات التغذية وصالة الطعام المناسب ∗

 .مدى توافر الوسائل التعليمية ومصادر التعلم المناسبة ∗

 .مدى مناسبة حجم المباني التعليمية وقابليتها لالستيعاب ∗

  )60(:المناهج التعليمية وتشمل العناصر التالية: المحور الخامس -
 .لمدى مالئمة المناهج لمتطلبات سوق العم ∗

 .مدى مالئمة المناهج للبيئة المحلية ∗

 .مدى مالئمة المناهج وقدرتها على استيعاب متغيرات العصر المذهلة ∗

 .مدى مالئمة المناهج وقدرتها على تنمية طرق التفكير النقدي العلمي ∗

 .مدى قدرة المناهج على تبسيط ترسيخ قيم العلم ∗

 .م الحياتيةمدى قدرة المناهج في مساعدة الطالب على حل مشكالته ∗

 .مدى قدرة المناهج على تنمية روح الوالء واالنتماء للوطن ∗
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  .العالقات الداخلية: المحور السادس -
 )61(.المستفيد الخارجي: المحور السابع -

  : بناء وتكوين فرق العمل وتحديد منهجية عملها-6
  )62( :ومن مهام المجلس هي: تشكيل مجلس للجودة داخل المؤسسة التعليمية-أ

سم السياسات الالزمة لتحقيق أهداف نظام الجودة الشاملة والمراجعة الدوريـة           ر •
  .ألسلوب التطبيق إلدخال التحسينات المطلوبة

 .تحديد واعتماد األهداف األساسية واإلجرائية والرسالة والرؤية المستقبلية •

 .تحديد المهام والمسؤوليات لكل عضو في التنظيم اإلداري لمجلس الجودة •

 .لطرق المثلى لنشر مفهوم الجودة ومتابعة آليات التوعية بالجودةتحيد ا •

 .توجيه ومتابعة التطبيق •

 .المشاركة في آلية تكريم الفرق واختبار الفريق المميز في المؤسسة •

 .التوجيه بعمل تغطية إعالمية بما يخدم في تفعيل دور العاملين ويشجعهم •

  : فرق العمل إعداد هيكل تنظيمي لتطبيق الجودة من خالل-ب
  :نموذج لمجلس الجودة) 04(شكلوفيما يلي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سوسن شاكر مجيد ومحمد عواد الزيات، الجودة واالعتماد األكاديمي لمؤسسات التعلـيم            : المصدر
 .210، صالعام والجامعي

 مجلس الجودة

 قائد الفرق

وحدة التخطيط 
 تطويروال

وحدة التوثيق 
 والمتابعة

 وحدة التقييم

 منسق مقرر أعضاء الفرق
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ال بد ألي مؤسسة تعليمية عند عزمها على تطبيق مبدأ الجودة أن تكون قـد                إذا
العناصر األساسية لضمان نجاح تطبيق الجودة فيها، وبدون تـوفر          توفرت لديها بعض    

هذه المقومات فقد تتعثر الجهود المبذولة وال تصل إلى تحقيق المطلوب مـن تطبيـق               
  )63(:الجودة، والمقومات األساسية للنجاح تتلخص في اآلتي

  . والنظم، وكذلك أهداف وغايات المؤسسةالتشريعاتفي رؤية الوضوح  - 1
 .ة العليا لتطبيق النظامدعم اإلدار - 2

 .نشر الوعي بأهمية تطبيق الجودة أو ما يسمى بثقافة الجودة - 3

 .وضوح أدوات قياس الجودة وإجراءاتها وعملياتها - 4

 .وضوح األدوار والمهام التي يقوم بها العاملين بالمؤسسة - 5

 .توفير فرص التدريب المستمر لجميع األفراد - 6

 .تبني أنماط قيادية مناسبة - 7

 .ركة جميع العاملين بالمؤسسة بتطبيق نظام الجودةإشعار ومشا - 8

 .إيجاد نظام دقيق للمعلومات والسماح بتدفقها وتوفيرها ألي مستفيد - 9

 .توفير آليات مالئمة للتقييم والمتابعة والتطوير -10

من الضروري أن يكون هنالك نظاما فعاال لالتـصاالت         : فعال لنظام اتصا توفير   -7
وينبغـي أن   . المرؤوس أو بين داخل المنظمة وخارجهـا      باتجاهين سواء بين الرئيس و    

يكون نظام االتصاالت قادرا على إيصال المعلومات الدقيقة عـن إنجـازات العـاملين           
ويقول توفيـق محمـد عبـد       . وإبالغهم وإبالغ مرؤوسيهم بمضمونها في أقرب وقت      

 تطبيـق   المحسن أن من الخصائص المميزة ألسلوب اإلدارة اليابانية والذي ساهم فـي           
الجودة الشاملة هو نهجها الواقعي في تبنيها انظم اتصاالت فعالة إيمانا منها بأن نظـام               

  )64(.االتصال بالمنظمة هو الجهاز العصبي لها
  )65(: في التعليم العالي2000-9001)ISO(زوياإل تطبيق نظام -8

ــصار ــو اخت ــصطلح ه ــزو كم  International Standardization"اإلي

Organization"،   حيـث قامـت هـذه      " المنظمة العالمية للمعايرة  "  ويعبر عن مسمى
عالمية لنظام إدارة الجودة في أية منظمة، سواء كانت         ) معايير(المنظمة بوضع مقاييس  

التـي وضـعتها    ) ISO9000(إنتاجية أم خدمية، وتشتمل مواصفات الجودة العالميـة       
كل شهادات لكل منهـا رقـم       المنظمة الدولية للمعايرة على سلسلة من المعايير على ش        
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، وذلك من أجل تطبيق وتحقيق نظام إدارة الجودة في          9003-9001خاص بها، وهي    
ثالثة أنواع من الشركات، بحيث توضح كل شهادة معايير تطبيق نظام إدارة الجودة في              
نوع معين واحد من األنواع الثالثة من هذه الشركات، وقامت المنظمة الدولية للمعاييرة             

ر دليل مرشد لتطبيق نظـام الجـودة فـي األنـواع الثالثـة وأعطتـه رقـم                  بإصدا
)ISO9004.()66(  

هي شهادة تمنحها المنظمة الدولية للمعايرة للشركات التي توفر         ) 9000(فاإليزو
 والمطالب التي تتعلق بمستوى جودة معين تطلبه        ها مجموعة من المقاييس والمعايير    لدي

 إذا ما وفرت هذه المقاييس أو       - ألي شركة في العالم    هذه المنظمة الدولية، بحيث يمكن    
المطالب في نظام جودتها، بإمكانها أن تحصل على هذه الشهادة وتشترط هذه المنظمة             

أن تحفظ لـديها    ) ISO9000(الدولية للمعايرة على الشركة التي تسعى للحصول على       
عمل بكفاءة، ومـن    ، لكي تثبت أن نظام الجودة لديها ي       ) سجال 17(بسجالت جودة عددها  

سـجل   -سجل تدقيق الجـودة    -سجل مراجعة العقود   -سجل الجودة  -:هذه السجالت 
 .التدريب

ويعد مقترح نظام إدارة الجودة لمؤسسة جامعية المعـد أسـاس التوافـق مـع               
 بحيث يقود الكتشاف حاالت عدم المطابقـة        ISO 9001-2000متطلبات نظام الجودة    

ة وصوال لإليفاء الكامل بمتطلباتها، محاولـة جـادة         ويطوع عناصر المواصفة المذكور   
  )67(.بهذا االتجاه

إن األداء المقترح يمكن أن تستخدم  لقياس كفاءة نظام إدارة جـودة الخـدمات               
التعليمية في المؤسسات الجامعية باالستناد إلى أدوات التوثيق المعتمـد لالبتعـاد عـن              

ة والمالحظـة المباشـرة وإجـراء       االجتهادات الشخصية، مع االعتماد على المـشاهد      
المقابالت ومسح الوثائق ومراجعتها لدعم النتائج التي سيتم التوصل إليها والتي تكشف            

 أو حاالت   Nonconformanceواقع الفجوة من خالل تشخيص حاالت عدم المطابقة         
وجدير بالذكر أن   .  المشخصة في النظام والمكونة لتلك الفجوة      Inefficienciesالكفاءة  

، أو أيـة    ISO9001حصول المؤسسات الجامعية على شهادة الجودة وفقا للمواصـفة          
  )68(:مواصفة وطنية، يمكن أن يحقق لها المنافع اآلتية

  .تحسين نوعية الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة •
 .زيادة خبرة العاملين عن طريق القيام بعمليات التدقيق المستمر •
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 .ة والخدميةتحسين كفاءة األنشطة العلمي •

 .التحسين المستمر وخصوصا في المجال المعرفي اإلبداعي •

 .وضوح سياقات العمل وإجراءاته •

 .تقليل التكاليف •

 .توفير المعلومات وتسهيل عملية اتخاذ القرار وتحسينها •

 .تقليل الهدر والتسرب والضياع •

 .تحسين االتصاالت، واتسامها بالوضوح والواقعية •

 .للمديرين والعاملين جميعاوضوح األدوار وتحديدها  •

 .الوعي العالي للمسؤولية من قبل العاملين •

  :جودة الخدمات التعليمية -9
  : المدخالت-أ

تعتبر المدخالت األساس في تحسين جودة التعليم؛ حيث أن المدرسين الكفـوئين            
باإلضافة إلى الطلبـة    ،  المهرة والصفوف المتكاملة من حيث تقنيات التعليم ومستلزماته       

كل هذه األمور تقدم مساهمة     . لذين يملكون الدافعية الذاتية والرغبة العالية في الدراسة       ا
كبيرة تلعب دورا بارزا في بناء العملية التعليمية ذات الجودة العالية، وهذا يعنـي، أن               
تحقيق مفهوم الجودة الذي يصاحب العملية التعليمية والعالقة المتبادلة بين المـستويات            

والتي تقاس عادة علـى المـستوى       (ن الموارد الموجهة نحو العملية التعليمية     المختلفة م 
وبين الجودة باإلدراك للتعليم أو ما يطلق       ) الوطني بنسبة مؤوية من الدخل القومي للبلد      

وهذا يعني، بـأن جـودة      . عليها في بعض األحيان بالجودة المتوقعة لمخرجات التعليم       
  )69(.خالت التي تسيطر على سياسة التعليم في البلدالتعليم تفهم على أساس جودة المد

  : العملية التعليمية-ب
تقع عادة القوة المحركة األعظم لحركة الجودة على تحـسين جـودة العمليـة              

، وبمعنى آخر، فإن تحسين جودة المدخالت تعادل في مـضمونها تحـسين             ...التعليمية
هذا الخصوص من الناحية النظرية،     وهنا يصعب الجدل ب   ..جودة العملية التعليمية برمتها   

إال أنه في الواقع العملي كثير من اإلسهامات في تطبيقات الجودة يعود إلـى تحـسين                
ويمكن القول في هذا المفهوم بأن العملية التعليمية ما هـي إال صـناعة              . جودة التعليم 

عتبـران مـن    والتدريس ي محددة األبعاد كما وأن العملية التعليمية األساسية مثل التعلم          
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الفعاليات المعقدة طالما أن جزءا من هذه العمليات غير منظور ممـا يجعلـه صـعب                
  .القياس
  : المخرجات-ج

تعود جودة مخرجات التعليم إلى المفاهيم التقليدية المعروفة والشائعة مثل معايير           
التعلم والمهارات والتطور المعرفي، وأن أحد األسباب التي تؤدي إلى تحديـد مفهـوم              
خاص لجودة التعليم من خالل مفهوم المخرجات يعود إلى الشعور بإمكانية قياس مثـل              

إال أنه من الناحية األخرى، لتحقيـق المعـايير المحـددة           . هذه المخرجات في الغالب   
هـي فـي    ) والتي غالبا ما تقاس من خالل استخدام أسلوب االختبارات النمطية         (للتعليم

  )70(.حقيقة األمر ال تكافئ التعليم
والمقصود بالتعلم هنا هو المخرجات وليس العملية التعليمية والتي تعـود إلـى             

، أي الحالة المعرفية لـدى  Initial State ما بين الحالة األولية Ratioالعالقة النسبية 
، أي عند إكمال الطالـب  Late Stateالطالب عن دخوله في البرنامج والحالة النهائية 

اطة يمكن القول بأن العملية تعني بـأن الطالـب يملـك مـا              لدراسته بالبرنامج، وببس  
من المعرفة في بداية إلتحاقه بالبرنامج الدراسي ويحصل على ما مقـداره            ) X(مقداره

من المعرفة في نهاية دراسته؛ أي أن الطالب ال يملك شيء من المعرفة فـي العلـوم                 
راسة مالكا لمقدار معين    اإلدارية مثال في البداية حيث يصبح بعد بضعة سنوات من الد          

وفي ضوء ذلك يمكن تحديد التعلم على أنه العالقة ما بين           . من المعرفة في تلك العلوم    
)X ( و)Y" (Learning Y/X=L."  

الضرورية ) أو المدخالت (على انه مستوى الموارد   ) R(ومن المفيد أيضا تعريف   
. الحصة الواحـدة  ، مثل عدد الحصص الدراسية ومدة الدراسة وتكلفة         )..L(للحصول  

باعتبارها دالة  ) L(وتحت مثل هذه المفاهيم المتعلقة بالجودة، سوف نحاول تعظيم قيمة         
وهــذا يعنــي تحقيــق تعظــيم التعلــيم بأقــل مــستوى مــن المــوارد ). R(إلــى 

  )L=F(R).")71"المستخدمة
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  : مبادئ رواد جودة التعليم العالي-7
 إلـى البـاحثين   سحسين الجودة باألساتعود بدايات نجاح النظام الذي تحقق في مجال ت  

Joseph Juran و W. Edwards Deming     أمريكيـي األصـل، ومـن بعـدهما 
 المفكرون الرواد اليابانيون اللذين ساهموا في إظهار عمليات تحسين الجودة علـى مـا             

 و Taguchiومن بين هؤالء الـرواد بـرز كـل مـن         .  عليه في الوقت الحاضر    يه
Ishikawa .  يات المتحدة األمريكية، فقد برز الكثير من الباحثين في مجال          أما في الوال

 اللـذان  Feigenbaum Armand و Phillip Grosbyإدارة الجودة، ومن أبـرزهم  
قدما الكثير من األعمال في المراحل المبكرة لظهـور وتطـوير نظـام إدارة الجـودة             

  :المبادئوسيتم ذكر أهم هذه  .الشاملة
  :ين جودة التعليم العالي مبادئ ديمنج في تحس-أ

 14 أستاذ الجودة في جامعة نيويورك، اقترح برنامج مـن           "إدوارد ديمنج "البروفيسور  
  )72(:نقطة كالتالي

  .خلق حاجة مستمرة للتعليم الجامعي - 1
 .تبني خلق فلسفة جديدة للتطور المستمر - 2

 .%100منع الحاجة إلى التفتيش - 3

 .يف فقطعدم بناء القرارات الجامعية على أساس التكل - 4

 .تطبيق فلسفة التحسينات المستمرة - 5

 .االهتمامات بالتدريب المستمر في جميع الوظائف الجامعية - 6

 .توفر قيادة جامعية واعية وديمقراطية - 7

 .القضاء على الخوف لدى قيادات الجامعة - 8

 .إلغاء الحواجز في االتصاالت بين العاملين والقيادات - 9

 .لحقائقمنع الشعارات والتركيز على اإلنجازات وا -10

 أطلقـوا العنـان     - ال حدود للتفـوق    -منع استخدام الحدود القصوى لألداء     -11
 .لألداء واإلنتاجية

 .تشجيع التعبير عن الشعور باالعتزاز والثقة -12

 .تطبيق برنامج التحسينات المستمرة في جميع الكليات -13

 .توفيق التعرف على جوانب العمل المختلفة بالتبديل -14
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  :امعي جوران وجودة التعليم الج-ب
  )73(: في تطوير جودة التعليم الجامعي إلى ما يلي"جوران"تؤدي فلسفة 

  . إنشاء مجلس أعلى للجودة الجامع- تحسين الجودة- مراقبة الجودة- تخطيط الجودة-
 تحقيق زفرات ضخمة في األداء الجامعي عن طريق القياس وحل مـشاكل تـدهور               -

  .الجودة
  )74(: الجودة مبادئ لتطوير10 على "جوارن"ويعتمد 

 .بناء االهتمام بفرق التحسين .1

  .تحديد أهداف التحسين في المؤسسة .2
  .التنظيم لتحديد الهدف .3
  .تقديم التدريب و التعليم في مجال الجودة .4
  .تنفيذ مشاريع حل المشاكل .5
  .تقديم التقارير .6
  .االعتراف .7
  .نشر النتائج واالتصال .8
  .تسجيل و تدوين األهداف والنتائج .9

  .كرى يجعل عملية التحسين المستمر جزء عمل المنظمةخلق المناسبة والذ .10
  : وجودة التعليم الجامعي"كروزبي" -ج

  )75(: في التعليم الجامعي ما يلي "كروزبي"وينتج عن تطبيق مبادئ الجودة لدى 
 .الجودة الجامعية هي التطابق مع المواصفات النمطية المتفق عليها -

 .تعني منظومة الجودة منع وتجنب االنحرافات -

 .معدل األداء الجامعي تحقق فقط أخطاء أصغر به -

 . قياس الجودة هي تكلفة عدم التطابق -

ويجب أن تهتم اإلدارة الجامعية بااللتزام، أي تطبيـق مبـدأ اإلدارة بـااللتزام              
والقياس الجودة ونشر الوعي بأهمية الجودة واالستثمار في الموارد البشرية والتأكيـد            

اجعة وتقييم التحسينات واعتبار الجودة عملية مـستمرة فـي          على التعليم المستمر ومر   
  .الجامعة
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  )76(: مبدءا لتطبيق الجودة وهي كاآلتي14 "جوران"ويضع  -
 . العليااإلدارةالتزام  .1

  .فرق تحسين الجودة .2
  .مقاييس الجودة .3
  .تكاليف الجودة .4
  .االنتباه للجودة و االهتمام بها .5
  .الخطوات التصحيحية .6
  .يتخطيط للمعيب الصفر .7
  .تدريب المشرفين .8
  .يوم المعيب الصفري .9

 .وضع األهداف .10

  .القضاء على أسباب حدوث العيوب .11
  .)لهؤالء العمال المتميزون في أداء الوصول إلى األهداف(االعتراف  .12
   .مجالس الجودة .13
 من أجـل التأكـد مـن أن         13 إلى   1كرر الخطوات من    (كررها ثانية    .14

  .)عمليات التحسين مستمرة و غير منتهية
 : وجودة التعليم الجامعي"بالدريج"فلسفة  -د

 )77(: تقوم تلك الفلسفة على أهمية ما يلي-

  . التركيز على إرضاء الطالب والمستفيدين-1
  . االهتمام بنتائج األداء الجامعي-2
  . تنمية الموارد البشرية الجامعية-3
  . االهتمام بالتخطيط االستراتيجي الجامعي-4
  .ية تطوير القيادات الجامع-5
  . بناء شبكة معلومات متطورة-6
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  )78(: نماذج مقترحة إلدارة جودة تعليمية شاملة-8
يمكن تعريف النظام المقترح بأنه نظام يقوم بـإدارة العمليـة التعليميـة كلهـا               

ينطلق من أن التعليم نظام متكامل وليس مجرد محطة لمجموعـة           ،  ابمدخالتها وعملياته 
ذا النظام إلى التأكد من أن كل المنظومات الفرعيـة          من المنظومات الفرعية، ويهدف ه    

  :للتعليم ونواتجه على مستوى عال الجودة، ويقوم النظام على ما يلي
 :تبني فلسفة لتعليم يحقق الجودة الشاملة -1

إذا كانت فلسفة التعليم تعني ذلك اإلطار الفكري المنظم الـذي يتخـذ الفلـسفة               
يح القيم واألهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها        أسلوب وطريقا لتنظيم التعليم وتوض    

من خالل نظامه التعليمي، فإن هذا اإلطار الفكري المنظم يختلف إذا لم يكـن مـراده                
  :تحقيق جودة تعليمية شاملة، ومن المهم االهتمام بنشر هذه الفلسفة في

  .المجتمع والبيئة الخارجية •
 .منظمات المعلمين •

 .زية والمحلية والمدرسةاإلدارة التعليمية المرك •

  .معلمين وإداريين وطالبا: المدرسة •
 )79(:وضع أهداف محددة قابلة للتطبيق لتحقيق الجودة الشاملة -2

إن أهداف التعليم تعد من أسباب وجود النظام التعليمي ذاته، ولكل نظام أهدافـه              
نا فإن على   المختلفة وذات مستويات متعددة، ويمكن أن يكون هناك تنافس بينها، ومن ه           

  .صناع القرار ومتخذيه أن يضعوا أولويات
وطموحات للنظام ككل، إلـى     ) Goals(وتتدرج أهداف التعليم من أهداف عامة     

، وقد يحدد النظام التعليمي أهـدافا تختلـف بـشكل            محددة )Aims(أهداف أو أغراض  
ي بأهدافه ه الحقيقية الواقعية، وما لم يكن هناك وعي في أي نظام تعليم     واضح عن أهداف  

إنه سينقصه وجود أسس رشـيدة ونقـاط للبـدء لتحـسين أدائـه،              فالمحددة وأولوياته   
 األفضل لتحليل الكلفة لهذه األغراض، ومن هنا كانت      والتخطيط للمستقبل، أو االستخدام   

 إلـى   أهمية صياغة أهداف محددة ومتدرجة وقابلة للتحقيق يمكن الوصول عن طريقها          
  .كل جوانب العمليةتحقيق الجودة الشاملة ل

وتتضمن هذه األهداف ما يراد من مخرجات التعليم بما تتضمنه من كـل مـا               
ينبغي اكتسابه من أنماط التفكير والمهارات واالتجاهات وتنمية القـدرات واإلمكانـات            
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تكون هي القيمـة    بمعنى أن المخرجات هنا س     .بشكل يعكس ما أداه التعليم بالنسبة للفرد      
 إلى التالميذ بتعرضهم لعمليات تعليميـة  The Education Valu-Addedالمضافة 

  .محددة تحقق الجودة الشاملة
 : وضع سياسات تعليمية قومية واضحة لتحقيق األهداف تبينها وتنفيذها-3

والسياسات التعليمية مبادئ مرشدة وموجهات للقيام بخطوات مقبلـة، واتخـاذ           
 مثل هذه السياسات ترتبط بالفلـسفة       قرارات تناسب ما وضع من أهداف، ومن هنا فإن        

ا ترتبط باألهداف الموضوعة، ونجاح هذه السياسات يتطلـب تـوافر عـدة             المتبناة كم 
  :شروط فيها، ومنها

  .ديناميتها ومرونتها  -أ 
 .قابليتها للتطبيق وتوافر مقومات تنفيذها -ب 

 . والتجويدياالصطالحياتجاهها  -ج 

 .استمراريتها  -د 

 .شمولها  -ه 

 .جدواها االقتصادية  -و 

 .تفاق عليهااال  - ز 

 .إعالنها ونشرها بين أفراد المجتمع والعاملين بالتعليم -ح 

- المـدير  : التعليمية وظائف المعلم واإلدارة  بما فيها    التعليميةتوصيف الوظائف    -4
أن وطبيعـي   .الكتابيونالموظفون  -النفسي األخصائي   -االجتماعياألخصائي  -الموجه

ي عملية هامة يحتاج إليهـا تطـوير        ،وهينلمالتوصيف تحليال للعمل والعا   يتطلب هذا   
 .الجودة الشاملةدارة وفقا لنظام إل،كما تحتاج إليها إدارته التعليم 

أن وهنا ينبغي   :السابقفي ضوء التوصيف    وضع شروط لشغل الوظائف التعليمية       -5
فإن شغلها يسير وفق إجراءات      ،توصيف وظائف اإلدارة التعليمية   نسلم أنه نتيجة لعدم     

 .وتجويدهوير التعليم ال تخدم تط

أن يـشغل  شـاملة   إلدارة جودة تعليميـة  يصير ضروريا في إطار نظام   لذلك  و
وط موضوعية محددة وفق    فرد تتوافر فيه شر   ،و الفني اإلداري ،   المنصب التعليمي الفني  

  .أسلوب علمي
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  )80(:توفير مدخالت جيدة -6
ة ليتمكن النظـام    المطلوبوهذه المدخالت هي بمثابة المصادر العناصر المختلفة        

 والمعلمين بـل أيـضا    ،ليس فقط التالميـذ   وتشمل المدخالت   ،  التعليمي من أداء وظيفته   
  . وغيرهاوالمعدات ،المادية تلتسهيالالتعليمية،واين،والمواد اإلداري

المطلوبة على عدد المتعلمين    ونسب المدخالت المختلفة    وال تتوقف كمية ونوعية     
لطبيعة الخاصة لنظام التعليم وأهدافه وبيئته واحتياجات       من التالميذ، ولكن أيضا على ا     

  .المتعلمين أنفسهم
وطبيعي أن يكون هناك مقياس الختيار التالميذ وفق معايير محـددة وشـروط             
ينبغي أن تتوافر فيهم، تختلف من مرحلة إلى أخـرى، ومـستوى محـدد للمعلمـين                

م في أثناء الخدمـة، وشـروط       واإلداريين وتوافر كفاءات معينة فيهم، وبرامج لتدريبه      
 الالزمة والمبنى والمعدات والتمويل الكـافي ألداء النظـام وتحقيقـه            للمواد التعليمية   

  .ألهدافه، بل إن هناك شرطا آخر ينبغي أال يغفل وهو شرط الكلفة الفعلية
 :تطوير األداء التعليمي وتحسينه -8

 ذات جـودة مـن    اتجذلك أنه حتى يمكن تحقيق األهداف والحصول على مخر        
، العملية التعليمية، فإنه ينبغي أن يكون للنظام التعليمي طرقه الفعالة ألداء هذا العمـل             

 مالئمة وطرق تربوية وبناء تنظيمي فعال وترتيبات، وأسس       ويتضمن ذلك توافر تقنيات   
للتسيير واإلدارة، كما تتضمن وسائل مالئمة للحكم على نوعيـة مخرجـات التعلـيم              

  .يها وقياس أدائهاوالرقابة عل
وتتضمن من جهة أخرى مناهج يرتبط محتواهـا بأهـداف النظـام التعليمـي              
واحتياجات المتعلم ومتطلبات التنمية والبيئة، كما أنها تتضمن قيام المعلم بدوره بـشكل             
فعال، ويحتاج ذلك إلى أن يكون المعلم راضيا عن عمله متقـبال لوظيفتـه، ومقتنعـا                

 )81(.وتفانبدوره، يؤديه بإخالص 

 : بما حولهاالجامعةربط  -9

االهتمام بإدارة الجودة الشاملة اعتبار التعليم نسقا فرعيا لنسق مجتمعي أكبـر،            
  . بالبيت وربطها بالبيئة والوسائط التربوية األخرىالجامعةويعني هذا ربط 
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  :يهتم بما يليو :خلق مناخ تنظيمي يشجع على الجودة الشاملة -10
  .الديمقراطية يةالقيادة اإلدار  -أ 
 .التشجيع ورفع الروح المعنوي  -ب 

 .العمل الجماعي وتنمية روح العمل في فريق  -ج 

 .اعتبار العلم هدفا ووسيلة -د 

 .تحكيم العقل والمنطق -ه 

  .تنمية القيم الخلقية -و 
 :إتاحة فرص المشاركة للعاملين في العمل التخطيطي والتنفيذي -11

بط بالمناخ التنظيمي، وتساعد على      مبدأ هام ترت   )المشاركة في التسيير  (التشاركية
 .تحقيق هدف نظام إدارة الجودة الشاملة، بل إنه قبل ذلك يتفق مع التعريف المحدد له

 : في التوجيه والمتابعةالطلبةمشاركة  -12

 مدخال هاما لنظام إدارة الجودة الشاملة يحتم االهتمام بأن يكـون            الطلبة اعتبار
 .عامة، وعمليات التوجيه والمتابعةاإلدارية بلهم دور، بل أدوار في العمليات 

 : ويتضمن ذلك:وضع نظام لتوجيه العاملين ورفع مستويات األداء -13

  .التوجيه -
 .التنمية الذاتية -

 .التدريب في أثناء الخدمة -

 ).نظام للحوافز(التشجيع -

 :وضع نظام للرقابة على األداء للوقوف على مدى تحقيـق الجـودة الـشاملة              -14
 :يشمل

  .ع معايير لقياس األداءوض -
 .المتابعة -

 .التقويم -

 .تدريب جهاز الرقابة -

 .التغذية الراجعة -
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  :الجودة الشاملة في التعليم الجامعيذج انممعوقات تطبيق * 
رغم السمات والمميزات إلدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي إال أن تطبيقها فـي              

   )82(:قات والصعوبات أهمهاقطاع التعليم العالي يصادف العديد من المعو
ة السائدة في المؤسسات التعليمية والثقافة التنظيميـة        عدم مالئمة الثقافة التنظيمي    - 1

التي تتفق ومتطلبات تطبيق مدخل الجودة الشاملة، وذلك على مستوى األبعـاد            
  ).القيادة، الهياكل والنظم، التحسين المستمر، االبتكار(الثقافية التنظيمية

ألوضاع األكاديمية واإلدارية والمالية السائدة بالجامعات ومتطلبات       عدم مالئمة ا   - 2
فلسفة التعلـيم الحاليـة     (تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة وذلك على مستوى         

وأهدافه وهياكل وأنماط التعليم الجامعي، أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم،          
البحث العلمي، واإلمكانـات    وأدوات العملية التعليمية ونظام الدراسات العليا و      

 ).المادية وتمويل التعليم الجامعي

المركزية في اتخاذ القرار التربوي، ألن إدارة الجودة الشاملة بحاجة إلى نظام             - 3
ال مركزي يسمح بالمزيد من الحريات واالبتكار في العمل بعيدا عن التعقيدات            

 .اإلدارية

 .الجودة في المجال التربويضعف الكوادر المدربة والمؤهلة في مجال إدارة  - 4

عدم مالئمة جودة الخدمة التعليمية المقدمة للطالب، ومستوى جودة الخدمة التي            - 5
بالكتـاب الجـامعي، هيئـة    (تتفق مع رغباتهم وتوقعاتهم وذلك فيمـا يخـتص    

التدريس، وأساليب التقييم المتبعة، كفاءة وفاعلية نظام تقديم الخدمـة ورعايـة            
 ).الطالب

 .ن الكليات وقطاعات سوق العملعدم الربط بي - 6

 .تبني طرق وأساليب إلدارة الجودة الشاملة ال تتوافق مع خصوصية المؤسسة - 7

 .مقاومة التغيير سواء من العاملين أو من اإلدارات - 8
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 :الرابعمراجع الفصل 
                                                 

، التغيرات والخدمات وآفاق المستقبل، عصر المعرفةالتعليم العالي في : سعيد بن محمد الربيعي (1)
  .396:، ص1، ط2008دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

  .19:مرجع سابق، ص:  حسن حسين الببالوي وآخرون(2)
  .102: مرجع سابق، ص:  تاوريرت نور الدين،جابر نصر الدين (3)

(4) François Gaby & Claude Jambart, La qualité dans les services, Fondement 
témoignages, outils economica, 2eme Edition, Paris, P25. 
(5) Joy Hazer, Barry Render, Operation Management, Prentice Hall, 3rd 
Edition, New-jersey, 2001, P171. 

، عالم الكتب الحديث، )تطبيقات تربوية(إدارة الجودة الشاملةأحمد الخطيب ورداح الخطيب،  (6)
  .32-31:، ص2006، 2إربد، األردن، ط

 -الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير االعتماد:  حسن حسين البالوي وآخرون(7)
  . 22:، ص2006، 1، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، طاألسس والتطبيقات

  .  نفسها، صنفسهمرجع ال (8)
  . مرجع نفسه، ص نفسهاال (9)

، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، البحث العلمي والتعليم العالي : أحمد الخطيب(10)
  .206:م، ص2003-ه1424، 1ط

إدارة الجامعات العربية في ضوء المواصفات العالمية، دراسات : بسمان فيصل محجوب (11)
نشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، ، متطبيقية لكليات العلوم اإلدارية والتجارية

  .105:، ص2003
  :، من موقعتداعيات العولمة في التعليم العالي في البالد العربية: عبد الجليل التميمي (12)

http//:midad.org/invision/upload/index.php?showpic=18251(21/02/2008-
14:30) 

  .38:، صمرجع سابق: مهدي صالح السمرائي (13)
، 1997معايير التقويم جودة التعليم لدى المدرسين، دار البيادق، األردن، لبنان، : أحمد مصطفى (14)
  .12:ص
  :، من موقعالعوامل المؤثرة في جودة التعليم العالي: آمنة رشيد (15)

http://jamahir.alwehda.gov.sy/_View_news2.asp?FileName=5364276832008
0901231457 (13-11-2008.16:00) 

استخدام تكنولوجية المعلومات واالتصال لتعزيز الجودة في مؤسسات التعليم : ناهده السايس (16)
-24س التعاون، الكويت، ، ملتقى بالكويت حول تعزيز الجودة، دول مجلوالتدريب التقني والمهني

  :من موقع. 2008 مارس آذار 26
http://www.paaet.edu.kw/ws/papers/nahida.doc( ) 10:26 2008-12-15  
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 .124:، صمرجع سابق: أحمد بطاح (17)
، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة إدارة الجودة الشاملة بين النظرية والتطبيق: فهيمة بديسي (18)

  .94:، ص2004، جوان21دمنتوري، قسنطينة، عد
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة (19)
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة (20)
  :نقال عن. : 94:المرجع نفسه، ص (21)

Leon Meggison & al, "management: concepts and applications", Harper & 
Row Publishers, second Edition, New Yourk, 1986 

  .95:فسه، صالمرجع ن: فهيمة بديسي (22)
  .378-377:مرجع سابق، ص: سعيد بن محمد الربيعي (23)
  .378:، صنفسهمرجع ال (24)
  . نفسها، ص المرجع نفسه(25)
  . نفسها، ص المرجع نفسه(26)
  . 96-95:المرجع نفسه، ص: فهيمة بديسي (27)
  .378:المرجع نفسه، ص:  سعيد بن محمد الربيعي(28)
  .379-378:المرجع نفسه، ص (29)

  .47-46:، صمرجع سابقد إبراهيم أحمد،  أحم)30(
، 1، دار النشر، الرياض، السعودية، طإدارة السلوك التنظيمي ناصر محمد العديلي، )31(

  .451:م، ص1993/ه1414
  .55:صمرجع سابق،  السلوك التنظيمي والتطوير اإلداري، : جمال الدين لعويسات)32(
  .451:، صمرجع سابق ناصر محمد العديلي، )33(
  .336:، صمرجع سابق: حمد قاسم القريوتي م)34(
  .336: المرجع نفسه، ص)35(
  .337: المرجع نفسه، ص)36(
  .340:، صالمرجع نفسه )37(
  .343:، صالمرجع نفسه )38(
  .345:، ص المرجع نفسه)39(
  .347-346:، ص المرجع نفسه)40(
  .46:، صمرجع سابق أحمد إبراهيم أحمد، )41(
، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ي إدارة الجودة الشاملةتطبيقات ف عبد الستار العلي، )42(

  .29:ص ،2008، 1عمان، ط
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  .30:، صالمرجع نفسه )43(
  .67:المرجع نفسه، ص )44(
  :من موقع. الشامل الضبط عن أساسية مفاهيم ،محمود عيشوني )45(

http://hctmetrology.tripod.com/quality/chap8.ppt.(13-11-2008.16:50) 
  .41:، صمرجع سابق،  وآخرون حسن حسين الببالوي(46)
  .43-42: المرجع نفسه، ص(47)
  .44-43: المرجع نفسه، ص(48)
  .78: المرجع نفسه، ص(49)
  .394-393:مرجع سابق، ص: سعيد بن محمد الربيعي (50)
  .394:المرجع نفسه، ص (51)
  . نفسهارجع نفسه، ص الم(52)
  . نفسها المرجع نفسه، ص(53)
  .206:المرجع نفسه، ص (54)
  .206المرجع نفسه، ص (55)
  .207: المرجع نفسه، ص(56)
  . نفسها المرجع نفسه، ص(57)
  .208: المرجع نفسه، ص(58)
  . نفسها المرجع نفسه، ص(59)
  .209-208: المرجع نفسه، ص(60)
  .209: المرجع نفسه، ص(61)
  . نفسهافسه، ص المرجع ن(62)
  .387-388:المرجع نفسه، ص(63) 

، مكتبة 9000مدخل إدارة الجودة الشاملة وأيزو: مراقبة الجودةتوفيق محمد عبد المحسن،  )64(
 إدارة الجودة :محفوظ أحمد جودة: نقال عن. 172:، ص2002النهضة المصرية، القاهرة، 

  .207:، ص2006ع، عمان األردن، ، دار وائل للنشر والتوزي2، ط مفاهيم وتطبيقات-الشاملة
دراسة تطبيقية لكليات العلوم اإلدارية ( إدارة الجامعات العربية :سمان فيصل محبوبب (65)

، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية اإلدارية، إدارة الجامعات العربية في ضوء المواصفات )والتجارة
  .121:، ص)ب ط(، 2003العالمية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 

  .121:، ص المرجع نفسه(66)
  .210-209:، صالمرجع نفسه(67) 
  .122-121:، ص المرجع نفسه(68)
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، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، تطبيقات إدارة الجودة الشاملة :عبد اليسار العلى (69)
  .290:، ص2008، 1عمان، ط

  .292-291: المرجع نفسه، ص(70)
  . نفسها المرجع نفسه، ص(71)
  .76:، صمرجع سابق : فريد النجار(72)
  .77المرجع نفسه، ص (73)
مفاهيم أساسية عن الضبط الشامل للجودة  وإدارة الجودة  -الباب الثامن  :عيشوني محمد (74)

  :، من موقعالشاملة
http://hctmetrology.tripod.com/quality/chap8.ppt  

  .77: فريد النجار، مرجع سابق، ص(75)
  .موقع سابق، عيشوني محمد (76)
  .77: فريد النجار، مرجع سابق، ص(77)
، )د ط(، دار الفكر العربي، القاهرة، اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية : أحمد إسماعيل جبي(78)

  .424:م، ص1998-ه1418
  .425:المرجع نفسه، ص (79)
  .426:المرجع نفسه، ص (80)
  .427: المرجع نفسه، ص(81)
-إدارة الجودة الشاملة ومؤسسات التعليم العالي في الجزائر: رة ماجدة بوزيان راضية وبن عمي(82)

-25  بسكرة، جامعة، الملتقى البيداغوجي الرابع،-الواقع واستراتيجيات اإلصالح في ظل العولمة
  .427:، ص،2008 نوفمبر 26
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  : مجاالت الدراسة-1
  :  المجال المكاني-أ

،  الجزائـر  - بسكرة في مدينة خيضر محمد جامعةينحصر المجال المكاني في 
 1984 المعاهد الوطنية العليا للري والهندسة المدنية سنة تعود أصولها إلى جامعة هيو

المعاهد إلـى   إلى اتحاد هذهوقد تحول . 1986 التي أضيف إليها معهد اإللكترونيك عام
، العلوم الدقيقة(: ، تأسست شعب أخرى مثل1992ومنذ عام  1992 مركز جامعي عام

فـي  و )اللغة اإلنجليزية ،  علم االجتماع ،  األدب العربي ،  اإلعالم اآللي ،  الهندسة المدنية 
ونشير أنها قد تحولت إلى . خيضر محمد جامعة الجامعي إلى ترقى المركز 1998 عام
  .2009 كليات بعد شهر فيفرى 06

كليـة اآلداب   ،  كلية العلـوم والتكنولوحيـا    ،  الحياةو الطبيعة كلية العلوم الدقيقة وعلوم   
كلية العلوم  ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية   ،  كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية   ،  واللغات

 .القتصادية وعلوم التسييرا

 إلـى غايـة   2008دامت الدراسة في الجانب النظري من جوان   :  المجال الزماني  -ب
 إلـى غايـة     2009 أفريـل    20، أما الدراسة الميدانية فكانت مـا بـين          2009ماي  

  .2009جوان20
 ثـم إجـراء    ،2009جويلية  10جوان إلى    20بين  ا تحليل البيانات م   مرحلة ثم بدأت    -

  .2009ات والتعديالت كامل شهر سبتمبر التصحيح
  : منهج البحث العلمي المستخدم-2

اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي؛ ألنه األكثر استعماال من طرف الباحثين           
في مثل هذه الدراسات الميدانية، وعلى غرار الدراسات السابقة حول القـيم التنظيميـة       

  .وجودة التعليم العالي
 يقتصر فقط على الوصف الدقيق للظاهرة موضـوع الدراسـة           وهذا المنهج ال  

جمع البيانات عنها ووصف الظروف والممارسات المختلفة المحيطة بها،         وفحسب، بل   
ثم القيام بتحليل هذه البيانات واستخراج االستنتاجات الممكنة ومقارنتهـا بالمعطيـات،            

  )1(. إلى نتائج يمكن تعميمها في إطار محددوبالتالي التوصل
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  : الدراسة االستطالعية-3
كانت بداية الدراسة االستطالعية بالنسبة للباحثة بجمع المعلومات النظرية، حيث          
أتاحت لها مكتبات جامعة بسكرة خاصة المكتبة المخصصة لألساتذة وطلبة مـا بعـد              
التدرج لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية فرصة التعرف على كثير من األساتذة، ومنه            

  .لتطرق إلى الجوانب المهمة من هذا الموضوع مباشرةا
باإلضافة إلى حضور ملتقـى بيـداغوجي نظمتـه خليـة الجـودة للجامعـة               

  .2008 نوفمبر27-25أيام " ضمان جودة التعليم العالي:"حول
وتدعمت الدراسة االستطالعية بإجراء الباحثة زيارات متكررة لخلية الجـودة،          

ل أهمية الخلية وأهم المعايير المستخدمة لقياس الجـودة،         حيث وضح لها المسئول األو    
  .وأسس التقييم التي تعتمد عليها

 قامت الباحثة بدراسة استطالعية إجرائية، وذلـك مـن          2008 أفريل   20وفي  
خالل طرح بعض األسئلة المتعلقة بموضوع الدراسة على األساتذة، وخاصـة الـذين             

لتأكد من ميدان الدراسة وتحديد العينة التـي        يشغلون مناصب إدارية، حيث كان هدفها ا      
  ).01أنظر الملحق رقم (ستجرى عليها الدراسة

  :ومن أهم األسئلة التي طرحت هي
  كيف ترى كأستاذ وكإداري مستقبل جامعة بسكرة؟ -
 كيف تنظر إلى رسالة الجامعة؟ -

 هل هناك وعي بثقافة الجودة في هذه الجامعة؟ -

 الجودة؟هل تحرص الجامعة على نشر ثقافة  -

 ما هي القيم التي تأمل أن تتحقق في هذه الجامعة؟ -

وقد كان القصد من طرح هذه األسئلة معرفة أهم القيم التنظيمية السائدة داخـل              
الجامعة، ومعرفة مفهومهم للجودة، واالستعانة بآرائهم لبناء وضبط االستمارة لتـصل           

  .إلى الشكل النهائي
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  : مجتمع عينة الدراسة-4
؛ وهم جميع مفـردات     )2(مع العينة من مجموعة من األساتذة الدائمون      يتكون مجت 

الظاهرة موضوع الدراسة، وقد اخترنا في البداية عينة مقصودة تتكون مـن األسـاتذة              
اإلداريين فقط يمثلون إدارات الجامعة في الكليات وأقسامها، وكانت العينة تتكون مـن             

  .، ورؤساء األقسام ومساعديهم عمداء ونوابهم
ـ  ، العينة التي تم انتقاء أفرادها بشكل مقصود مـن          "العينة المقصودة : "ونقصد ب

  )3 (.طرف الباحث
ونتيجة للصعوبات التي واجهت البحث رغم المساعدة التي تلقيناها من كثير من            

  إلـى  يعـود  ربما وهذا   ،لوالهم ما استطعنا انجاز هذه الدراسة ميدانيا      ذين  لالالمسئولين  
 والجودة كمفهوم حديث في التعليم الجامعي       ، المتعلق بالقيم من جهة    حساسية الموضوع 

 حيث رفض   ،أعباء العمل اإلداري والبيداغوجي والبحث العلمي     ، وإلى   من جهة أخرى  
  .الكثير من أفراد العينة التجاوب مع هذه الدراسة

 حيث الحظنا تكـرار     ، من طرف أفراد العينة    جابيااليتعاون  ال عدم   سجلناكما  
 من يعطيها للسكرتيرة لتقوم بملئهـا       يوجد، كما   ة دائما على كل محاور االستبيانين     إجاب

 وهناك من يتحجج بعدم فهم اللغة العربية وصعوبة العبـارات وأنـه علينـا               ،بدال عنه 
 مما أدى بنا إلى رفضها وتم تمديد عينة المجتمع          ، فهي غامضة وغير مفهومة    ،تبسيطها

وقدر عـددهم أثنـاء      .سكرة الدائمون وبشكل مقصود   األصلي إلى كل أساتذة جامعة ب     
ـ    حتى تكون العينة المدروسة أكثر      )02: الملحق رقم  أنظر( أستاذا 827:إجراء البحث ب

تمثيال للمجتمع المدروس، ولتمكننا من تعميم النتائج المتوصل إليها، وعليه تم توزيـع             
االسـتمارات التـي     استمارة إضافية على مختلف كليات الجامعة، فكان مجموع          190

 من مجموع المجتمع األصلي     %30استمارة لتمثل على األقل     250وزعت على العيينة    
 منها لنقص البيانات    13 فارغة، كما قد تم حذف       22 استمارة، منها    135وتم استرجاع   

ـ         استجابة صالحة للدراسة تتمثـل فـي        100: أو لعدم إتمام ملئها كاملة، واحتفظنا  ب
  .ع أساتذة الجامعةمن مجمو) 12.09%(



 

154 

اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية  الخامسالفصـل 

  :)08(الجدول في  مبين توزيع االستمارة مثل ما هوجاءف

االستجابة الصالحة   االستبيان الموزع   األساتذةفئاة
  للتحليل

نسبة االستجابة 
  العائدة

 %51.66  31  60  إداري دائم.أ

  %36.61  69  190  مدرس دائم.أ
  %88.27  100  250  المجموع

  :متغيرات المذكورة أدناهويتوزع أفراد العيينة وفق ال
   :توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس )09(الجدول -

  النسبة  العدد  الجنس
  %61  61  ذكر
  %39  39  أنثى

  %100  100  المجموع

61%

39%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

ذآر أنثى

الجنس

توزيع أفراد العيينة حسب الجنس  

  
 أن أغلب المستجوبين في الجامعة من الـذكور بنـسبة           )05(يالحظ من الشكل  

نا بالتعامل أكثر مـع فئـة   ونرجع ذلك فقط أننا قم.%39، أما اإلناث فمثلت نسبة  61%
  . الذكور
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   :توزيع أفراد العينة حسب متغير السن  )10(الجدول -
  النسبة  العدد  يةالعمر تفئاال
  %29  29   سنة31أقل من 

  %51  51   سنة40-31من 
  %17  17   سنة50-41من 

  %3  3   سنة50أكثر من 
  %100  100  المجموع

29%

51%

17%

3%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

سنة
 31

ن 
ل م
أق

سنة
 40

-3
ن 1
م

سنة
 50

-4
ن 1
م

سنة
 50

ن 
ر م
أآث

فئات العمر

ر   ات العم توزيع افراد العيينة حسب فئ

  
ساتذة الدائمين بجامعة بسكرة تنتمـي       أن الفئة العمرية لأل    )06(يتضح من الشكل  

، ومن %29 مثلت نسبة 31 حيث الفئة العمرية أقل من ، % 80بنسبة إلى فئة الشباب 
 ما بين   %17 تنتمي إلى فئة الكهولة منها       %20، و %51 سنة مثلت نسبة     40 على   31
  . مثلت األكثر من خمسين سنة %3 سنة، و41-50

 أن الفئة التي تمثل األقل نسبة تتواجد في المناصب          وما الحظناه أثناء توزيع االستمارة    
  .اإلدارية التي يصل إليها األستاذ بعد ترقيات عديدة

   :توزيع أفراد العينة حسب متغير نوع الكلية )11(الجدول -
  النسبة  العدد  نوع الكلية

  %52  52  إنسانية
  %48  48  علمية

  %100  100  المجموع
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52%

48%

46%
47%
48%
49%
50%
51%
52%

إنسانية علمية

نوع الكلية

ة   توزيع أفراد العيينة حسب نوع الكلي

  
سبة من العينة المستجوبة هي للكليات اإلنسانية        أن أكبر ن   )07(يظهر من الشكل  

  .ونرجعه إلى عدد االستمارات التي استرجعت من هذه الكليات فقط
   :توزيع أفراد العينة حسب متغير الرتبة األكاديمية )12(الجدول -

  النسبة العدد الرتبة األكاديمية
  %9  9 أستاذ التعليم العالي

  %17  17 )أ(أستاذ محاضر
  %16  16 )ب(اضرمح أستاذ

  %33  33 )أ(أستاذ مساعد
  %25  25 )ب(أستاذ مساعد 
  %100  100 المجموع

9%

17% 16%

33%

25%

0%
5%

10%
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20%
25%
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35%

أستاذ التعليم
العالي

أستاذ
محاضر(أ)

أستاذمحاضر
(ب)

أستاذ مساعد
(أ)

أستاذ مساعد
(ب)

الرتبة األآاديمية

ة  ة األآاديمي توزيع أفراد العيينة حسب الرتب

  
 %33 أن أكبر نسبة هي )08(وفيما يخص الرتبة األكاديمية يالحظ من الشكل

  . ألستاذ التعليم العالي %9، وأقلها هي )أ(مثلت أستاذ مساعد صنف
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   :دة الخدمة توزيع أفراد العينة حسب متغير م )13(الجدول -
  النسبة  العدد  مدة الخدمة

  %73  73   سنوات10-1من 
  %22  22   سنة20-11من 
  %5  5    سنة فأكثر 20من 

  %100  100  المجموع
  

73%

22%

5%

0%

20%

40%

60%

80%

من 1-10 سنوات من 11-20 سنة من 20  سنة فأآثر 

مدة الخدمة

ة   توزيع افراد العيينة حسب مدة الخدم

  
 10 إلى   1 تتراوح مدة الخدمة لديهم من       %73 أن نسبة    )09(ويتضح من الشكل  

طـول حتـى    سنوات، وهذا ما يوضح أن هذه الجامعة ال تزال فتية وتحتاج لسنوات أ            
تتمكن من ترسيخ القيم التنظيمية الخاصة بالمهام الوظيفية التي يقومون بها، إضافة إلى             

  .ترسيخ قيم الجودة
كما تعتبر هذه النسبة مؤشر إيجابي لمعرفة القيم السائدة بين إطارات الجامعـة،             

  .حيث أن العامل يمكن أن يكون خبرة من سنته األولى في العمل
  :إجراءاتها أداة الدراسة و-5

اخترنا االستبيان كوسيلة لقياس مستوى القيم التنظيمية السائدة داخـل الجامعـة            
ومستوى جودة التعليم العلي، كونه الوسيلة األنسب للحصول على بيانات من أكبر عدد             
من المبحوثين وفي اقل وقت ممكن، وسهولة تكوين بنـوده فـي ضـوء الفرضـيات                

  )4 (.المصاغة
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  سلة من المواقف التي تتضمن بعض الموضوعات النفـسية        ويعرف على أنه سل   
أو االجتماعية أو التربوية، أو البيانات الشخصية يطبق على األفـراد أو المجموعـات              

  )5 (.بهدف الحصول على بيانات خاصة بهم أو بعض المشكالت التي تواجههم
ـ         :  بناء االستبيان  -5-1 يلة كان من بين أهم أهداف الدراسة السعي لتوفير وس

جمع بيانات تقيس القيم التنظيمية داخل الجامعة الجزائرية، نظرا وفي حدود ما تـوفر              
لدينا من كتب ومجالت وأطروحات لم نعثر على استبيان يقيس القيم التنظيمية داخـل              

  .الجامعة، وكل ما وجدناه يقيس القيم داخل التنظيمات الصناعية أو التجارية
المراجع العلمية لعدة استبيانات حول القيم التنظيمية        لجأنا إلى  بناء االستبيانين ول

  :وجودة التعليم العلي، أهمها
 & AVE FRANCIS(،"ومايــك وودوكــوك  ديــف فرنــسيس " اســتبانة -

MIKEWOODCOCK (-   زوليخـة "واسـتبانة    - في الجودة  "أحمد أبو فارة  "استبانة 
ي بناء االسـتبيانين   ، حول الجو التنظيمي داخل الجامعة، واستخدمت كلها ف       "طوطـاوي 

  :المطروحين لهذه الدراسة، والتي تظهر محاورها كاآلتي
 : محاور القيم)14(جدول -1

  أرقام العبارات لكل قيمة  القيم التنظيمية الرئيسية)المحاور(األبعاد 
  25-13-1 القوة
  إدارة اإلدارة  26-14-2 الصفوة
  27-15-3 المكافأة
  28-16-4 الفعالية
  إدارة المهمة  29-17-5 الكفاءة
  30-18-6 االقتصاد
  19-7 العدل

  إدارة العالقات  20-8 فرق العمل
  21-9  القانون والنظام 

  22- 10 الدفاع
  إدارة البيئة  23- 11 التنافس

  24- 12  استغالل الفرص
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 :محاور الجودة )15(جدول -2

  أرقام العبارات لكل محور )المحاور(األبعاد
  26-21- 16-11-6-1 دارة العلياجودة ممارسة اإل

  27-22- 17-12-7-2 جودة المدخالت
  28-23- 18-13-8-3 جودة العمليات
  29-24- 19-14-9-4 جودة المخرجات
  30-25-20-15-10-5 جودة ظروف العمل

المتدرج في النقاط الخمس لقياس البنود، بحيث أخذ هذا         " ليكرت" على مقياس    ناواعتمد
  :المقياس الشكل التالي

  . إطالقا-5 نادرا، -4أحيانا، -3 غالبا، -2دائما،  - 1
 علـى عـدد مـن       ابعد تصميم االستبيانين ثـم عرضـهم      :  صدق االستبيانين  -5-2

 موضـحة فـي   نوردها مجمل اآلراء منهم،    نا، استرجع )03:أنظر الملحق رقم  (األساتذة
   .)04:ملحق رقمأنظر (أسماء المحكمين جدول

  ستبيانين ما عدى بعض العبارات المركبـة      وكانت معظم مالحظاتهم لصالح اال    
أو المتشابهة أو نقص الصياغة في بعض العبارات، ومعظمهم كان يرى استبيان القـيم              
التنظيمية على أنه طويل جدا، وعلى الباحثة التقليل من عباراتـه، وكـذلك اسـتبيان               

  ).05:انظر ملحق رقم(الجودة
عض العبارات، وفك العبـارات     وبعد التحكيم أعادت الباحثة النظر في صياغة ب       

  )06:انظر ملحق رقم".(لوشي"المركبة، ثم حساب صدق االستبيانين بتطبيق معادلة 
 =معادلة لوشي لصدق البند  - أ

  ).تقيس(عدد المحكمين الذين وافقوا على العبارة= ع م نعم: حيث
  ).ال تقيس(عدد المحكمين الذين وافقوا على العبارة = ع م ال  
  . للبنودالعدد الكلي= ن  

  =معادلة لوشي لصدق االستبيان  - ب
  .مجموع معادالت صدق البنود= مج ص ب: حيث

  .العدد الكلي للبنود= ن  
  0.81= صدق استبيان القيـم:   وعليه كان

  0.90= صدق استبيان الجودة    

   ع م ال–ع م نعم
 ن

  مج  ص ب
  ن
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، وبعد تعديلهما اختارنا أهم عبارات اسـتبيان القـيم          االستبيانينوبعد التأكد من صدق     
، واحتفظنا باستبيان الجودة كما هو عليه في        ) عبارة 30(قلصناه إلى النصف    التنظيمية و 

  ).، االستبيان المعدل 07انظر الملحق).(عبارة30(األول
درجة االتساق أو التجـانس     « : يعرف الثبات أنه  :  ثبــات االستبيانين  -5-3

جابة إلـى   ويتم ذلك بإعطاء االسـت    . )6(»بين نتائج مقياسين في تقدير صفة أو سلوك ما        
مجموعتين متكافئتين أو إلى نفس المجموعة في فترتين متقاربتين وقياس مدى التقارب            

  )7 (.أو االتساق بين النتائج
وقد تم حساب الثبات من خالل تطبيق االستبيان على عينة التقنين مكونـة مـن              

ن  طريقة التجزئة النصفية، إذ تم تقـسيم االسـتبيان إلـى قـسمي             اعتمدنا فرد، أين    30
  )8(:متساويين

، والنصف الثاني ينطلق من البند      15 إلى البند رقم   01 يبدأ النصف األول من البند رقم      -
حيث تم حساب االرتباط بين جزئي االستبيانين باسـتخدام         ،  30 إلى البند رقم     16رقم  

) SPSS v.14(، وتمت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج"بيرسون"معامل االرتباط 
ــة ا( ــة  الحزم ــوم االجتماعي ــصائية للعل  Statistical package for social(إلح

sciences).(يمثل عينة التقنين08:انظر الملحق رقم .(  
  :)17( و الجدول)16(الجدولوكما هو موضح في 

 Correlations             ):16(الجدول

 x y 
Pearson Correlation 1 ,716(**)
Sig. (2-tailed)  ,000

x 

N 30 30
Pearson Correlation ,716(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000  

y 

N 30 30
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Correlations             ):17(الجدول

  t1 t2 
Pearson Correlation 1 ,906(**)
Sig. (2-tailed)  ,000

t1 

N 30 30
Pearson Correlation ,906(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000  

t2 

N 30 30
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 يم التنظيميةــالق: االستبيان األول -
 .0.01 دال عند 0.71: معامل االرتباط لنصف االستبيان 

 :نمعادلة تصحيح الطول لسبيرمان براو 

ر
ر

رن
=

+
×

1
=

+
×

171.0
271.0

=
71.1
42.1

=83.0  
 التربيعي لمعامل الثبات، نتحصل علـى       ذروعليه فاالستبيان دال وثابت، وبالج    
  0.9183.0=:معامل الصدق الذاتي الستبيان القيم التنظيمية

 .ودةــــالج: االستبيان الثاني -
 0.90=مل االرتباطمعا 

  :معادلة تصحيح الطول لسبيرمان براون 
ر

ر
رن
=

+
×

1
=

+
×

190.0
290.0

=
90.1
8.1

   وهو ثابت94.0=

  0.9694.0= :أما الصدق الذاتي
  .ستخلص أن كال من االستبيانين ثابتيننومنه * 
  
  : ةاإلحصائيالمعالجة   األسلوب-6

بعد جمع المعلومات تم تفريغ بيانات االستبيانين إلى درجات خام، ثم إدخالها إلى 
  :، باالعتماد على األساليب التالية)S.P.S. S V.14 (الحاسوب باستخدام برنامج 

لوصف مستوى القيم التنظيمية السائدة داخل : النسب المؤوية للتكرارات - 1
  .ودةالجامعة، ومستوى الج

بهدف تقييم مستوى القيم السائدة ومستوى الجودة السائدة : المتوسط الحسابي - 2
 .داخل الجامعة

 .بهدف قياس درجة تشتت اإلجابات عن المتوسط الحسابي: االنحراف المعياري - 3

 الفرضـيات   فـي   العالقة بين المتغيرين   بهدف معرفة : معامل ارتباط بيرسون   - 4
 ثبـات   حـساب و،  تها بجودة التعليم فـي الجامعـة       حول القيم التنظيمية وعالق    األربعة

 يمثل نتائج برنامج الـشبكة اإلحـصائية للعلـوم          09: انظر ملحق رقم   (.االستبيانين
  .)االجتماعية



 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  :تمهيد  -

  .تحليل أراء اإلطارات المسئولة نحوى القيم التنظيمية -1
  .تحليل أراء اإلطارات المسئولة نحوى جودة التعليم العالي -2
  .راسة العالقة من خالل تفسير نتائج الفرضياتد -3
 .امــاالستنتاج الع -4

  . البحثتوصيات -5
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  :يدـــ تمه-
نتناول في هذا الفصل تصنيف البيانات وتحليلها حسبما ما وصلنا إليه لبيانـات             

من خالل المتوسط الحسابي إلجابـات      )  جودة التعليم العالي   -القيم التنظيمية (االستبيانين
 العيينة واالنحراف المعياري والنسب المؤوية ومناقشة هذه النتـائج ثـم دراسـة              أفراد

  .العالقة بين متغيري الدراسة ونتائجها العامة
 في تحليل بيانات الدراسة على معايير الحكم لدرجة ممارسة القـيم            ناوقد اعتمد 

عايير حكم  التنظيمية ودرجة ممارسة الجودة في مؤسسات التعليم العالي اعتمادا على م          
  : التالي)18(الجدولالدراسات السابقة، مبينة في 
  درجة الممارسة  مجال المتوسط الحسابي

  ضعيفة تقع في أعلى درجات السلبية  [2.5، 2[
  ضعيفة تقع في أقل درجات السلبية  [3، 2.5[
  متوسطة تقع في أقل درجات اإليجابية  [3.5، 3[
  يجابيةفوق متوسطة في أعلى درجات اإل  [4، 3.5[
  قوية في أعلى درجات اإليجابية  [4.5، 4[
  قوية جدا في أعلى درجات اإليجابية  ]5، 4.5[
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  ):االستبيان األول(أراء اإلطارات المسؤولة نحو القيم المتعلقة بكل إدارةتحليل  -1
وجود أراء إيجابية بدرجة متوسطة، حيث أن كل متوسطات         ) 19(يظهر الجدول   

، وهذا ما يوضحه المتوسط الحسابي لكل بعد، وهـذا مـا            3.5ل من   األبعاد األربعة أق  
وسيتم مناقشة بعـد    . 3.39اختلف مع الدراسات السابقة حيث أن أقل متوسط لديها كان           

  :)19(الجدول في كل إدارة تنازليا حسبة رتبتها
  الرتبة  المتوسط الحسابي  األبعاد الرئيسية للقيم التنظيمية

  1  3.34  إدارة العالقات
  2  3.29  إدارة اإلدارة
  3  3.27  إدارة المهمة
  4  3.13  إدارة البيئة

  ).19(وفي ما يلي سنقوم بتحليل نتائج الجدول
  : المسؤولة نحو القيم المتعلقة بإدارة العالقاتاإلطاراتأراء تحليل  -1-1

ثـالث قـيم    ) 20:(يتضمن بعد إدارة العالقات كما هو موضح في الجدول رقم           
  ). قانون ونظام- العملالعدل فرق:(هي
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  الدرجة الكلية لممارسة إدارة العالقات)20(الجدول

 قيم درجــة الممـارســــة
 إدارة

رقم
العبارة

العبارات
 أبدا نادرا  حياناأ غالبا دائما

المتوسطالمجموع
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 رتبة
 العبارة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
 المعياري

رتبة 
القيمة

 L7  100  4  21  32  24  19 تك

% 19  24  32  21  4  100  3.33  1.12  2  

ـدل  100  7  6  28  31  28 تك
عـ
ال

  

L19  
% 28  31  28  6  7  100  3.67  1.15  1  

3.5  1.13  1  

 R8ٌ  100  9  17  29  22  23 تك
%  23  22  29  17  9  100  3.33  1.25  1  

مل  100  13  19  28  21  19 تك
 الع
رق
ف

  

ٌR20 
% 19  21  28  19  13  100  3.14  1.29  2  

3.23 1.27  3  

 N9  100  5  21  24  39  11 تك

% 11  39  24  21  5  100  3.30  1.07  2  

ون  100  9  13  30  33  15 تك
لقان
ا

ظام  
والن

 
  

N21 

% 15  33  30  13  9  100  3.32  1.15  1  
3.31 1.17  2  

    1.17  3.34  درجة الكلية لممارسة إدارة العالقاتال  
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وتتضح أهمية هذه القيم بأن اإلحساس بجو العدالة التنظيميـة ينـتج عنـه الالتميـز                
والمساواة في المعاملة، وهذا يؤدي إلى زيادة الشعور باالنتمـاء والـوالء التنظيميـين              

  )9 (.وفعاليتهماللذان يبرزان كعوامل ومتغيرات متحكمة في دافعية العمال 
وهذا ما يجعلهم كفريق واحد، ويساعد القانون والنظام في إرساء العدالة داخـل             
المؤسسة الجامعية، وقد أظهر التحليل اإلحصائي أن ممارسة إدارة العالقات بين أفراد            
العينة جاء في المرتبة األولى من القيم الممارسة في الجامعة بمتوسط حـسابي قـدره               

 متوسطة تدل على وجود أراء إيجابية تقع في منطقة أقل الـدراجات             وهي قيمة . 3.34
  .1.17: إيجابية وبتشتت قوي بين أفراد العيينة، دل عنه االنحراف المعياري المقدر بـ

ولمعرفة سبب نتيجة المتوسط العام إلدارة العالقات، قامت الباحثة بدراسة كـل            
نازليا حسب المتوسط الحسابي لكـل      قيم هذا البعد كل على حدا، والذي جاءت مرتبة ت         

  .قيمة
  :)20(الجدول عرض بيانات قيم بعد إدارة العالقات وتحليلها حسب -

  :العــدل: أوال
تأتي قيمة العدل في المرتبة األولى من القيم التنظيمية المتعلقة بإدارة العالقـات             

فـراد  ، وهذا يعني أن هناك آراء إيجابية علـى مـستوى أ           3.5بمتوسط حسابي قدره    
ـ          )بدرجة فوق متوسطة  (العينة : ، بتشتت قوي دل عنه االنحراف المعياري المقـدر بـ
وبالرجوع لعبارات االستبانة التي تغطي هذه القيمـة نجـد أن اقتـراب هـذا               . 1.13

المتوسط من دراجات اإليجابية، يعود إلى اتفاق مفـردات الدراسـة حـول العبـارة               
  : ومضمونها). 19(، )07(رقم
بأنها أعضاء فاعلة ضـمن     ) أساتذة إداريين (تفتخر اإلطارات الجامعية   "):19( عبارة   -

جاءت هذه العبارة في المرتبة األولى من بين العبارات الدالـة علـى           ".األسرة الجامعية 
ـ       بجرة فوق متوسط تقع فـي أعلـى الـدراجات           3.67: قيمة العدالة بمؤشر ما قدر ب

 الدالـة عـن االنحـراف المعيـاري مقـدر           اإليجابية، وبتشتت قوي بين أفراد العيينة     
، حيث كان هناك اختالف بين أفراد العيينة في الموافقة وفي نفي على هـذه               1.15:بـ

 - غالبـا  %31 - دائمـا  %28(العبارة، فجاءت النسب المؤوية الموافقة لهذه العبارة      
ر ، وهذه العبارة تعتب) أبدا%7 - نادرا %6: (، أما نسب النفي فكانت) أحيانا 28%
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مهمة جدا، إذ تعبر على الشعور باالفتخار  الذي هو نتيجة الوالء واالنتماء التنظيمـي               
كما أنها توضح أن هناك اهتمام بتطبيق العدالـة         . مما يزيد من كفاءة وفاعلية المنظمة     

  . بين أفراد الجامعة
تمنح اإلطارات الجامعية فرص عادلة لسماع شـكاويهمي عنـدما          : ")07(عبارة رقم  -
جاءت هذه العبارة في المرتبة الثانية من العبارات الدالة علـى درجـة             ". أ خالفات تنش

، بدرجة متوسطة يقع في أقل دراجات       3.33ممارسة قيمة العدل، بمتوسط حسابي قدره       
ـ            ، 1.12: اإليجابية، وبتشتت قوي بين أفراد العيينة دل عنه االنحراف المعياري يقدر ب

ط العام لهذه القيمة، فجاءت النسب المؤوية لهذه العبـارة          وهذا ما اثر سلبا على المتوس     
 % 21:(، النافية ) أحيانا %21 - غالبا %24 - دائما %19:( النسب الموافقة : كالتالي
  ). أبدا%4 -نادرا
  :القانون والنظام: ثانيا

جاءت هذه القيمة في المرتبة الثانية من القيم المتعلقة بإدارة العالقات، بمتوسـط             
، بدرجة متوسط في أقل الدرجات اإليجابية، بتشتت قوي بين أفراد           3.31: هحسابي قدر 

ـ       ، وهذا يعنـي أن الـرأي العـام         1.11: العيينة دل عنه االنحراف المعياري المقدر ب
  .لممارسة هذه القيمة بين أفراد العيينة إيجابي بدرجة متوسطة

جة هذا المتوسـط    وبالرجوع إلى العبارات الدالة لهذه القيمة، يتضح أن سبب در         
القريبة من السلبية، أكثر منها إلى اإليجابية، يعود إلى اتفاق مفردات عيينـة الدراسـة               

  :بمتوسطات متقاربة للمتوسط العام، وهي) 21(، )09(حول العبارة رقم
وجـاءت  ". ال تحتاج الجامعة إلجراءات طويلة لتنفيذ مخططاتها      " ):21(عبارة رقم  -

ألولى من العبارات الدالة على ممارسة قيمة القانون والنظام،         هذه العبارة  في المرتبة ا     
، في دراجات األقل إيجابية بدرجة متوسط، وبتشتت قوي         3.32: بمتوسط حسابي قدره  

ـ           %70، فقـد أدلـى      1.15: بين أفراد العيينة دل عنه االنحراف المعياري المقدر بـ
ـ          دل علـى وجـود قيمـة       بالموافقة بدراجات مختلفة على العبارة، وهي مؤشر جيد ي

 )10 (.االنضباط بين أعضائها، والحرص على العمل بنظام

". القواعد واإلجراءات التنظيمية الداخلية في هـذه الجامعيـة عادلـة          : ")09(عبارة -
جاءت هذه العبارة في المرتبة الثانية من العبارات الدالة على قيمة القـانون والنظـام،               
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سطة تقع في أقل الدراجات اإليجابية، بتشتت       ، بدرجة متو  3.30: بمتوسط حسابي قدره  
ـ        %39 دائما،   %11:( ، حيث أدلى  1.01: قوي دل عنه االنحراف المعياري مقدر ب

 ).موزعة بين نادرا وأبدا %26: (، أما باقي أفراد العيينة النافية) أحيانا%24 -غالبا

ارسـة  الحظت الباحثة أن نتائج بحثها قد اختلفت مع دراسة نجاة قريشي في مم            
  .هذه القيمة، حيث كانت بدرجة قوية تقع في دراجات أكثر إيجابية

  :فرق العمل: ثالثا
تتضح أهمية فرق العمل من خالل اهتمام اإلطارات المسئولة بالعمـل كفريـق             

  ، ويظهر مـن الجـدول     )11 (واحد، والتعاون من أجل تحقيق أهداف المؤسسة وفعاليتها       
 المرتبة الثالثة من القيم الدالة على قيمـة إدارة          أن قيمة فرق العمل جاءت في     ) 20(رقم

، ويعني هذا أن هناك اتجاه إيجـابي نحـو هـذه            3.23: العالقات بمتوسط حسابي يبلغ   
القيمة بدرجة متوسطة تقع في درجات أقل إيجابية، وبتشتت قوي بين أفراد العيينة دل              

طات العبارات الدالة ، وهذا ما توضحه متوس1.27: عنه االنحراف المعياري المقدر بـ
التي تعتبر متوسطاتها سبب في انخفاض المتوسط       ): 20(،  )08: (على هذه القيمة وهي   

  :العام لهذه القيمة، والرتبة تنازليا كالتالي
تعمل الهيئات المسؤولة في الجامعة على نشر وترسـيخ قـيم العمـل             :")20( عبارة   -

ن العبارات الدالة على قيمـة فـرق        جاءت هذه العبارة في الرتبة األولى م      ". الجامعي
 بدرجة متوسطة تقع في أقل الدرجات إيجابية، وال         3.14: العمل بمتوسط حسابي قدره   

يوجد اتفاق بين أفرد العيينة حول هذه العبارة وهذا ما دل عنه االنحـراف المعيـاري                
ـ   %19:( موزعـة كالتـالي    %68، حيث كانت درجة الموافقة بنسبة       1.29: المقدر ب

موزعـة   %32، أما بقية أفرد العينة النافية بنسبة ) أحيانـا %28 غالبا، %21ا، دائم
، وترى الباحثة أن هذا االختالف وعدم تناسق إجابات         ) أبدا %13 نادرا،   %19: (بين

أفراد العيينة يدل على عدم االهتمام بالعمل الجماعي في الوسـط الجـامعي، وضـع               
بن رحمون سـهام،  : ، وذلك ما اتفق مع دراستي   العالقات االجتماعية بين أفراد العيينة    

  .وزينب زكي
تبدى العناية الكبيرة من طرف الهيئات العليا للجامعة لالهتمـام بجـو            :")08( عبارة   -

 بدرجة  3.33: جاءت هذه العبارة في الرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره          ". فريق العمل 
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في إجابات أفراد العيينة دل عنه      متوسطة تقع في أقل درجات االيجابية، وبتشتت قوي         
  علـى هـذه    74%، حيث كانت نسب الموافقـة 1.25: االنحراف المعياري مقدر بـ

  . موزعة أيضا بدراجات مختلفة%26العبارة بدرجات مختلفة، والنافية 
  :  أراء اإلطارات المسؤولة نحو القيم المتعلقة بإدارة اإلدارة-1-2

 -القوة:(ثالث قيم هي  ) 21(و موضح في الجدول   يتضمن بعد إدارة اإلدارة كما ه       
وكل قيمة من هذه القيم مكملة لألخرى، للوصول إلى تحقيق أهداف           ).  المكافئة -الصفوة

المؤسسة، بحيث يجب أن تختار الموارد البشرية التي توكل لهـا عمليـة إدارة اإلدارة               
  )12 (.بعناية لتدرب بعناية وإتقان
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 مارسة إدارة اإلدارةالدرجة الكلية لم )21(الجدول

درجــة الممـارســــة  قيم
 إدارة

رقم 
العبارة

العبارات
أبدانادراأحياناغالبادائما

المتوسط المجموع
الحسابي

االنحراف 
المعياري

رتبة
العبارة

 المتوسط 
 الحسابي للقيمة

االنحراف
المعياري للقيمة 

 رتبة
 القيمة

8473990100تك  K1

%8473990100

3.570.722

203229145100تك K13

%203229145100

3.481.113

323619103100تك

ـوة
ــ

قـ
 ال

K25

%323619103100

3.841.081

3.63 0.971 

1220243113100تك S2

%1220243113100

2.871.222

1928261413100تك S14

%1928261413100

3.261.281

182524267100تك

ـوة
ــ

ــ
صف
 ال

S26

%182524267100

3.211.212

3.11 1.233 

72742159100تك M3

%72742159100

3.081.033

1232281711100تك M15

%1232281711100

3.171.182

1924271911100تك

فأة
ـا
ــ

لمك
 ا

M27

%1924271911100

3.211.261

3.15 1.152 

3.291.11الدرجة الكلية لممارسة قيمة إدارة اإلدارة 
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لمتوسط اآلراء على مستوى مفـردات      يظهر التحليل اإلحصائي أن االتجاه العام       
، مما يدل على وجود رأي إيجابي نحو هذا         3.29: الدراسة حول بعد إدارة اإلدارة هو     

البعد في الرتبة الثانية بعد إدارة العالقات بمستوى متوسط دل عن االنحراف المعياري             
  ).1.11(لتشتت أفراد العيينة 

 على حدا، حيث جـاءت مرتبـة        وتوصلنا لهذا المتوسط بعد تحليل قيم كل بعد       
، حيـث تـضمن     )21(تنازليا حسب المتوسط الحسابي لكل قيمة كما يوضحه جـدول           

  :المحاور الفرعية للقيم التالية
  :القـوة: أوال

تأتي قيمة القوة في المرتبة األولى من القيم التنظيمية المتعلقـة بـإدارة اإلدارة،              
ك أراء إيجابية على مستوى مفـردات       ، وهذا يعني أن هنا    3.63: بمتوسط حسابي قدره  

  .الدراسة نحو هذه القيمة بدرجة فوق متوسط تقع في أعلى درجات اإليجابية
علـى  ) 25(،  )01: (تعود هذه النتيجة للعبارات الدالة على هذه القيم بالعبارات        

  :المبين فيما يلي) 3.84(، )3.57: (بمتوسط حسابي قدره. التوالي
جاءت هذه العبارة   ".  دورية حول أخبار ونشطات الجامعة     توجد نشرات : ")25(عبارة  

 مـن   %87في المرتبة األولى من بين العبارات الدالة على قيمة القوة، حيـث أدلـى               
اإلطارات الجامعة بوجود نشرات دورية حول أخبار ونشاطات الجامعة، تمثلت أعالها           

، ) أحيانـا  %19 - دائمـا  %32 - غالبا %36 :(في أعلى درجة من الموافقة بنسبة     
  ).%13:(والعينة المتقية النافية

بقدرة التأثير علـى    ) أساتذة إداريون ( تتميز اإلطارات الجامعية المسؤولة    ):"01(عبارة
جاءت هذه العبارة في المرتبة الثانية من بين العبارات الدالة على قيمة القوة،             ". األفراد

، ونسبة  ) أحيانا % 39لبا، غا %47 دائما،   %8: (حيث اختلفت درجة الموافقة ما بين     
  . نفت هذا العبارة بدرجة نادرا9%

  :المكافأة: ثانيا
تأتي هذه القيمة في الرتبة الثانية لدرجة الممارسة من القـيم المتعلقـة بـإدارة               

، وهذا يعني أن هناك أراء إيجابية على مـستوى          3.15: اإلدارة، بمتوسط حسابي قدره   
راجات اإليجابية بدرجة متوسط، وعليه فهي مقتربة       أفراد الدراسة تقع في منطقة أقل الد      
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، يرمز إلى   1.15:من الدرجات السلبية أكثر منها إلى اإليجابية، بانحراف معياري قدره         
تشتت قوي بين أفراد العيينة، وتعد هذه النتيجة للعبارات المكونة لهذه القيمـة، ومـن               

، )3.21،  3.17،  3.08:(، بمتوسط حسابي قدره على التـوالي      )27(،  )15(،  )3:(أهمها
  :ومضمونها حسب الترتيب

  . األساتذة الجديين في أعمالهم دائما هم يترقون-)3(
  . تكافئ الجامعة األفراد الذين يساهمون في نجاحها-)15(
  . األداء المتميز هو المعيار األساسي لتقويم الهيئة التعليمية-)27(

 من بين   3.21:  حسابي قدره  في الرتبة األولى بمتوسط   ) 27(جاءت العبارة رقم    
العبارات الدالة على قيمة المكافأة، بتشتت قوي بين أفراد العيينة دل عنـه االنحـراف               

 أفادوا  %70: ، حيث توزعت نسب الموافقة والنفي ما بين1.26: المعياري المقدر بـ
بنـسبة  بأن األداء المتميز هو المعيار األساسي لتقييم الهيئة التعليمية، تمثلت أعالهـا             

 %19 أدلوا بأنها غالبا ما يكـون ذلـك،          %24 أفادت أنه أحيانا ما يكون ذلك،        27%
  . من أفراد العيينة أفادوا بنفي العبارة%30دائما، بينما :أجابوا بـ

  : الصفوة: ثالثا
تأتي قيمة الصفوة في الرتبة الثالثة من القيم التنظيمية المتعلقة بـإدارة اإلدارة،             

، وهذا يعني أن هناك آراء إيجابية على مستوى مفردات          3.11 : بمتوسط حسابي قدره  
الدراسة نحو هذه القيمة نحو هذه القيمة بدرجة متوسطة تقع في اقل درجات اإليجابية،              
وبالرجوع إلى عبارات االستبانة يتضح أن سبب درجة هذا المتوسـط يعـود التفـاق               

 علـى   3.12،  3.26:ره  بمتوسـط قـد   ) 26(،  )14(مفردات الدراسة حول العبارتين     
  :التوالي، وكان مضمونها ما يلي

تجرى المفاضلة بين المتقدمين للتوظيف على أسس موضوعية تستند         : ")14(عبارة   -
وجاءت في المرتبة األولى مـن العبـارات        ". إلى معايير علمية في مجال االختصاص     

رى المفاضلة   من اإلطارات الجامعية على أنه تج      %73الدالة على قيمة الصفوة بنسبة      
بين المتقدمين للتوظيف على أسس موضوعية، تمثلت أعلى درجة من الموافقة بنـسبة             

 منهم  %19 أنه أحيانا فقط ما يكون ذلك، و       %26وأفاد  .  ألنه غالبا ما يحدث ذلك     22%
  .أبدا%13 نادرا، %14: أفادوا أنه دائما ما يكون ذلك، كما توزعت نسبة النفي بين
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وجاءت هـذه   . "د كبيرة لتطوير مهارات اإلطارات الجامعية     تبذل جهو ):"26(عبارة -
العبارة في المرتبة الثانية من العبارات الدالة على الصفوة، حيث توزعت نسب الموافقة             

 %26، كما توزعت نسبة النفي بـين        ) دائما %18 أحيانا،   %24 غالبا،   %25: ما بين 
 . أبدا%7نادرا و

السلبية أكثر منـه لإليجابيـة لهـاتين        طبقا للمتوسط الحسابي الذي يقترب من       
العبارتين فإننا نرى بأنه ال يتم اختيار اإلطارات الجامعية على أسس موضوعية تستند             

 .على أسس علمية بحتة، وأنه ال توجد برامج جدية لتطوير إدارة اإلدارة

  : أراء اإلطارات المسؤولة نحو القيم المتعلقة بإدارة المهمة-1-3 
، كما هـو    ) االقتصاد - الكفاءة -الفعالية:(رة المهمة ثالث قيم هي    يتضمن بعد إدا    

  ).22(موضح في الجدول
 أن متوسـط اآلراء علـى       اإلحصائيوبالرجوع لبيانات االستبانة يظهر التحليل      

، وهذا ما يعني أنه هنـاك       3.27: مستوى مفردات الدراسة حول بعد إدارة المهمة هو       
قيمة بدرجة متوسطة تقع في أقل درجات اإليجابية        اتجاهات إيجابية نحو ممارسة هذه ال     

ـ          ، ولمعرفـة سـبب     1.07: دل عنه االنحراف المعياري لتشتت أفراد العيينة مقدر بـ
الحصول على هذا المتوسط قامت الباحثة بدراسة قيم هذا البعد كل على حـدا، والتـي                

لجـدول  جاءت مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي لكل قيمة كما هو موضح فـي ا             
  :التالي
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  الدرجة الكلية لممارسة إدارة المهمة)22(الجدول

درجــة  قيم
إدارة

رقم
 العبارة

العبارات
أبدادراناأحياناغالبادائما

المتوسطالمجموع
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

 رتبة
العبارة

المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف المعياري
 للقيمة

رتبة 
  القيمة

 F4  100  1  6  34  34  25 تك
% 25  34  34  6  1  100  3.76  0.93  1  

  F16  27100  24  31  11  7 تك
% 7  11  31  24  27100  2.47  1.21  3  

لية  24100  22  29  14  11 تك
ـا
عـ
الف

  F28  
%11 14 29 22 24100  2.66  1.28  2  

2.96  1.14  3  

 C5  100  6  13  26  37  18 تك
%  18  37  26  13  6  100  3.48  1.11  2  

 C17  10100  17  23  27  23 تك
% 23  27  23  17  10100  3.36  1.28  3  

  100  4  10  39  26  21 تك

ــ
فـ
الك

  C29  اءة
%21 26 39 10 4 100  3.50  0.05  1  

3.44  0.81  1  

 A6  100  2  8  18  38  34 تك
% 34  38  18  8  2  100  3.54  1.01  1  

 A18  28100  11  12  25  24 تك
% 24  25  12  11  28100  3.06  1.56  3  

ـاد  12100  14  26  32  16 تك
صـ

القت
ا

  A30 
% 16  32  26  14  12100  3.26  1.23  2  

3.42  1.26  2  

   1.07 3.27  الدرجة الكلية لممارسة قيمة إدارة المهمة  
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  :الكفاءة: أوال
تأتي هذه القيمة في مقدمة القيم التنظيمية المتعلقة بإدارة المهام بمتوسط حـسابي   

، وهذا يعني أن هناك آراء إيجابية على مستوى آراء عينة الدراسة بدرجة             3.44:قدره  
متوسطة تقع في أقل درجات اإليجابية، بتشتت قـوي بـين أفـراد العيينـة دل عنـه                  

ـ  االنحراف المعي  ، ويدّل ذلك على أنه اختالف بين أفراد العيينـة          0.81: اري المقدر ب
) 05(،  )17(،  )29(حول درجة ممارسة هذه القيمة، ويعود هذا المتوسط إلى العبـارة            

  : على التوالي، وكان مضمونها كاآلتي3.48، 3.36، 3.50: بمتوسطات قدرها
  ".جامعات الوطنتشتهر هذه الجامعة بجودة مخرجاتها على مستوى ): "29(
  "االفتخار بالعمل واضح في جميع المستويات الجامعية): "17(
  "هناك وضوح وتحديد دقيق لألدوار والمسؤوليات في الجامعة): "5(
 جاءت هذه العبارة في المرتبة األولى من العبارات الدالة على قيمـة             ):29( عبارة   -

ف بين أفراد العيينـة مقـدر       ، بتشتت ضعي  3.50: إدارة المهمة، بمتوسط حسابي قدره    
، دل هذا على أن هناك اتفاق بين أفراد العيينة حول هذه العبـارات، حيـث                0.05:بـ

 منهم أن هذه الجامعة تشتهر بجودة مخرجاتها على مستوى الوطن ، تمثلت             %86أدلى  
 %21 أنه غالبا ما يكون ذلـك،        %26 أنه أحيانا ما يكون ذلك، و        %39أعالها بنسبة   

ـ   موزعة بن نـادرا     %14والعبارات النافية كانت نسبتها     . دائما ما يكون ذلك   :أجابوا ب
  .وأبدا
   :االقتصاد: ثانيا

تأتي هذه القيمة في المرتبة الثانية من القيم التنظيمية المتعلقـة بـإدارة المهـام               
، وهذا يعني أن إلجابات الرأي العام على مـستوى آراء           3.42:بمتوسط حسابي قدره    

سة نحو هذه القيمة كان إيجابيا، بدرجة متوسطة تقع في أقـل درجـات              مفردات الدرا 
ـ               : اإليجابية، بتشتت قوي بين أفراد العيينة دّل عنه االنحراف المعيـاري المقـدر بـ

، و سبب اقتراب هذا المتوسط من الدرجات اإليجابية يعود إلى اتفـاق مفـردات               1.26
  ). 06: (الدراسة حول العبارة

جاءت هـذه   ". ر الجامعة الدعم المالي الكافي لسير العملية التعليمية       توف:")06( عبارة   -
العبارة في المرتبة األولى من العبارات الدالة على قيمة االقتصاد، بمتوسـط حـسابي              



 

176 

عرض وتحليل نتائج الدراسة  السادسالفصـل 

، بدرجة فوق متوسطة تقع في أعلى درجات اإليجابية، وبتشتت قوي بـين             3.94: قدره
ـ أفراد العيينة دل عنه االنحراف المعياري مقد       ، يدل على أن هناك اختالف      1.01: ر ب

 – غالبا %38: (توزعت بين%90بين أفراد العيينة على هذه القيمة بنسبة موافقة بلغت     
 %2 - نادرا %8:(  توزعت بين  %10، وكانت نسبة النفي     ) أحيانا %18 –دائما  34%
  ).أبدا

ويعود انخفاض متوسط قيمة االقتصاد واقترابه مـن الـدرجات الـسلبية إلـى              
  :لعبارات التاليةا

جاءت هذه العبارة في    ". تستخدم الموارد المالية بحكمة في هذه الجامعة      : ")30( عبارة -
  . 3.26: المرتبة الثانية من العبارات الدالة على قيمة االقتصاد، بمتوسط حسابي قدره

ة جاءت هذه العبار  ". يتمتع كل معهد من معاهد الجامعة باستقاللية مالية       : ")18( عبارة -
: في المرتبة الثالثة من العبارات الدالة على قيمة االقتصاد، بمتوسـط حـسابي قـدره              

3.06 .  
وحسب النتائج المحصل عليها، ترى الباحثة على وجوب االهتمام بقيمة الموارد           
المالية في الجامعة، حيث ال يمكن أن تكون هناك جودة وفاعليـة عاليـة دون ترشـيد            

  .الموارد المالية
  :فعــاليةال: ثالثا

تأتي هذه القيمة في المرتبة الثالثة من القيم التنظيمية المتعلقـة بـإدارة المهمـة               
، وهذا يعني أن إلجابات الرأي العام على مـستوى آراء           2.96:بمتوسط حسابي قدره    

مفردات الدراسة نحو هذه القيمة كان سلبيا بدرجة ضعيفة، تقع في أقل درجات السلبية،              
ـ       بتشتت قوي بين أفر    ، ويعـود   1.14: اد العيينة دّل عنه االنحراف المعياري المقدر ب

  ).16(، )28: (هذا المتوسط لنفي أفراد العيينة مضمون العبارتين
عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالجامعـة يأخـذ بعـين االعتبـار آراء             :" )28( عبارة -

لدالة على قيمة الفعاليـة  وجاءت هذه العبارة في المرتبة الثانية من العبارات ا     ". األساتذة
، وبدرجة ضعيفة تقع في أقل درجات الـسلبية، وبتـشتت           2.66:بمتوسط حسابي قدره  

ـ    %29:(، حيث كانت النسب الموافقة لممارسة هذه العبارة كالتالي        1.28: قوي قدر ب
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 موزعـة   %46: ، وكانـت اآلراء النافيـة بنـسبة       ) دائما %11 - غالبا %14 -أحيانا
  ). أبدا%24 - نادرا%22:(بين

تدريب ) أساتذة إداريون (تتلق القيادات الجامعية  :")16(العبارة رقم وهذا ما أكدته    
جدي في أساليب اتخاذ القرار، حيث أفاد أفراد العيينة بنفـي هـذه العبـارة بمتوسـط                

 يقع في الدرجات األعلى سلبية، وبتشتت قوي بـين أراء أفـراد             2.47: ضعيف قدره 
 بالموافقة موزعـة    %49، حيث أفاد    1.21: المعياري المقدر العيينة دّل عنه االنحراف     

 %51: ، والبقية الرافضة كانت نسبتها    ) دائما %7 - غالبا %11 - أحيانا %31:(كالتالي
  ). نادرا%24 - أبدا%27:(موزعة ما بين

القرارات التي تتخذها إدارة الجامعة لها دور كبير فـي  :")04(العبارة رقـم    أما  
ها الحسابي قوي بدرجة تقع في أعلى درجات االيجابيـة مقـدر            فكان متوسط ". نجاحها

ـ    3.76: بـ ، وهو ما أثر إيجابا على المتوسط العـام         0.93: ، بانحراف معياري قدر ب
  .لهذه القيمة

  :ولة نحو القيم المتعلقة بإدارة البيئةؤ أراء اإلطارات المس-1-4
، ) استغالل الفرص  -فس التنا -الدفاع:(يتضمن بعد إدارة العالقات ثالث قيم هي        

، وتظهر أهمية هذا البعد في زيادة فاعلية التعليم العام          )23(كما هو موضح في الجدول    
، )13(وخاصة التعليم العالي، كلما كان قادرا على التعرف على العوامل البيئية المحيط به            

  .وما تحتويه من متغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية
ة يظهر التحليل اإلحصائي أن متوسـط اآلراء علـى          وبالرجوع لبيانات االستبان  

 في الدرجـة األخيـرة مـن        3.13: مستوى مفردات الدراسة حول بعد إدارة البيئة هو       
األبعاد الممارسة للقيم التنظيمية، وهذا ما يعني أنه هناك اتجاهات إيجابية نحو ممارسة             

 االنحراف المعيـاري    هذا البعد، بدرجة متوسطة تقع في أقل درجات اإليجابية دل عنه          
ـ     ، ولمعرفة سبب الحصول على هـذا المتوسـط         1.22: لتشتت أفراد العيينة المقدر ب

قامت الباحثة بدراسة وتحليل قيم إدارة البيئة، والتي جـاءت مرتبـة تنازليـا حـسب                
  :المتوسط الحسابي لكل قيمة كما هو موضح في الجدول التالي
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 دارة البيئة الدرجة الكلية لممارسة إ)23(الجدول

درجــة 
 الممـارســــة

 قيم
إدارة

رقم 
  العبارة

العبارات

أبدانادرا أحياناغالبادائما
المجموع

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 رتبة
العبارة

المتوسط الحسابي 
  للقيمة

االنحراف المعياري
  للقيمة 

رتبة 
  القيمة

  D10  100  1  12  13  25  49  تك 
% 49  25  13  12  1  100  

4.09  1.09  1  

ـاع  21100  23  27  18  11  تك
فـ
الد

  

D22  
% 11  18  27  23  21100  

2.75  1.28  2  
3.42  1.18  1  

 T11  100  8  26  38  21  7  تك

%  7  21  38  26  8  100  
2.93  1.03  1  

  24100  17  20  22  17  تك

س
ـاف
نـ
الت

  

T23 

% 17  22  20  17  24100  
2.91  1.42  2  

2.92  1.22  3  

 I21  14100  21  31  22  12  تك

% 12  22  31  21  14100  
2.97  1.21  2  

  14100  18  26  20  22  تك

ص
لفر
ل ا
غال
ست
ا

  

I24 

% 22  20  26  18  14100  3.18  1.34  1  
3.07  1.27  2  

    1.22  3.13    الدرجة الكلية لممارسة قيم إدارة البيئة  
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  :الدفــاع:  أوال-
تأتي هذه القيمة في الرتبة األولى من القيم التنظيميـة المتعلقـة بـإدارة البيئـة           

، وهذا يعني وجود ممارسة متوسطة لهذه القيمة تقع فـي           3.42: بمتوسط حسابي قدره  
أقل درجات اإليجابية، بتشتت قوي بين أفراد العيينة دل عنه االنحراف المعياري مقدر             

، وبالرجوع إلى عبارات    )3.29(قة بذلك مع دراسة خالد عبد اهللا الحنيطة        متف 1.18: بـ
االستبانة التي تغطي هذه القيمة، يرجع انخفاض هذا المتوسط إلـى اتفـاق مفـردات               

  ).22(، )10: (الدراسة حول العبارتان
وجاءت هذه العبارة في المرتبة     ". تدافع هذه الجامعة بقوة عن مصالحها     :" )10(عبارة  -
: ولى من العبارات الدالة على درجة ممارسة قيمة الدفاع، بمتوسط حـسابي قـدره             األ

، بدرجة قوية تقع في الدرجات األكثر إيجابية، وبتشتت قوي دل عنه االنحـراف              4.09
 - دائمـا  %49: (، فكانت نسب االتفاق حول هذه العبارة كالتالي       1.09: المعياري قدره 

 %1 -نـادرا %12: (موزع بين %13ي كانت   ، ونسبة النف  ) أحيانا %13 - غالبا 25%
  ).3.42(وهذه العبارة هي السبب في ارتفاع المتوسط الحسابي لقيمة الدفاع). أبدا
". تعمل الهيئات العليا للجامعة على وضع برامج تدريبية للهيئة التعليمية         :")22( عبارة -

ها وجاءت هذه العبارة بدرجة ضعيفة في اقل درجات الـسلبية، حيـث قـدر متوسـط          
، بتشتت بين أفراد العيينة دل عن عدم تناسق درجات الموافقة والنفي،            2.75: الحسابي

  %27:( موزعة بين%56: فكانت درجة الموافقة هي. 1.28: بانحراف معياري قدره
 نفـت هـذه العبـارة،       %44، أما بقية العينة بنسبة      ) دائما %11 - غالبا %18 -أحيانا

  ).أبدا %21 -نادرا %23:(وتوزعت ما بين
ترى الباحثة أن هذه النتائج مؤشر خطير جدا نظـرا ألهميـة تـدريب الهيئـة                

 متعلم وناضج ومتشبع بالقيم االيجابيـة، والـذي   التعليمية، التي تعمل على تخريج جيل    
إذ يجب االهتمام أكثر بتدريب هذه الفئة التي تمثل القيادة          . يعتبر الثروة األساسية للبالد   

  .والقدوة العلمية واألخالقية بالنسبة للطلبة
  : استغالل الفرص: ثانيا

قـة بـإدارة البيئـة      تأتي هذه القيمة في المرتبة الثانية من القيم التنظيمية المتعل         
، بدرجة متوسطة متوسط تقع في أقل الدرجات اإليجابية،         3.07: بمتوسط حسابي قدره  
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ـ        ، وهذا يشير على وجـود      1.27: وبتشتت قوي دل عنه االنحراف المعياري المقدر ب
  :ممارسة متوسطة لهذه القيمة وفقا العبارات التالية

  "ير عالية من طرف الهيئات العلياينظر على األفكار الجديدة نضرة تقد:")24(عبارة -
، وجاءت في المرتبة األولى من      )1.34: ، انحراف معياري  3.18: متوسط الحسابي (

  .العبارات الدالة على قيمة استغالل الفرص
، 2.97: متوسـط حـسابي   ". (يلقى اإلبداع تشجيع في هذه الجامعـة      :" )12(عبارة -

  .ة بدرجة ضعيفة، وجاءت في المرتبة الثاني)1.21: انحراف معياري
وسبب هذا الضعف يدل على أن هناك جمود نوعا ما في الفلسفة التـي تتبناهـا           
الجامعة، حيث ال تأخذ األفكار الجديدة بعين االعتبار، وترى الباحثة أنه ربمـا يرجـع               

  .ذلك إلى مركزية اتخاذ القرار
  :التنـافس: ثالثا

لى النجاح وتحسين مستوى    يعتبر التنافس االيجابي من أهم العوامل المساعدة ع       
 تأتي هذه القيمة في المرتبة الثالثة من القيم التنظيمية المتعلقة بإدارة البيئـة              )14(.األداء

، بدرجة متوسطة متوسط تقع في أقل الدرجات اإليجابية،         3.07: بمتوسط حسابي قدره  
ـ         ، وهذا يشير على وجـود     1.27: وبتشتت قوي دل عنه االنحراف المعياري المقدر ب

  :ممارسة متوسطة لهذه القيمة وفقا العبارات التالية
:  أن المتوسط العام لقيمة التنافس هو      )23(يظهر التحليل اإلحصائي للجدول رقم    

، وهو متوسط ضعيف يقع في أقل درجات الـسلبية، وبتـشتت قـوي دل عنـه                 2.92
ـ    ى ، ويرجع سبب انخفاض وضعف هذا المتوسط إل       1.22: االنحراف المعياري مقدر ب
  :العبارات التي تمثله، وهي

". يدرك كل شخص في هذه الجامعة ضرورة إشباع حاجات المجتمـع   :")11(عبـارة  -
، موجود في اقل درجـات الـسلبية،        2.93: وجاءت هذه العبارة بمتوسط ضعيف قدره     

ـ           ، فكانـت   0.3: وبتشتت قوي بين أفراد العيينة دل عنه االنحراف المعياري المقدر ب
 بالموافقة علـى هـذه العبـارة        %66أفاد نسبة   : لهذه العبارة كالتالي  درجة الممارسة   

، في حين أفاد بقية أفرد العيينـة        ) دائما %11 - غالبا %21 -أحينا%38:(موزعة بين 
  ). أبدا%8 - نادرا%26:(ن بنفي هذه العبارة، موزعة ما بي%34بنسبة 
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س اإليجـابي   وترى الباحثة أن هذه العبارات مؤشر دال على عدم وجود التنـاف           
الذي يساعد على جودة األداء بين أفراد الجامعة، ال داخلي بـين أفـراد الجامعـة وال                 
خارجي بين الجامعة والجامعات األخرى، وهذا ما يعيـق تحقيـق األهـداف العلميـة            
والبحثية التي وجدت من أجلها هذه الجامعة، وأن المناخ التنظيمي غير مساعد إطالقـا              

يجابي بين أعضاء هذه الجامعة خاصة األساتذة واإلداريين، وهذا         لغياب جو التنافس اإل   
  .ما يؤثر على جودة هذه المؤسسة على المستوى المحلي

وجـاء ترتيـب هـذه      )". نتنافس مع األفضل  (تعمل هذه الجامعة بشعار   :")23( عبارة -
 العبارة في المرتبة الثانية من العبارات الدالة على قيمة التنـافس، بمتوسـط حـسابي              

:  بدرجة ضعيفة، وبتشتت قوي بين إفراد العيينة بانحراف معيـاري قـدره            2.92:قدره
نتنـافس مـع    ( من أفراد العيينة أن هذه الجامعة تعمل بـشعار         %17، حيث أفاد    1.42

أحيانا ما يكون ذلك، أما بقية : أجابوا بـ %20 غالبا ما يكون ذلك، و%22، و)األفضل
  . بنفيها تماما%24نادرا، و: أفادوا بـ%17 نسبة العيينة فنفوا هذه العبارة، فكانت
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  ):الثانياالستبيان ( آراء اإلطارات المسؤولة حول جودة التعليم العالي-2
التالي وجود آراء إيجابية نحو جودة التعليم العالي، بالنسبة         ) 24(يظهر الجدول   

 ظـروف    جـودة  - جودة العمليـات   - جودة المدخالت  -جودة اإلدارة العليا  (لبعد جودة 
، ولكن بدرجة متوسطة في اقل درجات اإليجابية، تميل إلى السلبية أكثر منهـا              )العمل

إلى اإليجابية، وهذا ما يوضحه المتوسط الحسابي لكل بعد، فقد تحصل بعـد ظـروف               
ـ       ، ثم يليه في المرتبـة الثانيـة بعـد          3.48: العمل على أعلى متوسط حسابي مقدر ب

ـ  ـ    ، ثم بعد ال   3.38: العمليات ب ، ثم اإلدارة العلية    3.36: مدخالت في المرتبة الثالثة ب
، أما بالنسبة لبعد المخرجات فإن آراء عينة الدراسة حوله          3.28بمتوسط حسابي قدره    

أنه كان بدرجة ضـعيفة بمتوسـط       ) 24(كانت سلبية، حيث تظهر النتيجة في الجدول        
  .، يقع في أعلى درجات السلبية2.33: قدره

  توسط الحسابي ألبعاد جودة التعليم العاليالم: )24(الجدول
  الرتبة  المتوسط الحسابي  أبعاد جودة التعليم العالي

  1  3.48  ظــروف العمل
  2  3.38  العمليــــات
  3  3.36  المدخـــالت
  4  3.22  اإلدارة العليــا
  5  2.33  المخرجــات

مـع  ، أن متوسط بعـد المخرجـات ال يتناسـب      )24(تظهر نتائج الجدول    كما  
، بدرجة سلبية ضعيفة، في حين أن متوسط بعد المدخالت قـد            )2.33(مدخالت النظام   

، بدرجة إيجابية متوسطة، وهذا يعني أن مخرجات النظام أقل جودة وفاعلية            3.36بلغ  
من مدخالتها، حيث توضح النتائج أن بعض المدخالت احتل المرتبة الثالثة من حيـث              

 النظام التعليمي وقصور عملياته التحليلية، حيـث أن         الجودة، وهذا ما يؤكد عدم تكامل     
المدخالت والعمليات والمخرجات تمثل منظومة متكاملة ومتداخلة فـي النظـام تتـأثر             
وتؤثر في بعضها البعض، وانخفاض وفاعلية وجودة أي بعد من هذه األبعـاد الثالثـة               

  . تكون نتيجته العامة ضعف المردود
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حليل أبعاد الجودة من خالل العبارات المحددة لكـل         وفي ما يلي تحاول الباحثة ت     
بعد من خالل التكرار والنسب المؤوية والمتوسط الحـسابي واالنحـراف المعيـاري             

  ). أساتذة إداريين-أساتذة دائمين(إلجابات عيينة الدراسة
  :اإلدارة العليامحور : أوال

  )رة العلياجودة ممارسة اإلدا(يوضح مستوى الجودة في ظل بعد ) 25(الجدول
رقم العبارة درجــة الممـارســــة

أبدانادراأحيانا غالبا دائما
المجموع

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف
المعياري

 الرتبة

 A 1 18100 18 23 30 11 تك
% 11 30 23 18 18100 

2.98 1.28 5 

 A 6 100 9 11 28 32 20 تك
% 20 32 28 11 9 100 

3.43 1.19 2 

A 11 12100 16 17 25 20 تك

% 20 25 17 16 12100 
3.25 1.28 3 

A 16 15100 15 26 21 23 تك

% 23 21 26 15 15100 
3.22 1.36 4 

A 21 22100 26 22 18 12 تك

% 12 18 22 26 22100 
2.72 1.31 6 

A 26 100 5 9 23 33 30 تك

% 30 33 23 9 5 100 
3.74 1.28 1 

  5.56 3.22 الدرجة الكلية لجودة اإلدارة العليا
جاء هذا البعد في المرتبة الرابعة بما أظهـره التحليـل اإلحـصائي لبيانـات               
االستبانة، لمتوسط اآلراء على مستوى مفردات الدراسة حول بعـد جـودة ممارسـة              

ـ    نحو هـذا البعـد     ، وهذا يعني أنه هناك اتجاهات إيجابية        3.22: اإلدارة العليا مقدر ب
بدرجة متوسطة تقع في أقل درجات اإليجابية، وبتشتت قوي بين أفراد العيينة دل عنه              

ـ    ، وجاءت عبارات هذا البعـد مرتبـة تنازليـا          5.56: االنحراف المعياري المقدر ب
  :كالتالي

جاءت هذه  ". تسعى إدارة الجامعة إلى تدعيم البحث العلمي وتطويره       : ")26(عبارة   -
 المرتبة األولى بين العبارات الدالة على مـستوى جـودة ممارسـة اإلدارة              العبارة في 

، بدرجة فوق متوسطة تقع فـي أعلـى درجـات           3.74: العليا، بمتوسط حسابي قدره   
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ـ          ، حيـث أفـاد     1.28: اإليجابية ، وبتشتت قوي دل عنه االنحراف المعياري المقدر ب
، ) أحيانـا  %23 - غالبا %33 - دائما %30( بالموافقة على العبارة موزعة بين       86%

 ). أبدا%5- نادرا%9( بنفي العبارة موزعة بين%14وما نسبته 

نتيجة هذه العبارة تظهر أن جامعة محمد خيضر بسكرة تسعى وتهتم بتطـوير             
  . البحث العلمي

". فلسفة الجامعة تركز على التعليم الجامعي المتميز ذو الجودة العالية         :")06( عبارة -
، بدرجة متوسـطة    3.43:  في المرتبة الثانية، بمتوسط حسابي قدره      جاءت هذه العبارة  

تقع في أقل الدرجات اإليجابية، بتشتت قوي بين أفراد العيينـة دل عنـه االنحـراف                
ـ   ـ  %20، حيث تمثلت أعلى درجات الموافقة بنسبة        1.19: المعياري مقدر ب :  أفادوا ب

 %20نا، وبقية العينة بنـسبة       بـ أحيا  %22 غالبا، وبدرجة متوسطة أفاد      %30دائما،  
 .أفادت بنفي هذه العبارة

وترى الباحثة أن الدرجة اإليجابية لهذه العبارة مقبولة، حيث تأسست في هـذه             
خلية لضمان جودة التعليم العالي على مستوى الجامعة،        ) 2008/2009(السنة الجامعية   

نها جسدت مجهـودات    وهي خطوة رائدة لنشر قيم الجودة في األوساط الجامعية، كما أ          
اإلدارة العليا من خالل النشاطات التي قامت بهـا للوصـول إلـى الجـودة كمطلـب                 

  .إستراتيجي
تتبنى الجامعة رسالة مؤسسية تأكد على التعليم الجامعي الـذي يلبـي            "):11(عبارة -

 3.25جاءت هذه العبارة في المرتبة الثالثة بمتوسـط حـسابي قـدره             ". حاجات الطلبة 
ة تقع في اقل الدرجات اإليجابية، وبتشتت قوي بين أفـراد العيينـة، دل              بدرجة متوسط 

ـ     ، حيث أنه كانت أعلى درجة الموافقة بنسبة        1.28: عنه االنحراف المعياري المقدر ب
ـ    %20 بـ غالبـا،     %25  بدرجة متوسطة أفادوا أحيانا،    27% دائمـا،  :  أفـادوا بـ

ـ  %16وتراوحت النسب النافية بين       أفادوا  %12 ما يحدث ذلك، ونسبة      نادرا:  أفادوا ب
 .بالنفي التام

وترجع أهمية هذه العبارة أن تلبية حاجات الفرد تخدم العملية التعليمية في تحقيق    
مردود إيجابي للتحصيل التعليمي، بما توفره من اطمئنان وراحة نفسية للطلبـة، وقـد              
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 أو معنوية مثل شعور     تكون هذه الحاجات مادية مثل كفاءة المباني وتوفير التجهيزات،        
 .الطلبة بأن اإلجراءات والنظم المتبعة تسمح لهم بإظهار ذواتهم وإمكاناتهم

جودة ممارسـة اإلدارة    (والعبارات التي جعلت درجة الممارسة الكلية لهذا البعد       
ـ       )العليا ، وسـبب انخفاضـه يعـود       3.22: ، يقترب من اإليجابية بمتوسط عام يقدر ب

، 2.72،  2.98،  3.22: ، بمتوسط حسابي على التـوالي     )21 (،)01(،  )16: (للعبارات
  :حيث كان مضمونها كالتالي

  ".تاجري الجامعة التخطيط االستراتيجي لجميع الكليات): "16( -
 ".تعمل إدارة الجامعة على تقويم أداء عضو هيئة التدريس):" 01( -

 ".نتشجع الجامعة على اإلبداع من خالل وضع برامج تدعيم المبدعي):" 21( -

وهذا يعني أن اإلدارة العليا ال تولي اهتمام كبير للتخطيط االستراتيجي، الـذي             
هو أساس الجودة المبنية على التغيير المستمر من خالل دعم بعض السلوكات، كتشجع             

   .برامج اإلبداع، أو تقويم درجة أداء هيئة التدريس
سط العبارات، وجود    أنه يظهر من المتوسط العام لهذا البعد ومتو        ، نالحظ عموما

  .اهتمام بالتعليم الجامعي المتميز، وإن كان بدرجة متوسطة
  

  :جودة المدخالتمحور : ثانيا
إن جودة وفاعلية نظام التعليم العالي في إدارة مدخالته، يقود إلى جودة وكفـاءة              

  .النظام التعليمي الجامعي
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  .)جودة المدخالت( يوضح مستوى الجودة في ظل بعد )26(الجدول
 درجــة الممـارســــة

 رقم العبارة
أبدانادرا  أحيانا غالبادائما

 المتوسطالمجموع
الحسابي

 االنحراف
 الرتبةالمعياري

  100 21  26  23  21  9 تك
B2 

% 9  21  23  26  21 100  
2.71  1.26  5  

  100 21  26  26  16  11 تك
B7  

% 11  16  26  26  21 100  
2.70  1.27  6  

  100  1  13  12  39  35 تك
B12 

% 35  39  12  13  1  100  
3.94  1.04  1  

  100  7  13  24  31  25 تك
B17 

% 25  31  24  13  7  100  
3.54  1.20  4  

  100  6  15  18  34  27 تك
B22 

% 27  34  18  15  6  100  
3.61  1.20  3  

  100  7  12  15  35  31 تك
B27 

% 31  35  15  12  7  100  
3.71  1.22  2  

    5.32  3.36  ة لجودة المدخالتالدرجة الكلي  
يظهر التحليل اإلحصائي لبيانات االستبانة، أن متوسط االتجاهات آلراء عيينـة           

، ويعني هذا أن هناك اتجاهات إيجابية نحـو هـذا البعـد بدرجـة               3.36: الدراسة هو 
وقد تقاربت هذه النتيجة مع دراسـة       . متوسطة تميل إلى السلبية أكثر منها إلى اإليجابية       

مد الصريصري، حيث كان هناك اتجاهات سلبية تتمركز في منطقة أقل دراجـات             مح
، أما بالنسبة لدراسة نجاة قريـشي فقـد أظهـر التحليـل             2.67السلبية بمتوسط قدره    

اإلحصائي لهذا البعد أن هناك اتجاهات إيجابية نحو بعد المدخالت في أعلى دراجـات              
ة أن هذا االختالف قد يعود إلى اخـتالف         وترى الباحث . 3.80: اإليجابية بمتوسط قدره  

  .عينة الدراسة
وفيما يلي نستعرض آراء عينة الدراسة من خالل العبارات المكونة لهذا البعـد،       

  :مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي لديها
يعود اقتراب الدرجة الكلية لبعد جودة المدخالت من درجـات اإليجابيـة إلـى              

، 3.94:(، بمتوسطات قدرها على التـوالي     )17(،  )22(،  )27(،  )12: (العبارات التالية 
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، بدرجة فوق متوسطة في درجـات األكثـر إيجابيـة، وكـان             )3.51،  3.61،  3.71
  :مضمونها كالتالي

الالزمة لسير العمليـة    ) مواد، أدوات، أجهزة  (توفر الجامعة مستلزمات  :" )12( عبارة -
لى الدالة على المدخالت، وهـذا يؤكـد        جاءت هذه العبارة في المرتبة األو     ". التعليمية

  .اهتمام الجامعة باإلمكانات المادية الضرورية لسير وتحسين وتطوير العملية التعليمية
جاءت هذه العبـارة فـي      ". يتوفر الجامعة العدد الكافي من المكتبات      :" )27( عبارة -

بارة األولى، كمـا    المرتبة الثانية من العبارات الدالة على بعد المدخالت، وهي تؤكد الع          
تؤكد االتجاه اإليجابي لإلطارات المسؤولة نحو تـوفير اإلمكانـات الالزمـة لتحقيـق              

  .األهداف اإلستراتيجية للجامعة
  ".توفر الجامعة مختبرات علمية تلبي احتياجات األقسام:")22( عبارة-
  ".توفر الجامعة الدعم المالي الكافي إلجراء البحوث" ):17( عبارة-

ان العبارتان السالفة الذكر االهتمام  الجدي للجامعة لتـوفير اإلمكانـات        تؤكد هت 
المادية الضرورية لتحسين وتطوير العملية التعليمية، وتحقيق األهـداف اإلسـتراتيجية           

  .والسعي وراء جودة التعليم العالي
، بمتوسط  )07(،  )02(أما سبب انخفاض متوسط بعد المدخالت فيعود للعبارتين         

مما أثر سلبا على الدرجـة الكليـة        . 2.70،  2.71: يف قدره على التوالي   حسابي ضع 
  :لجودة المدخالت، حيث جاء مضمونهما كالتالي

  ".تعمل إدارة الجامعة على تقويم كل عضو هيئة التدريس:")02( عبارة -
  ".تستخدم الجامعة نماذج خاصة باإلداريين لتقويم أدائهم:")07( عبارة -

 العيينة يرفضون تماما هذه العبارات، وهذا ما يـؤثر سـلبا            وهذا يعني أن أفراد   
على جودة المدخالت في الجامعة، وعليه سيؤثر حتما على جودة مخرجـات التعلـيم              
العالي، حيث أن جودة التعليم العالي تقاس من خالل التقييم التنظيمي لجوانب كثيـرة،              

ر إلى قلة اهتمام الجامعة بقـدر       أهمها تقييم جودة وكفاءة الموارد البشرية، وهذا ما يشي        
  .كافي وبشكل جدي لتوفير الكفاءات ذات الجودة العالية

فتالحظ الباحثة في إطار تحليل بعد المدخالت أن هناك عدم تكافئ بين تـوفير              
 التي نراه   - وبين توفير اإلمكانات البشرية    - حيث كانت ال بأس بها     -اإلمكانات المادية 
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إن التكامل بين   "الجودة بصفة عامة في التعليم العالي، إذ        ، وهذا ما يؤثر على      -ضعيفة
....) مدخالت مادية، بشرية أهـداف ، خطـط       (مدخالت النظام التعليمي وحسن إدارتها    

ودقة تحديد األهداف، وإيجاد اإلمكانات المادية والبشرية والخصائص التنظيمية التـي           
  )15(".لى مستوى التعليم العاليتحقق هذه العناصر يؤدي إلى تحقيق الجودة والفعالية ع

  :تحليل العملياتمحور : ثالثا
بعدما تناولنا بيانات بعد المدخالت في الجزء السابق، نحاول اسـتعراض بعـد             
العمليات في  هذا الجزء، بقصد معرفة مدى جودته في تحقيق أهدافه من خالل تحويل               

راض آراء عينـة    المدخالت أو الطاقة على مخرجات ونواتج، وهذا من خـالل اسـتع           
  :البحث حول بعد العمليات، حسب ما تحصلنا عليه من نتائج في الجدول التالي

  ).جودة العمليات( يوضح مستوى الجودة في ظل بعد )27(الجدول
 رقم العبارة درجــة الممـارســــة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
 المجموع

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الرتبة

 C3 100 27 26 18 20 9 تك

% 9 20 18 26 27 100 
2.58 1.31 6 

 C8 100 3 3 14 33 47 تك
% 47 33 14 3 3 100 

4.18 0.98 1 

 C13 100 10 15 27 21 27 تك
% 27 21 27 15 10 100 

3.40 1.30 3 

 C18 100 12 20 26 22 20 تك
% 20 22 26 20 12 100 

3.18 1.29 5 

 C23 100 17 11 21 34 17 تك
% 17 34 21 11 17 100 

3.23 1.33 4 

 C28 100 4 14 20 31 31 تك
% 31 31 20 14 4 100 

3.71 1.16 2 

  5.44 3.38 الدرجة الكلية لجودة العمليات 
يظهر التحليل اإلحصائي لبيانات االستبانة أن المتوسط العام التجاه آراء عيينـة            

، وهذا يعني أن هناك اتجاهات إيجابية بدرجـة         3.38: بعد العمليات يبلغ  الدراسة نحو   
متوسط تقع في اقل درجات اإليجابية، واحتل هذا البعد بهذا المتوسط المرتبة الثانية من              
األبعاد الدالة على جودة التعليم العالي، بتشتت قوي بين أفراد العيينة دل عنه االنحراف              
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ـ    وفيما يلي تستعرض الباحثة آراء عيينة الدراسة من خالل          ،5.44: المعياري المقدر ب
، كما  تحليل العبارات الدالة على بعد العمليات، المرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي          

  :يعود سبب اقتراب هذا المتوسط من اإليجابية للعبارتين التاليتين
جاءت ". إلدارية يجرى استخدام الحاسوب في ممارسة وتنفيذ األنشطة ا        ):08( عبارة -

هذه العبارة في المرتبة األولى من العبارات الدالة على جودة العمليات، بمتوسط حسابي       
، بدرجة قوية تقع في أعلى درجات اإليجابية، وبتشتت متوسط بين أفـراد             4.18: قدره

ـ       ، مما يعني أنـه يـتم اسـتخدام         0.98: العيينة دل عنه االنحراف المعياري المقدر ب
لحديثة أثناء ممارسة األعمال وتنفيذ المهام الوظيفية في الجامعة، وهـذا مـا             التقنيات ا 

  ).12(أكدته العبارات الدالة على اإلمكانات المادية في بعد المدخالت، مثل العبارة 
ـ        %14 غالبـا،    %33 دائما،   %47: (وكانت نسبة الموافقة على هذه العبارة ب

  . فقط% 6، والنافية كانت نسبتها )أحيانا
يجرى عقد المؤتمرات الوطنية والدولية باسـتمرار فـي مجـال      :")28( عبارة رقـم   -

جاءت هذه العبارة في المرتبة الثانية من العبارات الدالـة علـى بعـد              ". االختصاص
، بدرجة فوق متوسطة تقع في أعلـى درجـات          3.71العمليات بمتوسط حسابي قدره     

ـ    اإليجابية بتشتت قوي بين أفراد العيينة دل عنه        ، وعليـه   1.16:  االنحراف المقدر بـ
 أفادوا بالموافقة، فكانت أعلـى      %82: تراوحت درجة الموافقة والنفي لهذه العبارة بين      

ـ  %31درجة ـ  %31دائما، و :  أفادوا ب غالبا ما يحدث ذلك، وبدرجة متوسط      :  أفادوا ب
ـ %20أفاد   نادرا، : بـ%14، حيث أدلى   %18أحيانا فقط، أما النسبة النافية فكانت       :  ب

  ).أبدا( أفادوا بنفي العبارة تماما4%
وعموما فإن الدرجة الكلية لهذه العبارة تؤكـد علـى اهتمـام الجامعـة بعقـد                
المؤتمرات الدولية والوطنية في مجال البحوث، وهذا ما يؤثر باإليجاب علـى درجـة              

  .ممارسة الجودة في جامعة محمد خيضر بسكرة
عام لهذا البعد، نستعرض العبـارات التـي        ولمعرفة أسباب انخفاض المتوسط ال    

، والتي جاءت في المرتبة الخامـسة       )06(،  )18: (كانت بمتوسط حسابي ضعيف وهي    
، حيث كان مـضمونها     2.58،  3.18: ثم السادسة على التوالي، بمتوسط حسابي قدره      

  :كاآلتي
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  ".يجرى العمل باستمرار في الجامعة لتطوير المناهج الدراسية:" )18(عبارة -
  ".فلسفة الجامعة تركز على التعليم الجامعي المتميز ذو الجودة العالية: )06(بارةع -

وهاتان العبارتان تؤكد على قصور المناهج الدراسية في تحقيق أهداف التعلـيم            
العالي، أما نظام الجامعة فلم يتكيف بعد مع التجديد والتغيير مع الظروف العالمية التي              

  . جا لتسيير مؤسسات التعليم العالي نحو التميزاتخذت من فلسفة الجودة منه
وترجع الباحثة ذلك إلى نمط القيادة في الجامعة الذي ال يشجع علـى اإلبـداع               
والمبادرة، حيث ال تراعى المرونة في تنفيذ الخطـط التعليميـة مـن طـرف اإلدارة                

  .ة التغييرالتعليمية، واإلطارات المسئولة المقيدة إلجراءات العمل الروتينية ومقاوم
وتبدو أهمية هذا البعد في كون جودة وفاعلية المخرجات تعتمـد علـى جـودة               

ويشمل بعد العمليات كما جاء في دراسة الصريـصري         . وفاعلية العمليات في المنظمة   
 - الرقابة واإلشـراف   - القيادة - حوافز العمل  -العالقات بين العاملين  : العناصر التالية 

 تنميـة   - اتخاذ القـرارات   - التفويض -رؤساء والمرؤوسين عالقات تنفيذ العمل بين ال    
  )16 (.وتطوير العاملين

  :المخرجاتمحور : ثالثا
يتمثل الهدف التنظيمي لقطاع التعليم في أن تلبي مخرجاته احتياجات المجتمـع            
المحيط، عن طريق إمداد مؤسساته باليد العاملة المزودة بالمعارف والمهارات لإلسهام           

نموية المستمرة، وترتفع جودة التعليم العالي كلما كان قادرا على االلتزام           في العملية الت  
بالمطالب الكمية المتمثلة في العناصر البشرية في شتى المجاالت، أما الجانب النـوعي             
لتلك المخرجات يتمثل في التغيير السلوكي لمنسوبي النظام في جميع النواحي بالنـسبة             

بالقيمة التعليمية المضافة للفرد، نتيجة مروره بالخبرات       لألهداف التربوية أو ما يعرف      
  )17 (.التعليمية والتربوية
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  ).جودة المخرجات( يوضح مستوى الجودة في ظل بعد )28(الجدول
  رقم العبارة درجــة الممـارســــة

أبدا نادرا  أحيانا غالبادائما  
المجموع

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

  4D  100 39  24  18  9  10  تك
% 10  9  18  24  39 100  

2.27  1.33  04  

  9D  100 48  27  13  04  08  تك
% 08  04  13  27  48 100  

1.97  1.22  06  

 D14  100 47  25  15  05  08  تك

% 08  05  15  25  47 100  
2.02  1.24  05  

  D19  100 28  20  29  12  11  تك
% 11  12  29  20  28 100  

2.58  1.31  02  

  D24  100 30  31  20  09  10  تك
% 10  09  20  31  30 100  

2.38  1.27  03  

  D29  100 20  27  21  17  15  تك
% 15  17  21  27  20 100  

2.80  1.34  01  

    6.31  2.33  الدرجة الكلية لجودة المخرجات  
المتوسـط العـام    ) 28(ستبانة من الجدول  اليوضح التحليل اإلحصائي لبيانات ا    

، وهـذا يعنـي أن هنـاك        2.33: ء عينة الدراسة نحو بعد المخرجات يبلغ      التجاه آرا 
اتجاهات سلبية بدرجة تقع في أعلى درجات السلبية، وأحتل هذا البعد بهـذا المتوسـط               
المرتبة األخيرة من األبعاد الدالة على جودة التعليم العالي بتشتت قوي بين أفراد العيينة              

، ولمعرفة سبب انخفاض هذا المتوسـط       6.31: بـدل عنه االنحراف المعياري المقدر      
  .نستعرض العبارات التي كانت درجاتها أعلى من درجات المتوسط العام لهذا البعد

". تقوم الجامعة بصورة دورية بتطوير البرامج في ضوء جودة الخرجين  :")29( عبارة -
خرجـات،  جاءت هذه العبارة في المرتبة األولى من العبارات الدالة علـى جـودة الم             

 بدرجة ضعيفة في اقل درجات السلبية، بتشتت قـوي بـين      2.80بمتوسط حسابي يبلغ    
، وترجع الباحثة هذه الدرجة     1.34: أفراد العيينة دل عنه االنحراف المعياري الذي بلغ       

 أفـادوا   %17السلبية الستجابات آراء عينة الدراسة، حيث كانت أعلى نسبة موافقـة            
 هذه %47أحيانا، ونفى :  بـ%  21 وبرجة متوسطة أفاد دائما،:  بت%15غالبا، :بـ

 ). أبدا%20 نادرا، %27:(العبارة حيث توزعت بين
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 في بعد العمليات التي أتت بدرجة تميل إلى السلبية          ))18(العبارة(تؤكد هذه العبارة    
يجـرى  :" ، حيث كان مـضمونها    3.18: أكثر منها إلى اإليجابية بمتوسط حسابي قدره      

، وهذا ما يؤكد قـصور المنـاهج        "مرار لتطوير المناهج الدراسية بالجامعة    العمل باست 
الدراسية مرة أخرى في تحقيق أهداف العملية التعليمية لرفع جـودة التعلـيم العـالي               
وكفاءته، وقد أرجع الصريصري ذلك حسب آراء عينة دراسته التي أكـدت قـصور              

 الميدانية حول المنـاهج، وعـدم       عدم االهتمام بالدراسات  : المناهج الدراسية من حيث   
تدرج محتوى المناهج في المراحل التعليمية المختلفة، وعدم تناسـب الفتـرة الزمنيـة              
للفصل الدراسي مع حجم بعض المقررات الدراسية، كما أن المناهج ال تـساعد علـى               

  )18 (.انفتاح الطلب على البيئة الخارجية
ـ     : ")19(عبارة   - تطالع آراء الطلبـة فـي الهيئـة        تقوم الجامعة بصورة دورية باس

جاءت هذه العبارة في المرتبة الثانية من العبـارات الدالـة علـى جـودة               ". التدريسية
، بدرجة ضعيفة تقع في أقل درجات الـسلبية،         2.58: المخرجات بمتوسط حسابي يبلغ   

، حيث تباينت آراء عيينـة      1.31: بتشتت قوي دل عنه االنحراف المعياري المقدر بت       
ـ   %12ة بين الموافقة والنفي، فكانت أعلى درجات الموافقة         الدراس غالبـا،  :  أفادوا بـ

ـ 11% ـ %12دائما، وبدرجة متوسطة أفاد     :  ب أحيانا، أما النسبة النافيـة فكانـت       :  ب
  .أبدا:  بـ%28نادرا، :  أفادوا بـ 20%

ونرى من هذا التشتت عدم اهتمام اإلدارة العليـا بتنميـة وتطـوير الكـوادر               
مية، وهذا يثبت انعدام تقويم أداء العاملين، أو أنه ال يكون على أسس موضوعية،              التعلي

وهو ما يؤثر على جودة وفاعلية عضو هيئة التدريس بانخفاض أدائه أو عدم مباالتـه               
بتحقيق أهدافه نتيجة عدم االهتمام بقدراته وكفاءاته، ومنه عدم االهتمام بتحقيق وإشباع            

ى األهداف الرئيسية للتعليم العـالي المتمثلـة فـي تخـريج            حاجاته، وهذا ما يؤثر عل    
مخرجات تلبي حاجات البيئة الخارجية على المـستوى الـوطني خاصـة، وقـصور              

  .تها في سوق العملامردودي
رى ن، ف )28(، الموضحة في الجدول   )24) (14) (09) (04: (أما بقية العبارات  

  .يم في جامعة محمد خيضرأنه مؤشر داٌل على ضعف جودة وكفاءة مخرجات التعل
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  :ظروف العملمحور : رابعا
  ).جودة ظروف العمل( يوضح مستوى الجودة في ظل بعد ) 29(الجدول

 رقم العبارة درجــة الممـارســــة
أبدا نادرا  أحيانا غالبادائما  

المجموع
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 E5  100 12  12  34  24  18 تك

% 18  24  34  12  12 100  
3.24  1.23  6  

  E10  100 10  10  32  36  12 تك
% 12  36  32  10  10 100  

3.30  1.12  4  

 E15  100  9  11  19  33  28 تك

% 28  33  19  11  9  100  
3.60  1.25  3  

  E20  100  3  10  24  32  31 تك
% 31  32  24  10  3  100  

3.78  1.8  1  

  E25  100 15  11  25  28  21 تك
% 21  28  25  11  15 100  

3.29  1.32  5  

  E30  100  7  11  20  31  31 تك
% 31  31  20  11  7  100  

3.68  1.22  2  

    5.32  3.48  الدرجة الكلية لظروف العمل  
ستبانة أن متوسط التجاه العام آلراء مفردات       اليظهر التحليل اإلحصائي لبيانات ا    

أن هناك اتجاهات إيجابية نحـو      ، هذا يعني    3.48:الدراسة حول بعد ظروف العمل هو     
هذا البعد ولكن بدرجة متوسطة في اقل درجات اإليجابية، وهذا يرجع إلى عدم تناسق              
واتفاق إجابات العيينة حول العبارات المكونة له، ودل عنه االنحراف المعياري المقدر            

ـ      انخفاضه، وتعود الدرجة اإليجابية لهذا المتوسط رغم        5.32: بـ ة  إلـى اتفـاق عيين
  :الدراسة حول العبارات التالية

جاءت هذه العبارة   ". يفتخر أعضاء الجامعة بانتمائهم إلى الجامعة      "):20(عبارة
في المرتبة األولى من العبارات الدالة على مستوى درجة ممارسة بعد ظروف العمل،             

، بدرجة فوق متوسطة في أعلـى درجـات اإليجابيـة،           3.78: بمتوسط حسابي قدره  
، حيث أدلى   1.08:ي بين أفراد العينة، دل عنه االنحراف المعياري الذي بلغ         وبتشتت قو 

ـ 32% ـ %31غالبا،  : ب .  أبـدا  %3 نادرا،   %10: أحيانا، ونسبة النفي   %24دائما،  : ب
وهذا ما يدل على أن هيئة التعليم مكونة من أساتذة وأساتذة إداريين تشعر بنـوع مـن                 
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إن وجـود   "ء والوالء لهذه الجامعة، حيـث       العدالة بدرجة متوسطة جعلها تحب االنتما     
انتماء لمهنة التعليم العالي من قبل أفراد التنظيم، يوضح أن اإلمكانيات البشرية ال تكون              

  )19(".عنصر فعال في نظام التعليم إال إذا توفرت فيها صفة االنتماء لمهنة التعليم
ل القيم التنظيمية،   وتؤكد درجة هذه العبارة درجة قيمة العدالة المذكورة في تحلي         

 ).متوسطة(حيث كانت بنفس الدرجة

وهذا يدعو إلى وجوب إعادة النظر في السياسات المتبعة في هذه الجامعة، مثل             
الهيكلة التي تكون سبب في مركزية الجامعة، أو قد تكون سياسات مرنة ولكن متبعـة               

لمسؤوليات بطريقة غير عادلة في كليات الجامعة بسبب عدم وضوح االختصاصات وا          
  .لكل وظيفة، مما ال يتالءم مع مبادئ جودة التعليم العالي

وجاءت في المرتبة   ". يشعر األستاذ الجامعي بالحرية في إنجاز عمله      ):"30(عبارة   -
الثانية من العبارات الدالة على جودة ظروف العمل بمتوسط حسابي قوي نوعـا مـا               

:  العيينة بانحراف معياري يبلـغ ، بدرجة فوق متوسطة رغم اختالف أفراد 3.62: قدره
علـى أنهـم    ) أساتذة وإداريـون  ( من أعضاء الهيئة التعليمية    %82، حيث أدلى    1.22

يشعرون بالفردية في انجاز أعمالهم باألسلوب الذي يختارونه بدرجات متفاوتـة مـن             
ـ     ، وبدرجة  %31: دائما وغالبا بنسبة متعادلة لكل منهما     :الموافقة، تمثلت أعلى درجة ب

 %11:  توزعت بين  %18، ونفت بقية العيينة هذه العبارة بنسبة        %20وسطة بنسبة   مت
 . أبدا%7نادرا، 

جاءت هذه العبـارة فـي   ". الجامعة مكان مريح لتأدية عملية التدريس):"15(عبارة   -
المرتبة الثالثة من العبارات الدالة على الجودة من خالل ظروف العمل بمتوسط حسابي             

فوق متوسطة تقع في درجات األكثر إيجابية، واختلفت إجابـات          ، بدرجة   3.60: قدره
أفراد العيينة بدرجات متفاوتة بين الموافقة والنفي، هذا ما دل عنه االنحراف المعياري             

: منهمـا بـت   %33 بدرجة عالية من اإليجابية فأدلى       %61، إذ أفاد    1.25: المقدر بت 
ـ  %28غالبا، و  ـ %19 اإليجابية أفاد    دائما، وبدرجة متوسطة من   :  أفادوا ب أحيانا، :  ب

ـ %11بينما أفاد     نفوا تماما هذه العبارة، وترجع الباحثـة        %9نادرا ما يكون ذلك، و    : ب
انخفاض هذا المتوسط إلى انخفاض متوسطات العبارات بدرجة متوسـطة فـي أقـل              

  :درجات اإليجابية مرتبة تنازليا كالتالي
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جاءت في الرتبـة الرابعـة      ". جيدةظروف العمل في قاعات التدريس      :")10(عبارة -
، وهمـا   )15(، وهذه العبارة مؤكدة للعبارة التـي قبلهـا          3.30: بمتوسط حسابي قدره  

عبارتان تؤكدان أن ظروف العمل الفيزيقية في جامعة محمد خيضر، ظـروف جيـدة              
  .ومريحة

 جـاءت ".يشعر الطلبة الجامعيون بالحرية واالستقاللية في إبداء آرائهم       :")25(عبارة -
 .3.29: هذه العبارة في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي قدره

جـاءت هـذه    ". يسود الجامعة جو من االنضباط يساعد العمل بجدية       : )"05(عبارة -
، وتؤكد هـذه الدرجـة قيمـة      3.24: العبارة في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره      

متوسط، بالنسبة لقـيم إدارة     القانون والنظام بالنسبة لالستبيان األول بمستوى درجتها ال       
ـ    ، وترى الباحثة أنه مؤشر يوجب اهتماما أكثر بتطبيـق          3.31: العالقات والتي قدر ب

االنضباط بها يساعد األفراد على     على  ألن الحفاظ بقدر اإلمكان     ." القوانين في الجامعة  
  )20(".إيجاد حلول للصعوبات التي قد تواجههم في أدائهم لوظائفهم
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  :من خالل تفسير نتائج الفرضيات لعالقةة اــ دراس-3
 من خالل األساليب اإلحـصائية ومعرفـة القـيم          بعد النتائج التي تحصلنا عليها    

من خالل معرفة آراء اإلطارات     و بسكرة،   -التنظيمية السائدة في جامعة محمد خيضر     
ـ المسؤولة فيها من األساتذة اإلداريين والدائمين نحو القيم التنظيمية المتعلقة            إدارة : بـ

اإلدارة، إدارة المهام، إدارة العالقات، إدارة البيئة، وكذلك معرفة آرائهم حول مستوى            
ـ         جودة ممارسة اإلدارة العليا،    : الجودة السائد في الجامعة من خالل المحاور المتعلقة ب

 نحـاول  . وجودة المدخالت، وجودة العمليات، وجودة المخرجات، وجود ظروف العمل        
جال معرفة العالقة بين اإلطارات المسؤولة نحو القيم التنظيميـة بأبعادهـا             الم في هذا 

  .اإلدارية األربعة، وآرائهم واتجاهاتهم نحو جودة التعليم العالي
  : نتائج اختبار الفرضيات الجزئية-3-1
  : األولى الجزئية نتائج اختبار الفرضية-أ

  :يم العالي دراسة العالقة بين قيم إدارة اإلدارة وجودة التعل-
  األولىالجزئية يوضح نتائج اختبار الفرضية ) 30(الجدول

 X IDARA 
Pearson Correlation 1.661(**) 
Sig. (2-tailed)  .000 

X 

N 100100 
Pearson Correlation .661(**)1 
Sig. (2-tailed) .000  

IDARA 

N 100100 

 المـسئولة  موجبة بين آراء اإلطارات      وجود عالقة طردية  ) 30(يوضح الجدول   
:  نحو جودة التعليم العالي، حيث بلغ معامل االرتباط ر         آرائهمنحو قيم إدارة اإلدارة، و    

  .0.01، وهذا ارتباط دال عند مستوى الداللة 0.61
  : نتائج اختبار الفرضية الجزئية الثانية-ب 
  :لعالي وجودة التعليم االمهمة دراسة العالقة بين قيم إدارة -

  الجزئية الثانيةيوضح نتائج اختبار الفرضية ) 31(الجدول
 X MOHIMA 
Pearson Corrélation 1.653(**) 
Sig. (2-tailed)  .000 

X 

N 100100 
Pearson Corrélation .653(**)1 
Sig. (2-tailed) .000  

MOHIMA 

N 100100 
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 المـسئولة اإلطارات    آراء وجبة بين وجود عالقة طردية م   ) 31(يوضح الجدول 
:  نحو جودة التعليم العالي، حيث بلغ معامل االرتبـاط ر          آرائهمنحو قيم إدارة المهمة، و    

  .0.01، وهذا ارتباط دال عند مستوى الداللة 0.65
  : نتائج اختبار الفرضية الجزئية الثالثة-ج
  :الي دراسة العالقة بين قيم إدارة العالقات وجودة التعليم الع-

  يوضح نتائج اختبار الفرضية الجزئية الثالثة) 32(الجدول
 X ALAKET 
Pearson Corrélation 1.615(**) 
Sig. (2-tailed)  .000 

X 

N 100100 
Pearson Corrélation .615(**)1 
Sig. (2-tailed) .000  

ALAKET 

N 100100 

جبة بين آراء اإلطارات المسؤولة     وجود عالقة طردية مو   ) 32(يوضح الجدول   
:  نحو جودة التعليم العالي، حيث بلغ معامل االرتباط ر        وآرائهم ،العالقاتنحو قيم إدارة    

  .0.01، وهذا ارتباط دال عند مستوى الداللة 0.61
  : نتائج اختبار الفرضية الجزئية الرابعة-د
  :لي دراسة العالقة بين قيم إدارة البيئة وجودة التعليم العا-

  يوضح نتائج اختبار الفرضية الجزئية الرابعة) 33(الجدول
 X BIAA 
Pearson Corrélation 1.600(**) 
Sig. (2-tailed)  .000 

X 

N 100100 
Pearson Corrélation .600(**)1 
Sig. (2-tailed) .000  

BIAA 

N 100100 

ين آراء اإلطارات المسؤولة    وجود عالقة طردية موجبة ب    ) 33(يوضح الجدول   
: ، واتجاهاتها نحو جودة التعليم العالي، حيث بلغ معامل االرتباط ر          البيئةنحو قيم إدارة    

  .0.01، وهذا ارتباط دال عند مستوى الداللة 0.60
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 :نتائج اختبار الفرضية العامة -3-2
  "هناك عالقة طردية موجبة بين القيم التنظيمية وجودة التعليم العالي"

  يوضح نتائج اختبار الفرضية العامة) 34(الجدول
 X (Faradia ama)y 

X Pearson Corrélation 1.677(**) 
  Sig. (2-tailed)  .000 
  N 100100 

 Pearson Corrélation .677(**)1 ف
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 100100 

 القيم التنظيمية السائدة     وجود عالقة طردية موجبة بين     )34(يوضح الجدول رقم  
، وهو ارتبـاط    0.67:داخل الجامعة وجودة التعليم العالي، من خالل معامل االرتباط ر         

  .0.01دال عند مستوى الداللة 
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  :امــاالستنتاج الع -4
نشير إلى أن نتائج هذه الدراسة محدودة بحدود البحث وطريقة اختيـار العينـة              

وفيمـا يلـي    ،  اإلحصائي المتبع في تحليل بياناتها    وأدوات الدراسة المستخدمة والمنهج     
  :التحقق من فروض البحثمع  النتائج سنعرض

نستنتج من الجداول السابقة أن درجة ممارسة الجودة داخل الجامعة ترتفع بارتفاع  -
درجة ممارسة القيم التنظيمية وتنخفض بانخفاضها حيث وردت حسب فرضيات البحث 

  :كالتالي
 :ة بدرجة ممارسة القيم التنظيميةالنتائج المتعلق -1‐4

 إدارة اإلدارة، (كانت درجة ممارسة القيم التنظيمية بأبعادها اإلدارية األربعة 
 حسب ما أكدته آراء عينة الدراسة إيجابية )إدارة المهمة، إدارة العالقات، إدارة البيئة

منها إلى بدرجة متوسطة تقع في أقل درجات اإليجابية وتقترب إلى درجات السلبية 
 إدارة –إدارة العالقات : اإليجابية مرتبة تنازليا حسب أوساطها الحسابية على التوالي

 - 3.34 – إدارة البيئة ، بمتوسطات قدرت على التوالي – إدارة المهمة –اإلدارة 
 بدرجة متوسطة دلت عنها القيم المكونة لها التي تقاربت -3.13 - 3.27 -3.29

 )10(ارسات الكلية لكل بعد، وكانت هناك آراء إيجابية لـدرجات ممارستها مع المم
القوة، العدل بدرجة فوق : قيم تنظيمية على مستوى مفردات الدراسة وهي على التوالي

ة، الصفوة، ئمتوسطة ثم الكفاءة، االقتصاد، الدفاع، القانون والنظام، فرق العمل، المكاف
 من القيم )02(اك آراء سلبية لـاستغالل الفرص وكلها بدرجة متوسطة، كما أن هن

الفاعلية ثم التنافس بدرجة : التنظيمية على مستوى مفردات الدراسة وهي على التوالي
  . ضعيفة

واتفقت هذه الدراسة مع دراسة محمد الصريصري من حيث  العالقات بين 
  .العاملين التي حظيت باألولوية في دراسته وجاءت في مقدمة العمليات المدروسة

 أن أخذ قيمة القوة في هذا البحث المرتبة األولى وتدني باقي القيم األخرى ونرى
يدل على ما أثبتته دراسة سهام بن رحمون بضعف العالقات اإلنسانية داخل المؤسسات 
التربوية وما أثبتته دراسة أسماء بن تركي في أن قيم القوانين واالنضباط في اإلدارة 

المختصة في المتابعة والرقابة ونرى أن هذا ما يفسر التعليمية ناتج عن حرص الجهات 
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حرص العاملين على تطبيق هذه القيم دون وعي بأهمية محتواها القيمي فهم يطبقونها 
خوفا ال حرصا وهو ما أثبته دخيل اهللا محمد الصريصري في أن معظم الرؤساء 

  . يهتمون بالجوانب اإلجرائية الشكلية دون االهتمام بالمضمون
 نرى أهمية غرس القيم التي تكون الشخصية الفردية والجماعية للمنظمة وهنا

وتكون بمثابة الوازع الذي يحدد ويضبط السلوك دون اللجوء إلى الرقابة والمتابعة 
الشديدة، وهو ما نراه في تجربة الشعب الياباني الذي أصبح مضرب المثل لكل األمم 

ي بالقيم األخالقية في العمل وكان ذلك والشعوب في ربط سلوكه التنظيمي واالجتماع
  .  أولى بنا كشعوب عربية وإسالمية

  :النتائج المتعلقة بدرجة ممارسة جودة التعليم العالي -2‐4
اتفقت آراء عينة الدراسة على وجود ممارسة إيجابية للجودة بدرجة متوسطة 

لبية تماما في تميل إلى السلبية أكثر منها إلى اإليجابية وكان بعد المخرجات بدرجة س
أقل درجات السلبية وهو ما يفسر ضعف النظام التعليمي داخل الجامعة وهذه النتائج 
تقاربت مع نتائج درجة ممارسة القيم التنظيمية وهو ما جعل تحقق الفرضية العامة 

ظروف العمل، العمليات ، : ممكننا وجاءت أبعاد الجودة مرتبة تنازليا على التوالي
رة العليا، المخرجات وهو ترتيب يدل على تخلخل وتردي في النظام المدخالت، اإلدا

 .  2.33 - 3.22 - 3.36 -3.38 -3.48 :التعليمي بمتوسطات قدرت على التوالي
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 : بين القيم التنظيمية وجودة التعليم العاليدراسة العالقةنتائج  -4-3
ج درجة نالحظ تقارب كبير بين نتائج درجة ممارسة القيم التنظيمية ونتائ

 ولذلك نستنتج أن درجة ممارسة الجودة ترتفع بارتفاع درجة ،ممارسة أبعاد الجودة
ممارسة القيم التنظيمية وهو ما يفسر العالقة الطردية بين القيم التنظيمية وجودة التعليم 

  .العالي كما جاء في الفرضية العامة لهذه الدراسة
  :لفرضيات الجزئية كما يليونستنتج تحقق الفرضية العامة من خالل تحقق ا

 :مستوى الجودة في ظل قيمة إدارة اإلدارة   -أ 
وجود عالقة طردية موجبة بين آراء عينة الدراسة نحو قيم إدارة اإلدارة وجودة  •

   . بمعنى تحقق الفرضية الجزئية األولى0.66= التعليم العالي بارتباط قوي حيث ر

 : مستوى الجودة في ظل قيمة إدارة المهمة   -ب 
ود عالقة موجبة بين أراء عينة الدراسة ونحو قيم إدارة المهام وأرائهم نحو وج •

 بمعنى تحقق 0.65= جودة التعليم العالي بارتباط قوي دل عنه معامل االرتباط حيث ر
 .الفرضية الجزئية الثانية

 : مستوى الجودة في ظل قيمة العالقات -ج 
 العالقات وجودة التعليم وجود عالقة طردية موجبة بارتباط قوي بين قيم إدارة •

 . بمعنى تحقق الفرضية الجزئية الثالثة0.61= العالي حيث ر
 :مستوى الجودة في ظل قيمة إدارة البيئة  -د 
وجود عالقة طردية موجبة بارتباط قوي بين قيم إدارة البيئة وجودة التعليم العالي  •

 . بمعنى تحقق الفرضية الجزئية الرابعة0.60= حيث ر
 :تعليم العالي في ظل القيم التنظيميةمستوى جودة ال  -ه 
اتضح من نتائج الفرضيات األربعة وجود عالقة طردية قوية وموجبة بين القيم  •

التنظيمية السائدة داخل الجامعة وتحقق جودة التعليم العالي بارتباط قوي دل عنه معامل 
هو ما  بمعنى تحقق الفرضية العامة و0.67: الذي قدر بـسبيرمان براون االرتباط 

يؤكد جليا االرتباط الكبير بين مستوى ممارسة القيم ومستوى الجودة في العمل داخل 
 .مؤسسات التعليم العالي

  :نورد التوصيات التاليةسوعليه 
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 :ات البحثـــتوصي -5
 لصعوبة دراسة القيم ،نرى أن نتائج هذه الدراسة نسبية وال يمكن تعميمها    
 : لذلك نوصي.الميدانحساسية موضوع الجودة ودراسته في لو

 الباحثين بهذا الموضوع وإعادة تناوله بإتباع أساليب منهجية هتماما بضرورة  
 .وإحصائية مختلفة، وأخذ عينة أكثر تمثيال على مستوى جامعات الوطن

إجراء دراسات توضح أثر الثقافة المحلية والقيم الفردية والجماعية داخل الجامعة  
  . اليعلى الجودة في التعليم الع

البحث عن واقع القيم التنظيمية التي تميز الجامعات الجزائرية سواء كانت سلبية أم  
 .إيجابية

 داخل الجامعة والتي ثبتت عالقاتها بجودة التعليم يميةظالتناالهتمام أكثر بدعم القيم  
 .العالي وخاصة الفاعلية والتنافس التي أتت بدرجات ضعيفة

جامعة إليجاد نوع من التوازن بين تنمية وتطوير االهتمام بميزانية ونفقات ال 
 .  التكنولوجيا وتنمية مهارات العاملين واكتساب الخبرات

ضرورة إصالح العملية التعليمية واستمرار تقويمها في جميع مراحلها لتفادي الخلل  
 واالستفادة من تجارب الدول العربية واألجنبية التي سبقت في هذا ،الموجودة فيها

 . وضرورة مراجعة وتجديد المناهج التعليمية،انالميد
عداد إل ،ضرورة االهتمام بالتوازن النفسي واالجتماعي والفكري لألستاذ الجامعي 

هيئة تعليمية قادرة على أداء الرسالة التنويرية للجامعة تحقيقا لجودة منتج تعليمي 
 .متميز

يد بين القيادات ويبين إيجاد اتصال تنظيمي فعال يسعى للحث على اإلبداع والتجد 
 . أهمية العمل الجماعي في تحقيق أهداف الجامعة

دعم برامج خلية ضمان الجودة المؤسسة حديثا في الجامعة لالرتقاء بالجامعة  
 واالستمرار في ، وترسيخ قيم الجودة التي تساعد على إصالح التعليم العالي،الجزائرية

ه سلوك يعي بأهمية القيم التنظيمية في توجعقد المؤتمرات المحلية والدولية لنشر الو
 وتدريب كل عمالها وإطاراتها على كيفية العمل بها ومحاربة ،األفراد داخل الجامعة

 .القيم السلبية والقضاء عليها
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تنمية الوازع الديني واألخالقي لقيم العمل وغرس مفاهيم عملية منذ المراحل األولى  
 االهتمام الدائم بتنمية المهارات وفتح أفاقواإلتقان،  علىحث تالتي ، للدراسة االبتدائية

  ....والعدل والمساواة أهمية العمل علىوجديدة للعمل واإلبداع والتطوير، 
موضوع هذه الدراسة جديد وحديث ويمكن أن يكون كبداية لتبني المعايير العالمية  

إجراء دراسات مكثفة عن طريق ، لجودة التعليم الشاملة في مؤسسات التعليم الجزائرية
في كيفية تطبيق هذا األسلوب مع الحفاظ على الخصائص الثقافية لمؤسسات التعليم 

 .الجزائرية
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  اتمةـــــــــخ

أظهرت النتائج المتحصل عليها في هذه الدراسة أهمية القيم التنظيمية المدروسـة            
 وتحديد السلوك الفردي والجماعي داخل الجامعة وعالقتهـا         ،على األداء المهني والوظيفي   

 وأثر ذلك كله على جودة التعليم العالي كأهم قطاع          ،بالتوازن النفسي واالجتماعي للعاملين   
 واللحاق بركب الدول المتقدمة في هـذا المجـال،          ،مع لتغيير نمط الحياة   يتطلع إليه المجت  

  .والوصول إلى مستوى القيادة والريادة الذي تصبوا إليه كل األمم والحضارات الراقية
 أن هناك ارتباط قوي بين درجة ممارسة القيم التنظيميـة المدروسـة             كما أظهرت 

 الجامعة كنظام يتكون    أداء ما انعكس على      وهو ،ودرجة ممارسة الجودة في التعليم العالي     
 ورأينا أن أهم مشكلة تعاني منها الجامعة هي ضعف          ... مدخالت، عمليات، مخرجات   :من

ـ ثـر   األ وبالتالي كان له     ،المخرجات الناتج عن طبيعة ممارسة القيم السائدة       سلبي فـي   ال
روسة التي نرى أنها تبـدو       هذه النتائج أهمية القيم التنظيمية المد      بينتتحقيقي الجودة، كما    

 ،كنظام اجتماعي متوازن ومنسجم يهتم بجميع النواحي التنظيمية منها واإلنسانية والبيئيـة           
 وااللتزام  ،كاالنسجام بين االهتمام بتطبيق القوانين واللوائح التنظيمية والسلطة والمسؤولية        

 واالهتمام بفاعلية الجامعة    ،ييم والترقية والمكافأة والتق   االختيارعملية  بالمعايير العلمية عند    
 : واالهتمام بالعالقات اإلنسانية مـن ناحيـة أخـرى         ،وإمكاناتها المادية والمالية من ناحية    

 تشجع على اإلبـداع   مرنة  وأثر ذلك في إيجاد بيئة تنظيمية      ،كالعدالة والمساواة والمشاركة  
  .  وروح العمل الجماعيوالتنافس اإليجابي

من الجهات المختـصة ضـرورة       كذلك    كباحثين و  عليناونالحظ أن هذا يستوجب     
تفادي المشكالت الناتجة   ، ل  القائمة على االحترام المتبادل    االهتمام بقيم العمل داخل الجامعة    

 كالفردية والتسلط والغياب والتهـرب واسـتخدام        :عن طبيعة ممارسة بعض القيم السلبية     
 وأسـلوب الرقابـة     ، طرف بعض القيادات والهيئة التعليميـة      أساليب التهديد والوعيد من   
 يؤثر سلبا على تحقيق أهداف الجامعة وعلى سير العمليـة  الذيالشديدة من طرف اإلدارة     

 وهذا سيكون له عواقب سيئة على جـودة التعلـيم           ،التعليمية وأداء الطلبة وحتى العاملين    
 القيم التنظيمية المحلية التي تميـز        كما يتوجب علينا ضرورة االهتمام بخصائص      .العالي

 ونشر الوعي بأهمية القيم التـي       ،جامعاتنا وحتى جميع مؤسساتنا التعليمية بجميع مراحلها      
 تساعد على استخراج أفضل مـا فـي         ،تساعد في إرساء ثقافة تنظيمية ذات اتجاه إيجابي       

 نوعي ومتميز   العنصر البشري من قدرات ومهارات وتنميتها من أجل تحقيق تعليم عالي          
  .الجزائريةفي جميع مراحله وفي جميع مؤسسات التعليم 
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:RESUME EN FRANÇAIS

      Les sociétés modernes tiennent toujours à valoriser les valeurs du
travail, de l'assiduité, la science, la perfection professionnelle et le sérieux
chez les peuples depuis le jeune âge, afin qu'ils deviennent dignes des
grandes responsabilités. Pour cela ces sociétés sont entrain de développer
les systèmes d'enseignement pour avoir des résultats meilleurs dans la
qualité des leurs diplômés.
     Dans le but de s'intéresser aux valeurs dans nos université, et leurs
importance, cette recherche étudie la relation entre les avis des cadres
responsables envers les valeurs organisationnelles avec ses quatre
démentions et leurs avis envers la qualité de l'enseignement supérieur.
Pour clarifier et mettre au point cette problématique, nous avons mis une
grand hypothèse avec quatre hypothèses partielles, qui suppose qu'il ya
une relation positive entre les avis des cadre responsables envers les
valeurs organisationnelles et leurs avis envers la qualité de l'enseignement
supérieur.
     Nous avons appliqué dans cette étude la méthode descriptive
analytique avec un échantillon de (100 professeur universitaire statutaires
sur 827), et nous avons fais deux questionnaires chacun avec 30
questions; le premier étudie les avis des cadres responsables envers les
valeurs organisationnelle dans chaque administration, en plus les
renseignements personnelle; et le deuxième étudie les avis des cadres
responsables envers la qualité d'après cinq dimensions. L'étude déduit que
le degré d'application des valeurs organisationnelles par rapport à leurs
quatre dimensions et assez moyen, ce qui a répercuté sur le niveau de la
qualité, et qui a prouvé une corrélation forte dans les valeurs de la gestion
administrative, de la gestion des missions, et ainsi des relation, ce qui
réalise les hypothèses partielles de l'étude, et le résultat montrent aussi
que les valeurs organisationnelles sont liées à la réalisation de qualité
dans l'enseignement supérieur, ce qui est bien prouvé par le coefficient de
corrélation de SPEARMAN, avec la relation positive entre les valeurs
organisationnelles à l'université de MOHAMED KHEIDHER. BISKRA,
et la réalisation de la qualité dans l'enseignement supérieur et ainsi
l'hypothèse est bien constatée.



:THE ENGLISH SUMMARY

Modern societies are always giving great importance to work values,
assiduity, science, professional perfection and seriousness in people till
childhood, in order to take their responsibilities. So for this purpose
societies are developing teaching and learning systems to get better
results in the quality of its graduates.
     Being interest in existing values in our universities, and their
importance, this study is dealing with the relationship between the
responsible management's opinions about organizational values with its
four dimensions and their opinions about the quality of higher education.
To study and clarify this problematic issue, we had take this hypothesis
with four partial ones, that are supposing a positive   relationship between
responsible management's opinions about organizational values and their
opinions about higher education's quality.
     We did apply in this supply the descriptive analytical method with a
sample of (100 professors from 827one), we'd made two questionnaires,
each one with 30 questions, the first study responsible management's
opinions about organizational values in every management
(administration), and the personal information's additionally; The second
question nary study responsible management's opinions about the quality
of high education according to five dimensions. The study find that the
level of organizational values 's application is average, what give
repercussions on the level of quality, and it  proves a strong correlation in
values of administrative management, mission's management, and
relationships too, what realize the partial hypothesis of the study, and
results show us that organizational values are linked to the realization of
higher education's quality, it's proved by the coefficient of correlation of
SPEARM,AN, with the positive relationship between organizational
values in MOHAMED KHEIDHER University of BISKRA, and the
quality of higher education réalisation, and so the hypothesis is proved.
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