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  الملخص

في جامعـة آل    العاملين اإلداريين    الجودة الشاملة من وجهة نظر       إدارة  األداء الجامعي في ضوء     تقييم الدراسةهدفت        
ء  األدا تقيـيم والمـسمى الـوظيفي،على     ،وسـنوات الخبرة  ،  المؤهـل العلمـي   وأثر كل مـن النـوع االجتماعي،و       ، البيت

 بدرجة  األداء الجامعي مستوى تقييمجاء:وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية ،فرداً)122(وتكونت عينة الدراسة من.الجامعي
 إدارة  ضوء فيالجامعي   األداء    تقييم في مستوى كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية          .تقدير متوسطة 

،والمؤهـل  متغيـر النـوع االجتماعي     إلـى     تعـزى  البيتفي جامعة آل     اإلداريين   العاملينالجودة الشاملة من وجهة نظر      
وأوصى الباحث بعقد دورات تدريبية على إدارة الجودة الـشاملة تـشمل جميـع       .العلمي،وسنوات الخبرة،والمسمى الوظيفي  

  .العاملين في الجامعة لنشر ثقافة إدارة الجودة الشاملة
  .،جامعة آل البيت،العاملين اإلداريين إدارة الجودة الشاملة الجامعي،األداء، تقييم:لمفتاحيهاالكلمات 

  :مقدمة ال

 يتطلـب   إذ في المنظمات المعاصرة     اإلستراتيجيةتعد تطبيقات إدارة الجودة الشاملة من المهمات        
ليـة    البشرية بهدف استثمار المـوارد الماديـة والما        واإلمكانياتاألداء االستراتيجي الفاعل حشداً للجهود      
  .استثماراً يحقق التميز في األداء التنظيمي

 الحديثة الموجهة التي تقوم على المـزج        اإلدارية الجودة الشاملة على عدد من المفاهيم        إدارةوترتكز       
 ، والجهود االبتكارية وبين المهارات الفنية المتخصصة من أجل االرتقاء بمـستوى             اإلداريةبين الوسائل   

 لتحـسين  اإلداريـة والتطوير المستمرين ، وقد بدأت في تطبيقه العديد من المؤسـسات        األداء والتحسين   
 التحديات الصعبة،وكسب رضـا الجمهور،وقـد       مواجهة ، وتطوير نوعية خدماتها والمساعدة في        إنتاجها

 الحكومية والخاصة، نجاحات كبيرة،نتيجة تطبيق هذا المفهوم،خاصة في بعـض           اإلداريةحققت المنظمات   
 إداريا أسلوبا الجودة الشاملة،  إدارةدول المتقدمة مثل اليابان،وأمريكا ، وفرنسا،وبريطانيا،وأصبح مفهوم        ال

وتتضمن مفهوم  ).2002السعود،(اإلدارةمهماً من خالل ما حققه هذا النمط الجديد من نجاحات ملموسة في             
ات اإلدارية لذلك علـى  اإلدارات       إدارة الجودة الشاملة مجموعة من العناصر الالزمة لنجاحه في التنظيم         

التأكد من مدى توافر هذه العناصر والمتطلبات الالزمة إذا رغبت في تحقيق الفائدة من خالل تبني هـذا                  
المفهوم فالتزام اإلدارة العليا بمبدأ تحسين الجودة وتوفير كل الدعم والمساعدة والتخطيط المستمر ، والعمل 

دمة ، وتدريب المدراء والعاملين على برامج إدارة الجودة الشاملة وتـوفير  على االهتمام بالمستفيد من الخ    
 عمليـات صـنع القـرار اإلداري وعلـى          فيبيئة عمل مناسبة ، إضافة إلى ضرورة مشاركة العاملين          

 علـى رضـاهم ورغبـتهم فـي العمـل وتحملهـم للمـسؤولية        اًالمستويات اإلدارية كافة ينعكس إيجابي    
 قدرة المؤسسة التربوية على تقديم خدمة بمستوى        عنياإلدارة التربوية فأن الجودة ت    في   و ).2003،اللوزي(

الطلبـة ، أوليـاء     (عاٍل من  الجودة المتميزة ، وتستطيع من خاللها الوفاء باحتياجات ورغبات عمالئها              
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عادة ، وبالشكل الذي يتفق مع توقعاتهم ،وبمـا يحقـق الـس           )أصحاب العمل ،المجتمع ، وغيرهم      ،  األمور
والرضا لديهم ، ويتم ذلك من خالل مقاييس موضوعة سلفاً لتقييم المخرجات،والتحقق من صـفة التميـز                 

 فالمنـاهج   المعاصـر، وتعد جودة التعليم إحدى المسائل الحيوية في نظام التعلـيم            ).2002السعود،(فيها
  تحسناً محـدوداً فـي األداء      والبرامج التعليمية التي طبقت لتحسين نوعية التعليم في الماضي  قد أبرزت           

، غير أن جودة التعليم ال يزال موضوعا مثيرا للجدل حيث أن النظـام              األكاديمي في المدارس والجامعات   
التعليمي القائم في العديد من بلدان العالم ال يهيئ الطلبة لسوق العمل بصورة كافية، وال يمنحهم الفرصـة               

تزال النظم التعليمية، تواجه تحدياً كبيراً تمثل في تحسين جودة          وما  .)2003الموسوي ،   ( إبداعاتهم   إلبراز
التعليم الذي تقدمه المؤسسات التعليمية ، لذا فأن التحديات العلمية والتكنولوجية واالقتـصادية والمطلـب               

 من أجل مدى واسع للتعليم  والحاجة لالستخدام األمثل لإلمكانيات المادية والبـشرية ،               ياالجتماعي القو 
لضغوط من أجل التنمية كل ذلك دعى الحكومات أن تستجيب لهذا المطلب ، وأصبح تحسين جودة التعليم                 ل

وتواجه الجامعات تحدياًً كبيراً يتمثل في ).2006بدح،(هدفاً أساسياً ألجل تحسين السياسات التعليمية الحالية    
ووسائلها ، والثـورة المعلوماتيـة       والتطور الهائل في نظم  االتصاالت        المعرفة،النمو السريع في مجال     

والتكنولوجية الحديثة واالهتمام المتزايد بقيمة  التميز والجودة بالمعنى الشامل والـذي يعبـر عـن أداء                 
لـذا أصـبح مـن        ).الطالب،سوق العمـل  (األعمال بطريقة صحيحة من أول مرة لتحقيق رضا العميل        

م الحديثة والمعايير النمطية في كل مستوى إداري الضروري على الجامعات أن تعمل على إدخال تلك النظ
في الجامعات حتى تضمن البقاء واالستمرار والوقوف أمام المنافسة مع الجامعات على المستوى المحلـي               

  .)2006،علوان(واإلقليمي والعالمي
  :الشاملةمفهوم إدارة الجودة 

 أن هناك بعـض     إال الجودة الشاملة،  دارةإاليوجد تعريف متفق علية لدى المفكرين والباحثين بشأن               
 محاولة لوضع تعريـف     أول الجودة الشاملة فمثالً كانت      إدارةالتعاريف التي أظهرت تصور عام لمفهوم       

 للمؤسسة التي تـدرك     اإلداريةالفلسفة  "بأنهامنظمة الجودة البريطانية      الجودة الشاملة من قبل    رةاإدلمفهوم  
عرفت و).2000حمود،"( المشروع معا  أهدافت المستهلك وكذلك تحقيق     من خاللها تحقيق كل من احتياجا     

 من المزايا وخصائص المنتج     مجموعة"الجودة بأنها  لضبط   األمريكية الجودة الشاملة من قبل الجمعية       إدارة
 جابلونـسكي   أمـا . )Reeves&Bedner,1994( الخدمة القادرة علـى تلبيـة حاجـات المـستفيدين          أو

(Jablonski,1991) ف إدارة الجودة الشاملة بأنها شكل تعاوني ألداء األعمال يعتمد على القـدرات              فيعر
والمواهب الخاصة لكافة العاملين في المنظمة لتحسين اإلنتاجية والجودة بشكل مستمر عن طريـق فـرق       

فلسفة إدارية عصرية ترتكز على عدد من المفاهيم اإلدارية الحديثـة           ): 2000(ويعتبرها الخطيب . العمل
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موجهة التي يستند إليها المزج بين الوسائل اإلدارية األساسية والجهود اإلبتكارية وبين المهارات الفنيـة               ال
   .المتخصصة من أجل االرتقاء بمستوى األداء والتحسين والتطوير المستمرين

ة أنها إستراتيجية إدارية ترتكز على مجموع     :  إدارة الجودة في التربية    Rhodes),1992 (ف رودس ريعو
من القيم وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي نتمكن في إطارها مـن توظيـف مواهـب العـاملين                   

ن المـستمر   يواستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبـداعي لتحقيـق التحـس              
ة في الجامعـات    المفاهيم المهمة في إدارة الجودة الشامل     )2000(وقد حدد كل من أبو نبعه ومسعد      .للمنظمة

  :على النحو اآلتي
مجموعة العالقات المتبادلة للخطط والسياسات والعمليات واألساليب واألفراد واألجهـزة الالزمـة            :النظام

 .لتحقيق أهداف الجامعة

السياسات والمناهج والمراحل والحاجات الذاتية التي تستخدم في تحقيق العمليات العلميـة     :العملية التعليمية 
 . بصورة متميزة داخل الجامعة وخارجهاوالبحثية

 .البناء اإلداري والتنظيمي للجامعة الذي يخدم أهداف الجامعة ووظائفها:الهيكل الجامعي

  .مجموعة المناهج النظمية واألساليب المتالفية والتكنولوجيا المتعلقة بها الضرورية ألداء الوظيفة:األساليب
  :ألجنبية على مؤسسات التعليم العالي ومن هذه الدراسات إجريت عدد من الدراسات العربية واكما

 درجة إمكانية تطبيق بعض مفاهيم إدارة الجودة      ر التعرف إلى تقدي    هدفت )2002(دراسة الكيومي   
عـضو هيئـة    ) 137(إداريـاً و  ) 44(في كليات التربية في سلطنة عمان، وقد تكونت عينة الدراسة من            

ن وجهة نظر كالً من اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس فـي سـلطنة             تدريس، وقد توصلت الدراسة إلى أ     
عمان وقد جاءت متطابقة في درجة إمكانية تطبيق بعض مفاهيم إدارة الجودة الشاملة، وإن إمكانية تطبيقها       
كانت عالية على كل مجاالت الدراسة باستثناء مجال استخدام الطريقة العلميـة، حيـث جـاءت بدرجـة         

التركيز على رسالة المؤسـسة، وصـناعة اتخـاذ القـرار،           : انت مجاالت الدراسة هي     متوسطة، وقد ك  
والالمركزية اإلدارية، واالستقاللية، واستخدام الطريقة العلمية، وعمل الفريق، والتدريب المستمر، والتقويم 

  .المستمر
درجة إمكانية  دراسة هدفت إلى تطوير أنموذج إلدارة الجودة الشاملة وبيان          ) 2003(وأجرى بدح   

القيـادة ورسـالة    : تطبيقه في الجامعات األردنية العامة ، وقد تكون األنموذج المفتوح من مجاالت هـي             
الجامعة، والثقافة التنظيمية، ونظم المعلومات، والتخطيط االستراتيجي، وإدارة الموارد البـشرية، وإدارة            

مـن  ) 508(اجعة، وقد تألفت عينة الدراسة من       العمليات، والتحسن المستمر، ورضا العمالء، والتغذية الر      
عمداء ورؤساء األقسام األكاديمية، ومديري الوحدات اإلدارية لجميع الجامعات األردنية، وقد بينت الدراسة 
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أن إمكانية تطبيق األنموذج المقترح جاءت بدرجة كبيرة، وأن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية في درجة                 
  . بين العمداء ورؤساء األقسام ومديري الوحدات في الجامعات ولصالح العمداء إمكانية تطبيق األنموذج

دراسة هدفت إلى معرفة مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الـشاملة فـي          ) 2004 (عالونهوأجرى  
الجامعة العربية األمريكية من وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية ، وتحديد أكثر  مبادئ إدارة الجـودة                 

ثر متغيرات ، الجـنس ، المؤهـل        أتطبيقياً في الجامعة كما يراها أعضاء هيئة التدريس ودراسة          الشاملة  
 والكلية التي يدرس فيها والعمر على مستوى التطبيق         ،العلمي ، سنوات الخبرة ، الجامعة التي تخرج فيها        

عربية األمريكية بدرجـة   وبينت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعة ال            .
 وتطويرها أما   ةالتعليميكبيرة على مجال تهيئة متطلبات الجودة في التعليم ومجال متابعة العملية التعليمية             

مجال تطوير القوى البشرية واتخاذ القرار وخدمة المجتمع فقد جاءت بدرجة كبيرة وبينت نتائج  الدراسة                
يق مبادئ إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغير الجنس والمؤهل         عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مدى تطب       

  .العلمي وسنوات الخبرة ، والجامعة التي تخرج فيها ، والكلية التي يدرس فيها ، والعمر 
معرفة إمكانية تطبيق معايير إدارة الجـودة الـشاملة فـي           " دراسة هدفت ) 2004(أجرى الغميز 

" هة نظر مدير الدوائر ورؤساء األقسام في وزارة التربية والتعليم         مؤسسات التعليم العالي السعودية من وج     
مجاالت، وتم  ) 7(فقرة موزعة على    ) 50(ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانه تكونت من          

مدير دائرة ورئيس قسم وبينت نتائج الدراسة، كان ترتيب مجـاالت           ) 57(توزيعها على عينة مكونة من      
 معايير إدارة الجودة الشاملة حسب استجابات أفراد العينة على أداة الدراسة مرتبة تنازليـاً               إمكانية تطبيق 

مجال مرافق المؤسسات، مجال القيادة، مجال التخطيط، مجال التعلم والتعليم، مجـال            : على النحو التالي  
تائج عدم وجود فروق ذات     التقويم، مجال الموارد البشرية والمالية، مجال التغذية الراجعة، كما أظهرت الن          

داللة إحصائية على جميع مجاالت الدراسة واألداة ككل تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ما عـدا مجـال                 
التقويم وذلك لصالح رئيس القسم، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على جميـع                 

  .مجاالت الدراسة واألداة ككل تعزى لمتغير المؤهل العلمي
درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعة البلقاء "دراسة هدفت معرفة ) 2004(وأجرى درادكة 

، وألغراض الدراسة قام الباحث بتطوير استبانه نموذج الخطيب إلدارة الجودة الشاملة وتكونت             "التطبيقية
قائـد تربـوي،   ) 96(فقرة موزعة على سبع مجاالت تم تطبيقها على عينة مكونة من      ) 82(االستبانه من   

وبينت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء القادة التربويين تعزى لمتغير المسمى                
الوظيفي على المقياس ككل وعلى المجاالت الفرعية، كما أشارت النتائج إلى وجود فـروق ذات داللـة                 

مجـال هيكـل    :  المجاالت الفرعية التالية   إحصائية في آراء القادة التربويين تعزى إلى التخصص، وعلى        
التنظيمي واألنظمة والعمليات، ومجال إدارة الموارد البشرية والمالية، ومجال البيئة التنظيميـة، ومجـال              
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نظام إدارة المعلومات لصالح فئة التخصص، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في                
غير الرتبة األكاديمية على المقياس ككل وعلى المجاالت الفرعية لـصالح           آراء القادة التربويين تعزى لمت    

  .األستاذ
دراسة هدفت التعرف على واقع نظام التعلـيم فـي   ) 2005(وأجرى أبو سمرة وزيدان والعباسي      

جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة  الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها ، وتأثير                  
لجنس ، والكلية ،والخبرة ، والدرجة العلمية في استجابات أعضاء هيئة التدريس وتكونت عينـة               كل من ا  

عضو هيئة تدريس وأظهرت نتائج الدراسة أن واقع نظام التعليم في جامعة القدس في              ) 175(الدراسة من   
ا أظهرت نتائج ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كان منخفضاً ، كم   

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح أعضاء الهيئة التدريسية الذكور ،وعدم وجود فروق  ذات 
 ) .الكلية ، الخبرة ، الدرجة العلمية ( داللة إحصائية تعزى لمتغيرات 

عـات  دراسة هدفت إلى تحليل قياس واقع إدارة الجودة الشاملة في الجام     ) "2006(أجرى أبو فارة    
الفلسطينية في الضفة الغربية، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث أسلوب االستبانة تم تطبيقهـا علـى       

من أعضاء هيئة التدريس تم اختيارهم بصورة عشوائية، وأظهرت نتائج الدراسة           ) 234(عينة مكونة من    
 عناصر إدارة الجودة الـشاملة  أن الجامعات الفلسطينية ال تولي اهتماماً جوهرياً بسبعة عناصر رئيسة من     

وهي التركيز على المستفيد، والثقافة التنظيمية، وتصميم العملية، ودعم اإلدارة العليا للجودة، والتحـسين              
  .المستمر، والتركيز على العاملين، والعالقة مع الموردين

 إدارة هدفت  إلى التعرف على مـدى تطبيـق أبعـاد   ) 2006(أما دراسة التلباني واألغا وحجاج   
الجنس، العمر،   : ثر متغيرات أ غزة و  –الجودة الشاملة في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة األزهر          

، وسنوات الخبرة والجامعة التي تخرج فيها والمؤهل العلمي ، والقسم الذي يدرس فيـه               الرتبة األكاديمية 
في كلية االقتـصاد والعلـوم اإلداريـة        عضو هيئة التدريس في درجة مدى تطبيق أبعاد الجودة الشاملة           

أن درجة تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة فـي كليـة االقتـصاد             :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية      .
روق ذات دالله إحصائية فـي      فوالعلوم اإلدارية بصورة متوسطة ، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود            

 الرتبة األكاديمية، سنوات الخبـرة ،       : االقتصاد تعزى لمتغيرات   مدى تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في كلية      
  .العمر

دراسة هدفت إلى معرفة إمكانية تطبيق مبـادئ وفلـسفة إدارة الجـودة             ) 2006(وأجرى علوان   
) الخبرة  الـصفة الوظيفيـة ، والعمـر       ( ثرأ ، إضافة إلى معرفة      الليبيةالشاملة في كليات جامعة التحدي      

أن إمكانية تطيـق مبـادئ إدارة   :وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية  فردا،) 811(اسة منوتكونت عينة الدر
لتطبيق في كليات الجامعة في جميع لالجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هي غير مالئمة     
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الخبـرة  (كما أشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة معنوية بين المتغيـرات          .الشاملةمجاالت إدارة الجودة    
  .الجامعةفي إمكانية تطيق إدارة الجودة الشاملة في كليات  )رالوظيفية، والعمالعلمية والصفة 

هدفت التعرف إلى تطبيق العاملين في كلية التجارة بجامعـة النيلـين            ) 2007(دراسة عبد الحليم وبحر      
ق الجودة  برة بجامعة النيلين ال تط    أن كلية التجا  : للجودة الشاملة ، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية          

هناك إمكانيات واسعة لتطبيق الكلية إلدارة الجودة الشاملة ،كما أظهرت النتائج أن الشاملة في الوقت الحالي
  .من أجل تحسين األداء ، هناك عدة مقومات تقف حجر عثرة أمام تحسين األداء داخل الكلية 

 تطبيق نظام إدارة الجودة وآثرها  على أداء كليات العلوم هدفت التعرف على مدى ) 2008(دراسة غانم     
فرداً من العـاملين فـي      ) 120(اإلدارية واالقتصادية في الجامعات الفلسطينية وتكونت عينة الدراسة من          
ق نظام إدارة الجودة يعمل على      يبعض الجامعات الفلسطينية وبينت النتائج أن أفراد العينة موافقون أن تطب          

وبينت النتائج ).، أولياء األمور  وأرباب العمل      الطالب(وتطويره باستثناء رضا المستفيدين   داء ،   تحسين األ 
المستوى (عدم وجود فروق في إجابات أفراد العينة حول مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة وفقاً لمتغيرات              

  ) . التعليمي ، الجامعة ، التخصص 
  :الدراسات األجنبية

هدفت معرفة تصورات مديرو المدارس المهنية بوالية أوهايو "بدراسة ) Ennis, 1996(قام أنيس 
، لـذلك فقـد     "في الواليات المتحدة األمريكية حول أهمية استخدام إدارة الجودة الشاملة في هذه المدارس            

مدير مدرسة مهنية، لمعرفة اتجاهاتهم وسلوكهم تجـاه إدارة         ) 143( على عينة تكونت من      استبانهوزعت  
دة الشاملة، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى اتفاق معظم أفراد العينة لضرورة استخدام هـذا المـنهج                 الجو

  .اإلداري الجديد في هذه المدارس
هدفت إلى تحديد مقارنـة تـصورات   "دراسة) Christrofferson, 1997(أجرى كريستوفرسون 

 وكليات المجتمع بوالية أيوا في الواليات       الهيئة التدريسية والمدراء حول إدارة الجودة الشاملة في مدارس        
المتحدة األمريكية بهذه الوالية األمريكية، ومحاولة التعرف على الفرق بين تطبيق إدارة الجودة الـشاملة               

منطقة تعليمية وكلية مجتمع، وقد أظهرت نتـائج        ) 115(والمدارس بهذه الوالية األمريكية لذلك تم اختيار        
مع والمناطق التعليمية العامة كانـت تعتقـد أن إدارة الجـودة الـشاملة مناسـبة      الدراسة أن كليات المجت  

لمؤسساتها، لذلك بدأت تنفذ الفلسفة الخاصة بها، وعقدت دورات تدريبية داخليـة وخارجيـة للمـديرين                
وا، تبين  والمعلمين، إال أنه بعد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كليات المجتمع والمناطق التعليمية بوالية أي              

عدم االستفادة الكاملة من هذا المنهج اإلداري الجديد، وبررت نتائج الدراسة ذلك لعدم وجود خطط كافيـة            
  .من البداية حول اآللية التي سيتم بها تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في هذه المؤسسات التربوية
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علمـين حـول إدارة   دراسة هدفت معرفة وتحديد تصورات الم) Elliott, 1998(وأجرى إليوت 
) 20(الجودة الشاملة ومدى ارتباطها باستراتيجيات وممارسات التعليم، لذلك فقد تم اختيار عينة تكونت من 

معلماً قسموا إلى مجموعتين، المجموعة األولى تناولت مشروع تعلم مختبري، والمجموعة الثانية تناولـت   
ابالت للمجموعتين وتوجيه أسئلة إليهم حول أفـضل        نظام مدرسي إلدارة الجودة الشاملة، ثم تم إجراء مق        

األساليب إلدخال إدارة الجودة الشاملة للمدرسة ومن خالل أجوبتهم توصل الباحث إلى عدد من التصورات 
  .حول انسب استراتيجيات التعلم باالعتماد على إدارة الجودة الشاملة

في أي المنـاطق التعليميـة فـي        حول إدارة الجودة    ) shipe,1998(وفي دراسة قام بها شايب      
الواليات المتحدة األمريكية وصفت الدراسة األساليب الفعالة الستخدام إدارة الجودة الشاملة في أي المناطق 
منطقة تعليمية، من حيث معرفة الظروف في هذه المنطقة التعليمية قبل تطبيـق هـذا األسـلوب اإلداري       

بيقها، وطرق المحافظة على النجاح المتوقع عند تطبيـق إدارة          الجديد، وسبب اختيار التدريب للجميع لتط     
الجودة الشاملة في المناطق التعليمية، وبعد أربع سنوات من التطبيق تم جمع البيانات والمعلومـات عـن                 
طريق توزيع االستبانات وعن طريق المقابالت لعينة من المدراء والمعلمين والطالب وأوليـاء األمـور               

في الواليات المتحدة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أهمية إدارة الجودة الشاملة فـي تطـوير     بمنطقة تعليمية   
  .العملية التعليمية التعلمية بالمنطقة، حيث اتفق الجميع على نجاعة هذا المنهج اإلداري الجديد

هدفت إلى معرفة اآلمال األولية والظـروف       ) "Hernandez,2002(وفي دراسة قام بها هرناندز      
اهنة إلدارة الجودة الشاملة في المدرسة وكيفية تنفيذها، ومدى االستفادة من تطبيقها في مدارس واليـة                الر

مدرسة من مدارس الوالية شـملت المـشرفين ومـدراء المـدارس            ) 14(تكساس، وقد اختير عينة من      
ن إدارة الجودة   فرد، وأظهرت البيانات بأ   ) 13000(والمعلمين والطالب وأولياء األمور، حيث بلغ عددهم        

الشاملة كانت تفرض من األعلى بدء بالمشرفين ثم مساعديهم للخـدمات التدريـسية ثـم إدارة المدرسـة       
فالمعلمين، وقد تم تدريب المدراء والمعلمين أثناء الخدمة عن طريق تقديم دروس مستمرة بهدف تعريفهم               

ن ابرز نتائج الدراسة الدعوة إلى إيجـاد      بالمنهجية الصحيحة لتطبيق هذا األسلوب اإلداري الجديد وكان م        
طرق أفضل لتقييم فاعلية إدارة الجودة الشاملة في المدارس، كما توصلت الدراسة إلى التطوير والتحسين               

  .المستمر ال يرتبط فقط بإدارة الجودة الشاملة كما كان سائد
لجودة الشاملة في  دراسة هدفت التعرف إلى إمكانية تطبيق إدارة ا       )Hurst,2002(وأجرى هورست 

جامعة نورث ويسترن واستخدم الباحث أسلوب المقابالت ومراجعة السجالت الصفية والمالحظة كأدوات            
  .للدراسة وجمع البيانات وتوصلت الدراسة إلى أن كليات الجامعة تطبق فعالً مفاهيم إدارة الجودة الشاملة
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 اإلحصائية ت، والمعالجا النتائجر، وتفسيداةوقد أفاد الباحث من الدراسات السابقة الذكر في بناء األ
 عن تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة كونها الدراسة ا، أم اإلطار النظريي، وفالمستخدمة

  . عينة من العاملين اإلداريين فيهاى، وعلاألولى التي تطبق على جامعة آل البيت
  :الدراسة مشكلة 

شكل ب إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية        عاييرايد عالمياً لتطبيق م   نتيجة االهتمام المتز            
 المتمثلة بمدخل إدارة الجودة     للمفاهيم اإلدارية عام والجامعات بشكل خاص وتمشياً مع االتجاهات الحديثة         

قتـصادية  الشاملة التي من شأنها مواجهة التغيرات المتسارعه في المجاالت المعرفية والتكنولوجيـة واال            
والثقافية وإيجاد الحلول الممكنة للمشكالت المرتبطة بالمنافسة بين مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات سوق             
العمل من األيدي العاملة المؤهلة التي تلقى استحسان ورضا من المجتمع ومؤسساتها المختلفة اإلنتاجيـة               

 كان األردن السباق باألخـذ      منها،التعليمية  والخدمية وضمان التقدم المستمر في جميع المجاالت وخاصة         
 العلم في مجال الفكر التكنولوجي من أجل دعم الهياكل التنظيمية للمنظمات المختلفـة              إليهخر ما توصل    آب

 خاصـة، ء كانت رسـمية أو      امنها الجامعات بشكل خاص لمواجهة النمو المتزايد في عدد الجامعات سو          
  والمحافظة على نوعيـة      الجامعي،نتيجة الطلب االجتماعي على التعليم      وزيادة عدد الطلبة الملتحقين بها      

المخرجات التعليمية من الجامعات األردنية بشكل عام وجامعة آل البيت بشكل خاص لمواجهة متطلبـات               
 أو  العـالمي، سوق العمل والتحديات العالمية المتمثلة بالمنافسة المستمرة بين الجامعات علـى المـستوى              

كل ذلك يـستلزم    الخريجين، وبالتالي المساهمة في الحد من ظاهرة البطالة في صفوف           ي، والمحل اإلقليمي
 التي ثبت فيها    العالمية،األمر من الجامعات بشكل خاص تحديث أساليبها اإلدارية التي تأخذ بها الجامعات             

 األداء الجامعي في ضـوء     الدراسة لتقييم نجاح مدخل إدارة الجودة الشاملة كل ذلك يدعو إلى القيام بهذه            
  . في جامعة آل البيتالعاملين اإلداريين  الجودة الشاملة من وجهة نظر إدارة

  :وأسئلتها هدف الدراسة 

العـاملين   الجودة الشاملة من وجهة نظـر         إدارة  األداء الجامعي في ضوء     تقييم هدفت الدراسة            
  :اآلتيةعن األسئلة ، من خالل اإلجابة في جامعة آل البيتاإلداريين 

في العاملين اإلداريين    الجودة الشاملة من وجهة نظر        إدارة  األداء الجامعي في ضوء    ما مستوى تقييم  . 1  
   .؟ جامعة آل البيت

 األداء الجامعي    مستوى تقييم  في) α≥0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          . 2  
 :متغيرات إلى  تعزىالبيتفي جامعة آل العاملين اإلداريين  وجهة نظر  الجودة الشاملة من إدارةفي ضوء

  .؟ الوظيفيى، والمسموسنوات الخبرة العلمي،والمؤهل  االجتماعي،النوع 
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  :الدراسة أهمية 

 وهو إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها  حديث،تكمن أهمية هذه الدراسة كونها تتناول موضوع إداري                
 نظراً ألهمية هذا القطاع التعليمي في رفد المجتمع بالطاقة البشرية المؤهلة الواعيـة              الجامعي،في التعليم   

 وذلك الن المنافـسة علـى       العمل، وهي المطلوبة في ظل المنافسة الشديدة في سوق          الجيدة،ذات النوعية   
نشر الوعي بثقافة   وتبرز أهمية الدراسة أيضاً في مساهمتها في        .نعيشالنوعية أصبحت سمة العصر الذي      

 والذي  يثبت كفاءة وفعالية هذا       الجامعي،إدارة الجودة الشاملة لدى القيادات اإلدارية المشرفة على التعليم          
المدخل ٍاإلداري المعاصر في التطبيق العملي في العديد من جامعات العالم فـضال عـن مـساعدة إدارة                  

ي إلقاء الضوء على المؤشرات ذات العالقـة بمـستوى          الجامعة من خالل النتائج التي يتم التوصل إليها ف        
 الجامعي ، والتي هي بمثابة البيانات البحثية التي يستند إليها صـناع القـرار                األداء الجودة المطلوبة في  

 إدارة الجـودة الـشاملة فـي جامعـة آل البيـت ،       معايير تطبيقدرجةاإلداري في إدارة الجامعة حول     
  . في الجامعة العمل اإلداريحسين لالسترشاد بها  لتجويد وت

  :المصطلحاتتعريف 

  :هيو تعريفها، ضرورة مصطلحات يرىأستخدم الباحث في هذه الدراسة عدة      
 هي  إستراتيجية إدارية تستخدمها المؤسسات لتحسين وتطوير نوعية خـدماتها            :الشاملةإدارة الجودة    - 

اللـوزي،  ( فظة على استمرارية البناء التنظيمـي فيهـا       وإنتاجها والمساعدة في مواجهة التحديات والمحا     
بأنها نظام متكامل يرتكز على إمكانيـة إيجـاد         ) 2007( وزيدان والعباسي    سمرة،ويعرفها أبو    ) .2003

ثقافة تنظيمية لدى الجامعة تجعل اإلداريين وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة متحمسين لكل ما هو جيـد                
 وتعرف إجرائياً بأنها الدرجة الكلية الستجابات       المجتمع، وفاعلية تلقى استحسان     لتخرج طلبة بأعلى كفاءة   

  .المستخدمة الدراسة أداةأفراد عينة الدراسة من خالل إجاباتهم على 
 هي أحدى الجامعات األردنية الرسمية وموقعها الرئيسي في محافظة المفرق تأسست            :البيتجامعة آل    -

 وأنظمة وأعراف وتقاليد أكاديمية معينة تتمثل       معين، ذات هيكل تنظيمي     م وهي مؤسسة علمية   1993عام  
 وتتألف من عدد من الكليات والمعاهـد واألقـسام          المجتمع،وظيفتها في التدريس والبحث العلمي وخدمة       

 ومنهـا  البكالوريوس، وتقدم برامج دراسية متنوعة في تخصصات مختلفة منها ما هو في مستوى       العلمية،
  .الماجستير مستوى الدراسات العليا ما هو في

 كاتـب إداري،   رئيس شعبة،  مدير، :بمسمى وظيفي  هم العاملين في جامعة آل البيت ممن هم          : العاملين -
   .م2010/2011 جامعي للفصل الدراسي األول من العام الساعد مديروم

 مدير، :بمسمى وظيفين  في جامعة آل البيت ممالعاملين  علىاقتصرت هذه الدراسة  :الدراسـة محددات  
  .م2010/2011 جامعي للفصل الدراسي األول من العام الساعد مدير ومكاتب إداري، رئيس شعبة،
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  الـدراسـة وإجـراءاتهـا
   ة التحليلي باستخدام أدا المسحياتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي:منهج الـدراسـة

للعـام  العاملين اإلداريين في جامعة آل البيـت         جميع    يتكون مجتمع الدراسة من    :مجتـمع الـدراســة 
  .موظف) 825( والبالغ عددهم 2010/2011 دراسيال

 وتـشكل   العشوائية تم اختيارهم بالطريقة     موظف) 135( تكونت عينة الدراسة من      :عيــنة الـدراسـة 
 هنـاك   أنعتها تبين    وبعد مراج  استبانه، ) 128(  تم استرجاع     من المجتمع  %)16( هذه العينة ما نسبته     

 والتي اإلحصائياستبانه تم اعتمادها للتحليل )122(غير صالحة للتحليل تم استبعادها وقد تبقىاستبانات )6(
من مجموع مجتمع الدراسة، ويوضح الجدول      %) 15(من عينة الدراسة وما نسبته      %)90(ما نسبته شكلت  

مؤهل العلمي،سنوات الخبرة،والمسمى تماعي، الالنوع االج:   عينة الدراسة حسب متغيرات أفرادتوزع) 1(
  .الوظيفي

   )1( جدول 
  . الوظيفيى، والمسم الخبرةتمؤهل العلمي، سنوا النوع االجتماعي، ال:متغيرات الدراسة حسب أفراد عينةتوزع 

  النسبة  التكرار  الفئات  المتغير

  ذكور النوع االجتماعي
  إناث

103 
19 

84%  
16%  

  وسبكالوري مؤهل العلميال
  ماجستير فما فوق

96 
26 

79%  
21% 

   سنوات فما دون5 سنوات الخبرة
   سنوات6-10

   سنة فأكثر11

25 
19 
78 

20%  
16%  
64% 

  مدير  المسمى الوظيفي
  رئيس شعبة

  كاتب

5  
10  

107 

4%  
8%  

88% 

  ـ:مين قس الدراسة منةتكونت أدا:   الدراسةأداة  
 ى، المسم  الخبرة ت، سنوا مؤهل العلمي  ال ،االجتماعيالنوع  (معلومات شخصية عن المستجيب   : القسم األول 

، لتقويم األداء الجامعي فـي ضـوء إدارة الجـودة الـشاملة            استخدام أداة تم  : القسم الثاني  أما   ).الوظيفي
  .فقرة )31( على تواشتمل

على مجموعة من الخبـراء  ا   الدراسة قام الباحث بعرضه    ةللتأكد من صدق أدا   : الــدراسـة ةصـدق أدا 
محكمين من أساتذة الجامعات األردنية من المتخصصين في اإلدارة التربوية، والقياس والتقويم وكـان              وال
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الغرض من التحكيم التحقق من درجة مناسبة صياغة الفقرات لغوياً، ومدى انتماء الفقرة إلى المجال الذي                
ات األساتذة المحكمين، فـتم     وردت فيه، ومدى قياسها لذلك المجال الذي تنتمي إليه وقد تم األخذ بمالحظ            

فأكثر مـن   %) 80(تعديل صياغة الفقرات وحذف بعضها اآلخر، وهي التي لم تحصل على نسبة موافقة              
  : على النحو التالياألربعة األبعاد فقرة موزعة على)31( الدراسة  وقد تكونت أداة،آراء المحكمين

  ).10-1(موالتي تحمل الرقفقرات ) 10(له:ممارسات اإلدارة العليا.1
   .)21-11(التي تحمل الرقمفقرات و) 11( له :ضمان الجودة.2
  ).23-22(التي تحمل الرقم وانتفقر) 2(له:جودة المدخالت.3
 أعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق سـلم      وقد.  )31-24(التي تحمل الرقم  فقرات و ) 8(له:جودة العمليات .4
والبـديل  درجات،) 4(بدرجة كبيـرة  ات،والبديل  درج) 5(بدرجة كبيرة جداً  الخماسي ،فقد أعطي    ) ليكرت(

درجـة  ) 1 (بدرجـة قليلـة جـداً     درجتان، والبديل   ) 2(بدرجة قليلة درجات،والبديل   ) 3( متوسطة ةبدرج
  ).انظر الملحق(واحدة

 بـاستـخدام طـريقة االختبار  الـدراسـة قـام الباحثةللتأكد من ثبات أدا:  الـدراســةةثبــات أدا
 الدراسة على عينة من مجتمع الدراسة مكونـة مـن   ةث تم توزيع أداحي)test - retest (وإعادة االختبار

 من خارج عينة الدراسة التي طبقت عليها األداة، وبفارق أسبوعين بين االختبارين ، ثم تـم           موظف) 20(
كما ) 0.84(حيث بلغ معامل الثبات لألداة      ) بيرسون(حساب معامل ثبات االستقرار حسب معادلة ارتباط        

 حيث بلغ معامل )كرونباخ ألفا(تم احتساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي للفقرات باستخدام معادلة 
  .يبين ثبات أبعاد األداة)2(والجدول).0.82(الثبات لألداة

  )2(جدول 

خلي معادلة كرونباخ وطريقة االتساق الدا)  test – retest(قيم معامل الثبات بطريقتي االختبار وإعادة االختبار 

 .لألداة ككل ولكل مجال من مجاالتها) Cronbuch Alpha(ألفا

عدد   البعد   التسلسل

  الفقرات

  االختبار وإعادة االختبار

)test -retest(  

  كرونباخ ألفا

)Cronbuch Alpha(  
  0.83  0.85  10  ممارسات اإلدارة العليا  1
  0.82  0.86  11  ضمان الجودة  2
  0.80  0.84  2  المدخالت  3
  0.84  0.85  8  العمليات  4

  0.82  0.84  20  الكلي  -

 بعد جمع المعلومات وتفريغ البيانات تمت اإلجابة عن أسـئلة الدراسـة باسـتخدام               :المعالجة اإلحصائية 
لإلجابة عـن   : صائي التالي ، باستخدام التحليل اإلح   )spss(برمجية الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية      
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تـم  :  الثـاني   ولإلجابة عن السؤال    حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،     تم:  األول السؤال
 One Way(وتحليل التباين األحـادي ) test t-( اإلحصائي) ت(اختبار و  المتوسطات الحسابيةاستخدام

ANOVA(.  
بات أفراد   المتوسطات الحسابية إلجا   ، اعتمد الباحث  التقديردرجة  للتعرف على   :إجــراءات التصحــيح 
 باالعتماد على المعيار التالي في الحكم على تقدير المتوسـطات           ،درجة التقدير العينة لتكون مؤشراً على     

 على المعادلة   د، باالعتما )، منخفض طمرتفع، متوس (،وتم تقسيم درجات التقدير إلى ثالثة مستويات      الحسابية
  :التالية

  1.33      =    1 – 5 =      الحد األدنى للبدائل  –الحد األعلى للبدائل 
                                  عدد المستويات                                  

3
  

  366=1.33+2.33:             المدى الثاني         2.33=1.33 +1:المدى األول
  5=1.33+3.67:المدى الثالث

  :فتصبح بعد ذلك التقديرات كالتالي
  .مؤشراً منخفضاً ) 2.33( أقل من أو يساوي  -1
 .مؤشراً متوسطاً ) 3.67( وأقل من  ) 2.33(   أكبر من  -2

 . مؤشراً مرتفعاً) 3.67(أكبر من أو تساوي  -3
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  :نتائج الدراسة ومناقشتها

العـاملين   الجودة الشاملة من وجهة نظر       إدارة  األداء الجامعي في ضوء     تقييم  مستوى ما:السؤال األول 
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات           .؟ في جامعة آل البيت    اإلداريين

  .ذلكيبين ) 3(المعيارية لكل بعد من أبعاد األداة والجدول 
  )3(جدول 

   األداء الجامعيلمجاالت تقييمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 

) 2.83(ولـى بمتوسـط حـسابي مقـداره       جاء بالرتبـة األ    المدخالتمجال  أن  ) 3( يبين الجدول         
  بمتوسـط مقـداره   جودةمجال ال، وجاء بالرتبة الثانية    توسطةم  تقدير وبدرجة) 1.13(وبانحراف معياري 

  ممارسات اإلدارية وجاء بالرتبة الثالثة مجال التوسطةم تقدير، وبدرجة )0.99(وبانحراف معياري) 2.82(
 وجاء بالرتبة الرابعة مجال العمليات  بمتوسط مقداره       ،)0.98(وبانحراف معياري ) 2.80(بمتوسط مقداره   

 تقـدير  بدرجة  بشكل كلي فقد جاء  التقييم أما   ،توسطة م تقدير، وبدرجة   )1.01(وبانحراف معياري ) 2.55(
إلـى حداثـة    وقد تفسر هذه النتيجة     ). 0.95(،وبانحراف معياري )2.72(متوسطة بمتوسط حسابي مقداره   

 إدارة الجودة الشاملة في جامعة آل البيت،كما أن هناك مستوى منخفض من الوعي الشروع بتطبيق معايير 
بأهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة وقد يعود ذلك إلى قلة البرامج التدريبية ،والندوات،والمحاضرات التي              

ـ              ي تحقيـق  تسهم في نشر الوعي بثقافة الجودة الشاملة،كذلك عدم توفر المستلزمات المادية التي تـسهم ف
 أداء العاملين في الجامعة     موضوعية لتقييم معايير إدارة الجودة الشاملة،فضالً عن عدم وجود طرق قياس          

وتتفق هـذه النتيجـة مـع نتيجـة دراسـة التلتبـاني واألغـا         .مع معايير إدارة الجودة الشاملة    بما يتفق   
وقد اختلفت هذه النتيجة مع     .لة الجودة الشام  إلدارة إل درجة تطبيق متوسطة      أشارتوالتي  )2006(وحجاج

 إلى نتائج هذه الدراسات أظهرتوقد ) 2004(،وعالونة)2003(،وبدح)2002(نتائج دراسة كل من الكيومي
 من حيث درجة التطبيق مع نتائج دراسة كـل  أيضاكما اختلفت . الجودة الشاملةإلدارةدرجة تطبيق كبيرة    

ــراف اال المتوسط الحسابي المجال عدد الفقرات نحــ
 المعياري

 الرتبة  الممارسةدرجة

 3  متوسطة 0.98 2.80 ممارسات اإلدارة 10

 2 متوسطة 0.99 2.82 ضمان الجودة 11

 1 متوسطة 1.13 2.83 المدخالت 2

 4 متوسطة 1.01 2.55 العمليات 8

  -  متوسطة 0.95 2.72  الكلي  31
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 ,Ennis( وأنـيس  ،)2007(،وعبد الحليم وبحر)2006(،وأبوفاره)2005( وزيدان والعباسيةأبو سمرمن 

 هذه الدراسات نتيجة مفادها درجـة  أظهرت،والتي )Christrofferson, 1997(، كريستوفرسون )1996
  .التطبيق منخفضة بينما الدراسة الحالية أظهرت نتيجة لدرجة التطبيق متوسطة

  تقييم مستوىفي) α ≥ 0.05(الداللة هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : السؤال الثاني
. في جامعة آل البيتالعاملين اإلداريين  الجودة الشاملة من وجهة نظر إدارة األداء الجامعي في ضوء

ويمكن تقسيم . ؟ الوظيفيى، المسمالنوع االجتماعي، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة: تعزى لمتغيرات
  :السؤال إلى األسئلة الفرعية اآلتية

 األداء   تقيـيم   مستوى في ) α ≥ 0.05( ناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         هل ه   . أ
فـي جامعـة آل   العـاملين اإلداريـين    الجودة الشاملة من وجهة نظـر  إدارة الجامعي في ضوء  

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية        . النوع االجتماعي؟  تعزى لمتغير .البيت
  .يبين ذلك) 4(اإلحصائي، والجدول) ت(ات المعيارية واختبار واالنحراف

   )4( جدول 
ألداة تبعاً لمتغير الداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت ) ت(نتائج اختبار 

  .النوع االجتماعي

  المتوسط العدد المتغير المجال
 الحسابي

االنحـــراف 
 المعياري

  ةقيم
 )ت(

درجــــات 
 الحرية

مـــستوى 
 الداللة

ــات  ممارس
 اإلدارة

  ذكور
 إناث

103 
19 

2.80 
2.66 

0.99 
0.90 

0.59 120 0.56 

ضــــمان 
 الجودة

  ذكور
 إناث

103 
19 

2.81 
2.65 

1.01 
0.93 

0.64 120 0.52 

  ذكور المدخالت
 إناث

103 
19 

2.80 
3.00 

1.11 
1.29 

-0.70 120 0.49 

  ذكور العمليات
 إناث

103 
19 

2.55 
2.56 

1.02 
1.01 

-0.05 120 0.96 

  ذكور  الكلي
  إناث

103 
19 

2.74 
2.65 

0.96 
0.93 

0.37 120 0.71 

   ).  α  ≥  0.05(  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *

  مـستوى  فـي ) α ≥ 0.05(جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         عدم  ) 4(يبين الجدول      
فـي جامعـة آل     العاملين اإلداريين    الجودة الشاملة من وجهة نظر       إدارة  ضوء  األداء الجامعي في   تقييم
 وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الموظف في الجامعة تلقى عليه مهام             .االجتماعيتعزى لمتغير النوع     البيت
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ضوء وواجبات متكافئة دون النظر إلى متغير النوع االجتماعي،لذلك كان مستوى تقويم األداء الجامعي في 
إدارة الجودة الشاملة بدرجة متقاربة وكذلك فيما يتعلق بالتقنيات والترقيات والتقييم والتدريب والتسهيالت             
المقدمة من الجامعة والتعامل مع األنظمة والقوانين هي ذاتها لجميع العاملين ذكوراً وإناثا، وتتفـق هـذه                 

والتي أظهرت عدم   ) 2005(زيدان والعباسي ،وأبو سمرة و  )2004(النتيجة مع نتيجة دراسة كل من عالونة      
  .وجود أثر وجود لمتغير الجنس

 األداء   تقيـيم   مـستوى  فـي  ) α ≥ 0.05( هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          . ب
تعـزى  .في جامعة آل البيت   العاملين اإلداريين    الجودة الشاملة من وجهة نظر       إدارة الجامعي في ضوء  

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية          . العلمي؟ للمتغير المؤه 
  .يبين ذلك) 5(والجدول اإلحصائي ) ت(واختبار 

  )5(الجدول
لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت أألداة تبعاً لمتغير ) ت(نتائج اختبار 

  .ل العلميالمؤه
  المتوسط العدد المتغير المجال

 الحسابي

ــراف  االنحـ

 المعياري

  قيمة

 )ت(

ــات  درجــ

 الحرية

مــستوى 

 الداللة

ــات  ممارس

 اإلدارة

  بكالوريوس
 ماجستير

96  
26 

2.64 
2.82 

0.92 
0.99 

-0.81 120 0.42  

ضــــمان 

 الجودة

  بكالوريوس
 ماجستير

96  
26 

2.66 
2.81 

1.10 
0.97 

0.60 120 0.48 

  بكالوريوس تلمدخالا
 ماجستير

96  
26 

2.60 
2.90 

1.08 
1.15 

-1.19 120 0.23 

  بكالوريوس العمليات
 ماجستير

96  
26 

2.32 
2.61 

1.01 
1.00 

-1.35 120 0.18 

  بكالوريوس الكلي
  ماجستير

96  
26  

2.56 
2.77 

0.95 
0.94 

-0.99 120 0.32 

   ).  α  ≥  0.05(  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *

 إدارة  األداء الجامعي في ضوء تقييم في مستوىجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم ) 5(هر الجدول يظ   
   . العلميلتعزى لمتغير المؤه، في جامعة آل البيتالعاملين اإلداريين الجودة الشاملة من وجهة نظر 

 األداء  يـيم  تق  مـستوى  فـي ) α ≥ 0.05( هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          . ج
تعـزى  .في جامعة آل البيت   العاملين اإلداريين    الجودة الشاملة من وجهة نظر       إدارة الجامعي في ضوء  
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لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة           . ؟برة الخ تلمتغير سنوا 
  .يبين ذلك) 6( لجدول وتحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات وا

  )6( الجدول 
  . المعيارية لمستويات سنوات الخبرةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات

المتوســـــط  العدد الفئات المتغير المجال

 الحسابي

 االنحراف المعياري

ــات  ممارســ

 اإلدارة

ــنوات  ســ
 خبرةال

  سنوات فمادون5
  سنوات10- 6

  سنة فأكثر11
 الكلي

25 
19 
78 

 
122 

2.74 
2.53 
2.86 
2.78 

0.79 
1.07 
1.01 
0.97 

ــنوات  ضمان الجودة ســ
 الخبرة

  سنوات فمادون5
  سنوات10- 6

  سنة فأكثر11
 الكلي

25 
19 

 
78 

 
122 

2.65 
2.71 
2.84 
2.78 

0.83 
1.03 
1.04 
0.99 

ــنوات  المدخالت ســ
 برةالخ

  سنوات فمادون5
  سنوات6-10

  سنة فأكثر11
 الكلي

25 
19 

 
78 

 
122 

2.88 
2.66 
2.86 
2.83 

1.07 
1.24 
1.14 
1.13 

ــنوات  العمليات ســ
 برةالخ

  سنوات فمادون5
  سنوات6-10

  سنة فأكثر11
 الكلي

25 
19 

 
78 

 
122 

2.44 
2.59 
2.57 
2.55 

0.90 
1.14 
1.03 
1.01 

ــنوات   الكلي ســ
  الخبرة

  سنوات فمادون5
  سنوات6-10

  سنة فأكثر11
 الكلي

25 
19 

 
78 

 
122 

2.64 
2.62 
2.78 
2.72 

0.77 
1.05 
0.98 
0.95 

ولمعرفة , برةوجود اختالف ظاهري في قيم المتوسطات الحسابية لمستويات سنوات الخ          ) 6(ين الجدول   يب
 تقيـيم  على الخبرةحادي ألثر سنوات إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم إجراء تحليل التباين األ        

  .يل التباين األحادييبين نتائج تحل) 7(، والجدولاألداء الجامعي في ضوء إدارة الجودة الشاملة
  



 17

  )7( جدول 
  . األداء الجامعيتقييم  على مجاالتبرةنتائج تحليل التباين األحادي ألثر متغير سنوات الخ

مجمــــوع  مصدر التباين المجال
 المربعات

ــات  درج
 الحرية

ــع  مربـــ
 األوساط

  ةقيم
 )ف(

 مستوى الداللة

ــات  ممارس
 اإلدارة

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلي

1.70 
114.09 
115.79 

2 
119 
121 

0.851 
0.959 

0.89 0.41 

ضــــمان 

 الجودة

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلي

0.786 
119.92 
120.71 

2 
119 
121 

0.393 
1.01 

0.39 0.68 

  بين المجموعات المدخالت
  داخل المجموعات

  الكلي

0.690 
155.12 
155.81 

2 
119 
121 

0.345 
1.30 

0.27 0.77 

  ين المجموعاتب العمليات
  داخل المجموعات

  الكلي

0.380 
123.54 
123.92 

2 
119 
121 

0.190 
1.04 

0.18 0.83 

  

 الكلي

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

   الكلي

0.613 
108.53 
109.14 

2 
119 
121 

0.307 
0.912 

0.34 0.72 

   ).  α  ≥  0.05(  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *

 األداء الجـامعي فـي       تقييم  مستوى م وجود فروق ذات داللة إحصائية في      عد) 7(يظهر الجدول     
 تتعزى لمتغير سنوا  .في جامعة آل البيت   العاملين اإلداريين    الجودة الشاملة من وجهة نظر       إدارة ضوء
  الخبرة

 تقـويم األداء     مـستوى  فـي  ) α ≥ 0.05( هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          . د
تعـزى  .في جامعة آل البيت   العاملين اإلداريين    الجودة الشاملة من وجهة نظر       إدارة  في ضوء  الجامعي
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات            . ؟المسمى الوظيفي  لمتغير    

  .ن ذلكيبي) 8( المعيارية وتحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات والجدول 
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  )8( الجدول 
  .المسمى الوظيفيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستويات 

المتوســـــط  العدد الفئات المتغير المجال
 الحسابي

االنحــــراف 
 المعياري

ــات  ممارســ
 اإلدارة

المـــسمى  
 الوظيفي

  مدير
  رئيس شعبة

  كاتب
 الكلي

5 
10 

107 
122 

2.54 
2.97 
2.77 
2.78 

1.32 
0.73 
0.99 
0.98 

المـــسمى   ضمان الجودة
 الوظيفي

  مدير
  رئيس شعبة

 كاتب

 الكلي

5 
10 

107 
122 

2.02 
3.32 
2.77 
2.78 

0.97 
1.02 
0.98 
0.99 

المـــسمى   المدخالت

 الوظيفي

  مدير
  رئيس شعبة

 كاتب

 الكلي

5 
10 

107 
122 

2.20 
3.10 
2.84 
2.83 

1.30 
1.15 
1.23 
1.03 

المـــسمى   العمليات

 الوظيفي

  مدير
  رئيس شعبة

 كاتب

 الكلي

5 
10 

107 
122 

1.95 
2.85 
2.55 
2.54 

0.87 
0.89 
1.02 
1.14 

المـــسمى    الكلي

  الوظيفي

  مدير
  رئيس شعبة

 كاتب

 الكلي

5 
10 

107 
122 

2.18 
3.07 
2.72 
2.72 

1.06 
0.79 
0.95 
0.95 

,  المـسمى الـوظيفي    قيم المتوسطات الحسابية لمـستويات    وجود اختالف ظاهري في      ) 8(يبين الجدول   
 المسمى الوظيفي رفة إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم إجراء تحليل التباين األحادي ألثر               ولمع

  .يبين نتائج تحليل التباين األحادي) 9(على تقويم األداء الجامعي في ضوء إدارة الجودة الشاملة، والجدول
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  )9( جدول 
  . األداء الجامعي على مجاالت تقييميفيالمسمى الوظنتائج تحليل التباين األحادي ألثر متغير 

مجمــــوع  مصدر التباين المجال
 المربعات

ــات  درج
 الحرية

ــع  مربـــ
 األوساط

  ةقيم
 )ف(

مــــستوى 
 الداللة

ــات  ممارس
 اإلدارة

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلي

0.653 
115.14 
115.79 

2 
119 
121 

0.327 
0.968 

0.89 0.71 

ضــــمان 

 الجودة

  بين المجموعات
  ل المجموعاتداخ

  الكلي

5.82 
114.89 
120.71 

2 
119 
121 

2.91 
0.965 

0.39 0.053 

  بين المجموعات المدخالت
  داخل المجموعات

  الكلي

2.72 
153.09 
155.81 

2 
119 
121 

1.359 
1.286 

0.27 0.35 

  بين المجموعات العمليات
  داخل المجموعات

  الكلي

2.70 
121.22 
123.92 

2 
119 
121 

1.350 
1.019 

0.18 0.27 

  

 الكلي

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

   الكلي

2.69 
106.45 
109.14 

2 
119 
121 

1.342 
0.895 

0.34 0.23 

   ).  α  ≥  0.05(  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *

 األداء الجـامعي فـي       تقييم  مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في      ) 9(يظهر الجدول     
تعـزى لمتغيـر      .في جامعـة آل البيـت     العاملين اإلداريين    الشاملة من وجهة نظر       الجودة إدارة ضوء

  .المسمى الوظيفي
  :وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث باآلتي

 في الجامعة على مفاهيم ومعايير إدارة الجودة الـشاملة          اإلداريينتدريب جميع العاملين     -
التوجيهية لبث الـوعي بأهميـة      وذلك عن طريق عقد الندوات،وورش العمل،والنشرات       

 .وفوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة

 الجـودة   إدارة المادية والبشرية التي تساند تطبيق معـايير         اإلمكاناتالعمل على توفير     -
 .. يتوفر فيها المصادر المعرفية المتنوعةوسائل اتصاالت متنوعةالشاملة،من حواسيب،و
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 في الجامعـة، لرفـع مـستوى جـودة          ن والعاملين  اإلداريي تصميم برامج تدريبية للقادة    -
 .الخدمات 

تقييم مستمر للبرامج التي تقدمها الجامعة بما يتفق مع سوق العمل وتلقي التغذية الراجعة               -
 .من مؤسسات المجتمع المختلفة،وذلك بتقييم مخرجات الجامعة

 الجـودة   إدارة من حيث النوع وبأعداد كافية بما يتناغم مـع معـايير             بالعامليناالهتمام   -
 معايير موضوعية في تقييم العاملين في الجامعة خاصة في معايير التعين            وأتباعالشاملة،

 .بالعاملينوالترقيات المتعلقة 

 الجـودة  إدارة دراسات مقارنة بين مؤسسات التعليم العالي التي طبقـت معـايير           إجراء -
لمعـايير بهـدف معرفـة      هذه ا  لم تطبق  المؤسسات األخرى المشابهة التي      الشاملة وبين 

 .  المتميزاألداء التي تعرقل األخطاءالفروق في مخرجات الفئتين لتصحيح 

تطبيق الالمركزية في العمل اإلداري وتشجيع العمل التعاوني ،والتخلص مـن الرتابـة              -
  .والهراركية التي تعوق تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة

  قائمة المراجع 
  المراجع العربية

مجلـة اتحـاد    . العامـة  األردنية الجودة الشاملة في الجامعات      إلدارةأنموذج مقترح   ).2006(احمدبدح،   
  .132-89،ص )46(، العددالجامعات العربية

أنموذج مقترح للتطوير اإلداري وإمكانيـة تطبيقـه فـي          : إدارة الجودة الشاملة  ).2003(بدح، احمد     
، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمـان،        ة منشور غير دكتوراهأطروحة  .الجامعات األردنية العامة  

  . األردن
 الجـودة الـشاملة فـي كليـة         إدارة أبعادتطبيق  )."2006(،نهاية واآلغاء،وفيق ،وحجاج،خليل  التلباني    

العلـوم   (لألبحـاث مجلـة جامعـة النجـاح        غـزة،  -األزهـر  بجامعـة    اإلداريـة االقتصاد والعلـوم    
  .801 -765، ص )3(دد،الع)20(،المجلد)اإلنسانية

  .دار المسيرة للطباعة والنشر: عمان..إدارة الجودة الشاملة).2000(حمود،خضير كاظم    
 مؤسسة حمادة للدراسات الجامعيـة      :أربد..)دراسات حديثة ( الجامعية اإلدارة،  )2000(الخطيب، أحمد     

 .للنشر والتوزيع
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الجودة الشاملة فـي جامعـة البلقـاء        درجة تطبيق إدارة    )." 2004(درادكة،امجد محمود محمد  
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة اليرموك،أربـد،        ". التطبيقية من وجهة نظر القادة التربويين فيها      

  .األردن
 المدرسـية فـي     اإلدارةنموذج مقتـرح لتطـوير      : الجودة الشاملة  إدارة)."2002.(السعود،راتب

  .105 -55،ص )2(،ع)18(،ممجلة جامعة دمشقاألردن،
ظام التعليم في   واقع ن )."2005(دان،عفيف حافظ والعباسي،عمر موسى    سمرة،محمود احمد وزي   أبو

مجلـة  ،" الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيهـا          إدارة معايير   وءجامعة القدس في ض   
  .209 -165، ص )45(،العدداتحاد الجامعات العربية

مدى تطبيق العاملين في كلية التجارة      )."2007.(طية عبد ع  ف، يوس  فرج وبحر  د، محم عبد الحليم 
  .، ص)1(،ع)15( ،م غزةاإلسالمية الجامعة المجلة بجامعة النيلين للجودة الشاملة،
 الجودة الشاملة في الجامعـة العربيـة        إدارةمدى تطبيق مبادئ    )."2004.(عالونة،معزوز جابر 

ليم الجامعي الفلسطيني الذي عقدة برنامج التربيـة      ، ورقة علمية أعدت لمؤتمر النوعية في التع        "األمريكية
  .م5/7/2004-3ودائرة ضبط الجودة النوعية في جامعة القدس المفتوحة في رام اهللا في الفترة من 

 ة مجل ،" تطبيقها في كليات جامعة التحدي     وإمكانية الجودة الشاملة    إدارة)."2006(علوان،قاسم نايف 
  .252 -215 ص، )46(، عاتحاد الجامعات العربية
 الجودة وأثرها علـى أداء كليـات العلـوم          إدارةمدى تطبيق نظام    )."2008(.أحمدغانم، فتح اهللا    

سلـسة الدراسـات    (اإلسـالمية مجلـة الجامعـة      واالقتـصاد فـي الجامعـات الفلـسطينية،          اإلدارية
  .912 -877، ص )1(،العدد)16(،المجلد)اإلنسانية

كانية تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة فـي مؤسـسات          إم)."2004. (الغميز، نايفة خالد محمد   
، رسالة  "التعليم العالي السعودية من وجهة نظر مديري الدوائر ورؤساء األقسام في وزارة التعليم العالي             

  .ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك،أربد، األردن
". ي الجامعـات الفلـسطينية    واقع تطبيقات إدارة الجودة الشاملة ف     )."2006(فارة، يوسف أحمد  أبو

  .89-60ص ص ).2(العدد)2( مجلد.المجلة األردنية في إدارة األعمال
تقدير درجة إمكانية تطبيق بعض مفاهيم إدارة الجودة الشاملة فـي           "). 2002(عبد اهللا الكيومي،  

نـشورة،  رسالة ماجستير غير م ،"كلية التربية في سلطنة عمان من وجهة نظر اإلداريين والمعلمين فيها         
  . األردن –جامعة اليرموك، اربد 
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 مؤتـة  الخدمة المدنية األردنيـة،    جهزةأ الجودة الشاملة في     إدارة). 2003(اللوزي ،موسى سالمة  
  .185-151،ص )4(،ع)18(،مللبحوث والدراسات

تطوير أداة القياس إدارة الجودة الشاملة في مؤسـسات التعلـيم       ). "2003(الموسوي، محمد صالح  
  .139-87، 67،ع 17م،لمجلة التربويةا". العالي

"  الجودة الشاملة في مؤسـسات التعلـيم العـالي         إدارة)."2000(ابونبعة،عبد العزيز ومسعد،فوزية  
  .172 -131 ص ص، )1(، العدد)5(، المجلدالمنارة

  :المراجع األجنبية
   - Carol, A. Reeves & David .A. Bedner (1994).    

Defining Quality Altrernatives and Implications .Acalemy of manger ment 

Review, vol (19) , no (3) . pp 419- 420 . 
   -Christofferson, M. (1997). Perceptions Regarding Total Quality management in 
Iowa community Colleges and public school Districts. DAI – 57/08, p. 3333.  
Elliott, D. (1998). Teacher perceptions quality management teaching 
strategies. DAl – A59/02, p, 406. 
   -Ennis, F. (1996). Ohio Joint Vocational School Administrations Perceptions 
Reading the Importance and Use of Total quality Management. DAI – A57/02, p. 
654. 
  - Jablonski , j . (1991) . Implementing Totou Quality management : an over view 
,preiffer company California . 
   -Hernandez, J. (2002). Total quality management in educational The application 
of TQmin a Texas school district. DAI-A62/11, p. 3639. 
-Hurst,c.(2002).Total Quality Management  In Higher Education: How concepts 
and Processes Manifest  Themeseleves  in Classroom(Doctoral Dissertation  
University of   Idaho,AAT 3055388. 
-Rhodes .A.(1992).On the Rood to Quality, Education leader ship.vol (49).        
Shipe, D. (1998). a case study about total quality management in school district: 

from management, Continuous improvement. DAI – A 59/01, p. 46.      
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  .اQخ اLMNOJ اFGHIJم
RNFGHIJا RSMNOJا TUQا.  

  
 .....abcاJ`_م ^MS[\ ورRIZ اY وFWآ

deWو RfMg RMHb:  
 اQداء اeNc{J{ ~{ |iء إدارة اJ}iدة اtN RSNcyJ وFvw Rxn اtMSNceJ اuدارFq "sb\MM tMqوم اpZcfJ إFnاء دراijeW Rkان      

 TMfJل ا� ReNcn }~"fJم اc� ds~ RkراdJا ��xJ �M�FJف اdxJا �MsHGJـوsJ ء أداةcjfW pZcء إداــi| }~ }eNc{Jداء اQس اcM رة
eJا tN \]wi]J ًاFvw؛ و RSNcyJدة اi{Jــاw ،انdMIJا }~ tMSNcــnuا \]jN inFــIJداة اQا t^ RWcـg Rs~Fـ �qورأ �kcjGq cIW cًM

yJـ�ـاNiSeISJ نi]q فikه�ا و ،Rs~FIJت اcIMSeGJا �`Zـ�{ وe~ Fأ� cxNdsb }GJت اcـــ�cGw �S^ لcـــIS^ ،RkراdJن ـ� اcW cً
yJت اcwcMfJـاRM��eb فik ـb RqF`W LNcـkو ،RNcـ�G`b فiـJا pHfJت اcqc�J مdـs~ }ISeـ�.  

\]wوceb t`HJ FqdsGJوا F]yJا ��c~ لifsW اiS��bو  

                                                                             pZcfJا   
  dIHN اFHJاRyZ.د                                                                                

TMfJل ا� ReNcn/RqiWFGJم اiSeJا RMSآ  
  

 :~{ ا�WFIJ ا�nFq)√ (�kcjIJ اF]GJم iW|� إ�cرة : اcwcMfJت اRM��yJ: اsJ`ـــ\ اQول

1-  ��  أ���  �    ذآ�  �  :ا�

         */"� ر- س    �     د*� م )"��   �  '"&%$#� !�" ! ق    �  :ا���ه� ا�����  -2

  4�7 !6آ��11  �  4� ات10-6  �   4� ات !56�5 �   : 4� ات ا��12ة-3

  آ"<=�ر>#� ;�71     �   ':-��   : ا��%�� ا� 4-�8#9
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}wc�Jا \`sJا :sb سcMsN\MMRSNcyJدة اi{Jء إدارة اi| }~ }eNc{Jداء اQا .  
  :Rn اiI�N �N ��c�bن آcf^ Lرة ~b¡q cIM{ أdZى و�_�iن  ^cfرة �dqdHGW �J �I`b pMHW TII در

  . THb رON اRWcnu اFb }GJاهtN RfkcjN c وFvw Rxnك اx (R�c�J( |� إ�cرة 
\�FJات اFـــــــsـ�ـJا  RnرdW

 آFMfة dnًا
      RnرdW

 آFMfة
 RnرdW
R£kiGN 

nرdW
ة 

RSMS� 

 RnرdW
 �dn RSMSًا

1 F�cfIJا a`M�      .qisb \Gq\ أداء آL إداري ivjN tNر ر
2      �S^ تcMJو¥`IJا �qزib �S^ ReNc{Jإدارة ا LIeb

 .اiIJا�� اi|iW RM�M¨iJح
     

3  }GJا �NاFfJل و|� ا_U tN اعdWuا ReNc{Jا �{yb
tM^dfIJا \^db. 

     

4       RZiG�N تªc�bا \vw FM~ib �Jإ ReNc{Jإدارة ا �e`b
 ReNc{Jا LUر داc]~Qدل ا»راء واcfGJ RH|ووا

cxnرcUو. 

     

tN¥b إدارة اW ReNc{J¡ن اcyIJرآR ~{ اc�bذ اFsJار  5
ReNc{Jا }~ اراتFsJا �j� RMSI^ دةin }~ \هc`b. 

     

�jfGb إدارة اd�Gkª cًNc^ cًxnib ReNc{Jام اikcHJب  6
Rqدارuا R£ywQا �M�jb }~. 

     

7  RqijeIJوا RqدcIJا O~اiHSJ cًNcvw ReNc{Jإدارة ا �jfGb
{`jq cIWوLIeJا ReMfg �N \. 

     

8  cxJاوOq }GJا R�M¨iJا Fqi£b �Jإ ReNc{Jإدارة ا �e`b
aSIeJ RfkcjIJوف اFvJا FM~ibو ®¨iIJا. 

     

9  tMW cxJ }IMvjGJا L]MxJا RenاFIW ReNc{Jم إدارة اisb
aSIeJ RfkcjIJوف اFvJا �M�jb LMx`GJ د�dHN اتFG~. 

     

10 cNiSeN d^اi� ReNc{Jا  �SGIb تªc{IJا tI�Gb ت
cxeMIn. 

     

11  �MIn FM`J RH|وا RMJإ ReNc{Jإدارة  ا ��b
ReNc{Jا }~ تcgcyjJا. 

     

12  �S^م وcxIJأداء ا }~ �qF�Jا LI^ ReNc{Jإدارة ا �{yb
 .آR~c اcqiG`IJت

     

13  ®�c¨و ®�iJ LMJد FM~ib �S^ ReNc{Jإدارة ا LIeb
 . اL�~Qاc]Jدر اuداري dxWف �MsHb اQداء

     

14   �MIn L�yJ RNز_Jه_ت ا¥ISJ �|وا dqdHb كcjه
ReNc{Jا }~ ®�c¨iJا.  

     

��b إدارة اFMqceN ReNc{J وا|in \qisGJ RHدة  15
ReNc{Jا }~ تcNd�Jا.  
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d�G`bم اF�¥N ReNc{Jات اQداء Fnuاء ^cMSIت   16
  .اcsIJر�N Rw أداء اc`k¥IJت اRMIMSeGJ اFJا�dة

     

17   ®M¨iGJدة ~{ اdHN cًgوF� ReNc{Jإدارة ا }^اFb
  .djG`b إ�J اc{N }~ R~FeIJل اc�GUªص اiS£IJب

     

OGSbم إدارة  اM¨ib }~ ReNc{J® أي ��° ~{   18
Rs�iIJاءات اFnuا tN R^iI{IW ReNc{Jا.  

     

19   RSWcsN �Jإ ReNc{Jا }~ ®M¨iGSJ ��FN أي ���q
tMMeGJار اF� Lf� RM���.  

     

20   �kأ �S^ ®M¨iGSJ tMNdsGIJا tMW RS|c�IJي اF{b
  .djG`b RM^i|iN إ�J اc�]Jءة ~c{N }ل اc�GUªص

     

21  ��b م   إدارةdsq tN L]J RMeM{yb ت±~c]N ReNc{Jا 
OMIGIJداء اQى اiG`N �Jإ L�b RM^اdWل إcI^أ.  

     

d�G`bم إدارة  اReNc{J اcIGkرة qisGJ R�cU\ أداء   22
¨iIJاtMqدارuا tM�.  

     

23   ReNc{Jا }~ tMSNceJد اd^ ) tMqدارuا tN ( tN �S^أ
ReNc{Jت اcncMGZا.  

     

24  ReNc{Jا }~ داريuدر اc]Jداء اQ دوري \qisb يF{q.       
25   R£ywQا �M�jbو RkرcIN }~ بikcHJام اd�Gkي اF{q

Rqدارuا.  
     

26  qدارuا RرآcyN ReNc{Jإدارة ا �{yb اتFIb¥IJا }~ tM
   .اRMISeJ اcU R���GIJرج اQردن

     

yb}� إدارة اcyN ReNc{JرآR اuدارtMq ~{ اFIb¥IJات   27
\xbc�c�GUcW R�_eJذات ا.  

     

28   L]J RWiS£IJاءات اFn³J L��N LNcآ �M�ib كcjه
Rqدارuا RMSIeJا �wاin.  

     

29  FMU¡b دون RSNcآ \xfbن رواiSNceJا �|csGq.       
30   �N \{`jb RM~cدة آcqز dَeb �bاFJا �S^ Rqij`Jدة اcqOJا

RyMeIJء ا_µ ىiG`N.  
     

       .�RIM اeJ_وة اuدارZ �N \{`jb Rq}\ اLIeJ اuداري  31
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