
الملخص 

هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى مدى تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة في   
جامعة عّمان األهلية باألردن، وذلك من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، 
والكشف عن أثر متغيري الكّلية والخبرة في تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية. وقد أجريت 
  .2011/2012 الدراسي  للعام  الثاني  الفصل  خالل  األهلية  عمان  جامعة  في  الدراسة 
وتكونت عينة الدراسة من (110) عضو هيئة تدريس في جامعة عّمان األهلية العاملين في 

الكليات اإلنسانية والعلمية.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانه مكونة من (45) فقرة تقيس مدى تطبيق   
معايير النوعية وضمان الجودة في جامعة عّمان األهلية، تم التحقق من صدقها من خالل 
عرضها على لجنة من المحكمين، كما تم التأكد من الثبات باستخدام طريقة االتساق الداخلي 

وفق معادلة كرونباخ الفا وبلغت قيمة معامل الثبات (0.847).
في  الجودة  النوعية وضمان  معايير  تطبيق  مدى  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد   
جامعة عمان األهلية جاء بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي (3.72)، كما أظهرت النتائج 
عدم وجود أثر لمتغيري الخبرة والكّلية في تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لمدى تطبيق 

النوعية وضمان الجودة في جامعة عّمان األهلية.
الكلمات المفتاحية: معايير النوعية وضمان الجودة - جامعة عمان األهلية - أعضاء الهيئة 

التدريسية
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The Extent of Application of Quality Standards and Quality Assur-
ance by AL-Ahliyya Amman University from Faculty Members' 

Perspective 

 

Abstract

 This study aimed to identify the extent of the application of quality 

standards and quality assurance in Al-Ahliyya Amman University in Jordan 

from the perspectives of faculty members at the university. Moreover, it 

aimed to investigate the effect of college and experience on the perceptions of 

faculty members. The study was conducted during the first semester of the 

2011/2012 academic year. The study sample consisted of (110) faculty mem-

bers working in humanities and scientific faculties.

 To achieve objectives of the study, a questionnaire was developed. It 

consisted of (45) items to measure the degree of application of quality stand-

ards and quality assurance in Al-Ahliyya Amman University. The validity of 

the instrument was tested by distributing the questionnaire to a panel of 

experts. The reliability of the questionnaire was demonstrated by Cronbach's 

alpha of (0.847).

 The results showed that the level of the application of quality stand-

ards and quality assurance in Al-Ahliyya Amman University was high with a 

mean equals (3.72). Additionally, the study results indicated that there are no 

statistically significant differences in faculty members perceptions that might 

be attributed to either faculty or experience.

Key Words: Quality Standards and Quality Assurance, Al-Ahliyya Amman 

University, Faculty Members.



المقدمة
شهد التعليم العالي في العقدين األخيرين من القرن الماضي تحوًال جذريًا في أساليب   
التدريس وأنماط التعليم ومجاالته، وذلك استجابة لجملة من التحديات التي تمثلت في االنفجار 
إلى  أدى  مما  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  في  المذهل  والتطور  والمعرفي  العلمي 
بروز ظاهرة العولمة، ونمو صناعات جديدة أدت إلى توجيه االستثمار في مجاالت المعرفة 

والبحث العلمي.
بالعمل على  أي وقت مضى  أكثر من  مطالبًا  العالي  التعليم  أصبح  فقد  هنا،  من    
االستثمار البشري بأقصى طاقة ممكنة، والسعي إلى تحقيق الجودة في التعليم العالي في كٍل 

من مدخالته وعملياته ومخرجاته.
إن موضوع جودة التعليم العالي أصبح يشكل تحديًا يواجه مسؤولي مؤسسات التعليم   
العالي، حيث بادرت العديد من المؤتمرات التربوية على الصعد العالمية واإلقليمية بطرح 
مؤتمر  في  التأكيد  تم  وقد  بجدية،  له  التعليم  على  القائمين  نظر  لفت  بغية  الموضوع  هذا 
الحكومات  ينبغي على  ما  والعشرين على  الحادي  القرن  في  العالي  التعليم  اليونسكو عن 
ومؤسسات التعليم عمله بهذا الخصوص، من حيث البحث عن جودة النوعية في كل شيء 
خصوصًا في ظل طغيان الكم، بسبب اإلقبال الهائل على مؤسسات التعليم العالي مع الحرص 
على ضرورة السعي المستمر لتطوير مهارات أساتذة التعليم العالي من الناحيتين العلمية 

والمهنية (عبدالدايم، 2000).
لقد تعاظم االهتمام بتطبيق الجودة ومعاييرها في السنوات القليلة الماضية للنهوض   
الجودة"    "ضمان  يعرف  بما  ترتبط  نظامية  طرائق  إلى  استناًدا  العالي؛  التعليم  بمستوى 
(Quality Assurance)، والتي تشير إلى جميع األفعال المخططة والمنظمة والضرورية 
إلعطاء ثقة مناسبة بأن الخدمة سوف تحقق متطلبات الجودة (العمرات والكريمين والحجايا، 
2010). ومن الجهود المبذولة عربًيا ما تم من لقاءات ومؤتمرات وندوات على المستوى 
اإلقليمي والعالمي، التي ُرّكز فيها على أهمية تطبيق معايير الجودة في التعليم العالي، كأنجع 
العالي (البصيص، 2011).  التعليم  المعاصرة، وتدني مستوى  التحديات  الحلول لمواجهة 
وقوع  منع  إلى  الجودة  ضمان  تسعى   (Okland, 2001:13) أوكالند  نظر  وجهة  فمن 
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مشكالت الجودة من خالل بناء نظام جيد إلدارة الجودة، وتقويم كفاءة هذا النظام، وتدقيق 
عمليات النظام ومراجعته. وبالرغم من تعدد مفاهيم جودة التعليم العالي في األدبيات التربوية 
التعليمي  النظام  أو  التعليمية  العملية  أهداف  ربط  أهمية  في  تتفق  تكاد  أنها  إال  المختلفة، 
بمتطلبات ومعايير تحقيق الجودة، وضرورة مساهمة كل األفراد العاملين في مجال التعليم 
إلى  باإلضافة  المستمر،  بالتحسين  االهتمام  مع  التعليمية  العملية  في  الجودة  تحقيق  على 
االهتمام بتحقيق جودة مخرجات العملية التعليمية أو النظام التعليمي من طالب أو خدمات 
تشير  حيث   .(2011 (درادكه،  وغيرها  استشارية  خدمات  أو  بحثية  خدمات  أو  تعليمية 
(القحطاني، 2010: 42-41) إلى أن تطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي يتمتع بأهمية 
بالغة كونه يعمل على التحسين   المستمر للعمليات واألنشطة كافة، والخدمات المقدمة مع 
التركيز على تجنب األخطاء، وتشخيص المشكالت، والتصدي لها، ومواجهتها قبل حدوثها، 
وتحسن في مستويات األداء للمؤسسة التعليمية من خالل خلق مناخ تنظيمي إيجابي فعال 
العلمية،  بالطرق  التعليمي  العمل  تعيق  التي  المشكالت  حل  من  والتمكن  النجاح،  يوفر 
وتحقق  مستقبال،  لمنع حدوثها  والوقائية  التصحيحية  اإلجراءات  معها من خالل  والتعامل 
الترابط والتكامل بين جميع العاملين، والعمل بأسلوب روح الفريق، وكذلك تعمل على زيادة 
نسبة اإلنتاجية من خالل خفض نسبة التسرب، وتحسين أداء العاملين نتيجة التدريب المستمر 
أثناء العمل، وتحفيز المبدعين والمبادرين في العمل، مما يترتب على ذلك ارتفاع معدالت 

النجاح عند الطالب، وتحسن في مستوى رضا المستفيدين.
ترتبط النوعية والجودة في التعليم بجملة المعايير التي ينبغي أن تتوافر في جميع   
أم  بالعمليات،  أم  بالمدخالت،  يتّعلق  ما  سواء  الجامعة،  في  التعليمية  العملية  عناصر 
بالمخرجات، التي تلبي احتياجات المجتمع ومتّطلباته، ورغبات المتعلمين وحاجاتهم، وتتّحقق 

من خالل االستخدام الفعال لجميع العناصر البشرية والمادية بالجامعة (عشيبة، 2000). 
يعمل النظام التعليمي كأي نظام إنتاج آخر وفق استراتيجية معينة تراعي الظروف   
النظام  داخل  السائد  الثقافي  والبناء  وشروطهم،  بالنظام  المحيطة  واالجتماعية  االقتصادية 
والمناخ التنظيمي، والمصادر المادية والبشرية، وحاجات ممولي النظام، لذا فإنه يهتم بأن  
إلى السعي  خالل  من  اإلنتاج  جودة  لضبط  العالمية  والمواصفات  متفقة  مخرجاته  تكون 
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 استخدام معايير لقياس الجودة وضبطها (العيثاوي والسامرائي، 2011). إذ أن المعايير من 
وجهة نظر الكعبي (2004) توفر لغة مشتركة وهدفًا يسعى إلى تحقيقه التربويون والمجتمع 
المحلي، وتساعد في توفير أسس واضحة ومحددة لتقويم أداء المؤسسات التعليمية، وقد تكون 
هذه المعايير أحد عناصر المساءلة ألداء المؤسسات التعليمية. وتعبر المعايير عن مستوى 
في  األداء  لمقارنة  أنموذجًا  البعض  ويعدها  والمقبول،  المتوقع  الجودة  مستوى  أو  األداء 
عمليات التقويم، حيث يتم قياس األداء الفعلي ومقارنته بالمعايير ومن ثم تعديل االنحرافات 
البارزة ذات الداللة وتصحيحها من خالل خطوات وأفعال عالجية، وتتم المقارنة بناًء على 
التناسب بين األداء واألهداف، مما يعني أن المعايير هي قياس التناسب بين الهدف والوسيلة 

.(Wiggins, 1991 الخوالده، 2003 ؛)
ومن أهم الخصائص التي تتسم بها معايير النوعية وضمان الجودة في التعليم الجامعي (علي، 

2005: 38) مايلي:
- تساعد في الحكم على الجامعة أو البرنامج التعليمي بطريقة موضوعية وبعيدا عن الذاتية.

- ُتَعّد معايير االعتماد آلية لتحسين األداء وتقييمه في الوقت ذاته.
- تتميز معايير االعتماد بالشمولية، حيث تغطي كل ما يتصل بمدخالت المنظومة التعليمية 

وعملياتها ومخرجاتها.
- تشير معايير االعتماد إلى ما يجب إحرازه وتحقيقه، وليس إلى ما تم تحقيقه بالفعل.

- تتضمن معايير ضمان الجودة الحد األدنى المطلوب لتوفير الجودة في المنظومة التعليمية    
كما قد تكون تلك المعايير للتميز.

لقد أصبحت الجامعات الخاصة إلى جانب الجامعات الحكومية في األردن تشكل   
عنصرا مهما في قطاع التعليم العالي ال يمكن تجاهله، أو التقليل مما تقدمه من مساهمة في 
تعزيز االقتصاد األردني، واستقطاب األعداد الكبيرة من الطلبة الراغبين في إكمال دراستهم 
في  الجودة  وضمان  العالي  التعليم  تطوير  موضوع  أخذ  فقد  ذلك،  أجل  من  الجامعية، 
الحقيقية،  والنهضة  للتنمية  رئيسا  باعتباره مؤشرا  اهتماما رسميا وشعبيا  يلقى  مخرجاته، 
وأخذ المجتمع األردني بفئاته كافة من قادة رأي ومسؤولي تطوير تربوي وأكاديميين ورجال 
متطلبات  مع  تتواءم  ومهارات  كفاءات  ذوي  خريجين  توافر  بضرورة  يطالب  أعمال، 
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سوق العمل، وقادرة على مواجهة المنافسة اإلقليمية والعالمية، مما دفع وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي للتوجه نحو وضع معايير معتمدة لتطبيق الجودة المطلوبة، ولكن عددا كبيرا 
من التربويين واألكاديميين األردنيين يرون أن معايير ضبط الجودة للجامعات الخاصة هي 
من التحديات األساسية التي يعاني منها قطاع التعليم العالي الخاص في األردن، إضافة إلى 
مشكالت أخرى يرون أنها تتمثل في المستوى المتدني للخريجين، وعدم مواءمة البرامج 

األكاديمية مع سوق العمل (صبري، 2009).
مشكلة الدراسة وأسئلتها

في ظل اإلقبال المتزايد على التعليم العالي في األردن استجابة الحكومات األردنية   
المتتالية لهذا التزايد بالتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة، وفي عام (1990) تم 
منح ترخيص إلنشاء أول جامعة أردنية خاصة، هي جامعة عمان األهلية، والتي باشرت 
للطلبة في  التعليم  لتوفير  إمكاناتها  الجامعة جميع  العام (1991)، حيث وظفت  عملها في 
العمل األردني  الكفاءات المطلوبة لسد حاجات سوق  االختصاصات المختلفة، بغية توفير 

والعربي.
وتعد جامعة عمان األهلية –كغيرها من الجامعات الخاصة في األردن- عنصرا   
مهما في قطاع التعليم العالي األردني ال يمكن تجاهله، أو التقليل مما تقدمه من مساهمة في 
تعزيز االقتصاد األردني، وخدمة األعداد الكبيرة من الطلبة الراغبين في إكمال دراستهم 
الخاصة تواجه  الجامعات  الفعاليات األكاديمية والرسمية ترى أن  الجامعية، إال أن بعض 
تحديات منها ما يتعلق بمستوى الجودة في مخرجات  التعليم العالي، ومعايير االعتماد، وعدم 
التدريس، واإلدارة الجامعية، والنظرة  البرامج األكاديمية مع سوق العمل، وهيئة  مواءمة 

المجتمعية.
  في عام (1998) قامت ناجي بدراسة تتعلق باإلمكانات التطبيقية إلدارة الجودة 
الشاملة في جامعة عمان األهلية، ووجدت الدراسة أن لدى إدارة الجامعة القناعة والرغبة 
في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة. إال أن الدراسة وجدت عددًا من المعوقات التي تواجه 
إدارة الجامعة في تطبيق إدارة الجودة مثل المركزية، وعدم توافر نظام محوسب للبيانات 

والمعلومات.
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الجودة  إدارة  تطبيق  نحو  تدريجيًا  بالتوجه  الجامعة  بدأت  الالحقة  السنوات  وفي   
الشاملة، وتوجت جهودها مع بدايات العام 2007م بإنشاء مكتب النوعية وضمان الجودة، 
تطبيقها  ومدى  ومراقبتها،  األكاديمية  والبرامج  الخطط  وتقييم  الجودة،  ثقافة  لنشر  وذلك 
لمعايير الجودة لالرتقاء بمستوى أداء الجامعة على األصعدة والمستويات كافة، وفي العام 
2009م تشكلت وحدة الرقابة والتدقيق لضمان الجودة بغية التحقق من تنفيذ معايير النوعية 
وضمان الجودة في الكليات، والدوائر، والمراكز، والمكاتب. وبالتالي، فقد ارتأت الباحثة 
القيام بهذه الدراسة للكشف عن مدى تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة؛ ألن هناك حاجة 
الوصول  أجل  من  وعناصره  الجامعي  التعليم  مكونات  لجميع  الشامل  التقويم  إلى  ماسة 
ببرامجه إلى تحقيق أهدافها المرجوة من جهة، ومن أجل تحقيق االستثمار الجيد لإلنفاق على 
التعليم من جهة أخرى (الخضير،2001). كما تأتي هذه الدراسة بوصفها مساهمة علمية 
تضاف لمجهودات الجامعة في التحقق من تنفيذ معايير النوعية وضمان الجودة في الجامعة. 

وبالتحديد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
الجودة من  النوعية وضمان  لمعايير  السؤال األول: ما مدى تطبيق جامعة عمان األهلية 

وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟
السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (α≤ 0.05) في تقديرات 
أعضاء الهيئة التدريسية لمدى تطبيق جامعة عمان األهلية لمعايير النوعية وضمان الجودة 

تعزى لمتغير الكّلية؟
السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (α≤ 0.05) في تقديرات 
أعضاء الهيئة التدريسية لمدى تطبيق جامعة عمان األهلية لمعايير النوعية وضمان الجودة 

تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟
أهمية الدراسة

تأتي أهمية الدراسة من خالل إسهامها في ما يلي:  
الجودة  وضمان  النوعية  لمعايير  األهلية  عمان  جامعة  تطبيق  في  القوة  جوانب  تحديد   -

وتعزيزها وتحديد جوانب الضعف وإيجاد الحلول لها.
استحداث  حيث  من  والخاصة  الحكومية  الجامعات  في  هائال  توسعا  األردن  يشهد   -
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تخصصات حديثة تماشيا مع متطلبات سوق العمل، وهذا يتطلب االرتقاء بمعايير ضمان 
الجودة في الجامعات ومنها جامعة عمان األهلية.

- إثراء المعرفة العلمية في مجال تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة في مؤسسات التعليم 
العالي.

- تعّد هذه الدراسة مؤشرًا إلجراء دراسات أخرى مشابهة حول تقويم تطبيق معايير النوعية 
وضمان الجودة في الجامعات األردنية األخرى.

حدود الدراسة
يمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية في ضوء الحدود اآلتية:

- الحدود البشرية والمكانية: اقتصرت عينة هذه الدراسة على أعضاء الهيئة التدريسية في 
جامعة عمان األهلية الخاصة في األردن.

- الحدود الزمانية: أجريت الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 2010/2011.
الدراسات السابقة

هدفت دراسة ليو (Liu,1999)  معرفة ممارسات موظفي الكليات في تايوان حول   
الجودة،  إدارة  استراتيجيات  يستخدمون  مدى  أي  وإلى  كلياتهم،  في  الشاملة  الجودة  إدارة 
وتكونت عينة البحث من (200) مدير من مديري الكليات، واستخدم الباحث االستبانة لجمع 
بدرجة  الكليات  هذه  في  مطبقة  الشاملة  الجودة  إدارة  أن  النتائج  أظهرت  وقد  المعلومات، 
مرتفعة ألن ثقافة الكليات وبنيتها التنظيمية تساعد على ذلك، كما وجد أن أسس إدارة الجودة 

الشاملة تساعد في عمليات التطوير والتغيير في هذه الكليات.
هدفت دراسة أيوب (2000) التعرف على تقدير مدى فاعلية استخدام فلسفة إدارة   
الجودة الشاملة في تطوير أداء الجامعات األردنية. أجريت الدراسة على عينة عشوائية من 
(282) عضوا من أعضاء هيئة التدريس، وتوصلت النتائج إلى أن الجامعات األردنية  تعمل 
على أن تكون أهداف تحسين النوعية متناسبة مع رسالة الجامعة، وأن إدارة الجامعة تعمل 
على إزالة العقبات التي تحول دون تحقق األداء النوعي. كما توصلت الدراسة إلى عدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في التقدير ُتْعزى لمتغير الوظيفة األكاديمية ألعضاء هيئة 

التدريس.
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كيفية  عن  البحث  هدفت  دراسة   (2001) النبهاني  أجرى  عمان،  سلطنة  وفي   
االستفادة من مدخل الجودة الشاملة في تطوير إدارة الدراسات العليا بجامعة السلطان قابوس، 
وكانت عينة الدراسة (82) أكاديميا، و (300) طالٍب من الدراسات العليا، وكشفت النتائج 
فأما  وجوانب ضعف،  قوة  جوانب  فيها  بالجامعة  العليا  الدراسات  إدارة  منظومة  أن  عن 
جوانب القوة فهي:  قدرة الجامعة على تزويد طالب الدراسات العليا بالجديد من المعرفة مع 
ربطها بحاجات المجتمع العماني، وتوفير الدوريات الحديثة في المكتبة، ووضوح متطلبات 
التعلم  على  الطالب  تشجيع  ضعف  في  متجلية  الضعف  جوانب  وكانت  تخرجهم، 
الذاتي،وصعوبة االتصال بين المشرفين والطالب،وقلة استخدام التقنيات التربوية المتاحة.      
في  الجودة  تضمن  التي  النشاطات  بفحص   (Manning, 2004) مانينغ  وقامت   
وقد  التطويرية.  واألبحاث  الطالبية،  والخدمات  الجودة،  لتحسين  سعيا  التربوية  الكليات 
وزعت أداة مسحية تضمنت أسئلة عن الهيكلية، وبرامج ضمان الجودة، ودوافع تطبيقها، 
هذه   عن  باإلجابة  بنسلفانيا  واليات  في  تربويا  عميدا   45 وقام  عنها،  الناتجة  والتغيرات 
االستبانة، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة، منها: تأكيد أهمية التشارك في قيادة عملية 
ضمان الجودة، وتجديد النشاطات، كما بينت الدراسة بأن أكثر طريقة مستخدمة في إدارة 
الجودة الشاملة في كليات التربية هي طريقة التخطيط االستراتيجي، وأخيرا بينت الدراسة 

أهمية جهود العمداء المشتركة، والعمل عبر فرق ومجموعات.
وهدفت دراسة عالونة (2004) إلى التعرف إلى مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة   
الشاملة في الجامعة العربية األمريكية من وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية ومعرفة أثر 
الجامعي،  التدريس  في  الخبرة  وسنوات  العلمي،  والمؤهل  االجتماعي،  النوع  متغيرات 
والجامعة التي تخرج فيها، والكلية التي يدرس فيها، والعمل على مبادئ إدارة الجودة الشاملة 
في الجامعة، وأجريت الدراسة على عينة مؤلفة من (61) عضو هيئة تدريس، وقد أظهرت 
النتائج أن تطبيق مبادئ الجودة الشاملة كان بدرجة كبيرة، وأكثرها تطبيقًا في مجال تهيئة 
متطلبات الجودة في التعليم، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى 
متغيرات  إلى  تعزى  األمريكية  العربية  الجامعة  في  الشاملة  الجودة  إدارة  مبادئ  تطبيق 

الدراسة الستة.  
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القادة  آراء  إلى معرفة  التعرف  فقد أجرى دراسة هدفت  وأما (درادكه، 2005)   
التربويين لدرجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعة البلقاء التطبيقية، كما هدفت معرفة 
الخبرة،  وسنوات  والتخصص،  الوظيفي،  المسمى  باختالف  النظر  وجهات  اختالف  مدى 
والرتبة األكاديمية. ولتحقيق هذه األهداف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. وأما أداة 
الدراسة فكانت عبارة عن استبانة ُطّبقت على عينة عشوائية مكونة من (96) قائدًا تربويًا. 
وقد توصلت الدراسة إلى أن متوسطات آراء القادة التربويين لدرجة تطبيق إدارة الجودة 
الشاملة في جامعة البلقاء تعادل درجة تطبيق متوسطة. كذلك بينت النتائج أنه توجد فروق 
ذات داللة إحصائية في آراء القادة التربويين تعزى إلى متغير (التخصص) وكان لصالح 

التخصص (اإلنساني) ولمتغير(سنوات الخبرة) ولصالح فئة (6 سنوات فأكثر).
وهدفت دراسة (أبو فارة، 2006) إلى تحليل وقياس واقع إدارة الجودة الشاملة في   
الشاملة، وقد  الجودة  العشرة إلدارة  الرئيسة  العناصر  تناولت  الفلسطينية. حيث  الجامعات 
عناصر  بسبعة  جوهريا  اهتماما  تولي  ال  الفلسطينية  الجامعات  أن  دراسته  نتائج  أظهرت 
رئيسة من عناصر إدارة الجودة وهي: التركيز على المستفيد، والثقافة التنظيمية، وتصميم 
العملية، ودعم اإلدارة العليا للجودة، والتحسين المستمر، والتركيز على العاملين، والعالقة 
مع الموردين. وقد أظهرت الدراسة أن الجامعات تولي اهتماما واضحا لثالثة عناصر فقط 
من عناصر إدارة الجودة الشاملة وهي: القياس الدقيق، وضمان الجودة، والبعد المجتمعي. 
الجودة  تطبيق  مدى  عن  الكشف  حاولت  فقد   ،(2006 الهيجاء،  (أبو  دراسة  أما   
الشاملة في كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية من وجهتي نظر كل من أعضاء 
الهيئة التدريسية والطلبة. تكونت عينة الدراسة من (70) عضو هيئة تدريس، و(334) طالبًا 
من كلية التربية الرياضية في الجامعات األردنية تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وقد أظهرت 
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجامعة في كل من النظام االجتماعي 
والخدمي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية ولصالح الجامعة األردنية، وأما النظام 
التقني لصالح الجامعة الهاشمية حين أظهرت النتائج من وجهة نظر الطلبة، وجود فروق 

ذات داللة إحصائية في النظام اإلداري تعزى لمتغير الجامعة لصالح جامعة مؤتة. 
وهدفت دراسة (القاضي، 2009) إلى معرفة آراء اإلداريين لدرجة تطبيق مفاهيم     
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إدارة الجودة الشاملة في عمادات شؤون الطلبة في الجامعات الرسمية األردنية، وإلى معرفة 
أثر متغيرات الجنس والخبرة في درجة تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة، وقد اشتملت الدراسة 
على عينة مكونة من (158) إداريا تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية، وقد جمع الباحث 
الدراسة إلى أن متوسطات آراء  الدراسة من خالل تطوير االستبانة، وخلصت  معلومات 
اإلداريين لدرجة تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في عمادات شؤون الطلبة في الجامعات 
الرسمية كانت متوسطة، وبلغت (3.17)، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية 
تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور، وعدم وجود فروق تعزى لمتغير الخبرة في آراء 

أفراد العينة لدرجة تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة.
الخليجية  الجامعة  تطبيق  واقع   (2011 والسامرائي،  (العيثاوي  دراسة  وتناولت   
المعلومات، وقد  الحالة في جمع  أسلوب دراسة  الباحثان  واتبع  الجودة،  لمعايير  بالبحرين 
توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها: أن أهم معايير الجودة الشاملة للتعليم 
في الجامعة تتمثل في تلبية احتياجات الطلبة، ورغبات ممولي النظام التعليمي، وكفاءة القيادة 

التربوية، والتطوير المهني للهيئة التعليمية واإلدارية، وتحسين األداء ونوعية المخرجات.

الطريقة واإلجراءات
 منهجية الدراسة

المنهجية التي اْسُتْخِدمت في هذه الدراسة هي المنهجية الوصفية المسحية. والتي   
تعّد األفضل عند القيام بدراسة ظاهرة كما هي في الواقع.

مجتمع الدراسة
اإلنسانية  الكليات  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  جميع  من  الدراسة  مجتمع  تّكون   
الدراسي  للعام  الثاني  الدراسي  الفصل  في  األهلية  عمان  لجامعة  التابعة  والعلمية 

2010/2011 والبالغ عددهم (134) عضو هيئة تدريس.

عينة الدراسة
الهيئة    أعضاء  من  الدراسة  مجتمع  أفراد  جميع  على  الدراسة  استبانة  ُوّزعت   
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التدريسية في جامعة عمان األهلية، بلغ عدد المعاد منها (119) استبانة، استبعد منها (9) 
تدريس.  هيئة  عضو   (110) الدراسة  عينة  ألفراد  النهائي  العدد  بلغ  وبالتالي  استبانات، 

والجدول رقم (1) (صفحة 20) يوضح توزيع أفراد الدراسة تبعًا لمتغيراتها.

أداة الدراسة
لتحديد مدى تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة في الجامعات األردنية من وجهة   
نظر أعضاء الهيئة التدريسية، تم تطوير أداة لهذا الغرض، وذلك من خالل الرجوع إلى 
معايير النوعية وضمان الجودة المقررة في جامعة عمان األهلية، باإلضافة لالستفادة من 
 (Seymour, 1991) األدب التربوي والدراسات السابقة مثل (البصيص،2011) وسيمور
والنوايسة (2004) وجريس (2004)، وقد تم صياغة االستبانة بشكلها األولي بحيث تشتمل 

على جزأين:
الجزء األول: يحتوي على معلومات عامة تتعلق بعضو هيئة التدريس من حيث الكلية التي 

يّدرس فيها، وسنوات الخبرة.
الجزء الثاني: ويتضمن فقرات االستبانة المطروحة على أعضاء هيئة التدريس والمتعلقة 

بمعايير النوعية وضمان الجودة، وبلغ عدد تلك الفقرات (52) فقرة.

صدق األداة
تم التأّكد من صدق االستبانة بصورتها األولية  بعرضها على (11) محكما من ذوي   
الخبرة واالختصاص في مجال ضمان الجودة في الجامعات األردنية، حيث ُطلب منهم تحديد 
مناسبة الفقرات الواردة في االستبانة لقياس مدى تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة. كما 
طلب إليهم ذكر أية مالحظات أخرى يرونها ضرورية، وقد أخذت الباحثة بآراء المحكمين، 
وإجراء التعديالت الضرورية، والتي تمثلت في حذف (7) فقرات بسبب عدم مناسبتها لقياس 
تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة في الجامعات أو بسبب التكرار، باإلضافة إلى  إعادة 
الصياغة اللغوية لبعض الفقرات. حيث أصبحت االستبانة بعد االنتهاء من إجراءات التحكيم 

مكونة من (45) فقرة.
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ثبات األداة
لالتساق  (ألفا)  كرونباخ  معادلة  باستخدام  الدراسة  أداة  ثبات  من  الباحثة  تحققت   
الداخلي، من خالل تطبيق األداة على عينة استطالعية، بلغت (18) عضو هيئة تدريس في 
مناسبة  القيمة  وهذه   ،(0.847) الثبات  معامل  قيمة  بلغت  وقد  الخاصة،  البترا  جامعة 

ألغراض الدراسة الحالية . 
وقد ُحّددت اإلجابة عن فقرات االستبانة وفق مقياس ليكرت ذي التدريج الخماسي.   
وألغراض الدراسة الحالية احتسبت الباحثة مدى تطبيق جامعة عمان األهلية لمعايير النوعية 

وضمان الجودة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية على النحو اآلتي:
أ . الحد األعلى للبدائل (5)، والحد األدنى للبدائل (1) وبطرح الحد األعلى من الحد األدنى 
يساوي (4) ومن ثم قسمة الفرق بين الحدين على ثالثة مستويات وهكذا تصبح األوزان على 

النحو اآلتي: 
- الفقرة التي يتراوح متوسطها الحسابي بين (5.00-3.68) تعني أن مدى تطبيق معايير 

النوعية وضمان الجودة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية مرتفعة. 
- الفقرة التي يتراوح متوسطها الحسابي بين (3.67-2.34) تعني أن مدى تطبيق معايير 

النوعية وضمان الجودة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية متوسطة.
- الفقرة التي يتراوح متوسطها الحسابي بين (2.33-1.00) تعني أن مدى تطبيق معايير 

النوعية وضمان الجودة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية منخفضة.
متغيرات الدراسة 

أوال: المتغيرات التصنيفية:
الكلية، وله مستويان:

ب. إنسانية أ. علمية    
سنوات الخبرة، ولها ثالثة مستويات:

جـ. أكثر من 15 سنة أ. أقل من 8 سنوات  ب. من 8 إلى 15 سنة 
ثانيا: المتغير التابع:

مدى تطبيق جامعة عمان األهلية لمعايير النوعية وضمان الجودة من وجهة نظر أعضاء 
الهيئة التدريسية.
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المعالجة اإلحصائية 
لإلجابة عن السؤال األول اْسُتْخِدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.   
 Independent Samples ولإلجابة عن السؤال الثاني اْسُتْخدم اختبار "ت" للعينات المستقلة
 One Wayاألحادي التباين  تحليل  اختبار  اْسُتْخدم  الثالث  السؤال  عن  ولإلجابة   t-test

.ANOVA
نتائج الدراسة ومناقشتها

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: ما مدى تطبيق جامعة عمان األهلية لمعايير 
النوعية وضمان الجودة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟.

المعيارية،  واالنحرافات  الحسابية،  المتوسطات  احُتِسَبت  السؤال  هذا  لإلجابة عن   
والترتيب لتقديرات أفراد العينة لمدى تطبيق جامعة عمان األهلية لمعايير النوعية وضمان 
الجودة. والجدول رقم (2) (صفحة 21) يبين ذلك. حيث يظهر الجدول رقم (2) أن تقديرات 
على  الجودة،  وضمان  النوعية  لمعايير  األهلية  عمان  جامعة  تطبيق  لمدى  العينة  أفراد 
وانحراف   (3.72) حسابي  متوسط  على  وحصلت  مرتفعة،  بدرجة  جاء  الكلية  االستبانة 

معياري (62).
وتعود هذه النتيجة إلى حرص إدارة جامعة عمان األهلية على تحقيق مستوى متميز   
من المنافسة في مجال التعليم الجامعي الخاص من خالل التوجه نحو تطبيق إدارة الجودة 
الشاملة قبل الجامعات الخاصة األخرى، حيث ُأنِشئ في بداية العام 2007م مكتب النوعية 
الخطط  وتقييم  الجودة  ثقافة  نشر  بهدف  وذلك  األهلية،  عمان  جامعة  في  الجودة  وضمان 
والبرامج األكاديمية ومراقبتها، ومدى تطبيقها لمعايير الجودة لالرتقاء بمستوى أداء الجامعة 
على األصعدة والمستويات كافة، كما ُشّكلت في العام 2009م وحدة الرقابة والتدقيق لضمان 
والدوائر،  الكليات،  في  الجودة  وضمان  النوعية  معايير  تنفيذ  من  التحقق  بغية  الجودة 
والمراكز، والمكاتب. مما أدى إلى أن تكون تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لمدى تطبيق 

الجامعة لمعايير النوعية وضمان الجودة بدرجة مرتفعة.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عالونة (2004) التي أظهرت أن تطبيق مبادئ   
الجودة الشاملة كان بدرجة كبيرة، في حين تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
بدرجة  جاءت  الشاملة  الجودة  إدارة  تطبيق  درجة  أن  أظهرت  التي   (2005 (درادكه، 
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متوسطة. كما تختلف مع نتيجة دراسة (القاضي، 2009) التي بينت أن درجة تطبيق مفاهيم 
إدارة الجودة الشاملة كانت متوسطة.

وبالنسبة للفقرات تشير النتائج في الجدول رقم (2) أن مدى تطبيق جامعة عمان األهلية 
هناك  كان  والمتوسط، حيث  المرتفع  المدى  بين  تراوح  الجودة،  النوعية وضمان  لمعايير 
(25) فقرة تدل على مدى مرتفع من تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة في الجامعة، و 
(20) فقرة تدل على مدى متوسط من التطبيق لمعايير النوعية وضمان الجودة في الجامعة، 
وقد كانت أهم الفقرات التي تدل على مستوى مرتفع لتطبيق جامعة عمان األهلية لمعايير 

النوعية وضمان الجودة، هي:
- الفقرة (8) "قيام إدارة الجامعة بتحقيق التناسب بين عدد الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية" 
إدارة  بالتزام  النتيجة  هذه  وتفسر   .(0.76) معياري  وانحراف   (4.18) حسابي  بمتوسط 
الجامعة بمعايير االعتماد الجامعي المنصوص عليه من وزارة التعليم العالي في األردن التي 
تنص على ضرورة وجود تناسب بين عدد الطلبة، وعدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

األردنية.
- الفقرة (20) "تقييم أعضاء الهيئة التدريسية بما يتماشى مع غايات الجودة" بمتوسط حسابي 
برنامج  من  تتخذ  الجامعة  بأن  النتيجة  هذه  وتفسر   .(0.90) معياري  وانحراف   (4.16)
النوعية وضمان الجودة منهاجًا عمليًا في األداء، وذلك من خالل تفعيلها لعمل مكتب النوعية 

وضمان الجودة في الجامعة.
- الفقرة (10) "توفر مستوى جيد من المرافق الخدماتية للطلبة" بمتوسط حسابي (4.13) 
وانحراف معياري (0.86). وقد يعود السبب في هذه النتيجة إلى أن جامعة عمان األهلية 
تعد واحدة من الجامعات الخاصة ذات السمعة العالية في األردن، والتي يعد مستوى المرافق 

الخدماتية فيها من أهم مكونات هذه السمعة.
- الفقرة (1) "رفع مستوى وعي أعضاء هيئة التدريس والعاملين بثقافة الجودة" بمتوسط 
حسابي (4.08) وانحراف معياري (0.99). ويعود السبب في هذه النتيجة إلى اهتمام إدارة 
الجامعة من خالل مكتب النوعية وضمان الجودة بعقد الدورات التدريبية، والندوات التعريفية 

بمعايير الجودة الشاملة، وتطبيقها داخل الجامعة.
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- الفقرة (29) "تقبل الطلبة التغييرات المستحدثة في نظم التعليم" بمتوسط حسابي (4.05) 
وانحراف معياري (0.88). وتفسر هذه النتيجة بتقبل الطلبة لتطبيق برنامج ضمان الجودة 
في الجامعة، خصوصا ما يتعلق بشؤون الطلبة والعملية التعليمية ذلك أن الهدف الرئيس من 
تطبيق ضمان الجودة في التعليم الجامعي رفع مستوى العملية التعليمية الذي يعد الطالب 

محورها الرئيس. 
أما أقل الفقرات أهمية من حيث  تطبيق الجامعة لمعايير النوعية وضمان الجودة، والتي 

جاءت ضمن المدى المتوسط، فكانت:
اتخاذ  في  المركزية  من  عال  مستوى  على  الجامعة  إدارة  اعتماد  "عدم   (28) الفقرة   -

القرارات" بمتوسط حسابي (3.17) وانحراف معياري (1.08).
- الفقرة (4) "قيام إدارة الجامعة بإشراك الهيئة التدريسية في قرارات الجامعة" بمتوسط 

حسابي (3.29) وانحراف معياري (0.91).
وقد يعود السبب في النتيجة المتعلقة بالفقرتين السابقتين إلى أن القرارات الهامة في الجامعة 
تعود إلى إدارتها وممولي الجامعة وهم هنا من المستثمرين الذين يحاولون الموازنة بين 
المادي، مما جعلهم ال يركزون على  الربح  الجامعة ،وتحقيق  التعليمية في  العملية  تجويد 
بآرائهم  تأخذ  الجامعة  إدارة  كانت  وإن  الجامعة،  قرارات  في  التدريسية  الهيئة  مشاركة 

لالستئناس بها في كثير من األمور.
لألبحاث  مناسبة  وحوافز  مكافآت  نظام  تقديم  على  الجامعة  إدارة  "حرص   (6) الفقرة   -

المتميزة" بمتوسط حسابي (3.33) وانحراف معياري (1.11).
- الفقرة (35) "تحقق إدارة الجامعة ألعضاء الهيئة التدريسية بعثات إلى جامعات عريقة" 

بمتوسط حسابي (3.37) وانحراف معياري (0.94).
أخرى"  بأعمال  األبحاث  إجراء  عن  التدريس  هيئة  أعضاء  إشغال  "عدم   (31) الفقرة   -

بمتوسط حسابي (3.41) وانحراف معياري (1.11).
وتفسر نتيجة الفقرات السابقة بتطلع أعضاء الهيئة التدريسية إلى كل ما هو جديد   
وحديث في مجال البحث العلمي، والتي قد تصطدم أحيانا مع األنظمة والتعليمات الجامعية، 
االبتعاث  نفقات  إلى  باإلضافة  والحوافز،  بالمكافآت  المتعلقة  النفقات  وخصوصا من حيث 

الخارجي.
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عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثاني:  السؤال  باإلجابة عن  المتعلقة  النتائج 
مستوى (α≤ 0.05) في تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لمدى تطبيق جامعة عمان األهلية 

لمعايير النوعية وضمان الجودة تعزى لمتغير الكّلية؟
للكشف عن داللة الفروق بين تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لمدى تطبيق جامعة   
إنسانية)،  (علمية،  الكلية  لمتغير  تبعًا  الجودة،  وضمان  النوعية  لمعايير  األهلية  عمان 
اْسُتْخِرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على استبانة 
 ،Independent Samples t-test المستقلة  للعينات  "ت"  اختبار  اْسُتْخِدم  كما  الدراسة، 

وكانت النتائج كما في الجدول رقم (3) (انظر صفحة 24).
بين  ظاهري  فرق  وجود   (3) رقم  الجدول  في  الحسابية  المتوسطات  تبين  حيث   
تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لمدى تطبيق جامعة عمان األهلية لمعايير النوعية وضمان 
الجودة في ضوء متغير الكلية، وقد ُأْجِري اختبار "ت" للعينات المستقلة للكشف عن داللة 
النتائج أن  الفرق في تقديرات أفراد العينة تبعًا لمتغير الكلية (علمية، إنسانية)، وأظهرت 
الفرق غير دال إحصائيا، حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة للفرق (0.958) وهذه القيمة غير 
دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (α≤ 0.05). وهذه النتيجة تشير إلى تشابه تطبيق معايير 
النوعية وضمان الجودة في الكليات العلمية واإلنسانية في جامعة عمان األهلية، وتعد النتيجة 
منطقية كون إدارة الجامعة اهتمت بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في جميع الكليات، وبمختلف 
التخصصات العلمية واإلنسانية، كما اهتمت من خالل مكتب النوعية وضمان الجودة، ووحدة 
الرقابة والتدقيق لضمان الجودة في الجامعة بالتأكد من أن جميع التخصصات في مختلف 
تقديرات  تقارب  إلى  الجودة، مما أدى  النوعية وضمان  إلى تحقيق معايير  الكليات تسعى 
أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات العلمية واإلنسانية لمدى تطبيق الجامعة لمعايير النوعية 

وضمان الجودة.
وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة عالونة (2004) التي أظهرت عدم   
لمتغير  تعزى  الشاملة  الجودة  مبادئ  تطبيق  درجة  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
الكلية، في حين تختلف النتيجة الحالية مع نتيجة دراسة (درادكه، 2005) التي بينت وجود 
فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة تعزى إلى متغير تخصص 

الكلية، وكان لصالح تخصص الكليات اإلنسانية.
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تخصصات حديثة تماشيا مع متطلبات سوق العمل، وهذا يتطلب االرتقاء بمعايير ضمان 
الجودة في الجامعات ومنها جامعة عمان األهلية.

- إثراء المعرفة العلمية في مجال تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة في مؤسسات التعليم 
العالي.

- تعّد هذه الدراسة مؤشرًا إلجراء دراسات أخرى مشابهة حول تقويم تطبيق معايير النوعية 
وضمان الجودة في الجامعات األردنية األخرى.

حدود الدراسة
يمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية في ضوء الحدود اآلتية:

- الحدود البشرية والمكانية: اقتصرت عينة هذه الدراسة على أعضاء الهيئة التدريسية في 
جامعة عمان األهلية الخاصة في األردن.

- الحدود الزمانية: أجريت الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 2010/2011.
الدراسات السابقة

هدفت دراسة ليو (Liu,1999)  معرفة ممارسات موظفي الكليات في تايوان حول   
الجودة،  إدارة  استراتيجيات  يستخدمون  مدى  أي  وإلى  كلياتهم،  في  الشاملة  الجودة  إدارة 
وتكونت عينة البحث من (200) مدير من مديري الكليات، واستخدم الباحث االستبانة لجمع 
بدرجة  الكليات  هذه  في  مطبقة  الشاملة  الجودة  إدارة  أن  النتائج  أظهرت  وقد  المعلومات، 
مرتفعة ألن ثقافة الكليات وبنيتها التنظيمية تساعد على ذلك، كما وجد أن أسس إدارة الجودة 

الشاملة تساعد في عمليات التطوير والتغيير في هذه الكليات.
هدفت دراسة أيوب (2000) التعرف على تقدير مدى فاعلية استخدام فلسفة إدارة   
الجودة الشاملة في تطوير أداء الجامعات األردنية. أجريت الدراسة على عينة عشوائية من 
(282) عضوا من أعضاء هيئة التدريس، وتوصلت النتائج إلى أن الجامعات األردنية  تعمل 
على أن تكون أهداف تحسين النوعية متناسبة مع رسالة الجامعة، وأن إدارة الجامعة تعمل 
على إزالة العقبات التي تحول دون تحقق األداء النوعي. كما توصلت الدراسة إلى عدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في التقدير ُتْعزى لمتغير الوظيفة األكاديمية ألعضاء هيئة 

التدريس.

عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثالث:  السؤال  باإلجابة عن  المتعلقة  النتائج 
مستوى (α≤ 0.05) في تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لمدى تطبيق جامعة عمان األهلية 

لمعايير النوعية وضمان الجودة تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟
للكشف عن داللة الفروق بين تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لمدى تطبيق جامعة   
الحسابية  المتوسطات  اْسُتْخِرَجت  الجودة،  وضمان  النوعية  لمعايير  األهلية  عمان 
واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على استبانة الدراسة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة 
(أقل من 8 سنوات، من 8 إلى 15 سنة، أكثر من 15 سنة)، وكانت النتائج كما في الجدول 

رقم (4) (الصفحة 25).
حيث تشير المتوسطات الحسابية في الجدول رقم (4) إلى وجود فروق ظاهرية في   
المتوسطات الحسابية لتقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لمدى تطبيق جامعة عمان األهلية 
لمعايير النوعية وضمان الجودة في ضوء متغير سنوات الخبرة، ولمعرفة مستوى الداللة 
اإلحصائية للفروق في المتوسطات الحسابية لتقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لمدى تطبيق 
معايير النوعية وضمان الجودة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة (أقل من 8 سنوات، من 8 إلى 
 One Way) األحـادي  التباين  تحليل  استخدام  تـم  سنة)،   15 من  أكثر  سنة،   15
ANOVA)، وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (5) الموضح في صفحة (26).
حيث تشير النتائج في الجدول رقم (5) إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين   
تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لمدى تطبيق جامعة عمان األهلية لمعايير النوعية وضمان 
الجودة، حيث بلغت قيمة "ف" المحسوبة للفروق (0.382) وهذه القيمة غير دالة إحصائيا 
عند مستوى الداللة (α≤ 0.05). بمعنى أن تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لمدى تطبيق 
سنوات  النظر عن  بغض  متشابهة  الجودة  النوعية وضمان  لمعايير  األهلية  عمان  جامعة 
خبرتهم، وربما يعود السبب في هذه النتيجة إلى أن تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة 
في الجامعة بدأت قبل فترة زمنية قريبة نسبيًا، وبالتالي، ال يعد عامل الخبرة عامًال مؤثرًا 
النوعية وضمان الجودة، كون  التدريسية لمدى تطبيق معايير  الهيئة  في تقديرات أعضاء 
معظم األكاديميين قد بدؤوا بالتعامل مع معايير النوعية وضمان الجودة في فترة زمنية واحدة 
أي خالل السنوات األخيرة، مما أدى إلى عدم تأثير خبراتهم األكاديمية في التقديرات التي 
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 أعطوها على استبانة الدراسة. كما تفسر هذه النتيجة بتشابه الخلفية الثقافية لدى أعضاء 
الهيئة التدريسية في مجال النوعية وضمان الجودة كون الجامعة تعقد لهم الدورات التدريبية 
في مجال النوعية وضمان الجودة بالدرجة نفسها، مما أدى إلى تقارب آرائهم في ما يتعلق 

بتقديراتهم لتطبيق معايير النوعية وضمان الجودة في الجامعة.
وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة عالونة (2004) التي أظهرت عدم   
لمتغير  تعزى  الشاملة  الجودة  مبادئ  تطبيق  درجة  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
تقديرات  التي أظهرت أن  (القاضي، 2009)  نتيجة دراسة  تتفق مع  الخبرة، كما  سنوات 
أعضاء هيئة التدريس لدرجة تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة ال تتأثر بمتغير سنوات 
الخبرة. في حين تختلف النتيجة الحالية مع نتيجة دراسة (درادكه، 2005) التي بينت وجود 
فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة تعزى إلى متغير سنوات 

الخبرة ولصالح فئة (6 سنوات فأكثر).
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التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، فإن الباحثة توصي بما يلي:

1. أهمية رفع مستوى الحوافز والمكافآت المادية المقدمة إلى أعضاء الهيئة التدريسية في 
معايير  تطبيق  تطوير  في  يسهم  العلمي  البحث  كون  العلمي،  البحث  تشجيعهم على  سبيل 

النوعية وضمان الجودة بشكل أفضل.
الجامعية  القرارات  اتخاذ  في  للمشاركة  التدريسية  الهيئة  أعضاء  أمام  الفرصة  إتاحة   .2
مبدأ  تحقيق  في  يسهم  مما  ومناقشتها،  الجامعة  في  يدرسونها  التي  بالتخصصات  المتعلقة 

التشاركية التي تعمل على تعزيز التزام أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة.
3. توصية إدارة الجامعة بضرورة تخفيف األعباء اإلدارية عن أعضاء هيئة التدريس عند 

قيامهم بإجراء األبحاث والدراسات العلمية وتنفيذها.
النوعية  معايير  تطبيق  دراسة  يتم  حيث  مستقبلية  دراسات  بإجراء  الباحثين  توصية   .4
تّكون  إلى  باإلضافة  األردن،  والحكومية في  الخاصة  الجامعات  باقي  في  الجودة  وضمان 

العينة من خارج أعضاء الهيئات التدريسية في تلك الجامعات.
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جداول الدراسة:
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1 8 

 

4.18 0.76  

2 20  4.16 0.90  

3 10  4.13 0.86  

4 1 . 4.08 0.99  

5 29 . 4.05 0.88  

6 37  4.01 1.08  

7 2  3.99 1.05  

8 45  3.96 0.95  

9 38  

 

3.94 1.00  

10 16  3.92 1.00  

11 14  3.89 0.90  

12 9  3.88 1.08  

13 36  3.85 0.86  

14 33  3.85 1.00  

15 7 3.84 0.92  
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16 21  3.83 0.91  

17 17 
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3.81 0.83  

18 39  3.79 1.00  

19 32 - -  3.77 0.87  

20 5  3.76 0.94  

21 22  3.74 1.15  

22 25 

. 

3.72 0.88  

23 26 

 

3.70 0.90  

24 42 

 

3.69 1.13  

25 19 

  

3.68 0.84  

26 3  3.68 1.02  

27 41  3.65 1.05  

28 15  3.64 1.01  

29 23  �         3.63 0.93  

30 30    3.61 0.92  

31 24   3.59 0.94  
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32 43  3.58 1.02  

33 11   

 

3.58 1.01  

34 44 

 

3.57 1.10  

35 13 

 

3.55 0.93  

36 12 

 

3.52 1.05  

37 27  3.49 0.98  

38 40 

 

3.47 1.01  

39 34 

 

3.45 1.05  

40 18  3.42 1.10  

41 31 

 

3.41 1.11  

42 35 

 

3.37 0.94  

43 6 

 

3.33 1.11  

44 4  3.29 0.91  

45 28  3.17 1.08  

المعالجة اإلحصائية 
لإلجابة عن السؤال األول اْسُتْخِدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.   
 Independent Samples ولإلجابة عن السؤال الثاني اْسُتْخدم اختبار "ت" للعينات المستقلة
 One Wayاألحادي التباين  تحليل  اختبار  اْسُتْخدم  الثالث  السؤال  عن  ولإلجابة   t-test

.ANOVA
نتائج الدراسة ومناقشتها

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: ما مدى تطبيق جامعة عمان األهلية لمعايير 
النوعية وضمان الجودة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟.

المعيارية،  واالنحرافات  الحسابية،  المتوسطات  احُتِسَبت  السؤال  هذا  لإلجابة عن   
والترتيب لتقديرات أفراد العينة لمدى تطبيق جامعة عمان األهلية لمعايير النوعية وضمان 
الجودة. والجدول رقم (2) (صفحة 21) يبين ذلك. حيث يظهر الجدول رقم (2) أن تقديرات 
على  الجودة،  وضمان  النوعية  لمعايير  األهلية  عمان  جامعة  تطبيق  لمدى  العينة  أفراد 
وانحراف   (3.72) حسابي  متوسط  على  وحصلت  مرتفعة،  بدرجة  جاء  الكلية  االستبانة 

معياري (62).
وتعود هذه النتيجة إلى حرص إدارة جامعة عمان األهلية على تحقيق مستوى متميز   
من المنافسة في مجال التعليم الجامعي الخاص من خالل التوجه نحو تطبيق إدارة الجودة 
الشاملة قبل الجامعات الخاصة األخرى، حيث ُأنِشئ في بداية العام 2007م مكتب النوعية 
الخطط  وتقييم  الجودة  ثقافة  نشر  بهدف  وذلك  األهلية،  عمان  جامعة  في  الجودة  وضمان 
والبرامج األكاديمية ومراقبتها، ومدى تطبيقها لمعايير الجودة لالرتقاء بمستوى أداء الجامعة 
على األصعدة والمستويات كافة، كما ُشّكلت في العام 2009م وحدة الرقابة والتدقيق لضمان 
والدوائر،  الكليات،  في  الجودة  وضمان  النوعية  معايير  تنفيذ  من  التحقق  بغية  الجودة 
والمراكز، والمكاتب. مما أدى إلى أن تكون تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لمدى تطبيق 

الجامعة لمعايير النوعية وضمان الجودة بدرجة مرتفعة.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عالونة (2004) التي أظهرت أن تطبيق مبادئ   
الجودة الشاملة كان بدرجة كبيرة، في حين تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
بدرجة  جاءت  الشاملة  الجودة  إدارة  تطبيق  درجة  أن  أظهرت  التي   (2005 (درادكه، 
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