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Abstract:
This study is dealing with a subject, which attained more interest from 

educational specialists. It aims at preparing and developing an instrument 
for assessing the degree to which (T.Q.M) principles and criteria are met in 
the higher educational institutions. The final form of the developed TQM 
scale consists of (52) items reflecting validity and reliability criteria, and 
covering four basic domains in total quality management. The scale is ad-
ministered to (60) professors and teaching staff at Al Quds Open University 
in Gaza strip.

In the light of the results the author recommends to utilize the scale 
for determining the existence of TQM principles and criteria in the higher 
education institutions in order to enhance the teaching- learning process 
and to improve the quality of education and its out-puts.
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املجاالت الفرعيةاملجل الرئيسالرقم
يئة متطلبات ١.

إدارة اجلودة 
التعليم

•  وضع القواعد واللوائح املحددة لنهج املؤسسة لعملها
• اعتماد منهجية التطوير املستمر لعمليات التعليم والتعلم وحتسني األداء.

•  توفري أعضاء هيئة التدريس وكافة املستلزمات الالزمة للعملية التعليمية وأنشطتها.

متابعة ٢.
عملية التعليم 

والتعلم 
وتطويرها

•  تنفيذ إجراءات قبول الطلبة يف املؤسسة.
•  تقدمي خدمات خمتلفة للطالب.
•  متابعة حتصيل الطالب اجلامعي.

•  إعداد الربامج التعليمية واملهنية.

•  تطوير حمتوى التدريس وطرائقه.

تطوير القوى ٣.
البشرية

• إعداد برامج التنمية املهنية للعاملني.
•  حتديد أساليب تقومي األداء وتطويره.

اختاذ القرار ٤.
وخدمة 
املجتمع

•  تأمني مشاركة العاملني يف اختاذ القرار.
•  تقدمي اخلدمات ملؤسسات املجتمع املختلفة.
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عدد الفقراتاملجالالرقم
١٥يئة متطلبات إدارة اجلودة١
١١العملية التعليمية:متابعتها وتطويرها٢
١٣تطوير القوى البشرية العاملة٣
١٣اختاذ القرار وخدمة املجتمع٤
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HRI@fiÎáßa
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جمموع عدد االستجابات وفق التقديرات بدرجةالفقراتالرقم

الدرجات 
من ٣٠٠ 

النسبة 
املئوية٪

املتوسط 
من ٥

كبرية 
جدًا ٥

كبرية
٤

متوسطة
٣

قليلة
٢

قليلة 
جدًا ١

أوًال: جمال يئة متطلبات إدارة اجلودة:

١.
توفر اجلامعة برامج 

تعليمية تليب حاجات 
األفراد واملجتمع.

١٤١٤١٢١٤٦١٩٦٦٥٣,٢٥

٢.

يئ اجلامعة برامج 
تعليمية تناسب 

العصر وما حيدث 
من مستجدات.

١٦١٥١١٨١٠١٩٩٦٦٣,٣

٣.

تعد اجلامعة خطة 
استراتيجية تتوافق 

وخطة التنمية 
الشاملة للمجتمع.

١٩١٤١٥٨٤٢١٦٧٢٣,٦

 ٤.
يئ اجلامعة مبىن 
يستوعب أعداد 
الطلبة املقبولني.

١٦١٤١٣٩٨٢٠١٦٧٣,٣٥

٥.

توفر اجلامعة قاعات 
دراسية ومعامل 

وخمتربات تتناسب 
وأعداد الطلبة 

املقبولني.

١٢١٨١٤١٠٦٢٠٠٦٦٣,٣

٦.

يئ اجلامعة 
مستلزمات األنشطة 
املنهاجية من تقنيات 

ووسائط وكتب 
مدرسية ومراجع....

٩١٦١٠١٠١٥١٧٤٥٨٢,٩

.٧

يئ اجلامعة 
مستلزمات األنشطة 
املرافقة للمنهاج من 

قاعات، ومالعب 
وصاالت متعددة 

األغراض و....

١٠١٢١٠١٣١٥١٦٩٥٦٢,٨
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.٨

توفر اجلامعة أساتذة 
وأعضاء هيئة تدريس 
وطاقم إداري يتناسب 

وأعداد الطلبة.

٢٠١٨١٨٢٢٢٣٢٧٧٣,٨٥

.٩

توفر اجلامعة أساتذة 
ومشرفني أكادمييني 

متخصصني لتدريس 
مجيع املقررات 

الدراسية.

٢٠٢٠١٢٤٤٢٢٨٧٦٣,٨

.١٠
تنهج اجلامعة مبدأ 

التطوير املستمر لعملياا 
اإلدارية والفنية.

١٤١٧١٦٩٤٢٠٨٦٩٣,٤٥

.١١
تستحدث اجلامعة 

آليات لتطوير 
اخلدمات التعليمية.

١٦١٥١٠١٠٩١٩٩٦٦٣,٣

.١٢

تشجع اجلامعة 
العاملني فيها على 
املبادرات لتحسني 

األداء وتطويره.
١٩١٦١٤٧٤٢١٩٧٣٣,٦٥

.١٣

تضع اجلامعة أنظمة 
واضحة وحمددة 

لاللتحاق والقبول 
لطلبتها.

١٦١٤١٢١٠٩٢٠١٦٧٣,٣٥

.١٤

تزود اجلامعة طلبتها 
بدليل حيدد بوضوح 

شروط الدراسة 
ومتطلباا.

٢٣٨٧٩٣,٩٥-١٦٣٢٦٦

توفر اجلامعة خدمات ١٥.
متعددة لطلبتها 
(صحية،توجيه 

وإرشاد، مساعدات 
ومنح دراسية 
وقروض و...)

٢٠١٨١٢٧٣٢٢٥٧٥٣,٧٥

٢٧٠٥٦٠,١٣,٠املجموع



٣٤

معايير اجلودة في مؤسسات التعليم العالي
حالة) الفاعلة- دراسة  الفلسطينية  دياب(اجلامعة  رزق    د. سهيل 

 

ثانيًا: جمال العملية التعليمية – متابعتها وتطويرها:
تم إدارة اجلامعة ١.

جبودة التعليم وحيرص 
على حتقيقها.

١٦١٤١٣٩٨٢٠١٦٧٣,٣٥

حتتفظ اجلامعة ٢.
مبلفات خاصة 

لكل طلبتها تضم 
معلومات وبيانات.

٢٤١٦١٦٣١٢٣٩٧٩٣,٩٥

تتخذ اإلجراءات ٣.
الالزمة حلفظ 

املعلومات اخلاصة 
بالطلبة وضمان 

سريتها.

٢٢١٥١٨٣٢٢٣٢٧٧٣,٨٥

تتابع اجلامعة وإدارا ٤.
حتصيل الطلبة ونتائج 
تقوميهم املستمر طيلة 

فصول الدراسة.
١٢١٨١٤١٠٦٢٠٠٦٦٣,٣

تنظم اجلامعة ٥.
فعاليات وأنشطة 
تسهم يف حتقيق 
التنمية الشاملة 

املتكاملة للطالب.

١٢١٤١٣١٤٧١٩٠٦٣٣,١٥

تقوم اجلامعة مبتابعة ٦.
طرائق التدريس 
واإلشراف على 

املقررات الدراسية.
٣٤١٠٢٠٢٣١٢٤٤١٢,٠٥

تقوم اجلامعة مبراجعة ٧.
الربامج واملقررات 
الدراسية وتطويرها 

يف ضوء املستجدات 
العلمية والتربوية.

٢٣١٦١٢٥٤٢٢٩٧٦٣,٨

يتم تطوير حمتوى ٨.
املقررات الدراسية 
وحتديثها باستمرار.

٨١٢١٢١٤١٤١٦٦٥٥٢,٧٥

يئ اجلامعة املناخ ٩.
التعليمي املناسب 
للعملية التعليمية

٩١١١٠١٥١٥١٦٤٥٤٢,٧
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تعمل اجلامعة على ١٠.
توفري ما يلزم 

للعملية التعليمية من 
وسائط وتقنيات.

١٤١٤١٢١٤٦١٩٦٦٥٣,٢٥

تقوم اجلامعة ١١.
بإجراءات حمددة 
لتطوير أساليب 
التقومي بناء على 

نتائج املتابعة 
املستمرة.

١٠١٢١٠١٣١٥١٦٩٥٦٢,٨

٢١١٠٦٣,٩٣,٢املجموع
ثالثًا: جمال تطوير القوى البشرية العاملة:

تستخدم اجلامعة ١.
أدوات مناسبة 
للتعرف على 

احتياجات الطلبة 
والعاملني فيها.

٦٨١٢١٨١٦١٥٠٥٠٢,٥

يئ اجلامعة الفرص ٢.
لتطوير قدرات 

العاملني واملشرفني 
األكادمييني فيها.

٤٨١٢١٦٢٠١٤٠٤٦٢,٣

توفر اجلامعة برامج ٣.
تدريبية يف أثناء 

اخلدمة للعاملني، 
وبشكل دوري 

ومستمر.

٩١١١٠١٥١٥١٦٤٥٤٢,٧

ُيدرب العاملون ٤.
يف اجلامعة حبسب 

حاجام وذلك 
لرفع كفايام.

١٠١٢١٠١٣١٥١٦٩٥٦٢,٨

ُيدرب املشرفون ٥.
األكادمييون يف 
اجلامعة لتنمية 
قدرام على 

إعادة صياغة املادة 
التعليمية وتطويرها 

وتنفيذها.

٨١٠١٠١٨١٤١٦٠٥٣٢,٦٥
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تقوم برامج التدريب ٦.
يف أثناء اخلدمة 
بشكل دوري 

للتأكد من مدى 
فاعليتها ومردودها.

٣٤١٠٢٠٢٣١٢٤٤١٢,٠٥

تتبىن اجلامعة طرق ٧.
القياس املوضوعية 

لتقومي أداء العاملني 
فيها.

١٢١٨١٤١٠٦٢٠٠٦٦٣,٣

يقوم أداء العاملني ٨.
وأعضاء هيئة 

التدريس واإلداريني 
يف اجلامعة بصورة 

دورية.

٢٢١٦١٤٥٥٢٣١٧٧٣,٨٥

تراعي اجلامعة ٩.
كفاية عضو هيئة 

التدريس عند 
اختياره لتنفيذ 

مهمات أكادميية أو 
إدارية.

٦٩١١١٦١٨١٤٩٤٩٢,٤٥

ُيرقى املوظف ١٠.
وُيثبت يف اجلامعة 
وفقًا ملعايري حمددة.

١٦١٤١٣٩٨٢٠١٦٧٣,٣٥

 توظف نتائج ١١.
التقومي لصياغة 
خطط اجلامعة 
ورسم براجمها 

املستقبلية.

٢٠٢٠١٢٤٤٢٢٨٧٦٣,٨

تعمل اجلامعة على ١٢.
رفع كفايات العاملني 

فيها يف توظيف 
وسائل االتصال 

والتواصل فيما بينهم 
وبني الطلبة.

٨١٠١٠١٨١٤١٦٠٥٣٢,٦٥

تعمل اجلامعة على ١٣.
تنمية قدرات 

العاملني والطلبة 
على توظيف 

املصادر والوسائط 
التعليمية املتوافرة.

٤٨١٤١٩١٥١٤٧٤٩٢,٤٥

٢٢٢٣٥٧٢,٨٥املجموع
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رابعًا: جمال اختاذ القرار وخدمة املجتمع:
حتدد اجلامعة ١.

سياساا 
واستراتيجيتها 

مبا حيقق أهدافها 
بالتنسيق مع الوزارة 
واجلامعات األخرى.

١٤١٦١٢١٠٨١٩٨٦٦٣,٣

تتبىن اجلامعة مبدأ ٢.
اختاذ القرار بصورة 

مجاعية.
١٢١٤١٣١٤٧١٩٠٦٣٣,١٥

متنح اجلامعة الطلبة ٣.
املشرفني األكادمييني 

والعاملني فيها 
فرصة املشاركة يف 

اختاذ القرارات.

٥٧١٠٢٠١٨١٤١٤٧٢,٣٥

ُتناقش أفكار ٤.
العاملني واملشرفني 

والطلبة ومقترحام 
يف االجتماعات اليت 
تنظمها اجلامعة ويتم 

البت فيها.

٦١٠١٤١٥١٥١٥٧٥٢٢,٦

تشجع اجلامعة ٥.
وإدارا مجيع العاملني 
فيها على املسامهة يف 

اختاذ القرار.
٨١٤١٢١٦١٠١٧٤٥٨٢,٩

تشكل اجلامعة ٦. 
جلانًا خاصة لدراسة 

شكاوي الطلبة 
والعاملني يف اجلامعة 
وحترص على حلها.

١٠١٢١٨١٥٥١٨٧٦٢٣,١

حتتفظ اجلامعة ٧.
بعالقات عمل 

وروابط قوية مع 
مؤسسات املجتمع 

املتعددة.

١٨١٩١٨٤١٢٢٩٧٦٣,٨
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تشجع اجلامعة ٨.
أعضاء هيئة التدريس 
واألساتذة على تنفيذ 
البحوث والدراسات 

العلمية املتصلة 
حباجات املجتمع.

٢٣٠٧٦٣,٨-١٥٣٠٥١٠

تعطي اجلامعة أولوية ٩.
لألحباث التطبيقية 

والدراسات امليدانية 
من أجل خدمة 

املجتمع.

١٠٩٢٠١٦٥١٨٣٦١٣,٠٥

يسهم أعضاء ١٠.
هيئة التدريس يف 
اجلامعة بإنتاجهم 

العلمي من خالل 
حبوث ودراسات 

ومشاركات تتسم 
باجلدة واألصالة.

٨١٦١٨١٤٤١٩٠٦٣٣,١٥

يتناسب حجم ١١.
البحوث 

والدراسات 
واملقاالت املنشودة 

مع حجم أعضاء 
هيئة التدريس.

٤١٠١٢١٦١٨١٤٦٤٨٢,٤

حترص اجلامعة على ١٢.
تنظيم املؤمترات 

والندوات واأليام 
الدراسية خلدمة 
العملية التربوية 

واملجتمع.

٦١٨٢٠١٢٤١٩٠٦٣٣,١٥

تتفاعل اجلامعة ١٣.
مبواردها البشرية 

والبحثية والفكرية 
مع املجتمع 

بقطاعاته اإلنتاجية 
واخلدماتية.

١٤١٤١٢١٤٦١٩٦٦٥٣,٢٥

٢٤١١٦١,٨٣,١جمموع البعد الرابع

٩٤٤٩٦٠,٦٣,٠٣املجموع الكلي
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