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د .شرف أحوذ الشهاري

إدارج الدىدج الشاهلح في الداهعاخ اليوٌيح تيي الٌظريح
والرطثيق

إدارج انجىدج انشايهح فً انجايعاخ انًٍٍُح تٍٍ انُظرٌح
وانتطثٍك
يهخص انثحث
ىدفت ىذه الدراسة اإلجابة عف التساؤؿ اآلتي:
أليس مف األكلى أف تأخذ جامعاتنا اليمنية بمبدأ إدارة الجكدة الشاممة؟

كجاءت اإلجابة عف ذلؾ مف خالؿ اإلجابة عمى أىداؼ الدراسة كىي:

كمؼقيميا.
-1التعرؼ عمى مبادئ إدارة الجكدة الشاممة كنظرياتىا ا
-2دراسة إمكانية تطبيؽ مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة مف
الحالي ؿلجامعات اليمنية.

خالؿ دراسة الكاقع

-3اقتراح نظاـ كآلية لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في الجامعات اليمنية.

ككانت اإلجابة عمى ذلؾ التساؤؿ كتمؾ األىداؼ ،قد اقتضت مف الباحث

التعرؼ عمى سمبيات كاقع التعميـ الجامعي في جامعاتنا اليمنية ،كطرؽ

معالجتيا ،كىؿ يمكف أف يككف جزءان مف سبؿ المعالجة تطبيؽ إدارة الجكدة

الشاممة؟

كانطالقان مف مشكمة الدراسة كتساؤليا كأىدافيا ،كاستيداءان بالمصادر

العممية التي طالعيا الباحث في ىذا المجاؿ ،تكصؿ الباحث إلى أف األجدل،
كاألصمح في مجاؿ البحث العممي النزيو عدـ التسرع بالمناداة بتطبيؽ فمسفة

تعميمية جديدة  -ميما كاف مصدرىا  -قبؿ دراسة كاقعنا التعميمي في

جامعاتنا؛ لنتعرؼ عمى سمبيات ىذا الكاقع ،كمظاىره ،كىكذا يفسح المجاؿ

ثـ اإلفادة مف ثمارىا النافعة ،كتطبيقيا كفؽ ما
لدراسة أم فمسفة جديدة ،كمف ّ
يتناسب مع ديننا ،كىكيتنا كقيمنا ،كمرتكزاتنا الحضارية.
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كقد تعددت المظاىر السمبية التي عرض ليا ىذا البحث مف حيث:

األسس العممية كاألكاديمية لإلدارة الجامعية ،كمناىج التدريس كطرائقيا،

كالتمكيؿ الجامعي ،كتسكيؽ الخدمات الجامعية ،كالبنية التحتية لمجامعات

الكطنية ،كالمكائح ،كالقكانيف الجامعية ،كمشاكؿ الطمبة ،كاألكضاع العممية

كالمينية لألستاذ الجامعي ،كالتخطيط الجامعي ،كقضايا البحث العممي،

كالعالقات اإلنسانية بيف عناصر التعميـ الجامعي ،كالتكازف بيف الكـ كالكيؼ...

كقد ّنبو الباحث في بحثو ىذا إلى أف مجرد الدعكة الستخداـ نظاـ فعاؿ،
كجيد ال يكفي إذ ال بد مف تطبيؽ ىذه الدعكة عمى أرض الكاقع ،كلعؿ أبرز ما
يكاجو ىذه الدعكة التي نادت بيا بعض الجامعات العربية ىي آلية التطبيؽ،

كيقترح الباحث آليات لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ الجامعي.. ،
كانتيى الباحث إلى أف تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة كفؽ ىذه اآلليات

مرتيف بتقكيـ المعايير العممية ،كاإلدارية في جامعاتنا حتى يتسنى تطبيقيا
تطبيقان سميمان ،كدقيقان.

انًثحث األول
اإلطار انعـاو نهثحث
يمذيح انثحث:
بنيت الحضارات عمى أساس العمـ ،كسادت كاستمرت بتطكيرىا

لو  ،عمى

مبدأ أف امتالؾ العمـ شيء رائع مستطيع اإلنساف مف خالؿق أف مبني حضارة
متماسكة  ،كلكف ذلؾ ال يعني أف متؽكقع عمى ىذا العمـ دكف تطكيره ،بؿ البد

مف استم اررية البحث كالتطكير ،ليستمر معيا كىج الحضارة  ،كليرتقي اإلنساف
بأساليب حياتو كيمبي طمكحاتو.
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كمف خالؿ ذلؾ نجد أف المجتمعات

البشرية عمى اختالفيا أسيمت

إسيامات حضارية بالغة الدقة كاألىمية في بناء اإلنساف الكاعي المنتج

كالطمكح ،كما أسيمت في تطكير النظـ اإلدارية كالعممية بشكؿ تراكمي ال تمغي
أم حضارة ما كصمت إليو الحضارات السابقة ليا ،بؿ تحتفظ بو كتبني عميو.

كاستنادا إلى ما تقدـ يرل الباحث أف ىناؾ مربع ان ال بد أف تستكمؿ جميع

أركانو ؛ ليككف المجتمع في حالة آمنة مع تقدـ العمكـ كاالستكشافات ،كليككف

مستكفيان لشركط مكاكبة التطكير المتسارع في عالمنا اليكـ السيما مع االنفتاح

اليائؿ ،كفي ظؿ عكلمة كاسحة اختمطت فييا األفكار  ،كالقيـ  ،كالسمع .كأركاف
ىذا المربع ىي ( :العمـ ،كاإلرادة ،كالمكارد ،كالطمكح) كتجرم بيف ىذه األركاف
عممية تنظيمية تنسيقية ؿيتـ التفاعؿ الحقيقي كيككف البناء متماسكان.
كيفخر المجتمع اإلنساني بأنو

ابتدع المدرسة لتككف كسيمة فعالة في

الحفاظ عمى التراث اإلنساني كمحاكلة تطكيره ،كز

اد فخرىا عندما ظيرت

الجامعة ،إذ معد التعميـ الجامعي رأس سناـ التعميـ في المجتمع ككاجية تطكره.
كقد بنيت فمسفة التعميـ الجامعي لتتكافؽ مع فمسفة المجتمع مف ناحية

كمع مكاكبة اإلنجازات العممية مف ناحية أخرل  ،كيزاد إلى ذلؾ استحضار
كضركرة عدـ تغميب أم منيا عمى األخرل

لتككف فمسفة متكازنة ،يتـ فييا

ترسيخ التكاصؿ السريع كالخركج عف التقكقع القاتؿ.

كلقد تطكرت فمسفة التعميـ الجامعي كفقان لتغير النظاـ القيمي العالمي،

كبسبب االنفتاح اليائؿ بيف المجتمعات ،كتطكر كسائؿ االتصاؿ ،كلعؿ آخر ما
تفتقت عنو أذىاف بعض إدارات الجامعات العالمية الحديثة ،ىك مبدأ إدارة

يعد الجكدة(مطابقة لممكاصفات)
الجكدة الشاممة  ،كبات المفيكـ التقميدم الذم ّ
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فحسب ،ال يتسؽ مع المفاىيـ الجديدة التي تتطمب التعرؼ بصكرة تفصيمية
عمى حاجات المستيمكيف كرغباتيـ ،كعمى جميع األطراؼ المستفيدة

 ،كىذا

يعني أف إدارة الجكدة الشاممة تعبر عف ثقافة جديدة تقدـ نفسيا لنتبناىا بجميع

جكانبيا (المصادر ،كالمدخالت ،كالعمميات ،كالمخرجات ،كاالستخدامات،
كالقيادة ،كاإلدارة).

كقد بدأت بعض الجامعات العالمية  -كعمى الرغـ مف تقدميا  -تأخذ بمبدأ

إدارة الجكدة الشاممة.

كقد تعددت مفاىيـ إدارة الجكدة الشاممة ،بتعدد االتجاىات كالفمسفات التي

انطمقت منيا ىذه اإلدارة ،كبتعدد الكسائؿ كالتقنيات التي اعتمد عمييا في ىذه

اإلدارة.

كمف ذلؾ أف مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة فمسفة إدارية حديثة ترتكز عمى

التحسيف كالتطكير المستمريف ،مف أجؿ االرتقاء بمستكل األداء كالكصكؿ إلى
درجة التميز كفؽ معايير محددة.

كمع صعكبات التطبيؽ ظيرت أىمية بالغة لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في

الجامعات كالتي تحتاج مشاركة مف الجميع لضماف البقاء كاالستم اررية

لمجامعات  ،كىك أسمكب لتحسيف األداء كالنتائج الجامعية بكفاءة أفضؿ،

كفعالية أكبر ،كمركنة أعمى.

كمفيكـ الجكدة الشاممة مسؤكلية الجميع ،فكؿ فرد يسيـ بإمكاناتو لتحقيؽ

ىذا المفيكـ ،ألنو عممية تكاممية ،كمستمرة ،كىي عبارة عف ثقافة جديدة يجب

أف تتبناىا الجامعات ...
يشكهح انثحث وتساؤنه:
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بدأت بعض الجامعات العالمية  -كعمى الرغـ مف تقدميا  -تأخذ بمبدأ إدارة

الجكدة الشاممة ،إذ ((أصبحت التنظيمات الحككمية كالخاصة في معظـ دكؿ

العالـ عمى معرفة بأىمية تطبيؽ نمكذج إدارة الجكدة الشاممة ،كذلؾ لغايات رفع

اإلنتاجية ،كتحقيؽ الجكدة مف خالؿ استخداـ أساليب حديثة في اإلدارة تحافظ
عمى استم اررية المنظمات كبقائيا في كسط الحدة التنافسية بيف المنظمات

كالحككمات في العالـ  ،كما احتمت إدارة الجكدة الشاممة كتطبيقاتيا في اآلكنة

األخيرة أىمية خاصة سكاء عمى الصعيد العالمي  ،أك العربي  ،أك المحمي ؛ إذ
تعتبر أحد األنماط اإلدارية السائدة كالمرغكبة في الفترة الحالية ،كقد كصفت

بأنيا :المكجة الثكرية الثالثة بعد الثكرة الصناعية ،كثكرة الحكاسيب

()1

))

.

كرغـ االىتماـ المبكر بالجكدة ،إال أنيا ال زالت غائبة في المؤسسات

الحككمية لألسباب اآلتية:
- 1انعداـ المنافسة.

- 2طبيعة األنظمة التي تحكميا.
- 3عدـ قناعة كثير مف القيادات اإلدارية بأىمية الجكدة،
تحسيف الخدمة التي تقدـ لمعمالء.

()2

كأثرىا عمى

( )1الخطيب ،أحمد :اإلدارة الجامعية (دراسة حديثة) ،ط  ،1األردف :إربد ،مؤسسة حمادة2001 ،ـ،
ص.249
( )2آؿ حمكده ،شاكر حمكد :مركز مراقبة جكدة التعميـ في دكؿ الخميج  ..متى نراه؟  ،مجمة المعرفة،
العدد( ،)108ربيع األكؿ 1425ىػ ،مايك 2004ـ ،ص.65
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كالتعميـ بكصفو نظاـ ا متعدد المستكيات يمثؿ أىـ الخدمات التي يجب أف

تعني بمفيكـ الجكدة  ،كبتطبيقو في المستكيات اإلدارية  ،كالتربكية  ،كالتعميمية
كافة.

كقد كجدت في كثير مف الدكؿ مؤسسات كمراكز خاصة بالجكدة ،تيدؼ إلى

مساندة النظاـ التعميمي مف خالؿ إصدار معايير الجكدة

 ،كتطبيقيا في

مؤسسات التعميـ ،كمتابعة نتائجيا في فترات متعاقبة...

كىناؾ عشرات المراكز المتخصصة في الجكدة في الدكؿ المتقدمة ـ

ثؿ

الكاليات المتحدة ،ككندا ،كالياباف ،كأستراليا.

ك ُّ
تعد إدارة الجكدة الشاممة أسمكبان ميمان في تطكير التعميـ الجامعي كيشير

كثير مف الكتاب  ،كالباحثيف إلى ىذه الحقيقة فيذا ( )Huang 1994يرل

تحسف المفاىيـ المختمفة لجكدة اؿتعميـ ،
((أف إدارة الجكدة الشاممة يمكف ليا أف ّ
كتتضمف ىذه المفاىيـ المختمفة عمى سبيؿ المثاؿ – تحسيف أداء المعمميف،
كتحسيف أداء الطالب ،كتطكير البرامج كخطط الدكرات ،كتحسيف الركابط بيف

المجتمعات المدرسية  ،ك تطكير الييئة العاممة كأدائيا ،ك تحسيف التقييـ

التربكم ،كتطكير مياديف تربكية أخرل متنكعة .حيث تـ بذؿ المزيد مف الجيكد
المتكاصمة في مجاؿ األبحاث ،كأفاد الكثيركف مف أصحاب ىذه األبحاث

كالدراسات ،إذ إنو إذا ما تـ إدخاؿ بعض التعديالت البسيطة فسيغدك باإلمكاف
تنفيذ مبادئ إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ ،كاحداث تأثير إيجابي عمى
تحسيف النظاـ التعميمي

))

(.)1

كيشير الخطيب إلى أف ((تحسيف أداء المنظمات

( )3الخطيب ،مرجع سابؽ ،ص .250
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أك المؤسسات الحديثة بما فييا الجامعات بشكؿ اىتمامان عالميان في جميع دكؿ
العالـ

))

()1

.

كيعد مكضكع اإلدارة الجامعية مف المكاضيع التي تستيكم الدارسيف عمى
مستكل العالـ أجمع،كذلؾ ألف التعميـ الجامعي أصبح يمثؿ قضية تحتاج إلى

دراسات كأبحاث كمعالجات في جميع دكؿ العالـ ،كمنيا اليمف ،كىناؾ عكامؿ

عدة أسيمت بشكؿ أك بآخر في ما يمكف أف نطمؽ عميو أزمة التعميـ الجامعي

أك إشكالية اإلدارة الجامعية.

ومن خالل ما سبق فإن مشكمة البحث تكمن في اإلجابة عن التساؤل

اآلتي وىو:

أليس من األولى أن تأخذ جامعاتنا اليمنية بمبدأ إدارة الجودة الشاممة؟

بد مف التعرؼ عمى سمبيات كاقع التعميـ
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ ال ّ
الجامعي في جامعاتنا اليمنية ،كطرؽ معالجتيا ،كىؿ يمكف أف يككف جزءان مف

سبؿ المعالجة تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة؟ كىذا ما سيتطرؽ لو البحث.
أهذاف انثحث:
ييدؼ ىذا البحث إلى-:
كمؼقيميا.
-1التعرؼ عمى مبادئ إدارة الجكدة الشاممة كنظرياتىا ا
-2دراسة إمكانية تطبيؽ مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة مف

خالؿ دراسة الكاقع

الحالي ؿلجامعات اليمنية.

-3اقتراح نظاـ كآلية لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في الجامعات اليمنية.

( )1الخطيب ،مرجع سابؽ ،ص .251
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انًثحث انثاًَ
َظرج تارٌخٍح نظهىر إدارج انجىدج انشايهح ويفهىيها
 -1ظهـىر إدارج انجىدج انشايهح:
كانت إدارة الجكدة الشاممة فكرة أمريكية ،كلكف تطبيقيا تـ في الياباف ،كأكؿ
مف دعا إلدارة الجكدة الشاممة ىك العالـ األمريكي (إدكارد ديمنج) ،ككاف ذلؾ
بعد الحرب العالمية الثانية،

إذ أعمف نظريتو التي سماىا في ذلؾ الحيف

(الرقابة اإلحصائية عمى الجكدة).

كالجكدة حسب نظرية (ديمنج) تعني :إتقاف السمعة أك الخدمة عند تقديميا
()1

لممستفيد أك المستيمؾ .
إذان اؼلجكدة الشاممة تعني اإلتقاف كالتحسيف في المخرجات ،كبالطبع يسبؽ ذلؾ
التحسيف في المدخالت كالعمميات ألم عمؿ كاف ،لكف الجكدة الشاممة
عمى تحسيف منتجيا ،مف أجؿ أف تككف مقبكلة في سكؽ التنافس.

تؤكد

كرغـ أف نظرية الجكدة الشاممة التي جاء بيا (ديمنج) كاجيت بعض

الصعكبات كالتحديات كخاصة في منشئىا أمريكا ،إال أنيا كجدت مكانان خصبان

لمتطبيؽ كمف ثـ ؿلنجاح ،كلكف في أقاصي شرؽ األرض أم في الياباف ،حيث

عمؿت ىذه البالد في

إدارة مؤسساتيا كمصانعيا كخاصة بعد أف خرجت

ميزكمة كضعيفة في الحرب العالمية الثانية

عمى ترسيخ مبدأ إدارة الجكدة

الشاممة التي كانت مف األسباب الرئيسة لترقية الصناعات كجكدتيا في الياباف.
كمف ىنا انتشر االىتماـ بإدارة الجكدة الشاممة في كؿ مكاف ،حيث قامت

فعالن بمراقبة الجكدة ،كمف ثـ إتقانيا كتحسينيا ،حتى ظيرت مخرجات الجكدة
( )5الجيني ،محمد فالح :الجكدة الشاممة رفضيا األمريكيكف ثـ استكرد كىا مف الياباف  ،مجمة المعرفة ،العدد(
 ،) 108ربيع األكؿ 1425ىػ ،مايك 2004ـ ،ص .49
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والرطثيقيح

الودلذ ()3العذد الخاهس فثراير 2010م

118

د .شرف أحوذ الشهاري

إدارج الدىدج الشاهلح في الداهعاخ اليوٌيح تيي الٌظريح
والرطثيق

بأفضؿ منتج في السكؽ ،سكاء كاف ذلؾ في مجاؿ الصناعة  ،أك التعميـ ،أك

غيرىما مف المجاالت.

كيرل(شارجؿ  )1993أف ىناؾ ثالث مكجات إلدارة الجكدة الشاممة ،بدأت

أكليا عندما أدخؿ (ديمنج) مفيكـ الجكدة إلى الياباف في الخمسينات ،كظيرت
المكجة الثانية عندما بدأت األعماؿ كالصناعات األمريكية بتطبيؽ أفكار إدارة

الجكدة الشاممة في الثمانينات ،كاآلف نشيد المكجة الثالثة مف مكجات إدارة
()1

الجكدة الشاممة في ميداف التربة كالتعميـ الجامعي .
كلقد بدأ تنفيذ إدارة الجكدة الشاممة في المجاؿ التعميمي في الثمانينات ،إال أف
يتعذر تحديد المدرسة أك المؤسسة التعميمية التي كانت أكؿ مف نفذ إدارة
()2

الجكدة الشاممة .
إف الحديث عف الجكدة الشاممة ،مجر إلى الحديث عف مؤسسي ىذه الجكدة

كصانعييا ،كىـ ثالثة مف مفكرم إدارة الجكدة الشاممة األمريكاف ،الذيف أسسكا

كنظركا إليجاد الجكدة الشاممة ،كقد ظيرت أفكارىـ في ىذا المجاؿ في النصؼ
()3

الثاني مف القرف العشريف الميالدم ،كىـ عمى النحك اآلتي :
 (- 1كالتر ستيكارت ) عالـ اإلحصاء ،الذم قاـ بدراسات عديدة لمكقكؼ
عمى مدل االنحراؼ في األداء كالمنتج عف معايير الجكدة المقبكلة،

فتكصؿ إلى ما يسمى بػ( دكرة اإلنتاج) التي عرفت باسمو ،كالتي
( )1الخطيب ،مرجع سابؽ ،ص .279
( )2الخطيب ،مرجع سابؽ ،ص .280

( )3سكتاكم ،عبد الممؾ :الجكدة الشاممة تردـ الفجكة في أدائنا التربكم ،مجمة المعرفة ،العدد(  ،)108ربيع
األكؿ 1425ىػ ،مايك 2004ـ ،ص .69
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تتككف مف (المكاصفات ،كاإلنتاج  ،كالمراقبة) ككانت غاية دكرة اإلنتاج
تحقيؽ جكدة المنتج النيائية ،كتقكـ فمسفتو عمى أف اؿتطكير المستمر

ىك لب إدارة الجكدة الشاممة.

 (- 2إدكار ديمنج ) الذم كاصؿ جيكد (ستيكرات) ،كقدـ العديد مف

اإلسيامات اليادفة إلى تطكير الجكدة حتى لقب بػ( أبك الجكدة

الشاممة) ،كىك صاحب المبادئ األربعة عشر الشييرة في الجكدة

الشاممة ،ككانت فمسفة (ديمنج) ترتكز عمى تقميؿ األخطاء كاالنحرافات
التي تحصؿ في أثناء العمؿ.

 (- 3جكزيؼ جكراف ) كفمسفتو تقكـ عمى المال ءمة في االستعماؿ  ،أم أف
تتالءـ الخدمة أك المنتج مع احتياجات المستفيديف.

 -2هفهىم إدارج الدىدج الشاهلح:
تعددت مفاىيـ إدارة الجكدة الشاممة ،بتعدد االتجاىات كالفمسفات التي
انطمقت منيا ىذه اإلدارة ،كبتعدد الكسائؿ كالتقنيات التي اعتمد عمييا في ىذه

اإلدارة.

إال أف الباحث سيقتصر عمى أىـ المفاىيـ كالتعريفات المتعمقة بإدارة الجكدة

الشاممة ،كع السعي إلى التركيز عمى التعريفات التي تخدـ غرض البحث.

كأكؿ تعريؼ يرل أف ((مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة فمسفة إدارية عصرية

ترتكزعمى عدد مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة المكجية التي يستند إلييا في المزج

بيف الكسائؿ اإلدارية األساسية

 ،كالجيكد االبتكارية كبيف الميارات الفنية

هدلح األًذلس للعلىم االخرواعيح
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المتخصصة مف أجؿ االرتقاء بمستكل األداء
المستمريف

 ،كالتحسيف كالتطكير

()1

))

.

كنظاـ إدارة الجكدة الشاممة يركز عمى أداء العمؿ الصحيح بشكؿ مباشر ،
كمف أكؿ مرة ،كفي كؿ مرة ،كالتحسيف المستمر لجميع العمميات ،كالتركيز عمى
األفراد

األساليب الكقائية في التصدم لممشاكؿ قبؿ كقكعيا ،كمشاركة جميع

العامميف في المؤسسة  ،أك المنشأة مف خالؿ استخداـ مجمكعة مف أدكات

الجكدة المختمفة بيدؼ إرضاء العمالء  ،أك المستفيديف بأعمى إنتاجية  ،كأقؿ

جيد كتكمفة  ،كمف خالؿ ىذا المفيكـ نجد أف ىناؾ تباينان كاضحان بيف أسمكب
()2

إدارة الجكدة الشاممة كاألسمكب اإلدارم التقميدم مف حيث التركيز عمى :
- 1المشاركة الجماعية بدالن مف الفردية في صنع الق اررات.

- 2التركيز عمى التخطيط االستراتيجي بدالن مف اؿتخطيط قصير األجؿ.
- 3المناقشة المفتكحة بدالن مف أسمكب التخكيؼ.

- 4التحسيف المستمر بدالن مف برامج محددة ثابتة.

- 5السياسات المرنة بدالن مف سياسات عمؿ جامدة.

- 6القرب مف العميؿ أك المستفيد كمتطمباتو بدالن مف البعد عنو.
- 7البحث في أسباب المشاكؿ بدالن مف العمؿ عمى النتائج.

إف مفيكـ الجكدة الشاممة مفيكـ عميؽ

كمتسع ،كيزداد اتساعا ليمج كؿ

مرحمة تاريخية مجاالت أخرل ،كساحات كاتجاىات كمشركعات لـ تعرؼ
( )9الخطيب ،مرجع سابؽ ،ص .249
( )2المديرس ،عبد الرحمف :إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ ،مجمة المعرفة ،العدد(  ،)108ربيع األكؿ
1425ىػ ،مايك 2004ـ ،ص.59
هدلح األًذلس للعلىم االخرواعيح
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الجكدة الشاممة مف قبؿ إذ
المستكيات اإلنتاجية

د.شرف أحوذ الشهاري

((اكتسب مفيكـ الجكدة اىتمامان متزايدان عمى

 ،كالصناعية  ،كالخدمية كافة ،بفضؿ الدراسات

كالمشركعات التي انطمقت في أكثر مف اتجاه لتحسيف نكعية الخدمة أك

المنتجات التي تقدـ لممستيمكيف في مجاؿ الخدمات ،كمنيا الخدمات التعميمية ،

كالصحية  ،كالبمدية .كتتضمف الجكدة أبعادان غير مرئية

القياس ،مثؿ تفاكت رضا العمالء

 ،كقد تككف صعبة

 ،أك إيجاد كسائؿ مكضكعية لتحديد

احتياجاتيـ المتغيرة ،كالمترابطة بظركفيـ االقتصادية ،كاالجتماعية

()1

))

.

كقبؿ أف يككف مفيكـ الجكدة نظاما إداريا فاعال فيك ثقافة إنسانية حية
ىدفيا تطكير اإلنساف كجعمو منتجا كاعيا

إذ إف (( إدارة الجكدة الشاممة ىي

ثقافة ،فسمكؾ ،فممارسة كتطبيؽ ،كتبعان لذلؾ فإنو مف الضركرم النظر إلييا-

أم إدارة الجكدة الشاممة -عمى أنيا نظاـ جديد محسف كمطكر لإلدارة يتسـ

بالديمكمة كطكؿ المدل ،كمف المعمكـ أف ىذه النظرة ال يمكف أف تحدث ما لـ

تكف ىناؾ قناعة راسخة مف اإلدارة العميا بأىمية الجكدة تفعيالن يكتب النجاح
كالبقاء

()2

))

.

كيرل بعض الباحثيف أف إدارة الجكدة الشاممة في اإلدارة التعميمية  ،كالتربكية

ىي مكجكدة أصالن قبؿ كجكد مصطمح( إدارة الجكدة الشاممة) التي جاءت في
النصؼ الثاني مف القرف العشريف ،إال أف كجكدىا كممارستيا في اإلدارة

التعميمية  ،كالتربكية كاف بمصطمحات كمعاف أخرل كالسعي إلى التطكير

( )1آؿ حمكدة ،شاكر حمكد ،مرجع سابؽ ،ص 65
( )2عبد الممؾ سكتاكم ،مرجع سابؽ ،ص 69
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كالتحسف المستمريف ،كرفع كفاءة العامميف ،كىذا ما مسعى إليو مصطمح أك مبدأ

(إدارة الجكدة الشاممة) الجديد.

كليذا فإف الجكدة الشاممة في اإلدارة التعميمية كالتربكية تعرؼ بأنيا

((

جممة

الجيكد المبذكلة مف قبؿ العامميف ؼ م المجاؿ التربكم لرفع مستكل المنتج

التربكم (الطالب) ،بما يتناسب مع متطمبات المجتمع ،كبما تستمزمو ىذه
الجيكد مف تطبيؽ مجمكعة مف المعايير

 ،كالمكاصفات التعميمية  ،كالتربكية

الالزمة لرفع مستكل المنتج التربكم مف خالؿ كؿ العامميف في مجاؿ التربية..

()1

))

 ،كمف خالؿ ىذا التعريؼ يرل البعض أف ىذا ما يمارسو كيسعى إليو

التربكيكف الخمص ،إال أف ذلؾ ال يمنع مف كجكد جيد فكرم مركز عمى الجكدة
الشاممة كأسمكب لإلدارة ،كال بد لإلدارة التربكية أف تبدأ مف حيث
()2

انتيى ىذا

الجيد الفكرم .
إف مفيكـ الجكدة الشاممة ىك أسمكب تنظيمي ،كاستراتيجية لمتغيير تبدأ مف
البيئة في محاكلة إلشباع حاجات الطمبة في فعالية لتحقيؽ أفضؿ خدمات

التعميـ؛ حيث ارتبط المفيكـ التقميدم لجكدة التعميـ الجامعي بعمميات الفحص،
برات النيائية دكف مراجعة القدرات  ،كالميارات اإلدراكية ،
كالتركيز عمى االخت ا
كالحركية  ،كاؿمنطقية ،كالتحميمية  ،كالسمككية ؛ لذلؾ تحكؿ ىذا المفيكـ التقميدم
لمجكدة في التعميـ الجامعي إلى مفيكـ تككيد جكدة التعميـ الجامعي ،كالذم
يستند بالدرجة األكلى عمى ضركرة اختيار معدالت نمطية لألداء

منظكمات إلدارة الجكدة الجامعية.

 ،كبناء

()1المرجع السابؽ ،ص .70
()2المرجع السابؽ ،ص .70
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كمع صعكبات التطبيؽ ظيرت أىمية بالغة لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في

الجامعات كالتي تحتاج مشاركة مف الجميع لضماف البقاء كاالستم اررية

لمجامعات (العامة كالخاصة) ،كىك أسمكب لتحسيف األداء كالنتائج الجامعية

بكفاءة أفضؿ ،كفعالية أكبر  ،كمركنة أعمى .كيرل بعض خبراء إدارة الجكدة
الشاممة أنيا مجرد فمسفة إدارية لقيادات الجامعة تركز عمى إشباع حاجات

الطالب  ،كالمستفيديف  ،كتحقؽ نمك الجامعة  ،كتكصؿىا إلى أىدافيا  ،كىي
تضمف الفعالية العظمى  ،كالكفامة المرتفعة في الحقؿ العممي  ،كالبحثي التي
تؤدم في النياية إلى التفكؽ كالتميز .كتشمؿ الجكدة الشاممة الجامعية جميع
()1

الكميات كاإلدارات كالعامميف .
كيرل آخركف أف إدارة الجكدة الشاممة في الجامعات ىك أسمكب يستيدؼ في

جكىره تخطيط األنشطة العممية ،كادارتيا  .كما يمكف عرض عدد آخر مف
مفاىيـ تطبيقات إدارة الجكدة الشاممة في الجامعات كما يأتي:

أ  -عبارة عف أسمكب متكامؿ يطبؽ في جميع فركع الجامعة كمستكياتىا ليكفر
لألفراد كفرؽ العمؿ الفرصة إلرضاء الطالب كالمستفيديف مف التعميـ

كالبحكث الجامعية.

ب -ىي إستراتيجية لمتغيمر تبدأ مف البيئة  ،كتنتيي ببرنامج تحسينات مستمرة
إلرضاء الطالب كالمجتمع.

ج -ىي تمييز ،كقياس  ،كمحاكلة إشباع حاجات الطالب الحالييف  ،كالمرتقبيف
عف طريؽ آليات البدء مف المجتمع

 ،كحاجاتو  ،كرجكعان إلى األدكار ،

( )1النجار ،فريد :إدارة الجكدة الشاممة ،ط  ،2القاىرة :إيتراؾ لمنشر كالتكزيع2002 ،ـ ،ص .72
هدلح األًذلس للعلىم االخرواعيح
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كالمياـ الكاجبة التنفيذ  .عمى أف يككف تنفيذا مثاليا يحقؽ األىداؼ التي

كضعت مف أجميا إدارة الجكدة الشاممة.

د -ىي فعالية تحقيؽ أفضؿ خدمات تعميمية  ،كبحثية  ،كاستشارية  .كىي ما
يمكف أف يطمؽ عميو (الفعالية) بأكفأ أساليب (أقؿ تكاليؼ كأعمى جكدة

ممكنة).

()2

كمفيكـ الجكدة الشاممة مسؤكلية الجميع ،فكؿ فرد يسيـ بإمكاناتو لتحقيؽ
ىذا المفيكـ ،ألنو عممية تكاممية ،كمستمرة ،كىي عبارة عف ثقافة جديدة يجب
أف تتبناىا الجامعات كىي تيتـ بالعناصر اآلتية:
- 1التركيز عمى الطالب كالمستفيديف.

ئيسي مف إستراتيجية الجامعة.
- 2عد الجكدة جزءان ر ان

- 3ككنيا فمسفة كآليات كأدكات أساسية في إدارة الجامعة.
- 4تركز عمى مشاركة العامميف كالمديريف كتقكية الطاقات كاإلمكانات
لتنفيذ معدالت الجكدة العالية.

- 5ىي مطابقة لبرنامج التحسينات المستمرة فيي ال تنتيي.
- 6ىي كاسعة النطاؽ في جميع أرجاء الجامعات كالكميات.
- 7عد كؿ فرد في الجامعة أك الكمية مسؤكالن عف الجكدة.

- 8ككنيا شاممة لمعمميات كاألنشطة التي تطكر كتغير ثقافة الجامعة لتركز
 ،كالمدخالت  ،كالتشغيؿ ،

عمى جميع جكانب الجكدة (المصادر

كالمخرجات ،كاالستخدامات ،كالمقارنات الرقابية ،كالبيئة،ك القيادة).

كىكذا تككف إدارة الجكدة الشاممة ثكرة حقيقية عمى أساليب اإلدارة التقميدية

تسعى إلى التطكر بأشمؿ معانيو إذ يعرؼ التطكر بأنو
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التطكر=احتفاظ+تجاكز ،أم أف نحتفظ بما كصمت إليو التجارب السابقة
كنستفيد مف تراكماتيا فنحتفظ بيا كنعمؿ عمى تجاكزىا كاالرتقاء بيا.

()1

إف إدارة الجكدة الشاممة تعد نيضة جديدة كأسمكب فعاؿ إلدارة الجامعات
كالمنظمات بصفة عامة ،ككنيا تتكاكب مع اإلدارة بالمنظكمات المتكازنة كلعؿ

أبرز مظاىر ذلؾ ىي:

أ -أىداؼ متكازنة,

ب -إرضاء العميؿ كالعامميف كالمديريف.
ج -حماية البيئة.

د -االىتماـ باإلنتاجية كالتحسينات المستمرة.
ق -متزايدة في منظكمة التعميـ العالمي.

ك -قدرة عمى التسكيؽ العالمي كالمنافسة .

()1

إف مفيكـ الجكدة الشاممة يفصح عف نفسو بأنو فمسفة عصرية تركز عمى
النظـ اإلدارية الحديثة لتحسيف كتطكير العمؿ كاإلنساف

كقد تـ تطبيقو في

مجاالت إدارية كثيرة(( ،بدأت في تطبيقو العديد مف المنظمات اإلدارية لتحسيف
كتطكير نكعية خدماتيا كانتاجيا كالمساعدة في مكاجية التحديدات الصعبة،
ككسب رضا الجميكر

))

()2

.

كىناؾ تعاريؼ أخرل لمفيكـ إدارة الجكدة الشاممة  ،فقد عرؼ قامكس

اكسفكرد الجكدة بأنيا ((درجة االمتياز )) ،أما المكسكعة السكفي اتية فقد عرفت
الجكدة بأنيا(( مجمكع خكاص المنتج ،تقرر قابميتو عمى اإليفاء بالحاجات )) ،في
()1مرجع سابؽ ،ص .74
( )2الخطيب ،مرجع سابؽ ،ص .249
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حيف تنظر المنظمة األكربية لمسيطرة النكعية إلى الجكدة بأنيا(( ،مجمكعة مف
الصفات التي يتميز بيا منتج معيف ،تحدد قدراتو عمى تمبية حاجات

المستيمكيف كمتطمباتيـ

))

()1

.

كأخطر قضية في مضمار تعريؼ جكدة التعميـ ىي اختيار المصدر ،ألف

تحديد المصدر الذم يصدر عنو التعريؼ سيككف لو تأثي ار بالغا في تحديد

التعريؼ ،كىذا ما حدا بػ أ.د /بسماف فيصؿ محجكب إلى القكؿ:
جعمنا ننكء عف تبني فمسفة محددة

))

()2

((كىذا ما

 .كىكذا فإنو مف الصعب إيجاد تعريؼ

ليا ،النبثاؽ مفاىيـ الجكدة مف مصادر ؼ لسفية مختمفة ،كمع ذلؾ يمكف

تعريؼ جكدة التعميـ بأنيا (( تحقيؽ مجمكعة مف االتصاالت بالزبائف (الطمبة)
بيدؼ إكسابيـ المعارؼ ،كالميارات ،كاالتجاىات التي تمكنيـ مف تلبية تكقعات

األطراؼ المستفيدة (المنظمات) ،كفي ىذا التعريؼ ما يتيح التركيز عمى جكدة
ابتداء ،فضالن عف شمكؿ
العمميات التعميمية كىك محكر اىتمامنا
ن
(.)3
العممية التعميمية كىدفيا الحاكـ التجاىات األداء فييا))

ق لجكىر

( )1محجكب ،بسماف فيصؿ :إدارة الجامعات العربية (دراسة تطبيقية لكميات العمكـ اإلدارية كالتجارة) ،القاىرة:
المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية2003 ،ـ ،ص .103
( )2بسماف ،ص.105
( )3المرجع السابؽ ، ،ص .105
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انًثحث انثانث
َظرٌاخ ويثادئ إدارج انجىدج انشايهح
ىناؾ عدد مف النظريات كالمبادئ في مجاؿ إدارة الجكدة الشاممة ،كتختمؼ تمؾ
النظريات كالمبادئ باختالؼ أىدافيا كتكجياتيا ،كلكنيا تج تمع في نقاط كثيرة

أىميا أنيا تسعى لمتحسيف  ،كالتطكير  ،كاإلتقاف ألم منتج كاف ،كمف أىـ

المبادئ في تحسيف الجكدة الشاممة ،كالتي تصمح لتحسيف جكدة الجامعات ىي:

أ -يثادئ (دًٌُج):
كه م المبادئ التي دعا إلييا اؿبركفيسكر إدكارد ديمنج أستاذ الجكدة في
جامعة نيكيكرؾ ،إذ افترح برنامجان مف  14نقطة كىي عمى النحك اآلتي

()1

:

- 1خمؽ حاجة مستمرة لمتعميـ الجامعي.

- 2تبني خمؽ فمسفة جديدة لمتطكير المستمر.
- 3منع الحاجة إلى التفتيش .%100

- 4عدـ بناء الق اررات الجامعية عمى أساس التكاليؼ فقط.
- 5تطبيؽ فمسفة التحسينات المستمرة.

- 6االىتماـ بالتدريب المستمر في جميع الكظائؼ الجامعية.
- 7تكفر قيادة جامعية كاعية كديمقراطية.

- 8القضاء عمى الخكؼ لدل قيادات الجامعة.

- 9إلغاء الحكاجز في االتصاالت بيف العامميف كالقيادات.
 - 10منع الشعارات كالتركيز عمى اإلنجازات كالحقائؽ.

( )23المرجع السابؽ ، ،ص .76
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اطمقكا

 - 11منع استخداـ الحدكد القصكل لألداء  -ال حدكد لمتفكؽ -
العناف لألداء كاإلنتاجية.

 - 12تشجيع التعبير عف الشعكر باالعتزاز كالثقة.

 - 13تطبيؽ برنامج التحسينات المستمرة في جميع الكميات.

 - 14تكفيؽ التعرؼ عمى جكانب العمؿ المختمفة بالتبدمؿ (دكرة ديمنج).
((كيقكؿ (درباس )1994 ،أنو مف أجؿ أف متمسر عمينا تطبيؽ مبادئ ديمنج

طكرت في األساس لمتطبيؽ عمى القطاع اؿ خاص ،
في قطاع التربية ،كالتي ّ
لذلؾ البد لنا مف تكضيح المصطمحات ،كما يقابميا في القطاع التربكم،
فمديرك التعميـ ىـ اإلدارة ،كالقيادة ،كالمدرسكف ىـ المكظفكف كالقادة كالمديركف

لمطمبة في الفصكؿ الدراسية كداخؿ األسر التربكية ،إذ أنيـ يتكلكف قيادة كادارة

الطالب .كما يجب أف ننظر إلى الطالب عمى أنيـ (مكظفيف)  ،كأف المعرفة
التي يحصمكف عمييا كمف ثـ يسيمكف بيا في مجتمعيـ ىي المنتج ،كأكلياء

األمكر (آباء كأميات) كالمجتمع ككؿ يجب أف ننظر إلييـ عمى أنيـ (زبائف)،
ككاضعكا السياسة التعميمية يجب أف ننظر إلييـ عمى أنيـ مجمس اإلدارة

()1

))

( )24الخطيب ،مرجع سابؽ ،ص 277
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ب -فلسفح (خىراى) في خىدج الرعلين الداهعي:

فمسفة جكراف مف المبادئ الفمسفية الميمة في مجاؿ الجكدة ،كفي مجاؿ تطكير

جكدة التعميـ الجامعي بشكؿ خاص حيث تؤدم إلى ما مأتم:

- 1تخطيط الجكدة  ،كمراقبتيا ،كتحسيفىا ،ك إنشاء مجمس أعمى لمجكدة
الجامعية.

- 2تحقيؽ كفكرات ضخمة في األداء الجامعي عف طريؽ القياس كحؿ
مشكالت تدىكر الجكدة.

()1

ج -هثادئ (كروزتي) في الدىدج:
تعد مبادئ (كركزبي) في سياؽ تحسيف الجكدة ،مف أىـ المبادئ في جكدة
التعميـ الجامعي ،كينتج عف تطبيؽ مبادئ الجكدة لدل (كركزبي) في التعميـ

الجامعي ما مأتم:

- 1الجكدة الجامعية ىي التطابؽ مع المكاصفات النمطية المتفؽ عمييا
مسبقان.

- 2تعني منظكمة الجكدة منع االنحرافات كتجنيبىا.

- 3معدؿ األداء الجامعي تحقؽ فقط أخطاء أصغر بو.
- 4قياس الجكدة ىي تكمفة عدـ التطابؽ.

()2

( )25النجار ،مرجع سابؽ ،ص .77
( )26المرجع السابؽ ،ص .77
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د -فلسفح (تالذريح) في الدىدج:

فمسفة (بالدريج) مف الفمسفات كالنظريات الميمة في مجاؿ جكدة التعميـ
الجامعي ،حيث تقكـ ىذه الفمسفة عمى أىمية ما مأتم:
- 1التركيز عمى إرضاء الطالب كالمستفيديف.
- 2االىتماـ بنتائج األداء الجامعي.
- 3تنمية المكارد البشرية الجامعية.

- 4االىتماـ بالتخطيط اإلستراتيجي الجامعي.
- 5تطكير القيادات الجامعية.

- 6بناء شبكة معمكمات متطكرة.

()1

انًثحث انراتع
تطثٍك إدارج انجىدج انشايهح فً انجايعاخ انًٍٍُح ووالع انتعهٍى
انجايعً
قبؿ الحديث عف مسألة تكصيؼ كاقع التعميـ الجامعي كتشريحو تجدر اإلشارة
أف األنمكذج الذم يعنيني في ىذه الدراسة كىك المستيدؼ بيذا التكصيؼ ىك

أنمكذج الجامعات اليمنية.

كمف ثـ أرل ضركرة التعرض لمعكامؿ التي أعاقت تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة

مع التطرؽ إلشكاليات التعميـ الجامعي في الكطف العربي ،كنخصص الحديث
عف المظاىر السمبية لكاقع التعميـ الجامعي في الجامعات اليمنية.

( )27المرجع السابؽ ،ص .78
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 -1العىاهل الري أعاقد ذطثيق إدارج الدىدج الشاهلح في الرعلين الداهعي:

ىناؾ عكامؿ متعددة أسيـ ت في كجكد بعض اإلشكاليات أك األزمات في
التعميـ الجامعي ،كالتي تجعؿ مف معالجتيا كتصحيحيا أمر ا ال بد منو السيما
بإدخاؿ إدارة الجكدة الشاممة إلييا ،كمف أبرز تمؾ العكامؿ ما يمي:

-1ندرة أك شح التمكيؿ.

-2انعداـ ارتباط محتكل كطرائؽ التدريس الجامعي بحاجات المجتمعات السيما
في عصرنا الحالي الذم يشيد تطكرات متسارعة في مجاؿ المعرفة ب كجو
عاـ ،كمجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات عمى كجو الخصكص.

-3بطالة خريجي الجامعات أك البطالة المقنعة لمخريجيف.

-4المطالبة االجتماعية بأف تتحمؿ الجامعات المسؤكلية  ،كضركرة خضكعيا
لنظاـ الرقابة كالمساءلة اإلدارية.

-5الضغكطات االجتماعية عمى مؤسسات التعميـ الجامعي لكي تحقؽ مبدأ
الكمفة /الفاعمية.

()1

((كىناؾ قناعة في األكساط االجتماعية  ،كاألكاديمية في الكطف العربي مؤداىا

أف إدارة الجامعات تفتقر إلى الفعالية  ،كأف غالبية الجامعات العربية تعاني مف
انعداـ االستقالؿ الذاتي

 ،كضخامة األنظمة  ،كالتعميمات  ،كغمكضيا ،

كتناقصيا ،كتعدد المستكيات ،أك الحمقات اإلدارية ،كاليرمية في كتابة التقارير ،
كالضبط؛ فالق اررات يتـ اتخاذىا عمى أعمى مستكل في قمة اليرـ اإلدارم ،مع

إىماؿ اؿدكر القيادات اإلدارية الكسطى كالتنفيذية ،األمر الذم ترتب عميو عجز
في اإلدارييف المقتدريف ،كسيادة نمط إدارم معركؼ باسـ ( إدارة الطكارئ

( )28الخطيب ،مرجع سابؽ ،ص .251
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كاألزمات )  ،كيزاد إلى ذلؾ أف معظـ طاقات الجامعات تصرؼ عمى األمكر
الركتينية ،كال تكجد أية سيطرة إدارية عمى أداء العامميف مف أكاديمييف

،

كادارييف ،كمف ثـ معرفة مستكل ىذا األداء ،كغالبان ما تستخدـ أساليب مراكغة
كتأخير لمقاكمة اإلصالح كالتغيير

()1

))

.

إف مقاكمة أم تغيير بحجة المحافظة عمى المألكؼ أدل إلى حالة الدككر

التي نممسيا في جامعاتنا ،ثـ انتيجنا كما يقكؿ بكار منيج اإلسقاط أم إسقاط
كاقعنا المؤلـ عمى اآلخريف ففي التعميـ مثالن يمقي أساتذة كؿ مرحمة مسؤكلية

ضعؼ الطالب عمى األساتذة في المرحمة التي قبميا ،كالمدرسة تمقي المسؤكلية

عمى األسرة كىكذا..

()2

كالناس كما يقكؿ بكار أيضان يستكحشكف مف الجديد

لعدـ إلفتيـ لو ،كلخكفيـ مف عكاقبو ....كقد جرت محاكالت عدة لتحنيط
المجتمعات كعزليا عف تيارات التغيير كالتجدد ككمما ظف الناس أف تمؾ

()3

المحاكالت كصمت إلى غاياتيا كانت النتائج تؤكد أف ذلؾ كاف أكىامان .
 -2إشكانٍاخ انتعهٍى انجايعً فً انىطٍ انعرتً واَعكاساتها عهى إدارج انجايعاخ:

لقد كاجو التعميـ الجامعي في الكطف العربي عددان مف اإلشكاليات كاف مف

أبرزىا:

( )29المرجع السابؽ ،ص .252
( )30انظر :بكار ،عبد الكريـ ،نحك فيـ أعمؽ لمكاقع اإلسالمي ،ضمف سمسمة المسممكف بيف التحدم
كالمكاجية ،دار القمـ ،دمشؽ ،ط1422 ،2 /ىػ2001 ،ـ ،ص.66:
( )31انظر :بكار ،عبد الكريـ ،مف أجؿ انطالقة حضارية شاممة ،دار القمـ ،دمشؽ ،ط1422 ،2 /ىػ،
2001ـ ،ص.182-181:
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-1التبعية العممية لمجامعات األجنبية :فالجامعات العربية تعد امتداد ا لمتقاليد
الجامعية األكركبية كاألمريكية ...كتستمد معظـ تقاليدىا مف الفمسفات
كالنظـ المسيطرة عمى الجامعات الغربية
العربية ،كتقاليدىا ،كثقافتيا

()1

،

 ،كتنقطع صمتيا بالمجتمعات

..

كمف أعقد اإلشكاالت التي تكابد منيا أنظمة التعميـ الجامعي في كطننا
العربي استفحاؿ مظاىر التبعية لمجامعات األجنبية ،عمميان ،كثقافيان،

ينجر عف ىذه التبعية مف اآلثار السمبية في مختمؼ
ككظيفيان ،مع ما ّ
()2
المناحي االجتماعية كالثقافية كالسياسية كغيرىا .

-2عدـ قدرة الجامعات العربية عمى استيعاب األعداد المتزايدة مف الطالب
الراغبيف في االلتحاؽ بيذه الجامعات.

-3اختالؿ التكازف بيف النمك الكمي ألعداد الطالب الممتحقيف بالجامعات
كبيف نكعية كجكدة التعميـ الجامعي.

،

-4النمطية في التخطيط ،كالبرامج الدراسية  ،كنظـ قبكؿ الطالب  ،كنظـ تعييف
أعضاء ىيئة التدريس كترؽمتيـ ،كنظـ التمكيؿ ،كنظـ التقكيـ المعتمدة في
الجامعات العربية ،كلقد ترتب عمى ىذه الظاىرة التصمب

 ،كالجمكد ،

كالشكمية في  ،كاإلجراءات ،فضالن عف أف ىذه النظـ تتصؼ بالمحافظة ،
()3

كالتقميدية ،كانعداـ المركنة .
( )32الخطيب ،مرجع سابؽ ،ص .253
( )33انظر :سميـ :محمد السيد" ،الجامعات العربية كمظاىر التبعية العممية" ،مجمة المستقبؿ العربي ،الصادرة
عف مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،السنة الخامسة ،العدد ( 1982 ،)40ـ ،ص.104-93 :
( )34الخطيب ،مرجع سابؽ ،ص .253
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كالنمطية قد ُيطمؽ عمييا البعض االنطباعية كالمقصكد بالنمط ىنا :الشيء
المكرر عمى نحك ال يتغير ،أك الشيء المتفؽ مع نمكذج ثابت أك عاـ،
كتعكزه السمات الفردية المميزة ،كمف سمات النمطية أنيا ال تستند إلى

براىيف عممية ،كانما ترتسـ مف خالؿ األكىاـ كالمعمكمات غير الدقيقة،
محممة بالمشاعر الذاتية ،كمشحكنة
كمف ثـ فإف الصكرة النمطية تككف ّ
()1

بالعكاطؼ الشخصية .

كىكذا فحيف تالزـ فكرة ما عقؿ اإلنساف النمطي ،أك المجتمع النمطي فإف

تغييرىا يحتاج إلى كقت طكيؿ.

إف النمطية يمكف تمخيصيا في حالة جامعاتنا ببقائيا طكاؿ ىذه العقكد

فريسة لمرؤل األحادية اإلجمالية البعيدة عف التنكع ،كالتفصيؿ ،كالحراؾ

في كؿ شيء.

- 5انعداـ المكاءمة أك المكازنة بيف مخرجات التعميـ الجامعي كاحتياجات
خطط التنمية الكطنية.

- 6االختالؿ أك عدـ التكازف في الكظائؼ التي تضطمع بيا الجامعات

العربية .إذ إنو مف المسمـ بو عالميان أف الكظائؼ الرئيسة لمجامعات
تنحصر في مجاالت ثالثة ىي :التدريس ،كالبحث العممي ،كخدمة

المجتمع  ،كالمالحظ أف الجامعات العربية تكاد تقتصر عمى التدريس

فحسب  ،في حيف يالحظ أف ىناؾ إىماالن مخالن في كظيفيتيف البحث
العممي ،كخدمة المجتمع.

( )35انظر :طاش ،عبد القادر ،الصكرة النمطية لإلسالـ كالعرب في مرآة اإلعالـ الغربي ،شركة الدائرة
لإلعالـ المحدكدة ،الرياض ،ط1409 ،1 /ىػ1989 ،ـ ،ص.18-13
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- 7انعداـ التناسؽ أك الترابط بيف سياسات التعميـ الجامعي ،كبيف سياسات
التكظيؼ في المؤسسات العامة كالخاصة ،األمر الذم أدل إلى بركز

ظاىرة بطالة الخريجيف في غالبية الدكؿ العربية (ُّ .)1
كمرد كؿ ذلؾ إلى

قصكر خطط التنمية ،كقمة المعمكمات حكؿ سكؽ العمؿ؛ إذ إنو في أكثر
األحياف ال تتكفر معمكمات كافية عف سكؽ العمؿ ،كحركتو ،كحاجاتو،

تعد المناىج كفقان لذلؾ ،كحتى ال يجد الخريجكف أف
كآفاقو المستقبمية ،لكي ّ
تخصصاتيـ لـ يعد ليا أم معنى.

- 8شيكع ظاىرة اإلىدار في الجامعات العربية كالذم يتمثؿ في ارتفاع كمفة

،

البنى التحتية لمجامعات ،كانخفاض معدالت االستثمار لممكارد المادية

كالبشرية  ،كالمالية ،فضالن عف ضعؼ الكفا مة الداخمية كالكفا مة الخارجية
()2

ليذه الجامعات .
 -3انًظاهر انسهثٍح نىالع انتعهٍى انجايعً فً انجايعاخ انًٍٍُح .

إف فمسفة إدارة الجكدة الشاممة ىي فمسفة حديثة نشأت كترعرعت

في

أحضاف العالـ المتقدـ ،كلعؿ ذلؾ يثير تساؤالن عميقان كىك أف جامعات متقدمة
كمتطكرة كالتي في أمريكا أك الياباف ...تبحث عف فمسفة جديدة تطكر مف

خالليا التعميـ الجامعي كي تتمكف مف استثمار نكاتجو بأفضؿ مف االستثمار

الحالي كالذم يعد استثما انر متمي انز ،تبحث عف فمسفة جديدة كفمسفة إدارة الجكدة
الشاممة كالسؤاؿ ىنا ألسنا نحف ،العالـ الثالث كأغمب دكلنا

اؿنامية مقمدة في

أساسيات التعميـ الجامعي لمجامعات العالمية ،ألسنا نحف األكلى بتطبيؽ مثؿ

( )36الخطيب ،مرجع سابؽ ،ص .253
( )37المرجع السابؽ ،ص .253
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تمؾ الفمسفة ؟ كىؿ نحف مييئكف لتطبيؽ مثؿ تمؾ الفمسفة ؟ لإلجابة عمى تمؾ
األسئمة كغيرىا ال بد لنا مف كقفة متأممة

 ،كعميقة ؿكاقعنا التعميمي  ،السيما

الجامعي منو.

إف كاقع التعميـ الجامعي العربي يعيش حالة قمؽ في التكازف بيف الثكابت

كالمتغيرات ،كحالة القمؽ ىذه مستشرية في جميع مفاصؿ التعميـ الجامعي،

كسيحاكؿ الباحث ىنا اإلشارة إلى ذلؾ مف خالؿ تعرضو لمسمبيات المكجكدة

في التعميـ الجامعي اليمني مف خالؿ اآلتي:

أ -انمىاٍٍَ واألَظًح اإلدارٌح:
مف نظرة متعمقة لألنظمة كالقكانيف الجامعية  ،فجد أف ىناؾ حالة غالبة

مف السمبيات لعؿ مرد ذلؾ ىك أف أغمب ىذه القكانيف مستكردة ،كلـ يحدث ؿىا
أم تغيير أك تمحيص يالئـ البيئة الجامعية العربية اليمنية ،كلتكضيح ذلؾ فإف

الباحث سيقدـ كثي انر مف المظاىر الدالة عمى ذلؾ:

- 1يغمب عمى القكانيف الجامعية صفة عدـ الثبات  ،كلفترة مناسبة ،إذ كمف
دكف سابؽ تمييد أك تكطئة تتغير القكانيف الجامعية ،لينتبو الجميع فجأة

عمى ضركرة التعامؿ مع قكانيف جديدة ،ىذه االنتقالة غير المتسمسمة

،

كثير مف الفكضى ،
كغير السمسة تجعؿ مف العمؿ اإلدارم مرتبكان ـ ـ ا يكلد ان

التي تؤدم إلى انخراـ في ثبات العمؿ اإلدارم.

- 2كجكد حالة مف الضبابية في بناء القكانيف الجامعية كصياغ

تيا ،إذ مف

الثابت في سمككيات اإلدارم الجامعي ،أف يستفيـ كثي انر مف الجيات العميا

قبؿ التنفيذ مما يؤدم إلى ضياع الجيد  ،كالماؿ  ،كالكقت  ،كىذه الضبابية

أيضان تفتح بابان كبي انر مف االجتياد لدل اإلدارييف في فيـ القكانيف كتطبيؽىا،
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مما محدث تباينان كبي انر في الفيـ  ،كالتطبيؽ مف شخص آلخر  ،كمف مكاف
آلخر ،كمف ثـ نكع مف الفكضى.

- 3في الغالب ال تكجد لجاف عممية متخصصة ،ميمتيا ىك إصدار القكانيف
كتعديميا ،مما يجعؿ تبعية إصدار الق اررات ألشخاص قد يككنكف غير

مؤىميف لذلؾ.

- 4أحيانان تغيب مصمحة الطالب في حيثيات بناء القكانيف الجامعية ،مما
يشكؿ ضغطان ىائالن عمى الطالب عند التنفيذ.

- 5قد يحدث تداخؿ بيف الجيات المنفذة لمق اررات مما يؤدم إلى تأخير تنفيذ
ىذه القكانيف بشكميا الصحيح كمرد ذلؾ إلى ضعؼ تحديد المسؤكليات

كالصالحيات.

- 6الناظر لمقكانيف الجامعية يجد أف ىناؾ قكانيف تعد قديمة قياسان بالزمف
العممي لمقكانيف كفاعميتيا في الجامعة.

- 7المركزية المفرطة في إدارة الجامعات مما يقيد كثير ان مف الجيات اإلدارية
األدنى في عمميا ،كىذا يتناقض مع ضركرة االنفتاح في أداء األعماؿ،

كمشاركتيـ في بناء نظاـ إدارم متكامؿ.

- 8تظير بيف الحيف كاآلخر سمككيات لإلدارة الجامعية اليدؼ منيا تأميف
المصالح الشخصية أكثر مف اىتماميا بتنفيذ القكانيف بحيادية.

- 9كلعؿ مف الغريب أف بعض اإلدارييف يفيـ القكانيف كيطبؽ

ىا حسب

مقتضيات سمككو كليس العكس ،بمعنى أف القكانيف فعؿ تابع لمسمكؾ

اإلدارم باعتباره فعالن مستعمالن  ،كىذا يجعؿ سيادة العامؿ الفردم في
التعامؿ اإلدارم عمى حساب اإلدارة العممية ذات المكازيف الثابتة.
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يسيطر نفر قميؿ عمى إدارة المؤسسات الجامعية ،كيمغي ىؤالء آراء

اآلخريف ،بؿ كربما كدكف كعي منيـ يشطبكف الكجكد االعتبارم ليـ؛

فيككف العمؿ في ظاىره جماعيان ،كفي باطنو فرديان كمتسمطان.

م ىذا اإلدارم،
- 10يغمب عند تعييف إداريي الجامعة ،أنو ال ينظر إلى كفا ة
بؿ ينظر إلى المؤىؿ ؼحسب ،كفي بعض األحياف حتى ىذا المؤىؿ

يغيب في مكاصفات التعييف مما يجعؿ فرصة بناء نظاـ إدارم دقيؽ

ضعيفة.

- 11غياب كثير مف المكاصفات اإلدارية الديمقراطية ـ ف بناء القكانيف الجامعية
كتنفيذىا.

- 12غياب االىتماـ بقيمة الكقت عند إعداد القكانيف الجامعية.
- 13كثرة الحمقات اإلدارية مما يؤدم إلى كثرة الركتيف الممؿ كيككف غير ذ م
جدكل ،مما يعرقؿ سالسة إجراء المعامالت الرسمية  ،كـ ما يؤدم إلى

ضياع الكقت ،كالماؿ ،كالجيد.

- 14يرل الباحث أف ىناؾ مركنة زائدة ال معنى ليا أثناء تطبيؽ القكانيف

الجامعية ،عممان أف القكانيف الجامعية في األساس ال يمكف أف تبنى إال
بعد استيفائىا لشركط كثيرة ،كلعؿ أبرزىا المركنة في التطبيؽ.

- 15كجكد حاالت الكساطة  ،كالمحسكبية  ،كالرشكة بشكؿ كاسع إما لتسييؿ
تطبيؽ القكانيف  ،أك إللغاء عقكبات معينة  ،كىذا يؤدم إلى خمؿ في

العدالة ،كيفقد القكانيف خكاصيا ،كمفعكليا.

ب -انًُاهج انجايعٍح وطرائق انتذرٌس:
كلعؿ أبرز المظاىر السيئة ليذا المجاؿ ىي:
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- 1الثبات عمى مناىج تعد قديمة قياسان بالمعمكمات العممية األحدث ،كالخبرات
السمككية كالقيمية األدؽ ،مما م ؤدم إلى بناء الطالب الجامعي بناءان ال

يميؽ بمتطمبات العصر  ،كأسكأ ما في ىذا األمر كجكد كثير مف قيادات
جامعاتنا العربية في طميعة المقاكميف ألم تغيير سعيان لمحفاظ عمى

المألكؼ السائد ،كابقاء كؿ شيء عمى ما ىك عميو.

- 2كجكد حالة مف التكرار في المعمكمات العممية بيف مناىج المراحؿ
الجامعية المختمفة لمطالب.

- 3ضعؼ التكازف بيف الكقت المخصص ،كالمنيج المقرر في الجامعة.

- 4الميؿ لتغميب الكـ عمى حساب النكع في تقديـ المادة العممية في المناىج
الجامعية ،كضعؼ االىتماـ بعممية التطبيؽ حيث يغمب التركيز عمى

الناحية النظرية.

- 5حصر جيكد الطالب الجامعي كنشاطاتو بمحتكيات المقرر كالغاء صفة
الباحث عف الطالب الجامعي  ،كلعؿ مرد ذلؾ الضغكط التي يمارسيا
الطمبة عمى اإلدارة الجامعية  ،أك كسؿ األستاذ الجامعي

عف متابعة

الطالب أك لقمة إمكانيات الجامعة في إعداد الطالب بصفة باحث.
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جـ -انطانة انجايعً وحاجاته:
كتتمثؿ المظاىر السمبية في اآلتي:

- 1يتساءؿ الباحث ىؿ أف مقاييس القبكؿ في الجامعة ىي مقاييس عممية
حقيقية؟ لإلجابة عف ىذا التساؤؿ ينبغي النظر إلى الكاقع الجامعي ،حيث
يتبيف أف مخرجات الجامعة ككفا متيـ تعد متدنية قياسان بمستكل الطمكح،

كمف خالؿ ذلؾ يرل الباحث ضركرة إعادة النظر في ىذه اؿمقاييس ،كبناء

اختبار حقيقي لمتحقؽ مف مستكيات الطمبة،

إذ أف أغمب االختبارات

المكجكدة حاليان في بعض الدكؿ العربية ىي اختبارات شكمية ،كلعؿ بناء

نظاـ متكامؿ لإلرشاد التربكم لطمبة المرحمة الجامعية يتيح الفرصة بشكؿ

جيد  ،كيفتح الباب بدقة لكضع الشخص المناسب في االختصاص

المناسب  ،ككؿ ذلؾ لف يأتي إال بالتدقيؽ في اختبار الطالب ،ككضع
معايير كاضحة كجيدة لمقبكؿ.

- 2ضركرة إعادة النظر بمناىج كأنشطة األقساـ العممية في الجامعة كي
تالئـ الطمبة  ،ككذلؾ ربما أف كؿ شيء مف حكلنا يتغير ،فإف ما تقدمو
الجامعات مف معارؼ ،يجب أف يخضع لممراجعة حتى يحقؽ األىداؼ

المرجكة.

- 3غياب فرص تحقؽ اإلبداع عند الطالب الجامعي كلعؿ مرد ذلؾ إلى

التقيمدات اإلدارية ،كغياب التكنكلكجيا الحديثة ،ككثافة المنيج ،كضعؼ
العالقات االجتماعية داخؿ الجامعة ،كضعؼ تكفر اإلمكانات كالخدمات

الجامعية ،كضعؼ التكاصؿ بيف إدارة الجامعة كالطالب ،كضعؼ أساليب
التؽكيـ كقمة تنكعيا ،إذ إف االختبار ىك المعيار الكحيد.

هدلح األًذلس للعلىم االخرواعيح
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- 4كأتصكر أنو ال خالؼ في أف رفع كفاية الطالب ،كزيادة مياراتو إنما يتـ

بتكظيؼ الطاقات المبدعة لديو كلعؿ التدريب المستمر يحقؽ فائدة تتمثؿ

في زيادة القدرات اإلبداعية نفسيا .كيؤكد د .زيف العابديف بف دركيش

عمى ىذا المعطى حيف يقرر أف عممية اإلبداع تخضع لعكامؿ أساسية

ثالثة ىي :النشاط العقمي ،كاألبعاد الكجداني (أك السمات الشخصية)
()1

كأنكاع المناخ  .كيرل أ.د .بكار(( :أف تنمية اإلبداع ليست تنمية لمدماغ،
كانما تربية الركح ،كحفز اليمة ،كبناء حب االستطالع ،كالدىشة مف
الجديد

()2

))

.

- 5إف المدخؿ الصحيح ىك إشعار الطالب بأنو مشركع باحث ،كتأىيمو لذلؾ
كذلؾ لتدريب الطالب عمى المعالجة المستقمة لممعرفة ،كتأسيس شخصية

الباحث العممي عند الطالب.

- 6الطالب العربي يغمب عميو االىتماـ باالختصاص الذم يييئ لو كظيفة كال
ييتـ بدخكؿ اختصاص يالئـ ميكلو كرغباتو ،كلعؿ مرد ذلؾ سكء التنظيـ

كالتخطيط كعدـ مراعاة تكازف السكؽ المحمي مف العمالة المختصة.

د -انتًىٌم انجايعً:
كلعؿ أبرز المظاىر السمبية ىي:

- 1ال يكجد عدد كاؼ مف اؿ ـ درسيف في الكميات المختمفة ،مما يكثؼ عدد
ثـ يؤدم إلى ضيؽ كقت
الساعات في جدكؿ المدرسيف المكجكديف ك مف ّ
( )38دركيش ،زيف العابديف ،تنمية اإلبداع ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ط1983 ،1 /ـ ،ص.19
( )39بكار ،عبد الكريـ ،مدخؿ إلى التنمية المتكاممة  -رؤية إسالمية  -سمسمة المسممكف بيف التحدم
كالمكاجية ،دار القمـ ،دمشؽ ،ط1422 ،2 /ىػ2001 ،ـ ،ص.82:
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األستاذ الجامعي ،كقمة تفرغو لمتابعة ما يكمؼ بو الطمبة كاالنخراط في

البحث العممي ،مع ما تسببو كثافة ساعات التدريس مف ضغكط نفسية
تمقي بظالليا عمى أدائو.

- 2تعاني الكميات المختمفة مف نقص حاد في المعامؿ العممية كالمكتبات كاف
كجد مف ذلؾ شيء فيك قديـ أك ذك نكعية رديئة أك بشكؿ غير كاؼ.

- 3نظاـ المكافآت المالية شبو معدكـ ،ك ُيكتفى بنظاـ المكافآت المعنكية ،مع
جؿ أعضاء ىيئات التدريس
كجكد ضغكط مالية كبيرة يعاني منيا
باؿجامعات.

ثـ إما أف يتـ
- 4مشاريع البحكث العممية تعاني مف ضعؼ في تمكيميا ك مف ّ
إلغاؤىا أك يقتصر عمى عدد محدكد مف ىذه المشاريع .كلك نظرنا في
قكائـ ما ينفؽ عمى البحث العممي في عالمنا اإلسالمي مقارنة بما تنفقو

الدكؿ المتقدمة فربما أصبنا بنكع مف خيبة األمؿ ،إذ سنككف في ذيؿ
القائمة .عمى الرغـ مف أف كثي انر مف الدراسات خمصت إلى أف أكبر

استثمار مربح ىك االستثمار في البحث العممي ،كاتضح مف نتائج ىذه

الدراسات أف ما ينفؽ مف أمكاؿ عمى التعميـ كالبحث العممي يتـ تعكيضو
خالؿ  9أك  10سنكات في حيف أف تعكيض القركض الطبيعية التي تؤخذ
مف أجؿ التنمية تحتاج إلى فترة تتراكح بيف

 18 -12سنة ،كأف برامج

()1
استصالح أر ٍ
سد نفقاتو قبؿ  15 -12سنة .
اض جديدة ال يمكف أف تُ ّ

( )40انظر :سفر ،محمكد ،إنتاجية المجتمع ،جدة ،المممكة العربية السعكدية ،ط1404 ،1 /ىػ1984 ،ـ ،ص:
.133
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كتشير في ىذا الصدد بعض الدراسات إلى أف الدكؿ المتقدمة صناعيان تنفؽ

ما بيف 3ك %4مف إجمالي ناتجيا القكمي في تكظيؼ البحث العممي مف أجؿ
التنمية عمى حيف أف الدكؿ اإلسالمية ال يتعدل ما تنفقو في ىذا المجاؿ
%0.3

()1

.

كلقد أدل ضعؼ اإلنفاؽ عمى البحث العممي النظرم أيضان إلى رككد حركة

الثقافة كقمة أعداد الكتب كالعمماء الناشريف في العالـ اإلسالمي ،كسأقكـ بإيراد

إحصائية مخجمة قارنت بيف أعداد العمماء الناشريف العرب كبيف أعداد العمماء
الناشريف الييكد الذيف يقطنكف فمسطيف المحتمة ،كىذه اإلحصائية عمى النحك

اآلتي:
السن ػكات
االعمماء
عدد العمماء

العرب الناشريف
عدد العمماء الييكد الناشريف
في فمسطيف المحتمة فحسب

1967ـ

1977ـ

1983ـ

465

1348

2616

1125

3284

4661

( )41انظر :النجار ،زغمكؿ ،قضية التخمؼ العممي كالتقني في العالـ اإلسالمي المعاصر ،سمسمة كتاب
األمة ،الدكحة ،قطر ،ط1409 ،1 /ىػ1989 ،ـ ،ص.26 :
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كىذا يعني أف العمماء العرب الناشريف ال يشكمكف سكل نصؼ العمماء الناشريف

الييكد مع أف نسبة الييكد في فمسطيف ال تتجاكز
()1

 %1.5مف سكاف الكطف

العربي .
- 5ندرة الدكرات العممية كقمة إرساؿ الكفكد العممية إلى خارج البالد يؤدم إلى
ضعؼ في التكاصؿ مع التطكرات العممية.

- 6تعاني الجامعات مف قمة األجيزة العممية كالتكنكلكجيا الحديثة المستخدمة
في التعميـ ،حيث ال زالت الجامعات تستخدـ الكسائؿ البدائية في التعميـ.

- 7ضعؼ نظاـ اؿتشجيع  ،كالتحفيز ،ك متابعة األنشطة الرياضية كالثقافية
لمطمبة.

- 8يعاني الطمبة مف ضعؼ في الرعاية الصحية كاالجتماعية بشكؿ عاـ
كالطمبة الفقراء بشكؿ خاص.

هـ -تسىٌك انخذياخ انجايعٍح:
كلعؿ أبرز المظاىر السمبية تككف عمى النحك اآلتي:

- 1لـ تحقؽ الجامعة مف أىدافيا سكل التعميـ ،حيث اختفى كبشكؿ كاضح
ىدؼ خدمة المجتمع ،مف إقامة الندكات الجامعية،

كالدكرات التنمكية،

كاالستشارات العممية ،كالمشاركة الفعالة في تكعية الناس ...كما يقدـ ىك
شيء يسير جدا.

( )42عمر محمد عمي ،رؤية مستقبمية لدكر التعميـ كالبحث العممي مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستقبمية ،دار
طالس ،دمشؽ ،ط1408 ،1 /ىػ1988 ،ـ ،ص ،83 :كيراجع أيضان في ىذا الصدد األرقاـ المخجمة التي
أكردىا :بكار ،عبد الكريـ في كتابو :حكؿ التربية كالتعميـ ،دار القمـ ،دمشؽ ،ط1422 ،1 /ىػ2001 ،ـ،
ص.279 -278 :
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- 2ال تكجد مراكز خارج الجامعة تعنى بتسكيؽ الخدمات الجامعية.

- 3ضعؼ فاعمية الجامعات في تقديـ خدماتيا إلى المجتمع ،كانما الجامعة
تنتظر طمبات المجتمع لتفكر في تنفيذىا ،كلـ يفكر القائمكف عمى الجامعة

في طرؽ أبكاب المجتمع كعرض الخدمات عميو.

- 4ال تكجد مراكز إعالـ مركزية لمجامعات تعبر عف كاقع المخرجات
الجامعية كجكدتيا.

و -األوضاع العلويح والوهٌيح لألسرار:
كلعؿ أبرز المظاىر السمبية ىي:

- 1ضعؼ الدخؿ الشيرم لألستاذ الجامعي.
- 2ضعؼ االىتماـ باألستاذ الجامعي ،خارج الجامعة كقمة الخدمات المقدمة
لو.

- 3ضعؼ تفعيؿ مبدأ العدالة في الترقيات العممية.
- 4قمة تكفير فرص حقيقية لألستاذ في مزاكلة البحث العممي كالمشاركات في
المؤتمرات الداخمية أك الخارجية .كقد َدلّت دراسة مسحية أجريت في
السبعينات عمى تدني إنتاجية األستاذ الجامعي العربي ،إذا ما قكرنت
بإنتاجية األستاذ الجامعي في العالـ المتقدـ ،حيث لـ تزد عمى

%10

منيا ،كقد كاف مف المفترض أف ينتج عمماء الكطف العربي سنكيان ما بيف

( )8آالؼ إلى (  )14ألؼ بحث إذا ما استخدمت المقاييس العالمية،
()1

كلكنيـ لـ ينتجكا إال ( )847بحثان فحسب .
( )43الخياط ،محمد جميؿ ،الجامعات اإلسالمية  -دراسة مسحية تحميمية تقييمية ،مكة المكرمة ،ط،1 /
1414ىػ1994 ،ـ ،ص.113 :
هدلح األًذلس للعلىم االخرواعيح
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- 5اختالؼ أساليب التعامؿ مف قبؿ الجامعة مع كؿ مف األستاذ الجامعي
الكطني ،كاألجنبي يكلد ضغكطان نفسية حادة.

ز -الثحس العلوي:

فضالن عما أكضحتو في الصفحات السابقة فيما يتعمؽ بيذا المكضكع

أردت تمخيص أبرز المظاىر السمبية في النقاط اآلتية:

- 1قمة كضعؼ نكعية المصادر العممية المتكفرة في الجامعات
استخداـ االنترنت مف قبؿ منتسبي الجامعة.

اليمنية كقمة

- 2قمة كجكد برنامج كاضح لتشجيع البحث العممي في الجامعة.

- 3إلغاء صفة الباحث عف الطالب الجامعي كلعؿ مرد ذلؾ ىك انغماس

الطالب الجامعي بمحتكيات المقرر فحسب  ،أك النشغاؿ األستاذ الجامعي
بعدد ساعاتو المكثفة أك لمضغكط النفسية كالمالية عميو.

- 4الجامعات اليمنية ال يكجد لدييا برنامج إلقامة مسابقات في البحث العممي
بيف اؿجامعات.

- 5ضعؼ ميزانية البحث العممي في الجامعات اليمنية.

- 6عدـ كجكد برنامج لمسيطرة المركزية داخؿ اليمف أك في الجامعات العربية
ينظـ إقرار البحكث أك المحافظة عمييا مف السرقة.

 -4يثرراخ تطثٍك إدارج انجىدج انشايهح فً انجايعح انًٍٍُح:
ىناؾ عدة مبررات لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في الجامعات اليمنية  ،إذ
ك إلى تطبيؽ إدارة الجكدة

رغـ التحديات كالمصاعب إال أف ىناؾ ما يدع

()1

الشاممة في الجامعات اليمنية ،كمف تمؾ المبررات ما مأتي :
( )44النجار ،مرجع سابؽ ،ص .72
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- 1غياب اؿمنافسة في األسكاؽ العالمية لخريجي الجامعات الكطنية.

عدة لخريجي الجامعات الكطنية.
- 2تدىكر اإلنتاجية في مجاالت ّ
- 3نقص نصيب الشركات الكطنية في السكؽ العالمي بسبب نكعية الخريجيف
الناتجة عف أنماط التعميـ الجامعي الحالي.

- 4تزايد البطالة بيف الخريجيف مف الجامعات الكطنية.
- 5زيادة المعركض مف الخريجيف الجامعييف عف طمب السكؽ مثؿ خريجي
الطب كالتجارة كالحقكؽ كاآلداب كغيرىا مف الكميات.

 -5أسالية ذطثيق إدارج الدىدج الشاهلح في الداهعاخ اليوٌيح:
مف األساليب التي يمكف مف خالؿ ىا تنفيذ إدارة الجكدة الشاممة كتطبيقيا

في الجامعات اليمنية ىي نفس األساليب التي تنفذىا بعض الجامعات العربية
كالعالمية األخرل ،كىي

()2

:

- 1إرساء معايير لمجكدة في التعميـ.

- 2كضع معايير لمجكدة في التحصيؿ الدراسي.
- 3كضع معايير لمجكدة في أداء المعمميف.
- 4إعداد شيادة متقدمة لممعمـ المتميز.

- 5منح جكائز سنكية تشجيعية لممدارس المتميزة الحككمية كاألىمية.
م النظاـ التعميمي.
- 6إعداد تقرير سنكم عف جكدة التعميـ ككفا ة

 -6وسائم و أدواخ تطثٍك إدارج انجىدج انشايهح فً انجايعاخ انًٍٍُح:
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تمؾ النظريات كالمبادئ التي أشرنا إلييا سابقان ،تحتاج إلى تحديد الكسائؿ

كاألدكات المستخدمة في الجامعة ،كمف أىـ كسائؿ إدارة الجكدة الشاممة كأدكاتيا
()1

في الجامعات ،استخداـ القائمة اآلتية :
 -2التقييـ الذاتي.

 -1التدريب كالتعميـ المستمر.

 -4المشاركة في

 -3التركيز عمى خدمة المجتمع.

اتخاذ الق اررات.

 -6القيادة

 -5التخطيط كالتكجيو.

الديمقراطية.

 -8االتصاالت.

 -7حمقات الجكدة كركح الفريؽ.

 -10التعاكف بيف

 -9المكافآت كالحكافز.

القيادات كالكميات.

 -12قياس الجكدة

 -11التجديد كالتحسيف المستمر.

بصفة دكرية.

 -14الرؤية الثقافية.

 -13االعتراؼ باألداء الفعاؿ.

 -16التكامؿ مع

 -15المقارنات التجديدية.

العمؿ.

 -17إدارة العمميات كالتحسينات.

 -18المنافسة مع

 -19تطبيؽ التفكير المنتظـ.

 -20مراقبة كتككيد

الجامعات األخرل.
الجكدة.

( )46النجار ،مرجع سابؽ ،ص .78
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إف تمؾ األدكات ميمة جدان بكصفيا آليات كمعايير إلدارة الجكدة الشاممة

في الجامعات اليمنية  ،كىي معايير شاممة كمتنكعة ،كجديرة بالدخكؿ في
المنافسة إذا ما طبقت كركقب تطبيقيا ،كجكدتيا.

كبعض الجامعات المتقدمة نجحت في إدارة الجكدة الشاممة مف خالؿ تمؾ

اآلليات  ،كالمعايير ،ألف ىذه المعايير  ،كاآلليات يمكف قياسيا  ،كالتأكد مف
جكدتيا بصفة مستمرة  ،كدكرية ،مف أجؿ الكصكؿ إلى التحسيف كالتطكير

المستمريف.

إف المشكمة ال زالت قائمة في كثير مف الجامعات العربية ،ك السؤاؿ الذم

يكاجينا ىؿ ىناؾ جكدة حقيقية في التعميـ اليكـ ،مقارنة باألمس؟ إذا كانت

اإلجابة بال فما ىك الحؿ إذان مف أجؿ الكصكؿ بالتعميـ إلى جكدة حقيقية
كشاممة؟

إف الحؿ لتجاكز تمؾ المعضمة يكمف في اتجاىيف:

األول :تكفير اإلمكانيات كالمستمزمات الضركرية ،كاألساسية لممعمـ عمى
مختمؼ المستكيات (أساسي ،ثانكم ،جامعي) كجعمو سعيدان كفخك انر
بمينتو الشريفة،مع التدريب المستمر لممعمـ عمى أحدث اؿ

تافات
ق

كالمعارؼ ،كفضالن عف ذلؾ ،ال بد مف تقديـ الرعاية الحقيقية لمتمميذ أك

الطالب ،كجعمو سعيدان كفخك انر بمدرستو كمدرسيو ،كفسح المجاؿ أمامو
لمتدريب كاالنتقاؿ بالمدرسة مف بناية ذات قاعات مغمقة ،كساعات

محددة جامدة إلى المدرسة المفتكحة التي يستطيع الطالب فييا أف
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()1

 .كمف المعمكـ أف

عما في دكاخمو بحرية  ،كانفتاح  ،كمركنة
يعبر ّ
كفاية المعمـ ،كاتقانو لممكاد التي يدرسيا جزء ميـ مف شخصيتو ،كمف
العسير أف ينظر الطالب إلى أستاذه بعيف التقدير ما لـ يشعر بتمكنو
مف ناحية المعرفة التي تعيد بتقديميا ،كغرسيا في الطالب .إف

مسؤكلية الجامعات كىيئات تدريسيا معان أف ييتمكا عمى نحك دائـ
بالسبؿ كالكسائؿ الكفيمة بتنمية كفاية العمميات التعميمية ،كجعؿ

مردكدىا قريبان مف المأمكؿ كالمتكقع منيا.

الثاني :ال يمكف لمجكدة أف تتحقؽ في التعميـ إال مف خالؿ تأسيس المنيج
الفكرم السميـ الذم تسير عميو ىذه العممية التعميمية ،التي تضمف
فضالن عف ا لعمكـ كالمعارؼ التي يتمقاىا الطالب ،منظكمات القيـ
األخالقية ،كنظـ العالقات اإلنسانية ،ككسائؿ االتصاؿ المتطكرة

كغيرىا مف الصيركرات التي تجعؿ مف حياة الطالب في المدرسة
متعة  ،كلذة ،فضالن عف المادة العممية التي يتمقاىا

( .)2كىكذا فإف

((المعمميف بحاجة إلى أف ينمكا في أنفسيـ درجة عالية مف الحساسية
االجتماعية إذا ما أرادكا أف يفيمكا أحكاؿ طالبيـ ،كظركفيـ ،كاذا ما
أرادكا إحداث نكع مف التجاكب النفسي معيـ

()3

))

.

( )47حسف ،الحارث عبد الحميد  :الجكدة في التعميـ كالمعرفة ،مجمة المعرفة ،العدد (  ،)108ربيع األكؿ
1425ىػ ،مايك 2004ـ ،ص.56
( )48المرجع السابؽ ،ص .56
( )49مجمكعة مف الكتاب ،لماذا نعمـ؟ ،تحرير لكيز شارب ،ترجمة د .محمد عمي العرياف ،منشكرات مؤسسة
فرانكميف ،القاىرة1964 ،ـ ،ص.148 :
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أما الجكدة في مجاؿ المعرفة فػ ((عمى الرغـ مف الصعكبات التي تكاجو

التربكييف كالمفكريف في كطننا العربي بتحديد المادة المعرفية كتسميتيا عمى أنيا
األجكد كاألفضؿ ،تبقى الجكدة في المعرفة مرتبطة بشكؿ أساسي بمستكل

الكعي لدل الناس ،فكمما تطكر التعميـ باتجاه األجكد ،أصبحت العقكؿ التي

تكتسب األفكار كالعمكـ كالمعارؼ أكثر مركنة كانفتاحان ،كىي بدكرىا عندما

تككف عمى ىذا المستكل مف الرحابة  ،كالتفتح ،تصبح أكثر انجذابان ،كتفاعالن مع

المعرفة الجيدة أيان كاف منبعيا ،كجذكرىا ،كأصميا

))

()1

.

 -7آنٍح تطثٍك يفهىو إدارج انجىدج انشايهح فً انجايعاخ انًٍٍُح:
ينبو الباحث إلى أف مجرد الدعكة الستخداـ نظاـ فعاؿ  ،كجيد ال يكفي إذ
ال بد مف تطبيؽ ىذه الدعكة عمى أرض الكاقع ،كلعؿ أبرز ما يكاجو ىذه الدعكة

اؿتي نادت بيا بعض الجامعات العربية ىي آلية التطبيؽ ،كيقترح الباحث اآللية
اآلتية لتطبيؽ أداء الجكدة الشاممة في التعميـ الجامعي.

- 1إنشاء لجنة مركزية عميا في ك ازرة التعميـ العالي ،كبرئاسة كزير التعميـ
العالي كالبحث العممي كبمشاركة متخصصيف أكفاء ككطنييف فييا.

- 2تككف ىذه المجنة عمى تكاصؿ ت اـ مع مجمس الكزراء لتحقيؽ التفاعؿ
المباشر كالتنسيؽ بيف التعميـ العالي كجميع الك ازرات األخرل.

- 3تككف ليذه المجنة فركع ممثمة ليا في الجامعات
مباشر معيا.

كتككف عمى اتصاؿ

- 4تمنح ىذه المجنة صالحيات كاسعة في مجاالت عدة مف حيث
اإلشراؼ  ،كالمراقبة  ،كاقامة الدراسات  ،كبناء القكانيف الجامعية  ،كاعداد
( )50حسف ،الحارث عبد الحميد  ،مرجع سابؽ ،ص .57
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المعايير كالمكاصفات المطمكبة لتحقيؽ الجكدة الشاممة،

كتقديـ

المقترحات لتعديؿ كتقكيـ العمؿ الجامعي  ،كاقامة الدكرات التطكيرية

ألفراد الجامعة ،كتككف ىذه المجنة مسؤكلة عف التكاصؿ مع الجامعات

العالمية فيما يخص إدارة الجكدة الشاممة .كتككف ليذه المجنة مكارد مالية
خاصة بيا لتتمكف مف إدارة أعماليا بالشكؿ المطمكب.

 5ا-عتماد التقكيـ الفصمي لعمؿ الجامعات ضمف معايير  ،كمكاصفات في
لجنة إدارة الجكدة الشاممة.

- 6تفعيؿ التكازف بيف مبدأم الثكاب كالعقاب في معالجة ىذه المجنة لمقضايا
المتعمقة بإدارة الجكدة الشاممة.

- 7ضركرة خركج ىذه المجنة في بنا ئىا كأفكارىا كأساليبيا عف مبدأ التبعية
لمجامعات األجنبية فيما يتنافى مع ىكيتنا الثقافية ،مع ضركرة التخمي
عف حالة التبعية كاالجترار ال نجازات الجامعات العالمية ك التركيز عمى

ما يتناسب مع بنا ئىا الثؽافي ،إذ البد مف أف تككف ذات مكاصفات
كطنية تميؽ بالمجتمع كأفكاره ،كأف تستميـ األبعاد الثقافية المتعددة

كالديف اإلسالمي الحنيؼ  ،كالثقافة العربية ،كط بيعة اإلنساف العربي
أثناء التعامؿ مع متطمبات العمؿ الجامعي.

- 8تككف ىذه المجنة ممزمة برفع تقارير مفصمة فصمية عف عمميا إلى
مجمس الكزراء مع متابعة ىذه التقارير كالتدقيؽ فييا.

- 9أقصى مدة زمنية ألم خطة تطكيرية تضعيا ىذه المجنة ىي خمس

سنكات يجرم بعدىا كبالتعاكف بيف مختمؼ الكزارت تقييـ نتائج عمؿ

بناء عمى خطة المجنة.
الجامعات اؿيمنية ن
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-10بناء نظاـ لممكافآت كالمحفزات كبشكؿ سنكم لمجامعات التي تعتمد
كبدرجة متميزة مبادئ إدارة الجكدة الشاممة.

 -8إدارج الدىدج الشاهلح في الداهعاخ اليوٌيح:
اىتمت الدكؿ المتقدمة كالنامية

في الجامعات ،كسعت إلى تحسيف

الجامعات كتطكيرىا مف خالؿ االىتماـ بجكدة مدخالتيا

 ،كعممياتيا ،

كمخرجاتيا ،فأدخؿت بعض الجامعات في الدكؿ المتقدمة إدارة الجكدة الشاممة،
كنجحت نجاحان باى انر في ىذا الجانب ،فكانت مخرجاتيا في سكؽ التنافس

متميزة.

لكف بعض الجامعات في الدكؿ النامية كالعربية

كاليمنية منيا ؛ كاجيت

تحديات كمشكالت في تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة ،فيي كاف كانت تسعى إلى

تحسيف التعميـ في الجامعات كتطكيره  ،كتحسيف مخرجاتيا كتطكيرىا  ،إال أنيا

تكاجو بعض التحديات ،كالصعكبات ،كالسمبيات التي تكاجو تمؾ الجامعات في

مجاالت متعددة ،كالمناىج ،كالتخطيط ،كتسارع االتصاالت  ،كالتقنيات بحيث

يصعب المحاؽ بيا ،كمتابعتيا ،كمف ثـ يصعب تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة مف

خالؿ التطكير ،كالتحسيف ،فالتطكير كاف كجد فيك بشكؿ بطيء جدان.

كىذا ال يمنع مف كجكد جامعات ميتمة جدان بإدارة الجكدة الشاممة،

كجامعة العمكـ كالتكنكلكجيا األىمية فيي بحؽ مف أفضؿ الجامعات في اليمف

تيتـ بالجكدة الشاممة في تعميميا كادارتيا كمستشفياتيا،

كتحاكؿ متابعة

التحسيف كالتطكير بشكؿ متسارع  ،كتراقب الجكدة في مدخالتيا  ،كعممياتيا ،

كمخرجاتيا ،كبعد تمؾ الجامعة تأتي جامعة األندلس األىمية ،فيي تسعى إلى
التميز كتيتـ بالجكدة في إدارتيا كبرامجيا كخططيا كمبانييا ,كمدخالتيا
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كمخرجاتيا ،كذلؾ جامعات صنعاء كعدف كتعز يكجد فييا اىتماـ بالتحسيف

كالتطكير كتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة كلك بشكؿ محدكد .لكف ىناؾ جامعات
يعكزىا التفاعؿ كالرغبة الحقيقية في متابعة التحسيف كالتطكير بشكؿ متسارع
بتسارع االتصاالت كالتقنيات.

كمف ىنا ،فإف عمى جميع الجامعات اليمنية أف تسعى إلى تطبيؽ الكامؿ

إلدارة الجكدة الشاممة ،كذلؾ مف خالؿ القضاء عمى السمبيات المكجكدة في
الجامعات ،كمف خالؿ تطكير كتحسيف كؿ مدخالتيا كعممياتيا كالمنياج،
كالتخطيط ،كالبحث العممي ،كالطالب ،كعضك ىيئة التدريس ،كالمعامؿ،

كالمختبرات ،ككسائؿ االتصاؿ الحديثة ،ككؿ جكانب الحياة ،حتى تستطيع أف

تنافس بمخرجاتيا في السكؽ ،فيككف المنتج كىك (الطالب) متمي انز مف كؿ

النكاحي ،كيككف مقبكالن في سكؽ العمؿ ،ألنو يتمتع بجكدة فائقة ،الكؿ يريد أف
يستفيد منو ،كيريد أف يعمؿ معو سكاء في الجكانب االقتصادية

 ،أك

االجتماعية ،أك اإلنسانية.

 -9فىائذ تطثٍك إدارج انجىدج انشايهح فً انجايعاخ انًٍٍُح:
يرل الباحث أف ال مناص مف إدخاؿ فمسفة إدارة الجكدة الشاممة ،في
نظاـ التعميـ الجامعي كذلؾ ألىميتيا القصكل ،ككذلؾ ألنيا قد تعد الحؿ

األمثؿ لمخركج مف بعض المآزؽ التي

المظاىر السمبية التي تـ ذكرىا سابقان

تفتاب نظاـ التعميـ كالتخمص مف

 ،كلعؿ ما يؤكد تمؾ الثمار الكثيرة

المتكقعة مف خالؿ تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ الجامعي كالتي يذكر
بعضيا عبد الممؾ سكتاكم حيث يشير إلى إف لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في
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الجامعات ككأم مرفؽ آخر فكائد مممكسة ،كثمار يانعة ،كعكاقب محمكدة

األثر ،كلعؿ أىـ ىذه الفكائد كالثمار ما مأتي:

- 1خفض التكاليؼ التربكية :فعمى سبيؿ المثاؿ يقكد تطبيؽ إدارة الجكدة

الشاممة في إدارة التربية إلى خفض التكاليؼ بصكرة ممحكظة نتيجة قمة

األخطاء ،كاحتماؿ إعادة العمؿ مرة ثانية.

- 2زيادة اإلنتاجية :فاإلنتاجية كما ىك معركؼ حصيمة الكفا مة ،كمتى تكافرت
م التربكية كانت جكدة الخدمة التربكية ،إذان فالجكدة تؤدم إلى زيادة
الكفا ة
اإلنتاجية في أداء األعماؿ.

- 3تحسيف في أداء العامميف كمف ثـ أداء المنظمة التربكية ككؿ :فتطبيؽ

إدارة الجكدة الشاممة بنجاح يؤدم إلى تحسيف أداء العامميف مف خالؿ

إحساسيـ بالمشاركة في اتخاذ الق اررات التي تيـ العمؿ كتطكره.

- 4الجكدة الشاممة تؤدم إلى رضا العامميف (التربكييف) كالعمالء (الطالب
كأسرىـ كالمجتمع) فالجكدة الشاممة تركز عمى إشراؾ العامميف في تقديـ
االقتراحات ،كحؿ المشكالت في شكؿ أفراد كجماعات ،كىذا األمر لو

مردكد إيجابي عمى رضا العامميف ،كما أف إدارة الجكدة الشاممة تسعى إلى

تممس آراء ،المستفيديف كرغباتيـ لتحقيقيا ،كمف ثـ الحصكؿ عمى رضاىـ

حكؿ منتجاتيا أك خدماتيا.

- 5تحقيؽ التحسيف في معالجة المشكالت التربكية :فأسمكب إدارة الجكدة

الشاممة ،في المنظمات التربكية كغيرىا ،يعتمد عمكمان عمى ح ّؿ المشكالت
مف خالؿ األخذ بآراء المجمكعات العاممة التي تزخر بالخبرات المتنكعة،
كمف ثـ يسيؿ إيجاد الحمكؿ المالئمة التي يمكف تطبيقيا ،كىك ما يؤدم
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إلى تحسيف فاعمية المنظمة التربكية ،كجكدة أدائيا ،كما يساىـ ىذا

األسمكب في تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ بيف مختمؼ العامميف فييا نتيجة

اجتماعاتيـ المتكررة.

- 6كىناؾ ثمار أخرل لتطبيؽ مبادئ الجكدة الشاممة في اإلدارة التربكية،
ككجكد مقاييس صالحة لمحكـ عمى جكدة النظاـ التربكم ،كضركرة

االستفادة مف أخطاء المرحمة السابقة في المرحمة المقبمة،

ككذلؾ نشر

الدركس المستفادة مف تنفيذ إدارة الجكدة الشاممة في نظاـ تربكم ىنا
()1

كىناؾ ...كغيرىا .

الخاذوــــــح

( )51عبد الممؾ سكتاكم ،مرجع سابؽ ،ص .72
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كاختـ القكؿ بأف ىذه األفكار التي سطرتيا في مكضكع الجكدة الشاممة في

إدارة الجامعة بيف النظرية كالتطبيؽ ليست مشركعان لتطبيقيا في جامعاتنا

اليمنية ،أك منيجان لترسيخيا ،كانما ىي جممة مف المفاىيـ كالمالحظات

كالتأمالت في مفيكـ الجكدة الشاممة ،كنشأتيا ،كمنشئيا كمدل قابمية جامعاتنا

اليمنية لتككف ميدانان لتجربة تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة ،بعد محاكلتي إجراء

عممية تشريح ،كتكصيؼ ألكضاع جامعاتنا مف حيث ىيئة تدريسيا ،كادارتيا،

كآلية اتخاذ القرار فييا ،كطالبيا ،كمناىجيا ككؿ ذلؾ سعيان لتمثؿ مشركع إدارة
الجكدة الشاممة كصكغ آليات تطبيقيا ككسائميا كأدكاتيا مع استحضار فكائدىا.
ككؿ أممي أف يفتح ىذا البحث العممي المتكاضع بعض اآلفاؽ كالدركب

في ىذا السبيؿ عمى طريؽ اإلسياـ في النيكض بجامعاتنا اليمنية إلى المستكل
المأمكؿ.
واهلل أسألو التوفيق والسداد في القول والعمل
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د .شرف أحوذ الشهاري

لائًح انًراجع وانًصادر
انكتـــة:
 ،دار القمـ ،دمشؽ ،ط،1 /

- 1بكار ،عبد الكريـ  :حول التربية والتعميم
1422ىػ2001 ،ـ

- 2بكار ،عبد الكريـ  :مدخل إلى التنمية المتكاممة  -رؤية إسالمية  -سمسمة
المسممكف بيف التحدم كالمكاجية ،دار القمـ ،دمشؽ ،ط/

2001ـ.

1422 ،2ىػ،

- 3بكار ،عبد الكريـ  :من أجل انطالقة حضارية شاممة  ،دار القمـ ،دمشؽ،
ط1422 ،2/ىػ2001 ،ـ.

- 4بكار ،عبد الكريـ  :نحو فيم أعمق لمواقع اإلسالمي
المسممكف بيف التحدم كالمكاجية ،دار القمـ ،دمشؽ ،ط/

2001ـ.

 ،ضمف سمسمة
1422 ،2ىػ،

- 5الخطيب  ،أحمد  :اإلدارة الجامعية (دراسة حديثة)  ،ط ،1األردف :إربد،
مؤسسة حمادة2001 ،ـ.

- 6الخياط ،محمد جميؿ  :الجامعات اإلسالمية  -دراسة مسحية تحميمية
تقييمية ،مكة المكرمة ،ط1414 ،1/ىػ1994 ،ـ.

 - 7دركيش ،زيف العابديف  :تنمية اإلبداع  ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ط،1 /
1983ـ.

 - 8سفر ،محمكد  :إنتاجية المجتمع  ،جدة ،المممكة العربية السعكدية ،ط،1 /
1404ىػ1984 ،ـ.
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 - 9طاش ،عبد القادر  :الصورة النمطية لإلسالم والعرب في مرآة اإلعالم
الغربي  ،شركة الدائرة لإلعالـ المحدكدة ،الرياض ،ط/

1409 ،1ىػ،

1989ـ.

- 10عمي ،عمر محمد  :رؤية مستقبمية لدور التعميم والبحث العممي من أجل

تحقيق التنمية المستقبمية ،دار طالس ،دمشؽ ،ط1408 ،1/ىػ1988 ،ـ.

- 11مجمكعة مف الكتاب  :لماذا نعمم؟  ،تحرير لكيز شارب ،ترجمة د .محمد
عمي العرياف ،منشكرات مؤسسة فرانكميف ،القاىرة1964 ،ـ.

- 12محجكب ،بسماف فيصؿ  :إدارة الجامعات العربية (دراسة تطبيقية لكميات
العموم اإلدارية والتجارة)

 ،القاىرة :المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،

2003ـ.

- 13المديرس ،عبد الرحمف  :إدارة الجودة الشاممة في التعميم  ،مجمة المعرفة،
العدد( ،)108ربيع األكؿ 1425ىػ ،مايك 2004ـ.

- 14النجار ،زغمكؿ :قضية التخمف العممي والتقني في العالم اإلسالمي

المعاصر ،سمسمة كتاب األمة ،الدكحة ،قطر ،ط1409 ،1/ىػ1989 ،ـ.

- 15النجار ،فريد :إدارة الجودة الشاممة  ،ط ،2القاىرة :إيتراؾ لمنشر كالتكزيع،
2002ـ.

انًجــــالخ:
- 16آؿ حمكده ،شاكر حمكد( :مركز مراقبة جودة التعميم في دول الخميج ..

متى نراه؟ )  ،مجمة المعرفة ،العدد(  ،)108ربيع األكؿ 1425ىػ ،مايك

2004ـ.
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- 17الجيني ،محمد فالح ( :الجودة الشاممة رفضيا األمريكيون ثم استورد وىا
من اليابان )  ،مجمة المعرفة ،العدد(  ،) 108ربيع األكؿ 1425ىػ ،مايك

2004ـ.

- 18حسف ،الحارث عبد الحميد( :الجودة في التعميم والمعرفة ) ،مجمة المعرفة،
العدد ( ،)108ربيع األكؿ 1425ىػ ،مايك 2004ـ.

- 19سكتاكم ،عبد الممؾ( :الجودة الشاممة تردم الفجوة في أدائنا التربوي )،
مجمة المعرفة ،العدد( ،)108ربيع األكؿ 1425ىػ ،مايك 2004ـ.

- 20سميـ  ،محمد السيد ( :الجامعات العربية ومظاىر التبعية العممية ) ،مجمة
المستقبؿ العربي ،الصادرة عف مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت،

السنة الخامسة ،العدد (1982 ،)40ـ.
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