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هدفت الدراسة إلى تعرف ماهية تقويم األداء المؤسسي وأهم أهدافه  ،ومعهايير ومؤرهرات
تقهويم األداء المؤسسهي .مه رهرورت تعهرف دواعهي ومبهررات تقهويم أداء كليهات التربيهة بصهعيد
مصههر  ،وتعههرف حلقههات الجههودت وأهههدافاا ومراحههل إورههاء وتكههوين حلقههات الجههودت واألسههالي
المسههتمدمة مههن فبههل فريهها حلقههات الجههودت فههي حههل مرههك ت كليههات التربيههة ،وور ه تصههور
لتفعيل دور فريا حلقات الجودت المقترح في تقويم األداء المؤسسي لكليهات التربيهة بمحافتهات
اسهتمدم المهواو الوصهفي
صعيد مصر .وتم أمذ ث ث كليات من كليات التربية بصهعيد مصهر ،و خ
أر يعتمهد علهى
في تحقيا أهداف الدراسهة ،مه اسهتمدام عهدت أدوات وأسهالي مواها اسهتال
العصف الذهوي موج إلى أفراد عيوة الدراسة حول ما تواجاه كليهتام مهن مرهك ت ،واسهتباوة
للوفههوف علههى واف ه أداء كليههات التربيههة بمحافتههات ص هعيد مصههر ومهها تواجا ه مههن مرههك ت،
األسههالي المسههتمدمة مههن فبههل حلقههات الجههودت فههي حههل المرههك ت ،وتههم تالبيهها تل ه

وبع ه

األدوات على عيوة من أعراء هيئة التدريس والايئة المعاووهة إرهافة إلهى بعه

مهن أعرهاء

فردا ،وتوصهلت الدراسهة إلهى
فريا الجودت بكل كلية  ،والخبقت الدراسة على عيوة فواماا(ً )072
مجموعة من الوتائو،أهماا ،ما يلي:

هوا اهتمام متوسال بعملية االرتباال بين األورالة ومامة الكلية وأهدافاا.
بع

الكليات تاتم بدرجة متوسالة بتوفير االحتياجات التدريبية للعاملين بصفة دورية.

هوهها بع ه

االهتمههام مههن فبههل إدارت الكليههة بتلبيههة احتياجههات الال ه

ورغبههاتام والجاههات

المعوية األمرى.
االفتقار لوجود وحدت إلدارت األزمات والكوارث.
فلة إلمام أعراء هيئة التدريس بفلسفة وتام اإلرراد األكاديمي.
وقص دافعية أعراء هيئة التدريس وفاعليتام للقيام بإجراء بحوث علمية.
فلة داف الالال للدراسة واتجاهات وحو بيئة الدراسة.
امت

بع

الكليات القدرت على زيادت إمكاواتاا ومواردها بالمرهاركة مه مؤسسهات أمهرى

مثل وزارت التربية والتعليم.
عدم م ءمة المبوى التعليمي بالوسبة لعدد الال
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هوهها فجههوت فههي دور الوحههدات ذات الالههاب المههاص فههي معاووههة الجامعههة للقيههام برسههالتاا
سواء في مجال تعليم الال

أو تدريبام في مجال البحوث.

وفي روء ما أسفرت عو هذه الدراسة من وتهائو ،وتورهيأ أبهرز المرهك ت التهي تعهاوي مواها
هور ألداور فريهها حلقههات
كليههات التربيههة بصههعيد مصههر ،فههدمت الدراسههة فههي جزئاهها األميههر تصه ًا
الجودت المقترح في إيجاد حلول لتل المرك ت ومحاولة تحسين أداء تل الكليات.
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Abstract
Evaluation of the Institutional Performance of the Faculties of Education in
Upper Egypt Governorates in light of the Quality Circles Style
By
Dr. Rady Adly Kamel
Lecturer of Foundations of Education
Faculty of Education - Aswan University
The present study aimed at investigating the nature of the institutional
performance evaluation, its main objectives, and the criteria and indicators of
evaluating the institutional performance. Also, the present study is an attempt to
identify the reasons and justifications of evaluating the performance of the
Faculties of Education in Upper Egypt,to study the quality circles including its
objectives and stages, the methods used by the quality circles team to solve the
Faculties of Education problems, and to develop a vision to activate the role of
the suggested quality circles team in evaluating the institutional performance of
the Faculties of Education in Upper Egypt. The studywas applied in three
Faculties of Education in Upper Egypt, and used the descriptive approach to
achieve its objectives. The researcher used a number of tools and methods,
including a brainstorming based questionnaire, presented to the study
participants,which explored the problems faced by theirfaculties, and a
questionnaire to identify the reality of the Faculties of Education performance in
the Upper Egypt governorates exploring the problems they face and some
methods used by quality circles team in solving problems.Tools of the present
study were applied to a sample of faculty members and theirassistants in addition
to some of the members of the quality team in each faculty (n=170).The findings
of the study can be summarized as follows:
- There is an intermediate interest in integratingthe activities and the faculty's
mission and objectives.
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- Manyfaculties are interested in providing the training needs of employees on a
regular basis.
- There is some interest from the faculty administration to meet the needs of
students and their wishes and other institutions.
- There is an urgent need to establishcrisis and disaster management units.
- Faculty members need to know the philosophy of the academic guidance
system.
- Lack of faculty members’motivation and effectiveness in carrying out scientific
research.
- Lack of students’ motivation to study and their negative attitudes towards the
study environment.
- Many faculties have the ability to increase their potential and resources in
partnership with other institutions such as the Ministry of Education.
- The educational structure and buildings are not suitable for the number of
students.
- There is a gap in the special nature units’role in helping the university to carry
out its mission both in the field of student education and training.
In light of the findings of the presentstudy, and the clarification of the
most important problems facing the faculties of education in Upper Egypt, the
study, in the last part,presented aperception to help the quality circles team in
finding solutions to those problems and try to improve the performance of these
faculties.
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مقدمة الدراسة:
تقوم الجامعات كمؤسسة تعليمية تربوية على أهداف وارحة تتمثل في التعليم والبحث
العلمي ومدمة المجتم وللتأكد من تحقيا هذه األهداف يقتري األمر أن تقف هذه الجامعات
بكلياتاا وففات تقويمية موتتمة ومستمرت ألدائاا المؤسسي لمعرفة مؤررات تحقيا هذه
األهداف ،وتمالال لتحسين أدائاا ورف مستوى كفاءت مريجياا.
وسبيا وماصة في مجال االفتصاد
ودراسة األداء المؤسسي من الموروعات الجديدت
ً
ووتر ألن تل المؤسسات تحتاج إلى التغيير والتالوير المستمر عبر الزمن ،فقد
ًا
البيئي،
تحديا وفقا لتقويات المرافبة والقياس
أصبأ بعد التقويم والقياس  -أمام الباحثين -يمثل
ً
المتبار السب وتأثير الع فات (.*)0
وتق كليات التربية على رأس المؤسسات التربوية التي تتأثر بما يحيال باا في المجتم ،
فاي أدات هذا المجتم التي تساهم في إعداد كافة القيادات الفوية والماوية والفكرية في مجال
التربية والتعليم وتقوم بأدوار كثيرت تجاه المجتم ومؤسسات  ،حيث تقوم بتمريو المعلمين
ماويا ،واجراء البحوث التي تعالو فرايا ومرك ت ذل المجتم .
وتوميتام
ً
كما تعد كليات التربية من أهم المؤسسات التربوية في التعليم الجامعي ،حيث يق علياا
ع ء تعليمي واجتماعي ،فترتبال بتكوين المعلم الذ

هو بدوره أساس تكوين المجتم  ،لذل

فإن تحقيا األ هداف التربوية التي يتوماها المجتم يعتمد على فدرت الوتام التربو بتل
المؤسسة على تحقيا أهداف  ،كما أن الوتام التربو والتعليمي في هذه المؤسسة فادر على
تأصيل المعارف والبحث العلمي ومدمة المجتم  ،ومن ثم فإن تل

البيئات التي تتالل أسالي لتفعيل أدوارها(.)0

الكليات تعد من أكثر

ولما كاوت كليات التربية مؤسسات تعليمية تعوى بإعداد المعلم ،وذل وف ًقا للمعايير التي

حددتاا الايئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بجمهورية مصر العربية والتي
(*)تشير إلى ترتيب المرجع في قائمة الهوامش والتعليقات.
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ترمن فيام هذه الكليات بمسئولياتاا في إعداد المعلم واكساب المعارف والماارات واالتجاهات
()2

الاامة للقيام بالتدريس في موتومة التعليم الجامعي وفبل الجامعي  ،فإن تحقيا ذل يحتاج
إلى تقويم األداء المؤسسي لتل الكليات .والذ

بدوره يعكس مدى استجابة أداء المؤسسة

بفعالية لتروف ومتغيرات البيئة المارجية والداملية ،وكذل لتوقعات األطراف ذات العالقة.
كما أن تقويم و فياس األداء مالل أساسي لوجاح المؤسسة في تالبيا المدامل الحديثة
في إدارت األداء؛ وذل ألن الغاية من تقويم وفياس األداء هو تحسين أداء المؤسسة للوفوف
أيرا يعتبر فياس األداء ررورت
على أدلة تتار حاالت التحسين والتقدم وتوثيقاا ودارستاا ،و ً
إلحداث التغيير من م ل معرفة وقاال القوت والرعف في الكيان المؤسسي(.)2
ويتالل

تقويم األداء المؤسسي الواجأ أن يكون هوا

إالار مفاهيمي عام ومرتر

يصف ويقوم األداء؛ هذا اإلالار يوبغي أن يترمن عواصر لرمان الجودت ،واإلدارت
اإلستراتيجية والواو المتوازن .كما يقتري أن يكون هذا اإلالار مرًوا ،ويادف ليس فقال

أيرا وفقًا لوموذج معين محدد سلفًا(.)2
مواءمة وتم رمان الجودت  .واوما ً

وفد هدفت دراسة الارا عبد الرحمن محمد السيد6102 :م( ،)6للبحث في التوصل إلى
إالار مقترح لتالوير األداء المؤسسي للجامعات المصرية في روء معايير إدارت الجودت
الراملة .وتواول هذا البحث وماذج ومدامل حديثة للتميز في األداء من م ل عر

وتقديم

هذه الوماذج والمدامل ومبادئاا األساسية ومتاللبات تالبيقاا ومقاييساا ومالوات تالبيا هذه
الوماذج.وتعود أهمية هذا البحث إلى محاولة رصد ممتلف المدامل التقليدية والمعاصرت في
تقييم األداء المؤسسي وذل

بادف االستفادت مواا في ور إالار مقترح لتالوير األداء

المؤسسي للجامعات المصرية في روء معايير الجودت الراملة.
ولمواكبة التالور العلمي ،ولمواجاة المرك ت التي تعوا كليات التربية عن تحقيا
أهدافاا المرجوت ،كان البد من البحث عن وسائل مروة تواج تل
األهداف وتقوم أداء تل

المؤسسات وتالوره ،ومن بين تل

المرك ت وتحقا هذه

الوسائل هو أسلو

الجودت ،والذ يعد أفرل األدوات التي تمكن من توفيذ اإلدارت القائمة على المراركة(.)7
وأكدت بع

حلقات

الدراسات مدى تأثير فريا حلقات الجودت على األداء التوتيمي ،كدراسة:

 Courtney T. Garrett, STEPHEN LIFRAK&else,2010والتي هدفت إلى
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فياس الفروا فبل وبعد تدمل فريا حلقات الجودت(المتغير التاب ) ومتغيرات األداء التوتيمي
القائمة المستقلة ،والريا امتبار االرتباالات بين االعتماد على الذات القائم على التوتيم
واألداء فبل وبعد التدمل  .وفد توصلت إلى وجود تحسن في األداء واالعتماد على الذات

القائم على التوتيم وتيجة تدمل فريا حلقات الجودت(.)8

كبير في تحقيا الجودت على
وجاحا ًا
إن حلقات الجودت من الوسائل واألسالي التي أثبتت
ً
المدى الالويل حيث أ ن مجلة الممارسات السرية ببريالاويا أجرت دراسة استقصائية على 06
دولة أوربية تستمدم حلقات الجودت  ،أتارت أهمية تل الحلقات في العمل على تحسين
مستوى أداء المؤسسة ككل وتالويرها المستمر ،وجعل بيئة العمل أكثر جاذبية ومايأت

للعاملين بما يرعرهم بأن عملام ل فيمة حقيقية(.)9

كما أن حلقات الجودت تساعد في تومية الموارد البررية؛ وتعزز روح العمل الجماعي

والتعاون وتحقيا التغيير والتالوير ألدائام(.)02
وفد توصلت بع

الدراسات إلى ررورت التوفيذ الفعال لحلقات الجودت في المؤسسات

التعليمية .ففي دراسة حالة لتالبيا حلقات الجودت في المؤسسات التعليمية ،ترموت 20
مركلة تتعلا بعملية التدريس والتعلم والمباوي ...وأكدت الوتائو أن التالبيا الفعال لحلقات
الجودت في المؤسسة التعليمية ل

المؤسسة(.)00

مردوده االيجابي في تومية وتحسين األداء بتل

وتعتبر حلقات الجودت من األدوات الاامة إلحداث التغيير في المؤسسات التربوية .فاي
تعتبر وسيلة من وسائل رمان الجودت والسعي الجاد لتحقيقاا ،وفد يتمالى دورها إلى كوواا
يرمن الفام العميا لمتاللبات التغيير والمراركة في

تمثل وز ًع ا من العمل المؤسسي الذ
صواعة القرار وااللتزام بتوفيذه وتحقيا روح الفريا في األداء والمراجعة الراملة والتقييم
المستمر للمؤسسة التربوية.

مشكلة الدراسة
لقد أصهبحت فرهية تالهوير التعلهيم الجهامعي وتحسهين مسهتواه ورفه كفايته والهتحكم فهي
كلفت وحسن استثمارها ،مهن القرهايا الرئيسهية المثهارت فهي الوفهت الحارهر اسهتجابة لتحهديات
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التغيهر السهري فهي أوجه الحيهات االجتماعيهة واالفتصهادية ،وتهدفا سهيل المعرفهة فهي ممتلهف
المجاالت كوتيجة للتقدم العلمي وتالبيقات التكوولوجية .وفرية تالوير التعلهيم الجهامعي ليسهت
فرية كم بقدر ما هي فرية جوهر التعليم ومرموو ومحتواه والرائق وكفايت .
كمهها أن الجههودت فههي التعلههيم العههالي ال يمكههن أن تكههون ذات صههلة بموههتو واحههد ملمههوس.
وهوا فرية أمرى هي أن الجودت في التعليم العالي هي تراكمية وتتهأثر بمها سهبا ،وههذا يعوهي
أواهها ترههير إلههى اإلوجههازات والممارسههات السههابقة مههن مه ل االعتمههاد علههى البياوههات اإلحصههائية
التي تصف األداء في الماري(.)00
وعلى مدى العقدين الماريين ،أصبحت مؤسسات التعلهيم العهالي فهي جميه أوحهاء العهالم
تحت رغال إلثبات فعالية األداء؛ ففي بع

الدراسات تم بحهث أهميهة تقيهيم األداء المؤسسهي.

وأبرزت تل الدراسات أوج القصور وماصة في مفاوم الجودت كأساس للتقيهيم المقهارن لهدداء
المؤسسي .وأوصت هذه الدراسة ررورت وره مواجيهة لتحديهد المفهاهيم التهي فهد تهوفر فاعهدت
أكثر ص بة من الجودت لمثل هذه المقاروات(.)02
وذكههرت :مديجههة عبههد ال يسههلم ،إيمههان أحمههد مرههر0202:م أن المؤسسههات التربويههة
والتعليميههة تواج ه فههي وفتوهها ال هراهن تحههديات كبههرى تتمثههل فههي رههرورت تحسههين األداء كمالل ه
أساسي من أجل التومية المستدامة ،مما دعا القوى السياسية واالجتماعية في كثير مهن الهدول
لتتبوى السياسات الرامية إلى هذا التالهوير توافقًها مه متاللبهات الجهودت ،وسهاهم ذله فهي وره

المالال واإلستراتيجيات التي تدعم توفير فرص التعلم لجمي المواالوين بل والحرص علهى تقهديم

تل الفرص بمسهتوى متميهز مهن التالهوير والجهودت( ، )02ههذا فره ً علهى أن أداء المؤسسهة

مبارهر باإلسهتراتيجية المقترحهة ...والع فهة بهين األههداف اإلسهتراتيجية
ًا
الها
ووحداتاا يرتبال ارتبا ً

وآفاا التعليم العالي والوتائو المرغوبهة للجامعهة مهن موتهور الاله

 .تله ههي وتهائو العمليهات

الدامليههة ،التههي يجه أن تتوافهها مه التمويههل فههي عمليههة وره الميزاويههة ،ومه فههدرات الاله
التي تعد بدورها محركات األداء لتحقيا األهداف المحددت(.)02
كما واااااأ أو البلبييبي أن األمذ بالتومية الرئيسهية فهي التعلهيم الجهامعي فهي جميه أوحهاء
العالم على مدى العقهدين المارهيين مه تقيهيم األداء المؤسسهي رهغل بهال الكثيهرين مهن جاهة.
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ومن جاة أمرى تزايد الرغال المجتمعي على مؤسسات التعليم الجهامعي فهي تقهويم األداء علهى
أساس مفاوم الجودت(.)06
ومن ثم فقهد أصهبحت جهودت التعلهيم ههي كلمهة السهر؛ بهل حجهر الزاويهة أل وتهام تعليمهي
عالي التقوية .وفد أمهذ البهاحثون فهي اعتبهارهم بحلقهات الجهودت وواهو العمهل الجمهاعي للحفهات
على جهودت التعلهيم العهالي وتحسهيو وفقًها للمهوارد المتاحهة ولرفه المؤسسهة إلهى أعلهى مسهتوى
توافسي(.)07

ومن جاة أمرى لم تقتصر الدعوت لتجويد كليهات التربيهة علهى افتتهاح االمتصاصهات التهي
تجويهدا رهام ً يتوهاول
تحتاجاا التومية التربوية وسوا العمل التربهو بهل امتهدت إلهى تجويهدها
ً
جمي مدم تاا وعملياتاا وممرجاتاا ،وبدأت الجاود فهي ههذا المجهال واسهتمرت فهي عهدد مهن
الكليات ،وفالعت روالًا في ورر ثقافة الجودت واجراء دراسات في مجالاا ،وتحقيها الجهودت فهي
بع

المدم ت ،لكواا لم تصل بعد إلى غايتاها فهي تحقيها الجهودت الرهاملة ،كمها أواها ال تهزال

في أول الالريا في العدد األكبر من كليات التربية العربية(.)08
هذا ،ومن م ل عمل الباحث بكلية التربية ،ومعايرت لما تؤدي من أداء ولمها يهدور باها
من مرك ت ،الحت الباحث افتقارها لتقويم فعلي ألدائاا.
ويهأتي أسهلو حلقهات الجهودت مهن مه ل فريقه أدات فعالهة فهي الوصهول إلهى حلهول
ومقترحهات لتحسهين جواوه العمهل الممتلفهة وتحسهين أداء المؤسسهة ،وتتكهون كهل حلقهة مهن
مجموعهههة مهههن األفهههراد يجتمعهههون بصهههورت دوريهههة لمعالجهههة مرهههك ت مؤسسهههتام ويسهههعون إلهههى
تالويرها والواو

باا والسعي للوصول باا إلى أعلى مرات الجودت واإلتقان.

ومن ثم فتكمن مركلة الدراسة الحالية في أن كليات التربية بحاجة إلى وتهام تقهويم أداء
رهامل ومتكامهل يمكهن أن يقهيس التميهز فهي أدائاها مه ل السهووات المارهية .إذ يتمركهز وافه
كثيهر مهن معلوماته تفتقهد مصهدافيتاا فهي الحكهم
تقويم األداء حول تقريهر كفهاءت األداء ،ولعهل ًا
بموروعية على الواف  ،وذل لعدم ارتمالاا على مؤررات تقويم مروهة وعلميهة محكمهة ،وعلهى
أسالي تقويم علمية يمكن الثقة في صدا وتائجاا وصحتاا.
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تساؤالت الدراسة:
وتحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي :ما دور حلقات الجودت في تقويم
األداء المؤسسي لكليات التربية بمحافتات صعيد مصر؟
ويودرج تحت هذا التساؤل الرئيسي عدت تساؤالت فرعية ،هي كالتالي:
 .0ما اإلالار الفكر العام لدداء المؤسسي؟ وما معايير تقويم ؟
 .0ما األسس الفكرية والفلسفية لحلقات الجودت في مجال المؤسسات التعليمية؟
 .2ما الور الحالي ألداء كليات التربية بصعيد مصر ؟
 .2ما دور فريا حلقات الجودت المقترح في تقويم األداء المؤسسي لكليات التربيهة بمحافتهات
صعيد مصر؟

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيا األهداف التالية:
تعرف األداء المؤسسي(المفاوم-الفلسفة -المعايير والمؤررات).
تعرف ماهية تقويم األداء المؤسسي وأهم أهداف والمبهررات الداعيهة له .مه رهرورت تعهرف
دواعي ومبررات تقويم أداء كليات التربية بصعيد مصر.
حاليها وتحديهد وقهاال
دراسة وتحليهل وتهام تقهويم أداء كليهات التربيهة بصهعيد مصهر المالبها ً
فوتاا ورعفاا وبيان مدى م ءمت لحاجة الكليات.
الوفوف على أهميهة بوهاء فريها حلقهة الجهودت المقتهرح و إسهاام فهي تحسهين أداء كليهات
التربية بصعيد مصر وعمليات .
ترميص المتاللبات األساسية لبواء فريا حلقة الجودت واألسهالي التهي تسهتمدماا حلقهات
الجودت من أجل حل المرك ت في المؤسسات التعليمية.
الوفهوف علهى التهأثير الهذ

يحدثه فريها حلقهات الجهودت المقتهرح علهى إسهتراتجية كليهات

التربية بصعيد مصر.
الوفوف على أهم المعوفات والمرك ت التي تحول دون فيام فريا حلقات الجهودت المقتهرح
بدوره في تقويم أداء المؤسسات التعليمية.
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الوفهوف علهى الع فهة بهين بوهاء فريها حلقهات الجهودت المقتهرح وتحسهين جهودت أداء كليهات
التربية فيد الدراسة.
ور تصور لدور فريا حلقات الجودت المقترح في تقويم األداء المؤسسهي لكليهات التربيهة
بمحافتات صعيد مصر.

أهمية الدراسة
توب أهمية الدراسة من:
 أهميههة دور كليههات التربيههة كمؤسسههات تربويههة وتعليميههة ومهها تقدم ه للال ه

والمسههتفيدين

وللمجتم ككل.
 أهميهة الهدور الهذ

يلعبه وتهام تقهويم األداء الحهالي وههل يهوفر معلومهات وافيهة ودفيقهة

تعكس األداء ومدى تحقا األهداف التي تفيد فريا حلقات الجودت.
 أهمية الدراسة التقيمية الحالية إلى أواا تحاول أن تسلال الروء على م مأ فلسهفة تقهويم
األداء في كليات التربية بصعيد مصر  ،وفي روء تل الم مأ الفلسهفية يهتم الكرهف عهن
وقههاال القههوت والر هعف فههي أداء تل ه الكليههات؛ ومههن ثههم تقههديم بعه

التحسههيوات والتعزي هزات

التي يمكن أن تسام في تحسين فاعلية وكفاءت عمليتي التعليم والتعلم.
 تالوير وتام التقويم الحالي وفقًا لموتور أداء فريا حلقات الجودت.

حيويههها لجميههه المؤسسهههات بسهههب التغيهههرات العديهههدت
ماللبههها
 حتميهههة تالهههوير األداء أصهههبأ
ً
ً
والمت حقة التي أصابت بيئة العديد من تل المؤسسات.

مصطلحات الدراسة
األداء المؤسسي :ال يعوي فقال األداء الفرد ألعراء الوحدات التوتيمية للمؤسسة علهى
ممتلههف مسههتوياتاا ،وال يعوههي فقههال أداء الوحههدات التوتيميههة للمؤسسههة ،وال يقتصههر فقههال علههى
الع فههات التفاعليههة المتبادلههة بههين المؤسسههة وبيئتاهها المحيالههة  ،واومهها األداء المؤسسههي هههو
محصلة ألداء األفراد والوحدات التوتيمية ولتأثير البيئة علياما(.)09

يعرف تقويم األداء المؤسسي بأوه ":مجموعهة اإلجهراءات التهي يقهوم باها المعويهين باهدف
تحديههد وقههاال القههوت والرههعف فههي أداء المؤسسههة ،والوقههاال التههي تحتههاج إلههى تالههوير فههي رههوء
معايير محددت بغر

تحسين األداء(.)02
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حلقات الجودت :هي عبارت عن مجموعات صغيرت من العهاملين ،تهم تهدريبام علهى تقويهات
حل المرك ت ،ويقومون بامتيار فرهايا جهودت المدمهة دامهل محهيالام فهي العمهل ثهم يصهلون

إلى حلول ،وعادت يوفذون حلولام(.)00

جوبها إلهى جوه
وحلقات الجودت هي مجموعهة صهغيرت مهن الوهاس يقومهون بعمهل مماثهل ً ،
م المررفين عليام بالريقة تالوعية لمهدت سهاعة فهي األسهبو لدراسهة وحهل المرهاكل المتعلقهة

بالعمل التي تؤثر عليام(.)00

وهي عبهارت عهن مجموعهة مهن أربعهة إلهى عرهرت متالهوعين يعملهون مه مرهرف أو رئهيس
هبوعيا لمههدت سههاعة بقيههادت المرههرف لتحديههد المرههاكل المتصههلة بعملاههم وتحليلاهها
عمههل مههرت أسه ً
وحلاا(.)02
ائيا فحلقات الجهودت تعوهي مجموعهة مهن األفهراد ترهم أعرهاء هيئهة التهدريس والايئهة
واجر ً
المعاووههة واإلداريههين تجتمه فههي مجموعههات عمههل دوريههة وبالريقههة تالوعيههة لموافرههة المرههك ت
التههي تواجه الكليههة ومحاولههة حلاهها بحثًها عههن التحسههيوات المواسههبة والسههعي إلههى تالههوير كليههتام
والواو

باا والوصول إلى أعلى مرات الجودت واإلتقان ألداء الكلية.

منهج الدراسة
تقترهى البيعهة الدراسهة اسهتمدام المهواو الوصهفي فهي تعهرف ماهيهة تقهويم األداء
المؤسسههي للمؤسسههات التعليميههة بصههفة عامههة وكلي هات التربيههة بصههعيد مصههر بصههفة ماصههة
والمبهررات الداعيهة له وأههم أهدافه  ،وكهذل تحديهد مجهاالت ومؤرهرات األداء المؤسسهي وأههم
ومرحهههل إورهههاء وتكهههوين حلقهههات الجهههودت
اسهههتمداماتاا ،مههه تعهههرف حلقهههات الجهههودت وأههههدافاا ا
واألسهالي المسههتمدمة مهن فبههل فريها حلقههات الجههودت فهي حههل مرهك ت كليههات التربيههة  ،ودور
حلقات الجودت في تقويم وتالوير األداء المؤسسي لكليات التربية بمحافتات صعيد مصر.
أدوات الدراسة وأسالي التقويم المستمدمة بالدراسة:
ترموت الدراسة عدت أدوات وأسالي :
أ -استال

أر

يعتمد على العصف الذهوي موج إلى أفراد عيوة الدراسة حول ما

تواجا كليتام من مرك ت مرتبالة :
المرك ت المرتبالة بفلسفة كلية التربية وأهدافاا.
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المرك ت المرتبالة بإدارت الكلية.
المرك ت المرتبالة بأعراء هيئة التدريس والعواصر المساعدت بكلية التربية.
المرك ت المرتبالة بالوراال العلمي.
المرك ت المرتبالة بالبرامو الدراسية والال

والمريجين.

المرك ت المرتبالة بالموارد البررية والمالية بالكلية.
المرك ت المرتبالة بالمباوي التعليمية والتجايزات والوسائل الماصة بالكلية.
المرك ت المرتبالة بالوحدات ذات الالاب الماص بالكلية.
 استباوة من إعداد الباحث للوفوف على واف أداء كليات التربية بمحافتات صعيدمصر وما تواجا من مرك ت.
ت -بع

األسالي المستمدمة من فبل حلقات الجودت في حل المراكل ،ومواا:
 أسلو العصف الذهوي.
 جم وتحليل البياوات.
 ممالال باريتو.
 ممالال السب واألثر.

حدود الدراسة:
تجرى هذه الدراسة في إالار مجموعة من الحدود التالية:
هاال للتالبيهها ،ويرج ه هههذا االمتيههار إلههى
تههم امتيههار كليههات التربيههة بأس هوان وفوهها وسههوهاج ،مجه ً
مجموعة من األسبا  ،مواا:


أن كليههة التربيههة بأس هوان مههن الكليههات القديمههة بالوسههبة لتههاريل إورههائاا حيههث عمههل
الباحث ومقر إفامت .

 توجيه األوتههار إلههى كليههات التربيههة بصههعيد مصههر وهههي ليسههت أفههل مههن كليههات التربيههة
على مستوى الجماورية.
 توجي أوتار البهاحثين إلهى محاولهة تقهديم أبحهاث ذات الصهلة بمورهو الدراسهة والتهي
تساعد في المساهمة بوصول تل الكليات إلى االعتماد.
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 رغبة الباحث واهتمام باذا المجال وذل لمساعدت تل الكليات فهي تالهوير أدائاها مهن
م ل حل المرك ت التي تواجااا بأسلو غير تقليد في اإلدارت.
 تل ه الكليههات لههم تأمههذ االعتمههاد إلههى ا،ن ،لههذا تعههد هههذه الدراسههة هههي مالههوت لدمههام
لمراجعة أداء كل كلية ومحاولة تحسين جودتاا ومواجاة مرك تاا.

خطة السري يف الدراسة:
لإلجابة عن تساؤل الدراسة الرئيسي والتساؤالت الفرعية اتب الباحث ما يلي:
وتريا عهن األداء المؤسسهي  ،وفهي الجهزء
إالار
فدم الباحث في الجزء األول من الدراسةً :ا
ً
الثههاوي مههن الدراسههة تههم تقههديم إالههار وتههر عههن األسههس الفكري هة والفلسههفية لحلقههات الجههودت ،
والجههزء الثالههث يتوههاول كليههات التربيههة بمحافتههات صههعيد مصههر وأهههم المرههاكل التههي تعههوا تل ه
الكليات من القيام باألدوار المووال باا.
وجههاء الجههزء الرابه ليتوههاول الدراسههة الميداويههة التههي تههم مههن م لاهها تالبيهها اسههتباوة بغيههة
حاليا وتحديهد وقهاال فوتاها ورهعفاا
تعرف دراسة وتحليل وتام تقويم أداء كليات التربية المالبا ً
وبيان مدى م ءمت لحاجة الكليات .م تقديم تصهور لهدور فريها حلقهات الجهودت المقتهرح فهي
تقويم وتالوير األداء المؤسسي لكليات التربية بمحافتات صعيد مصر.

اإلطار النظري:
سوف يعر

الباحث اإلالار الوتر في صورت أربعة مباحث هي كالتالي:

المبحث األول :األداء المؤسسي(المفاوم-الفلسفة-األهمية-األهداف -المعوفات
والصعوبات-المعايير والمؤررات)
المبحث الثاوي :األسس الفكرية والفلسفية لحلقات الجودت في مجال المؤسسات التعليمية.
المبحث الثالث :أداء كليات التربية وما تواجا من مرك ت.
المبحث الراب  :تصور لدور فريا حلقات الجودت المقترح في تقويم وتالوير األداء المؤسسي
لكليات التربية بمحافتات صعيد مصر.
وفيما يلي عر

مفصل لاذه المباحث األربعة:

املبحث األول :األداء املؤسسي(املفهوم -الفلسفة -األهمية -األهداف -املعوقـات والصـعوبات-
املعايري واملؤشرات)
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إن المتتب

التاريمي لدداء واالهتمام ب وتالوير مؤررات فياس ل  ،عملية فديمة فدم

الحرارت اإلوساوية والرفي في معالم هذه الحرارت .كما أن الرواهد كاوت ترير إلى أن
البابليين والفراعوة وفدامى الصيوي ن كاووا ياتمون بتقدير غلة الدووم الواحد من الحاص ت
الزراعية ،وذل فا اعتبارات ووعية التربة وتوفر المياه وحماس الف حين ومبرتام في العمل
واإلوجاز .ولقد اواللقوا من حسابات بسيالة بالمعايير الحالية ولكواا مفيدت في تقدير األرياء
ومتابعة اإلوجاز وتحقيا األهداف(.)02
إن التالور الحاصل في األداء وادارت جاء على مراحل متعافبة ،سواء في العالم الصواعي
كموتمات أعمال أو موتمات دولة ،أو في بافي الدول األمرى .والم حت أن هذا التالور تركز
في المجال التالبيقي على المؤررات المالية أوًال وفا اعتبارات تأثرها باألورا

والتروف

االجتماعية واإلوساوية.

وفي إالار الممارسات الحكومية – في الواليات المتحدت أوًال ثم في الدول األوربية – حاولت

اإلدارت الحكومية أن تثبت اإلجراءات وا،ليات المؤدية إلى تكوين الموازوات الحكومية من م ل
ممارسات محاسبية يغل

علياا الاب ربال األورالة الحكومية بتكاليف تل األورالة .وكاوت

وروحا في حيواا لترريد اإلوفاا الحكومي وجعل أكثر موفعة وأرفى من
هذه الرؤية أكثر
ً
واحية األداء .وتوالت بعد ذل المحاوالت وتراكمت المعارف في هذا المجال تؤالرها فكرت تالوير
أد اء العمل ،بحيث ترتبال األورالة والعمليات وكذل الممرجات بالتكاليف الماصة باا ، ،كما
إن البدايات األولى لدداء تمحورت حول مجموعة من االتجاهات أهماا:االتجاه االجتماعي
والسياسي االتجاه الفكر التالور ،اتجاه األسالي الفوية والتالبيقات.)02( ...
ويعتبر األداء المؤسسي من أهم العوامل التي تام كافة األالراف المرتبالة بالمؤسسة
(المساهمين ،المديرين ،العاملين،أجازت الدولة الممتلفة )  .فاألداء المؤسسي الواجأ يعود
بالفائدت على جمي األالراف ذات المصلحة .
كما أن األداء المؤسسي هو التغيير لدفرل من م ل أدوات السياسة العامة أو عن الريا
تسايل فدرت الجامعات( .)06وموذ موتصف القرن العررين كثر عدد الموتمات وتعقدت
أعمالاا ووتائفاا وازداد عدد العاملين فياا ،وتالورت حاجاتام والموحاتام ،وفامت ثورات
علمية وتكوولوجية هائلة ،واستقلت الدول الوامية وسعت إلى إحداث تومية راملة في
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مجتمعاتاا ،وتارت فياا محاوالت وحركات للتالوير والتجديد أاللا علياا أسماء ممتلفة مثل
اإلص ح اإلدار  ،أو التومية اإلدارية(.)07
ومفاوم األداء المؤسسي – والذ

يرير إلى الموتومة المتكاملة لوتائو أعمال المؤسسة في

روء تفاعلاا م عواصر بيئتاا الداملية والمارجية -يقوم على أبعاد ث ثة هي :أداء األفراد
في روء وحداتام التوتيمية المتمصصة ،وأداء الوحدات التوتيمية في إالار السياسات
العامة للمؤسسة ،وأداء المؤسسة في إالار البيئة االفتصادية واالجتماعية والثقافية(.)08
ويمكن استع ار

محددات الفلسفة التي يقوم علياا األداء المؤسسي فيما يلي )09( :

إدر وقاال التواصل م بقية الوحدات
إن االهتمام بأداء وحدات دون أمرى دامل المؤسسة دون ا
يفصل المؤسسة عن المثالية ويقودها إلى الترتت والتالاحن والادم.
إن كل مستوى من مستويات األداء في المؤسسة) فرداً كان أو وحدت(هو جزء من كل ،وهذا الكل
جزء من كل آمر في مستوى أعلى مو  ،وهذا يعوي أن تدرج مستويات األداء يفيد في مجمل

األداء المؤسسي الرامل.
ال يعتبر التفوا في األداء الجزئي لوحدت أو مورو يركز على المؤسسة دون غيرها تفوفا على
المستوى البعيد ،إوما هو تفوا مؤفت سرعان ما توتاي آثاره أمام السلبيات التي ستتار الحقًا

لذا فإن إد ار البيعة كلية اإلدارت لدداء المؤسسي هو تصاعد لتكامل األفكار والسياسات للوصول

إلى المثالية التكاملية.
إن الوترت التكاملية لدداء ال تعوي عدم االمت ف بل تعوي إد ار أوج االمت ف م األجزاء
بمعوى أن التحد ال يكون بين األداء الفرد وأداء الوحدات التوتيمية ،بل بين المالأ والصوا
وصوالً إلى التواغم اإلدار الذ يؤد إلى جماعية األداء ومثالية اإلبدا .

وتأتي عملية فياس األداء بادف تحسيواا مستقب ً وتصحيأ االوحرافات كوسيلة مامة لقياس
فعالية األداء أو محاولة لتحليل الموتفين بكل ما يتعلا بام من متغيرات وصفات وفسية أو

بدوية أو ماارات فوية أو فكرية أو سلوكية ،وذل بادف تحديد وقاال الرعف أو القوت والعمل
على مواجاتاا وذل لرمان فعاليتاا وتالورها واستمرارها(. )22
وتقويم األداء هو عملية تادف إلى تدعيم االيجابيات ومواالا القوت في األداء الحالي
/الفعلي ،والتغل

على السلبيات ومواالا الرعف في األداء الحالي /الفعلي .وبالتالي يعتبر

تقويم األداء إحدى وسائل تالوير وتحسين األداء لدى العاملين بالمؤسسة(.)20
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ومورو تقويم األداء المؤسسي أصبأ اليوم حديث الساعة ،سواء كان ذل في والاا المؤسسة
أو على صعيد الدولة أو حتى على الصعيد اإلفليمي .فالتالور التقوي ومحدودية الموارد وزيادت
الموافسة أصبحت كلاا تفر

على المؤسسات حسن استمدام المواد واستغ ل الفرص المتاحة

والالافات الموجودت سواء كاوت الموارد بررية أم مادية ،وهذا ال يتم بدون وجود وتام فعال لتقييم
أداء المؤسسات.
ويعتبر تقويم األداء المؤسسي من العمليات اإلدارية التي يحتاج إلياا العاملون في التوتيمات
اإلدارية الماصة والحكومية ،فاي جزء من العمل اإلدار يادف إلى معرفة كيفية توفيذ
الوراالات الممتلفة وكيفية تحقيقاا لدهداف المرسومة .وبذل فإن عملية تقويم األداء يج
أن تترمن األبعاد التالية :مدى الفاعلية،مدى الكفاءت ،إمكاوية التالوير( . )20وفي دراسة
أجريت على مؤسسات التعليم العالي في هووغ كووغ تم من م لاا بحث ووعية تقويم األداء
في مجال التعليم العالي .وصوفت أبعاد األداء إلى تسعة أبعاد هي( :الكفاءت ،اإلوتاجية،
الجودت ،واالستعداد للتكيف ،وادارت المعلومات واالتصاالت ،الومو ،والتماليال وتحديد الادف،
تومية الموارد البررية ،ومرافبة االستقرار) ،التي تورأ في إالار القيم التوافسية أو وموذج
الفعالية التوتيمية(. )22
أ أن تقويم األداء المؤسسي هو موتومة متكاملة لوتائو أعمال المؤسسة في روء تفاعلاا
م عواصر البيئة الداملية (الرعف والقوت) و المارجية (الفرص والتاديدات) ،كما أو هو
فدرت المؤسسة على االستمدام األمثل للموارد المتاحة بادف تقديم مدمة تحقيقًا لرغبة

المستفيدين.

واذا كاوت الفلسفة الرئيسة وراء تقويم األداء المؤسسي تستادف فياس الوتائو المحققة من توفيذ
أعمال المؤسسة ،ومقاروة هذه الوتائو باألهداف الممالال لاا من فبل ،وذل للتأكد من كفاءت
تفاديا
التوفيذ ،والوفوف على الصعوبات التي تواجا  ،والتوصية بكيفية العمل على إزالتاا
ً

فردا
أيرا تحديد المسئوليات عما تم توفيذه ً -
لدمالاء مستقب ً ،واذا كاوت تل الفلسفة تستادف ً
أو إدارت داملية أو عوامل مارجية -وما وتو عن هذا التوفيذ من اوحرافات ،فإن فياس األداء
المؤسسي على روء هذه الفلسفة يمثل إحدى حلقات السلسلة التي تتكون مواا العملية اإلدارية
في المجتم .
ويمكن توريأ تل األبعاد الث ثة لدداء المؤسسي في الركل التالي:
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ركل()0أبعاد األداء المؤسسي

ويمثهل ذله إحهدى مراحهل ههذه العمليهة التهي يتهأثر باها مهن واحيهة ويهؤثر فياها مهن الواحيهة
األمهرى وصهوًال إلهى محاولهة االرتفها بمسهتوى المهدمات التهي تقهدماا  ،ومها تقدمه المؤسسهة

للمجتمه  ،وتقهديم المدمهة للمجتمه بأفهل مها يمكهن مهن تكهاليف وأعلهى كفايهة ممكوهة ،وتحديهد

المرهك ت اإلداريهة التهي تتواجهد فهي فالها

المدمهة ،والتهي تهؤدى إلهى اومفها

األداء دامهل

المؤسسهة ،ووره المقترحهات التهي مهن رهأواا أن تهؤد إلهى االرتفها بمسهتوى األداء .وتحديهد
مجموعة من المؤررات والمعايير يمكن الحكم باها علهى كفهاءت األداء دامهل المؤسسهة ،والوصهول
إلى أسبا عدم كفاءت األداء ،والعمل على إزالتاا بأسلو علمي سليم .إرافة إلهى الوفهوف علهى
وتهر
األهمية الوسبية لكل مؤرر من مؤررات فياس األداء والتروف التي يمكهن اسهتمدام فياهاً ،ا
المت ف ووعيات األداء دامل المؤسسة.
وفي روء ما سبا يمثل تقويم األداء المؤسسي مجموعة من الجواو الرئيسية التالية:

فهويم األداء المؤسسهي عمليهة هادفهة لتعهرف مهدى تحقيها المؤسسهة ألههدافاا المقهررت
والمالال الموروعة.
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واا عملية مستمرت تاهدف إلهى اسهتم ص الوتهائو التهي يتعهين إتباعاها لتصهحيأ االوحرافهات
وتحسين األداء م ل الفترات الزموية.

ن هذه العملية تساعد في ور أهداف جديدت وتعديل المالهال القائمهة لتمهدم أفرهل مسهتوى
من اإلوجاز الممكن.

أهمية تقويم األداء
يتزايد االهتمام في الوفهت الحارهر بمهدى فاعليهة وكفهاءت المؤسسهات التعليميهة فهي تأديهة
مااماهها وتحقيهها رسههالتاا وأهههدافاا التههي أورههأت مههن أجلاهها؛ األمههر الههذ افترههى التركيههز علههى
إدارت مهوارد تله المؤسسههات بصههورت ترههمن لاهها الوصههول إلههى أهههدافاا وتكفههل لاهها االسههتمرارية
والتالههور ،فههالتالور التقوههي ،والمتاللبههات الجديههدت لمجتمهه المعرفههة ،كلاهها دوافهه تفههر

علههى

المؤسسهههات التعليميهههة إتبههها أفرهههل الوتريهههات التهههي تتوافههها والمؤسسهههة التعليميهههة فهههي مجهههال
افتصاديات التعليم من أجهل اسهتمدام أمثهل للمهوارد واسهتغ ل أفرهل للفهرص المتاحهة والالافهات
الموجودت سواء أكاوت الموارد بررية  ،أم مالية ،أم مادية ،وهذا ال يتم بدون وتام فعال لتقهويم
أداء المؤسسات(.)22
كما تتمثهل أهميهة تقهويم األداء فهي ا،تهي )22( :إن تقهويم األداء يهؤد إلهى زيهادت فاعليهة وتهام
االتصاالت الداملية بين العاملين واالتصاالت المارجية بين المؤسسة وعم ءها.

ن تقهويم األداء يرهج علهى التوجيه برهكل بوهاء وحهو حهل المرهاكل حيهث إن التقهويم يهوفر
بياوهات حقيقيهة يمكهن االعتمهاد علياها فهي اتمهاذ فه اررات سهليمة حهول أورهالة وعمليهات
المؤسسة.
ساعد عمليهة تقهويم األداء علهى تحديهد الركهائز التهي تعتمهد علياها عمليهات الرفابهة والرهبال
والتماليال.
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أهمية تقويم األداء املؤسسي:
يعتبهههر مورهههو األداء المؤسسهههي مهههن المورهههوعات الرئيسهههية التهههي اسهههتحوذت اهتمهههام
الباحثين والدارسين والماتمين بإدارت المؤسسات العامة والماصة لدسبا التالية:

()26


فههوم عمليهههة تقهههويم األداء المؤسسههي علهههى معهههايير ومؤرههرات تسهههتالي اإلدارت اسهههتمداماا
لقياس أورالتاا األساسية على مستويات المؤسسة كافة.

لمساعدت في تماليال الموارد البررية.

لمساعدت في تحسين مستوى األداء الفعلي/الحالي.

عتبر عملية التقويم األداء المؤسسي أحد الوسائل األساسية التي تزود متمذ القه ارر أل
مؤسسههة بالمعلومههات والبياوههات األساسههية المتعلقههة بكيفيههة أداء األعمههال والورههاالات التههي
يؤدياا العاملين.

تزايد االهتمام بمورو التقويم األداء المؤسسهي فهي دول العهالم الثالهث لمحدوديهة مواردهها
وفلة إمكاوياتاا.
أ أن تقهويم األداء أههم الركهائز التهي تبوهى علياها عمليهة المرافبهة؛ يفيهد بصهورت مبارهرت
في ترميص المرك ت وحلاا ومعرفهة مهواالن القهوت والرهعف فهي المؤسسهة؛ ويعتبهر مهن أههم
دعائم رسم السياسهات العامهة سهواء علهى مسهتوى المؤسسهة أو علهى مسهتوى الدولهة؛ وامتبهار
مدى تحقيها المؤسسهة لدههداف المورهوعة باسهتمدام البياوهات الماليهة واإلحصهائية ؛ ومعرفهة
مدى س مات السياسات واإلستراتيجيات م ل السوة المالية.

أهداف تقويم األداء املؤسسي:
إن عملية تقويم األداء المؤسسي تادف إلى تحقيا الفوائد التالية:
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الرتفهها بمسههتوى المههدمات التههي تقههدماا المؤسسههة للمجتمهه  ،مههن مهه ل الحههد مههن
اإلسراف وتقديم المدمة بأفل تكلفة وأعلى كفاءت وفعالية.

حديد المرك ت اإلدارية سهواء التهي تواجه الوحهدات التوتيميهة موفهردت أو مجتمعهة أم
التههي تواج ه األف هراد ،والتههي مههن رههأواا الحههد مههن كفههاءت األداء ،األمههر الههذ يفيههد فههي
ور مقترحات لتفعيل األداء المؤسسي وتالويره.

لوفههوف علههى األهميههة الوسههبية لكههل مؤرههر مههن مؤرهرات فيههاس األداء والتههروف التههي
تحكم استمدام فياا وت ار المت ف ووعيات األداء دامل المؤسسة.

وميههة وتالههوير الموتمههات اإلداريههة ،كمهها تعتبههر عمليههة تقههويم األداء المؤسسههي أسههاس
التقدم في الوتيفة وتومية اإلبهدا وترهجي االبتكهار ،وتقهديم معلومهات مامهة لتحقيها
األهداف.

سههاعد علههى التمالههيال المسههتقبلي للتوتيمههات اإلداريههة ،حيههث تسههاعد المؤسسههة علههى
رؤيهههة المسهههتقبل وورههه المالهههال ومواجاهههة التحهههديات واتبههها سياسهههات أكثهههر فاعليهههة
ووافعية.

لتأكد من حسن سير العمل وتالويره البقاً لدهداف المرسومة للموتمة.

لمساهمة في تالوير أداء المؤسسة.
وتقويم األداء يساعد في توريال األجازت الرفابية علهى أداء عملاها عهن الريها المعلومهات
التي يقدماا تقويم األداء فيكهون بمقهدورها التحقها مهن فيهام المؤسسهة بورهاالاا بكفهاءت عاليهة
واوجازها ألهدافاا المرسهومة كمها ههو ماللهو حيهث تقهدم تقهارير األداء أفرهل المعلومهات التهي
يمكههن أن تسههتمدم فههي متابعههة وتالههوير المتاللبههات اإلداريههة واالفتصههادية والماليههة ،ومسههاعدت
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المسهئولين فهي اتمهاذ القه اررات فهي تقهديم مؤرهرات رئيسهة لهدداء ،وترهميص المرهك ت وحلاها
ومعرفة مواالن القوت والرعف.
كمههها أن علهههى المسهههتوى المؤسسهههي يعهههد وتهههام المعلومهههات اإلداريهههة مهههن الوقهههاال الاامهههة
المسهههاهمة فهههي التحسهههين المسهههتمر والتهههي بهههدورها توهههتو مجموعهههة مهههن األدلهههة لمراجعهههة جهههودت
واإلجراءات التصحيحية والمسائلة(.)28

معوقات وصعوبات تقويم األداء املؤسسي:
واألهداف

عددا من المراكل والصعوبات المتعلقة باألسالي
إن تاور التقويم فد أثار ً
المعتمدت ،ووتائو التقويم .ومعلوم أن التقويم ليس أدات محايدت ،إوما يكون متدام ً رمن
إستراتيجية محددت ،ومن أجل تقويم موروعي ،يحتاج المرء إلى إجراء اتصاالت سببية
وارحة بين األحداث ،والبحث عن معلومات أكثر اتسا ًفا(.)29

وهوا مجموعة من المعوفات التي تواج عملية تقويم األداء المؤسسي ،هي كالتالي:

()22

الصعوبة في تحديد المفاهيم التي يحتاجاا تقويم األداء المؤسسي للوصول إلى وموذج
يستود إلى إالار وتر

ويستمدم كوموذج متكامل ووارأ وعلى درجة من الدفة

والموروعية وفد تكون الصعوبة هوا بسب امت ف البيئات التوتيمية والبيعة أهدافاا.
لصعوبة في تحديد المتغيرات المرغو

فياساا والصعوبة في تحديد الع فات بين هذه

المتغيرات.
لصعوبة في تحديد بداية عمليات ترميص ودراسة وتحليل اإلوجاز بادف تقويم .
وا صعوبة في تالوير معايير كمية لقياس الممرجات الكمية أو تالوير معايير ووعية
لقياس أداء المؤسسة في الممرجات الووعية ،إذ تعتبر عملية تالوير معايير م ئمة تعتبر
في غاية الصعوبة.
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لوقص في الكوادر البررية المدربة للقيام بقياس األداء وتقويم  ،حيث تتالل

هذه

العملية درجة عالية من المبرات والكفاءات والماارات ال زمة.
كما ترج صعوبة تقويم أداء أية موتمة إلى الصعوبات التي لاا ع فة بالبيعة العمل
في تل المؤسسة ،وأهم المراكل والصعوبات:
فاوم جودت المدمة هو مفاوم مجرد يصع تعريف أو إمراع للقياس ،وذل اوال فًا من

عدم دفة وتائو التقويم والقياس الذ يعتمد على المعايير غير الكمية(.)20
عدد وتعار

األهداف واألولويات يريف صعوبة في فياس األداء ،وذل لعدم إمكاوية

تحديد الوزن الذ يعالى لكل هدف من األهداف المتعددت (.)20
يالرت الروتين في أجازت ووحدات المؤسسة ،حيث ال توجد معايير كمية يمكن االعتماد
علياا في فياس األداء وماصة في تل أهداف غير فابلة للقياس(.)22
لصعوبات المرتبالة بعوصر العمل :ومواا ازدواجية وتدامل االمتصاصات الوتيفية ،صعوبة
تحديد ما يلزم من عمالة ،وذل لعدم وجود معايير وموذجية ألداء الموتفين لتستمدم
كمؤررات إررادية في تحديد العمالة .ملا وتائف جديدت دون أن تصاحباا زيادت في ع ء
العمل الوتيفي(.)22
ياس األداء المرلل :في تل غيا الرفافية اإلدارت تتبوى ازدواجية في القياس فاوا فياس
داملي تعتمد اإلدارت في على الحقائا ،وفياس مارجي تقدم اإلدارت في صورت غير وافعية
لترليل القياس المارجي المتمثل في ال أر العام أو المستفيد من المدمة.
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لبيئة االجتماعية والثقافية المحيالة بالمؤسسة الجامعية :حيث ترم العادات والتقاليد
والقيم السائدت في المجتم  ،والتي أدت إلى زيادت الموح الجماهير وحو الرفاهية ،والذ
ترت علي تعقيد اإلجراءات باإلرافة إلى التسب الوتيفي(.)22
يا المعيار الكمي للممرجات.
صور وتم المعلومات في بع

موتمات األعمال :بع

الموتمات لدياا فصور في وتام

معلومات أو في الريقة التماذ ف اررات متعلقة بتالبيا وتام المعلومات ،وفي هذه الحالة
أمر بالغ الصعوبة،
يكون الحصول على البياوات ال زمة لمتابعة وتقويم األداء يعتبر ًا
وترج مركلة فصور وتام المعلومات في بع

موتمات األعمال إلى رعف وتام الرفابة

الداملية ،وفصور وتم التكاليف المالبقة وعدم تكاملاا ،وعدم وجود وتام للمحاسبة
اإلدارية في معتم الموتمات إما بسب حداثتاا أو بسب عدم اإليمان بجدواها(.)26

معايري ومؤشرات األداء املؤسسي:
وحيههث أن تقههويم الجامعههات مههن األمههور المعقههدت ،ماصههة عوههد األمههذ فههي االعتبههار أن
الجامعة تقدم مدمات بحثية وعلمية واسترارية ،وحيهث أن كليهة التربيهة كإحهدى الكليهات دامهل
الجامعة فاي أيرا تقوم بتل المدمات.
وتعرف مؤررات األداء المؤسسي بأواا" :البياوات والمعلومات التي تحدد برهيء مهن الدفهة
مستوى الجودت القائم فهي مؤسسهات التعلهيم ،كمها تعهرف كهذل بأواها" :مجموعهة مهن اإلحصهاءات
والبياوات والمعلومات،التي يمكن االستواد علياا في الحكم علهى مهدى فعاليهة المؤسسهة التعليميهة
فهي كهل معيهار مهن معهايير األداء ،وذله مهن أجهل إصه ح وتحسهين وجهودت أداء المؤسسهة
التعليمية(.)27
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ويرى البع

أن تقويم األداء المؤسسي ومحددات يكون من م ل الهوتيفتين الرئيسهيتين

للجامعهههات التهههدريس والبحهههوث .ومههها يهههرتبال بالمسهههاءلة المسهههتودت إلهههى األداء؛ حيهههث أن األداء
المهههرتبال بالتهههدريس (أو التعلهههيم) يقهههاس بمؤرهههرات متووعهههة مثهههل معهههدالت التمهههرج ،واالرتيهههاح
لمريجههي كليههة التربيههة ،ومعههدالت وقههل الاله

 ،ووتههائو امتبههارات التههرميص  ...ومههن بههين هههذه

استمداما...
المؤررات ،معدالت التمرج هو مؤرر األداء األكثر
ً
مارجيها والتهي تعهد مهن
وكثير ما يقاس أداء البحهوث بعهدد المورهورات ،والبحهوث الممولهة
ًا
ً
استمداما في المساءلة المسهتودت إلهى األداء  ،ومعهدالت التمهرج وووعيهة
مؤررات األداء األكثر
ً

البحوث وتعرف العديد من العوامل التهي تهؤثر علهى معهدالت التمهرج وتمويهل البحهوث االتحاديهة

فههي مؤسسههات التعلههيم العههالي .وأفههادت دراسههات التعلههيم العههالي العديههد مههن العوامههل المههؤثرت فههي
تمههريو /أو اسههتمرار الالاله مثههل :التكههاليف الكليههة (الرسههوم الدراسههية) ،المسههاعدات الماليههة، ،
وووعيههههههة التعلههههههيم ،والقههههههدرت األكاديميههههههة للالالهههههه  ،والتركيبههههههة السههههههكاوية للالالهههههه  ،والههههههدعم
المؤسسي(.)28
وعن إوتاجية البحث هوا عوامل تؤثر على األداء المؤسسي؛ مواا البعثهات المؤسسهية ،
ووجهههود مدرسهههة البيهههة أو مسترهههفى  ،وحجهههم هيئهههة التهههدريس وبهههرامو المهههريجين والمهههوتفين
اإلداريين.)29( ...
لهذا فتتعهدد وتتوهو مؤرهرات األداء المؤسسهي ،وتمتلهف صهورها وأرهكالاا بهامت ف وتبهاين
وجاهات وتهر مهن يقهوم بتصهويفاا وتقسهيماا ،وسهوف يهتم عهر

ألههم وأبهرز تصهويفات مؤرهرات

األداء المؤسسي ؛ ولكن تم امتيار األفر مواا إلى مورو البحث الحالي.والتي يمكهن تواولاها
على الوحو التالي:

أوال -املؤشرات املالية واملؤشرات غري املالية)01( :
 المؤررات المالية  :و تعتبر مؤررات تاريمية تابعة أو مؤرهرات وهواتو األداء و ههي مؤرهرات
تترمن محتوى إع مي عن وتائو األداء الفعلي و يرير مؤررات وتائو أساسية تقتصهر فقهال
على معرفة إلى هذا الوهو مهن المؤرهرات علهى مها إذا كهان توتهيم األعمهال يتحهر فهي االتجهاه
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الصهحيأ وحهو تحقيها أهدافه المورهوعة دون أن يكهون لاها دور تهأثير فاعهل علهى األداء
المستقبلي .
 المؤررات غير المالية تعتبر مؤررات مستقبلية فائهدت  Leading Indicatorsأو مؤرهرات
وتهر ألواها تحمهل
مسببات  Driver Indicatorsوهذا الوهو ههو المؤرهرات الحقيقهة لهدداء ًا

محتهوى إع مهي عهن مها يجه أداؤه لتحقيها األههداف المورهوعة  ،كمها أواها تحمهل محتهوى

تأثير يساعد على تواتم األورالة الممتلفة.

ثانيًا -معايري األداء حسب)00( :
الههزمن : Timeوهههو عبههارت عههن تقههدير عههدد وحههدات الههزمن إلوجههاز وحههدت عمههل واحههدت
باستمدام جاد معين.
الكمية  :Quantityوهو عبارت عهن تحديهد كميهة معيوهة مهن وحهدات العمهل التهي توهتو فهي
وفت معين.
الجودت :Qualityوهو عبهارت وحهدات العمهل التهي يمكهن إوتاجاها بمسهتوى معهين مهن حيهث
اإلتقان والتميز في وفت معين.
التكلفة  :Costوهو عدد وحدات العمل التي يمكن إوتاجاا بتكلفة معيوة في وفت معين.
ويقاس االوحراف في األداء من م ل معرفة وتحديد الفجوت بين األداء الفعلي والمعيهار المحهدد
لاذا األداء.

ثالثًا -تصنيف معايري تقويم األداء املؤسسي حسب الكفاءة والفاعلية)08( :
 الكفههاءت:وهههي تعوههي االسههتمدام األمثههل للم هوارد المتاحههة بأفههل تكلفههة ممكوههة ،أو وسههبة
المدم ت إلى الممرجات.
اوسهجاما مه البيئهة التهي
 الفاعلية :وهي معيار يقيس مدى تحقيها المؤسسهة ألههدافاا
ً
تعمههل باهها بحيههث تسههتغل الم هوارد المتاحههة .فالفاعليههة وفهها هههذا المفاههوم تههرتبال بقههدرت
المؤسسههة علههى تحقيهها أهههدافاا وبالتههالي تكههون الفاعليههة علههى درجههات متفاوتههة ،ويههتم
التركيههز علههى مقههدرت المؤسسههة علههى التكيههف البيئههي والومههو البقههاء مههن م ه ل الت هوازن
المتحر م البيئة بغ

الوتر عن األهداف.

رابعًا -تصنيف املعايري املستخدمة يف قياس األداء كميًا ونوعيًا:
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 المعههايير الكميههة :وترههتمل علههى فيههاس الجواوه التههي مههن السههال التعبيههر عواهها برههكل
كمي ،مثل عهدد الوحهدات الموتجهة ،أو كميهة المبيعهات التهي يهتم التعبيهر عواها بوحهدات
وقههههد ذات فههههوت رههههرائية معيوههههة ،وياللهههها علههههى هههههذا الوههههو مههههن المعههههايير "المقههههاييس

اإلوتاجية"(.)22

 المعايير(الووعية) :وترمل تالوير تساي ت البوي التحتية ،وتالهوير المرهاري الجديهدت،
وتعبئههة المصههادر الوالويههة الكاموههة ،وتالههوير المعرفههة بتقويههات العمههل ،الجاههود المبذولههة

لتعتيم فاعلية استمدام المصادر الالبيعية ،وتعميا ع فات العمل(.)22
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خامسًا -تصنيف مؤشرات األداء يف ضوء مدخل حتليل النظم:
يمكن تصويف هذه المؤررات في روء مدمل تحليل الوتم إلى ما يلي:

()22


ؤررات المدم ت:وهى تتعلا بالموارد البررية والمالية والمادية الداملة لوتام التعليم؛
والتي بتفاعلاا م بعراا من م ل عمليات داملية مترابكة ومركبة تحقا أهداف
التعليم في ركل الممرجات) الوواتو الواائية ( لوتام التعليم ،أو أ

من مستويات

الممتلفة .

ؤررات العمليات الداملية واألورالة :وهي ترتبال بالع فات والتفاع ت بين مكووات
المدم ت الممتلفة للحصول على الواتو الواائي المرغو  ،وتتيأ هذه المؤررات
إمكاوية المراجعة المستمرت ألداء وتام التعليم ،ومن ثم اكتراف أسبا
مما هو متوف  ،وذل

اإلوجاز األفل

تحسي ًوا لدداء ووصوالً للوواتو الواائية المرغوبة  ،كما أن

مؤررات العمليات ،هي التي تصف الالرا واإلجراءات التي تستمدماا المؤسسة
التعليمية لمواجاة األهداف المؤسسية المحددت سلفًا ،كما أواا تعكس كيف يرار
الال

في أورالة التعليم .ومدى مراركة الال

في األورالة المؤسسية مارج

الفصول الدراسية ،وسوف يقاس التعلم في وقاال متعددت مواا وفت الالال

في

المؤسسة .وتقييم تعلم الالال بصورت فردية.

ؤررات الممرجات) الواتو الواائي:وهى ترتبال بجودت الوواتو الواائية لوتام التعليم في
روء األهداف المحددت مسبقًا ،وما يرتبال بذل من االحتياجات الكمية والووعية لسوا

العمل .
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ول عل من أوس

التصويفات لمعايير تقويم األداء – والذ

جاء على الوحو التالي:

()26

تتبواه الدراسة الحالية -ما

()0
عايري تقييم الفلسفة واألهداف:
وجود األهداف واعتمادها ومدى توثيقاا.
احتوائاا على عواصرها األساسية.
مدى وروح صياغتاا.
مدى التعريف باا لدى أعراء هيئة التدريس والمسئولين بالمؤسسة.
مدى تحقيقاا.
اوسجام األورالة م مامة المؤسسة وأهدافاا.
وروح فواعد سلو الموتفين وأعراء هيئة التدريس والمسئولين والاللبة.
المؤسسة لدياا بروتوكوالت لرمان أن المواهو الدراسية المقدمة في المواف
األجوبية.

()8
عايري تقييم أعضاء هيئة التدريس والعناصر املساعدة:
 وسبة أعراء هيئة التدريس للال

.

 وسبة عدد المعيدين إلى أعراء هيئة التدريس.
 وسبة عدد ماودسي المعامل إلى عدد المعامل.
 وسبة عدد فوي المعامل والورش إلى عدد الورش.
 تقييم أعراء هيئة التدريس وغيرهم من الموتفين المسئولين مباررت عن تعلم
الالال

والوتر في كيفية استمدام هؤالء الموتفين وتائو التقييم لتحسين

التعليم والتعلم.
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()3
معايري تقييم الربنامج الدراسي:
 مدى مرووة وكفاءت الوتام الدراسي.
 مدى كفاءت أسلو التقييم.
 اتصال المؤسسة م الوكاالت المارجية .
 المؤسسة ترج على التعليم عن بعد في مواف أجوبية
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()4
عايري تقييم املباني التعليمية لألقسام والتجهيزات والوسائل اخلاصة:
 مدى كفاية وم ءمة المبوى التعليمي.
 مدى توفير وكفاية التجايزات ووسائل اإليراح للفصول والمدرجات.
 مدى توفر وكفاية التجايزات ووسائل اإليراح للمعامل والممتبرات.
 مدى توفر وكفاية تجايزات الورش.
 مدى صياوة المعدات والتجايزات.

()0
عايري تقييم املباني العامة والتجهيزات والوسائل:
 مدى توفير وم ءمة المبوى اإلدار ومرافق .
 مدى توفير وم ءمة مبوى ومكات المدمات.
 مدى توفير وكفاية وم ءمة مبوى المكتبة ومرافقاا والتجايزات ووسائل
االال

.

 مدى توفر وكفاية تجايزات المبوى اإلدار ومرافق .
 مدى صياوة المباوي العامة وتجايزاتاا.

() 6
عايري تقييم النشاط العلمي:
 متوسال عدد البحوث الموجزت في السوة.
 متوسال عدد الدراسات الفوية الموثقة والمعتمدت الموجزت في السوة.
 عدد الكت المؤلفة م ل الممس سووات المارية.
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 عدد المؤتمرات والودوات العلمي ة التي تم توتيماا م ل الممس سووات
المارية.
 عدد المؤتمرات والودوات العلمية المحلية التي تم االرت ار فياا م ل الممس
سووات المارية.
 عدد المؤتمرات العربية والدولية التي تم االرت ار فياا م ل الممس سووات
المارية.

()7
عايري تقييم إدارة املؤسسة:
 مدى توافر اللوائأ واإلجراءات التوتيمية.
 مدى تالبيا اللوائأ واإلجراءات التوتيمية.
 مدى تالبيا توفر عواصر التماليال.
 مدى التقيد بتالبيا وتوفيذ عواصر التماليال.
 مدى توفر أسالي المتابعة والمرافبة والتقييم.
 مدى التقيد بتالبيا أسالي المتابعة والمرافبة والتقييم.
وهوا مجموعة من المعايير لتقييم األداء في الجامعات والمراكز البحثيهة يمكهن تلميصهاا
في التالي:

()27

 .0مؤر هرات فيههاس وتقيههيم الورههاال التعليمههي ويههتم ذل ه مههن م ه ل :وسههبة أعرههاء هيئههة
التههدريس إلههى الال ه

 :حيههث تبلههغ هههذه الوسههبة فههي الجامعههات األوربيههة عرههو هيئههة

تههدريس إلههى  9ال ه

 ،وتحههدد البحههوث الميداويههة أن الوسههبة المواسههبة هههي 02 -0

الال في الكليات العملية 02 -0 ،الال في الكليات الوترية ،والتدابير التهي تحهددها
المؤسسات لتحصيل الاله

 ،سهواء فهي البهرامو الفرديهة لتحصهيل الاله

علهى والهاا

المؤسسهههة .أو مسهههتوى األداء المتوفههه األوسههه لتقيهههيم إوجهههاز المامهههة المؤسسهههية،
لتحديد اإلجراءات وتحسيواا ،وتحليل الوتائو المؤسسية في إالار التعليم العالي.

- 20 -

تقويم األداء المؤسسي لكليات التربية بمحافظات صعيد مصر ......

 .0وسههبة أعرههاء هيئههة التههدريس  /البههاحثين :وهههذه الوسههبة هامههة أل واهها تعكههس كفههاءت
الجامعة في إعداد كهوادر عمليهة وتالبيقيهة مسهتقب ً  .وتحهدد جامعهات جماوريهة مصهر
العربيهة  00 /باحههث إذا كههان أسههتاذا  02 ،إذا كههان أسهتاذا مسههاعدا ،وثماويههة إذا كههان
مدرسا.وتومف

هذه الوسبة فهي الجامعهات األجوبيهة لتصهل إلهى  2-0، 0-0بهاحثين

تقريبا ،تزيد أو توقص فهي بعه
ً

األفسهام العمليهة وبعه

الجامعهات الماصهة وماصهة

في التمصصات الوادرت والمتميزت والحديثة.

 .2وسبة الموتدبين من أعراء هيئة التدريس إلى المعيوين:فكلمها زادت ههذه الوسهبة كلمها
اومفرت كفاءت العملية التعليمية والبحثية.
 .2التوزيه الايكلههي ألعرهاء التههدريس حسه الدرجهة الجامعيههة :فكلمها زاد عههدد األسههاتذت
كلما ذل أفرل ،فيج معرفة وسبة األساتذت/إجمهالي أعرهاء هيئهة التهدريس ،ووسهبة
المدرسين  /إجمالي أعراء هيئة التدريس.
 .2عدد ووسبة الذين لم يترفوا من أعراء هيئة التدريس في مواعديام.
 .6وسبة المعارين/إجمهالي أعرهاء هيئهة التهدريس فكلمها زادت ههذه الوسهبة أعتبهر الوتهام
الجامعي المحلي الاردا ألهم فئات .
 .7وسههبة الحاصههلين علههى الههدرجات العمليههة مههن الههدول األجوبيههة /إجمههالي أعرههاء هيئههة
التدريس الحاصلين على وفس الدرجات.
 .8عدد أو وسبة الذين لم يعودوا بعد اوتااء بعثاتام أو اعاراتام.
 .9وسبة أعراء هيئة التدريس  /الفئات المعاووة.
 .02وسههبة البحههوث العلميههة المورههورت فههي دوريههات أجوبيههة /إجمههالي البحههوث العلميههة فههي
فسم/كلية/جامعة/دولة.
 .00جودت المواهو التعليمية من حيهث الحداثهة واألصهالة والتالهور ،الريقهة عهر

الموهاهو

مهههن مههه ل الوسهههائال الممتلفهههة ،.وحجهههم الموهههاهو وجهههودت مههها باههها وأسهههلو عررهههاا،
ووروح الادف أو الرسالة وساولة حصول الالال على المواهو والمقررات والتكلفة.
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 .00كفهاءت أسههالي التههدريس والتعلههيم والههتعلم مثهل أسههلو المحارهرات ،أسههلو التالبيقههات
العملية ،أسلو دراسة الحاالت ،أسلو تمثيل األدوار...
 .02عهههدد السهههاعات التهههي يقرهههياا الالالههه فهههي السهههاعات الوتريهههة للمقهههرر مقاروهههة بعهههدد
الساعات العملية أو التالبيقية.
 .02عههدد السههاعات فههي الفصههول الدراسههية والمههدرجات الدراسههية /السههاعات التههي يقرههياا
الالال في التدري العملي في إحدى مؤسسات المجتم ذات الصلة بتمصص .
 .02كفاءت المعامل وجودتاا وكفاءت فاعات وفصهول ودرجهات الدراسهة ومواها سهعة المعمهل
بالوسبة لعدد الال

 ،وسعة المدرج البقًا لعدد الال

...

 .06كفاءت عمليات اإلرراف والمتابعهة لسهير الدراسهة مهن مه ل وجهود فريها عمهل متكامهل
يتاب إع ن جداول الدراسة واالمتحاوات في األماكن المواسبة ومتابعة الوتافهة العامهة
في المدرجات...
 .07كفههاءت عمليههة تقيههيم الالال ه الجههامعي "االمتحاوههات"مههن م ه ل:كفههاءت وتههم االمتحاوههات
المعمههول باهها ،فههدرت االمتحههان علههى تغاليههة ممتلههف جواوه المقههرر فههي سههاولة ويسههر
ودون إسراف أو تعقيد.
 .08كفاءت المكتبة من م ل :ووعية الكت ومصادر المعرفة ،جودت وحداثة الكت وصهلتاا
بالدراسة المعوية،حجم المكتبة وسعتاا ،مدى كفاءت المساحة الممصصة ل ال

...

 .09كفاءت األورالة الال بيهة ويهتم فياسهاا مهن مه ل:وجهود إدارت ممتصهة باهذه األورهالة،
درجة توو األورالة المتاحة للال

...

 .02كفهههاءت الرعايهههة الالبيهههة المقدمهههة للالههه

مهههن حيهههث جهههودت ووعيهههات المهههدمات الالبيهههة

المقدمة ،ودرجة توافر األدوية...
 .00تقيههيم ورههاال الدراسههات العليهها والبحههوث مههن م ه ل وسههبة اإلوفههاا علههى البحههث العلمههي
والدراسات العليا.وعدد الباحثين الحاصلين على درجات علمية من المارج...
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 .00تقييم أداء فالا مدمة المجتم وتومية البيئة مهن بهين مؤرهرات ذله :تعيهين الكفهاءات
العلميهههة واإلداريهههة المتميهههزت ،وأهميهههة البحهههوث والمهههؤتمرات والوهههدوات العلميهههة للبيئهههة
المحلية ،وتوو المدمات والتمصصات العلمية والتعليمية...
 .02تقييم كفهاءت الوتهام اإلدار والمهالي مهن بهين مؤرهرات ذله :فيهاس كفهاءت مجلهس إدارت
الكلية ،كفاءت الوتام اإلدار للكلية ،كفاءت الوتام المهالي للكليهة ...كمها يجه أن تقهوم
المؤسسة بمراجعهة موتتمهة لسياسهاتاا وممارسهاتاا لرهمان الورهوح والدفهة والوزاههة،
وتههوفير معلومههات حديثههة ودفيقههة عههن إوجههازات الاللبههة للجماههور ،وورههر وتههائو تعلههم
الاللبة إعه ن علوها للهدورات والبهرامو التدريبيهة .ومعتمهدت علهى موفعاها علهى اإلوتروهت
وجمي الوثائا ذات الصلة.
هذا وفد ذكهر( )Giliberto Capano:2010مهدى أهميهة إورهاء وحهدات التقيهيم الهداملي
هدريجيا السههلالات العليهها (والتههي بههدورها حرم هت الجامعههات مههن
دامههل الجامعههات ،التههي تعيواهها ته
ً
ص حياتاا المستقلة) على مدى السووات األميرت .وأمي ارً موحهت الجامعهات المسهؤولية الماليهة،
وفدمت العديد من القه اررات ال حقهة لمحاولهة إعهادت تصهميم سهير عمهل الوتهام الجهامعي ،وملها

بيئة أفرل للحصول على التقييم والمساءلة المؤسسية .والتي مواا:االعتمهاد للجامعهات حريهة
االمتيار في اتماذ فرار برأن تعيين موتفياا – األكاديميين وغير األكاديميين؛ وموأ مزيد مهن
الحرية للجامعات فهي وره الموهاهو الدراسهية الماصهة باهم والبيعهة أورهالتاا التعليميهة ،علهى
أن يكون في إالار والوي يتعلا بمعايير الجودت؛ واص ح وتهام تعيهين أعرهاء هيئهة التهدريس،
وتحسين المعرفة المواجية أو التوتيمية؛ وتحسهين المسهاءلة (أو تحسهين اإلدارت للموتمهات أو
السياسات)؛ وافتواء وادمال التغييرات بواسالة التعلم الواعي(.)28
وفهد فامهت اليووسههكو بوره إالههار عههام لتقههويم أداء التعلههيم العههالي بحلههول عههام 0222م
من بين أهداف :

()95

 المساءلة المستودت على األداء ووفا األولويات الوالوية ورصد أداء الوتام ككل.
 اإلفصاح عن جمي التوفعات في المواالا الممتلفة من الحكومة ووكاالتاا وعبر
األبعاد الممتلفة لوراال التعليم العالي.
 زيادت إبراز أداء الوتام إلى الحكومة وعامة الجماور.
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 تحديد الور االستراتيجي ومدى اتفاا أداء هيئة التعليم العالي م التمويل.
 تالوير الوتام وفا مؤررات رفيعة المستوى.
 التماس االجتماعي والتومية الثقافية واإلوصاف على الصعيدين الوالوي واإلفليمي
 إص ح القالا العام وحو مزيد من الفعالية والكفاءت
 تلبية االحتياجات عبر مجموعة من الماارات بالمؤسسات المراركة من م ل مليال
متوو من الحكم عبر الوتام ،ومن م ل التمويل األساسي ومبادرات تستادف على
وج التحديد؛ تعزيز فرص حصول الفئات المحرومة وتحديد مسارات متماسكة من
التعليم من المستوى الثاوي ،من مواصلة التعليم والرا اإلدمال غير التقليدية
األمرى؛ وترجي التفوا في التدريس والتعلم عالي الجودت؛ واالهتمام ببحث أوج
التعاون وتبادل المعارف فيما بين القالاعين العام والماص...
ويورأ الركل التالي وتام األداء بالتعليم العالي:
شكل( ) 2نظام األداء بالتعليم العالي:

()62

أيرا دراسة اليووسكو المرار إلياا سابقًا من األهداف ما يلي:
كما فدمت ً
تلبية االحتياجات لرأس المهال البرهر فهي أيرلوهدا عبهر مجموعهة مهن الماهارات بالمؤسسهات
المراركة ،ومن م ل التمويل األساسي ومبادرات تستادف على وج التحديهد تعزيهز فهرص
حصول الفئات المحرومة وورعاا في المكان المواس  ،ومن مواصلة التعليم .
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ور ه هياكههل فههي جمي ه مؤسسههات التعلههيم العههالي لتحسههين االتصههال م ه المؤسسههة وم ه
أصحا العمل في القالا العام.
استمدام "اإلالار الوالوي للمؤه ت" كأدات للحوار بين سوا العمل ووتام التعليم العالي.
المراركة الورالة في سوا العمل من م ل تالوير بهرامو التعلهيم العهالي وتهوفير فريها مهن
المبراء المعوي باحتياجات "الماارات المستقبلية" لتسايل اومراال الجامعة في المجتم .
ور وتوفيذ مالة تتمارى م األولويات الوالوية ووتام المؤررات.
اسههتع ار

المؤسسههات لمالههال متووعههة لرههمان تحقيهها وتههائو يمكههن فياسههاا م ه

أهههداف

المالة الجديدت.
رصد وفياس مدى توفيذ السياسات الوالوية لإلجراءات المتعلقة بالتعليم العالي.
مرافبهههة كيهههف يهههتم التركيهههز علهههى التميهههز فهههي التهههدريس والهههتعلم فهههي إالهههار االسهههتراتيجيات
المؤسسية.
ور وتم لرصد ساعات اتصال الموتفين م الال

والقالها المؤسسهي وكهل فالها علهى

حدت على الوحو المواس .
وجههود أورهههالة السههتع ار

وتحسهههين رههمان الجهههودت الدامليههة وغيرهههها مههن آليهههات رهههمان

الجودت
استمدام ربكة جودت التعليم العالي األيرلودية"مبادئ مرتركة" لمتابعهة "التحسهيوات الووعيهة"
المحددت من م ل " الجودت".
تقيههيم إدمههاج التمالههيال االسههتراتيجي المؤسسههي ورههمان الجههودت والتمالههيال مههن فبههل هيئههة
التعليم العالي كجزء من اإلستراتيجية المقترحة...
رصد أداء التعليم العالي في مجاالت البحوث واالبتكار.
توفيذ إستراتيجية التعليم الدولي.
إدمال ع مة التعليم الدولي ( )IEMوتوفيذ مدووة فواعد الممارسة.
تدويل رامل لكل مؤسسات التعليم العالي.

املبحث الثاني :األسس الفكرية والفلسفية حللقات اجلودة يف جمال املؤسسات التعليمية
يرجه المهي د الحقيقهي لحلقهات الجهودت فهي عهام  ،0960حيهث تاهرت كهافتراح الهدكتور
 Kaoru Ishikawaووررت في مجلة مرافبة الجودت في جامعة الوكيو ،وتم االرتقاء بهالجودت
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عهن الريها تالبيها بروهامو رسهمي للرفابهة علهى الجهودت  Formal Quality Controlويرجه
الفرهل فهي وجهاح ههذا االتجهاه إلهى كهل مهن المبيهر األمريكهي الهدكتور، Walter Shewhart
جوبها إلهى جوه مه
والهدكتور  W. E. Demingمهن رهركة بهل للتليفووهات ،حيهث عمهل المبهراء ً
جمعية العلماء والماودسين(.)60
تقههوم فكههرت حلقههات الجههودت علههى أسههاس فلسههفة وارههحة ،وهههى إيجههاد الههرا حديثههة لسههد
فهدر
ًا
احتياجات العامل المعاصر تكفل ل -بدرجهة أكبهر -فهرص التعبيهر عهن ذاته  ،كمها تكفهل له
أكبههر مهههن المسهههئولية ،والقههوت ،والرفابهههة علهههى سههير العمهههل وعلهههى بيئتهه  ،األمهههر الهههذ يهههوعكس
باإليجا على اإلوتاجيهة والتكلفهة والتميهز( .)60ويهتم إدمهال حلقهات الجهودت فهي المؤسسهة لبوهاء
ثقافههة الجههودت ،إذ هههي حركههة الوعيههة ،يجه أن يكههون االورههمام لاههذه الحلقههات وههاب مههن دافه
الموتفين في المؤسسة (.)62
كما أن تعبير حلقة الجودت يؤكد وجود دائرت يعمل رمواا األفراد بركل تعاووي حول القرهايا
أيرها فريها العمهل الهذ يعمهل إليجهاد
التي تام اإلوتاج أو المدمات في المؤسسهة ،وياللها علياها ً

الحهل األفرهل ،لمرهكلة مها أو لتحسهين وافه العمهل( .)62فاهي عبهارت عهن جماعهات صهغيرت مهن
العمههال تمصههص جههزء مههن الوفههت لكرههف وتحليههل وحههل المرههاكل المتصههلة بههالجودت فههي حههدود
مسئولياتام(.)62
كبيهر فهي
ًا
وجاحها
وتعد حلقات الجودت من الوسائل واألسالي اإلدارية المامة التهي أثبتهت
ً
تحقيهها الجههودت علههى المههدى الالويههل حتههى إن مجلههة الدراسههات األسههرية ببريالاويهها أجههرت دراسههة
على  06دولة أوربية تستمدم حلقات الجودت كوسهيلة لتحسهين الجهودت فهي أوربها باهدف تقهديم
لمحة عامة عن األورالة والبرامو المثالية لدوائر الجودت()QCsفي البلدان األوروبية(.)66

فهردا يقومهون بهوفس
والبع يرى على أواا مجموعة صغيرت من العاملين ما بين ً 00-2
أسهبوعيا
تالوعا بركل موتتم لمهدت سهاعة واحهدت
العمل أو عمل مراب  ،وتلتقي هذه المجموعة
ً
ً
تحت فيادت مررفام ويكهون ههؤالء العهاملون مهدربين علهى تحديهد وتحليهل بعه

وتقديم الحلول المواسبة لاا(.)67

مرهاكل العمهل

أ أن حلقههات الجههودت يمتههد ورهاالاا لحههل كثيههر مههن مرههاكل العمههل كاإلوتاجيههة والتكههاليف
وع فات العمل والبيئة ...وال تقتصر فقال على حل مراكل الجودت ،كما أواا تستود علهى العمهل
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الجمههاعي الالههوعي وغيههر الرسههمي ،وتل ه المجموعههات تقههوم بحههل مرههاكل ذات صههلة بعملاهها،
وتتههيأ الفرصههة للمرههاركين لتبههادل األفكههار والمعههارف والماههارات ،وتمتلههف وجاههات وتههر الكتهها
الوتهر عهن ههذه األعهداد فاهم مجموعهة صهغيرت

والباحثين برأن عهدد أعرهاء الحلقهات ،وبغه

من العاملين مامتام حل مراكل العمل(.)68

أهداف حلقات اجلودة
توجد العديد من األهداف والغايات التي تحدد أورالة حلقات الجودت ،ومواا:
أيرها التهي يتوفه
حل المراكل الووعية ليس فقال التهي ههي فعه ً فهي المؤسسهة ولكهن ً
أن تورأ في المستقبل القري للمؤسسة(.)69
تحسين االتصال وتوفير المزيد من الوروح والمعلومات المرتهدت للعهاملين وبوهاء الثقهة
بيوام ،وحفزهم على إحداث التغيير(.)72

احترام الع فات اإلوساوية ،وتالوير بيئة عمل مررية ،واستمدام القهدرات البرهرية إلهى
أفصى حد ممكن(.)70

إتاحة الفرصة للعاملين في تحليل مراكل العمل ،والمراركة الكاملة في افتهراح الحلهول
المواسبة لاا ،والكرف عن القدرات اإلبداعية لعاملين(.)70

اتماذ كافة التدابير ال زمة لتحسين وراال المؤسسة بركل عهام ،والقهدرت علهى اإلوتهاج
بصفة ماصة(.)72

إعالهههاء الفرصهههة للمهههوتفين السهههتمدام الحكمهههة واإلبهههدا ،
وترجي روح الفريا ،وملا ع فات بررية تعزز أواصر األموت بين ممتلهف األفسهام

والمستويات (.)72

إتاهار االحتهرام والتقهدير لإلوسهان ،وتجعهل األفهراد يرهعرون بهالفمر بالعمهل الهذ
يوجزوو ويؤدوو في أ مكان

()72

.

الكرف عن كل اإلمكاويات للعاملين .وفاهم عملاهم بصهورت أفرهل  ،وتعزيهز ماهاراتام
التحليلية ،وتعلم أرياء جديدت(.)76

تايئة المواخ العام لتقديم األفكار الجديدت والمتالهورت ،والمسهاهمة فهي تحسهين مسهتوى
األداء العام للموتمة ككل(.)77
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أ أن حلقهات الجهودت تهزود العهاملين بفهرص اإلوجهاز الفعهال ،والمسهاهمة االيجابيهة
تجاه األورالة التي تحسن األداء للمؤسسة على كل المستويات ،للمسهاهمة الفاعلهة
في تحسين وتالوير المؤسسة.
وفههد أورههحت دراسههة ()Ola A.M Ibrahim:2013أهههم أهههداف حلقههات الجههودت،
فيما يلي:

()78
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شكل (  ) 3يوضح أهداف حلقات الجودة

 التمت بتأثير التآزر.
 تالوير الماارات الفردية
 الحفات على االوسجام في مكان العمل.
 تحسين احترام الذات لدعراء
 تقليل األمالاء على الوتيفة
 زيادت اإلوتاجية.
 تحسين تدفا االتصاالت.
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أهمية وفوائد حلقات اجلودة
وتبههرز أهميههة وفوائههد حلقههات الجههودت مههن م ه ل التغل ه علههى العوائهها التههي فههد تكههون
موجودت دامل الايكل التوتيمهي السهائد وترهجي تبهادل األفكهار ،والرهعور بالمرهاركة فهي صهو
القرار(.)79
كمهههها تعمههههل حلقههههات الجههههودت علههههى تحسههههين مسههههتوى أداء المؤسسههههة ككههههل وتالويرههههها
المسههتمر( .)82وجعههل بيئههة العمههل أكثههر جاذبيههة ومايههأت للعههاملين بمهها يرههعرهم بههأن عملاههم له
فيمههة حقيقيههة ،والحههرص الكامههل علههى إبههراز القههدرات اإلوسههاوية مههن مهه ل إتاههار إمكاويههاتام
الدفيقة التي ال تقف عود حد معهين( .)80وأسهلو حلقهات الجهودت أسهلو يمكهن أن يسهاعد فهي
تجويد العملية التعليمية عن الريا استغ ل القدرات والمواه البررية للمؤسسة التعليمية(.)80
كما تساعد حلقات الجودت المؤسسة على إدماج العاملين للبحث عن أفرهل وسهيلة لحهل
مرههاكل المؤسسههة ،اسههتمدام اإلمكاوههات البرههرية للمؤسسههة واثههارت اهتمامههاتام ممهها يسههمأ لاههم
بههالتعبير عههن م هواهبام اإلبداعيههة والمحتملههة ،والمرههاعر اإليجابيههة دامههل بيئههة العمههل ،ورههعور
باالوتمههاء إلههى المجتم ه ( .)82وتوميههة الرههعور بوحههدت المجموعههة ،وعمههل الفريهها واالعتمههاد
المتبادل بين األفراد( .)82وتحقيا مستوى عال من الكمال ،والكفهاءت ،وزيهادت الهوعي بهالجودت
في المؤسسة(.)82
أير ها فههي
وحلقههات الجههودت ال تقتصههر علههى تحسههين األداء الفوههي للمؤسسههة إومهها يسههاعد ً
تههدري المههوتفين ،والسههماح لاههم فههي تحقيهها مسههتويات أعلههى مههن األداء ،وتعزيههز الموافههف،
وتحسين والء الموتفين لتل المؤسسة .وتوفير بيئة عمل متجاوسة ،وتحسين االتصهاالت بهين
العههاملين والمههديرين ،وتحسههين الوتههام االجتمههاعي والتمثههل فههي أربعههة متغيهرات :الفاههم المسههتمر
للتحسين ،والماارت ،والموفف ،والداف (.)86
فهالمتغير المههاص بومههو المعههارف كههان متمههث فههي"الفاههم المسههتمر للتحسههين وكههان وتيجههة
الفاههم والمعرفههة بأهميههة التحسههين المسههتمر الوههاجم عههن أورههالة حلقههات الجههودت .ثههم تعريههف
الماهههارت كمسهههتوى أو الكفهههاءت فهههي تالبيههها أدوات التحسهههين الواجمهههة عهههن المرهههاركة فهههي تلههه
األ ورههالة .كمهها أن مههن بههين الوتههائو المتمثلههة بههالموافف الممتلفههة لاههذه الدراسههة والههداف وتيجههة
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تههأثير أورههالة فريهها الجههودت ( .)87ويحههدد Ranjan Dasgupta: 2011وههوعين مههن فوائههد
حلقات الجودت)88( :
 فوائههد ملموسههة ترههمل الحههد مههن العيههو وتحسههين ووعيههة الموتجههات والمههدمات،
واإلوتاجية والس مة والفعالية من حيث التكلفة.
 فوائد غير الملموسة وترمل تعزيز ثقافة فائمة على المراركة الالوعية،
وتحسن في العمل الجماعي ،وتعزيز فدرات األعراء في حل المركلة ،والروح
المعووية في مجال العمل.

املبادئ األساسية لتطبيق حلقات اجلودة:
يرى عادل رزا0227:م أن هوها العديهد مهن المبهادئ األساسهية لتالبيها حلقهات الجهودت

في المؤسسة مواا.)89( :

لمراركة التالوعيةVoluntaries
لكية حلقة الجودتOwnership
بعية المراكلWhose problems
بيعة التعامل م أعراء حلقات الجودتThe adult – adult contract
اعدت بياوات لحل المراكلData – Based problem-solving
لتوفيت الحقيقي للوتائو المتوفعةRealistic Time Perspective
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لمكس لكل األالرافWin/ Win
اهتمامها
وعهن المرهاركة التالوعيهة فيهرى غهاز علهي 0202:أن العهاملين يكووهون أكثهر
ً

وتميز بعملام إذا سمأ لام بالمراركة والتهأثير فهي القه اررات المتمهذت برهأن عملاهم والمسهاهمة
ًا
بحههل المرههاكل علههى امت فاهها ممهها ي هوعكس علههى بيئههة وووعيههة العمههل وبقيههة أهههداف المؤسسههة
واألفراد  ،والالوعية :تمثل ركن أساس فهي بوهاء حلقهات الجهودت ال يجهوز التوهازل عوه  ،وتسهتود
الالوعية إلى محهر ودافه داملهي يحهر الفهرد باتجهاه العمهل واالوتمهاء إليه  ،وهوها تبهرز أهميهة
فواعههة األفهراد بفاعليههة تله المجموعههات والرغبههة الحقيقههة فههي المسههاهمة باهها إلههى جاوه أوه ال
يوبغههي إرغههام أ رههمص علههى المرههاركة باهها فقههد ال يكههون مايههأ لاههذا االرههت ار واحتهرام حقاههم

باالمتوا أل سب (.)92

وعهن ملكيهة حلقهة الجهودت فتهرى أميهرت يوسهف0227:م أن األعرهاء الهذين اورهموا إلهى
امتياريا مما يولد ذل لديام رعور بررورت االلتزام الكامهل تجاهاها،
حلقة الجودت فد فعلوا ذل
ً
وهذا يؤد إلى رعورهم بملكية حلقة الجودت ،وههذا الرهعور يجه مسهاودت وتقويته  ،حيهث أن
هذه الحلقات لن يكت لاا الدوام إال إذا كان الرعور العام ألعرائاا أوام يمتلكوواا(.)90

وعههن تبعيههة المرههاكل فيههرى فريههد زيههن 0222:بههأن حلقههات الجههودت يج ه أن تتعامههل م ه
مرههاكلاا الماصههة باهها فقههال دون أن يتس ه عملاهها ومجاودههها لتوههاول مرههك ت تتعلهها بجاههات

أمرى ،أو إدارت أمرى غير التي توتمي إلياا(.)90

وعن البيعة التعامهل مه أعرهاء حلقهات الجهودت يهرى أيرها فريهد 0222:أن ذله مهن
جهدا كمبهدأ مهن مبهادئ حلقهات الجهودت حيهث أن االعتهراف المسهبا بهأن أعرهاء
األمور المامة ً
صهغار ولكهوام كبهار ورارهدين ويتعهين التعامهل معاهم علهى أسهاس ع فهة
ًا
حلقات الجودت ليسوا
أساسا إلى االعتهراف بقيمهة العرهو كإوسهان،
الكبار بالكبار( ، .)92كما أن حلقات الجودت تستود
ً
كرههمص عههن الي ه مههاالر ،وور ه الجاههود الراميههة إلههى تحسههين الوتيفههة ،فههي رههوء الحكمههة
والمبرت(.)92

وترى أميرت يوسف 0227:أن من المبادئ األساسهية لحلقهات الجهودت العمهل علهى إيجهاد
فاعة بياوات الستمداماا في التعامل مه المرهاكل التهي تبحثاها حلقهات الجهودت؛ فهالحلول التهي

تقدماا يتعين أن تكون مبوية على حقائا أكثر من اعتمادها على آراء(.)92
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وعههن التوفيههت الحقيقههي للوتههائو المتوفعههة وهههو كوتيجههة للالريقههة التههي يههتم ترههكيل هيكههل
معتم الموتمات ،فإو توجد ع فة ارتباال مباررت بين المستوى التوتيمي للوتيفة وبهين الوفهت

ال زم ل وتااء من واجبات تل الوتيفة(.)96

تمثل إستراتيجية المكس لكل األالراف فلسفة حلقات الجودت حيث يتم التوصهل مهن مه ل
التعامل دامل الحلقات إلى الموافسهة البوهاءت مه االسهتواد إلهى الزمالهة والمرهاركة وكهل فهرد فهي

تماما للموفف الذ يسود فهي الكثيهر
هذه الع فة يحقا مكس ( .)97ومثل هذا الادف مواف
ً
جدا من الموتمات حيث أن الذ يسود فع ً في الواف العملهي ههو الصه ار غيهر الموهتو والهذ
ً
دائمها بهالقول  Us And Themوههذا الصه ار غيهر الموهتو بهين األفسهام واإلدارات
يعبهر عوه
ً
أيرا الع فة بين اإلدارت واالستراريين(.)98
وبين ممتلف المستويات في الموتمات ،يسود ً
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األساليب املستخدمة من قبل حلقات اجلودة يف حل املشاكل:
تستمدم حلقات الجهودت مجموعهة مهن األسهالي مهن أجهل دراسهة المرهاكل وايجهاد الحلهول
المواسبة لاا ،ومن أهم تل األسالي  ،ما يلي:

 )0أسلوب العصف الذهين:
هو أسلو يعتمد على مراركة مجموعة من األفهراد بأفكهارهم ،والتفكيهر فهي حهل مجموعهة
مههن المرههاكل المالروحههة فاههي ترههج علههى التفكيههر الجمههاعي الحههر غيههر المقيههد ،وهههدف هههذه
األدات ههههو الترهههجي علهههى تهههدفا حهههر لدفكهههار مهههن مههه ل تعريهههف المرهههاكل  ،ومحاولهههة إيجهههاد
األسبا والحلول والرا تالبيا الحلول في فاعات ممصصة لتوليد األفكار الواجحة(.)99

 )8مجع وحتليل البيانات:
من األسالي األساسية لحل المراكل التي تعتر

عمل حلقات الجودت ههو جمه وتحليهل

البياوهههات حهههول المرهههكلة المالروحهههة حيهههث ترهههكل ههههذه البياوهههات األسهههاس فهههي اتمهههاذ القههه اررات
ال حقة.
ففي الموتمات الممتلفة يتم تجمي فدر كبير من البياوات لتركل أساس الق اررات والعمهل،
ويمثههل الجم ه الههدفيا للبياوههات جههزًءا بههالغ األهميههة فههي عمليههة حههل المرههك ت ،فههإذا مهها افتقههر
أعراء حلقة الجودت إلى البياوات والمعلومهات التهي يحتاجوواها لتحليهل المرهكلة أو كاوهت غيهر
دفيقة فسيصبأ من العسير علياا التوصل إلى حهل معهين بالوسهبة لاها .ومهن جاهة أمهرى فإوه
بعههد تجمي ه البياوههات والمعلومههات يتعههين أن يههتم فرزههها وتصههويفاا وتحديههد مهها يصههلأ لحههل تل ه
المركلة(.)022

 )3خمطط باريتو:
ممالال أو تحليل باريتو سمى باذا االسم وسبة إلى العالم اإليالهالي )(Alfred Pareto
رههكل مههن أرههكال التمالههيال الرههريالي م ه العواصههر مرتبههة فههي ترتي ه توههازلي حتههى أو ه يمكو ه
تعرف أكبر العوامل المسهاهمة فهي مرهكلة مها()020؛ حيهث يعتبهر وسهيلة لترتيه األمالهاء ،أو
المرهههك ت ،برهههكل يسهههاعد علهههى تركيهههز الجاهههود لحهههل المرهههك ت وتحديهههد أولويهههات اإلجهههراءات
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الواج ه اتماذههها( ،)020وكههل عمههود علههى الرسههم البيههاوي يصههور مرههكلة والرسههم التماليالههي
يصور المراكل في ترتي توازلي لدهمية(.)022
تأثير في حدوث أكثر المرهاكل ،ويعتمهد تحليهل بهاريتو علهى
ًا
وبالتالي تحديد أ األسبا
مبههدأ بههاريتو أو فاعههدت ( )%82 - %02والتههي عبههر عواهها هههذا العههالم بقول ه أن  %02مههن
الواس يسيالرون على  %82من الثروت وهذا ما ياللا علي مفاوم القلهة المهؤثرت مقابهل الكثهرت
فليلة التأثير(.)022

ركل ( )2ممالال باريتو

إعههداد ورسههم ممالههال بههاريتو بعههد أن يههتم ترتي ه البياوههات للتوزيهه التك هرار وفق هاً لتكههرار

أيرا)026( :
حدوثاا توازلياً( .)022باإلرافة إلى ما سبا ً
تور الوسبة المئويهة علهى المحهور العمهود للرسهم البيهاوي (مهن  )%022بحيهث تمثهل
أعلى وقالة العيوة بكاملاا ،وتورأ أسبا حدوث المراكل على المحور األفقي للرسم.
بعد تحديد األسبا يتم إدراجاا علهى الممالهال حسه أهميتاها الوسهبية أ (األكثهر أهميهة
وحتى األفل أهمية) وذل على ركل أعمدت بياوية ترت تواز ًليا ومن اليسار إلى اليمين.
بعههد إدراج األسههبا الرئيسههية ،يمكههن تجمي ه األسههبا األفههل أهميههة فههي مجموعههة تسههمى
"األسبا األمرى" وتور في عمود إلى جاو أعمدت األسبا الرئيسية .

 )4خمطط السبب واألثر:
أدات أمههرى مههن األدوات التههي تسههتمدماا حلقههات الجههودت فههي تحديههد المسههائل أو القرههايا
أيرا تسمية تحليل السب واألثر وكهذل ممالهال ايرهيكاوا حيهث
المتعلقة بالجودت وياللا علياا ً
يعهود الفرهل فهي إيجهاد ههذه األداء إلهى العهالم اليابهاوي ) (Kaoru Ishikawaوالتهي تحمهل
اسم وهي ترب الايكل العتمي للسمكة لذا أحياواً ياللا علي ممالال عتمة السمكة (Bone
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) Chart Fishوتستمدم هذه األدات عودما تكون المركلة معروفة لكن أسباباا غيهر معروفهة،
غالبها مهها يهتم تحديههد العوهاوين ا،تيههة التهي توره تحتاها األسههبا المحتملهة للمرههكلة
علهى أوه
ً
أير ها أن
وهههي ) (aMsالم هواد ،القههوت العاملههة ،األسههالي  ،المكههان( .)027ويؤكههد إيرههيكاوا ً

الحلقات يج أن تحترم اإلوساوية وبواء بيئة عمل سعيدت وارحة(.)028
ركل ()2ممالال السب واألثر(عتم السمكة)

ممالهههال إيرهههيكاوا ،فهههي رهههكل هيكهههل السهههمكة ،والتهههي تبهههين عوامهههل مهههن معهههدات ،عمليهههة،
والواس ،المواد ،البيئة واإلدارت ،وجمي األسام الصغيرت التي تؤثر على المرهكلة العامهة .وربهال
جهدا ومفيهد
األسبا الفرعية بأسبا رئيسية( ،)029وممالهال عتهم السهمكة ههو أسهلو سهال ً
جه ًهدا فههي وفههس الوفههت .يتميههز هههذا الممالههال بأو ه يسههاعد علههى تههذكر كههل األسههبا المحتملههة
للمركلة ،وفي رأس السمكة يتم كتابة األرهياء الرئيسهية التهي لاها ع فهة بالمورهو  .أمها علهى

جاوبي كل مال مائل فيتم كتابة األسبا الفرعية لكل من المؤثرات الرئيسية(.)002
والوقههاال الرئيسههية التههي تههم االحتفههات باهها مههن عمههل إيرههيكاوا هههي أن المرههاركة يج ه أن
هبيا .باإلرههافة إلههى رههرورت اسههتمدام
تكههون الوعيههة وورههالة وتسههتمر األورههالة لفتههرت الويلههة وسه ً
أدوات التحسين مثل األدوات األساسية السبعة إليريكاوا والسابا ذكرها(.)000
ويستمدم هذا األسلو في حلقات الجودت البقًا لما يلي)000( :
 تحديد أثر المركلة.

 تدوين الفئات الرئيسية لدسبا .
 إرافة األسبا الفرعية تحت الفئات الرئيسية على الرسم التوريحي.
احتماال واألرجأ مواا.
 تحديد األسبا األكثر
ً
 التحقا من هذه األسبا .
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ويرى أحمد الباز،محمد ويأ 0200:أن هذه األدات تساعد على التفكير فهي كهل األسهبا
الممكوة ،وبالتالي الوصول إلى السب أو األسبا الحقيقية والتي فهد تكهون غيهر متوفعهة ،كمها
تورأ تل األدات األسلو الذ اتبه فهي الوصهول إلهى حهل المرهك ت التهي تعيها عمهل إدارت
المؤسسة الجامعية(.)002
ويورأ الركل التالي كيفية عمل حلقات الجودت:
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ركل ()6كيفية عمل حلقات الجودت
تعريف ال شكلة قبل الحلقة أو باقترا
ا دارة

قبل

وض لم أولويات للع ل عل حل ال شكالت
ال طروحة

البح ع األ با وج البيانات تحليل ال علو ات
با عت اد عل األج ة ال نية ال وجودة بال نظ ة

تطوير البدا ل با عت اد عل األج ة ال نية ال وجودة
بال نظ ة

الح ول عل تدريبات تقد ة
عل حل ال شكالت طبقا للحاجة

األج ة
ا دارية
وال نية تقدم
ال اعدة
كل ا تطل
األ ر ذل

تقييم البدا ل وا تيار البديل ال نا

وا قة ا دارة
الح ول عل تقدير
واعتراف ا دارة

نعم
تطبي الحل

*استعان الباحث بما جاء بمرج :أميرت سعد محمود ،أهمية تالبيا حلقات الجودت في المورآت الوسجية،مجلة علوم وفوون-دراسات
وبحوث،القاهرت،مو،0 ،09أبريل0227م ص ،)029وبع

المراج األمرى ذات الصلة بالمورو .
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ومن ثم فآلية عمل فريا حلقة الجودت تترمن المالوات ا،تية:

()111

.0
حديهد المرهكلة :كرهف المرهكلة أو ترميصهاا ،إذ يوبغهي علهى الفريها معرفهة موفه
المرهكلة وتحديهد حجماها ومسهتوى تأثيراتاها وأسهبا حهدوثاا ،ويهتم التركيهز فهي ههذه
المرحلة على ور أهداف لحل المركلة عن الريا هذه األهداف يتم تقييم البدائل التهي
تمكن الفريا من مواجاة المركلة والتغل علياا .فر ً عن ررورت استمدام األسالي
العلمية من فبهل الفريها لتحديهد المرهكلة ومواها أسهلو (العصهف الهذهوي) حيهث يسهام
ههذا األسهلو فهي ترهميص المرهك ت وايجهاد الحلهول الم ئمهة لاها ،فره ً عهن توميهة

إمكاويات أعراء الفريا ومبراتام.
.0
مه البياوهات وتحليلاها :علهى الفريها القيهام بتحديهد العمليهة التهي تكهون بحاجهة إلهى
تحسهين ،ومهن ثهم جمه وتصهويف البياوهات وتحليلاها ،وايجهاد الرائها لحهل المرهك ت
باسهتمدام مجموعهة مهن األسهالي

مواها( تحليهل بهاريتو ،وممالهال السهب

والوتيجهة،

وممالالات السيالرت اإلحصائية.
.2
حديد البدائل الممكوة لحل المركلة :وتعوي تحديد الحلول أو مسهارات العمهل التهي تهؤد
إلى حل المركلة وبلوغ هدف محدد ويفتر

توفر بديلين على األفل فبل اتماذ القرار.

.2
متيار البديل األفرل :وهذا يعوي تحديد الحل للمركلة عهن الريها تقهديم المقترحهات مهن

فبل أعراء الفريا والمراركة في اتماذ القرار ،مما يسال عملية تحديد البديل األفرل.
 .2تحديد أوس حل .من موافرة وتقييم الحلول البديلة واعداد مالة العمهل لتحويهل الحهل

إلى الواف الذ يرمل ما ،متى ،حيث ،لماذا وكيف لحل المراكل.
- 72 -

تقويم األداء المؤسسي لكليات التربية بمحافظات صعيد مصر ......

.6
وفيهذ الحهل ومرافبته :بعهد تحديهد الحهل للمرهكلة تبهدأ عمليهة توفيهذه ومرافبته مهن فبهل
الفريها ،ويهتم جمه البياوهات وتحليلاها لمعرفهة مهدى تالهابا تله البياوهات مه األههداف
الماللو تحققاا بحل المركلة ،وفي حالة عدم تالابقاا م األهداف يوبغي فيام الفريها
بإعادت تقييم البدائل وامتيار بديل آمر لحل المركلة.
ولكي توجأ حلقهات الجهودت فهي مامتاها يراعهى فهي تواولاها لمرهك ت المؤسسهة مها يلهي:
()002


دم امتيار المراكل التي تتصف بترابكاا وتعقدها وماصة في بداية عمل الحلقة.


م وتحديد ما هي البياوات ال زمة لتحسهين وفاهم لمهاذا توجهد المرهاكل ،وتحليهل أسهبا
المركلة بالتفصيل والقدرت على عزل سب المركلة األكثر أهمية.


دم تواول المراكل التي تكون مسبباتاا في والاا امتصاصات جاة أمرى.


لحهرص علههى أن تكههون حلهول المرههاكل التههي تدرسههاا الحلقهة ابتكاريههة وابداعيههة وليسههت
حلول تقليدية.


عور كل عامل بأو مسئول عن عمل ويرغ في أدائ بكفاءت واتقان.


عور العامل باوتمائ لموتمت وموتجاتاا.


لحرص على إتاحة الفرصة للمراركة في عملية تحسين الذات.


لتدري في تحسين الجودت وفي مستوى األداء.

مراحل تطبيق حلقات اجلودة
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ذكر عدد من الكتا فهي مجهال إدارت اإلوتهاج والعمليهات أن مراحهل التمالهيال إلفامهة حلقهات
الجههودت  ،وتوفيههذ مالههة حلقههات الجههودت  ،وتقيههيم عمههل حلقههات الجههودت  ،هههي مههن المراحههل

األساسية لتالبيا حلقات الجودت:
 )0التخطيط إلقامة حلقات اجلودة  :مرحلهة التمالهيال لبروهامو حلقهات الجهودت تاهدف إلهى تايئهة
فعليها  ،وتبهدأ ههذه
البيئة المواسبة للتحهول التوتيمهي الماللهو لتوفيهذ فكهرت حلقهات الجهودت ً
المرحلههة بافتوهها الفههرد أو عههدت أف هراد بم ئمههة حلقههات الجههودت للموتمههة التههي يوتمههي إلياهها،
وذله سهواء مهن مه ل اإلاله

علهى فلسهفتاا أو المرهاركة فهي وهدوات أو المتابعهة لورههاال

الموتمههات التههي البقتاهها بالفعههل أو حرههور المههؤتمرات اإلفليميههة  .ويههرى رزي ه  0982أن
وبارز فهي وجهاح فكهرت الحلقهات ،مهن مه ل إيمهان اإلدارت
ًا
ماما
دعم اإلدارت العليا يعد عام ً ً
وفواعتاا بأن األفراد هم الذين يقومون بالعمليات(.)006
 )0اإلعداد والتدريب:تتالل عملية إوجاح أسلو حلقات الجودت اللجوء إلى التهدري الممالهال
والمسههتمر ،ويرههمل التههدري جمي ه عواصههر الحلقههة ،وتسههتمدم المؤسسههة مب هراء لتههدري

الموسقين والقادت ،وهما بدورهما يدربان بافي أعراء الحلقات(.)007
 )2العضـــوية:تسهههعى ههههذه المالهههوت إلهههى رهههم بعههه

العهههاملين إلهههى حلقهههات الجهههودت والتهههزامام

بالعرههوية بالريقههة الوعيههة .وتتميههز هههذه المالههوت بأواهها تأمههذ فتههرت زمويههة الويلههة حتههى يههتم

التمكن من إيجاد الرغبة الحقيقة للعاملين في العروية(.)008
 )2تنفيذ خطة حلقات اجلودة  :أن البدء بتوفيذ مالة حلقات الجودت يتم بعهد اعتمهاد المالهة مهن
ِفبههل إدارت المؤسسههة ورههمان موافقتاهها ودعماهها لاهها وعههادت مهها يكههون البروههامو التجريبههي
لحلقهات الجهودت مهن عههدد محهدود مهن الحلقهات ( )8-2حلقههة ،وأن كهان الهبع

يفرههل أن

يبههدأ البروههامو بحلقههة واحههدت تتكههون ويههتم ترههغيلاا ،وبمجههرد تاههور وتائجاهها يبههدأ تكههوين
حلقات أمرى .البدء بتوفيذ المالة يتم من فبل أعراء حلقات الجهودت بعهد عمليهة التمالهيال
المسهالين مهن أجهل
وور مالة للعمل ،وهذه المرحلة تتالله فيهام لجوهة التوجيه بتهدري
خ
توميههة ماههاراتام االجتماعيههة والقياديههة وتزويههدهم بههالمبرات الممتلفههة ،وكههذل العمههل علههى

تعليم وتوجي وتالوير ماارات أعراء وتوتيم اجتماعاتام(.)009
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 )2تقييم عمل حلقات اجلودة  :أن تقيهيم أداء حلقهات الجهودت يرهير إلهى مهدى كفهاءت أعرهاءها
فههي إوجههازهم ألعمههالام ،ذله مههن مه ل جمه وتحليههل البياوههات وتفسههير المعلومههات بصههورت

موتتمة وتزويد صاوعي الق ار ارت بالتغذية العكسية(.)002
ويمكن توريأ مراحل عمل حلقات الجودت في الركل التالي:
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ركل()7الوموذج الدائر لمراحل عمل حلقات الجودت

ا ت اد الباح ب ا جاء ي رج  :الد ب ن ور ":حلقات الجودة  :ا ت دا ات ا و وا دها و شاكل تطبيقات ا :درا ة يدانية عل
ال ان الكبرى" جلة جا عة ال ل عبد الع ي  .ا قت اد وا دارة ج 02ع0 6116م ال عودية ص.44

توتيم حلقات الجودت
يراعههى فههي توتههيم حلقههات الجههودت أن تصههبأ جههزًءا مكم ه ً ال يتج ه أز عههن فلسههفة المؤسسههة
وهيكلاا وثقافتاا التوتيميهة وومالاها اإلدار  ،وبالتهالي فهإن توتهيم حلقهات الجهودت ال يقهوم علهى
استحداث توتيم وتيفي مغاير ،بقدر ما يقوم على دمجاها فهي التوتهيم الهوتيفي القهائم ،ويتبهين
ذل عود الوفوف على هيكل حلقة الجودت الذ يورح الركل التالي:
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شكل ( )8يوضح الهيكل التنظيمي لحلقات الجودة

ا دارة
العليا
اللجنة
التوجي ية
ال ي ر

القا د

األعضاء
ير األعضاء

أما ()Majumdar, Manohar:2011فيرى أن الايكل التوتيمي لحلقة الجهودت يمكهن
توريح كالتالي:

()000

ركل ()9الايكل التوتيمي لحلقة الجودت

ير األعضاء

اللجنة التوجي ية

دا رة الجودة
(القا د و
األ راد

ا دارة العليا

ال ي ر

- 72 -

ال ن

تقويم األداء المؤسسي لكليات التربية بمحافظات صعيد مصر ......

 )0اإلدارة العليا( أو إدارة الكلية):
اإلدارت العليهها وكبههار المههوتفين التوفيههذيين--يوبغههي أن تكههون فلسههفتاا فائمههة علههى فاههم

دورها في رمان أن حلقات الجودت تعمل بوجاح وفعالية (.)002

وتق علياا مسئولية تقديم الدعم المستمر لحلقات الجودت التهي تتالهور كلمها يكهون هوها

التزام جاد ومملص مهن جاوه اإلدارت تجهاه توميهة المهوارد البرهرية وتحسهين الجهودت واإلوتاجيهة
ف ه يكتف هى أن تكههون اإلدارت مقتوعههة فقههال بفكههرت حلقههات الجههودت وأهميتاهها ،بههل البههد أن تكههون
ملتزمهة بهالتالبيا العملهي لاهذه الحلقهات( .)002وتكهون مامتاها اإلدارت العليها تعرهيد ومسهاودت

حلقات الجودت ،وتقديم العون الماد والمعوو لوجاح بروامو حلقات الجودت(.)002

 )8اللجنة التوجيهية أو جلنة التيسري:
وتتألف اللجوة التوجيايهة مه اإلدارت الوسهالى ،المؤلفهة مهن المهديرين أو رؤسهاء األفسهام
الممتلفة أو المجاالت الوتيفية .وفد يكون للجوة التوجياية موسا ل حتفات بارتبهاال وثيها مه
دائرت الجودت وذل لتقييم األورالة ومتاللبات الحلقة وتوسي دعم اإلدارت(.)006
وهي الوحدت التي تتمذ الق اررات الراملة فيمها يتعلها بتوتهيم وادارت أورهالة حلقهات الجهودت
على مستوى المؤسسة .ويوبغي أن تتألف من ممثلين عن اإلدارت العليا(.)007
وتقتصر مامتاا في ور

المالال ورسم السياسات الكفيلة بتالوير بروامو حلقات

ومستمرا لحلقة الجودت ،كما أواا تقوم بتعيين المستوى التالي
واجحا
بروامجا
الجودت ،وتايئ
ً
ً
ً
لاا وهو الموسا(.)008
وفد حدد كل من دليل حلقات الجودت0200:م بالاود ،

Manohar:2011أدوار اللجوة التوجياية في ا،تي:

()009

Majumdar,


حديد الادف الواائي لبروامو حلقات الجودت في المؤسسة ،و إعالاء توجياات
برأن بروامجاا ومواردها عود االوتااء.

ياغة مالة رئيسية لتثبيت البروامو.
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ياغة مالة برأن كيفية تعرف األداء المثالي للدوائر واألعراء والقادت
والميسرين.

فديم التعاون والدعم لحلقات الجودت عن الريا الميسر.

ياغة مالة برأن كيفية رصد وتقييم العواصر المكووة لبروامو حلقات الجودت.

ور ميزاوية للبروامو ،وتحديد مصادر التمويل.

تحديد المؤه ت والماام للميسرين.

فييم الور ال عام لبروامو حلقات الجودت ،بما في ذل

التدري

والمكافآت ،

واألورالة الترويجية واجراءات لتقييم األورالة ودراسات الحالة والمقترحات.

عزيز ورصد التقدم المحرز في برامو حلقات الجودت.

استوادا إلى الوتائو التي تم التوصل إلياا
ر اإلجراءات التصحيحية والوفائية
ً
في التقييم.

وصي بالسياسة إلى لجوة اإلدارت واالتصال بين لجوة اإلدارت والموتفين
والوقابات.

فييم أداء حلقات الجودت.

 )3املنسق
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احهدا مهن
يعمل كجسر التواصل بين اإلدارت (اللجوة التوجياية) وحلقة الجودت .وفد يكون و ً
أعراء اللجوة التوجياية( ،)022وهو الذ يقوم بتقييم كل األورالة السابقة فاهو يعتبهر فائهدا
للجوههة التوجي ه والقيههادت حيههث يرههرف علههى القههائمين علههى عمليههة التسههاي ت ويمههدهم بكافههة
الوسائل اإلدارية التي تساعدهم في عملام(.)020
مسهؤوليات تتمثهل

أيرها له
وهو يركل الرابال بين حلقهات الجهودت الممتلفهة واإلدارت ،كمها ً
فههي تههدري المرههرفين ،ورههمان أن الحلقههات الجههودت لههدياا م هوارد كافيههة ،وتههوفير الههدعم العههام.
جدا في أورالة تل الحلقات (.)020
وبالتالي فإن الموسا هو رمص مام ً

 )4امليسر أو املسهل

هههو فههرد ررههحت اإلدارت ويعمههل كعامههل حفههز ومههروج مبتكههر ودليههل لحلقههة الجههودت(،)022
أساسهيا فهي إوجهاح البروهامو ألواهم مسهئولين
أمهر
ويعتبهر االمتيهار المواسه للمسهالين والقهادت ًا
ً
مباررت عن توجي االجتماعات األسبوعية لحلقات الجودت ،وتعتبر مامة المسهال مهن األصهع
هر لقيام ه بتأديههة أربعههة أدوار متميههزت وهههي :دور القههدوت بالوسههبة
فههي عمليههة حلقههة الجههودت وته ًا

لدعرههاء ومسههاعدتام علههى اكتسهها ماههارات التسههايل ،ودور المههدر بالوسههبة للقههادت ،ودور
استرههار عمليههات تالههوير ع فههات العههاملين بالوسههبة للحلقههة ،ودور رههابال االتصههال بالوسههبة
لإلدارت(.)022
أ أن الميسههرين يقومههون بمسههاعدت رؤسههاء اإلدارت فههي أورههالة حلقههات الجههودت وتحفيههز
القههادت واألعرههاء وترتي ه عههر

الحههاالت  ،وتوتههيم أورههالة التوسيا،والمرههاركة الدوريههة فههي

إجراءات حلقات الجودت(.)022
وفد حدد  Majumdar, Manohar, 2011األدوار التي يقوم باا الميسر في ا،تي:

()026

 بواء الوعي لدى حلقة الجودت فيما بين الموتفين.
 تقديم التوجي حول أورالة حلقات الجودت.


التوسيا بين حلقة الجودت وسائر المجاالت الوتيفية للمؤسسة عود االفتراء.



سد أ فجوت في االتصال بين حلقة الجودت واإلدارت األعلى فيما يتعلا بتحديد
ووعية المراكل المتعلقة بالقرايا وتوفيذ الحلول والتوصيات.



رصد التقدم المحرز ،وتقييم تقدم الحالة ،وتقييم اإلوجازات واالحتياجات والمراكل
الترغيلية...
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 )0قائد احللقة:
وهو عادت أحد المررفين ألعرهاء الحلقهة ،إال أوه فهي دامهل الحلقهة ال يمتله أيهة سهلالة
رسمية ،وهو مسئول بصفة أساسية عن دراسة أورالة حلقات الجهودت وورهر المعرفهة والتمهاس

المرورت والدعم من مكت حلقات الجودت ويابة عن أعرائاا(.)027
كما أو مسئول عن مرمون اجتماعات الحلقة من حيث تحديد ماهية المورهوعات التهي
يتم موافرهتاا فهي تله االجتماعهات ،واألسهلو الهذ تهتم باها الموافرهة وكقائهد للوقهاش يوصه
دوره على رمان مراركة األعراء كافة فهي الوقهاش ،ويجه أن يكهون القائهد بهار فهي عمليهة
فادر على حفز المجموعات وتيسيرها ،باإلرافة إلى التحلي بالصهبر إلتاحهة
التماليال واإلعداد و ًا
الوفت الكافي المتيار األفكار(.)028
كما يقوم فائهد حلقهات الجهودت بهدور فائهد مرهار ومسهاعد فهي تحقيها أههداف المجموعهة

وفقًا للمبادئ التوجياية المقررت ألورالة حلقات الجهودت ورهروال حهل المرهاكل ،وعمليهات صهو

القرار ،واالستمدام الفعال لممتلف القووات التوتيمية ل تصال(.)029
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 )6أعضاء احللقة:
يتتتد وةتتوع العتتاملوط فتتي ولتتاق مدتتئولية قائتتو متتا ل ضتتور ةتترة شتتامل ةتتط لقتتة الجتتووع
ويمو وط بعوها أدبوع مهلة ليقرروا فيه إذا كاووا يرغبوط لالوضتماد لقتة الجتووع أد ال

()111

 ،ويتتد

اختيار العوو المقرر بعو ذلك بالقرةة ،ووور األةضا يعتبر أداد اتيا ،إذ تتركت وييتتتهد الرئيدتية
ةلى ضور االجتماةات الخاصة بال لقة والتي تكوط أدبوةية ووورهما هتو ت ويتو وت ليتل و تل

المشكالت المتعلقة بمجال ةملهد(.)111
كمتتا أط األةضتتا مجموةتتة متجاودتتة أو أكنتتر متتط الوتتان ةتتاوع متتط وتتتن مجتتاالت العمتتل،

ويمكط االدتعاوة بخب ار كلما وةت ال اجة لل صول ةلى التوجيه أو المشورع(.)111

أسباب فشل وجناح أسلوب حلقات اجلودة)043( :
أسباب فشل حلقات اجلودة:
جدول( )0يورأ أسبا فرل حلقات الجودت
أسبا فرل حلقات الجودت
هوا وقص لدى العاملين في فام فكرت

عدم وجود تجاوس بين اإلدارت وأفكار

أسلو حلقات الجودت

ومقترحات المرؤوسين.

اومفا

معوويات الموتفين بسب اإلدارت

االستبدادية والقيادت غير الكفء

التقصير بحرور االجتماعات وعدم فراءت
محارر االجتماعات السابقة.

اإلفراال أو اإلف ل في الترويو واإلع م

المواد التدريبية غير مواسبة

االفتقار لوجود اإلررادات الترغيلية

توس التالبيا بركل سري .

اإلمفاا في إعداد الجدول التوفيذ للعمل

عدم تأييد مفاوم الحلقات

التقصير في إال

اإلدارت على سير العمل

التقصير في إعالاء الوفت ال زم للتوفيذ

إهمال اللبات األعراء

تجو البت في المقترحات المقدمة

اإلمفاا في إر ار كل المستويات

تجو تعيين المتالوعين

التوتيمية
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عدم كفاية فاعات االجتماعات

عدم مراعات االستق لية بحل المراكل

عدم الصبر في الحصول على الوتيجة

التقصير في الدعم الفور للمالال التوفيذية

عدم الفاعلية في اإلعداد والتحرير

وقص الدعم اإلدار

ل جتما

االستعداد غير الكافي لتدري األعراء

التدري غير م ئم
اإلمفاا بالقيام بالدور اإلدار

عدم التحلي بالماارات السلوكية

اإلمفاا في حصر موافرات الحلقة دامل

عدم الفاعلية في إدارت سير عملية حلقات

امت ف التوازن بين تالور الحلقات وبين

اإلمفاا في إلاا حماس األفراد

إالار عملاا

تحقيقاا ألهدافاا
عدم إر ار واال

غير األعراء

الجودت

االفتقار الستمدام األسالي العلمية في حل
المراكل.

موافرة بع

المراكل التي تكون مارج

والاا معرفة ومبرت أعراء الحلقة.

اوعقاد الحلقات في أوفات غير م ئمة،

كتعارراا مث م جداول األعراء.
اإلمفاا في توفيذ الحلول المقترحة.

ع فات متوافرت وافتقار روح العمل

الجماعي واالتكال على القائد أو المسال

عدم إوجاز الماام المتعلقة بجم البياوات
التسر وتيجة التوق ت وعمليات إعادت
التوتيم

( )0أسباب جناح أسلوب حلقات اجلودة:
جدول()0يورأ أسبا وجاح أسلو حلقات الجودت
أسبا وجاح حلقات الجودت
التدري الدائم ألعراء حلقات الجودت على

تحديد أهداف وارحة

أسالي ترميص وتحليل المراكل وور
الحلول المواسبة لاا.

االمتيار الواجأ ألعراء المجموعات وموسقي

إع م اإلدارت بكل تفاصيل بروامو حلقات

التأكيد على المراركة التالوعية

تثقيف العاملين بأسلو حلقات الجودت

الحلقات.
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دعم إدارت المؤسسة لحلقات الجودت

االجتماعات يج أن تكون محصلتاا وتائو

امتيار أوفات م ئمة الجتماعات حلقات الجودت.

تمصيص الموارد المالية ال زمة

تقديم تقارير دورية عما تم إوجازه في حلقات الجودت

إعادت هيكلة الايكل التوتيمي بحيث يساعد

لغير األعراء حتى يتم ترجيعام على االرت ار في
هذه الحلقات

على ور حلقات الجودت مور التوفيذ

وجود وتام جيد ل تصاالت في المؤسسة.

استمرار المؤسسة وعدم وجود صعوبات مالية

عدم االستعجال في تحقيا الوتائو

اهتمام اإلدارت بوتائو حلقات الجودت واعالائام

الفرصة لتالبيقاا.

ويرى كال من  Soltani, Wherry&else:2015أن جناح حلقات اجلودة يتوقف على دعم
اإلدارة العليا وااللتزام برفع مستوى الوعي بفريق حلقات اجلودة  ،واألهم من ذلك هو خلق ثقافة حل
املشكلة بشكل فعال ،ودرجة حل املشكالت يعتمد يف املقام األول ،على فهم املوظفني واإلملام بفكرة تلك
احللقات والتقنيات ذات الصلة املكتسبة أثناء التدريب (.)044
املبحث الثالث :أداء كليات الرتبية وما تواجهه من مشكالت
وعلى الرغم مما تراده كليات التربية بالجامعات المصهرية فهي الفتهرت الحاليهة مهن اهتمهام
بتالههوير برامجاهها ومواهجاهها التعليميههة ،حتههى يتسههوى لاهها مههن الوصههول إلههى مرحلههة االعتمههاد
تقليهديا؛ حيهث ترهير التقهارير والدراسهات إلهى وجهود
المؤسسي ألدائاا ،إال أن هذا االهتمام كان
ً
()022
العديد من أوج القصور والسلبيات في أدائاا؛ ويتمثل أبرزها فيما يلي:

لقصور في تالوير وتووي أسالي ومعايير التقويم ،المستمدمة لقيهاس وتقهويم مسهتوى
األداء اإلدار .

مود المالال الدراسية المقررت والمواهو ،ورعف م حقتاا لمعاليات العصر.

لقصور في وتم إعداد أعراء هيئة التدريس بما يكفل تومية فدراتام.

الوفصال بين المؤسسات الجامعية ،ومتاللبات التومية في المجتم .
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فتقهار مؤسسهات التعلهيم الجهامعي لثقافهة الجهودت ،التهي مهن المفتهر

أن تكهون سههابقة

على التالبيا.

يا صهور التعهاون العلمهي بهين الكليهات بعرهاا مه بعه

 ،بهل وبهين األفسهام العلميهة

دامل الكلية الواحدت.

عف ربال بحوث أعراء هيئة التدريس بمالال التومية ،وعدم اهتمام جاهات التوفيهذ بمها
يجري أعراء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية من تجار وبحوث.

درت وجود مراكز تدري للمررد األكهاديمي علهى مسهتوى كليهات التربيهة لتالهوير أعرهاء
هدءا
هيئههة التههدريس؛ األمههر الههذ يعههوا أيههة محاولههة لممارسههة عمليههات إدارت المعرفههة؛ به ً
من اكتسا المعرفة ثم تبادلاا واثرائاا.


عهههف الصهههلة بهههين كليهههات التربيهههة والايئهههات المعويهههة بهههالتعليم وتالهههويره وكهههذل هيئهههات
االعتماد.

عف الرؤية لدى المسهئولين فهي كليهات التربيهة عهن رهرورت التقهويم الهذاتي ألداء هيئهة
التدريس باا ،وأهمية هذا الدور وكيفية تفعيل .

رههمم الاياكههل اإلداريههة ،وتقههادم الههوتم اإلداريههة والماليههة ،والجمههود فههي أعمههال فواعههد
حكومية ال تتواس م البيعة المؤسسات التعليمية والبحثية.
وهوا العديد من المرك ت التهي تواجه كليهات التربيهة ،ففهي دراسهة سهلوى بكهر0206:
تواولههههت البحههههث التربههههو فههههي كليههههات التربيههههة بجامعههههات الصههههعيد وافعهههه ومرههههك ت :دراسههههة
ميداوية،هدفت تله الدراسهة إلهى البحهث التربهو مفاومه وورهأت وأهميته وأهدافه ومؤسسهات
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وأوواع ومجاالت واتجاهات المعاصرت وأورحت الدراسهة أههم التحهديات والمعوفهات التهي تعهوا

البحث التربو وتحول دون فاعليت (.)026

كمهها جههاءت دراسههة أمههرى لههه حسههن الفوجههرى)027( 0222:هههدفت لتعههرف أهههم المرههك ت
التعليميههة والصههحية واألسههرية والوفسههية واالفتصههادية والسياسههية والجوسههية والديويههة ومرههك ت
وفت الفهراغ التهي يواجااها الاله

فهي موهاالا الهواد الجديهد وأسهيوال وجوهو الهواد وترتيه

ههههذه المرهههك ت مهههن حيهههث أهميتاههها والفهههروا بهههين الجوسهههين والفهههروا بهههين الفئهههات العمريهههة
الممتلفههة والفههروا بههين أبوههاء الريههف والحرههر ،والفههروا بههين مههن يوتمههون إل هى أسههر صههغيرت،
ومتوسالة أو كبيرت الحجم في إد ار هذه المرك ت.
وفد كرفت الوتائو عن :توجد فروا ذات داللة إحصائية بين اله

الجامعهة فهي موهاالا

الههههواد الجديههههد وجوههههو الههههواد وأسههههيوال فههههي اإلحسههههاس بالمرههههك ت التعليميههههة والصههههحية
واالفتصادية والمرك ت بصفة عامة ،والفروا لصالأ الال
ذات داللههة إحصههائية بههين الهه

في الواد الجديهد ،توجهد فهروا

الجامعههة فهههي األعمههار الممتلفههة فههي اإلحسههاس بالمرهههك ت

التعليمية والصحية والسياسية والمرك ت بصفة عامة.

كما تواولت دراسة:وليد فوديل .)028(0200:االعتمهاد المؤسسهي وتحديهد مرهك ت ؛ لبيهان

دوره في الوصهول إلهى أسهس ومعهايير تسهام فهي تحقيها وجهاح المؤسسهات – وبماصهة كليهات
التربية -ورمان جودت البهرامو المقدمهة فياها ،واالرتقهاء بمسهتوى المهريجين ،لمدمهة المجتمه
المصههر وتحقيهها التقههدم والتوميههة الرههاملة في ه  .وذل ه مههن م ه ل:تعههرف واف ه تالبيهها وتههام
االعتمههاد المؤسسههي فههي كليههات التربيههة فههي مصههر ،والوفههوف علههى أهههم مرههك ت تالبيهها وتههام
االعتمهههههههههههههههههههاد المؤسسهههههههههههههههههههي فهههههههههههههههههههي كليهههههههههههههههههههات التربيهههههههههههههههههههة فهههههههههههههههههههي مصهههههههههههههههههههر.
وفد توصلت الدراسة إلى عدد من الوتائو من أهماا:
رههعف اإلمكاوههات الماديههة لكليههات التربيههة متمثلههة فههي مباوياهها ومعاملاهها وتجايزاتاهها
ومكتباتاا وموازوتاا المالية.
رعف مستوى المريو ،وبماصة في التمصصات التالبيقية ماصة التكوولوجيهة مواها،
إرافة إلى الفائ

الكبير في أعداد المريجين ببع

التمصصات.

تقادم وتم اإلدارت المستمدمة ،والميل إلى البيروفراالية والمركزية اإلدارية.
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الفجههوت الاائلههة بههين الواف ه الفعلههي لكليههات التربيههة والمسههتوى الماللههو الوصههول إلي ه
وفا بع

معايير الجودت واالعتماد.

فصهور القهواوين والترههريعات التهي تحكهم العمههل الجهامعي عامهة وكليههة التربيهة ماصههة.
هدال مههن تحقيهها الجههودت
تحههول االعتمههاد إلههى الفتههة تسههتمدم للدعايههة وجههذ العم ه ء به ً
والتميز.

ودرت وجود مالة تدري لتومية الماارات اإلدارية للقيادات واإلداريين بالكلية.
وفي دراسة وج ء مصالفي.)029( 0200:والتي أورحت مجموعة مؤررات علهى رهعف
فيام كليات التربية بجامعهة فوهات السهويس بهدورها فهي التوميهة الثقافيهة لال باها أهماها :رهعف
مراعات المواهو الدراسية لمصائص الاله
فياا الال

العقليهة ،وكهذل عهدم مراعاتاها للبيئهة التهي يعهيش

 ،رهعف توهو األورهالة الثقافيهة ،ورهعف مواسهبتاا لبيئهة جامعهة فوهات السهويس،

باإلرهافة إلهى رهعف احتهواء مكتبهة كليهات التربيهة علهى ووعيهة الكته

التهي يفرهل الاله

فراءتاا ،والتي تتواس م ميولام ورغباتام ،وكذل م البيئة التي يعيرون فياا مه تووعاها
وامت فاا من بيئة ألمرى.
وفي بحث فدمته إدارت البحهوث بالايئهة العامهة لمحهو األميهة وتعلهيم الكبهار ومركهز تعلهيم
الكبهار جامعهة عهين رهمس0202:م

()022

ههدف إلهى تحديهد األدوار الممتلفهة التهي يمكهن أن

تؤدياا كليات التربية من م ل مدمة المجتم فيما يتصل بالمراركة في الجاود الرامية لمحو
أمية المواالوين في كافة محافتات الجماورية.
تهم تصهميم اسهتمارت اسهتال

أر المبهراء وأعرهاء هيئهة التهدريس بكليهات التربيهة حهول

تقويم دور كليات التربية في مواجاة مركلة األمية في مصر وتوصلت الدراسة إلهى العديهد مهن

الوتههائو المرتبالههة بتسههاؤالت البحههث .وهوهها العديههد مههن المرههك ت التههي تواولتاهها العديههد مههن
الدراسات واألبحاث العلمية ليس فقال على مسهتوى الجامعهات إومها علهى مسهتوى كليهات التربيهة

سواء على الصعيد العالمي أو حتى الصعيد اإلفليمي.
وكليات التربية تواج تحديين أساسهيين للتعامهل مه المتغيهرات ،التهي تواجااها فهي القهرن
الحههاد والعرههرين ،يتمثههل التحههد األول :فههي مجههاالت عمههل جديههدت يجه أن تقههوم باهها كليههات
التربية في تهل مجتمه المعرفهة ،إذ أواها بحاجهة ماسهة ألن تهؤد أداو ار جديهدت تتفها ومجتمه
- 82 -

تقويم األداء المؤسسي لكليات التربية بمحافظات صعيد مصر ......

المعرفههة والتحههديات التههي يفررههاا ،أمهها التحههد الثههاوي :فيتمثههل فههي التغييهرات والتجديههدات التههي
يج أن تسعى كليات التربية إلحداثاا سواء كهان ذله وفها رؤيهة ورسهالة وأههداف إسهتراتيجية
تههم صههياغتاا لرههمان جههودت مهها تقدم ه ممرجههات للمجتم ه  ،ولتالههوير أدائاهها لمقابلههة التحههديات
المستمرت والمتزايدت؛ والتي فرراا مجتم المعرفة على هذه المؤسسات ،ويعوهي ذله أن كليهات
التربية تحتاج وبصفة مستمرت إلهى مراجعهة هياكلاها التوتيميهة ،وأههدافاا ،ورؤيتاها ،ورسهالتاا،

السلوكيات والوتائو(.)020

وفي دراسة فدماا أحمد العيسو 0207:م

()020

أورحت ررورت فيام كلية التربية جامعهة

الموصهورت بعمليههة الدراسههة الذاتيههة برههكل متهوازن ورهامل يرههم كافههة جواوه المؤسسههة ويرههر
كافة األالراف برهكل مورهوعي ودفيها ،ولهذا تهم التفكيهر فهي اسهتمدام بالافهة القيهاس المتوازوهة
في عملية الدراسة الذاتية للكلية ألواا تتسم بالتوازن والرمولية في تقييم األداء المؤسسي.
وسههعت الدراسههة لتقيههيم الورهه الحههالي لكليههة التربيههة  -جامعههة الموصههورت برههكل أكثههر
رههمولية وت هوازن ،واتاههار م هواالن الرههعف والقههوت فههي أداء الكليههة ،وتههوفير المعلومههات ال زمههة
للقههائمين علههى إعههداد ب هرامو تالههوير وتحسههين األداء فههي الكليههة ،وفيههاس مههدى تحقيهها المعههايير
القوميههة األكاديميههة المرجعيههة الماصههة بكليههات التربيههة التههي ورههعتاا الايئههة القوميههة لرههمان
جهههودت التعلهههيم واالعتمهههاد .وفهههد تحققهههت فهههرو

الدراسهههة الكلمهههات المفتاحيهههة :بالافهههة القيهههاس

المتوازوة -األداء المؤسسي -تحسين األداء.
ويقسم (أحمد الباي السيد )0996:تل المرك ت كالتالي:

()022

 .0مرههك ت تتعلهها ببيئههة الدراسههة(االمتحاوههات -التههدريس -الكت ه والمههذكرات الجامعيههة-
الجدول الدراسي-المعامل والورش والتجايزات).
 .0مرك ت تتعلا بالالاله ( دوافه الالاله واتجاهاته وحهو بيئهة الدراسهة-عهادات الدراسهة
واالستذكار-تروف الالال الرمصية واالجتماعية).
 .2مرك ت تتعلا بالسياسة العامة للمجتم وهي(:اإلعداد السابا في المرحلهة الثاوويهة-
فرص العمل المتاحة للمريو-الرعور باالوتماء العام).

اإلطار امليداني:
ويسير هذا الجزء وفا المالوات التالية:
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أوال:إجراءات الدراسة الميداوية.
ثاويا :عيوة الدراسة.
ً
ثالثًا :المعالجة اإلحصائية.

رابعا :وتائو الدراسة وتفسيرها.
وفيما يلي عر

لاذه المحاور:

أولًا -إجراءات الدراسة امليدانية.
اهلدف من الدراسة:

-0

تادف الدراسة الميداوية إلى تعرف أهم مؤررات تقويم األداء المؤسسي في
كليات التربية بمحافتات صعيد مصر من وجاة وتر أعراء هيئة التدريس
ومعاوويام.
تعرف درجة تحقا كل مؤرر من المؤررات لتقويم األداء المؤسسي لتل
الكليات وذل وفا األسالي التي يستمدماا فريا حلقات الجودت والسابا ذكرها بغية
تحسين أداء كليات التربية بمحافتات صعيد مصر.
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أدوات الدراسة واألساليب املستخدمة

-8

من قبل فريق حلقات اجلودة لتقييم األداء :
للتعههرف علههى معههايير ومؤرهرات تقههويم األداء المؤسسههي ،اسههتمدمت الدراسههة اسههتباوة فههام
بتصميماا الباحث ،وفد تم االستفادت في بواء بوود االستباوة من اإلالار الوتر  ،ومن الوثيقهة
القوميهة لمعهايير تقهويم واعتمهاد كليهات التربيهة بمصهر  ،)022(0202وترهموت االسهتباوة
ثماوية محاور ،هي كالتالي:
مؤرر.
ًا
 .0حلقة تقويم فلسفة كلية التربية وأهدافاا ،وترمن ()02
مؤرر.
ًا
 .0حلقة تقويم إدارت الكلية ،وترمن ()02

 .2حلقهة تقههويم أعرهاء هيئههة التهدريس والعواصههر المسهاعدت بكليههة التربيهة ،وترههمن ()06
مؤرر.
ًا

مؤرر.
ًا
 .2حلقة تقويم الوراال العلمي ،وترمن ()06
 .2حلقة تقويم البرامو الدراسية والال

مؤرر.
ًا
والمريجين ،وترمن ()20

 .6حلقة تقويم الموارد البررية والمالية بالكلية ،وترمن ( )02مؤررات.

 .7حلقهههة تقهههويم المبهههاوي التعليميهههة والتجايهههزات والوسهههائل الماصهههة بالكليهههة ،وترهههمن ()8
مؤررات.
 .8حلقة تقويم الوحدات ذات الالاب الماص بالكلية ،وترمن ( )6مؤررات.
تمايهدا لتورهيأ دور فريها حلقهات
واستمدمت تل المعهايير فهي صهورت حلقهات ،وذله
ً

الجودت المقترح في دراسهة حالهة كهل مؤرهر مهن مؤرهرات األدات السهابا ذكرهها وذله مهن مه ل
األسالي التي تستمدم من فبل فريا حلقات الجودت لتقييم األداء والتي مواا:


 جم

أسلو العصف الذهوي.
وتحليل البياوات.
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ممالال باريتو.
ممالال السب واألثر.

ثبات األداة:

-3

استمدم معامل الثبات ( ألفا كرووباخ) للحكم على دفة فياس مفهاهيم الدراسهة والتأكهد مهن
فهههههوت اال تسهههههاا  ،وتهههههم حسههههها الثبهههههات لكهههههل مؤرهههههر باسهههههتمدام البروهههههامو اإلحصهههههائي
) ،EXCEL,SPSS(version13ثم حسا الثبات لكل حلقة من حلقات االستباوة ومواها تهم
الحصول على معامل ثبات االستباوة ككهل  ،ويسهاوى ( )2 ,89بالوسهبة لدراسهة الوافه  ،عوهد
(ن)=  22عههدد أف هراد العيوههة التجريبيههة ،ممهها يههدل علههى أن االسههتباوة علههى درجههة مرتفعههة مههن
الثبات ،وصالحة للتالبيا على أفراد عيوة الدراسة.

صدق األداة:

-4

ويقصد بصدا االستباوة مقهدرتاا علهى فيهاس مها ورهعت مهن أجله  ،وفهد تهم التحقها مهن
صدا االستباوة بأكثر من الريقة ،حيث تم الحرص على وزول الميدان وتالبيها االسهتباوة دون
اللجوء إلى الوسائل األمرى للتالبيا مثل إرسال االستمارت عن الريا البريهد  ،وتهم التحقها مهن
صدا األدات عن الريا:
 الصههدا التههاهر  :فقههد تههم تصههميم االسههتباوة بحيههث تكههون صههادفة-بقههدر اإلمكههان –صههدفًا
تاهريا فقد كاوت التعليمهات وارهحة والعبهارات محهددت اإلجابهة ،وال تسهب إرهافًها للمجيبهين
ً

عن األدات ،حيث كاوت اإلجابة عن األدات تتمثل في ور ع مهة (√) أمهام كهل مؤرهر فهي
االمتيار الذ يمثل درجة تحقق في الواف .
 صههدا المحكمههين :حيههث تههم بوههاء االسههتباوة فههي صههورتاا المبدئيههة وعررههاا علههى بع ه
أساتذت كليات التربيهة للتحكهيم ،والتأكهد مواها واعهادت صهياغتاا إذا مها كاوهت الصهياغة غيهر
م ئمههة والتأكههد مههن أن المؤر هرات الموجههودت تحههت كههل حلقههة مههن الحلقههات تقههيس بالفعههل
المعرفة التي تعبر عواا .ثم التأكد من المحتوى ومدى صياغة المؤررات وتغاليتاها لجميه
المحاور .وبذل تم التأكد من صدا االستباوة عن الريا المحكمين.
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 الصدا الذاتي:حيث أوه كلمها كاوهت االسهتباوة علهى درجهة عاليهة مهن الثبهات كاوهت بالتهالي
على درجهة عاليهة مهن الصهدا ،وفهد تهم حسها معامهل ثبهات االسهتباوة ،وموه تهم حسها
معامل الصدا الذاتي(.)022
حيث إن الصدا الذاتي =

معامل الثبات = 2.92 = 2.89

وتدل هذه القيم لمعامهل الصهدا علهى أن االسهتباوة علهى درجهة عاليهة مهن الصهدا .وبعهد
التأكد من ثبات االستباوة وصدفاا ،صارت على صورتاا الواائيهة ،القابلهة للتالبيها علهى عيوهة
الدراسة.

ثانيًا -عينة الدراسة
وبعه

هردا ممثلههة فههي أعرههاء هيئههة التههدريس ومعههاوويام بههدرجاتام الممتلفههة،
بلغههت ( )072فه ً

مههن أعرههاء فريهها الجههودت بكليههات التربيههة بالمحافتههات الههث ث(أس هوان-فوهها-سههوهاج)،

فردا -وموزعة على الوحو التالي:
بوسبة  - % 29.7من المجتم األصلي واجمال ً 220
جدول( ) 2يورأ عدد أفراد عيوة الدراسة بكليات التربية على محافتات صعيد مصر
عدد معاووي أعراء

عدد فريا

المحافتة

عدد أعراء

هيئة التدريس

هيئة التدريس

60

كلية التربية بأسوان

22

02

0

كلية التربية بقوا

22

02

2

26

كلية التربية بسوهاج

20

9

0

20

المجمو

009

22

7

072

الجودت بالكلية

المجمو

(*)

عرهوا،
(*) حيث إجمالي عدد أعراء هيئة التدريس بكلية التربية -جامعة أسهوان 29
ً

عروا.أما عدد أعراء هيئة التدريس بتربية فوا -جامعهة
ومعاووي أعراء هيئة التدريس 02
ً

عروا من معاووي أعرهاء هيئهة التهدريس ،وعهن كليهة التربيهة
عروا 02 ،
جوو الواد 92
ً
ً
جامعهههة سهههوهاج فإجمهههالي أعرهههاء هيئهههة التهههدريس  002عره ًههوا  08 ،عره ًههوا مهههن معهههاووي- 92 -
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عرهوا
أعراء هيئة التدريس ،باإلرافة إلى فريها الجهودت بكهل كليهة والهذ يصهل عهددهم 02
ً

(.)026

ثالثًا -املعاجلة اإلحصائية:
( )0تم استمدام الدرجات الوزوية ا،تية :ث ثة درجات وذل في جمي مؤررات االستباوة .
( )0تم حسا األوزان الوسبية لمؤررات االستباوة باستمدام المعادلة التالية :
2 +0 0+0 2
و = هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
2ن
حيههث  2 ،0 ،0تك ه اررات اسههتجابات درجههة التحقهها (كبيههرت ،متوسههالة ،رههعيفة ) علههى
الترتي  ،ن = عدد أفراد العيوة.
تم تقدير وسبة متوسال ردت الموافقة على كل مؤرر من مؤررات االستباوة كما يلي:
وسهههبة متوسهههال رهههدت الموافقهههة =
=2.67=0-2

أكبهههر درجهههة موافقهههة علهههى المؤرهههر – أفهههل درجهههة موافقهههة
عدد االمتيارات

2

ويمكههن تقههدير الحههدود المحتملههة لدمالههاء لحسهها مهها يسههمى بالمالههأ المعيههار وذل ه
بتقدير المالأ المعيار بالوسبة لمتوسال ردت الموافقة على كل مؤرر من مؤررات االستباوة.
( )2للتعههرف علههى درجههة تحقهها المحههور فههي الوافه  ،تههم ترتيه األوزان الوسههبية وتالبيهها حههدود
الثقة كالتالي:
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 تم تحديد متوسال ردت االستجابة ،لكل مؤرر من مؤررات االستباوة من الع فة:
الدرجة الوزوية ألعلى درجة موافقة -الدرجة الوزوية ألفل
درجة موافقة متوسال ردت االستجابة(أ)= —————————————————
عدد احتماالت اإلجابة

0–3
أ

6

= ــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــ = ( 1620
3
3

ي ج ي ال حاور )

ويكون توزي متوسالات أفراد العيوة متجم ًعا حول المتوسال الحقيقي (.)2.67
 تم تحديد المالأ المعيار لمتوسال درجة االستجابة من الع فة:

أ×
المالأ المعيار (خ.م) =

هههههههههههههههههههههههههههههه
ن

حيث( أ) هي وسبة متوسال درجة االستجابة ، 2.67

= – 0أ ،ن عدد أفراد العيوة.

 تههم تعيههين حههدود الثقههة التههي تحصههر المههدى الههذ يحههدد وجههود متوسههالات إجابههات األف هراد فيه
حول المتوسال الحقيقي ( وسبة متوسال ردت الموافقة ) كما يلي:
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حتديد حدود الثقة لعينة الدراسة كما يلي :
 إذا اوحصهههرت وسهههبة متوسهههالات االسهههتجابات ألفهههراد العيوهههة للمؤرهههر بهههين(+2.67المالهههأ
المعيهههار ×  - 2.67 ( ،)0.96المالهههأ المعيهههار ×  ) 0.96اعتبهههرت اسهههتجابات أفهههراد
العيوة على تل المؤررات متحققة بدرجة متوسالة.
 إذا كاوت وسبة متوسالات االستجابات لدفراد أكبر من أو تساو ( + 2.67المالهأ المعيهار
×  ) 0.96اعتبر أن هوا اتجاه وحو التحقا بدرجة كبيرت على مرمون هذا المؤرر.
 إذا كاوت وسبة متوسالات االستجابة لدفراد أفل من أو تسهاوى(  - 2.67المالهأ المعيهار
×  ) 0.96اعتبر أن هوا اتجاه رعيف وحو تحقا مرمون هذا المؤرر.
 تم حسا حدود الثقة وفقًا للع فة السابقة لعيوة الدراسة ،وذل عود (ن) = 072
2.22×2.67
المالأ المعيار (خ.م) =

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

=2.226

072
وبالتالي حهدود الثقهة لوسهبة متوسهال االسهتجابة تتهراوح مها بهين × 2.226( + 2.67
 2.72 = ) 0.96كحههد أفصههى ،ومهها بههين  2.67هههههههه ( 2.62 = ) 0.96 × 2.226كحههد
أدوى ،وباذا تكون حدود الثقة في استجابات أفراد العيوة الكلية ههي (  2.72و  ) 2.62فهإذا
زادت وسهبة متوسهال االسهتجابة علههى المؤرهر فهي االسهتباوة عههن ( ) 2.72فيكهون هوها اتجههاه
موج أو فو بالحكم على تحقيا المؤرر بدرجة كبيهرت فهي الوافه  ،واذا وقصهت عهن ()2.62
فيكههون هوهها اتجههاه رههعيف وحههو الحكههم بتحقهها ذل ه المؤرههر فههي الواف ه  ،أمهها إذا وف ه الههوزن
الوسبي بين الحدين فإن التحقا يكون متوسالًا.

- 92 -

تقويم األداء المؤسسي لكليات التربية بمحافظات صعيد مصر ......

رابعا :نتائج الدراسة وتفسريها
( )0الوتائو الماصة بحلقة تقويم فلسفة كلية التربية وأهدافاا
جدول ( ) 4حلقة تقويم فلسفة كلية التربية وأهدافها
المؤشرات

م

ت**

و*

ينظر لألهداف على أنها أطر مرشدة للوفاء برسالة الكلية وتحقيق رؤيتها.
1

++

1

+

.

+

0

+

3

+

18

+

0

8700

-

11

8743

-

13

8749

-

12

+

.

++

2

+

4

+

9

87.0
ترتبط أهداف الكلية بإطار زمني محدد لتحقيقها.

87.0

2
يتم اعتماد أهداف الكلية وتوثيقها.

87.4

3
أهداف الكلية المراد تحقيقها واضحة.
4
0

87.2
يتم التعريف بفلسففة الكليفة وأهفدافها لفدض أعضفاء هيتفة التفدريئ والمسفتولي
بالكلية.

87.8

هناك ارتباط بي األنشطة ومهمة الكلية وأهدافها.
87.8

.
توضع قواعد لسلوك الموظفي وأعضاء هيتة التدريئ والطالب.
.
لدض الكلية بروتوكوالت لضمان المناهج المقدمة في مواقع أجنبية.
0
يشارك العاملون في تخطيط وتنفيذ عمليات تقويم األداء.
9
18

االهتمففام بففالخريجي م ف حيفف ،ااعففدادت والتخصصففاتت والنوعيففة والمسففتوض
ومدض مالءمتهم لسوق العمل.

11

يتفففوفر بالكليففففة القيففففادات المففففؤثرة التفففي ترسففففط أسففففالي التفكيففففر والتخطففففيط
االستراتيجي.

87..
87.0

مراعاة األهداف التنظيمية وطبيعة ووظائف كل إدارة أو قسم داخل الكلية.
87.1

12
توفر الكلية االحتياجات التدريبية للعاملي بصفة دورية.

87.1

13
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الوزن النسبي للحلقة

* و= الو

87.4

الن بي **ت= ترتي ال ؤشر ()++تحق ال ؤشر بدرجة كبيرة

(:)+تحق ال ؤشر بدرجة تو طة ( )-ضعف تحق ال ؤشر .
اترههأ مههن الجههدول السههابا تحقهها بع ه

مؤر هرات هههذا المحههور بدرجههة كبيههرت مثههل:

المؤرههر(" )0الوتههر لدهههداف علههى أواهها أالههر مررههدت للوفههاء برسههالة الكليههة وتحقيهها رؤيتاهها"،
والمؤرههر (")00ت هوافر القيههادات المههؤثرت التههي ترسههل أسههالي التفكيههر والتمالههيال االسههتراتيجي".
وعلهههى الهههرغم مهههن تحقههها ههههذين المؤرهههرين بدرجهههة كبيهههرت إال أن المحهههور جهههاء متحققًههها برهههكل
متوسال ،األمر الذ يعوي أن الوافه الوتهر فهي بعه

الكليهات رهيء والتالبيها العملهي رهيء

آمر  ،وهذا ما أكدت الوسبة األكبر من استجابات أفراد عيوة الدراسة .
أيرهها المؤرههرات الماصههة بمههدى ورههوح أهههداف الكليههة
كمهها تحققهت بدرجههة متوسههالة ً

المراد تحقيقاا ومراعات األهداف التوتيمية والبيعة ووتائف كل إدارت أو فسم دامل الكلية.

وعن االهتمام بالمريجين من حيث اإلعداد ،والتمصصات ،والووعيهة والمسهتوى ومهدى
م ءمتام لسوا العمل فقد أتارت استجابات عيوة الدراسة أن كليات التربية تاهتم بهذل ولكهن
بدرجة متوسالة ،وفد يرج ذل إلى رعف ارتباال أههداف الكليهة بإالهار زموهي محهدد لتحقيقاها.
هههذا بجاوهه فلههة االهتمههام باالحتياجههات التدريبيههة للعههاملين بصههفة دوريههة .كمهها أن لههيس كههل
أعراء الكلية بممتلف دراجاتام متقن لفلسفة الكلية.
واترأ وجود فصهور فهي بعه

مؤرهرات ههذا المحهور مثهل المؤرهر(" )7سهعي كليهات

التربيهههة لورههه فواعهههد لسهههلو المهههوتفين وأعرهههاء هيئهههة التهههدريس والالههه

" ،والمؤرهههر()9

"مرههاركة العههاملين فههي تمالههيال وتوفيههذ عمليههات تقههويم األداء لههدى الكليههة" ،والمؤرههر(" )8وجههود
بروتوكوالت لرمان المواهو المقدمة في مواف أجوبية" ،األمر الهذ فهد ال يسهاعد عرهو هيئهة
التدريس من تالوير وفس في مجال تمصص .
واترههأ مههن الجههدول السههابا أن أف هراد العيوهة اتفق هوا علههى أن المحههور المههاص بتقههويم
فلسفة كلية التربية وأهدافاا متحقا برهكل متوسهال حيهث جهاءت متوسهال اسهتجاباتام ()2.62
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وهى فيمة تق بين أكبر وأدوهى حهدود الثقهة ،ممها يؤكهد حاجهة كليهات التربيهة بمحافتهات صهعيد
مصهر إلههى تفعيههل فلسهفة هههذه الكليههات وأهههدافاا وعهدم االهتمههام بههذل فهد يههوعكس بالسههل علههى
األداء المؤسسي لتل الكليهات ويملها مرهاكل أمهام العهاملين وأعرهاء هيئهة التهدريس والاله
أن تسهعى لتحسهين أدائاها وتجويهد مهدماتاا رغبهة

وغيرهم ،حيث أن هذه الكليات مهن المفتهر

في الحصول على االعتماد مثل غيرها مهن كليهات التربيهة علهى مسهتوى القالهر ،ومهن ثهم فتهأتي
حلقة هذا المحور للتغل على مثل تل المرك ت وايجاد حلول غير ومالية لمواجاتاا.

وفد ترج الوتائو السابقة لمؤررات هذا المحور إلى:
 عهدم اسهتجابة أداء الكليهة بفعاليهة لتهروف ومتغيهرات البيئهة المارجيهة
والداملية ،وكذل لتوفعات األالراف ذات الع فة.
 عدم الوتر لقياس األداء على أو ررورت إلحهداث التغييهر مهن مه ل معرفهة
وقاال القوت والرعف في الكيان المؤسسي.

( )6النتا ج ال ا ة بحلقة تقويم إدارة الكلية:
جدول ()5حلقة تقويم إدارة الكلية
م

ال ؤشرات

و*

0

تقووووم إدارة الكليوووة ب راجعوووة نتظ وووة ل يا وووت ا و ار وووات ا لضووو ا
الوضو والدقة والن اهة.

1625

6
3
4
5
2
0

تحودد ال عوايير وال وا و ات الال وة لو داء وي كوول طووة و
وتحدد ؤشرات جودة األداء.

طووات الع وول

تقديم علو ات حديثة ودقيقة ع انجا ات الطال للج ور.
إدارة الكلية تر

الرو ال عنوية بي العا لي .

تحدد إدارة الكلية نوع ال عا لة التي يتوقع ا العا لو .
تتيح ا دارة للعا لي ال رص ي ات اذ القرارات وحل ال شكالت.
ت ووتم الكليووة بووربط يا ووت ا ال علنووة بالع ليووة التعلي يووة والبحثيووة و د ووة
ال جت .
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ت**
+

2

+

9

+

8

+

5

+

01

+

01

+

3

1620
1623
1622
1621
1621
1628
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قاو ة بعض القيادات ل تطلبات التغيير التربوي.

+

2

++

0

1659

-

00

1658

-

06

1650

-

03

+

9

اهت ام إدارة الكلية بتلبية احتياجات الطوال ور بوات م والج وات ال عنيوة
 04األ رى .

+

1601

6

ا هت ام بتحليول و و ة العالقوات ي وا بوي كول عنا ور البي وة الدا ليوة
 05والبي ة ال ارجية للكلية.

1654

-

04

+

6

+

9

-

03

1653

-

05

1648

-

02

+

0

+

4

+

2

8
9
01
00
06
03

02

1625

الحوورص ال ا وود و جان و القيووادات عل و ا ووت رارية ال كانووة الوظي يووة
اطر التغيير و يا الدا عية.
بالبعد ع
ضعف التعاو بي الكلية وال جت

ال حلي.

يتوا ر لدي الكلية األدوات ال نا بة لتقييم الرضا الوظي ي ل راد.
الكلية تض

يا ات واضحة و وثقة و علنة لكا ة األطراف.

تحرص ا دارة عل التقييد بتطبي وتن يذ عنا ر الت طيط.

توا ر أ الي ال تابعة وال راقبة والتقييم.

اهت ام الكليوة بال تابعوة ال
09
و الع ل.
61
60
66
63

وتراتيجي وبع ليوات

وت رة لنوواتج األداء دا ل وا ول رجات وا وي

توجد لدى الكلية وحدة دارة األ ات والكوار .
توا ر اللوا ح وا جراءات التنظي ية وتطبيق ا ب وضوعية وش ا ية.
تقوم الكلية بالتقويم ال

ت ر لك اءة و اعلية ا دارة ب ا.

يتوا ر لدى الكلية ج ا إداري
أهدا ا ور الت ا بك اءة و اعلية.

1620

1601

وجود قنوات ات وال عالوة بوي األق وام والوحودات بالكليوة وبوي الكليوات
 00ال اثلة عل ال توى ال حلي وا قلي ي والعال ي .
تتوا ر ر ع ل ت تم بع ليات الت كير والت طيط ا
 08التح ي والتطوير ال ت ري

1602

اند ال وم و حجوم ونوعيوة األع وال الال وة لتحقيو

1620

1650

1624
1620
1625

الو

الن بي للحلقة
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* و= الو

الن بي **ت= ترتي ال ؤشر ()++تحق ال ؤشر بدرجة كبيرة

(:)+تحق ال ؤشر بدرجة تو طة ()-ضعف تحق ال ؤشر.
اترههأ فههي اسههتجابات العيوههة تحقهها مؤرههر واحههد مههن المؤر هرات بدرجههة كبيههرت وهههو
المؤرر(" )9الحهرص الزائهد مهن جاوه القيهادات علهى اسهتمرارية المكاوهة الوتيفيهة ،بالبعهد عهن
مماالر التغيير وغيا الدافعية" مما يؤثر ذل في تالوير إدارت الكلية .
المؤرهرات األمهرى جهاءت بدرجهة متوسهالة مثهل

كما أن استجابات العيوة حول بعه

المؤرههههر( ")02اهتمههههام إدارت الكليههههة بتلبيههههة احتياجههههات الالهههه

ورغبههههاتام والجاههههات المعويههههة

األمرى"،والمؤرر( )7اهتمام الكلية بربال سياسهتاا المعلوهة بالعمليهة التعليميهة والبحثيهة ومدمهة
المجتمهههه " ،والمؤرههههر(" )00فيههههام الكليههههة بههههالتقويم المسههههتمر لكفههههاءت وفاعليههههة اإلدارت باهههها"،
والمؤرهههر(" )2رفههه الهههروح المعوويهههة بهههين العهههاملين" ،والمؤرهههر(")8مقاومهههة بعههه

القيهههادات

لمتاللبههههات التغييههههر التربههههو " ،والمؤرههههر(")0فيههههام إدارت الكليههههة بمراجعههههة موتتمههههة لسياسههههتاا
وممارساتاا لرمان الوروح والدفة والوزاهة".
باإلرافة إلى االهتمهام المتوسهال بهاللوائأ واإلجهراءات التوتيميهة وتالبيقاها بمورهوعية
ورههفافية ،وتقههديم معلومههات حديثههة ودفيقههة عههن اوجههازات الال ه

للجماههور ،وتحديههد المعههايير

والمواصفات ال زمة لدداء في كل مالوت من مالوات العمل وتحدد مؤررات جودت األداء.
وأيرهها بعه

الكليههات تاههتم بدرجههة متوسههالة بإتاحههة الفههرص أمههام العههاملين فههي اتمههاذ

الق اررات وحل المرك ت وتحديد وو المعاملة التي يتوفعاا العاملون.
كما جاءت بع

المؤررات متحققة بدرجة رعيفة وتارت في :المؤرر( ")02رهعف

التعاون بين الكلية والمجتم المحلي" ،والمؤرهر( " )00تهوافر األدوات المواسهبة لتقيهيم الررها
الههوتيفي لدف هراد" ،والمؤرههر(" )00ور ه سياسههات وارههحة وموثقههة ومعلوههة لكافههة األال هراف"،
والمؤرهههر(" )08تهههوافر فهههرا عمهههل تاهههتم بعمليهههات التفكيهههر والتمالهههيال االسهههتراتيجي وبعمليهههات
التحسين والتالوير المستمرين" ،والمؤرر( )02وجود وحدت إلدارت األزمات والكوارث".
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وفد يرج ذل إلى غيا إالار مفاهيمي عهام ومرهتر يصهف ويقهوم األداء؛ ويترهمن
عواصر لرمان الجودت ،واإلدارت اإلستراتيجية والهواو المتهوازن .وههذا مها أكدته دراسهة Juha
Kettunen:2008
كما اترأ من الجدول السابا أن أفراد العيوة الكلية اتفقوا على أن محور تقهويم إدارت
كليههة التربيههة متحقهها برههكل متوسههال ورغههم امههت ف تههرتيبام فههي األوزان الوسههبية،حيث جههاءت
متوسال استجاباتام ( )2.60وههى فيمهة تقه فهي الحهد المتوسهال لحهدود الثقهة ،ممها يؤكهد عهدم
االهتمام الكافي من فبل كليات التربية بتقويم إداراتاا .
باإلرافة إلى ما تواجا كليهات التربيهة بمحافتهات صهعيد مصهر فهي وفتوها الهراهن مهن
تحديات كبرى تتمثل في ررورت تحسين األداء كمالل أساسي من أجل التومية المستدامة.
األمر الذ يحتاج إلى التوج وحو التالوير من م ل سعي تله الكليهات فهي الوصهول
إلهى االعتمهاد وفها المعهايير التهي تحهددها الايئهة القوميهة لرهمان جهودت التعلهيم واالعتمهاد
بجماورية مصر العربية والتي ترمن فيام هذه الكليات بمااراتاا ومسئولياتاا.

( )2الوتائو الماصة بحلقة تقويم أعراء هيئة التدريس والعواصر المساعدت بكلية
التربية:

جدول () 2
حلقة تقويم أعضاء هي ة التدريس والعنا ر ال
م
0

اعدة بكلية التربية
و*

ال ؤشرات
ن بة أعضاء هي ة التدريس للطال

نا بة.
ي ووا أعضوواء هي ووة التوودريس

ت**
+

8

-

05
0
04

1628

6

عوودد ال ووؤت رات والوودورات التووي يشووار
و عاوني م نا

3

يشار عضو هي ة التدريس ب عالية ي أع ال جلس الق م و ي يره
ال جالس واللجا .

++

1680

4

وجود نظام تكا ل لتقييم أداء أعضواء هي وة التودريس و عواوني م دو
حرج.

1659

-
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5
2
0
8
9

ن بة عدد ال عيدي إل أعضاء هي ة التدريس نا بة

+

00

-

02

+

01

+

9

++

3

++

6

++

4

+

06

+

5

+

2

+

0

1624

أعضاء هي ة التدريس إل ال عيني .

كبوور عوودد ون وووبة الووذي لوووم يترقوووا ووو أعضوواء هي وووة التوودريس وووي
واعدي م بالكلية.
يادة ن بة ال عاري /

03

1620

ن بة عدد ني ال عا ل والورش نا بة.
ت داد ن بة ال نتدبي

+

إج الي أعضاء هي ة التدريس.

1652
1622
1620

الودول األجنبيوة /بالن وبة
قلة ن بة الحا لي عل الدرجات الع لية
1605
 01ج الي أعضاء هي ة التدريس الحا لي عل ن س الدرجات

00

قلة إل ام أعضاء هي ة التدريس ب ل ة نظام ا رشاد األكادي ي.

اعت وواد بعووض أعضوواء هي ووة التوودريس عل و التلقووي دو
 06ال حاضرات.

03

ناقشووة ووي

يا أعضاء هي ة التدريس بشكل تكرر.

يثيور عضوو هي وة التودريس وي الطوال
 04العل ي ال ليم.

حو العلوم وال عر وة والت كيور

ينقل عضو هي ة التدريس لطالبه أحد
ه.
 05ت

وا تو ول إليوه العلوم وي جوال

نقوص دا عيوة أعضواء هي وة التودريس و واعليت م للقيوام بوججراء بحوو
 02عل ية.
الو

* و= الو

الن بي للحلقة

1609
1604

1626
1603
1606
1601

1628

الن بي **ت= ترتي ال ؤشر ()++تحق ال ؤشر بدرجة كبيرة (:)+تحق

ال ؤشر بدرجة تو طة ()-ضعف تحق ال ؤشر.
جاءت بع

مؤررات هذا المحور متحققة بدرجة كبيرت سواء في االتجاه االيجهابي أو

اال تجاه السلبي كالمؤرهر الثالهث " :مرهاركة عرهو هيئهة التهدريس بفعاليهة فهي أعمهال مجلهس
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القسهم وفهي غيهره مهن المجهالس واللجهان " ،والمؤرهر الحهاد عرهر ":فلهة إلمهام أعرهاء هيئهة
التههدريس بفلسههفة وتههام اإلررهههاد األكههاديمي " ،والمؤرههر العارههر" فلهههة وسههبة الحاصههلين علهههى
الدرجات العملية من الدول األجوبية /بالوسبة إلجمهالي أعرهاء هيئهة التهدريس الحاصهلين علهى
وفس الدرجات"،والمؤرر الثاوي عرر" اعتماد بعه

أعرهاء هيئهة التهدريس علهى التلقهين دون

موافرة في المحاررات".
إال أن بع

المؤررات جاءت متحققة بدرجة متوسالة سواء فهي االتجهاه االيجهابي أو

في االتجاه السلبي:المؤرر( ")02إثارت عرو هيئهة التهدريس فهي الاله

حه العلهم والمعرفهة

والتفكير العلمهي السهليم" ،والمؤرهر(" )02وقهل عرهو هيئهة التهدريس لال به أحهدث مها توصهل
إلي العلم في مجال تمصص " ،والمؤرر(" )06وقص دافعية أعراء هيئة التدريس وفاعليتام
للقيام بإجراء بحوث علمية" ،والمؤرر(" )8كبر عهدد ووسهبة الهذين لهم يترفهوا مهن أعرهاء هيئهة
التههدريس فههي مواعههديام بالكليههة" ،والمؤرههر(" )6وسههبة عههدد فوههي المعامههل والههورش مواسههبة"،
والمؤرر(")2وسبة عدد المعيدين إلى أعراء هيئة التدريس مواسبة ".
كمهها جههاءت بع ه

المؤر هرات متحققههة بدرجههة رههعيفة مثههل:المؤرههر( ")2وجههود وتههام

متكامههههل لتقيههههيم أداء أعرههههاء هيئههههة التههههدريس ومعههههاوويام دون حههههرج"  ،والمؤرههههر(")0عههههدد
المههههؤتمرات

والههههدورات التههههي يرههههار فياهههها أعرههههاء هيئههههة التههههدريس ومعههههاوويام مواسهههه "،

والمؤرر(")7تزداد وسبة الموتدبين من أعراء هيئة التدريس إلى المعيوين" .
واترأ من الجدول السهابا أن أفهراد العيوهة الكليهة اتفقهوا علهى أن محهور حلقهة تقهويم
أعرهههاء هيئهههة التهههدريس والعواصهههر المسهههاعدت بكليهههة التربيهههة متحقههها برهههكل متوسهههال ورغهههم
امت ف ترتيبام في األوزان الوسبية ،حيث جاءت متوسال استجاباتام ( )2.68وهى فيمهة تقه
في الحد المتوسهال لحهدود الثقهة ،ممها يؤكهد حاجهة كليهات التربيهة بمحافتهات صهعيد مصهر لبهذل
المزيههد تجههاه أعرههاء هيئههة التههدريس والعواصههر المسههاعدت باههدف التغله علههى المرههك ت التههي
تواج تل الفئات بكل كلية من كليات عيوة الدراسة.
وفد يرج تحقا هذا المحور بدرجة متوسالة إلى:
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 رههعف االسههتمدام األمثههل للم هوارد المتاحههة باههدف تقههديم مدمههة تحقهها رغبههة
المستفيدين.
 عهدم القهدرت علهى ترههميص المرهك ت وحلاها ومعرفههة مهواالن القهوت والرههعف
الماصة بأعراء هيئة التدريس والعواصر المساعدت بكلية التربية.
 الوقص في الكوادر البررية المدربة للقيام بقياس األداء وتقويم بالكلية.

( )2الوتائو الماصة بحلقة تقويم الوراال العلمي:
جدول () 0
حلقة تقويم النشاط العل ي
م
0
6
3

ال ؤشرات
هنا تعاو

و*

ي البح العل ي بي األق ام العل ية ال تل ة دا ل الكلية.

نا بة عدد البحو ال نج ة ي ال نة بأق ام الكلية ال تل ة.
نا بة عدد الكت ال ؤل ة الل ال س نوات ال اضية.

4

نظ ت الكلية عد ًدا كا ًيا
نوات ال اضية.

5

نا بة عدد ال ؤت رات العربية والدوليوة التوي توم ا شوترا
ال س نوات ال اضية.

2
0
8
9

هنا
تكو

ال ؤت رات والندوات العل ية والل ال وس
ي وا والل

طة بحثية عل ية شا لة للكلية عل ال دى الق ير والبعيود بحيو
رتبطة بر الة الكلية.

تتوا ر طة بالكلية للو ول بالبح العل ي إل

رحلة الت ويل الذاتي.

قلووة البحووو العل يووة ال نشووورة ووي دوريووات أجنبيووة /بالن ووبة ج ووالي
البحو العل ية ي ق م/كلية/جا عة/دولة.
تابعة عضو هي ة التدريس ا ي تجد ي جال الت
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ص.

ت**

1649

-

03

1653

-

9

1651

-

06

1650

-

00

1655

-

0

1653

-

9

1656

-

01

++

3

+

4

1605

1628
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ي الشعبة الواحدة

ارت اع أعداد الطال
 01التدريس للطال .

ا يؤثر ي تقويم عضو هي ة

ضعف تو ر التج ي ات البحثية والتقنيات الحديثة التي ت اعد وي يوادة
 00النشاط العل ي لعضو هي ة التدريس.
حي ال

التنوع ي البحو العل ية التي تنج
 06وطبيعت ا التكا لية.
يت اعل عضو هي ة التدريس بايجابية و
 03و الء الت ص ارج الكلية.

وتوى والتشواركية

ال وه دا ول الق وم والكليوة

يشوووار عضوووو هي وووة التووودريس وووي شوووروعات وبحوووو
 04ا تشارية ل د ة البي ة وال جت .
05

و ووود ات

يتم تو ير الظروف الثقا ية وال جت عية ال نا بة للبح العل ي.

يتوا ر لجنة لتحقي ا نضباط طبقا ل تطلبات أ انوة البحو العل وي ي وا
 02ينشره أعضاء هي ة التدريس والطال .
الو

* و= الو

الن بي للحلقة

++

0

++

6

1659

-

5

1655

-

0

1650

-

2

1655

-

0

1654

-

8

1685
1602

1659

الن بي **ت= ترتي ال ؤشر ()++تحق ال ؤشر بدرجة كبيرة (:)+تحق

ال ؤشر بدرجة تو طة ()-ضعف تحق ال ؤشر.
جههاءت بع ه

المؤر هرات فههي هههذا المحههور متحققههة بدرجههة كبيههرت س هواء فههي االتجههاه

اإليجههابي أو االتجههاه السههلبي وبصههورت تههؤثر فههي تقههويم أداء عرههو هيئههة التههدريس ؛ حيههث رأت
أفراد العيوهة أن المؤرهر( ")02أعهداد الاله
عرهو هيئهة التهدريس للاله

فهي الرهعبة الواحهدت مرتفعهة ممها يهؤثر فهي تقهويم

" ،كمها أن هوها رهعف فهي تهوافر التجايهزات البحثيهة والتقويهات

الحديثة التي تساعد في زيادت الوراال العلمي لعرهو هيئهة التهدريس" كمها فهي المؤرهر(، )00
والمؤرههر( )8فلههة البحههوث العلميههة المورههورت فههي دوريههات أجوبيههة /بالوسههبة إلجمههالي البحههوث
العلمية في فسم/كلية/جامعة/دولة.
كما جاء مؤرر واحد متحقا بدرجهة متوسهالة وههو المؤرهر( " )9متابعهة عرهو هيئهة
التدريس ما يستجد في مجال التمصص " .وبقية مؤررات ههذا المحهور جهاءت متحققهة بدرجهة
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رههعيفة مثههل :المؤرههر(" )00التوههو فههي البحههوث العلميههة التههي توجههز مههن حيههث المسههتوى،
والتراركية ،والبيعتاا التكاملية" ،والمؤرر(" )02مراركة عرو هيئهة التهدريس فهي مرهروعات
وبحههوث ،ومههدمات استرههارية لمدمههة البيئههة والمجتم ه "  ،والمؤرههر(" )06ت هوافر لجوههة لتحقيهها
"،

االورههباال البقًها لمتاللبههات أماوههة البحههث العلمههي فيمهها يورههره أعرههاء هيئههة التههدريس والاله

والمؤرر( ")6توافر مالة بحثية علمية راملة للكلية على المدى القصير والبعيهد بحيهث تكهون
مرتبالة برسالة الكلية" ،والمؤرر( ")7توافر مالة بالكلية للوصهول بالبحهث العلمهي إلهى مرحلهة
التمويل الهذاتي" ،والمؤرهر(" )2فيهام الكليهة بتوتهيم عهدد كهافي مهن المهؤتمرات والوهدوات العلميهة
م ل الممس سووات المارية."...
واترههأ مههن الجههدول السههابا أن أف هراد العيوههة الكليههة أكههدوا علههى رههعف تحقهها محههور
تقويم الوراال العلمهي حيهث بلهغ متوسهال الهوزن الوسهبي للمحهور ككهل( )2.29وههي فيمهة أفهل
من الحد األدوى لحدود الثقة ،وفد يرج سهب ذله إلهى القصهور فهي وتهم إعهداد أعرهاء هيئهة
التدريس بما يكفل تومية فهدراتام ،ورهعف ربهال بحهوث أعرهاء هيئهة التهدريس بمالهال التوميهة،
وعدم اهتمام جاات التوفيذ بما يجري أعرهاء هيئهة التهدريس بالجامعهات والمراكهز البحثيهة مهن
تجهار وبحههوث .ممها يؤكههد أن كليهات التربيههة بمحافتهات صههعيد مصهر فههي حاجهة إلههى االهتمههام
باذا الجاو .

( )2الوتائو الماصة بحلقة تقويم البرامو الدراسية والال

والمريجين:

جدول () 8
حلقة تقويم البرا ج الدرا ية والطال وال ريجي
م

ال ؤشرات

و*

0

إعوداد وا و ات البورا ج التعلي يوة ال تل وة بالكليوة طبقوا ل تطلبوات
ال عايير ال رجعية التي ا تارها كل برنا ج.

1628

6

كبر حجم ال ادة الدرا ية بالن بة لطبيعت ا و وا
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ات ا.

ت**
+

2

+

0

1620
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3
4
5
2
0
8
9

تؤ ذ شكاوي الطال بنوع

04
05
02
00
08
09

قارنووة

بعض ال قررات التي تدرس للطال

ت دم ع ل م ي

وووات

نة التدريس.

يت م النظام الدرا ي بال رونة والك اءة.

+

9

+

01

+

4

+

5

+

2

+

01

+

03

-

02

+

01

-

04

+

8

+

06

+

0

+

00

1625
1624
1600

تدني ال د ات ال قد ة للطال بالكلية.

1601

علو وات كا يوة و

و وة عو البورا ج واألنشوطة

وووي ت ووو يم البووورا ج (ال ت

وووي  -ال

وووت يدي -

يت م أ لو التقويم بالك اءة.

1628
1624
1621

الل واق أجنبية.

تحديد األهداف التربوية ل قررات كل برنا ج.
كل برنا ج تعلي ي(ق م عل ي) يحت ظ ب لف لكل قرر.
تتم تابعة تن يذ ال حتوى الدرا ي.

1652
1624

1659
1622

تتوا ر الرعاية الطبية ال نا بة للطال .
تت م أ الي التدريس والتعليم والتعلم بالك اءة وال عالية.
تت م ال ناهج التعلي ية بالجودة

++

0

1604
1605

تعلوو إجوووراءات وشوووروط قبوووول الطوووال وتوووو يع م علووو الت
الل دليل الطال  -ا رشاد الطالبي
ال تل ة

تشج الكلية التعليم ع بعد

++

6

1658

قلة التج ي ات التدري ية بالكلية.

تنووووع ال شووواركي
 00ال براء)..-

03

الجدية

نا ووبة عوودد ال وواعات النظريووة لل قوورر والتووي يقضووي ا الطالو
بعدد ال اعات الع لية أو التطبيقية.

تتيح الكليوة للطوال
 01التي تقد ا.

06

قبل ال

ولي بالكلية.

-

05

حي الحداثة واأل الة والتطور.
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تلف جوان ال قورر وي و ولة وي ور دو إ وراف

يغطي ا تحا
 61أو تعقيد.

+

01

+

0

+

01

+

3

-

05

-

08

+

9

+

0

+

3

+

3

وجووود يليووة للتحق و و قيووام عضووو هي ووة التوودريس بالت ووحيح بن ووه
 31وعدم إنابة يره ي ذل ب ا تجي ه اللوا ح والقواني الجا عية.

+

06

حداثوة البورا ج التعلي يوة وارتباط ووا بوالتطورات ال وريعة وي ال جووا ت
 30ال عر ية ذات العالقة.

+

00

-

00

توونظم الجووداول الدرا ووية نظريووا وع ليووا لح وو ا ووتغالل ج وود ووقووت
 60الطال وتأثيره عل التح يل األكادي ي.
ي ت دم ال وريج األن واط التعلي يوة ال تنوعوة ب وا يتنا و
 66التعلي ية.

و ال واقوف

تتنووووووووع ا تبوووووووارات لتشووووووو ل (الع ليوووووووة والتحريريوووووووة والشووووووو ية
 63وال قابالت.)...
64

م الطال ل

تويات التقويم و ؤشرات األداء ي كل

تتنا و أعوداد الطوال ال قبوولي
 65عا ل -أج ة)
62
60
68
69

36

توى.

يتردد الطال عل
قلة دا

راك

ه.

ادر ال علو ات بالكلية و ارج ا.

الطال للدرا ة واتجاهاته نحو بي ة الدرا ة.

يشار الطال

ي األنشطة ب تل ة أنواع ا دا ل الكلية و ارج ا.

هنا برا ج اعلة للترويج وجل الطال الوا دي .

الو

* و= الو

1620
1624
1606

1658

و ال ووارد ال تاحوة بالكليوة(قاعووات-

يتق ال ريج ال عارف وال ارات وا تجاهات ال ت لة ب ادة ت

1624

1654
1625
1620
1606
1606
1626
1623

1655

الن بي للحلقة

الن بي **ت= ترتي ال ؤشر ()++تحق ال ؤشر بدرجة كبيرة

(:)+تحق ال ؤشر بدرجة تو طة ()-ضعف تحق ال ؤشر.
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اترههأ فههي اسههتجابات العيوههة تحقهها بعه

المؤرهرات بدرجههة كبيههرت س هواء فههي االتجههاه

اإليجههابي أو السههلبي مثههل :المؤرههر (" )2فلههة التجاي هزات التدريسههية بالكليههة" ،والمؤرههر (" )2
مواسبة عدد الساعات الوترية للمقرر والتي يقرياا الالال مقاروهة بعهدد السهاعات العمليهة أو
التالبيقية".
إال أن استجابات العيوة حول بعه

أيرها
المؤرهرات األمهرى جهاءت بدرجهة متوسهالة ً

فههي االتجههاه السههلبي واالتجههاه االيجههابي مثههل :المؤرههر (" )09مرههاركة الال ه

فههي األورههالة

بممتلفهههة أوواعاههها دامهههل الكليهههة ومارجاههها" ،والمؤرهههر (" )8اتسهههام الوتهههام الدراسهههي بالمرووهههة
والكفههاءت" ،والمؤرههر (" )9تههدوي المههدمات المقدمههة للال ه

بالكليههة" ،والمؤرههر (" )02إتاحههة

معلومههات كافيههة ومفاومههة عههن البهرامو واألورههالة التههي تقههدماا الكليههة" ،والمؤرههر (" )00تههوتم
وعملي ها لحسههن اسههتغ ل جاههد ووفههت الالال ه وتههأثيره علههى التحصههيل
وتري ها
الجههداول الدراسههية
ً
ً
األكههاديمي" ،والمؤرههر (" )07تههردد الال ه
والمؤرهههر ( ")7بعههه

علههى مراكههز مصههادر المعلومههات بالكليههة ومارجاهها"،

المقهههررات التهههي تهههدرس للالههه

والمؤرر ( ")07تتوافر الرعاية الالبية المواسبة للال

ال تمهههدم عملاهههم فهههي ماوهههة التهههدريس"،
".

وعلى الرغم من ذل فقد أكدت اسهتجابات العيوهة علهى رهعف تحقها بعه

المؤرهرات

األمهرى مثهل :المؤرهر ( " )02كهل بروهامو تعليمهي(فسهم علمهي) يحهتفت بملهف لكهل مقهرر"،
والمؤرههر (")2أمههذ رههكاو الال ه

بوههو مههن الجديههة مههن فبههل المسههئولين بالكليههة" ،والمؤرههر

(" )02ترجي التعليم عهن بعهد مهن مه ل موافه أجوبيهة" ،والمؤرهر (" )20تهوافر بهرامو فاعلهة
للترويو وجل الال

الوافهدين" ،والمؤرهر ( )02تواسه أعهداد الاله

المقبهولين مه المهوارد

المتاحة بالكلية(فاعات-معامل -أجازت)".
واترأ من الجدول السابا أن أفراد العيوة الكلية اتفقوا علهى أن محهور تقهويم البهرامو
الدراسهههية والالههه

والمهههريجين متحقههها برهههكل متوسهههال ورغهههم امهههت ف تهههرتيبام فهههي األوزان

الوسههبية،حيث جههاءت متوسههال اسههتجاباتام ( )2.62وهههى فيمههة تقه فههي الحههد المتوسههال لحههدود
الثقة ،مما يؤكد على عدم االهتمام الكافي بالبرامو الدراسية والال

- 027 -

والمريجين.

تقويم األداء المؤسسي لكليات التربية بمحافظات صعيد مصر ......

وفههد يرج ه سههب تحقهها محههور" تقههويم الب هرامو الدراسههية والال ه

والمههريجين" بدرجههة

متوسالة إلى ما يلي:
 وهههدرت وجهههود مراكهههز تهههدري للمررهههد األكهههاديمي علهههى مسهههتوى كليهههات التربيهههة
لتالوير أعراء هيئة التدريس.
 جمهههود المالههههال الدراسههههية المقههههررت والموههههاهو ،ورههههعف م حقتاهههها لمعاليههههات
العصر.
 االوفصال بين المؤسسات الجامعية ،ومتاللبات التومية في المجتم .
أن

 افتقههار مؤسسهههات التعلههيم الجهههامعي لثقافههة الجهههودت ،التههي مهههن المفتهههر
تكون سابقة على التالبيا.
وهذا ما أكدت دراسة :عالية عبد الصادا ،عارور عيد1112:د"

( )6الوتائو الماصة بحلقة تقويم الموارد البررية والمالية بالكلية:
جدول ()9
حلقة تقويم ال وارد البشرية وال الية بالكلية
ال ؤشرات

م

و*

رعة ا تجابة الكلية ي تلبيت ا لالحتياجات الال ة نجا األع ال.

ت**
+

5

+

3

3

ت تلوو الكليووة القوودرة علوو يووادة إ كانات ووا و واردهووا بال شوواركة وو
ؤ ات أ رى ثل و ارة التربية والتعليم.

+

4

4

ت ع الكلية لتو ير ا كانات والت يالت ال ادية والتكنولوجية الال ة
ل يادة تد األداء وتح ي ا نتاجية.

+

0

+

5

-

8

+

6

+

2

0
6

5
2
0
8

ا

تث ار األ ثل للطاقات البشرية ال تو رة .

قدرة الكلية عل ا ت دام وتوظيف كل ورد
ت تل الكلية القدرة عل تنوي
تحق الكلية التوا
ع ء الع ل.
ال عي ال

1625
1620

ال وارد ال ادية.

ادر الت ويل.

ي تو ي ال وارد البشرية عل ا دارات بناء عل

ت ر ل يادة تنوي ال وارد وا كانات ب تلف أنواع ا.
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1622
1606
1625

1659
1628
1624
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9

تو ير الال رك ية ي ت

يص وتو ي ال وارد وا كانات.

تو ع الكلية ال وارد البشرية علو ا دارات ال تعوددة و قوا ل وا و ات م
الو ف الوظي ي.
 01وب ا يتنا
الو

* و= الو

الن بي للحلقة

+

0

+

4

1620
1622

1625

الن بي **ت= ترتي ال ؤشر (:)+تحق ال ؤشر بدرجة تو طة (-

)ضعف تحق ال ؤشر .
جاءت كل مؤررات هذا المحهور متحققهة بدرجهة متوسهالة فيمها عهدا المؤرهر( )6فقهد
جاء متحقا بدرجة رعيفة من وجاة وتر عيوة الدراسة.
حيث رأت الوسبة األكبر مهن جملهة أفهراد عيوهة الدراسهة أن كليهات التربيهة فهي تقويماها
لمحههور المهوارد الماليههة والبرههرية جههاء متحقهها بدرجههة متوسههالة حيههث تقههوم تله الكليههات  :فههي
المؤرهر ( )2بتهوفير اإلمكاوهات والتسهاي ت الماديهة والتكوولوجيهة ال زمهة لزيهادت تهدفا األداء
وتحسهين اإلوتاجيهة ،والمؤرهر (" )7محاولهة تحقيها التهوازن فهي توزيه المهوارد البرهرية علهى
اإلدارات بواء على ع ء العمهل" ،والمؤرهر (" )0االسهتثمار األمثهل للالافهات البرهرية المتهوفرت"،
والمؤرر ( ")2محاولة استمدام وتوتيف كل مورد من المهوارد الماديهة" ،والمؤرهر ( ")8السهعي
المسههتمر لزيههادت توويه الم هوارد واإلمكاوههات بممتلههف أوواعاهها" ،المؤرههر ( )9تمصههيص وتوزيه
الموارد واإلمكاوات بالريقة المركزية".
إال الوسبة األكبهر مهن اسهتجابات عيوهة الدراسهة حهول مؤرهر السهادس فقهد أكهدوا علهى
رعف تل الكليات في فدرتاا على تووي مصادر التمويل.
واترأ من الجدول السابا أن أفراد العيوة الكلية اتفقوا علهى أن محهور تقهويم المهوارد
البررية والمالية بكليات التربية عيوة الدراسة متحقا بركل متوسال ورغم امهت ف تهرتيبام فهي
األوزان الوسبية ،حيث جاءت متوسال اسهتجاباتام ( )2.62وههى فيمهة تقه فهي الحهد المتوسهال
لحدود الثقة ،مما يؤكد على عدم االهتمام الكافي بالموارد البررية والمالية.
وفههد يرجه سههب تحقهها محههور" تقههويم المهوارد البرههرية والماليههة بكليههات التربيههة عيوههة
الدراسة " بدرجة متوسالة إلى ترمم الاياكل اإلدارية ،وتقادم الوتم اإلداريهة والماليهة ،ورهعف
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اإلمكاوات المادية لكليات التربية متمثلة فهي مباوياها ومعاملاها وتجايزاتاها ومكتباتاها وموازوتاها
المالية.
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( )7الوتائو الماصة بحلقة تقويم المباوي التعليمية والتجايزات والوسائل الماصة
بالكلية:

جدول () 01
حلقة تقويم ال باني التعلي ية والتج ي ات والو ا ل ال ا ة بالكلية
م
0
6
3
4
5
2
0
8

ال ؤشرات
يتوا ر عدد كاف

و*

التج ي ات وو ا ل ا يضا بقاعات التدريس.

ال ة ال بن التعلي ي بالن بة لعدد الطال .
يتوا ر عدد كاف
يتم

-1652

التج ي ات وو ا ل ا يضا لل عا ل .

يانة ال عدات والتج ي ات ب

ة دورية.

ال ة بن ال كتبة و را ق ا والتج ي ات وو ا ل ا طالع.
تو ر وك اية تج ي ات ال بن ا داري و را قه.
تتم

يانة ال باني العا ة وتج ي ات ا.

دى تو ير و ال ة بن و كات ال د ات.

الو

* و= الو

+1622

الن بي للحلقة

ت**
0
4

+1625

6

-1653

2

+1621

3

-1655

5

-1651

0

-1645

8
1652

الن بي **ت= ترتي ال ؤشر (:)+تحق ال ؤشر بدرجة تو طة (-

)ضعف تحق ال ؤشر .
اترهههأ مهههن الجهههدول السهههابا أن بعههه

المؤرهههرات متحققهههة بدرجهههة متوسهههالة مثهههل

:المؤرههههر(" )0تههههوافر عههههدد كههههاف مههههن التجايههههزات ووسههههائل اإليرههههاح بقاعههههات التههههدريس"،
والمؤرر( ")2تهوافر عهدد كهاف مهن التجايهزات ووسهائل اإليرهاح للمعامهل" ،والمؤرهر( )2مبوهى
المكتبة ومرافقاا م ئم ببع

الكليات.
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كمههها جهههاءت بعههه

المؤرهههرات متحققهههة بدرجهههة رهههعيفة وتاهههرت فهههي  :المؤرهههر()0

"م ءمة المبوهى التعليمهي بالوسهبة لعهدد الاله

" ،والمؤرهر(" )6تهوفر وكفايهة تجايهزات المبوهى

اإلدار ومرافقههه " ،والمؤرهههر(" )2صهههياوة المعهههدات والتجايهههزات بصهههفة دوريهههة" ،والمؤرهههر()8
"م ءمة مبوى ومكات المدمات".
واترههأ مههن الجههدول السههابا أن أف هراد العيوههة الكليههة أكههدوا علههى رههعف تحقهها محههور
تقويم المباوي التعليمية والتجايزات والوسائل الماصة بالكليهة رغهم امهت ف تهرتيبام فهي األوزان
الوسههبية ،حيههث بلههغ متوسههال الههوزن الوسههبي للمحههور ككههل( )2.26وهههي فيمههة أفههل مههن الحههد
األدوى لحدود الثقة ،مما يؤكد حاجة كليات التربية بصعيد مصر إلى رهرورت االهتمهام بالمبهاوي
التعليمية والتجايزات والوسائل التي تعين الال

علهى الهتعلم ،وترهج أعرهاء هيئهة التهدريس

ومعاوويام على تالوير أدائام.

( )8الوتائو الماصة بحلقة تقويم الوحدات ذات الالاب الماص بالكلية
جدول ( ) 00حلقة تقويم الوحدات ذات الطاب ال اص بالكلية

م
0

ال ؤشرات

و*

يتوافر بالكلية وحدات للتقييم الداخلي.

1658

-

4

1659

-

3

1649

-

5
0

6

معاونةةة المامعةةة فةةي القيةةام بروةةالت ا وةةوال فةةي ممةةا تعلةةيم ال ة
تدريب م في مما البحوث.

3

إمرال البحةوث العلميةة ال ادفةة إلة حة الماةاك الوالعيةة التةي توام ةا
موالع العم المختلفة في الممتمع.

4

تقوم بتدري الكوادر الفنية واإلدارية وتقديم االوتاارات المختلفةة ب ةد
خدمة الممتمع وتحقيق هدافه القومية.

+

5

الموةةاهمة فةةي تنفيةةع ماةةرومات المامعةةة وكليات ةةا ومعاهةةدها وت ويةةدها
باحتيامات ا.

+

1620

6

2

تومد روابة ققافيةة وملميةة مةع الكليةات اوخةري وال يعةات العلميةة ملة
الموتوي العربي والعالمي.

1658

-

4

الو

الن بي للحلقة
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* و= الو

الن بي **ت= ترتي ال ؤشر (:)+تحق ال ؤشر بدرجة تو طة (-

)ضعف تحق ال ؤشر .
اترهههأ مهههن الجهههدول السهههابا أن بعههه

المؤرهههرات متحققهههة بدرجهههة متوسهههالة مثهههل :

المؤرهههر ( " )2فيهههام الوحهههدات ذات الالهههاب المهههاص بتهههدري الكهههوادر الفويهههة واإلداريهههة وتقهههديم
االسترهههارات الممتلفههههة باههههدف مدمهههة المجتمهههه وتحقيهههها أهدافههه القوميههههة" ،والمؤرههههر ( ")2
المساهمة في توفيذ مرروعات الجامعة وكلياتاا ومعاهدها ،وتزويدها باحتياجاتاا".
كمهها جههاءت بع ه

المؤر هرات متحققههة بدرجههة رههعيفة مثههل :المؤرههر ( " )0معاووههة

الجامعههة فههي القيههام برسههالتاا س هواء فههي مجههال تعلههيم الال ه

أو تههدريبام فههي مجههال البحههوث"،

والمؤرهر ( " )0تهوافر وحهدات للتقيههيم الهداملي" ،والمؤرهر ( " )6االهتمههام بوجهود روابهال ثقافيههة
وعلمية م الكليات األمرى والايئهات العلميهة علهى المسهتوى العربهي والعهالمي" ،والمؤرهر ( )2
"إجراء البحوث العلمية الاادفة إلى حل المراكل الوافعيهة التهي تواجااها موافه العمهل الممتلفهة
في المجتم " .وفد يرج ذل إلهى الفجهوت الاائلهة بهين الوافه الفعلهي لكليهات التربيهة والمسهتوى
الماللو الوصول إلي سواء لتل الكليات أو وحداتاا وفا بع

معايير الجودت واالعتماد.

واترههأ مههن الجههدول السههابا أن أف هراد العيوههة الكليههة أكههدوا علههى رههعف تحقهها محههور
تقويم الوحدات ذات الالاب الماص بالكلية رغم امت ف ترتيبام في األوزان الوسبية ،حيهث بلهغ
متوسال الوزن الوسبي للمحور ككل( )2.28وهي فيمة أفل من الحد األدوى لحدود الثقهة ،ممها
يؤكد حاجة كليات التربيهة بصهعيد مصهر إلهى رهرورت تفعيهل دور الوحهدات ذات الالهاب المهاص
بالكليههة حتههى يتسههوى لاهها القيههام بههدورها الموههوال به سهواء دامههل الكليههة أو فههي مدمههة المجتمه
المارجي.
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أهم النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة احلالية:
أسفرت الدراسة الحالية عن العديد من الوتائو والتي تارت في صورت مرهك ت تواجه
كليات التربية بمحافتات صعيد مصر والتي سوف يأتي دور فريها حلقهات الجهودت المقتهرح فهي
السعي لحلاا ،وأبرز تل المرك ت:

( )0املشكالت املرتبطة بفلسفة كلية الرتبية وأهدافها:
 فلة االهتمام بمراعات األهداف التوتيمية والبيعة ووتائف كل إدارت أو فسم دامل
الكلية.
 رعف ارتباال أهداف الكلية بإالار زموي محدد لتحقيقاا.
 فلة االهتمام من جاو المسئولين باعتماد أهداف الكلية وتوثيقاا.
 هوا اهتمام متوسال بعملية اال رتباال بين األورالة ومامة الكلية وأهدافاا.
 فلة االهتمام بالمريجين من حيث اإلعداد ،والتمصصات ،والووعية والمستوى ومدى
م ءمتام لسوا العمل.
 بع

الكليات تاتم بدرجة متوسالة بتوفير االحتياجات التدريبية للعاملين بصفة

دورية.
 فلة من أعراء هيئة التدريس والمسئولين بالكلية يعرفون فلسفة الكلية وأهدافاا .
 فلة االهتمام بور فواعد لسلو الموتفين وأعراء هيئة التدريس والال

.

 رعف مراركة العاملين في تماليال وتوفيذ عمليات تقويم األداء .
 االفتقار لوجود بروتوكوالت لرمان المواهو المقدمة في مواف أجوبية.

( )8املشكالت املرتبطة بإدارة كليات الرتبية مبحافظات صعيد مصر:
هوا حرص زائد من جاو
القيادات على استمرارية المكاوة الوتيفية ،يوتو عو البعد عن مماالر التغيير
وغيا الدافعية لدى األغلبية موام.
هوا بع
الكلية بتلبية احتياجات الال

االهتمام من فبل إدارت

ورغباتام والجاات المعوية األمرى.
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اهتمام بع

الكليات بوسبة

متوسالة بربال سياستاا المعلوة بالعملية التعليمية والبحثية ومدمة المجتم .
بع

الكليات تاتم بدرجة

متوسالة بالتقويم المستمر لكفاءت وفاعلية اإلدارت باا.
بع

القيادات تقاوم متاللبات

التغيير التربو .
توافر اللوائأ واإلجراءات
التوتيمية وتالبيقاا بموروعية ورفافية يكون بدرجة متوسالة ببع

الكليات.

فلة االهتمام بتقديم معلومات
حديثة ودفيقة عن اوجازات الال

للجماور.
فلة االهتمام بتحديد المعايير

والمواصفات ال زمة لدداء في كل مالوت من مالوات العمل وتحدد مؤررات جودت
األداء.
تاتم إدارت بع

الكليات بتحديد

وو المعاملة التي يتوفعاا العاملون.
االهتمام بدرجة متوسالة بإتاحة
الفرص للعاملين في اتماذ الق اررات وحل المرك ت.
رعف التعاون بين الكلية
والمجتم المحلي.
رعف توافر األدوات المواسبة
لتقييم الررا الوتيفي لدفراد.
فلة توافر فرا عمل تاتم بعمليات
التفكير والتماليال االستراتيجي وبعمليات التحسين والتالوير المستمرين.
رعف االهتمام بالمتابعة
المستمرت لوواتو األداء داملاا ولممرجاتاا في سوا العمل.
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االفتقار لوجود وحدت إلدارت
األزمات والكوارث.

( )3املشكالت املرتبطة بأعضاء هيئة التدريس والعناصـر املسـاعدة بكليـات الرتبيـة مبحافظـات
صعيد مصر:
فلة إلمام أعراء هيئة التدريس


بفلسفة وتام اإلرراد األكاديمي.

فلة وسبة الحاصلين على الدرجات



العملية من الدول األجوبية /بالوسبة إلجمالي أعراء هيئة التدريس الحاصلين على
وفس الدرجات.
اعتماد بع



أعراء هيئة

التدريس على التلقين دون موافرة في المحاررات.
االهتمام المتوسال بدرجة بإثارت


الال

وحو ح العلم والمعرفة والتفكير العلمي السليم.
وسبة متوسالة من أعراء هيئة



التدريس تاتم بوقل أحدث ما توصل إلي العلم في مجال تمصصام.
وقص دافعية أعراء هيئة


التدريس وفاعليتام للقيام بإجراء بحوث علمية.

وسبة أعراء هيئة التدريس


للال

مواسبة إلى حد ما.
عدد ووسبة الذين لم يترفوا من



أعراء هيئة التدريس في مواعديام بالكلية متوسالة.
وسبة عدد فوي المعامل والورش


مواسبة إلى حد ما.

صغر وسبة غيا أعراء هيئة


التدريس بركل متكرر.
- 006 -

تقويم األداء المؤسسي لكليات التربية بمحافظات صعيد مصر ......

صغر وسبة عدد المعيدين إلى


أعراء هيئة التدريس.

عدم وجود وتام متكامل لتقييم



أداء أعراء هيئة التدريس ومعاوويام دون حرج في بع

الكليات.

عدم مواسبة عدد المؤتمرات



والدورات التي يرار فياا أعراء هيئة التدريس ومعاوويام

املشكالت املرتبطـة بالنشـاط العلمـي

()4

:
زيهادت أعهداد الاله



الواحدت يسب مركلة في تقويم عرو هيئة التدريس للال

فهي الرهعبة

.

رهعف تهوفر التجايهزات البحثيهة



والتقويات الحديثة التي تساعد في زيادت الوراال العلمي لعرو هيئة التدريس.
فلة البحهوث العلميهة المورهورت فهي



دوريات أجوبية /بالوسبة إلجمالي البحوث العلمية في فسم/كلية/جامعة/دولة.
وسههبة متوسههالة مههن أعرههاء هيئههة


التدريس يتابعون ما يستجد في مجال التمصص.

غيهها التوههو فههي البحههوث العلميههة



التي توجز من حيث المستوى ،والتراركية ،والبيعتاا التكاملية.
رهههههعف األعهههههداد المرهههههاركة مهههههن



أعرههاء هيئههة التههدريس فههي مرههروعات وبحههوث ،ومههدمات استرههارية لمدمههة البيئههة
والمجتم .
ال تتهوافر بههبع



الكليههات التههروف

الثقافية والمجتمعية المواسبة للبحث العلمي.
عدم توافر لجوة لتحقيا االورهباال



البقًا لمتاللبات أماوة البحث العلمي فيما يورره أعراء هيئة التدريس والال
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ال تت هوافر بههبع



الكليههات مالههة

بحثيهة علميهة رهاملة للكليهة علهى المهدى القصهير والبعيهد بحيهث تكهون مرتبالهة برسهالة
الكلية.
عههدم ت هوافر مالههة بههبع



الكليههات

للوصول بالبحث العلمي إلى مرحلة التمويل الذاتي.
فلههههة أعههههداد المههههؤتمرات والوههههدوات


العلمية م ل الممس سووات المارية.

عههدم مواسههبة عههدد الكت ه المؤلفههة


م ل الممس سووات المارية.

رعف التعاون في البحث العلمهي


بين األفسام العلمية الممتلفة دامل الكلية.

املشـــــــكالت املرتبطـــــــة بــــــــالربامج

()0

الدراسية والطالب واخلرجيني يف كليات الرتبية مبحافظات صعيد مصر:
فلههة التجاي هزات التدريسههية بههبع


كليات التربية.

حههههههرص بعهههههه



أعرههههههاء هيئههههههة

التههههههدريس علههههههى توههههههو االمتبههههههارات لترههههههمل (العمليههههههة والتحريريههههههة والرههههههفاية
والمقاب ت.)...
فلهههههههة دافههههههه الالالههههههه للدراسههههههههة


واتجاهات وحو بيئة الدراسة.

وسهههبة متوسهههالة لعهههدد المرهههاركين


من الال

في األورالة بممتلفة أوواعاا دامل الكلية ومارجاا.
فلهههة مهههن أعرهههاء هيئهههة التهههدريس



يحرصوا على اتسام الوتام الدراسي بالمرووة والكفاءت.
مواسبة المهدمات المقدمهة للاله


بالكلية إلى حد ما.
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بعهههههه



الكليههههههات تتههههههيأ للالهههههه

معلومات كافية ومفاومة عن البرامو واألورالة التي تقدماا.
بعه



المهواد الدراسههية تتسههم بكبههر

الحجم بالوسبة لالبيعتاا ومواصفاتاا.
الهههبع



ياهههتم بمتابعهههة توفيهههذ

المحتوى الدراسي.
بع



المريجين ال يتقووا المعهارف

والماارات واالتجاهات المتصلة بمادت تمصصام.
ال تغالههي كههل االمتحاوههات ممتلههف



جواو المقرر في ساولة ويسر دون إسراف أو تعقيد.
صههههغر أعههههداد الموههههاهو التعليميههههة



التي تتسم بالجودت من حيث الحداثة واألصالة والتالور.
فلههههة المههههدمات الالبيههههة المواسههههبة


للال

دامل كليات التربية.
عهههههدم فاهههههم الالههههه



لمسهههههتويات

التقويم ومؤررات األداء في كل مستوى.
غيا ترجي التعليم عهن بعهد مهن


م ل مواف أجوبية.

ال تتههههوافر بههههرامو فاعلههههة للتههههرويو


وجل الال

الوافدين ببع

الكليات.
عههههههدم تتواسهههههه أعههههههداد الالهههههه



المقبولين م الموارد المتاحة بالكلية(فاعات-معامل -أجازت).

املشكالت املرتبطـة بـاملوارد البشـرية

() 6
واملالية يف كليات الرتبية مبحافظات صعيد مصر:
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بع ه

-

الكليههات تسههعى لتههوفير

اإلمكاوهات والتسهاي ت الماديهة والتكوولوجيهة ال زمهة لزيهادت تهدفا األداء وتحسهين
اإلوتاجية.
بع

-

الكليات تحقها التهوازن فهي

توزي الموارد البررية على اإلدارات بواء على ع ء العمل.
امت

-

بعه

الكليهات القهدرت علهى

زيادت إمكاواتاا ومواردها بالمراركة م مؤسسات أمرى مثل وزارت التربية والتعليم.
الههههبع

-

يسههههعى باسههههتمرار لزيههههادت

تووي الموارد واإلمكاوات بممتلف أوواعاا.
تتوافر بدرجهة متوسهالة ال مركزيهة

في تمصيص وتوزي الموارد واإلمكاوات.

عهههدم امهههت

-

القهههدرت علهههى توويههه

مصادر التمويل.

املشــــــــكالت املرتبطــــــــة باملبــــــــاني

()7

التعليمية والتجهيزات والوسائل اخلاصة يف كليات الرتبية مبحافظات صعيد مصر:
فلة توافر عدد كاف من التجايزات


ووسائل اإليراح بقاعات التدريس.

فلة توافر عدد كاف من التجايزات


ووسائل اإليراح للمعامل.

رهههههعف م ئمهههههة مبوهههههى المكتبهههههة


ومرافقاا والتجايزات ووسائل االال

ببع

الكليات.
عهههههدم م ئمهههههة المبوهههههى التعليمهههههي


بالوسبة لعدد الال

.
عدم توفر وكفاية تجايهزات المبوهى


اإلدار ومرافق .
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عههههدم االهتمههههام بصههههياوة المبههههاوي


العامة وتجايزاتاا.

عدم توفير وم ئمة مبوهى ومكاته


المدمات ببع

الكليات.

املشـــكالت املرتبطـــة بالوحـــدات ذات

()2

الطابع اخلاص يف كليات الرتبية مبحافظات صعيد مصر:
فيهههههام بعههههه



الوحهههههدات بتهههههدري

الكوادر الفوية واإلدارية وتقديم االسترارات الممتلفة.
مسههاهمة بع ه



تله الوحههدات ف هي

توفيذ مرروعات الجامعة وكلياتاا ومعاهدها ،وتزويدها باحتياجاتاا.
هوا فجهوت فهي دور تله الوحهدات



في معاووة الجامعة للقيام برسهالتاا سهواء فهي مجهال تعلهيم الاله

أو تهدريبام فهي

مجال البحوث.
غيهههههها تههههههوافر وحههههههدات للتقيههههههيم


الداملي بدامل الكلية.

غيا تهوافر روابهال ثقافيهة وعلميهة



م الكليات األمرى والايئات العلمية على المستوى العربي والعالمي.
االفتقهههههار إلجهههههراء بحهههههوث علميهههههة



هادفة إلى حل المراكل الوافعية التي تواجااا مواف العمل الممتلفة في المجتم .

املبحــث الرابــع :تصــور لــدور فريــق حلقــات اجلــودة املقــرتح يف تقــويم وتطــوير األداء املؤسســي لكلي ـات
الرتبية مبحافظات صعيد مصر.
في روء ما أسفرت عو هذه الدراسة مهن وتهائو  ،وتورهيأ أبهرز المرهك ت التهي تعهاوي
موا ها كليههات التربيههة بصههعيد مصههر  ،جههاء المبحههث الراب ه لور ه تصههور ألداور فريهها حلقههات
الجودت المقترح في إيجاد حلول لتل المرك ت ومحاولة تحسين أداء تله الكليهات ،وجهاء ههذا
التصور في المالوات التالية:

أوال -املرحلة التمهيدية لتطبيق أسلوب حلقات اجلودة بكليات الرتبية بصعيد مصر:
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وفههي هههذه المرحلههة تقههوم إدارت كههل كليههة مههن كليههات التربيههة عيوههة الدراسههة بتقيههيم مههدى
م ءمة هذا األسلو للكلية وألعراء هيئة التهدريس والعهاملين بالكليهة وتقيهيم مهدى االسهتعداد
وعمليها لتوفيهذ
وفسهيا
لتقبلاا ،وتقييم الوفت المواس لتقبلاا.واالهتمام بتدري وتأهيهل العهاملين
ً
ً
فكههرت حلقههات الجههودت ،وملهها الههوعي بأهميههة حلقههات الجههودت فههي تحسههين وتالههوير أداء كليههات
التربية ،وتايئة التروف وكل اإلمكاوات لرمان وجاح فلسفة حلقات الجودت .
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ثانيا -مرحلة التخطيط لتطبيق أسلوب حلقات اجلودة بكليات الرتبية بصعيد مصر:
وتتمثل تل المرحلة في كس الدعم المواسه مهن فبهل اإلدارت وكهذل مهن العهاملين بكليهة
التربية ،إرافة إلى تحديد القائمين على اإلرراف والمتابعة والتوفيذ ،واعداد المالال ال زمة.
إرافة إلهى االه

اإلدارت العليها بالجامعهة وادراكاها لمفهاهيم حلقهات الجهودت ،و أدبياتاها و

الدور االيجابي الذ يمكن أن تؤدي لمواجاة مرهك ت كليهات التربيهة وتحسهين األداء ،وجهودت
ممرجاتاا وعملياتاا.

ثالثا -مرحلة تنفيذ أسلوب حلقات اجلودة بكليات الرتبية بصعيد مصر:
تترمن هذه المرحلهة مورهوعات تتاهر التمالهيال ألسهلو حلقهات الجهودت بكليهات التربيهة
عيوهههة الدراسهههة ،وتحديهههد أداور كهههل عرهههو فهههي الايكهههل التوتيمهههي للحلقهههات ومعهههايير امتيهههارهم
واعدادهم وتدريبام ،ويمكهن وره بروهامو تهدريبي ل وتقهال مهن المرحلهة الثاويهة(التمالهيال)إلهى
المرحلة الثالثة(التوفيذ) في مدت تستمر من  7- 6راور.

رابعا -مرحلة عمل أسلوب حلقات اجلودة بكليات الرتبية بصعيد مصر:
ترههتمل هههذه المرحلههة علههى المالهوات التههي تتبه فههي حههل المرههك ت وتحسههين أداء كليههات
التربية حيث عمل حلقات الجودت ،وتقييم األسلو المستمدم في كهل مالهوت مهن مالواتاها ومهن
الممكن أن ترمل تل المالوات :مواعيد اجتما ( )8حلقات مورهو الدراسهة الحاليهة ،وتحديهد
فائمة المرك ت ،وتحديد المركلة وأسالي التعامل معاا ،وتقييم الحلول البديلهة وامتيهار الحهل
أمير تقيهيم المقترحهات المقدمهة
األمثل ،وكتابة التقارير وعر المالة أمام إدارت كلية التربية ،و ًا
مههن فريهها حلقههات الجههودت باسههتمدام األسههالي التههي سههبا ذكرههها فههي اإلالههار الوتههر مههن هههذه
الدراسههههة والتههههي مههههن بيواهههها:أسههههلو العصههههف الههههذهوي ،وجمهههه وتحليههههل البياوههههات ،وممالههههال
باريتو،وممالال السب واألثر.
وفيمهها يلههي تورههيأ عمههل فريهها حلقههات الجههودت وحههو مهها أسههفرت عو ه هههذه الدراسههة مههن
مرك ت ودور كل حلقة في تقديم الحلول المقترحة لتله المرهك ت التهي تواجه كليهات التربيهة
بصعيد مصر:

( )0حلقة فلسفة كلية الرتبية وأهدافها:
- 002 -

تقويم األداء المؤسسي لكليات التربية بمحافظات صعيد مصر ......

تل ه الحلقههة تكههون مسههئولة عههن إيجههاد الحلههول المقترحههة للمرههك ت التههي أسههفرت عواهها
وتائو الدراسة والماصة بفلسفة كلية التربية وأهدافاا ،ومن بين تل المقترحات:
 التوتيم م إدارت الكلية لعقد لقاء موسه مه أعرهاء هيئهة التهدريس وجميه العهاملين
للوفوف على مالة العمل المقترحة وتقويماا.
 مسههاعدت إدارت الكليههة فههي تعههرف التغي هرات المسههتقبلية المتوفعههة ف هي أهههداف الكليههة أو
استراتيجياتاا.
 إعداد وتام إع مي مالور لتعريف المجتم المارجي ببرامو الكلية ومعدل تالويرها.
 مسههاودت إدارت الكليههة لمتابعههة التالههورات العلميههة والمب هرات األجوبيههة فههي فلسههفة ورؤيههة
كلية التربيهة ووتهم تكهوين المعلهم باها ومسهايرت المسهتحدثات بمها يتمارهى مه الثقافهة
المصرية.
 مسهههاعدت إدارت الكليهههة فهههي تحديهههد أولويهههات العمهههل مهههن مههه ل رؤيهههة وارهههحة للوافههه
والمستقبل.
 فيام فريا كل حلقة من حلقات الجودت مه إدارت الكليهة لوره أههداف جديهدت وتعهديل
المالال القائمة لتمدم أفرل مستوى من اإلوجاز الممكن للكلية.
 فيام فريا حلقات الجودت بالتوسيا م إدارت الكلية إلى استم ص الوتائو التي يتعين
إتباعاا لتصحيأ االوحرافات وتحسين األداء م ل فترات زموية محددت.
 ور بروامو مقترح لتوفير االحتياجات التدريبية للعاملين بصفة دورية.

( )8حلقة إدارة كليات الرتبية مبحافظات صعيد مصر:
وتكون مامة هذه الحلقة ما يلي:
 مساعدت أعراء هيئة التدريس على اإللمام بالمتغيرات العالمية المعاصهرت المتصهلة
بالتربية  ،وتأثيراتاا على التعليم في المستقبل.
 التعاون م إدارت الكلية على وجود وحدت إلدارت األزمات والكوارث.
 مسههاعدت كليههات التربيههة -عيوههة الدراسههة -أن تتمالههى دورههها التقليههد  ،وأن تتبوههى
جديدا يتس ليستوع فيادت العمل التربو في المجتم .
دور
ًا
ً
 فيههام فههرا حلقههات الجههودت بالتوسههيا م ه إدارت الكليههة بوره مالههال تلبههي احتياجههات
الال

ورغباتام والجاات المعوية األمرى.
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 تفعيههل الرههراكة مهه مجموعههة كبيههرت مههن المؤسسههات ،لرههمان التغييههر علههى كافهههة
مستويات .
 مسههاعدت فههرا حلقههات الجههودت -بممتلههف تصههويفات  -لتههدعيم االيجابيههات وموههاالا
القوت في األداء الحالي /الفعلي للكلية ،وذله فهي رهوء مها تسهفر عوه االجتماعهات
الدورية لفرا تل الحلقات.
 التغل ه علههى السههلبيات وموههاالا الرههعف فههي األداء الحههالي /الفعلههي إلدارت الكليههة
وذل ه مههن م ه ل مواجاههة كافههة المرههك ت وور ه مال هوات إجرائيههة لحلاهها كههل فههي
حلقات الجودت الماصة ب  ،باألسالي الممتلفة التي تستمدماا تل الحلقات.
 مساعدت إدارت الكلية على وجود وتام فعال لتقييم أدائاا.
 مساعدت إدارت الكلية على اكتسا ماارات تصميم معايير التقهويم القهائم علهى األداء
وهى مقاييس تساعد على إوجاز الماام وأداء األدوار بأفرل ما يمكن.
 ور معايير كمية وووعية لتقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين باا.
 توفير اللوائأ واإلجراءات التوتيمية وتالبيقاا بموروعية ورفافية.
 توافر فرا عمهل تاهتم بعمليهات التفكيهر والتمالهيال االسهتراتيجي وبعمليهات التحسهين
والتالوير المستمرين.
 مساعدت إدارت الكلية على القيام بإتاحهة الفرصهة أمهام العهاملين ل اله

علهى وتهائو

تقويمام.
 إعههداد فري ها عمههل مجاههز بالكليههة يكههون مههن بههين ماام ه تقههديم معلومههات حديثههة
ودفيقة عن اوجازات الال

للجماور.

( )3حلقة أعضاء هيئة التدريس والعناصر املساعدة بكلية الرتبية:
وتكون مامة هذه الحلقة ما يلي:
إراعة روح الفريا بين أعراء هيئة التدريس وبعرام البع

.

توتيم برامو للتومية الماوية ألعراء هيئة التدريس والايئة المعاووة وفها جهدول
زموي معين م ل العام الدراسي.
توتيم ورش عمل لتالوير أداء أعراء هيئة التدريس.
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مساعدت إدارت الكلية لعقد مؤتمرات وودوات بصورت دورية يكون الادف من ورائاها
ترجي كافة األعراء لزيادت فرصة مراركتام في تل المؤتمرات والودوات.
ترههجي أعرههاء هيئههة التههدريس للمرههاركة فههي المجلههة العلميههة المحكمههة بالكليههة
وتوفير الحوافز ال زمة لذل .
تالههوير المههدمات الال بيههة مههن إررههاد أكههاديمي و توجي ه ماوههي وذل ه وفهها مالههال
إستراتيجية وبرامو معدت مسبقًا فبل بداية العام الدراسي.

دراسهة األسههبا التههي تقههف وراء فلههة وسهبة الحاصههلين علههى الههدرجات العمليههة مههن

الههدول األجوبيههة /بالوسههبة إلجمههالي أعرههاء هيئههة التههدريس الحاصههلين علههى وفههس
الدرجات.
ور مالة البتعاث الايئة المعاووة للمارج للحصول على الدرجات الجامعية.
تهههوفير فهههرص مواكبهههة لمسهههتجدات العلهههم ألعرهههاء هيئهههة التهههدريس فهههي ممتلهههف
تمصصاتام.
ور وتام متكامل لتقييم أداء أعراء هيئة التدريس ومعاوويام.
دراسة األسبا من وراء عدم ترفية أعراء هيئة التدريس في مواعديام بالكلية.

( )4حلقة تقويم النشاط العلمي:
وتكون مامة هذه الحلقة ما يلي:
 دراسة الواف الحالي للبحث العلمهي بالكليهة ومعرفهة عهدد األبحهاث التهي تهم تالبيقاها
على أر

الواف  ،واألسبا من وراء عدم تالبيا األبحاث األمرى.

 المساهمة في ور مالة بحثية للكلية ولدفسام الممتلفة.
 دراسههة كيفيههة مرههاركة أعرههاء هيئههة التههدريس فههي مرههاري وبحههوث محولههة مهههن
المارج.
 توفير فاعدت بياوات للبحث العلمهي بكهل كليهة ومترهموة(األبحهاث المورهورت-المالهال
دوريا.
العلمية لدفسام -المؤتمرات والودوات العلمية )...ومراعات تحديثاا
ً

 وجود آلية تساعد في توفير التجايزات البحثيهة والتقويهات الحديثهة التهي تسهاعد فهي
زيادت الوراال العلمي لعرو هيئة التدريس.
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دراسهههههة األسهههههبا مهههههن وراء فلهههههة


البحوث العلمية المورورت في دوريات أجوبية.

 ور بروتوكوالت ترج أعراء هيئة التهدريس للمرهاركة فهي مرهروعات وبحهوث،
ومدمات استرارية لمدمة البيئة والمجتم .
المساهمة في وره مالهة بحثيهة



علمية راملة للكلية على المدى القصير والبعيد بحيث تكون مرتبالة برسهالة الكليهة
ورؤيتاا.
 توفير التحفيز المواس والذ يرج عرو هيئهة التهدريس علهى زيهادت عهدد الكته
المؤلفة.

( )0حلقة الربامج الدراسية والطالب واخلرجيني.
وتكون مامة هذه الحلقة ما يلي:
 تهههوفير آليههههة معيوههههة لمرهههاركة األسههههاتذت والالهههه

فههههي تقهههويم بههههرامو الكليههههة واألمههههذ

بم حتاتام.
 ور مجموعة من التساي ت المواسبة لممارسة األورالة الممتلفة بالكلية.
متابعههههة إعهههههداد مواصهههههفات كافههههة



البهههرامو الدراسههية الممتلفهههة بالكليهههة ،وذل ه لمعالجههة كبههر الحجههم بالوسههبة لالبيعتاهها
ومواصفاتاا.
 توفير التجايزات التدريسية المواسبة م كل تمصص.
 تههوفير مقههاييس وأدوات مقووههة لدراسههة فلههة دافه الالاله للدراسههة واتجاهاته وحههو بيئههة
الدراسههة مههن جاههة ،ومههن جاههة أمههرى فيههاس ررهها الالهه

عههن البههرامو والمههدمات

المقدمة.
 إعههداد آليههة لزيههادت عههدد المرههاركين مههن الاله

فههي األورههالة بممتلفههة أوواعاهها دامههل

الكلية ومارجاا ،ودراسة األسهبا الحقيقيهة التهي تحهول ههؤالء الاله

مهن المرهاركة

في تل األورالة.
 ترجي أعراء هيئة التهدريس للمرهاركة فهي ورش العمهل التهي يعقهدها مركهز القيهاس
والتقههويم بالقههاهرت وذل ه بغيههة تعههرف الجديههد فههي مجههال تقههويم الال ه
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الب هرامو األكاديميههة ،ومراعههات توههو االمتبههارات لترههمل (العمليههة والتحريريههة والرههفاية
والمقاب ت.)...
 تفعيل وحدت مدمات المريجين وتوفير برامو معتمدت إلعدادهم لسوا العمل.
سوويا.
 متابعة المريجين وتوتيم ملتقيات للتوتيف
ً

دامل كليات التربية.

 توفير مدمات البية مواسبة للال

 إيجاد بروتوكوالت تعاون ترج التعليم عن بعد من م ل مواف أجوبية.
 إعداد برامو فاعلة للترويو وجل الال

الوافدين ببع

الكليات.

( )6حلقة املوارد البشرية واملالية بالكلية.
وتكون مامة هذه الحلقة ما يلي:
 البحث عن الرا جديدت لتوفير التساي ت ال زمة للممارسات الفعلية للتعلم الذاتي.
 البحهث عهن الهرا جديهدت لتهوفير اإلمكاوهات والتسهاي ت الماديهة والتكوولوجيهة ال زمهة
لزيادت تدفا األداء وتحسين اإلوتاجية.
 توزيهه المههوارد البرههرية علههى اإلدارات المتعهههددت وفقًهها لمواصههفاتام وبمهها يتواسهه مههه
الوصف الوتيفي.

 مراعههات أن الممصصههات الماليههة للكليههة تسههمأ باالهتمههام بالتههدريس ،والبحههث العلمههي،
ومدمة المجتم مما يحقا أداء عالي الجودت دامل الكلية ومارجاا.
مراعات تحقيها التهوازن فهي توزيه



الموارد البررية على اإلدارات بواء على ع ء العمل دامل كل كلية.
 تهههوفير مجموعهههة مهههن ا،ليهههات لتحديهههد العجهههز والفهههائ

فهههي أعبهههاء التهههدريس وأعبهههاء

اإلرراف العلمي.
 مساعدت إدارت الكلية على تووي مصادر التمويل .

( )7حلقة املباني التعليمية والتجهيزات والوسائل اخلاصة بالكلية.
وتكون مامة هذه الحلقة ما يلي:
 توفير األمن والس مة ومكافحة الحريا وحاالت الالوارئ دامل الكلية.
 توفير عدد كاف من التجايزات ووسائل اإليراح للمعامل.
 ور مالة لتالوير مبوى المكتبة ومرافقاا والتجايزات ووسائل االال
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متابعههههة صههههياوة المبههههاوي العامههههة


وتجايزاتاا.

متابعههههة تجايههههزات المبوههههى اإلدار



ومرافق  ،وم ئمة مبوى ومكات المدمات بالكلية.

( )2حلقة الوحدات ذات الطابع اخلاص بالكلية.
وتكون مامة هذه الحلقة ما يلي:
 مسههاعدت مههدير الوحههدات فههي توتههيم جههدول زموههي لتههدري الك هوادر الفويههة واإلداريههة
وتقديم االسترارات الممتلفة.
 إيجههاد البههدائل المواسههبة لزيههادت مسههاهمة تله الوحههدات فههي توفيههذ مرههروعات الجامعههة
وكلياتاا ومعاهدها ،وتزويدها باحتياجاتاا.
 دراسة وسد الفجوت لدور تل الوحدات فهي معاووهة الجامعهة للقيهام برسهالتاا سهواء فهي
مجال تعليم الال

أو تدريبام في مجال البحوث.

 المساهمة في إيجاد روابال ثقافية وعلميهة مه الكليهات األمهرى والايئهات العلميهة علهى
المستوى العربي والعالمي.
 المرههاركة فههي إج هراء بحههوث علميههة هادفههة إلههى حههل المرههاكل الوافعيههة التههي تواجااهها
مواف العمل الممتلفة في المجتم .

التوصيات:
واوتات ههذه الدراسهة بتقهديم مجموعهة مهن التوصهيات لمسهاعدت كليهات التربيهة بمحافتهات
صعيد مصر على تالبيا أسلو حلقات الجودت ومساعدتاا في حهل مها يوجااها مهن مرهك ت،
ومن بين تل التوصيات:
 .0الههدعم المتواصههل-س هواء المههاد أو المعوههو -مههن فبههل إدارت الجامعههة والمسههاودت مههن فبههل
إدارت الكلية ألواما يمث ن عاملين أساسين من عوامل وجاح أسلو حلقات الجودت.
 .0أن تسعى كليات التربية إلى االرتفا بمستوى المدمات التهي تقهدماا للمجتمه  ،مهن مه ل
الحد من اإلسراف وتقديم المدمة بأفل تكلفة وأعلى كفاءت وفعالية.
 .2أن يتم إعادت هيكلة الايكل التوتيمي للكلية بحيث يساعد ذله علهى وره حلقهات الجهودت
مور التوفيذ ،وتذليل كافة الصعوبات.
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 .2أن يتم امتيار أعراء المجموعات وموسقي الحلقهات بالريقهة واجحهة ،وذله وفقًها لمعهايير
موروعية ،وتحقيقا لمبدأ المراركة التالوعية.

 .2تحقيا التكامل والتوسيا بين جمي العاملين بالكليهة واألفسهام الممتلفهة ،بمها يكفهل العمهل
بروح الفريا ويرمن عوصر المبادرت والمراركة والتالو للعمل في حلقات الجودت.
 .6االتصهههال والتواصهههل الهههدائم بهههين إدارت الكليهههة وفريههها حلقهههات الجهههودت واعههه م اإلدارت بكهههل
تفاصيل بروامو حلقات الجودت.
 .7ررورت اهتمام إدارت الكلية بوتائو حلقات الجودت واعالائام الفرصة لتالبيقاا.
 .8عقد دورات تدريبية دائمة لفريا حلقات الجهودت علهى أسهالي ترهميص وتحليهل المرهاكل
وور الحلول المواسبة لاا .
 .9عقد دورات تدريبيهة لجميه العهاملين لفاهم حلقهات الجهودت واألسهالي التهي تسهتمدماا فهي
تحسين الجودت وحل المرك ت.
 .02أن يههتم اسههتمدام األسههالي اإلحصههائية المواسههبة مههن فبههل حلقههات الجههودت والههذ بههدوره
يساعد في حل المرك ت وتحسين اإلوتاجية والجودت.
 .00الحهرص الههدائم علهى أن يكههون اوعقههاد الحلقهات المقترحههة فههي أوفهات م ئمههة ،وال تتعههار
م جداول أعراء هيئة التدريس.
 .00أن تتملى إدارت الكلية عن الموف من أن حلقهات الجهودت تبهرز جواوه القصهور باها ،إومها
تل الحلقات تساعد إدارت الكلية كفريا عمل في مواجاهة مرهك تاا وايجهاد حلهول سهريعة
وفا مالوات علمية لتل المرك ت.

================
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 .022جمهورية مصر العربية:الهيئة القومية لضماط جتووع التعلتيد واالةتمتاو":الوثيقهة القوميهة لمعهايير
تقويم واعتماد كليات التربية بمصر مستويات :المؤسسة ،والمريجين ،والبرامو".1111 ،

 .022ف تؤاو البه تتي الد تتيو :علهههم الهههوفس اإلحصهههائي وفيهههاس العقهههل البرهههر  ،ل ،2الق تتاهرع :وار التك تتر
العربي ،1555 ،ص ص.691 ،691

 .026شت تتئوط العت تتامليط:بيهههههان بأعرهههههاء هيئهههههة التهههههدريس ومعهههههاوويام :بكليت تتات التربيت تتة بيد ت تواط وقوت تتا
ودوهاج1118،د.
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ثاويا-معامل ألفا كرووباخ لمحاور االستباوة:
 .1حلقة تقويم ل ة كلية التربية وأهدا ا.
Reliabi lity Statisti cs

N of Items
13

Cronbach's
Alpha
.947

 .6حلقة تقويم إدارة الكلية.
Reliabi lity Statisti cs

N of Items
23

 .3حلقة تقويم أعضاء هي ة التدريس والعنا ر ال

Cronbach's
Alpha
.897

اعدة بكلية التربية.
Reliabi lity Statisti cs

N of Items
16

Cronbach's
Alpha
.889

 .4حلقة تقويم النشاط العل ي.
Reliabi lity Statisti cs

N of Items
16

Cronbach's
Alpha
.946

 .5حلقة تقويم البرا ج الدرا ية والطال وال ريجي .
Reliabi lity Statisti cs

N of Items
32

Cronbach's
Alpha
.863

 .2حلقة تقويم ال وارد البشرية وال الية بالكلية.
Reliabi lity Statisti cs

N of Items
10

Cronbach's
Alpha
.917

 .0حلقة تقويم ال باني التعلي ية والتج ي ات والو ا ل ال ا ة بالكلية.
Reliabi lity Statisti cs

N of Items
8

Cronbach's
Alpha
.983

 .8حلقة تقويم الوحدات ذات الطاب ال اص بالكلية.
Reliabi lity Statisti cs

N of Items
6
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معامل ألفا كرونباخ لالستبانة ككل== 87.00+87903+8791.+870.3+8794.+87009+8709.+8794.
8709
0

ثالثا-ا تطالع رأي

قسم أصول الرتبية
ا تطالع رأي
ا م (.........................................................../ا تياري )
الوظي ة......................................................................./
ج ة الع ل.................................................................../
تحية طيبة وبعد
يقود البا

بب

ةط األوا المؤددي لكليات التربية بم افيات صعيو مصر  ،يت

يعتو

مللبتا أداد اتيا لوجتاط المؤددتة فتي تلبيتق المتواخل ال وينتة فتي إوارع األوا ؛ وذلتك
تقتويد األوا
ا
ألط ال اية مط تقويد األوا هو ت ديط أوا المؤددة للوقتو ةلتى أولتة تيهتر تاالت الت دتيط
أيضتا يعتبتر قيتان األوا ضترورع ت توا
والتقتود وتونيقهتا وواردتتها ،و ا

وقال القوع والضع

الت ييتر متط ختالل معرفتة

في الكياط المؤددي.

ومتط نتد فتتكمط مشتكلة الو اردتة ال اليتة فتي أط معيتد كليتات التربيتة تتتقتر إلتى ويتاد تقتويد

أوا شامل ومتكامل يمكط أط يقين التميت فتي أوائهتا ختالل الدتووات الماضتية .إذ يتمركت واقتع
تر متط معلوماتته تتتقتو مصتواقيتها فتي ال كتد
تقتويد األوا تول تقريتر كتتا ع األوا  ،ولعتل كني اا
بموضوةية ةلى الواقع ،وذلك لعود اشتمالها ةلى مؤشرات تقويد مروة وةلميتة م كمتة ،وأدتاليب
تقويد ةلمية توفر النقة في صوق وتائجها وص تها.
وأرجو مط دياوتكد إفاوتوا فيما تواجهه كليتكد مط مشكالت مرتبلة بالم اور التالية:
 .0ال شكالت ال رتبطة ب ل ة كلية التربية وأهدا ا:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
...............................................................
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ال شكالت ال رتبطة بجدارة الكلية:
.........................................................................................................
.......................................................................................
ال شكالت ال رتبطة بأعضاء هي ة التدريس والعنا ر ال اعدة بكلية التربية:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
...............................................................
ال شكالت ال رتبطة بالنشاط العل ي:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
...............................................................
ال شكالت ال رتبطة بالبرا ج الدرا ية والطال وال ريجي :
.........................................................................................................
.........................................................................................................
...............................................................
ال شكالت ال رتبطة بال وارد البشرية وال الية بالكلية:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
..............................................................................
ال شكالت ال رتبطة بال باني التعلي ية والتج ي ات والو ا ل ال ا ة بالكلية:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
..............................................................................
ال شكالت ال رتبطة بالوحدات ذات الطاب ال اص بالكلية:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
..............................................................................
وا ر شكري واحترا ي قد ً ا عل تعاونكم ال اد .
د .راضي عدلي كا ل  -كلية التربية –جا عة أ وا
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