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، ومعػايير ومؤرػرات  أهدافػ  وأهـ المؤسسي األداء تقويـ ماهيةتعرؼ هدفت الدراسة إلى 
كميػات التربيػة بصػعيد  أداء تقػويـ ومبػررات دواعػيتقػويـ األداء المؤسسػيم مػر رػرورة تعػرؼ 

مصػػر ، وتعػػرؼ تمقػػات الجػػودة وأهػػدافإا ومراتػػؿ إحرػػاء وتكػػويف تمقػػات الجػػودة واألسػػاليب 
 وورػػر تصػػور ،المسػػتمدمة مػػف فبػػؿ فريػػؽ تمقػػات الجػػودة فػػي تػػؿ مرػػك ت كميػػات التربيػػة

المؤسسي لكميػات التربيػة بمتافظػات  داءاأل تقويـ في المقترح فريؽ تمقات الجودة دور تفعيؿل
وتـ أمذ ث ث كميات مف كميات التربية بصػعيد مصػر، واسخػتمدـ المػحإو الوصػفي  مصعيد مصر

اسػتط ع رأي يعتمػد عمػى  في تتقيؽ أهداؼ الدراسػة، مػر اسػتمداـ عػدة أدوات وأسػاليب محإػا
، واسػتباحة حي موج  إلى أفراد عيحة الدراسة توؿ ما تواجإػ  كميػتإـ مػف مرػك تالعصؼ الذه

لموفػػوؼ عمػػى وافػػر أداء كميػػات التربيػػة بمتافظػػات صػػعيد مصػػر ومػػا تواجإػػ  مػػف مرػػك ت، 
المرػػك ت، وتػػـ تطبيػػؽ تمػػؾ األسػػاليب المسػػتمدمة مػػف فبػػؿ تمقػػات الجػػودة فػػي تػػؿ وبعػػض 

ريس والإيئة المعاوحػة إرػافة إلػى بعػض مػف أعرػاء األدوات عمى عيحة مف أعراء هيئة التد
( فرًدا، وتوصػمت الدراسػة إلػى 072، وطخبقت الدراسة عمى عيحة فوامإا) فريؽ الجودة بكؿ كمية

 مجموعة مف الحتائو،أهمإا ،ما يمي:

 هحاؾ اهتماـ متوسط بعممية االرتباط بيف األحرطة ومإمة الكمية وأهدافإام 
 متوسطة بتوفير االتتياجات التدريبية لمعامميف بصفة دوريةمبعض الكميات تإتـ بدرجة  
هحػػاؾ بعػػض االهتمػػاـ مػػف فبػػؿ إدارة الكميػػة بتمبيػػة اتتياجػػات الطػػ ب ور بػػاتإـ والجإػػات  

 المعحية األمرىم
 االفتقار لوجود وتدة إلدارة األزمات والكوارثم  
 فمة إلماـ أعراء هيئة التدريس بفمسفة حظاـ اإلرراد األكاديميم 
 عمميةم بتوث بإجراء لمقياـ وفاعميتإـ التدريس هيئة دافعية أعراء حقص 
 فمة دافر الطالب لمدراسة واتجاهات  حتو بيئة الدراسةم 
امت ؾ بعض الكميات القدرة عمى زيادة إمكاحاتإا ومواردها بالمرػاركة مػر مؤسسػات أمػرى  

 مثؿ وزارة التربية والتعميـم
 بالحسبة لعدد الط بممة المبحى التعميمي ءعدـ م  
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الطػػابر المػػاص فػػي معاوحػػة الجامعػػة لمقيػػاـ برسػػالتإا  الوتػػدات ذاتهحػػاؾ فجػػوة فػػي دور  
 سواء في مجاؿ تعميـ الط ب أو تدريبإـ في مجاؿ البتوثم

وفي روء ما أسفرت عح  هذه الدراسة مف حتػائو، وتورػيأ أبػرز المرػك ت التػي تعػاحي محإػا 
ألداور فريػػؽ تمقػػات  ادمت الدراسػػة فػػي جزئإػػا األميػػر تصػػورً كميػػات التربيػػة بصػػعيد مصػػر، فػػ

 الجودة المقترح في إيجاد تموؿ لتمؾ المرك ت ومتاولة تتسيف أداء تمؾ الكمياتم
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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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 مكدمة الدزاسة:

 والبتث التعميـ في تتمثؿ وارتة أهداؼ تعميمية تربوية عمىكمؤسسة  الجامعات تقوـ
 الجامعات هذه تقؼ فأ يقتري األمر هداؼاأل هذه تتقيؽ مف ولمتأكد المجتمر ومدمة العممي
 هذه تتقيؽ مؤررات لمعرفة المؤسسي دائإاأل ومستمرة محتظمة تقويمية وففات بكمياتإا

 ممريجيإا كفاءة ىمستو  ورفر دائإاأ لتتسيف تمططو  هداؼ،األ

 االفتصادا وماصة في مجاؿ حسبيً  الجديدةمف الموروعات  المؤسسي األداء دراسةو 
فقد  والتطوير المستمر عبر الزمف،ر يإلى التغي تتتاجا ألف تمؾ المؤسسات البيئي، وحظرً 

ا وفقا لتقحيات المرافبة والقياس يمثؿ تتديً -أماـ الباتثيف  -أصبأ بعد التقويـ والقياس 
 م(*0) المتبار السبب وتأثير الع فات

لتربية عمى رأس المؤسسات التربوية التي تتأثر بما يتيط بإا في المجتمر، تقر كميات او 
في مجاؿ كافة القيادات الفحية والمإحية والفكرية  إعدادفإي أداة هذا المجتمر التي تساهـ في 

 تمريو المعمميفتقوـ ب تيث ،تجاه المجتمر ومؤسسات  ةوتقوـ بأدوار كثير التربية والتعميـ 
جراء البتوث التي تعالو فرايا ومرك توتحميتإـ مإحًيا  المجتمرم ذلؾ ، وا 

قر عميإا ، تيث يالتربية مف أهـ المؤسسات التربوية في التعميـ الجامعي اتكما تعد كمي
واجتماعي، فترتبط بتكويف المعمـ الذي هو بدوره أساس تكويف المجتمر، لذلؾ عبء تعميمي 
 بتمؾهداؼ التربوية التي يتوماها المجتمر يعتمد عمى فدرة الحظاـ التربوي فإف تتقيؽ األ

الحظاـ التربوي والتعميمي في هذه المؤسسة فادر عمى  كما أفالمؤسسة عمى تتقيؽ أهداف ، 
ومف ثـ فإف تمؾ الكميات تعد مف أكثر ، العممي ومدمة المجتمرالمعارؼ والبتث  تأصيؿ

  م(0)البيئات التي تتطمب أساليب لتفعيؿ أدوارها
 التي ممعاييرل وفًقا وذلؾ المعمـ، بإعداد تعحى تعميمية مؤسسات التربية كميات ولما كاحت

 والتي انعزتيح يصز تجًهىريح واالعتًاز انتعهيى جىزج نضًاٌ انمىييحالإيئة  تددتإا
كساب  المعمـ إعداد في مسئولياتإاب الكميات هذه فياـ ترمف  واالتجاهات المإاراتو  المعارؼ وا 

                                                           
تشير إلى ترتيب المرجع في قائمة الهوامش والتعميقات. )*(  
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فإف تتقيؽ ذلؾ يتتاج  ،(2)الجامعي وفبؿ الجامعي التعميـ محظومة في بالتدريس لمقياـ الإامة
 المؤسسة أداء استجابة يعكس مدىبدوره  والذي إلى تقويـ األداء المؤسسي لتمؾ الكمياتم

 .العالقة ذات األطراف لتوقعات وكذلؾ ،والداممية المارجية البيئة ومتغيرات لظروؼ بفعالية

 التديثة المدامؿ تطبيؽ في المؤسسة لحجاح أساسي بمطم األداء فياس و تقويـ كما أف
 لموفوؼ المؤسسة أداء تتسيف هو األداء وفياس تقويـ مف الغاية ألف وذلؾ األداء؛ إدارة في
 ررورة األداء فياس يعتبر اأيرً و  ،ستإاار ود وتوثيقإا والتقدـ التتسيف تاالت تظإر أدلة عمى

  م(2)المؤسسي فالكيا في والرعؼ القوة حقاط معرفة م ؿ مف التغيير إلتداث
 ومرترؾ عاـ يمفاهيم إطار هحاؾ يكوف أف الحاجأ المؤسسي األداء تقويـويتطمب 

 واإلدارة الجودة، لرماف عحاصر ترمفي أف يحبغي طاراإل ؛ هذااألداء ويقـو صؼي
فقط  ليس ويإدؼ ،امرحً  اإلطارهذا  يكوف أف يقتريكما م المتوازف والحإو اإلستراتيجية

حما أيرً و  م الجودة رماف حظـ مواءمة  م(2)اسمفً  متدد معيف حموذجل اوفقً ا ا 

م6106  :السيد الرتمف متمد طارؽ عبد وفد هدفت دراسة
التوصؿ إلى  فيلمبتث  ،(6)

روء معايير إدارة الجودة  فيلمجامعات المصرية  المؤسسيإطار مقترح لتطوير األداء 
األداء مف م ؿ عرض وتقديـ  فيتحاوؿ هذا البتث حماذج ومدامؿ تديثة لمتميز و  مالراممة

هذه الحماذج والمدامؿ ومبادئإا األساسية ومتطمبات تطبيقإا ومقاييسإا ومطوات تطبيؽ هذه 
 فيتعود أهمية هذا البتث إلى متاولة رصد ممتمؼ المدامؿ التقميدية والمعاصرة و مالحماذج

ورر إطار مقترح لتطوير األداء  فيوذلؾ بإدؼ االستفادة محإا  المؤسسيتقييـ األداء 
 مروء معايير الجودة الراممة فيلمجامعات المصرية  المؤسسي

تتقيؽ  عفكميات التربية  تعوؽولمواجإة المرك ت التي  ،ولمواكبة التطور العممي
البد مف البتث عف وسائؿ مرحة تواج  تمؾ المرك ت وتتقؽ هذه كاف  ،المرجوة اأهدافإ

ؾ الوسائؿ هو أسموب تمقات ، ومف بيف تمأداء تمؾ المؤسسات وتطوره ـاألهداؼ وتقو 
 م(7)أفرؿ األدوات التي تمكف مف تحفيذ اإلدارة القائمة عمى المراركةوالذي يعد  ،الجودة

 دراسة:ك، التحظيمي مدى تأثير فريؽ تمقات الجودة عمى األداءبعض الدراسات وأكدت 

Courtney T. Garrett, STEPHEN LIFRAK&else,2010   إلى والتي هدفت
األداء التحظيمي ومتغيرات  ( المتغير التابر)فياس الفروؽ فبؿ وبعد تدمؿ فريؽ تمقات الجودة

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%8c+%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%82+%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.+
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االعتماد عمى الذات القائـ عمى التحظيـ طريؽ امتبار االرتباطات بيف و القائمة المستقمة، 
االعتماد عمى الذات األداء و  ف في تتس إلى وجودتوصمت  فدو  مواألداء فبؿ وبعد التدمؿ 

  م(8)الجودة فريؽ تمقاتحتيجة تدمؿ  القائـ عمى التحظيـ
عمى  الجودةا في تتقيؽ ا كبيرً تمقات الجودة مف الوسائؿ واألساليب التي أثبتت حجاتً إف 

 06ف مجمة الممارسات السرية ببريطاحيا أجرت دراسة استقصائية عمى أ يثالمدى الطويؿ ت
ظإرت أهمية تمؾ التمقات في العمؿ عمى تتسيف أ، دولة أوربية تستمدـ تمقات الجودة 

ككؿ وتطويرها المستمر، وجعؿ بيئة العمؿ أكثر جاذبية ومإيأة  المؤسسةمستوى أداء 
  م(9)لمعامميف بما يرعرهـ بأف عممإـ ل  فيمة تقيقية

زز روح العمؿ الجماعي وتعبررية؛ الموارد التحمية  تساعد في كما أف تمقات الجودة
 م(02)والتطوير ألدائإـ التغيير وتتقيؽوالتعاوف 

 المؤسساتالجودة في  اتالتحفيذ الفعاؿ لتمقررورة  وفد توصمت بعض الدراسات إلى
 20 ترمحت لتطبيؽ تمقات الجودة في المؤسسات التعميمية،تالة ففي دراسة التعميميةم 

لتمقات  الفعاؿ التطبيؽأف الحتائو  وأكدتم مممباحيالمركمة تتعمؽ بعممية التدريس والتعمـ و 
االيجابي في تحمية وتتسيف األداء بتمؾ ل  مردوده  ةتعميميال المؤسسةفي  الجودة

 م(00)المؤسسة
فإي  موتعتبر تمقات الجودة مف األدوات الإامة إلتداث التغيير في المؤسسات التربوية

وفد يتمطى دورها إلى كوحإا  ،مف وسائؿ رماف الجودة والسعي الجاد لتتقيقإاتعتبر وسيمة 
العميؽ لمتطمبات التغيير والمراركة في ا مف العمؿ المؤسسي الذي يرمف الفإـ تمثؿ حزعً 

داء والمراجعة الراممة والتقييـ صحاعة القرار وااللتزاـ بتحفيذه وتتقيؽ روح الفريؽ في األ
 المستمر لممؤسسة التربويةم 

 مظهلة الدزاسة

 فػي والػتتكـ ورفػر كفايتػ  مسػتواه وتتسػيف الجػامعي التعمػيـ تطػوير فرػية قد أصػبتتل
 لتتػديات اسػتجابة التارػر الوفػت فػي الرئيسػية المثػارة القرػايا مػف استثمارها، وتسف كمفت 
 فػي ممتمػؼ المعرفػة سػيؿ وتػدفؽ واالفتصػادية، االجتماعيػة التيػاة فػي أوجػ  السػرير التغيػر
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 ليسػت الجػامعي التعمػيـ تطوير وفرية مالتكحولوجية وتطبيقات  العممي لمتقدـ كحتيجة المجاالت
 وكفايت م وطرائق  ومتتواه ومرموح  التعميـ جوهر فريةهي  ما بقدر كـ فرية

محػػتو واتػػد مممػػوسم بالجػػودة فػػي التعمػػيـ العػػالي ال يمكػػف أف تكػػوف ذات صػػمة كمػػا أف 
، وهػذا يعحػي تراكمية وتتػأثر بمػا سػبؽأمرى هي أف الجودة في التعميـ العالي هي  فريةوهحاؾ 

عمػػى البياحػػات اإلتصػػائية  االعتمػػادأحإػػا ترػػير إلػػى اإلحجػػازات والممارسػػات السػػابقة مػػف مػػ ؿ 
 (م00)الماري في التي تصؼ األداء

 العػالـ أحتػاء جميػر فػي العػالي التعمػيـ مؤسسات أصبتت المارييف، العقديف مدى عمىو 
م المؤسسػي األداء تقيػيـ أهميػة بتػث تـ ي بعض الدراساتفف ؛األداء فعالية إلثبات رغط تتت

 لػدداء المقػارف لمتقيػيـ كأساس الجودة مفإـووماصة في  قصورال أوج  تمؾ الدراسات وأبرزت
 فاعػدة تػوفر فػد التػي المفػاهيـ لتتديػد محإجيػة ورػر وأوصت هذه الدراسة ررورةم المؤسسي

 (م02)المقارحات هذه لمثؿ الجودة مف ص بة أكثر

المؤسسػػات التربويػػة أف   ـ0202:إيمػػاف أتمػػد مرػػر ،يسػػمـ مديجػػة عبػػد اه ذكػػرت:و 
فػػي وفتحػػا الػػراهف تتػػديات كبػػرى تتمثػػؿ فػػي رػػرورة تتسػػيف األداء كمطمػػب اجػػ  تو والتعميميػػة 

كثير مػف الػدوؿ في  مما دعا القوى السياسية واالجتماعية ،أساسي مف أجؿ التحمية المستدامة
وسػاهـ ذلػؾ فػي ورػر  ،ا مػر متطمبػات الجػودةفًقػلتتبحى السياسات الرامية إلى هذا التطػوير توا

المطط واإلستراتيجيات التي تدعـ توفير فرص التعمـ لجمير المواطحيف بؿ والترص عمػى تقػديـ 
 المؤسسػة أداء  أفعمػى  ، هػذا فرػً   (02)تمؾ الفرص بمسػتوى متميػز مػف التطػوير والجػودة

 اإلسػتراتيجية األهػداؼوالع فػة بػيف  ...المقترتػة باإلسػتراتيجية امبارػرً  اارتباًطػ رتبطي ووتداتإا
 العمميػاتتمػؾ هػي حتػائو م مػف محظػور الطػ ب والحتائو المر وبػة لمجامعػة العالي التعميـ وآفاؽ

ومػػر فػػدرات الطػػ ب  ،الميزاحيػػة ورػػر عمميػػة فػػي التمويػػؿ مػػر تتوافػػؽ أف يجػػب التػػي الدامميػػة،
 (م02)المتددة األهداؼ لتتقيؽ األداء متركات التي تعد بدورها

 أحتػاء جميػر فػي الجػامعي التعمػيـ فػي الرئيسػية بالتحمية األمذ أف كما حاااااأ أح البمبييبي
 مرػغؿ بػاؿ الكثيػريف مػف جإػة المؤسسػي األداء تقيػيـ مػر المارػييف العقػديف مدى عمى العالـ

 عمػى األداء تقػويـفػي  الجػامعيومف جإة أمرى تزايد الرغط المجتمعي عمى مؤسسات التعميـ 
 (م06)الجودة مفإـو أساس
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بػؿ تجػر الزاويػة ألي حظػاـ تعميمػي فقػد أصػبتت جػودة التعمػيـ هػي كممػة السػر؛  ومف ثـ
تفػاظ لمحإػو العمػؿ الجمػاعي و  الجػودة تمقػاتباعتبػارهـ فػي  وفد أمػذ البػاتثوفالتقحيةم  عالي
مسػتوى  إلػى أعمػى المؤسسػةلرفػر و ا لممػوارد المتاتػة وفًقػوتتسػيح  جػودة التعمػيـ العػالي عمى 

 (م07)تحافسي

لـ تقتصر الدعوة لتجويد كميػات التربيػة عمػى افتتػاح االمتصاصػات التػي ومف جإة أمرى 
 يتحػاوؿ ا رػامً  تجويػدً  تتتاجإا التحمية التربوية وسوؽ العمؿ التربػوي بػؿ امتػدت إلػى تجويػدها

الجإود فػي هػذا المجػاؿ واسػتمرت فػي عػدد مػف  وبدأتوممرجاتإا،  وعممياتإاجمير مدم تإا 
جراءا في حرر ثقافة الجودة الكميات، وفطعت روطً  دراسات في مجالإا، وتتقيػؽ الجػودة فػي  وا 

، كمػا أحإػا ال تػزاؿ بعض المدم ت، لكحإا لـ تصؿ بعد إلى  ايتإػا فػي تتقيػؽ الجػودة الرػاممة
   (م08)عربيةفي أوؿ الطريؽ في العدد األكبر مف كميات التربية ال

لمػا يػدور بإػا و  ومف م ؿ عمؿ الباتث بكمية التربية، ومعايرت  لما تؤدي  مف أداءهذا، 
   ممف مرك ت، التظ الباتث افتقارها لتقويـ فعمي ألدائإا

 تمػوؿ لػىإ الوصػوؿ فػي فعالػة أداة مػف مػ ؿ فريقػ  ويػأتي أسػموب تمقػات الجػودة
وتتكػوف كػؿ تمقػة مػف  ،أداء المؤسسػة وتتسػيف الممتمفػة جواحػب العمػؿ لتتسػيف ومقترتػات

مؤسسػػػتإـ ويسػػػعوف إلػػػى مجموعػػػة مػػػف األفػػػراد يجتمعػػػوف بصػػػورة دوريػػػة لمعالجػػػة مرػػػك ت 
 لموصوؿ بإا إلى أعمى مراتب الجودة واإلتقافم والسعيتطويرها والحإوض بإا 

 أداء تقػويـ إلى حظػاـ بتاجة كميات التربية فأ في التالية الدراسة مركمة تكمفومف ثـ ف
 وافػر يتمركػز إذ .السػحوات المارػية مػ ؿ أدائإػا فػي التميػز يقػيس أف يمكػف ومتكامػؿ رػامؿ
 التكػـ فػي مصػدافيتإا تفتقػد معموماتػ  مػف ولعػؿ كثيػرًا ،األداء كفػاءة تقريػر توؿ األداء تقويـ

وعمػى  متكمػة، وعمميػة مرحػة تقويـ مؤررات عمى ارتمالإا وذلؾ لعدـ الوافر، عمى بموروعية
 موصتتإا حتائجإا صدؽ في الثقة يمكفعممية  تقويـ أساليب
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 تشاؤالت الدزاسة:

ما دور تمقات الجودة في تقويـ  :التساؤؿ الرئيسي التالي تتاوؿ الدراسة اإلجابة عفو 
 ؟بمتافظات صعيد مصر األداء المؤسسي لكميات التربية

 ويحدرج تتت هذا التساؤؿ الرئيسي عدة تساؤالت فرعية، هي كالتالي: 
 ما اإلطار الفكري العاـ لدداء المؤسسي؟ وما معايير تقويم ؟ م0
 ما األسس الفكرية والفمسفية لتمقات الجودة في مجاؿ المؤسسات التعميمية؟ م0
 ؟ بصعيد مصر كميات التربية داءأل الورر التالي ما م2
المؤسسي لكميات التربيػة بمتافظػات  داءاأل تقويـ في المقترح الجودةفريؽ تمقات  دورما  م2

 صعيد مصر؟
 أٍداف الدزاسة:

 تسعى الدراسة التالية إلى تتقيؽ األهداؼ التالية:
 مالمعايير والمؤررات( -الفمسفة-ألداء المؤسسي)المفإـواتعرؼ  
ممر رػرورة تعػرؼ لػ  الداعيػةوالمبػررات  أهدافػ  وأهـ المؤسسي األداء تقويـ ماهيةتعرؼ  

 مبصعيد مصر كميات التربية أداء تقويـ ومبررات دواعي
 حقػاط وتتديػد اتالًيػ المطبػؽ بصػعيد مصػر كميػات التربيػة أداء تقػويـ حظػاـ وتتميػؿ دراسة 

 .الكميات لتاجة م ءمت  مدى ورعفإا وبياف فوتإا
كميػات  أداء تتسػيف فػي إسػإام  و المقتػرح الجػودة تمقػة فريػؽ بحػاء هميػةالوفوؼ عمى أ 

 م وعممياتبصعيد مصر  التربية
واألسػاليب التػي تسػتمدمإا تمقػات  الجودة تمقة فريؽ لبحاء األساسية المتطمبات ترميص 

 الجودة مف أجؿ تؿ المرك ت في المؤسسات التعميميةم
كميػات  إسػتراتجية عمػى المقتػرح فريػؽ تمقػات الجػودة يتدثػ  الػذي التػأثير الوفػوؼ عمػى 

 .بصعيد مصر التربية
 المقتػرح فريؽ تمقات الجػودة فياـ دوف تتوؿ التي والمرك ت المعوفات أهـ الوفوؼ عمى 

 مالتعميمية المؤسسات أداء تقويـ في بدوره
كميػات  أداء جػودة وتتسػيف المقتػرح الجػودة اتتمقػ فريػؽ بحػاء بػيف الع فػةالوفػوؼ عمػى  

 .التربية فيد الدراسة
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المؤسسػي لكميػات التربيػة  داءاأل تقويـ في المقترح الجودةفريؽ تمقات  دورلورر تصور  
 بمتافظات صعيد مصرم

 أٍنية الدزاسة

 :مفالدراسة  تحبر أهمية
 تقدمػػ  لمطػػ ب والمسػػتفيديف  كمؤسسػػات تربويػػة وتعميميػػة ومػػا أهميػػة دور كميػػات التربيػػة

 مولممجتمر ككؿ
 ودفيقػة معمومػات وافيػة يػوفر وهػؿ التػالي األداء تقػويـ حظػاـ يمعبػ  الػذي الػدور هميػةأ 

 .هداؼ التي تفيد فريؽ تمقات الجودةاأل تتقؽ ومدى األداء تعكس
  تقػويـأهمية الدراسة التقيمية التالية إلى أحإا تتاوؿ أف تسمط الروء عمى م مأ فمسػفة 

عػف  ، وفي روء تمؾ الم مأ الفمسػفية يػتـ الكرػؼبصعيد مصر  كميات التربيةاألداء في 
؛ ومػػف ثػػـ تقػػديـ بعػػض التتسػػيحات والتعزيػػزات تمػػؾ الكميػػات والرػػعؼ فػػي أداءحقػػاط القػػوة 

 مالتي يمكف أف تسإـ في تتسيف فاعمية وكفاءة عمميتي التعميـ والتعمـ
 أداء فريؽ تمقات الجودةم لمحظور اوفقً  التالي التقويـ حظاـ تطوير 
  تتميػػػة تطػػػوير األداء أصػػػبأ مطمًبػػػا تيوًيػػػا لجميػػػر المؤسسػػػات بسػػػبب التغيػػػرات العديػػػدة

 موالمت تقة التي أصابت بيئة العديد مف تمؾ المؤسسات
 مصطلحات الدزاسة

ال يعحي فقط األداء الفردي ألعراء الوتدات التحظيمية لممؤسسة عمػى  :األداء المؤسسي
، وال يعحػػي فقػػط أداء الوتػػدات التحظيميػػة لممؤسسػػة، وال يقتصػػر فقػػط عمػػى مسػػتوياتإاممتمػػؼ 

حمػػا األداء المؤسسػػي هػػو  الع فػػات التفاعميػػة المتبادلػػة بػػيف المؤسسػػة وبيئتإػػا المتيطػػة ، وا 
   م(09)التحظيمية ولتأثير البيئة عميإما والوتداتمتصمة ألداء األفراد 

 بإػدؼ المعحيػيف بإػا يقػـو التػي اإلجػراءات مجموعػة:" بأحػ  المؤسسي األداء تقويـ يعرؼ
 رػػوء فػػي تطػػوير إلػػى تتتػػاج التػػي والحقػػاط، المؤسسػػة أداء فػػي والرػػعؼ القػػوة حقػػاط تتديػػد
   م(02)األداء تتسيف بغرض متددة معايير
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 تقحيػات عمػى تػدريبإـ تػـ العػامميف، مف صغيرة عف مجموعات عبارة هي :الجودة تمقات
 يصػموف ثػـ العمػؿ متػيطإـ فػي دامػؿ المدمػة جػودة فرػايا بامتيار ويقوموف تؿ المرك ت،

  م(00)تمولإـ يحفذوف وعادة تموؿ، إلى
ا إلػى جحػب الجودة هي مجموعػة صػغيرة مػف الحػاس يقومػوف بعمػؿ مماثػؿ ، جحًبػ تمقاتو 

لمػدة سػاعة فػي األسػبوع لدراسػة وتػؿ المرػاكؿ المتعمقػة بطريقة تطوعية مر المررفيف عميإـ 
 م(00)عميإـبالعمؿ التي تؤثر 

هي عبػارة عػف مجموعػة مػف أربعػة إلػى عرػرة متطػوعيف يعممػوف مػر مرػرؼ أو رئػيس و 
بعممإػػـ وتتميمإػػا ا لمػػدة سػػاعة بقيػػادة المرػػرؼ لتتديػػد المرػػاكؿ المتصػػمة عمػػؿ مػػرة أسػػبوعيً 

  م(02)وتمإا
جرائيً  مجموعػة مػف األفػراد ترػـ أعرػاء هيئػة التػدريس والإيئػة  ا فتمقات الجػودة تعحػيوا 

تجتمػػر فػػي مجموعػػات عمػػؿ دوريػػة وبطريقػػة تطوعيػػة لمحافرػػة المرػػك ت المعاوحػػة واإلداريػػيف 
والسػػعي إلػػى تطػػوير كميػػتإـ  التتسػػيحات المحاسػػبة ا عػػفبتثًػػومتاولػػة تمإػػا التػػي تواجػػ  الكميػػة 

 مألداء الكمية والحإوض بإا والوصوؿ إلى أعمى مراتب الجودة واإلتقاف
 ميَج الدزاسة

 األداء تقػويـ ماهيػة تعػرؼ فػي الوصػفي المػحإو اسػتمداـ دراسػةال طبيعػة تقترػى
بصػػفة ماصػػة  بصػػعيد مصػػر بصػػفة عامػػة وكميػػات التربيػػة التعميميػػة لممؤسسػػات المؤسسػػي
 وأهػـ المؤسسػي األداء مجػاالت ومؤرػرات تتديػد وكػذلؾ ،أهدافػ  وأهػـ لػ  الداعيػة والمبػررات

تػػػؿ إحرػػػاء وتكػػػويف تمقػػػات الجػػػودة ا، مػػػر تعػػػرؼ تمقػػػات الجػػػودة وأهػػػدافإا ومر اسػػػتمداماتإا
واألسػاليب المسػػتمدمة مػف فبػػؿ فريػؽ تمقػػات الجػػودة فػي تػػؿ مرػك ت كميػػات التربيػػة ، ودور 

 األداء المؤسسي لكميات التربية بمتافظات صعيد مصرمتمقات الجودة في تقويـ وتطوير 
 :وأساليب التقويـ المستمدمة بالدراسة أدوات الدراسة

 :وأساليب عدة أدواتترمحت الدراسة 

يعتمد عمى العصؼ الذهحي موج  إلى أفراد عيحة الدراسة توؿ ما استط ع رأي  - أ
 :تواجإ  كميتإـ مف مرك ت مرتبطة 

 مبفمسفة كمية التربية وأهدافإاالمرك ت المرتبطة  



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

- 20 - 

 مالمرك ت المرتبطة بإدارة الكمية 
 مالمرك ت المرتبطة بأعراء هيئة التدريس والعحاصر المساعدة بكمية التربية 
 مالمرك ت المرتبطة بالحراط العممي 
 مالمرك ت المرتبطة بالبرامو الدراسية والط ب والمريجيف 
 مةة والمالية بالكميالمرك ت المرتبطة بالموارد البرري 
 مالمرك ت المرتبطة بالمباحي التعميمية والتجإيزات والوسائؿ الماصة بالكمية 
 مالمرك ت المرتبطة بالوتدات ذات الطابر الماص بالكمية 

صعيد متافظات أداء كميات التربية باستباحة مف إعداد الباتث لموفوؼ عمى وافر  - ب
 مصر وما تواجإ  مف مرك تم

 :، ومحإااألساليب المستمدمة مف فبؿ تمقات الجودة في تؿ المراكؿبعض  - ت
 مالذهحي العصؼ أسموب 
 مجمر وتتميؿ البياحات 
 مممطط باريتو 
 مممطط السبب واألثر 

 حدود الدزاسة:

 تجرى هذه الدراسة في إطار مجموعة مف التدود التالية:
 لمتطبيػػؽ، ويرجػػر هػػذا االمتيػػار إلػػى مجػػاالً  وسػػوهاج،وفحػػا  بأسػػواف كميػػات التربيػػةتػػـ امتيػػار 

 :مجموعة مف األسباب، محإا
   أف كميػػة التربيػػة بأسػػواف مػػف الكميػػات القديمػػة بالحسػػبة لتػػاريل إحرػػائإا تيػػث عمػػؿ

  مالباتث ومقر إفامت
  أفػػؿ مػػف كميػػات التربيػػة توجيػػ  األحظػػار إلػػى كميػػات التربيػػة بصػػعيد مصػػر وهػػي ليسػػت

 عمى مستوى الجمإوريةم
  رػوع الدراسػة والتػي البػاتثيف إلػى متاولػة تقػديـ أبتػاث ذات الصػمة بمو توجي  أحظار

 في المساهمة بوصوؿ تمؾ الكميات إلى االعتمادمتساعد 
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  فػي تطػوير أدائإػا مػف  المجاؿ وذلؾ لمساعدة تمؾ الكميات اواهتمام  بإذر بة الباتث
 م ؿ تؿ المرك ت التي تواجإإا بأسموب  ير تقميدي في اإلدارةم

  مطػػوة لدمػػاـ  هػػيإلػػى ا،ف، لػػذا تعػػد هػػذه الدراسػػة تمػػؾ الكميػػات لػػـ تأمػػذ االعتمػػاد
   مرك تإاملمراجعة أداء كؿ كمية ومتاولة تتسيف جودتإا ومواجإة 

 خطة الشري يف الدزاسة:

 لإلجابة عف تساؤؿ الدراسة الرئيسي والتساؤالت الفرعية اتبر الباتث ما يمي:
وفػي الجػزء ، عػف األداء المؤسسػي  احظريً  اإطارً  في الجزء األوؿ مف الدراسة: فدـ الباتث

، تمقػػات الجػػودة ل والفمسػػفية ةاألسػػس الفكريػػالثػػاحي مػػف الدراسػػة تػػـ تقػػديـ إطػػار حظػػري عػػف 
والجػػزء الثالػػث يتحػػاوؿ كميػػات التربيػػة بمتافظػػات صػػعيد مصػػر وأهػػـ المرػػاكؿ التػػي تعػػوؽ تمػػؾ 

 ار المحوط بإامالكميات مف القياـ باألدو 
بغيػػة  ةوجػػاء الجػػزء الرابػػر ليتحػػاوؿ الدراسػػة الميداحيػػة التػػي تػػـ مػػف م لإػػا تطبيػػؽ اسػػتباح

ورػعفإا  فوتإػا حقػاط وتتديػد اتاليً  كميات التربية المطبؽ أداء تقويـ حظاـ وتتميؿ تعرؼ دراسة
فػي  المقتػرح مر تقديـ تصػور لػدور فريػؽ تمقػات الجػودة .الكميات لتاجة م ءمت  مدى وبياف

 تقويـ وتطوير األداء المؤسسي لكميات التربية بمتافظات صعيد مصرم
 اإلطاز اليعسي:

 سوؼ يعرض الباتث اإلطار الحظري في صورة أربعة مباتث هي كالتالي:
المعوفات  -األهداؼ-األهمية-الفمسفة-المبتث األوؿ: األداء المؤسسي)المفإوـ

 المعايير والمؤررات(-والصعوبات
 مالمؤسسات التعميمية مجاؿ في الجودة المبتث الثاحي: األسس الفكرية والفمسفية لتمقات

 موما تواجإ  مف مرك تكميات التربية أداء  :الثالثالمبتث 
في تقويـ وتطوير األداء المؤسسي المقترح المبتث الرابر: تصور لدور فريؽ تمقات الجودة 

 لكميات التربية بمتافظات صعيد مصرم
 وفيما يمي عرض مفصؿ لإذه المباتث األربعة:

-والصـعوبات املعوقـات   -األٍداف-األٍنية-الفلشفة-املبحح األول: األداء املؤسشي)املفَوو

 املؤطسات(املعايري و
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فديمة فدـ  ، عمميةفياس ل مؤررات  وتطويرإف المتتبر التاريمي لدداء واالهتماـ ب  
الرواهد كاحت ترير إلى أف  كما أفالترارة اإلحساحية والرفي في معالـ هذه الترارةم 

ف كاحوا يإتموف بتقدير  مة الدوحـ الواتد مف التاص ت والفراعحة وفدامى الصيحي فيالبابمي
عمؿ ف ومبرتإـ في اليفؽ اعتبارات حوعية التربة وتوفر المياه وتماس الف تذلؾ الزراعية، و 

فيدة في تقدير األرياء م التالية ولكحإامف تسابات بسيطة بالمعايير  احطمقواواإلحجازم ولقد 
    (م02)وتتقيؽ األهداؼومتابعة اإلحجاز 

دارت  جاء عمى مراتؿ متعافبة اعي سواء في العالـ الصح ،إف التطور التاصؿ في األداء وا 
 تركزفي بافي الدوؿ األمرىم والم تظ أف هذا التطور  أوكمحظمات أعماؿ أو محظمات دولة، 

والظروؼ  باألوراعتأثرها  وفؽ اعتبارات في المجاؿ التطبيقي عمى المؤررات المالية أوالً 
 مواإلحساحيةاالجتماعية 

تاولت  – األوربية ثـ في الدوؿ في الواليات المتتدة أوالً  –وفي إطار الممارسات التكومية 
وا،ليات المؤدية إلى تكويف الموازحات التكومية مف م ؿ  اإلجراءاتالتكومية أف تثبت  اإلدارة

 وكاحتممارسات متاسبية يغمب عميإا طابر ربط األحرطة التكومية بتكاليؼ تمؾ األحرطةم 
التكومي وجعم  أكثر محفعة وأرفى مف  اإلحفاؽفي تيحإا لترريد  اوروتً  هذه الرؤية أكثر

وتراكمت المعارؼ في هذا المجاؿ تؤطرها فكرة تطوير وتوالت بعد ذلؾ المتاوالت  محاتية األداء
أداء العمؿ، بتيث ترتبط األحرطة والعمميات وكذلؾ الممرجات بالتكاليؼ الماصة بإا، ، كما 

توؿ مجموعة مف االتجاهات أهمإا:االتجاه االجتماعي إف البدايات األولى لدداء تمتورت 
  (م02) الفحية والتطبيقاتممم األساليبالفكري التطوري،اتجاه االتجاه  والسياسي

 بالمؤسسة المرتبطة األطراؼ كافة تإـ التي العوامؿ أهـ مف المؤسسي األداء يعتبرو 

 يعود الحاجأ المؤسسي فاألداء  .( الممتمفة الدولة أجإزة،العامميف ،المديريف ،)المساهميف

   .المصمتة ذات األطراؼ جمير عمى بالفائدة
 طريؽ عف أو العامة السياسة أدوات م ؿ مف فرؿلد تغييرال هوكما أف األداء المؤسسي 

ومحذ محتصؼ القرف العرريف كثر عدد المحظمات وتعقدت  (م06)الجامعات فدرة تسإيؿ
فامت ثورات و تاجاتإـ وطموتاتإـ،  وتطورت فيإا، أعمالإا ووظائفإا وازداد عدد العامميف

واستقمت الدوؿ الحامية وسعت إلى إتداث تحمية راممة في  ،وتكحولوجية هائمةعممية 
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مجتمعاتإا، وظإرت فيإا متاوالت وتركات لمتطوير والتجديد أطمؽ عميإا أسماء ممتمفة مثؿ 
  (م07)اإلص ح اإلداري، أو التحمية اإلدارية

والذي يرير إلى المحظومة المتكاممة لحتائو أعماؿ المؤسسة في  –ومفإـو األداء المؤسسي 
عمى أبعاد ث ثة هي: أداء األفراد  يقوـ -روء تفاعمإا مر عحاصر بيئتإا الداممية والمارجية

في روء وتداتإـ التحظيمية المتمصصة، وأداء الوتدات التحظيمية في إطار السياسات 
 (م08)البيئة االفتصادية واالجتماعية والثقافية ارإطأداء المؤسسة في و العامة لممؤسسة، 

 (09) : يمي فيما المؤسسي األداء عميإا يقوـ التي الفمسفة متددات راضاستع ويمكف
 الوتدات بقية مر التواصؿ حقاط اؾإدر  دوف المؤسسة دامؿ أمرى دوف وتدات بأداء االهتماـ إف

 .والإدـ والتطاتف الترتت إلى ويقودها المثالية عف المؤسسة يفصؿ

 الكؿ وهذا ،كؿ مف جزء هو)وتدة أو كاف فرداً ( المؤسسة في األداء مستويات مف مستوى كؿ إف

  مجمم في يفيد األداء مستويات تدرج أف يعحي وهذا  ،مح أعمى مستوى في آمر كؿ مف جزء
 .الرامؿ المؤسسي األداء

 عمى اتفوف يرها  دوف المؤسسة عمى يركز موروع أوة لوتد الجزئي األداء في التفوؽ يعتبر ال

 االتقً  إرظست التي السمبيات أماـ آثاره تحتإي ما سرعاف مؤفت تفوؽ هو إحما ،البعيد المستوى
 لموصوؿ والسياسات األفكار لتكامؿ تصاعد هو المؤسسي لدداء اإلدارة كمية طبيعة إدراؾ فإف لذا

 . التكاممية المثالية إلى
 األجزاء مراالمت ؼ  أوج إدراؾ  تعحي بؿ ؼ االمت عدـ تعحي ال لدداء التكاممية رةلحظا إف

 والصواب المطأ بيف بؿ التحظيمية، الوتدات وأداء الفردي األداء بيف يكوف ال التتدي أف بمعحى

 .اإلبداع ومثالية األداء جماعية إلى يؤدي الذي اإلداري التحا ـ إلى وصوالً 
وسيمة مإمة لقياس ك وتصتيأ االحترافات عممية فياس األداء بإدؼ تتسيحإا مستقبً   وتأتي

فعالية األداء أو متاولة لتتميؿ الموظفيف بكؿ ما يتعمؽ بإـ مف متغيرات وصفات حفسية أو 
وذلؾ بإدؼ تتديد حقاط الرعؼ أو القوة والعمؿ  ،بدحية أو مإارات فحية أو فكرية أو سموكية

 م (22)وذلؾ لرماف فعاليتإا وتطورها واستمرارها عمى مواجإتإا
وتقويـ األداء هو عممية تإدؼ إلى تدعيـ االيجابيات ومحاطؽ القوة في األداء التالي 
/الفعمي، والتغمب عمى السمبيات ومحاطؽ الرعؼ في األداء التالي /الفعميم وبالتالي يعتبر 

 (م20بالمؤسسة)العامميف  تقويـ األداء إتدى وسائؿ تطوير وتتسيف األداء لدى
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 المؤسسة حطاؽ في ؾذل كاف سواء ،الساعة تديث اليوـ أصبأ المؤسسي األداء تقويـ وموروع 

 وزيادة الموارد ومتدودية التقحي فالتطور .اإلفميمي الصعيد عمى تتى أو الدولة صعيد عمى أو

 المتاتة الفرص ؿ  واستغ المواد استمداـ تسف المؤسسات عمى تفرض كمإا أصبتت المحافسة

 لتقييـ فعاؿ اـظح وجود بدوف يتـ ال وهذا، مادية أـ بررية الموارد كاحت سواء الموجودة والطافات

 .المؤسسات أداء
العامموف في التحظيمات  إليإاويعتبر تقويـ األداء المؤسسي مف العمميات اإلدارية التي يتتاج 

اإلدارية الماصة والتكومية، فإي جزء مف العمؿ اإلداري يإدؼ إلى معرفة كيفية تحفيذ 
وبذلؾ فإف عممية تقويـ األداء يجب م الحراطات الممتمفة وكيفية تتقيقإا لدهداؼ المرسومة

وفي دراسة م  (20)أف تترمف األبعاد التالية: مدى الفاعمية،مدى الكفاءة ،إمكاحية التطوير
 األداء تقويـ حوعية بتثأجريت عمى مؤسسات التعميـ العالي في هوحغ كوحغ تـ مف م لإا 

 اإلحتاجية،، الكفاءة) وصحفت أبعاد األداء إلى تسعة أبعاد هي:م العالي التعميـ مجاؿ في
دارة لمتكيؼ، واالستعداد الجودة،  الإدؼ، تتديدو  والتمطيط الحمو، واالتصاالت، المعمومات وا 
 حموذج أو التحافسية القيـ إطار في تحرأ التي ،(االستقرار ومرافبة البررية، الموارد تحمية

 م (22)التحظيمية لفعاليةا
محظومة متكاممة لحتائو أعماؿ المؤسسة في روء تفاعمإا هو األداء المؤسسي  أي أف تقويـ

هو ،كما أح  مر عحاصر البيئة الداممية )الرعؼ والقوة( و المارجية )الفرص والتإديدات( 
لر بة  افدرة المؤسسة عمى االستمداـ األمثؿ لمموارد المتاتة بإدؼ تقديـ مدمة تتقيقً 

 مالمستفيديف
ذا  تحفيذ مف المتققة الحتائو تستإدؼ فياس المؤسسي األداء تقويـ وراء الرئيسة الفمسفة كاحت وا 

 كفاءة مف لمتأكد وذلؾ فبؿ، مف لإا الممطط الحتائو باألهداؼ هذه ومقارحة المؤسسة، أعماؿ

 اتفاديً  إزالتإا عمى العمؿ بكيفية والتوصية تواجإ ، التي الصعوبات والوفوؼ عمى التحفيذ،
ذا مستقبً ، لدمطاء  افردً  - تحفيذه تـ عما تتديد المسئوليات اأيرً  تستإدؼ الفمسفة تمؾ كاحت وا 

 األداء فياس فإف احترافات، مف التحفيذ هذا عف حتو وما - مارجية عوامؿ أو داممية إدارة أو

 اإلدارية العممية تتكوف محإا التي السمسمة تمقات إتدى يمثؿ الفمسفة هذه روء المؤسسي عمى

 المجتمرم في
 في الركؿ التالي: لدداء المؤسسي توريأ تمؾ األبعاد الث ثةويمكف 
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 (أبعاد األداء المؤسسي0ركؿ)

 

 

 

 

 

 

 

 الحاتيػة مػف فيإػا ويػؤثر حاتيػة مػف بإػا يتػأثر التػي هػذه العمميػة مراتػؿ إتػدى ذلػؾ يمثػؿو  

 المؤسسػة  ، ومػا تقدمػ  تقػدمإا التػي المػدمات بمسػتوى االرتفػاع  إلػى متاولػةاألمػرى وصػوالً 

 تتديػدو  ،ممكحػة كفايػة وأعمػى تكػاليؼ يمكػف مػف مػا بأفػؿ لممجتمػر المدمػة وتقػديـ لممجتمػر،

دامػؿ  األداء احمفػاض إلػى تػؤدى والتػي المدمػة،  فطػاع فػي تتواجػد التػي اإلداريػة المرػك ت
 تتديػدو  .األداء بمسػتوى االرتفػاع إلػى تػؤدي أف مػف رػأحإا التػي المقترتػات وورػر المؤسسػة،

 والوصػوؿ ،المؤسسػة دامػؿ األداء كفػاءة عمػى بإػا يمكف التكـ والمعايير المؤررات مف مجموعة

 عمػى لوفػوؼاإرافة إلػى . سميـ عممي بأسموب إزالتإا عمى العمؿو  األداء، كفاءة عدـ أسباب إلى

 احظػرً  فيإػا، اسػتمدام  يمكػف التي والظروؼ األداء فياس مؤررات مف مؤرر لكؿ الحسبية األهمية
 المؤسسةم دامؿ األداء حوعيات المت ؼ

 : التالية الرئيسية الجواحب مف مجموعة المؤسسي األداء تقويـ وفي روء ما سبؽ يمثؿ

 المقػررة ألهػدافإا المؤسسػة تتقيػؽ لتعػرؼ مػدى هادفػة عمميػة المؤسسػي األداء تقػويـ 
 مالموروعة والمطط

 رافػاتاالحت لتصػتيأ إتباعإػا يتعػيف التػي الحتػائو اسػتم ص ىإل تإدؼ مستمرة عممية أحإا 
 مالزمحية راتالفت م ؿ األداء تتسيفو 
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 ى مسػتو  أفرػؿ لتمػدـ القائمة المطط وتعديؿ جديدة أهداؼ ورر في تساعد العممية هذه أف
  مالممكف اإلحجاز مف

 أٍنية تكويه األداء

فػي تأديػة يتزايد االهتماـ في الوفػت التارػر بمػدى فاعميػة وكفػاءة المؤسسػات التعميميػة 
األمػػر الػػذي افترػػى التركيػػز عمػػى  ؛مإامإػػا وتتقيػػؽ رسػػالتإا وأهػػدافإا التػػي أحرػػأت مػػف أجمإػػا

إدارة مػػوارد تمػػؾ المؤسسػػات بصػػورة ترػػمف لإػػا الوصػػوؿ إلػػى أهػػدافإا وتكفػػؿ لإػػا االسػػتمرارية 
والتطػػور، فػػالتطور التقحػػي، والمتطمبػػات الجديػػدة لمجتمػػر المعرفػػة، كمإػػا دوافػػر تفػػرض عمػػى 

سػػػات التعميميػػػة إتبػػػاع أفرػػػؿ الحظريػػػات التػػػي تتوافػػػؽ والمؤسسػػػة التعميميػػػة فػػػي مجػػػاؿ المؤس
افتصاديات التعميـ مف أجػؿ اسػتمداـ أمثػؿ لممػوارد واسػتغ ؿ أفرػؿ لمفػرص المتاتػة والطافػات 

 قػويـالموجودة سواء أكاحت الموارد بررية ، أـ مالية، أـ مادية، وهذا ال يتـ بدوف حظاـ فعاؿ لت
   (م22)ساتأداء المؤس

 حظػاـ فاعميػة زيػادة إلػى يػؤدي األداء تقػويـ إف (22) األداء فػي ا،تػي: تقػويـكما تتمثػؿ أهميػة 

 .وعم ءها المؤسسة بيف المارجية واالتصاالت العامميف الداممية بيف االتصاالت

 يػوفرالتقػويـ  إف المرػاكؿ تيػث تػؿ حتػو بحػاء برػكؿ التوجيػ  عمػى يرجر ءاألدا تقويـ إف 

 وعمميػات أحرػطة تػوؿ فػرارات سػميمة اتمػاذ فػي عميإػا االعتمػاد يمكػف تقيقيػة بياحػات

 .المؤسسة

 والرػبط الرفابػة عميإػا عمميػات تعتمػد التػي الركػائز تتديػد ىعمػ األداء تقويـ عممية تساعد 

 موالتمطيط
 أٍنية تكويه األداء املؤسشي:

اهتمػػػاـ يعتبػػػر مورػػػوع األداء المؤسسػػػي مػػػف المورػػػوعات الرئيسػػػية التػػػي اسػػػتتوذت 
   (26):التالية والماصة لدسبابسيف والمإتميف بإدارة المؤسسات العامة ر الباتثيف والدا

  تقػػـو عمميػػة تقػػويـ األداء المؤسسػػي عمػػى معػػايير ومؤرػػرات تسػػتطير اإلدارة اسػػتمدامإا
 مكافة المؤسسةلقياس أحرطتإا األساسية عمى مستويات 

 المساعدة في تمطيط الموارد البرريةم 
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  الفعمي/التاليمالمساعدة في تتسيف مستوى األداء 

  رمتمػػذي القػػراتعتبػػر عمميػػة التقػػويـ األداء المؤسسػػي أتػػد الوسػػائؿ األساسػػية التػػي تػػزود 
بكيفيػػة أداء األعمػػاؿ والحرػػاطات المتعمقػػة  األساسػػيةألي مؤسسػػة بالمعمومػػات والبياحػػات 

   التي يؤديإا العامميفم

  مواردهػا  لمتدوديػةيتزايد االهتماـ بموروع التقويـ األداء المؤسسي في دوؿ العػالـ الثالػث
 إمكاحياتإاموفمة 

يفيػد بصػورة مبارػرة   ؛األداء أهػـ الركػائز التػي تبحػى عميإػا عمميػة المرافبػة أي أف تقػويـ
يعتبػر مػف أهػـ و  ؛المؤسسػةالرػعؼ فػي و في ترميص المرك ت وتمإا ومعرفػة مػواطف القػوة 
متبػار او ؛ أو عمػى مسػتوى الدولػة المؤسسػةدعائـ رسـ السياسػات العامػة سػواء عمػى مسػتوى 

معرفػة و  اإلتصػائية ؛و لدهػداؼ المورػوعة باسػتمداـ البياحػات الماليػة  المؤسسػةمدى تتقيػؽ 
 إلستراتيجيات م ؿ السحة الماليةماو مدى س مات السياسات 

 أٍداف تكويه األداء املؤسشي:

  (27) إف عممية تقويـ األداء المؤسسي تإدؼ إلى تتقيؽ الفوائد التالية:
  مػػف مػػ ؿ التػػد مػػف المػػدمات التػػي تقػػدمإا المؤسسػػة لممجتمػػراالرتفػػاع بمسػػتوى ،

 اإلسراؼ وتقديـ المدمة بأفؿ تكمفة وأعمى كفاءة وفعاليةم

  أـ تتديد المرك ت اإلدارية سواء التي تواج  الوتػدات التحظيميػة محفػردة أو مجتمعػة
فػػي د التػػي تواجػػ  األفػػراد، والتػػي مػػف رػػأحإا التػػد مػػف كفػػاءة األداء، األمػػر الػػذي يفيػػ

 ورر مقترتات لتفعيؿ األداء المؤسسي وتطويرهم

  التػػي الوفػوؼ عمػػى األهميػػة الحسػبية لكػػؿ مؤرػػر مػػف مؤرػرات فيػػاس األداء والظػػروؼ
 تتكـ استمدام  فيإا حظرا المت ؼ حوعيات األداء دامؿ المؤسسةم

  أسػػاس تحميػػة وتطػػوير المحظمػػات اإلداريػػة، كمػػا تعتبػػر عمميػػة تقػػويـ األداء المؤسسػػي
التقدـ في الوظيفة وتحمية اإلبػداع وترػجير االبتكػار، وتقػديـ معمومػات مإمػة لتتقيػؽ 

 األهداؼم

  عمػػى  المؤسسػػة، تيػػث تسػػاعد اإلداريػػةتسػػاعد عمػػى التمطػػيط المسػػتقبمي لمتحظيمػػات
تبػػػاعالمسػػػتقبؿ وورػػػر المطػػػط ومواجإػػػة التتػػػديات رؤيػػػة  سياسػػػات أكثػػػر فاعميػػػة  وا 

 ووافعيةم
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 ممحظمةمل المرسومة داؼهلد قاً طب وتطويره العمؿ سير تسف مف التأكد 

 ملمؤسسةهمة في تطوير أداء االمسا 

وتقويـ األداء يساعد في تحريط األجإزة الرفابية عمػى أداء عممإػا عػف طريػؽ المعمومػات 
التي يقدمإا تقويـ األداء فيكػوف بمقػدورها التتقػؽ مػف فيػاـ المؤسسػة بحرػاطإا بكفػاءة عاليػة 

المرسػومة كمػا هػو مطمػوب تيػث تقػدـ تقػارير األداء أفرػؿ المعمومػات التػي احجازها ألهدافإا و 
 مسػػاعدةو ، يمكػػف أف تسػػتمدـ فػػي متابعػػة وتطػػوير المتطمبػػات اإلداريػػة واالفتصػػادية والماليػػة

 وتمإػا المرػك ت رػميصت، و لػدداء رئيسػة راتمؤرػ تقػديـ فػي راراتالقػ اتمػاذ فػي المسػئوليف

 .والرعؼ القوة مواطف ومعرفة
مػػػف الحقػػػاط الإامػػػة   اإلداريػػػة المعمومػػػاتكمػػػا أف عمػػػى المسػػػتوى المؤسسػػػي يعػػػد حظػػػاـ 

جػػػودة  مراجعػػػةل دلػػػةمجموعػػػة مػػػف األ تحػػػتووالتػػػي بػػػدورها  المسػػػتمر التتسػػػيف فػػػيالمسػػػاهمة 
 م(28)والمسائمة  التصتيتية اإلجراءاتو 

 تكويه األداء املؤسشي: وصعوبات معوقات

 واألهداؼ باألساليب المتعمقة والصعوبات المراكؿ مف اعددً  أثار فد التقويـ ظإور فإ
 رمف متدامً  إحما يكوف ، متايدة أداة ليس التقويـ أف ومعمـوم التقويـ حتائوو  المعتمدة،
 سببية اتصاالت إجراء إلى المرء يتتاج ،تقويـ موروعي أجؿ ومف متددة، إستراتيجية
 م (29)ااتسافً  أكثر معمومات عف بتثلا، و األتداث بيف وارتة

 (22) ، هي كالتالي:المعوفات التي تواج  عممية تقويـ األداء المؤسسيهحاؾ مجموعة مف و 

إلى حموذج الصعوبة في تتديد المفاهيـ التي يتتاجإا تقويـ األداء المؤسسي لموصوؿ   
الدفة يستحد إلى إطار حظري ويستمدـ كحموذج متكامؿ ووارأ وعمى درجة مف 

  هحا بسبب امت ؼ البيئات التحظيمية وطبيعة أهدافإاموالموروعية وفد تكوف الصعوبة 

الصعوبة في تتديد المتغيرات المر وب فياسإا والصعوبة في تتديد الع فات بيف هذه  
 المتغيراتم

 في تتديد بداية عمميات ترميص ودراسة وتتميؿ اإلحجاز بإدؼ تقويم مالصعوبة  
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ي تطوير معايير كمية لقياس الممرجات الكمية أو تطوير معايير حوعية هحاؾ صعوبة ف 
في الممرجات الحوعية، إذ تعتبر عممية تطوير معايير م ئمة تعتبر  المؤسسةلقياس أداء 

 في  اية الصعوبةم

الحقص في الكوادر البررية المدربة لمقياـ بقياس األداء وتقويم ، تيث تتطمب هذه  
   مف المبرات والكفاءات والمإارات ال زمةمالعممية درجة عالية 

يعة العمؿ بالتي لإا ع فة بط إلى الصعوبات ترجر صعوبة تقويـ أداء أية محظمةكما 
 ، وأهـ المراكؿ والصعوبات:المؤسسةفي تمؾ 

 مف ااحط فً  وذلؾ لمقياس، إمراع  أو تعريف  يصعب مجرد مفإـوهو  المدمة جودة مفإـو 

 .(20)الكمية  ير المعايير عمى يعتمد الذي والقياس التقويـ حتائو دفة عدـ

 إمكاحية عدـل ذلؾو  األداء، فياس في صعوبة يريؼ  واألولويات األهداؼ وتعارض تعدد 

  م(20)  المتعددة األهداؼ مف هدؼ لكؿ يعطى الذي الوزف تتديد

سيطرة الروتيف في أجإزة ووتدات المؤسسة، تيث ال توجد معايير كمية يمكف االعتماد  
  .(22)سلمقيا فابمةوماصة في ظؿ أهداؼ  ير  في فياس األداءعميإا 

صعوبة ، الوظيفية االمتصاصات وتدامؿ ازدواجية  ومحإا: العمؿ بعحصر المرتبطة الصعوبات 
يمـز مف عمالة، وذلؾ لعدـ وجود معايير حموذجية ألداء الموظفيف لتستمدـ  تتديد ما

 عبء في زيادة تصاتبإا أف دوف جديدة وظائؼ ممؽ كمؤررات إررادية في تتديد العمالةم

  . (22)الوظيفي العمؿ

 فياس فإحاؾ القياس في ازدواجية تتبحى اإلدارة الرفافية  ياب ظؿ في: المرمؿ األداء فياس 

 وافعية  ير صورة في  اإلدارة تقدـ مارجي وفياس التقائؽ، عمى في  اإلدارة تعتمد داممي

 . المدمة مف المستفيد أو العاـ الرأي في المتمثؿ المارجي القياس لترميؿ

تيث ترـ العادات والتقاليد  :لبيئة االجتماعية والثقافية المتيطة بالمؤسسة الجامعيةا 
المجتمر، والتي أدت إلى زيادة طموح الجماهير حتو الرفاهية، والذي والقيـ السائدة في 

  .(22)ترتب عمي  تعقيد اإلجراءات باإلرافة إلى التسبب الوظيفي

 لمممرجاتم الكمي المعيار  ياب 
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 بعض المحظمات لديإا فصور في :المعمومات في بعض محظمات األعماؿ فصور حظـ 
حظاـ معمومات أو في طريقة التماذ فرارات متعمقة بتطبيؽ حظاـ المعمومات، وفي هذه 

بالغ  ايـ األداء يعتبر أمرً و البياحات ال زمة لمتابعة وتق ىالتالة يكوف التصوؿ عم
رعؼ  الصعوبة، وترجر مركمة فصور حظاـ المعمومات في بعض محظمات األعماؿ إلى

عدـ وجود حظاـ و  ،حظـ التكاليؼ المطبقة وعدـ تكاممإا فصورو حظاـ الرفابة الداممية، 
ما بسبب تداثتإا أو بسبب عدـ اإليماف إلممتاسبة اإلدارية في معظـ المحظمات 

 م(26)بجدواها

 مؤطسات األداء املؤسشي:معايري و

فػػي االعتبػػار أف  عحػػد األمػػذماصػػة  ،وتيػػث أف تقػػويـ الجامعػػات مػػف األمػػور المعقػػدة
، وتيػث أف كميػة التربيػة كإتػدى الكميػات دامػؿ دمات بتثية وعممية واستراريةالجامعة تقدـ م

 الجامعة فإي أيرا تقـو بتمؾ المدماتم

 الدفػة مػف برػيء تتدد التي والمعمومات البياحات" :بأحإا مؤررات األداء المؤسسي وتعرؼ

 اإلتصػاءات مػف مجموعػة" :بأحإػا كػذلؾ تعػرؼ كمػا، التعمػيـ مؤسسػات فػي القائـ الجودة ىمستو 

 التعميميػة المؤسسػة فعاليػة ىمػد عمػى التكـ في عميإا االستحاد يمكف التي،والمعمومات والبياحات

 المؤسسػة أداء وجػودة وتتسػيف إصػ ح  أجػؿ مػف وذلػؾ ،األداء معػايير مػف معيػار كػؿ فػي

   .(27)التعميمية

 الرئيسػيتيف الػوظيفتيفيكوف مف م ؿ   متدداتو  المؤسسي األداء أف تقويـ البعض يرىو 
 األداء؛ تيػػػث أف األداء إلػػػى المسػػػتحدة المسػػػاءلةومػػػا يػػػرتبط ب موالبتػػػوث التػػػدريس لمجامعػػػات
 واالرتيػػػاح التمػػػرج، معػػػدالت مثػػػؿ متحوعػػػة بمؤرػػػرات يقػػػاس( التعمػػػيـ أو) التػػػدريسالمػػػرتبط ب
 هػػذه بػػيف ومػػفم مم التػػرميص امتبػػارات حتػػائوو  الطػػ ب، حقػػؿ ومعػػدالت التربيػػة، كميػػة لمريجػػي

 مممااستمدامً  األكثر األداء مؤرر هو التمرج معدالت المؤررات،

مػف والتػي تعػد  امارجًيػ الممولػة البتػوثو  المحرػورات، بعػدد البتػوث أداء يقاس ما اوكثيرً 
 وحوعيػة التمػرج معػدالت، و  األداء إلػى المسػتحدة المساءلة في ااستمدامً  األكثر األداء اتمؤرر 
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 االتتاديػة البتػوث وتمويػؿ التمػرج معػدالت عمػى تػؤثر التػي العوامؿ مف العديد وتعرؼ البتوث
 فػػي المػػؤثرة العوامػػؿالعديػػد مػػف  العػػالي التعمػػيـ دراسػػات وأفػػادتم العػػالي التعمػػيـ مؤسسػػات فػػي

 ، ماليػػة،ال مسػػاعداتال ،(الدراسػػية الرسػػـو) الكميػػة التكػػاليؼ: مثػػؿ الطالػػب اسػػتمرار أو/ تمػػريو
 والػػػػػػدعـ لمطالػػػػػػب، السػػػػػػكاحية والتركيبػػػػػػة لمطالػػػػػػب، األكاديميػػػػػػة القػػػػػػدرةو  التعمػػػػػػيـ، وحوعيػػػػػػة
 .(28)المؤسسي

 ، المؤسسػية بعثػاتال ؛ محإاالمؤسسي األداء عمى تؤثر هحاؾ عوامؿ البتث إحتاجيةوعف 
 والمػػػوظفيف المػػػريجيف وبػػػرامو التػػػدريس هيئػػػة وتجػػػـ ، ىفمسترػػػ أو طبيػػػة مدرسػػػة وجػػػودو 

 .(29) ممماإلدارييف

 وتبػايف بػامت ؼ وأرػكالإا صػورها وتمتمػؼ ،المؤسسػي األداء راتمؤرػ وتتحػوع تتعػددلػذا ف

 راتمؤرػ تصػحيفات وأبػرز ألهػـ يػتـ عػرض وسػوؼ ،وتقسػيمإا بتصػحيفإا يقػـو مػف حظػر وجإػات

والتي يمكػف تحاولإػا محإا إلى موروع البتث التاليم امتيار األفرب تـ؛ ولكف  المؤسسي األداء
 عمى الحتو التالي:

  (51) املالية: غري واملؤطسات املالية املؤطسات -أوال

 مؤرػرات هػي األداء و حػواتو مؤرػرات تابعة أو تاريمية مؤررات تعتبر و : المالية المؤررات 

 فقػط تقتصػر أساسية حتائو مؤررات يرير و الفعمي األداء حتائو عف إع مي متتوى تترمف

 االتجػاه فػي يتتػرؾ األعمػاؿ تحظػيـ كػاف إذا مػا عمػى المؤرػرات مػف الحػوع هذا إلى معرفة عمى

 األداء عمػى فاعػؿ تػأثيري  دور لإػا يكػوف أف دوف المورػوعة أهدافػ  تتقيػؽ حتػو الصػتيأ

 م المستقبمي

 فائػدة مستقبمية مؤررات تعتبر المالية  ير المؤررات  Leading Indicators مؤرػرات أو 

 تتمػؿ ألحإػا احظػرً  لػدداء التقيقػة المؤرػرات هػو الحػوع وهذا  Driver Indicators مسببات

تتمػؿ متتػوى  حإػاأ كمػا ، المورػوعة األهػداؼ لتتقيػؽ أداؤه يجػب مػا عػف إع مػي متتػوى
 مالممتمفة األحرطة تحاظـ عمى يساعدتأثيري 

  (50) :معايري األداء حشب -اثاىًي

الػػزمف إلحجػػاز وتػػدة عمػػؿ واتػػدة :وهػػو عبػػارة عػػف تقػػدير عػػدد وتػػدات  Time الػػزمف 
 باستمداـ جإد معيفم
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مػف وتػدات العمػؿ التػي تحػتو فػي : وهو عبارة عػف تتديػد كميػة معيحػة Quantity الكمية 
 وفت معيفم

مػف تيػث بمسػتوى معػيف  إحتاجإػا: وهو عبػارة وتػدات العمػؿ التػي يمكػف Qualityالجودة 
 والتميز في وفت معيفم اإلتقاف

 بتكمفة معيحة في وفت معيفم إحتاجإاالعمؿ التي يمكف وهو عدد وتدات : Cost التكمفة 
معرفة وتتديد الفجوة بيف األداء الفعمي والمعيػار المتػدد ويقاس االحتراؼ في األداء مف م ؿ 

 ملإذا األداء
  (58) :حشب الهفاءة والفاعليةه األداء املؤسشي معايري تكويتصييف  -ثالًجا

  تكمفػػة ممكحػػة، أو حسػػبة الكفػػاءة:وهي تعحػػي االسػػتمداـ األمثػػؿ لممػػوارد المتاتػػة بأفػػؿ
 المدم ت إلى الممرجاتم

 ا مػر البيئػة التػي ألهػدافإا احسػجامً  المؤسسػةمدى تتقيػؽ لفاعمية: وهي معيار يقيس ا
المفإػػـو تػػرتبط بقػػدرة المتاتػػةم فالفاعميػػة وفػػؽ هػػذا المػػوارد  تسػػتغؿتعمػػؿ بإػػا بتيػػث 

ويػػتـ  عمػػى تتقيػػؽ أهػػدافإا وبالتػػالي تكػػوف الفاعميػػة عمػػى درجػػات متفاوتػػة، المؤسسػػة
البيئػػي والحمػػو البقػػاء مػػف مػػ ؿ التػػوازف عمػػى التكيػػؼ  المؤسسػػةالتركيػػز عمػػى مقػػدرة 

 مالمتترؾ مر البيئة بغض الحظر عف األهداؼ

  :ننًيا وىوعًيا املعايري املشتددمة يف قياض األداء تصييف -زابًعا

  وترػػتمؿ عمػػى فيػػاس الجواحػػب التػػي مػػف السػػإؿ التعبيػػر عحإػػا برػػكؿ  الكميػػة:المعػػايير
، أو كميػة المبيعػات التػي يػتـ التعبيػر عحإػا بوتػدات كمي، مثؿ عػدد الوتػدات المحتجػة

الحػػػػوع مػػػػف المعػػػػايير "المقػػػػاييس حقػػػػد ذات فػػػػوة رػػػػرائية معيحػػػػة، ويطمػػػػؽ عمػػػػى هػػػػذا 
   .(22)اإلحتاجية"

 وترمؿ تطوير تسإي ت البحي التتتية، وتطػوير المرػارير الجديػدة،  :)الحوعية(لمعاييرا
وتعبئػػة المصػػادر الوطحيػػة الكامحػػة، وتطػػوير المعرفػػة بتقحيػػات العمػػؿ، الجإػػود المبذولػػة 

   .(22)ميؽ ع فات العمؿلتعظيـ فاعمية استمداـ المصادر الطبيعية، وتع
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 : اليعه حتليل مدخل ضوء يف األداءسات مؤط تصييف-خامًشا 

  (22) :يمي ما إلى الحظـ تتميؿ مدمؿ روء في راتالمؤر هذه تصحيؼ يمكف
 التعميـ؛ لحظاـ الداممة والمادية والمالية البررية بالموارد تتعمؽ وهى:المدم ت راتمؤر 

 أهداؼ تقؽت ومركبة مترابكة داممية عمميات م ؿ مف بعرإا مر بتفاعمإا والتي
 مستويات  مف أي   أو ،التعميـ لحظاـ ) الحإائية الحواتو( الممرجات ركؿ في التعميـ

 م الممتمفة
 مكوحات بيف والتفاع ت بالع فات ترتبط وهي : واألحرطة الداممية العمميات مؤررات 

المؤررات  هذه وتتيأ ،المر وب الحإائي الحاتو عمى لمتصوؿ الممتمفة المدم ت
 األفؿ اإلحجاز أسباب اكتراؼ ثـ ومف، التعميـ حظاـ ألداء المستمرة راجعةالم إمكاحية
 أف كما،  المر وبة الحإائية لمحواتو ووصوالً  لدداءا تتسيحً  وذلؾ، متوفر هو مما

 المؤسسة تستمدمإا التي راءاتواإلج الطرؽ تصؼ التي هي، العمميات مؤررات
 يرارؾ كيؼ تعكس أحإا كما ،اسمفً  المتددة المؤسسية األهداؼ لمواجإة التعميمية
ومدى مراركة الط ب في األحرطة المؤسسية مارج  .التعميـ أحرطة في الط ب

وفت الطالب في  محإاالفصوؿ الدراسية، وسوؼ يقاس التعمـ في حقاط متعددة 
 مبصورة فرديةتقييـ تعمـ الطالب و المؤسسةم 

 في التعميـ لحظاـ الحإائية الحواتو بجودة ترتبط وهى:الحإائي الحاتو( الممرجات مؤررات 
  لسوؽ والحوعية الكمية االتتياجات مف بذلؾ يرتبط وما ،امسبقً  المتددة األهداؼ روء
 م العمؿ

ما  -الدراسة التاليةوالذي تتبحاه  –ولعؿ مف أحسب التصحيفات لمعايير تقويـ األداء 
  (26) :جاء عمى الحتو التالي

 معايري تكييه الفلشفة واألٍداف:  (0)

 واعتمادها ومدى توثيقإاموجود األهداؼ  

 اتتوائإا عمى عحاصرها األساسيةم 
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 مدى وروح صيا تإام 

 مدى التعريؼ بإا لدى أعراء هيئة التدريس والمسئوليف بالمؤسسةم 

 ممدى تتقيقإا 

 موأهدافإا المؤسسة مإمة مر األحرطة احسجاـ 

 موالطمبة والمسئوليف التدريس هيئة وأعراء لموظفيفا سموؾ فواعد وروح 

 الموافر في المقدمة الدراسية المحاهو أف لرماف بروتوكوالت لديإا المؤسسة 
 ماألجحبية

 معايري تكييه أعطاء ٍيئة التدزيص والعياصس املشاعدة: (8)

 محسبة أعراء هيئة التدريس لمط ب 

 حسبة عدد المعيديف إلى أعراء هيئة التدريسم 

 حسبة عدد مإحدسي المعامؿ إلى عدد المعامؿم 

  فحي المعامؿ والورش إلى عدد الورشمحسبة عدد 

 تعمـ عف مباررة المسئوليف الموظفيف مف و يرهـ التدريس هيئة أعراء تقييـ 
 تسيفلت التقييـ حتائو الموظفيف هؤالء استمداـ كيفية في الحظرو  الطالب
 موالتعمـ التعميـ

 الربىامج الدزاسي:معايري تكييه   (3)

 مدى مروحة وكفاءة الحظاـ الدراسيم 

  كفاءة أسموب التقييـممدى 

  م المارجية الوكاالت مر المؤسسةاتصاؿ 

 أجحبية موافر في بعد عف التعميـ عمى ترجر المؤسسة 
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 معايري تكييه املباىي التعلينية لألقشاو والتجَيزات والوسائل اخلاصة: (4)

 مدى كفاية وم ءمة المبحى التعميميم 

  لمفصوؿ والمدرجاتم اإليراحمدى توفير وكفاية التجإيزات ووسائؿ 

 مدى توفر وكفاية التجإيزات ووسائؿ اإليراح لممعامؿ والممتبراتم 

 مدى توفر وكفاية تجإيزات الورشم 

 مدى صياحة المعدات والتجإيزاتم 

 معايري تكييه املباىي العامة والتجَيزات والوسائل: (5)

 مدى توفير وم ءمة المبحى اإلداري ومرافق م 

  ومكاتب المدماتممدى توفير وم ءمة مبحى 

  مدى توفير وكفاية وم ءمة مبحى المكتبة ومرافقإا والتجإيزات ووسائؿ
 االط عم

 مدى توفر وكفاية تجإيزات المبحى اإلداري ومرافق م 

 مدى صياحة المباحي العامة وتجإيزاتإام 

 معايري تكييه اليظاط العلني: (6)

 متوسط عدد البتوث المحجزة في السحةم 

  الموثقة والمعتمدة المحجزة في السحةم الفحية الدراساتمتوسط عدد 

 عدد الكتب المؤلفة م ؿ الممس سحوات الماريةم 

  عدد المؤتمرات والحدوات العممية التي تـ تحظيمإا م ؿ الممس سحوات
 الماريةم

  عدد المؤتمرات والحدوات العممية المتمية التي تـ االرتراؾ فيإا م ؿ الممس
 سحوات الماريةم

  المؤتمرات العربية والدولية التي تـ االرتراؾ فيإا م ؿ الممس سحوات عدد
 الماريةم
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 :معايري تكييه إدازة املؤسشة (7)

 مدى توافر الموائأ واإلجراءات التحظيميةم 

 الموائأ واإلجراءات التحظيميةم مدى تطبيؽ 

 مدى تطبيؽ توفر عحاصر التمطيطم 

 مدى التقيد بتطبيؽ وتحفيذ عحاصر التمطيطم 

 توفر أساليب المتابعة والمرافبة والتقييـم مدى 

 مدى التقيد بتطبيؽ أساليب المتابعة والمرافبة والتقييـم 

مجموعة مف المعايير لتقييـ األداء في الجامعات والمراكز البتثيػة يمكػف تمميصػإا  وهحاؾ
  (27) :يفي التال
حسػػبة أعرػػاء هيئػػة  مؤرػػرات فيػػاس وتقيػػيـ الحرػػاط التعميمػػي ويػػتـ ذلػػؾ مػػف مػػ ؿ: م0

التػػدريس إلػػى الطػػ ب: تيػػث تبمػػغ هػػذه الحسػػبة فػػي الجامعػػات األوربيػػة عرػػو هيئػػة 
 02 -0طػػ ب، وتتػػدد البتػػوث الميداحيػػة أف الحسػػبة المحاسػػبة هػػي  9تػػدريس إلػػى 

 تتػددها التػي والتدابير طالب في الكميات الحظرية، 02 -0، طالب في الكميات العممية
 حطػاؽ عمػى الطػ ب لتتصػيؿ الفرديػة البػرامو فػي سػواء الطػ ب، لتتصيؿ المؤسسات
 المؤسسػػػية، المإمػػػة إحجػػػاز لتقيػػػيـ األحسػػػب المتوفػػػر األداء مسػػػتوىأو م  المؤسسػػػة

 م  العالي التعميـ إطار في المؤسسية الحتائو وتتميؿ ،وتتسيحإا اإلجراءات لتتديد

تعكػػس كفػػاءة حإػػا حسػػبة أعرػػاء هيئػػة التػػدريس / البػػاتثيف: وهػػذه الحسػػبة هامػػة أل  م0
م وتتػدد جامعػات جمإوريػة مصػر الجامعة في إعداد كػوادر عمميػة وتطبيقيػة مسػتقبً  

 كػػاف مسػػاعدا، وثماحيػػة إذا أسػػتاذاإذا كػػاف  02باتػػث إذا كػػاف أسػػتاذا ،  00العربيػة / 
بػاتثيف  2-0، 0-0مدرساموتحمفض هذه الحسبة فػي الجامعػات األجحبيػة لتصػؿ إلػى 

بعػض األفسػاـ العمميػة وبعػض الجامعػات الماصػة وماصػة ا، تزيد أو تحقص فػي تقريبً 
 في التمصصات الحادرة والمتميزة والتديثةم

فكممػا زادت هػذه الحسػبة كممػا :فالمعيحيإلى حسبة المحتدبيف مف أعراء هيئة التدريس  م2
 احمفرت كفاءة العممية التعميمية والبتثيةم
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 األسػػاتذةفكممػا زاد عػػدد  التوزيػر الإيكمػػي ألعرػاء التػػدريس تسػػب الدرجػة الجامعيػػة: م2
فيجب معرفة حسبة األسػاتذة/إجمالي أعرػاء هيئػة التػدريس، وحسػبة كمما ذلؾ أفرؿ، 

 المدرسيف / إجمالي أعراء هيئة التدريسم

 مف أعراء هيئة التدريس في مواعديإـمعدد وحسبة الذيف لـ يترفوا  م2

الحسػبة أعتبػر الحظػاـ حسبة المعاريف/إجمػالي أعرػاء هيئػة التػدريس فكممػا زادت هػذه  م6
 الجامعي المتمي طاردا ألهـ فئات م

أعرػػاء هيئػػة  إجمػػاليحسػػبة التاصػػميف عمػػى الػػدرجات العمميػػة مػػف الػػدوؿ األجحبيػػة/  م7
 اتمالتدريس التاصميف عمى حفس الدرج

 عدد أو حسبة الذيف لـ يعودوا بعد احتإاء بعثاتإـ أو اعاراتإـم م8

 وحةمحسبة أعراء هيئة التدريس / الفئات المعا م9

البتػػوث العمميػػة فػػي  إجمػػاليحسػػبة البتػػوث العمميػػة المحرػػورة فػػي دوريػػات أجحبيػػة / م02
 فسـ/كمية/جامعة/دولةم

طريقػة عػرض المحػاهو مف تيػث التداثػة واألصػالة والتطػور،  جودة المحاهو التعميمية م00
وأسػػػموب عررػػػإا،  وتجػػػـ المحػػػاهو وجػػػودة مػػػا بإػػػا مػػػف مػػػ ؿ الوسػػػائط الممتمفػػػةم،

 موالتكمفة الرسالة وسإولة تصوؿ الطالب عمى المحاهو والمقرراتووروح الإدؼ أو 

كفػاءة أسػػاليب التػػدريس والتعمػػيـ والػػتعمـ مثػؿ أسػػموب المتارػػرات، أسػػموب التطبيقػػات  م00
 عممية، أسموب دراسة التاالت، أسموب تمثيؿ األدوارممملا

لممقػػػرر مقارحػػػة بعػػػدد  عػػػدد السػػػاعات التػػػي يقرػػػيإا الطالػػػب فػػػي السػػػاعات الحظريػػػة م02
 الساعات العممية أو التطبيقيةم

عػػدد السػػاعات فػػي الفصػػوؿ الدراسػػية والمػػدرجات الدراسػػية /السػػاعات التػػي يقرػػيإا  م02
 الطالب في التدريب العممي في إتدى مؤسسات المجتمر ذات الصمة بتمصص م

سػعة المعمػؿ  كفاءة المعامؿ وجودتإا وكفاءة فاعات وفصػوؿ ودرجػات الدراسػة ومحإػا م02
 ممما لعدد الط ب  ب، وسعة المدرج طبقً بالحسبة لعدد الط
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كفاءة عمميات اإلرراؼ والمتابعػة لسػير الدراسػة مػف مػ ؿ وجػود فريػؽ عمػؿ متكامػؿ  م06
ابعة الحظافػة العامػة تالمحاسبة وم األماكففي  تواالمتتاحايتابر إع ف جداوؿ الدراسة 

 في المدرجاتممم

 تاالمتتاحػػاكفػػاءة عمميػػة تقيػػيـ الطالػػب الجػػامعي "االمتتاحػػات"مف م ؿ:كفػػاءة حظػػـ  م07
المعمػػوؿ بإػػا، فػػدرة االمتتػػاف عمػػى تغطيػػة ممتمػػؼ جواحػػب المقػػرر فػػي سػػإولة ويسػػر 

 مأو تعقيدودوف إسراؼ 

 ودة وتداثة الكتب وصػمتإاكفاءة المكتبة مف م ؿ: حوعية الكتب ومصادر المعرفة، ج م08
 المعحية،تجـ المكتبة وسعتإا، مدى كفاءة المساتة الممصصة ل ط عمممبالدراسة 

بإػذه األحرػطة، ممتصػة  إدارةكفاءة األحرػطة الط بيػة ويػتـ فياسػإا مػف م ؿ:وجػود  م09
 درجة تحوع األحرطة المتاتة لمط بممم

حوعيػػػات المػػػدمات الطبيػػػة مػػػف تيػػػث جػػػودة  كفػػػاءة الرعايػػػة الطبيػػػة المقدمػػػة لمطػػػ ب م02
 ودرجة توافر األدويةمممالمقدمة، 

عمػػى البتػػث العممػػي  اإلحفػػاؽتقيػػيـ حرػػاط الدراسػػات العميػػا والبتػػوث مػػف مػػ ؿ حسػػبة  م00
 عدد الباتثيف التاصميف عمى درجات عممية مف المارجمممو والدراسات العميام

أداء فطاع مدمة المجتمر وتحمية البيئػة مػف بػيف مؤرػرات ذلػؾ:تعييف الكفػاءات تقييـ  م00
المتميػػػزة، وأهميػػػة البتػػػوث والمػػػؤتمرات والحػػػدوات العمميػػػة لمبيئػػػة  واإلداريػػػةالعمميػػػة 
   المدمات والتمصصات العممية والتعميميةمممتحوع و ، المتمية

تقيػػيـ كفػػاءة الحظػػاـ اإلداري والمػػالي مػػف بػػيف مؤرػػرات ذلؾ:فيػػاس كفػػاءة مجمػػس إدارة  م02
كمػا يجػب أف تقػـو  لمكميػةممم لمكمية، كفاءة الحظاـ المػالي اإلداريالكمية، كفاءة الحظاـ 

، والحزاهػة والدفػة الورػوح لرػماف وممارسػاتإا لسياسػاتإا محتظمػة مراجعػةب المؤسسة
 تعمػػـ حتػػائو، وحرػػر لمجمإػػور الطمبػػة إحجػػازات عػػف ودفيقػػة تديثػػة معمومػػات ريفوتػػو 

 اإلحترحػت عمػى موفعإػا عمػى معتمػدةو م التدريبيػة والبػرامو مػدوراتعمحػا ل الطمبة إعػ ف
    مالصمة ذات الوثائؽ وجمير



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

- 20 - 

 الػداممي التقيػيـ وتػدات إحرػاء( مػدى أهميػة Giliberto Capano:2010هذا وفد ذكػر)
مػػف  الجامعػػات تترمػػ بػػدورها والتػػي) العميػػا سػػمطاتال اتػػدريجيً  حإػػاتعي التػػي الجامعػػات، دامػػؿ

 الماليػة، المسػؤولية الجامعػات محتػت وأميراً م األميرة السحوات مدى عمى( المستقمة ص تياتإا
 وممػؽ الجػامعي، الحظػاـ عمػؿ سػير تصػميـ إعػادة لمتاولػة ال تقػة القػرارات مف العديد فدمتو 

 تريػة لمجامعػات االعتمػادوالتي محإا: م المؤسسية والمساءلة التقييـ عمى لمتصوؿ أفرؿ بيئة
 مػف مزيد محأو  ؛ييفاألكاديم و ير ييفاألكاديم – موظفيإا تعييف برأف فرار اتماذ في االمتيار
عمػى  التعميميػة، أحرػطتإا وطبيعػة بإػـ الماصػة الدراسػية المحػاهو ورػرفػي  لمجامعات الترية
ص حو  الجودة؛ بمعايير يتعمؽ وطحي إطار كوف فييأف  ، التػدريس هيئػة أعرػاء تعيػيف حظػاـ ا 
 أو لممحظمػات اإلدارة تتسػيف أو) المسػاءلة تتسػيفو  التحظيمية؛ أو المحإجية المعرفة تتسيفو 

دماؿ افتحاءو  ؛(السياسات  .(28)الواعي التعمـ بواسطة التغييرات وا 
ـ 0222عػػاـ اليوحسػػكو بورػػر إطػػار عػػاـ لتقػػويـ أداء التعمػػيـ العػػالي بتمػػوؿ ت وفػد فامػػ 

  (48) مف بيف أهداف :
 مككؿ الحظاـ أداء صدور  الوطحية األولوياتووفؽ لة المستحدة عمى األداء المساء 

 عبرو  ووكاالتإا التكومةفي المحاطؽ الممتمفة مف  التوفعات جمير عف اإلفصاح 
 مالعالي التعميـ لحراط الممتمفة األبعاد

 مالجمإور وعامة التكومة إلى الحظاـ أداء إبراز زيادة 

 مالتمويؿ مرالعالي  التعميـ هيئة أداءومدى اتفاؽ  االستراتيجي الورر تتديد 
 رفيعة المستوىم مؤرراتالحظاـ وفؽ  تطوير 

 واإلفميمي الوطحي الصعيديف عمى واإلحصاؼ الثقافية والتحمية االجتماعي التماسؾ 

 والكفاءة الفعالية مف مزيد حتو العاـ القطاع إص ح  

 مميط م ؿ مف المراركة بالمؤسسات المإارات مجموعة مف عبر االتتياجات تمبية 
 عمى تستإدؼ ومبادرات األساسي التمويؿ م ؿ ومف الحظاـ، عبر التكـ مف متحوع
 مف متماسكة مسارات وتتديد المترومة الفئات تصوؿ فرص تعزيز التتديد؛ وج 

 التقميدية  ير اإلدماؿ وطرؽ التعميـ مواصمة مف الثاحي، المستوى مف التعميـ
 أوج  بتثب واالهتماـ جودة؛ال عالي والتعمـ التدريس في التفوؽ ترجيرو  األمرى؛
 ...والماص العاـ القطاعيف بيف فيما المعارؼ وتبادؿ التعاوف
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 :العالي التعميـباألداء  حظاـ  ويورأ الركؿ التالي
 :العالً التعلٌمباألداء  نظام ( 2شكم)

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 (62) ما يمي: مف األهداؼ اا دراسة اليوحسكو المرار إليإا سابقً أيرً كما فدمت 
المإػارات بالمؤسسػات  مجموعػة مػفلرأس المػاؿ البرػري فػي أيرلحػدا عبػر تمبية االتتياجات  

فػرص  التتديػد تعزيػزومف م ؿ التمويؿ األساسي ومبادرات تستإدؼ عمى وج   المراركة،
 مومف مواصمة التعميـ  المحاسب،مكاف الفي  إاتصوؿ الفئات المترومة وورع

 مػػرو  المؤسسػػة مػػر االتصػػاؿ لتتسػػيف العػػالي التعمػػيـ مؤسسػػات جميػػر فػػي هياكػػؿ ورػػر  
 مالعاـ القطاع في العمؿ أصتاب

 مالعالي التعميـ وحظاـ العمؿ سوؽ بيف لمتوار كأداة" لممؤه ت الوطحي اإلطار" استمداـ  
مػف  فريػؽتػوفير و  العػالي التعمػيـ بػرامو تطوير مف م ؿ العمؿ سوؽ في الحرطة المراركة 

 مفي المجتمر الجامعة احمراط لتسإيؿ" المستقبمية المإارات" اتتياجاتب المعحي المبراء
 مالمؤررات وحظاـ الوطحية األولويات مر تتمارىمطة  وتحفيذ ورر 
 أهػػداؼ مػػر  فياسػػإا يمكػػف حتػػائو تتقيػػؽ لرػػمافمتحوعػػة  مطػػطل  المؤسسػػات اسػػتعراض 

 مالجديدة المطة
   مالعالي لتعميـبا المتعمقة جراءاتلإل الوطحية السياسات تحفيذ مدى وفياس رصد 
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 االسػػػتراتيجيات إطػػػار فػػػي والػػػتعمـ التػػػدريس فػػػي التميػػػز عمػػػى التركيػػػز يػػػتـ كيػػػؼ مرافبػػػة 
 مالمؤسسية

 عمػى فطػاع وكػؿ مؤسسػيالقطػاع الو  الط ب مر الموظفيف اتصاؿ لرصد ساعات حظـ ورر 
 مالمحاسب الحتو عمى تدة

 رػػػماف آليػػػات مػػف و يرهػػػا الدامميػػة الجػػػودة رػػماف وتتسػػػيف سػػتعراضال أحرػػػطةوجػػود   
 الجودة

" الحوعيػة التتسػيحات" لمتابعػة" مرتركة مبادئ"األيرلحدية العالي التعميـ جودة ربكة استمداـ 
 م"الجودة"  م ؿ مف المتددة

 هيئػػة فبػػؿ مػػف التمطػػيطو  الجػػودة ورػػماف المؤسسػػي االسػػتراتيجي التمطػػيط إدمػػاج تقيػػيـ   
 مممالمقترتة اإلستراتيجية مف كجزء العالي التعميـ

   مواالبتكار البتوث مجاالت في العالي التعميـ أداء رصد  
 مالدولي التعميـ إستراتيجية تحفيذ 
 مالممارسة فواعد مدوحة وتحفيذ( IEM) الدولي التعميـ ع مة إدماؿ 
 مالعالي ات التعميـمؤسس كؿل رامؿ تدويؿ 

 التعلينيةاملؤسشات  دلال يف اجلودة املبحح الجاىي: األسص الفهسية والفلشفية حللكات

 ظإػرت كػافتراح الػدكتور تيػث، 0960يرجػر المػي د التقيقػي لتمقػات الجػودة فػي عػاـ 

Kaoru Ishikawa   وحررت في مجمة مرافبة الجودة في جامعة طوكيو، وتـ االرتقاء بػالجودة
ويرجػر  Formal Quality Control عػف طريػؽ تطبيػؽ برحػامو رسػمي لمرفابػة عمػى الجػودة

، Walter Shewhart االتجػاه إلػى كػؿ مػف المبيػر األمريكػي الػدكتورالفرػؿ فػي حجػاح هػذا 
ا إلػى جحػب مػر مػف رػركة بػؿ لمتميفوحػات، تيػث عمػؿ المبػراء جحًبػ W. E. Deming والػدكتور

   .(60)جمعية العمماء والمإحدسيف
وهػػى إيجػػاد طػػرؽ تديثػػة لسػػد  ،فمسػػفة وارػػتةأسػػاس فكػػرة تمقػػات الجػػودة عمػػى  تقػػـو

ا فػرص التعبيػر عػف ذاتػ ، كمػا تكفػؿ لػ  فػدرً  -بدرجػة أكبػر-اتتياجات العامؿ المعاصر تكفؿ ل 
مػػػف المسػػػئولية، والقػػوة، والرفابػػػة عمػػػى سػػير العمػػػؿ وعمػػػى بيئتػػ ، األمػػػر الػػػذي يػػػحعكس  أكبػػر

لبحػاء  المؤسسػةالجػودة فػي  تمقػاتيػتـ إدمػاؿ و  .(60)والتكمفػة والتميػز اإلحتاجيػةعمى  باإليجاب
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دافػػر االحرػػماـ لإػػذه التمقػػات حػػابر مػػف  هػػي تركػػة طوعيػػة، يجػػب أف يكػػوف إذثقافػػة الجػػودة، 
 .(62) المؤسسةفي  موظفيفال

 القرػايا توؿ بركؿ تعاوحي األفراد رمحإا يعمؿ دائرة وجود يؤكد الجودة تمقة تعبير كما أف

 إليجػاد يعمػؿ الػذي العمػؿ فريػؽ اأيًرػ عميإػا ويطمػؽالمؤسسػة،  في المدمات أو اإلحتاج تإـ التي

فإػي عبػارة عػف جماعػات صػغيرة مػف  .(62)العمػؿ وافػر لتتسػيف أو مػا لمرػكمة األفرػؿ، التػؿ
تمصػػص جػػزء مػػف الوفػػت لكرػػؼ وتتميػػؿ وتػػؿ المرػػاكؿ المتصػػمة بػػالجودة فػػي تػػدود  العمػػاؿ

   .(62)مسئولياتإـ

ا فػي ا  كبيػرً تمقات الجودة مف الوسائؿ واألساليب اإلدارية المإمة التػي أثبتػت حجاًتػ وتعد
أجػػرت دراسػػة تتقيػػؽ الجػػودة عمػػى المػػدى الطويػػؿ تتػػى إف مجمػػة الدراسػػات األسػػرية ببريطاحيػػا 

دولة أوربية تستمدـ تمقات الجودة كوسػيمة لتتسػيف الجػودة فػي أوربػا بإػدؼ تقػديـ  06عمى 
  .(66)(في البمداف األوروبيةQCsالمثالية لدوائر الجودة) والبراموحرطة لمتة عامة عف األ 

ا يقومػوف بػحفس فػردً  00-2والبعض يرى عمى أحإا مجموعة صغيرة مف العامميف ما بيف 
ا ا بركؿ محتظـ لمػدة سػاعة واتػدة أسػبوعيً ، وتمتقي هذه المجموعة تطوعً العمؿ أو عمؿ مراب 

العػامموف مػدربيف عمػى تتديػد وتتميػؿ بعػض مرػاكؿ العمػؿ تتت فيادة مررفإـ ويكػوف هػؤالء 
  .(67)وتقديـ التموؿ المحاسبة لإا

تمقػػات الجػػودة يمتػػد حرػػاطإا لتػػؿ كثيػػر مػػف مرػػاكؿ العمػػؿ كاإلحتاجيػػة والتكػػاليؼ  أفأي 
وع فات العمؿ والبيئةممم وال تقتصر فقط عمى تؿ مراكؿ الجودة، كما أحإا تستحد عمػى العمػؿ 

، وتمػػؾ المجموعػػات تقػػـو بتػػؿ مرػػاكؿ ذات صػػمة بعممإػػاالجمػػاعي الطػػوعي و يػػر الرسػػمي، 
، وتمتمػػؼ وجإػػات حظػػر الكتػػاب ادؿ األفكػػار والمعػػارؼ والمإػػاراتوتتػػيأ الفرصػػة لممرػػاركيف لتبػػ

عػف هػذه األعػداد فإػـ مجموعػة صػغيرة  والباتثيف برأف عػدد أعرػاء التمقػات، وبغػض الحظػر 
   .(68)مف العامميف مإمتإـ تؿ مراكؿ العمؿ

 أٍداف حلكات اجلودة

 ومحإا:الجودة،  تمقات أحرطة تتدد التي والغايات األهداؼ العديد مف توجد
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ا التػي يتوفػر المؤسسػة ولكػف أيًرػفػي  حوعية ليس فقط التي هي فعػً  المراكؿ التؿ  
 .(69)لممؤسسةأف تحرأ في المستقبؿ القريب 

بحػاء الثقػة تتسيف االتصاؿ وتوفير المزيد مف الوروح والمعمومات المرتدة لمعامميف و  
   .(72)، وتفزهـ عمى إتداث التغييرإـبيح

اإلحسػػاحية، وتطػػوير بيئػػة عمػػؿ مررػػية، واسػػتمداـ القػػدرات البرػػرية اتتػػراـ الع فػػات  
 .(70)إلى أفصى تد ممكف

إتاتػػة الفرصػػة لمعػػامميف فػػي تتميػػؿ مرػػاكؿ العمػػؿ، والمرػػاركة الكاممػػة فػػي افتػػراح  
   .(70)الكرؼ عف القدرات اإلبداعية لعامميف، و التموؿ المحاسبة لإا

المؤسسة بركؿ عاـ، والقدرة عمػى اإلحتػاج اتماذ كافة التدابير ال زمة لتتسيف حراط  
   .(72)بصفة ماصة

ممػػؽ و إعطػاء الفرصػة لممػػوظفيف السػتمداـ التكمػة واإلبػػداع، وترػجير روح الفريػؽ،  
 م(72)زز أواصر األموة بيف ممتمؼ األفساـ والمستويات تعع فات بررية 

 الػذي بالعمػؿ بػالفمر يرػعروف رادوتجعػؿ األفػ لإلحسػاف، والتقػدير االتتػراـ  إظإػار 
   .(72)أي مكاف في ويؤدوح  يحجزوح 

اإلمكاحيات لمعامميفم وفإـ عممإـ  بصػورة أفرػؿ ، وتعزيػز مإػاراتإـ  الكرؼ عف كؿ 
 .(76)التتميمية، وتعمـ أرياء جديدة

المساهمة في تتسػيف مسػتوى ، و تإيئة المحاخ العاـ لتقديـ األفكار الجديدة والمتطورة 
    .(77)األداء العاـ لممحظمة ككؿ

 االيجابيػة الفعػاؿ، والمسػاهمة اإلحجػاز بفػرص العػامميف تػزود الجػودة تمقػاتأي أف 
 الفاعمػة لممسػاهمة المستويات، كؿ لممؤسسة عمى األداء تتسف التي األحرطة تجاه
 مالمؤسسة تتسيف وتطوير في

، أهػػـ أهػػداؼ تمقػػات الجػػودة(Ola A.M Ibrahim:2013وفػػد أورػػتت دراسػػة )
 (78)فيما يمي:
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 تأثير التآزرمتمتر بال 

 تطوير المإارات الفردية 

  معمؿلا في مكاف االحسجاـالتفاظ عمى 

 تتسيف اتتراـ الذات لدعراء 

 تقميؿ األمطاء عمى الوظيفة 

 زيادة اإلحتاجيةم 

 تتسيف تدفؽ االتصاالتم 

  

 

 ( ٌوضح أهداف حلقات الجودة 3شكل ) 
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 حلكات اجلودة وفوائد أٍنية

لتغمػػب عمػػى العوائػػؽ التػػي فػػد تكػػوف ا تمقػػات الجػػودة مػػف مػػ ؿوفوائػػد وتبػػرز أهميػػة 
والرػعور بالمرػاركة فػي صػحر ، ألفكػاراترػجير تبػادؿ و موجودة دامؿ الإيكؿ التحظيمػي السػائد 

 .(79)القرار
ككػػػػؿ وتطويرهػػػػا  المؤسسػػػػةأداء تمقػػػػات الجػػػػودة عمػػػػى تتسػػػػيف مسػػػػتوى كمػػػػا تعمػػػػؿ 

العمػػؿ أكثػػر جاذبيػػة ومإيػػأة لمعػػامميف بمػػا يرػػعرهـ بػػأف عممإػػـ لػػ  وجعػػؿ بيئػػة  .(82)المسػػتمر
عمػػى إبػػراز القػػدرات اإلحسػػاحية مػػف مػػ ؿ إظإػػار إمكاحيػػاتإـ التػػرص الكامػػؿ و  فيمػػة تقيقيػػة،

 يسػاعد فػي أف يمكػف أسػموب الجػودة تمقػات وأسػموب .(80)الدفيقة التي ال تقؼ عحد تد معػيف

   .(80)التعميمية لممؤسسة والمواهب البررية القدرات استغ ؿ طريؽ عف التعميمية العممية تجويد
 لتػؿ وسػيمة بتث عف أفرػؿلمإدماج العامميف عمى  المؤسسةكما تساعد تمقات الجودة  

ثػػارة و  لممؤسسػػةاسػػتمداـ اإلمكاحػػات البرػػرية  ،مرػػاكؿ المؤسسػػة ممػػا يسػػمأ لإػػـ  اهتمامػػاتإـا 
المرػػاعر اإليجابيػػة دامػػؿ بيئػػة العمػػؿ، ورػػعور و  ،بػػالتعبير عػػف مػػواهبإـ اإلبداعيػػة والمتتممػػة

بوتػػدة المجموعػػة، وعمػػؿ الفريػػؽ واالعتمػػاد  وتحميػػة الرػػعور  .(82)مجتمػػرالباالحتمػػاء إلػػى 
مستوى عاؿ مف الكماؿ، والكفػاءة، وزيػادة الػوعي بػالجودة وتتقيؽ   .(82)المتبادؿ بيف األفراد

 .(82)المؤسسةفي 
ا فػػي يسػػاعد أيًرػػإحمػػا  لممؤسسػػةتمقػػات الجػػودة ال تقتصػػر عمػػى تتسػػيف األداء الفحػػي و 

، وتعزيػػز الموافػػؼ ،تتقيػػؽ مسػػتويات أعمػػى مػػف األداء لإػػـ فػػيتػػدريب المػػوظفيف، والسػػماح 
تتسيف االتصػاالت بػيف و  ،بيئة عمؿ متجاحسةوتوفير م لتمؾ المؤسسةتتسيف والء الموظفيف و 

فإػػـ المسػػتمر ال والتمثػػؿ فػػي أربعػػة متغيػػرات: تتسػػيف الحظػػاـ االجتمػػاعيو  ،العػػامميف والمػػديريف
 .(86)والمإارة، والموفؼ، والدافر لمتتسيف،
وكػػاف حتيجػػة المسػػتمر لمتتسػػيف فإػػـ ال"متمػػث  فػػيبحمػػو المعػػارؼ كػػاف  المػػاصالمتغير فػػ

تعريػػؼ  ثػػـالجػػودةم  تمقػػاتالتتسػػيف المسػػتمر الحػػاجـ عػػف أحرػػطة   بأهميػػة الفإػػـ والمعرفػػة
تمػػػؾ المإػػػارة كمسػػػتوى أو الكفػػػاءة فػػػي تطبيػػػؽ أدوات التتسػػػيف الحاجمػػػة عػػػف المرػػػاركة فػػػي 

الممتمفػػة لإػػذه الدراسػػة والػػدافر حتيجػػة كمػػا أف مػػف بػػيف الحتػػائو المتمثمػػة بػػالموافؼ حرػػطةم األ 
حػػوعيف مػػف فوائػػد  Ranjan Dasgupta: 2011 ويتػػدد .(87) تػػأثير أحرػػطة فريػػؽ الجػػودة

 (88) تمقات الجودة:
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 ترػػمؿ التػػد مػػف العيػػوب وتتسػػيف حوعيػػة المحتجػػات والمػػدمات،  فوائػػد ممموسػػة
 مواإلحتاجية والس مة والفعالية مف تيث التكمفة

  تعزيز ثقافة فائمة عمى المراركة الطوعية، وترمؿ فوائد  ير الممموسة
والروح  ،األعراء في تؿ المركمةتتسف في العمؿ الجماعي، وتعزيز فدرات و 

 مالمعحوية في مجاؿ العمؿ

 :لتطبيل حلكات اجلودة األساسية املبادئ

تمقػات الجػودة  لتطبيػؽـ أف هحػاؾ العديػد مػف المبػادئ األساسػية 0227يرى عادؿ رزؽ:
  .(89) في المؤسسة محإا:

 Voluntaries المراركة التطوعية 
 Ownership ممكية تمقة الجودة 
 Whose problems تبعية المراكؿ 
 The adult – adult contract طبيعة التعامؿ مر أعراء تمقات الجودة 
 Data – Based problem-solving فاعدة بياحات لتؿ المراكؿ 
 Realistic Time Perspective التوفيت التقيقي لمحتائو المتوفعة 
 Win/ Win المكسب لكؿ األطراؼ 

ا العػامميف يكوحػوف أكثػر اهتماًمػأف   0202 ػازي عمػي: فيػرىوعػف المرػاركة التطوعيػة 
بعممإـ إذا سمأ لإـ بالمراركة والتػأثير فػي القػرارات المتمػذة برػأف عممإػـ والمسػاهمة  اوتميزً 

 المؤسسػػةبتػػؿ المرػػاكؿ عمػػى امت فإػػا ممػػا يػػحعكس عمػػى بيئػػة وحوعيػػة العمػػؿ وبقيػػة أهػػداؼ 
ز التحػازؿ عحػ ، وتسػتحد تمثؿ ركف أساس فػي بحػاء تمقػات الجػودة ال يجػو  :الطوعية، و  واألفراد

الطوعية إلى متػرؾ ودافػر داممػي يتػرؾ الفػرد باتجػاه العمػؿ واالحتمػاء إليػ ، وهحػا تبػرز أهميػة 
فحاعػػة األفػػراد بفاعميػػة تمػػؾ المجموعػػات والر بػػة التقيقػػة فػػي المسػػاهمة بإػػا إلػػى جاحػػب أحػػ  ال 

راـ تقإػػـ ؾ واتتػػيحبغػػي إر ػػاـ أي رػػمص عمػػى المرػػاركة بإػػا فقػػد ال يكػػوف مإيػػأ لإػػذا االرػػترا
  .(92)باالمتحاع ألي سبب
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أف األعرػاء الػذيف احرػموا إلػى   ـ0227يوسػؼ: أميػرة رىفتػ وعػف ممكيػة تمقػة الجػودة
الكامػؿ تجاهإػا،  االلتزاـا مما يولد ذلؾ لديإـ رعور بررورة تمقة الجودة فد فعموا ذلؾ امتياريً 

ذا يؤدي إلى رعورهـ بممكية تمقة الجودة، وهػذا الرػعور يجػب مسػاحدت  وتقويتػ ، تيػث أف هو 
   .(90)لف يكتب لإا الدواـ إال إذا كاف الرعور العاـ ألعرائإا أحإـ يمتمكوحإاهذه التمقات 

بػػأف تمقػػات الجػػودة يجػػب أف تتعامػػؿ مػػر  0222فريػػد زيػػف:وعػػف تبعيػػة المرػػاكؿ فيػػرى 
فقػػط دوف أف يتسػػر عممإػػا ومجإودهػػا لتحػػاوؿ مرػػك ت تتعمػػؽ بجإػػات مرػػاكمإا الماصػػة بإػػا 

   .(90)أمرى، أو إدارة أمرى  ير التي تحتمي إليإا
أف ذلػؾ مػف  0222وعف طبيعة التعامػؿ مػر أعرػاء تمقػات الجػودة يػرى أيرػا فريػد:

ا كمبػدأ مػف مبػادئ تمقػات الجػودة تيػث أف االعتػراؼ المسػبؽ بػأف أعرػاء األمور المإمة جػدً 
ويتعػيف التعامػؿ معإػـ عمػى أسػاس ع فػة  ا ولكػحإـ كبػار ورارػديف تمقات الجودة ليسوا صػغارً 

كإحسػاف،  العرػوا إلى االعتػراؼ بقيمػة ستحد أساسً ت، كما أف تمقات الجودة  .(92)الكبار بالكبار
التكمػػة فػػي رػػوء تتسػػيف الوظيفػػة،  ورػػر الجإػػود الراميػػة إلػػىو  ،كرػػمص عػػف طيػػب مػػاطر

 .(92)والمبرة
أف مف المبادئ األساسػية لتمقػات الجػودة العمػؿ عمػى إيجػاد  0227:أميرة يوسؼوترى  

فاعة بياحات الستمدامإا في التعامؿ مػر المرػاكؿ التػي تبتثإػا تمقػات الجػودة؛ فػالتموؿ التػي 
  .(92)يتعيف أف تكوف مبحية عمى تقائؽ أكثر مف اعتمادها عمى آراء تقدمإا
وهػػو كحتيجػػة لمطريقػػة التػػي يػػتـ ترػػكيؿ هيكػػؿ  المتوفعػػة وعػػف التوفيػػت التقيقػػي لمحتػػائو 

فإح  توجد ع فة ارتباط مباررة بيف المستوى التحظيمي لموظيفة وبػيف الوفػت معظـ المحظمات، 
   .(96)ال ـز ل حتإاء مف واجبات تمؾ الوظيفة

المكسب لكؿ األطراؼ فمسفة تمقات الجودة تيث يتـ التوصػؿ مػف مػ ؿ  إستراتيجيةتمثؿ 
إلػى الزمالػة والمرػاركة وكػؿ فػرد فػي  االسػتحاددامؿ التمقات إلى المحافسػة البحػاءة مػر التعامؿ 

ا لمموفؼ الذي يسود فػي الكثيػر ومثؿ هذا الإدؼ محافض تمامً  .(97)هذه الع فة يتقؽ مكسب 
والػذي  في الوافر العممػي هػو الصػراع  يػر المحػتو الذي يسود فعً  ا مف المحظمات تيث أف جدً 

 واإلدارات األفسػاـوهػذا الصػراع  يػر المحػتو بػيف  Us And Themا بػالقوؿ يعبػر عحػ  دائًمػ
   .(98)دارة واالسترارييفالع فة بيف اإلا وبيف ممتمؼ المستويات في المحظمات، يسود أيرً 
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 :يف حل املظانل حلكات اجلودة املشتددمة مً قبلساليب األ

يجػاد التمػوؿ  تستمدـ تمقات الجػودة مجموعػة مػف األسػاليب مػف أجػؿ دراسػة المرػاكؿ وا 
 أهـ تمؾ األساليب، ما يمي: المحاسبة لإا، ومف

 أسلوب العصف الرٍين: (0

هو أسموب يعتمد عمى مراركة مجموعة مف األفػراد بأفكػارهـ، والتفكيػر فػي تػؿ مجموعػة 
، وهػػدؼ هػػذه  يػػر المقيػػدمػػف المرػػاكؿ المطروتػػة فإػػي ترػػجر عمػػى التفكيػػر الجمػػاعي التػػر 

إيجػػػاد هػػػو الترػػػجير عمػػػى تػػػدفؽ تػػػر لدفكػػػار مػػػف مػػػ ؿ تعريػػػؼ المرػػػاكؿ ، ومتاولػػػة األداة 
 م(99)تموؿ في فاعات ممصصة لتوليد األفكار الحاجتةاألسباب والتموؿ وطرؽ تطبيؽ ال

 :مجع وحتليل البياىات (8

مف األساليب األساسية لتؿ المراكؿ التي تعترض عمؿ تمقات الجودة هػو جمػر وتتميػؿ 
البياحػػػات تػػػوؿ المرػػػكمة المطروتػػػة تيػػػث ترػػػكؿ هػػػذه البياحػػػات األسػػػاس فػػػي اتمػػػاذ القػػػرارات 

 ال تقةم
في المحظمات الممتمفة يتـ تجمير فدر كبير مف البياحات لتركؿ أساس القرارات والعمػؿ، ف

بػػالغ األهميػػة فػػي عمميػػة تػػؿ المرػػك ت، فػػإذا مػػا افتقػػر ويمثػػؿ الجمػػر الػػدفيؽ لمبياحػػات جػػزًءا 
أعراء تمقة الجودة إلى البياحات والمعمومػات التػي يتتاجوحإػا لتتميػؿ المرػكمة أو كاحػت  يػر 

ومػف جإػة أمػرى فإحػ   صبأ مف العسير عميإا التوصؿ إلى تػؿ معػيف بالحسػبة لإػامدفيقة فسي
بعػػد تجميػػر البياحػػات والمعمومػػات يتعػػيف أف يػػتـ فرزهػػا وتصػػحيفإا وتتديػػد مػػا يصػػمأ لتػػؿ تمػػؾ 

   .(022)المركمة
 ازيتو:خمطط ب (3

 (Alfred Pareto) ممطط أو تتميؿ باريتو سمى بإذا االسـ حسبة إلى العالـ اإليطػالي
رػػكؿ مػػف أرػػكاؿ التمطػػيط الرػػريطي مػػر العحاصػػر مرتبػػة فػػي ترتيػػب تحػػازلي تتػػى أحػػ  يمكحػػؾ 

تيػث يعتبػر وسػيمة لترتيػب األمطػاء، أو  ؛(020)مػا أكبر العوامؿ المسػاهمة فػي مرػكمة تعرؼ
المرػػػك ت، برػػػكؿ يسػػػاعد عمػػػى تركيػػػز الجإػػػود لتػػػؿ المرػػػك ت وتتديػػػد أولويػػػات اإلجػػػراءات 

عمػػود عمػػى الرسػػـ البيػػاحي يصػػور مرػػكمة والرسػػـ التمطيطػػي  كػػؿو ، (020)الواجػػب اتماذهػػا
 .(022)يصور المراكؿ في ترتيب تحازلي لدهمية



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

- 60 - 

في تدوث أكثر المرػاكؿ، ويعتمػد تتميػؿ بػاريتو عمػى  اوبالتالي تتديد أي األسباب تأثيرً   
% مػػف 02%( والتػػي عبػػر عحإػػا هػػذا العػػالـ بقولػػ  أف 82 -% 02مبػػدأ بػػاريتو أو فاعػػدة )

وهذا ما يطمؽ عمي  مفإـو القمػة المػؤثرة مقابػؿ الكثػرة  % مف الثروة82يسيطروف عمى  الحاس
 .(022)فميمة التأثير

 ( ممطط باريتو2ركؿ )

 
إعػػداد ورسػػـ ممطػػط بػػاريتو بعػػد أف يػػتـ ترتيػػب البياحػػات لمتوزيػػر التكػػراري وفقػػًا لتكػػرار 

 (026) :اباإلرافة إلى ما سبؽ أيرً  .(022)تدوثإا تحازلياً 
%( بتيػث تمثػؿ 022تورر الحسبة المئويػة عمػى المتػور العمػودي لمرسػـ البيػاحي )مػف 

 مأعمى حقطة العيحة بكاممإا، وتورأ أسباب تدوث المراكؿ عمى المتور األفقي لمرسـ
بعد تتديد األسباب يتـ إدراجإا عمػى الممطػط تسػب أهميتإػا الحسػبية أي )األكثػر أهميػة 

 .اليميفومف اليسار إلى  اؿ أعمدة بياحية ترتب تحازليً وتتى األفؿ أهمية( وذلؾ عمى رك
بعػػد إدراج األسػػباب الرئيسػػية، يمكػػف تجميػػر األسػػباب األفػػؿ أهميػػة فػػي مجموعػػة تسػػمى 

 م "األسباب األمرى" وتورر في عمود إلى جاحب أعمدة األسباب الرئيسية
 خمطط الشبب واألثس: (4

الجػػودة فػػي تتديػػد المسػػائؿ أو القرػػايا داة أمػػرى مػػف األدوات التػػي تسػػتمدمإا تمقػػات أ
كاوا تيػث يتسمية تتميؿ السبب واألثر وكػذلؾ ممطػط ايرػ االمتعمقة بالجودة ويطمؽ عميإا أيرً 

والتػي تتمػؿ  (Kaoru Ishikawa) يعػود الفرػؿ فػي إيجػاد هػذه األداء إلػى العػالـ اليابػاحي
 Bone)مطط عظمة السمكةم اسم  وهي ترب  الإيكؿ العظمي لمسمكة لذا أتياحًا يطمؽ عمي 

Chart Fish) عحدما تكوف المركمة معروفة لكف أسبابإا  يػر معروفػة،  ةوتستمدـ هذه األدا
مػػا يػتـ تتديػػد العحػاويف ا،تيػػة التػي تورػػر تتتإػا األسػػباب المتتممػة لممرػػكمة  اعمػى أحػػ   الًبػ
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ا أف إيرػػيكاوا أيًرػػ ويؤكػػد .(027)المكػػافالمػػواد، القػػوة العاممػػة، األسػػاليب،  (aMs) وهػػي
 .(028)وارتةيجب أف تتتـر اإلحساحية وبحاء بيئة عمؿ سعيدة  التمقات

 (ممطط السبب واألثر)عظـ السمكة(2ركؿ )

 
ممطػػػط إيرػػػيكاوا، فػػػي رػػػكؿ هيكػػػؿ السػػػمكة، والتػػػي تبػػػيف عوامػػػؿ مػػػف معػػػدات، عمميػػػة، 

ربػط و دارة، وجمير األسإـ الصغيرة التي تؤثر عمى المرػكمة العامػةم اإلوالحاس، المواد، البيئة و 
 ا ومفيػدسػإؿ جػدً  أسػموبوممطػط عظػـ السػمكة هػو ، (029)األسباب الفرعية بأسباب رئيسية

ا فػػي حفػػس الوفػػتم يتميػػز هػػذا الممطػػط بأحػػ  يسػػاعد عمػػى تػػذكر كػػؿ األسػػباب المتتممػػة جػػدً 
األرػياء الرئيسػية التػي لإػا ع فػة بالمورػوعم أمػا عمػى لممركمة، وفي رأس السمكة يتـ كتابة 

   .(002)جاحبي كؿ مط مائؿ فيتـ كتابة األسباب الفرعية لكؿ مف المؤثرات الرئيسية
الحقػػاط الرئيسػػية التػػي تػػـ االتتفػػاظ بإػػا مػػف عمػػؿ إيرػػيكاوا هػػي أف المرػػاركة يجػػب أف و 

اسػػتمداـ  رػػرورة إلرػػافة إلػػىباام تسػػتمر األحرػػطة لفتػػرة طويمػػة حسػػبيً و تكػػوف طوعيػػة وحرػػطة 
 .(000)والسابؽ ذكرهايريكاوا ية السبعة إلأدوات التتسيف مثؿ األدوات األساس

   (000) ا لما يمي:طبقً ويستمدـ هذا األسموب في تمقات الجودة 
 تتديد أثر المركمةم 
  لدسبابمتدويف الفئات الرئيسية 
 التوريتيم إرافة األسباب الفرعية تتت الفئات الرئيسية عمى الرسـ 
  ًواألرجأ محإامتتديد األسباب األكثر اتتماال  
 التتقؽ مف هذه األسبابم 

 األسػباب كػؿ فػي عمى التفكير تساعد األداة هذه أف 0200ويأ: الباز،متمد ويرى أتمد
كمػا  متوفعػة،  يػر تكػوف فػد والتي التقيقية األسباب أو إلى السبب الوصوؿ وبالتالي الممكحة،
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 إدارة عمػؿ تعيػؽ التػي تػؿ المرػك ت إلػى الوصػوؿ فػي اتبػر الذي األسموب األداة تمؾ تورأ
   .(002)الجامعية المؤسسة

   ويورأ الركؿ التالي كيفية عمؿ تمقات الجودة:
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 (كيفية عمؿ تمقات الجودة6ركؿ )
 

 

 

  

 
دراسات -*استعاف الباتث بما جاء بمرجر:أميرة سعد متمود، أهمية تطبيؽ تمقات الجودة في المحرآت الحسجية،مجمة عموـ وفحوف

 ، وبعض المراجر األمرى ذات الصمة بالموروعم(029صـ 0227،أبريؿ0،ع09وبتوث،القاهرة،مو
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 (113) :ا،تية المطوات تترمف الجودة تمقة فريؽ عمؿ آليةومف ثـ ف

 موفػر معرفػة الفريػؽ عمػى يحبغػي إذ ترميصػإا، أو المرػكمة كرػؼ :المرػكمة تتديػد م0

 هػذه فػي التركيػز ويػتـ تػدوثإا، وأسػباب تأثيراتإػا تجمإػا ومسػتوى وتتديػد المرػكمة

 التػي البدائؿ تقييـ يتـ األهداؼ هذه طريؽ عف المركمة لتؿ أهداؼ ورر عمى المرتمة

 األساليب استمداـ ررورة عف فر ً  .عميإا والتغمب المركمة مواجإة مف الفريؽ تمكف

 يسػإـ تيػث )العصػؼ الػذهحي( أسػموب ومحإػا المرػكمة لتتديػد الفريػؽ فبػؿ مف العممية

يجػاد المرػك ت ترػميص فػي األسػموب هػذا تحميػة  عػف فرػ ً  لإػا، الم ئمػة التمػوؿ وا 
 .ومبراتإـ الفريؽ أعراء إمكاحيات

 إلػى بتاجػة تكػوف التػي العمميػة بتتديػد القيػاـ الفريػؽ عمػى :وتتميمإػا البياحػات جمػر م0

يجػاد وتتميمإػا، البياحػات جمػر وتصػحيؼ ثػـ ومػف تتسػيف،  المرػك ت لتػؿ طرائػؽ وا 

 والحتيجػة، السػبب وممطػط بػاريتو، تتميػؿ) محإػا األسػاليب مػف مجموعػة باسػتمداـ

 ماإلتصائية السيطرة وممططات

 تػؤدي التػي العمؿ مسارات أو التموؿ تتديد وتعحي :المركمة لتؿ الممكحة البدائؿ تتديد م2

 .القرار اتماذ فبؿ األفؿ عمى بديميف توفر ويفترض متدد هدؼ المركمة وبموغ تؿ إلى

 مػف المقترتػات تقػديـ طريؽ عف لممركمة التؿ تتديد يعحي وهذا :األفرؿ البديؿ امتيار م2

 .األفرؿ البديؿ تتديد عممية يسإؿ مما القرار، اتماذ في الفريؽ والمراركة أعراء فبؿ

عداد مطة و محافرة وتقييـ التموؿ البديمة مف تتديد أحسب تؿم  م2 التػؿ  العمػؿ لتتويػؿا 
 .، متى، تيث، لماذا وكيؼ لتؿ المراكؿيرمؿ ماإلى الوافر الذي 

 فبػؿ مػف ومرافبتػ  تحفيػذه عمميػة تبػدأ لممرػكمة التػؿ تتديػد بعػد :ومرافبتػ  التػؿ تحفيػذ م6

 األهػداؼ مػر البياحػات تمػؾ تطػابؽ مػدى لمعرفػة وتتميمإػا البياحػاتجمػر  ويػتـ الفريػؽ،

 الفريػؽ فياـ يحبغي األهداؼ مر تطابقإا تالة عدـ وفي المركمة، بتؿ تتققإا المطموب

 المركمةم لتؿ آمر بديؿ وامتيار البدائؿ تقييـ بإعادة

 :مػا يمػي المؤسسػة لمرػك تولكي تحجأ تمقػات الجػودة فػي مإمتإػا يراعػى فػي تحاولإػا 
(002)   
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  عمؿ التمقةمالتي تتصؼ بترابكإا وتعقدها وماصة في بداية عدـ امتيار المراكؿ 

  تتميػؿ أسػبابو فإـ لماذا توجد المراكؿ، و تتسيف ل ال زمةتتديد ما هي البياحات جمر و 
 عزؿ سبب المركمة األكثر أهميةم والقدرة عمىبالتفصيؿ  المركمة

 أمرىم امتصاصات جإةفي حطاؽ  التي تكوف مسبباتإا عدـ تحاوؿ المراكؿ 

  بداعيػة ابتكاريػةالترص عمى أف  تكػوف تمػوؿ المرػاكؿ التػي تدرسػإا التمقػة وليسػت  وا 
 تموؿ تقميديةم

  تقافرعور كؿ عامؿ بأح  مسئوؿ عف عمم  وير ب في أدائ  بكفاءة  موا 

 رعور العامؿ باحتمائ  لمحظمت  ومحتجاتإام 

  مالذاتالفرصة لممراركة في عممية تتسيف  إتاتةالترص عمى 

  الجودة وفي مستوى األداءمالتدريب في تتسيف    

 مساحل تطبيل حلكات اجلودة

ذكر عدد مف الكتاب فػي مجػاؿ إدارة اإلحتػاج والعمميػات أف مراتػؿ التمطػيط إلفامػة تمقػات 
المراتػػؿ الجػػودة ، وتحفيػػذ مطػػة تمقػػات الجػػودة ، وتقيػػيـ عمػػؿ تمقػػات الجػػودة ، هػػي مػػف 

 :األساسية لتطبيؽ تمقات الجودة
مرتمػة التمطػيط لبرحػامو تمقػات الجػودة تإػدؼ إلػى ت إيئػة   :التدطيط إلقامة حلكات اجلودة (0

، وت بػدأ هػذه  االبيئة المحاسبة لمتتػوؿ التحظيمػي المطمػوب لتحفيػذ فكػرة تمقػات الجػودة فعمًيػ
 ودة لممحظمػػة التػػي يحتمػػي إليإػػا،المرتمػػة بافتحػػاع الفػػرد أو عػػدة أفػػراد بم ئمػػة تمقػػات الجػػ

وذلػؾ سػواء مػف مػ ؿ اإلطػ ع عمػى فمسػفتإا أو المرػاركة فػي حػدوات أو المتابعػة لحرػػاط 
أف  0982رزيػػؾ المحظمػػات التػػي طبقتإػػا بالفعػػؿ أو ترػػور المػػؤتمرات اإلفميميػػة م ويػػرى 

فػي حجػاح فكػرة التمقػات، مػف مػ ؿ إيمػاف اإلدارة  اوبارزً ا دعـ اإلدارة العميا يعد عامً  مإمً 
 .(006)وفحاعتإا بأف األفراد هـ الذيف يقوموف بالعمميات

تتطمب عممية إحجاح أسموب تمقات الجودة المجوء إلى التػدريب الممطػط والتدزيب: اإلعداد  (0
والمسػػتمر، ويرػػمؿ التػػدريب جميػػر عحاصػػر التمقػػة، وتسػػتمدـ المؤسسػػة مبػػراء لتػػدريب 

   .(007)والقادة، وهما بدورهما يدرباف بافي أعراء التمقات قيفالمحس
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:تسػػػعى هػػػذه المطػػػوة إلػػػى رػػػـ بعػػػض العػػػامميف إلػػػى تمقػػػات الجػػػودة والتػػػزامإـ العطـــوية (2
بطريقػػة طوعيػػةم وتتميػػز هػػذه المطػػوة بأحإػػا تأمػػذ فتػػرة زمحيػػة طويمػػة تتػػى يػػتـ بالعرػػوية 

   .(008)العرويةالتمكف مف إيجاد الر بة التقيقة لمعامميف في 

أف البدء بتحفيذ مطة تمقات الجودة يتـ بعػد اعتمػاد المطػة مػف   :تيفير خطة حلكات اجلودة (2
ورػػماف موافقتإػػا ودعمإػػا لإػػا وعػػادة مػػا يكػػوف البرحػػامو التجريبػػي  المؤسسػػةِفب ػػؿ إدارة 

( تمقػػة، وأف كػاف الػبعض يفرػػؿ أف 8-2لتمقػات الجػودة مػف عػػدد متػدود مػف التمقػات )
يبػػدأ البرحػػامو بتمقػػة واتػػدة تتكػػوف ويػػتـ ترػػغيمإا، وبمجػػرد ظإػػور حتائجإػػا يبػػدأ تكػػويف 

تمقات الجػودة بعػد عمميػة التمطػيط تمقات أمرىم البدء بتحفيذ المطة يتـ مف فبؿ أعراء 
وورر مطة لمعمؿ، وهذه المرتمة تتطمػب فيػاـ لجحػة التوجيػ  بتػدريب المخسػإميف مػف أجػؿ 
تحميػػة مإػػاراتإـ االجتماعيػػة والقياديػػة وتزويػػدهـ بػػالمبرات الممتمفػػة، وكػػذلؾ العمػػؿ عمػػى 

   .(009)تعميـ وتوجي  وتطوير مإارات أعراء وتحظيـ اجتماعاتإـ

مػدى كفػاءة أعرػاءها  أف تقيػيـ أداء تمقػات الجػودة يرػير إلػى  :حلكات اجلودةعنل  تكييه (2
، ذلػػؾ مػػف مػػ ؿ جمػػر وتتميػػؿ البياحػػات وتفسػػير المعمومػػات بصػػورة ألعمػػالإـفػػي إحجػػازهـ 

   .(002)محتظمة وتزويد صاحعي القرارات بالتغذية العكسية

 ويمكف توريأ مراتؿ عمؿ تمقات الجودة في الركؿ التالي:
  



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

- 68 - 

 
 (الحموذج الدائري لمراتؿ عمؿ تمقات الجودة7ركؿ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تحظيـ تمقات الجودة
 المؤسسػػة ال يتجػػزأ عػػف فمسػػفة ا مكمػػً  تمقػػات الجػػودة أف تصػػبأ جػػزءً يراعػػى فػػي تحظػػيـ  

تمقػات الجػودة ال يقػـو عمػى وهيكمإا وثقافتإا التحظيميػة وحمطإػا اإلداري، وبالتػالي فػإف تحظػيـ 
الػوظيفي القػائـ، ويتبػيف استتداث تحظيـ وظيفي مغاير، بقدر ما يقـو عمى دمجإػا فػي التحظػيـ 

 (000) :الركؿ التالي ذلؾ عحد الوفوؼ عمى هيكؿ تمقة الجودة الذي يورت 
  

 

 

 على مٌدانٌة دراسة :تطبٌقاتها ومشاكل وفوائدها استخداماتها : الجودة حلقات استفاد الباحث بما جاء فً مرجع:خالد بن منصور:"

 .44،صالسعودٌة م،0،6116، ع06،مج واإلدارة االقتصاد . العزٌز عبد الملك جامعة مجلة "،الكبرى المصانع
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يمكػف (فيرى أف الإيكؿ التحظيمي لتمقة الجػودة Majumdar, Manohar:2011)أما 
 (000) كالتالي:  توريت

 

 

 

 

 

 

 

 :إدازة الهلية(أو ) العليادازة اإل (0

 

 (الإيكؿ التحظيمي لتمقة الجودة9ركؿ )

 

 حلقات الجودةالهيكل التنظيمي ل يوضح (7شكل )
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فمسػػفتإا فائمػػة عمػػى  فإػػـ  يحبغػػي أف تكػػوف--اإلدارة العميػػا وكبػػار المػػوظفيف التحفيػػذييف
 .(002) أف تمقات الجودة تعمؿ بحجاح وفعاليةدورها في رماف 

وتقر عميإا مسئولية تقديـ الدعـ المستمر لتمقات الجودة التػي تتطػور كممػا يكػوف هحػاؾ 
 واإلحتاجيػةالتزاـ جاد ومممص مػف جاحػب اإلدارة تجػاه تحميػة المػوارد البرػرية وتتسػيف الجػودة 

أف تكػػوف اإلدارة مقتحعػػة فقػػط بفكػػرة تمقػػات الجػػودة وأهميتإػػا، بػػؿ البػػد أف تكػػوف  ىفػػتفػػ  يك
 ومسػاحدة العميػا تعرػيد اإلدارة امإمتإػ وتكػوف .(002)ممتزمػة بػالتطبيؽ العممػي لإػذه التمقػات

 م(002)الجودة تمقات برحامو لحجاح المادي والمعحوي العوف وتقديـ الجودة، تمقات
 التوجيَية أو جلية التيشري: اللجية  (8

وتتألؼ المجحة التوجيإيػة مػر اإلدارة الوسػطى، المؤلفػة مػف المػديريف أو رؤسػاء األفسػاـ 
مجحة التوجيإية محسؽ ل تتفاظ بارتبػاط وثيػؽ مػر ليكوف الممتمفة أو المجاالت الوظيفيةم وفد 

 .(006)وتوسير دعـ اإلدارة التمقةلتقييـ األحرطة ومتطمبات  وذلؾ دائرة الجودة
دارة أحرػطة بهي الوتدة التي تتمذ القرارات الراممة فيمػا يتعمػؽ و  الجػودة  تمقػاتتحظػيـ وا 

 .(007)يحبغي أف تتألؼ مف ممثميف عف اإلدارة العمياو م المؤسسةعمى مستوى 
في ورر المطط ورسـ السياسات الكفيمة بتطوير برحامو تمقات  مإمتإاوتقتصر 

تقـو بتعييف المستوى التالي  أحإاا لتمقة الجودة، كما ا ومستمرً ا حاجتً الجودة، وتإيئ برحامجً 
  .(008)لإا وهو المحسؽ

 ,Majumdar ، ـ بالإحد 0200دليؿ تمقات الجودة:كؿ مف تدد وفد 
Manohar:2011 (009) التوجيإية في ا،تي:أدوار المجحة 

  و إعطاء توجيإات ، المؤسسةتتديد الإدؼ الحإائي لبرحامو تمقات الجودة في
 ماالحتإاء ومواردها عحد إابرأف برحامج

 صيا ة مطة رئيسية لتثبيت البرحاموم 
  األداء المثالي لمدوائر واألعراء والقادة  تعرؼصيا ة مطة برأف كيفية

 والميسريفم
 والدعـ لتمقات الجودة عف طريؽ الميسرم تقديـ التعاوف 
 صيا ة مطة برأف كيفية رصد وتقييـ العحاصر المكوحة لبرحامو تمقات الجودةم 
  ورر ميزاحية لمبرحامو، وتتديد مصادر التمويؿم 
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   مميسريفملتتديد المؤه ت والمإاـ 
  تقييـ الورر العاـ لبرحامو تمقات الجودة، بما في ذلؾ التدريب والمكافآت، 

جراءات   والمقترتاتمألحرطة ودراسات التالة التقييـ واألحرطة الترويجية وا 
 تعزيز ورصد التقدـ المترز في برامو تمقات الجودةم 
  ًتـ التوصؿ إليإاإلى الحتائو التي  اورر اإلجراءات التصتيتية والوفائية استحاد 

 مفي التقييـ
  اإلدارة والموظفيف  بيف لجحة واالتصاؿتوصي بالسياسة إلى لجحة اإلدارة

 والحقاباتم
 تقييـ أداء تمقات الجودةم 

 امليشل (3

مػف  افد يكوف واتػدً و الجودةم  وتمقةيعمؿ كجسر التواصؿ بيف اإلدارة )المجحة التوجيإية( 
وهو الذي يقـو بتقييـ كؿ األحرطة السابقة فإػو يعتبػر فائػدا ، (022)أعراء المجحة التوجيإية

يرػػرؼ عمػػى القػػائميف عمػػى عمميػػة التسػػإي ت ويمػػدهـ بكافػػة لمجحػػة التوجيػػ  والقيػػادة تيػػث 
   .(020)الوسائؿ اإلدارية التي تساعدهـ في عممإـ

تتمثػؿ مسػؤوليات    لػ ا، كمػا أيًرػيركؿ الرابط بيف تمقػات الجػودة الممتمفػة واإلدارة وهو
العػػاـم تػػدريب المرػػرفيف، ورػػماف أف التمقػػات الجػػودة لػػديإا مػػوارد كافيػػة، وتػػوفير الػػدعـ فػػي 

 .(020) تمؾ التمقاتا في أحرطة محسؽ هو رمص مإـ جدً الفإف  وبالتالي
 امليشس أو املشَل  (4

، (022)لتمقػػة الجػػودةودليػػؿ ومػػروج مبتكػػر  تفػػزيعمػػؿ كعامػػؿ و هػػو فػػرد ررػػتت  اإلدارة 
ا فػي إحجػاح البرحػامو ألحإػـ مسػئوليف ا أساسػيً إميف والقػادة أمػرً المحاسػب لممسػ االمتيػاريعتبػر و 

عف توجي  االجتماعات األسبوعية لتمقات الجودة، وتعتبر مإمة المسػإؿ مػف األصػعب  مباررة
ميػػزة وهػػي: دور القػػدوة بالحسػػبة ا لقيامػػ  بتأديػػة أربعػػة أدوار متفػػي عمميػػة تمقػػة الجػػودة حظػػرً 

، ودور المػػدرب بالحسػػبة لمقػػادة، ودور لدعرػػاء ومسػػاعدتإـ عمػػى اكتسػػاب مإػػارات التسػػإيؿ
ر ع فػػات العػػامميف بالحسػػبة لمتمقػػة، ودور رػػابط االتصػػاؿ بالحسػػبة استرػػاري عمميػػات تطػػوي

   .(022)لإلدارة
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تتفيػػز و  تمقػػات الجػػودةة مسػػاعدة رؤسػػاء اإلدارة فػػي أحرػػطيقومػػوف ب أي أف الميسػػريف
المرػػاركة الدوريػػة فػػي ،و أحرػػطة التحسيؽ ، وتحظػػيـترتيػػب عػػرض التػػاالت و عرػػاء األقػػادة و ال

 .(022)إجراءات تمقات الجودة
 (026) :في ا،تي األدوار التي يقوـ بإا الميسر Majumdar, Manohar, 2011  وفد تدد
  مفيما بيف الموظفيف تمقة الجودةبحاء الوعي لدى 
  مالجودة تمقات أحرطةتقديـ التوجي  توؿ 
   معحد االفتراء لممؤسسةالجودة وسائر المجاالت الوظيفية  تمقةالتحسيؽ بيف 
   عمى فيما يتعمؽ بتتديد األدارة اإلالجودة و  تمقةاالتصاؿ بيف في سد أي فجوة

  مالقرايا وتحفيذ التموؿ والتوصياتبحوعية المراكؿ المتعمقة 
   ،ياجات والمراكؿ تقييـ اإلحجازات واالتتو رصد التقدـ المترز، وتقييـ تقدـ التالة

 مالترغيميةمم
 :قائد احللكة (5

إال أحػ  فػي دامػؿ التمقػة ال يمتمػؾ أيػة سػمطة  وهو عادة أتد المررفيف ألعرػاء التمقػة،
دراسة أحرطة تمقات الجػودة وحرػر المعرفػة والتمػاس  رسمية، وهو مسئوؿ بصفة أساسية عف

 .(027)دعـ مف مكتب تمقات الجودة حيابة عف أعرائإاالمرورة و ال
هية المورػوعات التػي اجتماعات التمقة مف تيث تتديد مامرموف  كما أح  مسئوؿ عف

واألسػموب الػذي تػتـ بإػا المحافرػة وكقائػد لمحقػاش يحصػب يتـ محافرػتإا فػي تمػؾ االجتماعػات، 
دوره عمى رماف مراركة األعراء كافة فػي الحقػاش، ويجػب أف يكػوف القائػد بػارع فػي عمميػة 

 إلتاتػةصػبر إلى التتمي بال باإلرافةا عمى تفز المجموعات وتيسيرها، فادرً و التمطيط واإلعداد 
  .(028)األفكارالوفت الكافي المتيار 

فػي تتقيػؽ أهػداؼ المجموعػة  ومسػاعدكما يقـو فائػد تمقػات الجػودة بػدور فائػد مرػارؾ 
ا لممبادئ التوجيإية المقررة ألحرطة تمقات الجػودة ورػروط تػؿ المرػاكؿ، وعمميػات صػحر وفقً 

   .(029)ل تصاؿالقرار، واالستمداـ الفعاؿ لممتمؼ القحوات التحظيمية 
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 :أعطاء احللكة (6

يتتتم دةتتوة العتتاممون فتتي وطتتاق مدتتئولية قائتتد متتا ل ضتتور ةتترض شتتامل ةتتن  مقتتة الجتتودة 
ويتتم  ،(131)ال مقتة الجتودة أم  لالوضتماميرغبون ويمو ون بعدها أدبوع مهمة ليقرروا فيه إذا كاووا 

تتركتز وظيتتتهم الرئيدتية  أدادتياا، إذيعتبر اختيار العدد المقرر بعد ذلك بالقرةة، ودور األةضاء 
ودورهما هتو ت ديتد وت ميتل و تل  أدبوةيةةمى  ضور االجتماةات الخاصة بال مقة والتي تكون 

   .(131)المشكالت المتعمقة بمجال ةممهم
، مجموةتتة متجاودتتة أو أكنتتر متتن الوتتاس ةتتادة متتن وتتتس مجتتاالت العمتتلكمتتا أن األةضتتاء  

 .(131)دةت ال اجة لم صول ةمى التوجيه أو المشورةكمما بخبراء  ويمكن االدتعاوة

  (043) :حلكات اجلودة أسلوب أسباب فظل وجناح

  :أسباب فظل حلكات اجلودة

 أسباب فرؿ تمقات الجودة ( يورأ0جدوؿ)
 أسباب فرؿ تمقات الجودة

هحاؾ حقص لدى العامميف في فإـ فكرة  
 أسموب تمقات الجودة

عدـ وجود تجاحس بيف اإلدارة وأفكار  
 مفالمرؤوسيومقترتات 

احمفاض معحويات الموظفيف بسبب اإلدارة  
 االستبدادية والقيادة  ير الكؼء

التقصير بترور االجتماعات وعدـ فراءة  
 متارر االجتماعات السابقةم

 المواد التدريبية  ير محاسبة  اإلفراط أو اإلف ؿ في الترويو واإلع ـ 
 .توسر التطبيؽ بركؿ سرير  االفتقار لوجود اإلررادات الترغيمية 
 دـ تأييد مفإوـ التمقاتع  اإلمفاؽ في إعداد الجدوؿ التحفيذي لمعمؿ 
 التقصير في إعطاء الوفت ال ـز لمتحفيذ  التقصير في إط ع اإلدارة عمى سير العمؿ 
 تجحب البت في المقترتات المقدمة  إهماؿ طمبات األعراء 
اإلمفاؽ في إرراؾ كؿ المستويات  

 التحظيمية
 تجحب تعييف المتطوعيف 

 عدـ مراعاة االستق لية بتؿ المراكؿ  عدـ كفاية فاعات االجتماعات 
 التقصير في الدعـ الفوري لممطط التحفيذية  عدـ الصبر في التصوؿ عمى الحتيجة 
 اإلداريحقص الدعـ  عدـ الفاعمية في اإلعداد والتترير  
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 ل جتماع
 االستعداد  ير الكافي لتدريب األعراء  التدريب  ير م ئـ  
 عدـ التتمي بالمإارات السموكية  اإلمفاؽ بالقياـ بالدور اإلداري 
اإلمفاؽ في تصر محافرات التمقة دامؿ  

 إطار عممإا
عدـ الفاعمية في إدارة سير عممية تمقات  

 الجودة
امت ؼ التوازف بيف تطور التمقات وبيف  

 تتقيقإا ألهدافإا
 اإلمفاؽ في إلإاب تماس األفراد 

ط ع  ير األعراء  االفتقار الستمداـ األساليب العممية في تؿ   عدـ إرراؾ وا 
 المراكؿم

محافرة بعض المراكؿ التي تكوف مارج  
 محطاؽ معرفة ومبرة أعراء التمقة

ع فات متحافرة وافتقار روح العمؿ  
 المسإؿ الجماعي واالتكاؿ عمى القائد أو

احعقاد التمقات في أوفات  ير م ئمة،   
 كتعاررإا مث  مر جداوؿ األعراءم

 عدـ إحجاز المإاـ المتعمقة بجمر البياحات 

التسرب حتيجة التحق ت وعمميات إعادة   اإلمفاؽ في تحفيذ التموؿ المقترتةم 
 التحظيـ

 :أسباب جناح أسلوب حلكات اجلودة (0)

 أسموب تمقات الجودةحجاح (يورأ أسباب 0جدوؿ)
 تمقات الجودة حجاحأسباب 

 عمى الجودة تمقات ألعراء الدائـ التدريب  وارتة أهداؼ تتديد 
وورر  المراكؿ ترميص وتتميؿ أساليب

 .التموؿ المحاسبة لإا
االمتيار الحاجأ ألعراء المجموعات ومحسقي  

 التمقاتم
إع ـ اإلدارة بكؿ تفاصيؿ برحامو تمقات  

 الجودة
 الجودة تمقات بأسموب العامميف تثقيؼ  التطوعية المراركة عمى التأكيد 
 حتائو متصمتإا تكوف أف يجب االجتماعات  الجودة لتمقات المؤسسةدعـ إدارة  
 ال زمة المالية الموارد تمصيص  .الجودة تمقات الجتماعات م ئمة أوفات امتيار 
 يساعد بتيث التحظيمي الإيكؿ هيكمة إعادة  الجودة تمقات في إحجازه تـ عما دورية تقارير تقديـ 
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 في االرتراؾ عمى ترجيعإـ يتـ تتى لغير األعراء
 التمقات هذه

 التحفيذ مورر الجودة ورر تمقات عمى

 مالية صعوبات وجود وعدـ المؤسسةاستمرار   .المؤسسة في ل تصاالت جيد حظاـ وجود 
عطائإـو   الجودة تمقات بحتائو اإلدارة اهتماـ  الحتائو تتقيؽ في االستعجاؿ عدـ   ا 

 .الفرصة لتطبيقإا

يتوقف على دعه أٌ جناح حلكات اجلودة   Soltani, Wherry&else:2015 ويسى نال مً

خلل ثكافة حل ٍو سفع مشتوى الوعي بفسيل حلكات اجلودة ، واألٍه مً ذلو باإلدازة العليا وااللتزاو 

تلو يف املكاو األول، على فَه املوظفني واإلملاو بفهسة  املظهالت يعتنداملظهلة بظهل فعال، ودزجة حل 

 .(044)لكات والتكييات ذات الصلة املهتشبة أثياء التدزيب احل

 وما تواجَُ مً مظهالتنليات الرتبية أداء  املبحح الجالح:

اهتمػاـ وعمى الر ـ مما ترإده كميات التربية بالجامعات المصػرية فػي الفتػرة التاليػة مػف 
يتسػػحى لإػػا مػػف  الوصػػوؿ إلػػى مرتمػػة االعتمػػاد  بتطػػوير برامجإػػا ومحاهجإػػا التعميميػػة، تتػػى

؛ تيػث ترػير التقػارير والدراسػات إلػى وجػود اهذا االهتماـ كاف تقميػديً  أف إال المؤسسي ألدائإا،
  (022) فيما يمي:العديد مف أوج  القصور والسمبيات في أدائإا؛ ويتمثؿ أبرزها 

  فػػػي تطػػػوير وتحويػػػر أسػػػاليب ومعػػػايير التقػػػويـ، المسػػػتمدمة لقيػػػاس وتقػػػويـ القصػػػور
 ممستوى األداء اإلداري

 جمود المطط الدراسية المقررة والمحاهو، ورعؼ م تقتإا لمعطيات العصرم 
 القصور في حظـ إعداد أعراء هيئة التدريس بما يكفؿ تحمية فدراتإـم 
  التحمية في المجتمرماالحفصاؿ بيف المؤسسات الجامعية، ومتطمبات 
  افتقار مؤسسات التعمػيـ الجػامعي لثقافػة الجػودة، التػي مػف المفتػرض أف تكػوف سػابقة

 عمى التطبيؽم
  بػؿ وبػيف األفسػاـ العمميػة بعػضمػر  ياب صور التعاوف العممي بيف الكميات بعرػإا ،

 دامؿ الكمية الواتدةم
 تمػاـ جإػات التحفيػذ رعؼ ربط بتوث أعراء هيئػة التػدريس بمطػط التحميػة، وعػدـ اه

 بما يجري  أعراء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البتثية مف تجارب وبتوثم
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 لتطػوير أعرػاء  ريب لممررد األكاديمي عمى مسػتوى كميػات التربيػةحدرة وجود مراكز تد
مػػر الػػذي يعػػوؽ أيػػة متاولػػة لممارسػػة عمميػػات إدارة المعرفػػة؛ بػػدًءا هيئػػة التػػدريس؛ األ

ثرائإام اكتسابمف   المعرفة ثـ تبادلإا وا 
  وتطػػويره وكػػذلؾ هيئػػات رػػعؼ الصػػمة بػػيف كميػػات التربيػػة والإيئػػات المعحيػػة بػػالتعميـ

 االعتمادم
  رعؼ الرؤية لدى المسئوليف في كميات التربية عف ررورة التقػويـ الػذاتي ألداء هيئػة

 التدريس بإا، وأهمية هذا الدور وكيفية تفعيم م
 عمػػاؿ فواعػػد أة، وتقػػادـ الػػحظـ اإلداريػػة والماليػػة، والجمػػود فػػي ترػػمـ الإياكػػؿ اإلداريػػ

      تكومية ال تتحاسب مر طبيعة المؤسسات التعميمية والبتثيةم

 0206سػموى بكػر: وهحاؾ العديد مف المرك ت التػي تواجػ  كميػات التربيػة، ففػي دراسػة 
دراسػػػػة :كميػػػػات التربيػػػػة بجامعػػػػات الصػػػػعيد وافعػػػػ  ومرػػػػك ت  فػػػػي التربػػػػويبتػػػػث تحاولػػػػت ال

مفإومػ  وحرػأت  وأهميتػ  وأهدافػ  ومؤسسػات   التربػويميداحية،هدفت تمػؾ الدراسػة إلػى البتػث 
تعػوؽ  التػيوأورتت الدراسػة أهػـ التتػديات والمعوفػات  المعاصرةوأحواع  ومجاالت  واتجاهات  

 م(026)اعميت وتتوؿ دوف ف التربويالبتث 
هػػدفت لتعػػرؼ أهػػـ المرػػك ت (027) 0222الفحجػػرى:تسػػف كمػػا جػػاءت دراسػػة أمػػرى لػػػ 

التعميميػػة والصػػتية واألسػػرية والحفسػػية واالفتصػػادية والسياسػػية والجحسػػية والديحيػػة ومرػػك ت 
وترتيػب  الػواديالجديػد وأسػيوط وجحػوب  الػواديمحػاطؽ  فػييواجإإػا الطػ ب  التػيوفت الفػراغ 

هػػػذه المرػػػك ت مػػػف تيػػػث أهميتإػػػا والفػػػروؽ بػػػيف الجحسػػػيف والفػػػروؽ بػػػيف الفئػػػات العمريػػػة 
الممتمفػػة والفػػروؽ بػػيف أبحػػاء الريػػؼ والترػػر، والفػػروؽ بػػيف مػػف يحتمػػوف إلػػى أسػػر صػػغيرة، 

 .إدراؾ هذه المرك ت فيومتوسطة أو كبيرة التجـ 

محػاطؽ  فػيتوجد فروؽ ذات داللة إتصائية بيف طػ ب الجامعػة  وفد كرفت الحتائو عف:
اإلتسػػػػاس بالمرػػػػك ت التعميميػػػػة والصػػػػتية  فػػػػيوأسػػػػيوط  الػػػػواديالجديػػػػد وجحػػػػوب  الػػػػوادي

الجديػد، توجػد فػروؽ  الوادي فيواالفتصادية والمرك ت بصفة عامة، والفروؽ لصالأ الط ب 
اإلتسػػاس بالمرػػػك ت  فػػياألعمػػار الممتمفػػة  فػػػيذات داللػػة إتصػػائية بػػيف طػػ ب الجامعػػة 

   .التعميمية والصتية والسياسية والمرك ت بصفة عامة

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a3%d8%a8%d9%88+%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d8%8c+%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%89+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a8%d9%83%d8%b1.&criteria1=2.
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االعتمػاد المؤسسػي وتتديػد مرػك ت ؛ لبيػاف  .(028)0200فحديؿ:وليد كما تحاولت دراسة:
وبماصػة كميػات  –دوره في الوصػوؿ إلػى أسػس ومعػايير تسػإـ فػي تتقيػؽ حجػاح المؤسسػات 

جودة البػرامو المقدمػة فيإػا، واالرتقػاء بمسػتوى المػريجيف، لمدمػة المجتمػر ورماف  -التربية
تعػػرؼ وافػػر تطبيػػؽ حظػػاـ :وذلػػؾ مػػف مػػ ؿ. المصػػري وتتقيػػؽ التقػػدـ والتحميػػة الرػػاممة فيػػ 

الوفػػوؼ عمػػى أهػػـ مرػػك ت تطبيػػؽ حظػػاـ ، و االعتمػػاد المؤسسػػي فػػي كميػػات التربيػػة فػػي مصػػر
 .فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراالعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 :وفد توصمت الدراسة إلى عدد مف الحتائو مف أهمإا

رػػعؼ اإلمكاحػػات الماديػػة لكميػػات التربيػػة متمثمػػة فػػي مباحيإػػا ومعاممإػػا وتجإيزاتإػػا  
 .ومكتباتإا وموازحتإا المالية

رعؼ مستوى المريو، وبماصة في التمصصات التطبيقية ماصة التكحولوجيػة محإػا،  
 .أعداد المريجيف ببعض التمصصاتإرافة إلى الفائض الكبير في 

 .تقادـ حظـ اإلدارة المستمدمة، والميؿ إلى البيروفراطية والمركزية اإلدارية 
الفجػػوة الإائمػػة بػػيف الوافػػر الفعمػػي لكميػػات التربيػػة والمسػػتوى المطمػػوب الوصػػوؿ إليػػ   

 .وفؽ بعض معايير الجودة واالعتماد
 .جػامعي عامػة وكميػػة التربيػة ماصػػةفصػور القػواحيف والترػػريعات التػي تتكػـ العمػػؿ ال 

 مػػف تتقيػػؽ الجػػودة تتػػوؿ االعتمػػاد إلػػى الفتػػة تسػػتمدـ لمدعايػػة وجػػذب العمػػ ء بػػدالً 
 .والتميز

 .حدرة وجود مطة تدريب لتحمية المإارات اإلدارية لمقيادات واإلدارييف بالكمية 

 رػعؼ عمػى أورتت مجموعة مؤرراتوالتي .(029) 0200:فيمصط حج ء دراسةوفي 
 رػعؼ إػا:أهم لط بإػا الثقافيػة التحميػة فػي بػدورها السػويس فحػاة بجامعػة التربية كميات فياـ

 يعػيش التػي مراعاتإػا لمبيئػة عػدـ وكػذلؾ العقميػة، الطػ ب لمصائص الدراسية المحاهو مراعاة
 السػويس، فحػاة جامعػة محاسػبتإا لبيئػة ورػعؼ الثقافيػة، األحرػطة تحػوع رػعؼ الط ب، فيإا

 الطػ ب يفرػؿ التػي الكتػب عمػى حوعيػة التربيػة كميػات مكتبػة اتتػواء رػعؼ إلػى باإلرػافة
 تحوعإػا مػر فيإا يعيروف التي البيئة مر ور باتإـ، وكذلؾ ميولإـ مر تتحاسب والتي فراءتإا،
 مألمرى بيئة مف وامت فإا
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 تعمػيـومركػز  الكبػار وتعمػيـ األميػة لمتػو العامػة بالإيئػة البتػوث وفي بتث فدمتػ  إدارة
 أف  يمكػف التػي الممتمفػة األدوار تتديػد هػدؼ إلػى (022)ـ0202رػمس: عػيف جامعػة الكبػار
 لمتو الرامية الجإود في بالمراركة يتصؿ فيما المجتمر مدمة مف م ؿ التربية كميات تؤديإا
 الجمإوريةم كافة متافظات في المواطحيف أمية

تػوؿ  التربيػة بكميػات هيئػة التػدريسالمبػراء وأعرػاء  اسػتط ع رأي اسػتمارة تصػميـ تػـ
مصر وتوصمت الدراسة إلػى العديػد مػف  في األمية مركمة مواجإة في التربية كميات تقويـ دور

وهحػػاؾ العديػػد مػػف المرػػك ت التػػي تحاولتإػػا العديػػد مػػف  .الحتػػائو المرتبطػػة بتسػػاؤالت البتػػث
مػى مسػتوى كميػات التربيػة الدراسات واألبتاث العممية ليس فقط عمى مسػتوى الجامعػات إحمػا ع

 سواء عمى الصعيد العالمي أو تتى الصعيد اإلفميميم

يف لمتعامػؿ مػر المتغيػرات، التػي تواجإإػا فػي القػرف يف أساسػيوكميات التربية تواج  تتدي
التػػادي والعرػػريف، يتمثػػؿ التتػػدي األوؿ: فػػي مجػػاالت عمػػؿ جديػػدة يجػػب أف تقػػـو بإػػا كميػػات 
التربية في ظػؿ مجتمػر المعرفػة، إذ أحإػا بتاجػة ماسػة ألف تػؤدي أداورا جديػدة تتفػؽ ومجتمػر 

: فيتمثػػؿ فػػي التغييػػرات والتجديػػدات التػػي المعرفػػة والتتػػديات التػػي يفررػػإا، أمػػا التتػػدي الثػػاحي
 إسػتراتيجيةيجب أف تسعى كميات التربية إلتداثإا سواء كػاف ذلػؾ وفػؽ رؤيػة ورسػالة وأهػداؼ 

تػػـ صػػيا تإا لرػػماف جػػودة مػػا تقدمػػ  ممرجػػات لممجتمػػر، ولتطػػوير أدائإػػا لمقابمػػة التتػػديات 
المستمرة والمتزايدة؛ والتي فررإا مجتمر المعرفة عمى هذه المؤسسات، ويعحػي ذلػؾ أف كميػات 
التربية تتتاج وبصفة مستمرة إلػى مراجعػة هياكمإػا التحظيميػة، وأهػدافإا، ورؤيتإػا، ورسػالتإا، 

   .(020)يات والحتائوالسموك
ررورة فياـ كمية التربية جامعػة أورتت  (020)ـ0207:العيسويأتمد  وفي دراسة فدمإا

المحصػورة بعمميػػة الدراسػػة الذاتيػػة برػػكؿ متػػوازف ورػامؿ يرػػـ كافػػة جواحػػب المؤسسػػة ويرػػرؾ 
كافة األطراؼ برػكؿ مورػوعي ودفيػؽ، ولػذا تػـ التفكيػر فػي اسػتمداـ بطافػة القيػاس المتوازحػة 

 الدراسة الذاتية لمكمية ألحإا تتسـ بالتوازف والرمولية في تقييـ األداء المؤسسيمفي عممية 
جامعػػة المحصػػورة برػػكؿ أكثػػر  -تقيػػيـ الورػػر التػػالي لكميػػة التربيػػة وسػػعت الدراسػػة ل

ظإػػار مػػوا، و رػػمولية وتػػوازف تػػوفير المعمومػػات ال زمػػة طف الرػػعؼ والقػػوة فػػي أداء الكميػػة، و ا 
فيػػاس مػػدى تتقيػػؽ المعػػايير و  ،بػػرامو تطػػوير وتتسػػيف األداء فػػي الكميػػةلمقػػائميف عمػػى إعػػداد 

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%b3%d9%88%d9%89%d8%8c+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.+
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القوميػػة األكاديميػػة المرجعيػػة الماصػػة بكميػػات التربيػػة التػػي ورػػعتإا الإيئػػة القوميػػة لرػػماف 
فػػػد تتققػػػت فػػػروض الدراسػػػة الكممػػػات المفتاتيػػػة: بطافػػػة القيػػػاس و  جػػػودة التعمػػػيـ واالعتمػػػادم

 .األداء تتسيف -األداء المؤسسي -المتوازحة
 (022) تمؾ المرك ت كالتالي: (0996السيد: البإي ويقسـ )أتمد

-الكتػػب والمػػذكرات الجامعيػػة -التػػدريس -)االمتتاحاتمرػػك ت تتعمػػؽ ببيئػػة الدراسػػة م0
 م(المعامؿ والورش والتجإيزات-الجدوؿ الدراسي

الدراسػة عػادات -مرك ت تتعمؽ بالطالػب) دوافػر الطالػب واتجاهاتػ  حتػو بيئػة الدراسػة م0
 م(ظروؼ الطالب الرمصية واالجتماعية-واالستذكار

 -مرك ت تتعمؽ بالسياسة العامة لممجتمر وهي:)اإلعداد السابؽ في المرتمػة الثاحويػة م2
 م(الرعور باالحتماء العاـ-فرص العمؿ المتاتة لممريو

 اإلطاز امليداىي:

 ويسير هذا الجزء وفؽ المطوات التالية:
 أوال:إجراءات الدراسة الميداحيةم 

 ثاحًيا: عيحة الدراسةم  
 اإلتصائيةمثالثًا: المعالجة 

 محتائو الدراسة وتفسيرها :رابعا
 وفيما يمي عرض لإذه المتاور:

 إجساءات الدزاسة امليداىية.-أوًلا

 اهلدف مً الدزاسة: -0

المؤسسي في كميات تعرؼ أهـ مؤررات تقويـ األداء تإدؼ الدراسة الميداحية إلى  
 هيئة التدريس ومعاوحيإـم أعراءمف وجإة حظر  التربية بمتافظات صعيد مصر

 مؤررات لتقويـ األداء المؤسسي لتمؾ الكمياتالمف تعرؼ درجة تتقؽ كؿ مؤرر  
سيف األساليب التي يستمدمإا فريؽ تمقات الجودة والسابؽ ذكرها بغية تتوذلؾ وفؽ 

 بمتافظات صعيد مصرمأداء كميات التربية 
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 : واألساليب املشتددمة مً قبل فسيل حلكات اجلودة لتكييه األداء أدوات الدزاسة -8

، اسػػتمدمت الدراسػػة اسػػتباحة فػػاـ األداء المؤسسػػيلمتعػػرؼ عمػػى معػػايير ومؤرػػرات تقػػويـ 
 الوثيقػة مفمف اإلطار الحظري، و  في بحاء بحود االستباحةوفد تـ االستفادة  بتصميمإا الباتث،
 االسػتباحة وترػمحت، (022)0202 بمصػر التربيػة واعتمػاد كميػات تقػويـ القوميػة لمعػايير

   متاور، هي كالتالي: يةثماح
 ما( مؤررً 02)، وترمف تمقة تقويـ فمسفة كمية التربية وأهدافإا م0

 مامؤررً ( 02، وترمف )تمقة تقويـ إدارة الكمية م0

( 06، وترػػمف )المسػاعدة بكميػػة التربيػةتمقػة تقػػويـ أعرػاء هيئػػة التػدريس والعحاصػػر  م2
 مامؤررً 

 مامؤررً ( 06، وترمف )تمقة تقويـ الحراط العممي م2
 مامؤررً ( 20، وترمف )تمقة تقويـ البرامو الدراسية والط ب والمريجيف م2

 م  ات( مؤرر 02، وترمف )تمقة تقويـ الموارد البررية والمالية بالكمية م6

( 8، وترػػػمف )ات والوسػػػائؿ الماصػػػة بالكميػػػةتمقػػػة تقػػػويـ المبػػػاحي التعميميػػػة والتجإيػػػز  م7
 ماتمؤرر 

 م( مؤررات6، وترمف )تمقة تقويـ الوتدات ذات الطابر الماص بالكمية م8

دور فريػؽ تمقػات  لتورػيأا واستمدمت تمؾ المعػايير فػي صػورة تمقػات، وذلػؾ تمإيػدً    
وذلػؾ مػف مػ ؿ  ر مػف مؤرػرات األداة السػابؽ ذكرهػاكػؿ مؤرػ تالػةفي دراسػة  الجودة المقترح

 تقييـ األداء والتي محإا:األساليب التي تستمدـ مف فبؿ فريؽ تمقات الجودة ل

 مالذهحي العصؼ أسموب 

 مجمر وتتميؿ البياحات 

 ممطط باريتوم 

 مممطط السبب واألثر 
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 :ثبات األداة -3

مػف استمدـ معامؿ الثبات ) ألفا كروحباخ( لمتكـ عمى دفة فياس مفػاهيـ الدراسػة والتأكػد 
 اإلتصػػػػػائيالبرحػػػػػامو  باسػػػػػتمداـ  مؤرػػػػػرالثبػػػػػات لكػػػػػؿ  تسػػػػػابتػػػػػـ و تسػػػػػاؽ ، اال  فػػػػػوة

EXCEL,SPSS(version13) االستباحة ومحإػا تػـ  تمقاتمف  تمقة، ثـ تساب الثبات لكؿ
( بالحسػبة لدراسػة الوافػر ، عحػد 2 ,89)  ، ويسػاوى التصوؿ عمى معامؿ ثبات االستباحة ككػؿ

مػػف مرتفعػػة عػػدد أفػػراد العيحػػة التجريبيػػة، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االسػػتباحة عمػػى درجػػة  22)ف(= 
 الثبات، وصالتة لمتطبيؽ عمى أفراد عيحة الدراسةم

 صدم األداة: -4

ويقصد بصدؽ االستباحة مقػدرتإا عمػى فيػاس مػا ورػعت مػف أجمػ ، وفػد تػـ التتقػؽ مػف 
ترص عمى حزوؿ الميداف وتطبيػؽ االسػتباحة دوف تـ البأكثر مف طريقة، تيث  صدؽ االستباحة

المجوء إلى الوسائؿ األمرى لمتطبيؽ مثؿ إرساؿ االستمارة عف طريؽ البريػد ، وتػـ التتقػؽ مػف 
 صدؽ األداة عف طريؽ:

 صػػدًفا –بقػػدر اإلمكػػاف -فقػػد تػػـ تصػػميـ االسػػتباحة بتيػػث تكػػوف صػػادفة: الصػػدؽ الظػػاهري
فقد كاحت التعميمػات وارػتة والعبػارات متػددة اإلجابػة، وال تسػبب إرهاًفػا لممجيبػيف ظاهرًيا 

فػي  مؤرػر( أمػاـ كػؿ √عف األداة، تيث كاحت اإلجابة عف األداة تتمثؿ في ورر ع مػة )
 مالوافر فيالذي يمثؿ درجة تتقق   راالمتيا

 عمػػى بعػػض تيػػث تػػـ بحػػاء االسػػتباحة فػػي صػػورتإا المبدئيػػة وعررػػإا : صػػدؽ المتكمػػيف
عػادة صػيا تإا إذا مػا كاحػت الصػيا ة  يػر  كميات التربيػةأساتذة  لمتتكػيـ، والتأكػد محإػا وا 

تقػػيس بالفعػػؿ  التمقػػاتمػػف  تمقػػةالموجػػودة تتػػت كػػؿ  المؤرػػراتم ئمػػة والتأكػػد مػػف أف 
وتغطيتإػا لجميػر  المؤرراتعحإام ثـ التأكد مف المتتوى ومدى صيا ة  تعبر المعرفة التي

 المتاورم وبذلؾ تـ التأكد مف صدؽ االستباحة عف طريؽ المتكميفم 

 تيث أحػ  كممػا كاحػت االسػتباحة عمػى درجػة عاليػة مػف الثبػات كاحػت بالتػالي :الصدؽ الذاتي
عمى درجػة عاليػة مػف الصػدؽ، وفػد تػـ تسػاب معامػؿ ثبػات االسػتباحة،  ومحػ  تػـ تسػاب 

 (م022معامؿ الصدؽ الذاتي)

 92م2 = 89م2 =  يث إف الصدؽ الذاتي =     معامؿ الثبات   ت
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وتدؿ هذه القيـ لمعامػؿ الصػدؽ عمػى أف االسػتباحة عمػى درجػة عاليػة مػف الصػدؽم وبعػد 
وصدفإا، صارت عمى صورتإا الحإائيػة، القابمػة لمتطبيػؽ عمػى عيحػة  التأكد مف ثبات االستباحة

 الدراسةم
 عيية الدزاسة-اثاىًي

، بػػدرجاتإـ الممتمفػػة ومعػػاوحيإـ هيئػػة التػػدريس أعرػػاء فػػيممثمػػة  ( فػػرًدا072) بمغػػت
 سػػوهاج(،-فحػػا-الث ث)أسػػوافبالمتافظػػات  بكميػػات التربيػػة فريػػؽ الجػػودة أعرػػاءوبعػػض مػػف 

جمال   -%  7م29 بحسبة  عمى الحتو التالي:وموزعة  -افردً  220مف المجتمر األصمي وا 

 عمى متافظات صعيد مصربكميات التربية  الدراسةعدد أفراد عيحة (يورأ  2جدوؿ) 

عدد أعراء  المتافظة
 هيئة التدريس

عدد معاوحي أعراء 
 هيئة التدريس

عدد فريؽ 
 الجودة بالكمية

 )*(المجموع

 60 0 02 22 كمية التربية بأسواف

 26 2 02 22 كمية التربية بقحا

 20 0 9 20 كمية التربية بسوهاج

 072 7 22 009 المجموع

، اعرػوً  29 جامعة أسػواف -بكمية التربيةتيث إجمالي عدد أعراء هيئة التدريس   )*(
جامعػة -فحا تربية عدد أعراء هيئة التدريس بأما معرًوا 02 ومعاوحي أعراء هيئة التدريس

، وعػف كميػة التربيػة معاوحي أعرػاء هيئػة التػدريسعرًوا مف  02، عرًوا  92جحوب الوادي 
معػػػاوحي عرػػػًوا مػػػف  08، عرػػػًوا  002جامعػػػة سػػػوهاج فإجمػػػالي أعرػػػاء هيئػػػة التػػػدريس -

عرػًوا  02باإلرافة إلى فريػؽ الجػودة بكػؿ كميػة والػذي يصػؿ عػددهـ ، أعراء هيئة التدريس
 م(026)

 :املعاجلة اإلحصائية-ثالًجا
 االستباحة ممؤررات جمير  فيث ثة درجات وذلؾ  :الدرجات الوزحية ا،تية تـ استمداـ (0)
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   االستباحة باستمداـ المعادلة التالية :مؤررات تـ تساب األوزاف الحسبية ل  (0)

 2+ ؾ 0ؾ 0+  0ؾ2              

 = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و

 ف 2         
( عمػػى  رػػعيفة ،متوسػػطة)كبيػػرة، درجػػة التتقػػؽ تكػػرارات اسػػتجابات  2، ؾ0، ؾ0تيػػث ؾ
 مف = عدد أفراد العيحة ب ،الترتي

 االستباحة كما يمي:  مؤرراتمف  مؤررتـ تقدير حسبة متوسط ردة الموافقة عمى كؿ      

                         أفػػػؿ درجػػػة موافقػػػة – المؤرػػػرأكبػػػر درجػػػة موافقػػػة عمػػػى    حسػػػبة متوسػػػط رػػػدة الموافقػػػة = 
 2       عدد  االمتيارات                        67م2=2-0=

 

يمكػػف تقػػدير التػػدود المتتممػػة لدمطػػاء لتسػػاب مػػا يسػػمى بالمطػػأ المعيػػاري وذلػػؾ و  
 ماالستباحة مؤرراتمف  مؤرربتقدير المطأ المعياري بالحسبة لمتوسط ردة الموافقة عمى كؿ 

ترتيػػب األوزاف الحسػػبية وتطبيػػؽ تػػدود تػػـ الوافػػر،  فػػي المتػػورلمتعػػرؼ عمػػى درجػػة تتقػػؽ  (2)
 الثقة كالتالي:
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 االستباحة مف  الع فة:مؤررات  مفمؤرر د متوسط ردة االستجابة، لكؿ يتدتـ ت 

 

 

 

 

 

 م(67م2توؿ المتوسط التقيقي ) ًعايكوف توزير متوسطات أفراد العيحة متجمو 

 المطأ المعياري لمتوسط درجة االستجابة مف الع فة: تـ تتديد 
 

 ب× أ          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ي )خمـ( =     المطأ المعيار   

 ف                                             

 مأ،  ف عدد أفراد العيحة – 0،   ب= 67م2هي حسبة متوسط درجة االستجابة  (أ )تيث
  تعيػػيف تػػدود الثقػػة التػػي تتصػػر المػػدى الػػذي يتػػدد وجػػود متوسػػطات إجابػػات األفػػراد فيػػ  تػػـ

 توؿ المتوسط التقيقي ) حسبة متوسط ردة الموافقة ( كما يمي: 
  

الدرجة الوزحية ألفؿ  -الدرجة الوزحية ألعمى درجة موافقة                                  
                                                                 —————————————————   )أ(=متوسط ردة االستجابة درجة موافقة

 عدد اتتماالت اإلجابة                                                           

                            3 – 0            6 

 )   فً جمٌع المحاور (   1.67أ    =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــ =      

                            3                  3 
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 ننا يلي : الدزاسةحتديد حدود الجكة لعيية 

 (المطػػػأ 67م2إذا احتصػػػرت حسػػػبة متوسػػػطات االسػػػتجابات ألفػػػراد العيحػػػة لممؤرػػػر بػػػيف+
( اعتبػػػرت اسػػػتجابات أفػػػراد  96م0× المطػػػأ المعيػػػاري  - 67م2(، ) 96م0× المعيػػػاري

 ممتوسطةبدرجة العيحة عمى تمؾ المؤررات  متتققة 

 (مطػأ المعيػاري + ال 67م2إذا كاحت حسبة متوسطات االستجابات لدفراد أكبر مف أو تساوي
 هذا المؤررممرموف  بدرجة كبيرة عمىالتتقؽ  حتو ( اعتبر أف هحاؾ اتجاه 96م0× 

  (المطػأ المعيػاري  - 67م2إذا كاحت حسبة متوسطات االستجابة لدفراد أفؿ مف أو تسػاوى
 مرموف هذا المؤررم رعيؼ حتو تتقؽ( اعتبر أف هحاؾ اتجاه  96م0× 

  072فة السابقة لعيحة الدراسة، وذلؾ عحد )ف( = تـ تساب تدود الثقة وفًقا لمع  

 22م2×67م2          

 226م2=     المطأ المعياري )خمـ( =      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

                                       072 

×  226م2+ ) 67م2بػيف وبالتالي تػدود الثقػة لحسػبة متوسػط االسػتجابة تتػراوح مػا 
كتػػد  62م2( =  96م0×  226م2ػػػػػػػػ ) 67م2كتػػد أفصػػى، ومػػا بػػيف   72م2(  =  96م0
(  فػإذا  62م2و  72م2استجابات أفراد العيحة الكمية هػي )  فيبإذا تكوف تدود الثقة و  ،أدحى

( فيكػوف هحػاؾ اتجػػاه  72م2االسػتباحة عػػف ) فػيالمؤرػر زادت حسػبة متوسػط االسػتجابة عمػػى 
ذا حقصػت عػف ) فػي بدرجة كبيػرة المؤررموجب أو فوي بالتكـ عمى تتقيؽ  ( 62م2الوافػر، وا 

أمػػا إذا وفػػر الػػوزف  الوافػػر، فػػيذلػػؾ المؤرػػر تتقػػؽ بفيكػػوف هحػػاؾ اتجػػاه رػػعيؼ حتػػو التكػػـ 
 م  امتوسطً كوف ي التتقؽف إالحسبي بيف التديف ف
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 زابعا: ىتائج الدزاسة وتفشريٍا

  تمقة تقويـ فمسفة كمية التربية وأهدافإابالماصة الحتائو  (0)
 فهسفح كهيح انتزتيح وأهسافها حهمح تمىيى ( 4جسول )

 خ** و* انًؤشزاخ و

1 

 يُظز نألهساف عهً أَها أطز يزشسج نهىفاء تزسانح انكهيح وتحميك رؤيتها.

8..0
++

 1 

2 

 تزتثظ أهساف انكهيح تئطار سيُي يحسز نتحميمها.

8.65
+ 

. 

3 

 يتى اعتًاز أهساف انكهيح وتىثيمها.

8.64
+ 

0 

4 

 أهساف انكهيح انًزاز تحميمها واضحح.

8..2
+ 

3 

5 

يتى انتعزيف تفهسففح انكهيفح وأهفسافها نفسي أعضفاء هيتفح انتفسريئ وانًسفتىنيٍ 

8.68 تانكهيح.  
+

 18 

6 

 هُان ارتثاط تيٍ األَشطح ويهًح انكهيح وأهسافها.

8..8
+

 5 

. 

 لىاعس نسهىن انًىظفيٍ وأعضاء هيتح انتسريئ وانطالب.تىضع 

8.50
-

 11 

0 

 نسي انكهيح تزوتىكىالخ نضًاٌ انًُاهج انًمسيح في يىالع أجُثيح.

8.43
-

 13 

9 

 يشارن انعايهىٌ في ترطيظ وتُفيذ عًهياخ تمىيى األزاء.

8.49
-

 12 

18 

وانًسففتىي االهتًففاو تففانرزيجيٍ يففٍ حيفف، ااعففسازت وانترصصففاخت وانُىعيففح 

.8.6 ويسي يالءيتهى نسىق انعًم.
+

 6 

11 

يتفففىفز تانكهيففففح انميففففازاخ انًففففؤثزج انتفففي تزسففففد أسففففانية انتفكيففففز وانترطففففيظ 

5..8 االستزاتيجي.
++

 2 

12 

 يزاعاج األهساف انتُظيًيح وطثيعح ووظائف كم إزارج أو لسى زاذم انكهيح.

8..1
+

 4 

13 

 نهعايهيٍ تصفح زوريح.تىفز انكهيح االحتياجاخ انتسريثيح 

8.61
+

 9 

 8.64 انىسٌ انُسثي نهحهمح
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* و= الوزن النسبً، **ت= ترتٌب المؤشر،)++(تحقق المؤشر بدرجة كبٌرة،        

 تحقق المؤشر . ضعف (-)، متوسطة)+(:تحقق المؤشر بدرجة 

 :مثػػؿ كبيػػرةبدرجػػة  المتػػورتتقػػؽ بعػػض مؤرػػرات هػػذا  السػػابؽترػػأ مػػف الجػػدوؿ ا 
 ،"لدهػػداؼ عمػػى أحإػػا أطػػر مررػػدة لموفػػاء برسػػالة الكميػػة وتتقيػػؽ رؤيتإػػا الحظػػر" (0المؤرػػر)
 م"القيػػادات المػػؤثرة التػػي ترسػػل أسػػاليب التفكيػػر والتمطػػيط االسػػتراتيجي تػػوافر"(00) والمؤرػػر

ا برػػػكؿ متتقًقػػػالمتػػػور جػػػاء  أفإال  ةهػػػذيف المؤرػػػريف بدرجػػػة كبيػػػر تتقػػػؽ  وعمػػػى الػػػر ـ مػػػف
فػي بعػض الكميػات رػيء والتطبيػؽ العممػي رػيء يعحي أف الوافػر الحظػري  األمر الذي متوسط،

 معيحة الدراسة أفراد استجابات  مف ، وهذا ما أكدت  الحسبة األكبر آمر

أهػػداؼ الكميػػة ح بمػػدى ورػػو  الماصػػةات أيًرػػا المؤرػػر  متوسػػطةبدرجػػة  تكمػػا تتققػػ 
 مووظائؼ كؿ إدارة أو فسـ دامؿ الكمية مراعاة األهداؼ التحظيمية وطبيعةو المراد تتقيقإا 

االهتماـ بالمريجيف مف تيث اإلعداد، والتمصصات، والحوعيػة والمسػتوى ومػدى وعف 
ؾ ولكػف لتإػتـ بػذفقد أظإرت استجابات عيحة الدراسة أف كميات التربية  م ءمتإـ لسوؽ العمؿ

 محػي متػدد لتتقيقإػامأهػداؼ الكميػة بإطػار ز  وفد يرجر ذلؾ إلى رعؼ ارتباط ،متوسطةبدرجة 
كمػػا أف لػػيس كػػؿ التتياجػػات التدريبيػػة لمعػػامميف بصػػفة دوريػػةم هػػذا بجاحػػب فمػػة االهتمػػاـ با

 م  أعراء الكمية بممتمؼ دراجاتإـ متقف لفمسفة الكمية
سػعي كميػات " (7مثػؿ المؤرػر) واترأ وجود فصػور فػي بعػض مؤرػرات هػذا المتػور

 (9المؤرػػػر)و  ،"هيئػػػة التػػػدريس والطػػػ ب التربيػػػة لورػػػر فواعػػػد لسػػػموؾ المػػػوظفيف وأعرػػػاء
وجػػود " (8والمؤرػػر) ،"ف فػػي تمطػػيط وتحفيػػذ عمميػػات تقػػويـ األداء لػػدى الكميػػةيمرػػاركة العػػامم"

األمر الػذي فػد ال يسػاعد عرػو هيئػة  ،"بروتوكوالت لرماف المحاهو المقدمة في موافر أجحبية
 م  في مجاؿ تمصص التدريس مف تطوير حفس

اترػػأ مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف أفػػراد العيحػػة اتفقػػوا عمػػى أف المتػػور المػػاص بتقػػويـ و 
( 62م2فمسفة كمية التربية وأهدافإا متتقؽ برػكؿ متوسػط تيػث جػاءت متوسػط اسػتجاباتإـ )

وهى فيمة تقر بيف أكبر وأدحػى تػدود الثقػة، ممػا يؤكػد تاجػة كميػات التربيػة بمتافظػات صػعيد 
الكميػػات وأهػػدافإا وعػدـ االهتمػػاـ بػػذلؾ فػد يػػحعكس بالسػػمب عمػػى مصػر إلػػى تفعيػػؿ فمسػفة هػػذه 
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األداء المؤسسي لتمؾ الكميػات ويممػؽ مرػاكؿ أمػاـ العػامميف وأعرػاء هيئػة التػدريس والطػ ب 
و يرهـ، تيث أف هذه الكميات مػف المفتػرض أف تسػعى لتتسػيف أدائإػا وتجويػد مػدماتإا ر بػة 

يػات التربيػة عمػى مسػتوى القطػر، ومػف ثػـ فتػأتي في التصوؿ عمى االعتماد مثؿ  يرها مػف كم
يجاد تموؿ  ير حمطية لمواجإتإام  تمقة هذا المتور لمتغمب عمى مثؿ تمؾ المرك ت وا 

 مؤررات هذا المتور إلى:ل ترجر الحتائو السابقةوفد 
 المارجيػة البيئػة ومتغيػرات لظػروؼ بفعاليػة الكميػة أداء عػدـ اسػتجابة 

 الع فةم ذات األطراؼ وكذلؾ لتوفعات ،والداممية
 معرفػة مػ ؿ مػف التغييػر إلتػداث ررورة عمى أح  األداء قياسعدـ الحظر ل 

 مالمؤسسي فالكيا في والرعؼ القوة حقاط
 :كلٌةالالخاصة بحلقة تقوٌم إدارة النتائج  (6)

 حلقة تقوٌم إدارة الكلٌة(5جدول )

 ت** و* المؤشرات م

0 
لسٌاسوووتها وممارسووواتها لضووومان تقووووم إدارة الكلٌوووة بمراجعوووة منتظموووة 

 6 +1.65 الوضوح والدقة والنزاهة.

6 

تحودد المعوواٌٌر والمواصوفات الالزمووة لو داء فووً كول خطوووة مون خطوووات العموول 
 9 +1.60 وتحدد مؤشرات جودة األداء.

3 
 تقدٌم معلومات حدٌثة ودقٌقة عن انجازات الطالب للجمهور.

1.63+ 8 

4 
 إدارة الكلٌة ترفع الروح المعنوٌة بٌن العاملٌن. 

1.66+ 5 

5 
 تحدد إدارة الكلٌة نوع المعاملة التً ٌتوقعها العاملون.

1.61+ 01 

6 
 تتٌح اإلدارة للعاملٌن الفرص فً اتخاذ القرارات وحل المشكالت.

1.61+ 01 

7 
والبحثٌووة وخدمووة تهووتم الكلٌووة بووربط سٌاسووتها المعلنووة بالعملٌووة التعلٌمٌووة 

 3 +1.68 المجتمع.

8 
 مقاومة بعض القٌادات لمتطلبات التغٌٌر التربوي.

1.65+ 6 

9 
الحوورص الزائوود موون جانووب القٌووادات علووى اسووتمرارٌة المكانووة الوظٌفٌووة، 

1.76++ 0 
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 بالبعد عن مخاطر التغٌٌر وغٌاب الدافعٌة.

01 
 ضعف التعاون بٌن الكلٌة والمجتمع المحلً.

1.59- 00 

00 
 ل فراد. الوظٌفً الرضا لتقٌٌم المناسبة األدوات الكلٌة لدي ٌتوافر

1.58- 06 

06 
 الكلٌة تضع سٌاسات واضحة وموثقة ومعلنة لكافة األطراف.

1.57- 03 

03 
 تحرص اإلدارة على التقٌٌد بتطبٌق وتنفٌذ عناصر التخطٌط.

1.60+ 9 

04 
ورغبواتهم والجهوات المعنٌوة  اهتمام إدارة الكلٌة بتلبٌة احتٌاجوات الطوالب

 6 +1.71 األخرى .

05 
االهتمام بتحلٌول مصوفوفة العالقوات فٌموا بوٌن كول عناصور البٌئوة الداخلٌوة 

 04 -1.54 والبٌئة الخارجٌة للكلٌة.

06 
 توافر أسالٌب المتابعة والمراقبة والتقٌٌم.

1.71+ 6 

07 
وبوٌن الكلٌوات  وجود قنوات اتصوال فعالوة بوٌن األقسوام والوحودات بالكلٌوة

 9 +1.60 المماثلة على المستوى المحلً واإلقلٌمً والعالمً .

08 
تتوافر فرق عمل تهتم بعملٌات التفكٌر والتخطٌط االسوتراتٌجً وبعملٌوات 

 03 -1.57 التحسٌن والتطوٌر المستمرٌن

09 
اهتمام الكلٌوة بالمتابعوة المسوتمرة لنوواتج األداء داخلهوا ولمخرجاتهوا فوً 

 05 -1.53 العمل.سوق 

61 
 توجد لدى الكلٌة وحدة إلدارة األزمات والكوارث.

1.48- 06 

60 
 توافر اللوائح واإلجراءات التنظٌمٌة وتطبٌقها بموضوعٌة وشفافٌة.

1.64+ 7 

66 
 تقوم الكلٌة بالتقوٌم المستمر لكفاءة وفاعلٌة اإلدارة بها.

1.67+ 4 

63 

مالئوم موع حجوم ونوعٌوة األعموال الالزموة لتحقٌوق  ٌتوافر لدى الكلٌة جهاز إداري مساند

 6 +1.65 أهدافها ورسالتها بكفاءة وفاعلٌة.

 1.66 الوزن النسبً للحلقة

* و= الوزن النسبً، **ت= ترتٌب المؤشر،)++(تحقق المؤشر بدرجة كبٌرة،        

 .ضعف تحقق المؤشر(-)، متوسطة)+(:تحقق المؤشر بدرجة 
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 وهػػوالمؤرػػرات بدرجػػة كبيػػرة  مؤرػػر واتػػد مػػفاسػػتجابات العيحػػة تتقػػؽ  فػػياترػػأ 
التػرص الزائػد مػف جاحػب القيػادات عمػى اسػتمرارية المكاحػة الوظيفيػة، بالبعػد عػف " (9المؤرر)

 مفي تطوير إدارة الكمية  ذلؾ مما يؤثر "مماطر التغيير و ياب الدافعية

مثػؿ  متوسػطةأف استجابات العيحة توؿ بعػض المؤرػرات األمػرى جػاءت بدرجػة  كما 
اهتمػػػػاـ إدارة الكميػػػػة بتمبيػػػػة اتتياجػػػػات الطػػػػ ب ور بػػػػاتإـ والجإػػػػات المعحيػػػػة  "(02)المؤرػػػػر
ومدمػة  بربط سياسػتإا المعمحػة بالعمميػة التعميميػة والبتثيػةالكمية اهتماـ ( 7والمؤرر)،"األمرى

 ،"الكميػػػػة بػػػػالتقويـ المسػػػػتمر لكفػػػػاءة وفاعميػػػػة اإلدارة بإػػػػا فيػػػػاـ" (00والمؤرػػػػر) ،"المجتمػػػػر
مقاومػػػة بعػػػض القيػػػادات ("8المؤرػػػر)و ، "رفػػػر الػػػروح المعحويػػػة بػػػيف العػػػامميف" (2والمؤرػػػر)

الكميػػػػة بمراجعػػػػة محتظمػػػػة لسياسػػػػتإا  فيػػػػاـ إدارة("0والمؤرػػػػر) "،لمتطمبػػػػات التغييػػػػر التربػػػػوي
 م"وممارساتإا لرماف الوروح والدفة والحزاهة

بػالموائأ واإلجػراءات التحظيميػة وتطبيقإػا بمورػوعية  المتوسػطباإلرافة إلى االهتمػاـ 
تتديػػد المعػػايير و وتقػػديـ معمومػػات تديثػػة ودفيقػػة عػػف احجػػازات الطػػ ب لمجمإػػور،  ورػػفافية،

 والمواصفات ال زمة لدداء في كؿ مطوة مف مطوات العمؿ وتتدد مؤررات جودة األداءم

الفػػرص أمػػاـ العػػامميف فػػي اتمػػاذ  بإتاتػػة متوسػػطةكميػػات تإػػتـ بدرجػػة الوأيرػػا بعػػض 
 القرارات وتؿ المرك ت وتتديد حوع المعاممة التي يتوفعإا العامموفم

رػعؼ  "(02المؤرر) في:وظإرت  بدرجة رعيفة كما جاءت بعض المؤررات متتققة
 الررػا لتقيػيـ المحاسػبة األدوات تػوافر " (00، والمؤرػر)"التعاوف بيف الكمية والمجتمر المتمي

"، رػػر سياسػػات وارػػتة وموثقػػة ومعمحػػة لكافػػة األطػػراؼو " (00"، والمؤرػػر)لدفػػراد الػػوظيفي
تػػػوافر فػػػرؽ عمػػػؿ تإػػػتـ بعمميػػػات التفكيػػػر والتمطػػػيط االسػػػتراتيجي وبعمميػػػات " (08والمؤرػػػر)

 م"وتدة إلدارة األزمات والكوارثوجود ( 02والمؤرر) ،"التتسيف والتطوير المستمريف
وفد يرجر ذلؾ إلى  ياب إطار مفاهيمي عػاـ ومرػترؾ يصػؼ ويقػـو األداء؛ ويترػمف 

 Juha عحاصر لرماف الجودة، واإلدارة اإلستراتيجية والػحإو المتػوازفم وهػذا مػا أكدتػ  دراسػة
Kettunen:2008  
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ترأ مف الجدوؿ السابؽ أف أفراد العيحة الكمية اتفقوا عمى أف متور تقػويـ إدارة كما ا
لتربيػػة متتقػػؽ برػػكؿ متوسػػط ور ػػـ امػػت ؼ تػػرتيبإـ فػػي األوزاف الحسػػبية،تيث جػػاءت كميػػة ا

( وهػى فيمػة تقػر فػي التػد المتوسػط لتػدود الثقػة، ممػا يؤكػد عػدـ 60م2متوسط استجاباتإـ )
 االهتماـ الكافي مف فبؿ كميات التربية  بتقويـ إداراتإا م

د مصػر فػي وفتحػا الػراهف مػف ما تواجإ  كميػات التربيػة بمتافظػات صػعيإلى  باإلرافة
 تتديات كبرى تتمثؿ في ررورة تتسيف األداء كمطمب أساسي مف أجؿ التحمية المستدامةم 

األمر الذي يتتاج إلى التوج  حتو التطوير مف م ؿ سعي تمػؾ الكميػات فػي الوصػوؿ 
 مػادواالعت التعمػيـ جػودة لرػماف الإيئػة القوميػة تتػددها التػي إلػى االعتمػاد وفػؽ المعػايير

 ومسئولياتإام بمإاراتإا الكميات هذه فياـ ترمف العربية والتي مصر بجمإورية
الماصة بتمقة تقويـ أعراء هيئة التدريس والعحاصر المساعدة بكمية الحتائو  (2)

 التربية:
 ( 6جدول )

 تقوٌم أعضاء هٌئة التدرٌس والعناصر المساعدة بكلٌة التربٌةحلقة 

 ت** و* المؤشرات م

0 
 أعضاء هٌئة التدرٌس  للطالب مناسبة.نسبة 

1.68+ 8 

6 
التووً ٌشووارك فٌهووا أعضوواء هٌئووة التوودرٌس  والوودورات المووؤتمراتعوودد 

 05 -1.57 ومعاونٌهم مناسب

3 
 غٌره وفً القسم مجلس أعمال فً بفعالٌةعضو هٌئة التدرٌس  ٌشارك

 0 ++1.80 . واللجان المجالس من

4 
أعضواء هٌئوة التودرٌس ومعواونٌهم دون وجود نظام متكامل لتقٌٌم أداء 

 04 -1.59 حرج.

5 
 نسبة عدد المعٌدٌن إلى أعضاء هٌئة التدرٌس  مناسبة

1.60+ 03 

6 
 نسبة عدد فنً المعامل والورش مناسبة.

1.64+ 00 

7 
 تزداد نسبة المنتدبٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس إلى المعٌنٌن .

1.56- 06 
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8 
ٌترقوووا مووون أعضوواء هٌئوووة التوودرٌس فوووً كبوور عوودد ونسوووبة الووذٌن لوووم 

 01 +1.66 مواعدٌهم بالكلٌة.

9 
 زٌادة نسبة المعارٌن/من إجمالً أعضاء هٌئة التدرٌس.

1.67+ 9 

01 
قلة نسبة الحاصلٌن على الدرجات العملٌة من الودول األجنبٌوة/ بالنسوبة 

 3 ++1.75 إلجمالً أعضاء هٌئة التدرٌس الحاصلٌن على نفس الدرجات

00 
 قلة إلمام أعضاء هٌئة التدرٌس بفلسفة نظام اإلرشاد األكادٌمً.

1.79++ 6 

06 
اعتموواد بعووض أعضوواء هٌئووة التوودرٌس علووى التلقووٌن دون مناقشووة فووً 

 4 ++1.74 المحاضرات.

03 
 غٌاب أعضاء هٌئة التدرٌس بشكل متكرر.

1.66+ 06 

04 
 والتفكٌور والمعرفوة العلوم حوب فوً الطوالب  عضوو هٌئوة التودرٌس ٌثٌور

 5 +1.73 .السلٌم العلمً

05 
 مجوال فوً العلوم إلٌوه توصول موا أحدث لطالبهعضو هٌئة التدرٌس  ٌنقل

 6 +1.76 .تخصصه

06 
 بحووث بوججراء للقٌوام وفواعلٌتهم التودرٌس هٌئوة أعضواء دافعٌوة نقوص
 7 +1.71 .علمٌة

 1.68 الوزن النسبً للحلقة

* و= الوزن النسبً، **ت= ترتٌب المؤشر،)++(تحقق المؤشر بدرجة كبٌرة، )+(:تحقق  

 .ضعف تحقق المؤشر(-)، متوسطةالمؤشر بدرجة 

سواء في االتجاه االيجػابي أو متتققة بدرجة كبيرة  هذا المتور مؤرراتجاءت بعض 
 مجمػس أعمػاؿ فػي بفعاليػةعرػو هيئػة التػدريس  مرػاركة " :الثالػثكالمؤرػر السمبي تجاه اال 

فمػة إلمػاـ أعرػاء هيئػة  :"التػادي عرػر"، والمؤرػر  والمجػاف المجػالس مػف  يػره وفػي القسػـ
، والمؤرػػر العارػػر" فمػػػة حسػػبة التاصػػميف عمػػػى "التػػدريس بفمسػػفة حظػػاـ اإلررػػػاد األكػػاديمي 

الدرجات العممية مف الدوؿ األجحبية/ بالحسبة إلجمػالي أعرػاء هيئػة التػدريس التاصػميف عمػى 
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،والمؤرر الثاحي عرر" اعتماد بعػض أعرػاء هيئػة التػدريس عمػى التمقػيف دوف فس الدرجات"ح
 م  محافرة في المتاررات"

سواء فػي االتجػاه االيجػابي أو  متوسطةبدرجة  ةمتتقق تإال أف بعض المؤررات جاء
 والمعرفػة العمػـ تػب فػي الطػ ب  إثارة عرو هيئػة التػدريس "(02:المؤرر)في االتجاه السمبي

 توصػؿ مػا أتػدث لط بػ عرػو هيئػة التػدريس  حقػؿ" (02المؤرػر)و  ،"السػميـ العممػي والتفكير
 وفاعميتإـ التدريس هيئة أعراء دافعية حقص" (06المؤرر)و ، "تمصص  مجاؿ في العمـ إلي 
كبر عػدد وحسػبة الػذيف لػـ يترفػوا مػف أعرػاء هيئػة " (8المؤرر)و  ،"عممية بتوث بإجراء لمقياـ

، "حسػػبة عػػدد فحػػي المعامػػؿ والػػورش محاسػػبة" (6المؤرػػر)و  ،"مواعػػديإـ بالكميػػةالتػػدريس فػػي 
 "م حسبة عدد المعيديف إلى أعراء هيئة التدريس  محاسبة("2المؤرر)و 

وجػػود حظػػاـ  "(2المؤرػػر):مثػػؿبدرجػػة رػػعيفة كمػػا جػػاءت بعػػض المؤرػػرات متتققػػة 
عػػػػدد "(0المؤرػػػػر)و  ، "متكامػػػػؿ لتقيػػػػيـ أداء أعرػػػػاء هيئػػػػة التػػػػدريس ومعػػػػاوحيإـ دوف تػػػػرج

، "التػػػػي يرػػػػارؾ فيإػػػػا أعرػػػػاء هيئػػػػة التػػػػدريس ومعػػػػاوحيإـ محاسػػػػب والػػػػدورات المػػػػؤتمرات
 م "تزداد حسبة المحتدبيف مف أعراء هيئة التدريس إلى المعيحيف("7المؤرر)و 

اترأ مف الجدوؿ السػابؽ أف أفػراد العيحػة الكميػة اتفقػوا عمػى أف متػور تمقػة تقػويـ و 
والعحاصػػػر المسػػػاعدة بكميػػػة التربيػػػة  متتقػػػؽ برػػػكؿ متوسػػػط  ور ػػػـ أعرػػػاء هيئػػػة التػػػدريس 

( وهى فيمػة تقػر 68م2امت ؼ ترتيبإـ في األوزاف الحسبية، تيث جاءت متوسط استجاباتإـ )
في التد المتوسػط لتػدود الثقػة، ممػا يؤكػد تاجػة كميػات التربيػة بمتافظػات صػعيد مصػر لبػذؿ 

المسػػاعدة بإػػدؼ التغمػػب عمػػى المرػػك ت التػػي  المزيػػد تجػػاه أعرػػاء هيئػػة التػػدريس والعحاصػػر
 تواج  تمؾ الفئات بكؿ كمية مف كميات عيحة الدراسةم

 إلى: متوسطةوفد يرجر تتقؽ هذا المتور بدرجة 

 بػػة تتقػػؽ ر بإػػدؼ تقػػديـ مدمػػة  سػػتمداـ األمثػػؿ لممػػوارد المتاتػػةرػػعؼ اال 
 المستفيديفم
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  القػوة والرػػعؼمعرفػػة مػواطف ترػػميص المرػك ت وتمإػا و عػدـ القػدرة عمػى 
 بكمية التربيةمأعراء هيئة التدريس والعحاصر المساعدة الماصة ب

 الحقص في الكوادر البررية المدربة لمقياـ بقياس األداء وتقويم  بالكميةم 

 الحتائو الماصة بتمقة تقويـ الحراط العممي: (2)
 ( 7جدول )

 تقوٌم النشاط العلمًحلقة 

 ت** و* المؤشرات م

0 
 الكلٌة. داخل المختلفة العلمٌة األقسام بٌن البحث العلمً هناك تعاون فً

1.49- 03 

6 
 مناسبة عدد البحوث المنجزة فً السنة بأقسام الكلٌة المختلفة.

1.53- 9 

3 
 مناسبة عدد الكتب المؤلفة خالل الخمس سنوات الماضٌة.

1.51- 06 

4 
ا من المؤتمرات والندوات العلمٌة  ًٌ خوالل الخموس نظمت الكلٌة عدًدا كاف

 00 -1.50 سنوات الماضٌة.

5 
مناسبة عدد المؤتمرات العربٌة والدولٌوة التوً توم االشوتراك فٌهوا خوالل 

 7 -1.55 الخمس سنوات الماضٌة.

6 
 بحٌوث والبعٌود القصٌر المدى على للكلٌة شاملة علمٌة بحثٌة خطة هناك
 9 -1.53 الكلٌة. برسالة مرتبطة تكون

7 
 الذاتً. التموٌل مرحلة إلى العلمً بالبحث للوصولتتوافر خطة بالكلٌة 

1.56- 01 

8 
قلووة البحوووث العلمٌووة المنشووورة فووً دورٌووات أجنبٌووة /بالنسووبة إلجمووالً 

 3 ++1.75 البحوث العلمٌة فً قسم/كلٌة/جامعة/دولة.

9 
 .تخصصال مجال فً ٌستجد ما عضو هٌئة التدرٌس متابعة

1.68+ 4 

01 
مما ٌؤثر فً تقوٌم عضو هٌئة  الواحدة الشعبة فً الطالب أعداد ارتفاع

 0 ++1.85 التدرٌس للطالب.

00 
التً تسواعد فوً زٌوادة  الحدٌثة والتقنٌات البحثٌة التجهٌزات توفر ضعف

 6 ++1.76 النشاط العلمً لعضو هٌئة التدرٌس.
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06 
التنوع فً البحوث العلمٌة التً تنجز من حٌث المسوتوى، والتشواركٌة، 

 5 -1.59 التكاملٌة.وطبٌعتها 

03 
ٌتفاعل عضو هٌئة التدرٌس باٌجابٌة موع زمالئوه داخول القسوم والكلٌوة، 

 7 -1.55 وزمالء التخصص خارج الكلٌة.

04 
ٌشوووارك عضوووو هٌئوووة التووودرٌس فوووً مشوووروعات وبحووووث، وخووودمات 

 6 -1.57 استشارٌة لخدمة البٌئة والمجتمع.

05 
 المناسبة للبحث العلمً.ٌتم توفٌر الظروف الثقافٌة والمجتمعٌة 

1.55- 7 

06 
ٌتوافر لجنة لتحقٌق االنضباط طبقا لمتطلبات أمانوة البحوث العلموً فٌموا 

 8 -1.54 ٌنشره أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب.

 1.59 الوزن النسبً للحلقة

* و= الوزن النسبً، **ت= ترتٌب المؤشر،)++(تحقق المؤشر بدرجة كبٌرة، )+(:تحقق  

 .ضعف تحقق المؤشر(-)، متوسطةالمؤشر بدرجة 

سػػواء فػػي االتجػػاه  كبيػػرةمتتققػػة بدرجػػة  المتػػورهػػذا  فػػيبعػػض المؤرػػرات جػػاءت 
تيػػث رأت  ؛ عرػػو هيئػػة التػػدريس أداء تقػػويـ فػػي بصػػورة تػػؤثراإليجػػابي أو االتجػػاه السػػمبي و 

مرتفعػة ممػا يػؤثر فػي تقػويـ الواتػدة  الرػعبة فػي الطػ ب أعػداد ("02المؤرػر) أف أفراد العيحػة
 والتقحيػات البتثيػة التجإيػزات فراتػو  فػي رػعؼ، كمػا أف هحػاؾ "عرػو هيئػة التػدريس لمطػ ب

، (  00" كمػا فػي المؤرػر)التي تساعد في زيادة الحراط العممي لعرػو هيئػة التػدريس التديثة
فمػػة البتػػوث العمميػػة المحرػػورة فػػي دوريػػات أجحبيػػة /بالحسػػبة إلجمػػالي البتػػوث ( 8المؤرػػر)و 

 مالعممية في فسـ/كمية/جامعة/دولة

عرػو هيئػة  متابعػة "( 9المؤرػر) وهػو متوسػطةكما جاء مؤرر واتد متتقؽ بدرجػة 
بدرجػة  وبقية مؤررات هػذا المتػور جػاءت متتققػةم " تمصصال مجاؿ في يستجد ما التدريس
التحػػوع فػػي البتػػوث العمميػػة التػػي تحجػػز مػػف تيػػث المسػػتوى، " ( 00المؤرػػر) مثػػؿ: رػػعيفة

عرو هيئػة التػدريس فػي مرػروعات  مراركة( "02المؤرر)و ، "والتراركية، وطبيعتإا التكاممية
تػػوافر لجحػػة لتتقيػػؽ ( "06المؤرػػر)و  ، "وبتػػوث، ومػػدمات استرػػارية لمدمػػة البيئػػة والمجتمػػر
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 ،"لمتطمبػػات أماحػػة البتػػث العممػػي فيمػػا يحرػػره أعرػػاء هيئػػة التػػدريس والطػػ ب ااالحرػػباط طبًقػػ
 تكػوف بتيػث والبعيػد القصير المدى عمى لمكمية راممة عممية بتثية مطةتوافر (" 6المؤرر)و 

 مرتمػة إلػى العممػي بالبتػث وافر مطة بالكمية لموصػوؿت(" 7المؤرر)و  ،"الكمية برسالة مرتبطة
مػف المػؤتمرات والحػدوات العمميػة  يعػدد كػاف فيػاـ الكميػة بتحظػيـ( "2المؤرػر)و  ،"الػذاتي التمويؿ

 "ممممم ؿ الممس سحوات المارية

اترػػأ مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف أفػػراد العيحػػة الكميػػة أكػػدوا عمػػى رػػعؼ تتقػػؽ متػػور و 
(  وهػي فيمػة أفػؿ 29م2تقويـ الحراط العممػي تيػث بمػغ متوسػط الػوزف الحسػبي لممتػور ككػؿ)

ألدحى لتدود الثقة، وفد يرجر سػبب ذلػؾ إلػى القصػور فػي حظػـ إعػداد أعرػاء هيئػة مف التد ا
التدريس بما يكفؿ تحمية فػدراتإـ، ورػعؼ ربػط بتػوث أعرػاء هيئػة التػدريس بمطػط التحميػة، 
وعدـ اهتماـ جإات التحفيذ بما يجري  أعرػاء هيئػة التػدريس بالجامعػات والمراكػز البتثيػة مػف 

أف كميػات التربيػػة بمتافظػات صػػعيد مصػر فػػي تاجػة إلػػى االهتمػػاـ تجػارب وبتػػوثم ممػا يؤكػػد 
 بإذا الجاحبم

 :تقويـ البرامو الدراسية والط ب والمريجيفالحتائو الماصة بتمقة  (2)

 ( 8جدول )

 تقوٌم البرامج الدراسٌة والطالب والخرٌجٌنحلقة 

 ت** و* المؤشرات م

0 
 لمتطلبوات طبقوا بالكلٌوة المختلفوة التعلٌمٌوة البورامج مواصوفات إعوداد

 6 +1.68 .كل برنامج اختارها التً المرجعٌة المعاٌٌر

6 
 كبر حجم المادة الدراسٌة بالنسبة لطبٌعتها ومواصفاتها.

1.67+ 7 

3 
 تؤخذ شكاوي الطالب بنوع من الجدٌة من قبل المسئولٌن بالكلٌة.

1.58- 05 

4 
الطالووب مقارنووة  مناسووبة عوودد السوواعات النظرٌووة للمقوورر والتووً ٌقضووٌها

 6 ++1.74 بعدد الساعات العملٌة أو التطبٌقٌة.
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5 
 قلة التجهٌزات التدرٌسٌة بالكلٌة.

1.75++ 0 

6 
تعلووون إجوووراءات وشوووروط قبوووول الطوووالب وتووووزٌعهم علوووى التخصصوووات 

 9 +1.65 اإلرشاد الطالبً -المختلفة من خالل دلٌل الطالب

7 
 عملهم فً مهنة التدرٌس.بعض المقررات التً تدرس للطالب ال تخدم 

1.64+ 01 

8 
 ٌتسم النظام الدراسً بالمرونة والكفاءة.

1.70+ 4 

9 
 تدنً الخدمات المقدمة للطالب بالكلٌة.

1.71+ 5 

01 
تتوٌح الكلٌوة للطوالب معلوموات كافٌوة ومفهوموة عون البورامج واألنشووطة 

 6 +1.68 التً تقدمها.

00 
-المسوووتفٌدٌن -)المتخصصوووٌنتنووووع المشووواركٌن فوووً تصووومٌم البووورامج 

 01 +1.64 ..(-الخبراء

06 
 ٌتسم أسلوب التقوٌم بالكفاءة.

1.61+ 03 

03 
 تشجع الكلٌة التعلٌم عن بعد من خالل مواقع أجنبٌة.

1.56-  06 

04 
  برنامج. كل لمقررات التربوٌة األهداف تحدٌد

1.64+ 01 

05 
 مقرر. لكل بملف ٌحتفظ علمً( تعلٌمً)قسم برنامج كل

1.59- 04 

06 
 الدراسً. المحتوى تنفٌذ تتم متابعة

1.66+ 8 

07 
 تتوافر الرعاٌة الطبٌة المناسبة للطالب .

1.66+ 06 

08 
 تتسم أسالٌب التدرٌس والتعلٌم والتعلم بالكفاءة والفعالٌة.

1.67+ 7 

09 
 تتسم المناهج التعلٌمٌة بالجودة من حٌث الحداثة واألصالة والتطور.

1.63+ 00 

61 
ٌغطً االمتحان مختلف جوانب المقورر فوً سوهولة وٌسور دون إسوراف 

 01 +1.64 أو تعقٌد.

 60 
توونظم الجووداول الدراسووٌة نظرٌووا وعملٌووا لحسوون اسووتغالل جهوود ووقووت 

 7 +1.67 الطالب وتأثٌره على التحصٌل األكادٌمً.
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66 
ٌستخدم الخورٌج األنمواط التعلٌمٌوة المتنوعوة بموا ٌتناسوب موع المواقوف 

 01 +1.64 التعلٌمٌة.

63 
تتنووووووووع االختبوووووووارات لتشووووووومل )العملٌوووووووة والتحرٌرٌوووووووة والشوووووووفهٌة 

 3 +1.76 والمقابالت...(.

64 
 فهم الطالب لمستوٌات التقوٌم ومؤشرات األداء فً كل مستوى.

1.58- 05 

65 
-تتناسووب أعووداد الطووالب المقبووولٌن مووع الموووارد المتاحووة بالكلٌووة)قاعات

 08 -1.54 أجهزة( -معامل

66 
 ٌتقن الخرٌج المعارف والمهارات واالتجاهات المتصلة بمادة تخصصه.

1.65+ 9 

67 
 ٌتردد الطالب على مراكز مصادر المعلومات بالكلٌة وخارجها.

1.67+ 7 

68 
 قلة دافع الطالب للدراسة واتجاهاته نحو بٌئة الدراسة.

1.76+ 3 

69 
 داخل الكلٌة وخارجها.ٌشارك الطالب فً األنشطة بمختلفة أنواعها 

1.76+ 3 

31 
وجووود يلٌووة للتحقووق موون قٌووام عضووو هٌئووة التوودرٌس بالتصووحٌح بنفسووه 

 06 +1.66 وعدم إنابة غٌره فً ذلك بما ال تجٌزه اللوائح والقوانٌن الجامعٌة.

30 
حداثوة البوورامج التعلٌمٌوة وارتباطهووا بوالتطورات السوورٌعة فوً المجوواالت 

 00 +1.63 المعرفٌة ذات العالقة.

36 
 هناك برامج فاعلة للتروٌج وجلب الطالب الوافدٌن.

1.55- 07 

 1.65 الوزن النسبً للحلقة

،)++(تحقق المؤشر بدرجة كبٌرة ً، **ت= ترتٌب المؤشر،* و= الوزن النسب       

 .ضعف تحقق المؤشر(-)، متوسطة)+(:تحقق المؤشر بدرجة ،

سػػواء فػػي االتجػػاه  اسػػتجابات العيحػػة تتقػػؽ بعػػض المؤرػػرات بدرجػػة كبيػػرة فػػياترػػأ 
 ( "2المؤرػػر )و ، "فمػػة التجإيػػزات التدريسػػية بالكميػػة"( 2مثػػؿ: المؤرػػر )أو السػػمبي  اإليجػػابي

محاسبة عدد الساعات الحظرية لممقرر والتي يقريإا الطالب مقارحػة بعػدد السػاعات العمميػة أو 
 م"التطبيقية
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ا أيًرػ متوسػطةإال أف استجابات العيحة توؿ بعػض المؤرػرات األمػرى جػاءت بدرجػة  
مرػػاركة الطػػ ب فػػي األحرػػطة "( 09المؤرػػر ) فػػي االتجػػاه السػػمبي واالتجػػاه االيجػػابي مثػػؿ:

الحظػػػاـ الدراسػػػي بالمروحػػػة  اتسػػػاـ( "8المؤرػػػر )و  ،"بممتمفػػػة أحواعإػػػا دامػػػؿ الكميػػػة ومارجإػػػا
 إتاتػػة( "02المؤرػػر )و ، "تػػدحي المػػدمات المقدمػػة لمطػػ ب بالكميػػة" ( 9المؤرػػر )و  ،"والكفػػاءة

تػػحظـ ( "00المؤرػػر )و ، "الكميػػة معمومػػات كافيػػة ومفإومػػة عػػف البػػرامو واألحرػػطة التػػي تقػػدمإا
ا لتسػػف اسػػتغ ؿ جإػػد ووفػػت الطالػػب وتػػأثيره عمػػى التتصػػيؿ ا وعممًيػػالجػػداوؿ الدراسػػية حظرًيػػ

، "الطػػ ب عمػػى مراكػػز مصػػادر المعمومػػات بالكميػػة ومارجإػػاتػػردد ( "07المؤرػػر )و ، "األكػػاديمي
 ،"بعػػػض المقػػػررات التػػػي تػػػدرس لمطػػػ ب ال تمػػػدـ عممإػػػـ فػػػي مإحػػػة التػػػدريس(" 7المؤرػػػر )و 
 م "تتوافر الرعاية الطبية المحاسبة لمط ب(" 07المؤرر )و 

تتقػؽ بعػض المؤرػرات رػعؼ  وعمى الر ـ مف ذلؾ فقد أكدت اسػتجابات العيحػة عمػى
 ،"مقػرر لكػؿ بممػؼ يتػتفظ عممػي( تعميمي)فسػـ برحػامو كػؿ" ( 02المؤرػر ) :مثػؿ األمػرى

المؤرػػر و  ،"رػػكاوي الطػػ ب بحػػوع مػػف الجديػػة مػػف فبػػؿ المسػػئوليف بالكميػػة أمػػذ("2المؤرػػر )و 
بػرامو فاعمػة  تػوافر"( 20المؤرػر )و  ،"ر التعميـ عػف بعػد مػف مػ ؿ موافػر أجحبيػةيترج( "02)

أعػداد الطػ ب المقبػوليف مػر المػوارد  تحاسػب( 02المؤرػر )و  ،"لمترويو وجمب الط ب الوافػديف
 م"(أجإزة -معامؿ-المتاتة بالكمية)فاعات

اترأ مف الجدوؿ السابؽ أف أفراد العيحة الكمية اتفقوا عمػى أف متػور تقػويـ البػرامو و 
ط ور ػػػـ امػػػت ؼ تػػػرتيبإـ فػػػي األوزاف الدراسػػػية والطػػػ ب والمػػػريجيف متتقػػػؽ برػػػكؿ متوسػػػ

( وهػػى فيمػػة تقػػر فػػي التػػد المتوسػػط لتػػدود 62م2الحسػػبية،تيث جػػاءت متوسػػط اسػػتجاباتإـ )
 الثقة، مما يؤكد عمى عدـ االهتماـ الكافي بالبرامو الدراسية والط ب والمريجيفم

 بدرجػػة "تقػػويـ البػػرامو الدراسػػية والطػػ ب والمػػريجيف سػػبب تتقػػؽ متػػور"وفػػد يرجػػر 
 إلى ما يمي: متوسطة

  حػػػدرة وجػػػود مراكػػػز تػػػدريب لممررػػػد األكػػػاديمي عمػػػى مسػػػتوى كميػػػات التربيػػػة
 ملتطوير أعراء هيئة التدريس

  جمػػػود المطػػػػط الدراسػػػػية المقػػػػررة والمحػػػػاهو، ورػػػػعؼ م تقتإػػػػا لمعطيػػػػات
 مالعصر
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 ماالحفصاؿ بيف المؤسسات الجامعية، ومتطمبات التحمية في المجتمر 
 التعمػػيـ الجػػػامعي لثقافػػة الجػػػودة، التػػي مػػػف المفتػػػرض أف  افتقػػار مؤسسػػػات

 متكوف سابقة عمى التطبيؽ
 م"1112:عطية عبد الصادؽ، عارور عيد وهذا ما أكدت  دراسة:

 :تقويـ الموارد البررية والمالية بالكميةالحتائو الماصة بتمقة  (6)
 (9جدول )

 تقوٌم الموارد البشرٌة والمالٌة بالكلٌةحلقة 

 ت** و* المؤشرات م

0 
 سرعة استجابة الكلٌة فً تلبٌتها لالحتٌاجات الالزمة النجاز األعمال.

1.65+ 5 

6 
 االستثمار األمثل للطاقات البشرٌة المتوفرة .

1.67+ 3 

3 
تمتلووك الكلٌووة القوودرة علووى زٌووادة إمكاناتهووا ومواردهووا بالمشوواركة مووع 

 4 +1.66 مؤسسات أخرى مثل وزارة التربٌة والتعلٌم.

4 
 الالزمة والتكنولوجٌة المادٌة والتسهٌالت اإلمكانات لتوفٌر الكلٌة تسعى
 0 +1.76 اإلنتاجٌة. وتحسٌن تدفق األداء لزٌادة

5 
 قدرة الكلٌة على استخدام وتوظٌف كل مورد من الموارد المادٌة.

1.65+ 5 

6 
 تمتلك الكلٌة القدرة على تنوٌع مصادر التموٌل.

1.59- 8 

7 
 على بناء اإلدارات على البشرٌة الموارد توزٌع فً التوازن الكلٌة تحقق
 6 +1.68 .العمل عبء

8 
 السعً المستمر لزٌادة تنوٌع الموارد واإلمكانات بمختلف أنواعها.

1.64+ 6 

9 
 توفٌر الالمركزٌة فً تخصٌص وتوزٌع الموارد واإلمكانات.

1.60+ 7 

01 
المتعوددة وفقوا لمواصوفاتهم توزع الكلٌة الموارد البشرٌة علوى اإلدارات 

 4 +1.66 وبما ٌتناسب مع الوصف الوظٌفً.

 1.65 الوزن النسبً للحلقة
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-)، متوسطة، )+(:تحقق المؤشر بدرجة  * و= الوزن النسبً، **ت= ترتٌب المؤشر       

 . ضعف تحقق المؤشر(

فقػد  (6فيمػا عػدا المؤرػر)  متوسػطةمؤررات هذا المتػور متتققػة بدرجػة  كؿاءت ج
 مف وجإة حظر عيحة الدراسةم بدرجة رعيفة جاء متتقؽ

فػي تقويمإػا عيحػة الدراسػة أف كميػات التربيػة أفػراد تيث رأت الحسبة األكبر مػف جممػة 
فػػي :  تيػػث تقػػـو تمػػؾ الكميػػات متوسػػطةجػػاء متتقػػؽ بدرجػػة  لمتػػور المػػوارد الماليػػة والبرػػرية

 تػدفؽ األداء لزيػادة ال زمػة والتكحولوجيػة الماديػة والتسػإي ت اإلمكاحػات تػوفيرب( 2المؤرػر )
 عمػى البرػرية المػوارد توزيػر فػي التػوازف ؽيػتتقمتاولػة ( "7المؤرػر )و ، اإلحتاجيػة وتتسػيف
 ،"االسػتثمار األمثػؿ لمطافػات البرػرية المتػوفرة( "0المؤرػر )و ، "العمػؿ عبء عمى بحاء اإلدارات

السػعي (" 8المؤرػر )و  ،"استمداـ وتوظيؼ كؿ مورد مف المػوارد الماديػة متاولة(" 2المؤرر )و 
تمصػػيص وتوزيػػر ( 9المؤرػػر )، "المسػػتمر لزيػػادة تحويػػر المػػوارد واإلمكاحػػات بممتمػػؼ أحواعإػػا

 م"بطريقة المركزية الموارد واإلمكاحات
السػادس فقػد أكػدوا عمػى  إال الحسبة األكبػر مػف اسػتجابات عيحػة الدراسػة تػوؿ مؤرػر

 معمى تحوير مصادر التمويؿ تمؾ الكميات في فدرتإا رعؼ
المػوارد اترأ مف الجدوؿ السابؽ أف أفراد العيحة الكمية اتفقوا عمػى أف متػور تقػويـ و 

متتقؽ بركؿ متوسط ور ـ امػت ؼ تػرتيبإـ فػي  البررية والمالية بكميات التربية عيحة الدراسة
( وهػى فيمػة تقػر فػي التػد المتوسػط 62م2تيث جاءت متوسط اسػتجاباتإـ ) األوزاف الحسبية،

 مالموارد البررية والماليةلتدود الثقة، مما يؤكد عمى عدـ االهتماـ الكافي ب
المػػوارد البرػػرية والماليػػة بكميػػات التربيػػة عيحػػة وفػػد يرجػػر سػػبب تتقػػؽ متػػور" تقػػويـ 

رػعؼ ، و اإلدارية، وتقادـ الحظـ اإلداريػة والماليػةترمـ الإياكؿ  إلى متوسطة" بدرجة  الدراسة
اإلمكاحات المادية لكميات التربية متمثمة فػي مباحيإػا ومعاممإػا وتجإيزاتإػا ومكتباتإػا وموازحتإػا 

 مالمالية
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الحتائو الماصة بتمقة تقويـ المباحي التعميمية والتجإيزات والوسائؿ الماصة  (7)
 بالكمية:

 ( 01جدول )
 المبانً التعلٌمٌة والتجهٌزات والوسائل الخاصة بالكلٌةحلقة تقوٌم 

 ت** و* المؤشرات م

0 
 ٌتوافر عدد كاف من التجهٌزات ووسائل اإلٌضاح بقاعات التدرٌس.

1.66+ 0 

6 
 المبنى التعلٌمً بالنسبة لعدد الطالب. مالئمة

1.56- 4 

3 
 ٌتوافر عدد كاف من التجهٌزات ووسائل اإلٌضاح للمعامل .

1.65+ 6 

4 
 ٌتم صٌانة المعدات والتجهٌزات بصفة دورٌة.

1.53- 6 

5 
 مالئمة مبنى المكتبة ومرافقها والتجهٌزات ووسائل االطالع.

1.61+ 3 

6 
 توفر وكفاٌة تجهٌزات المبنى اإلداري ومرافقه.

1.55- 5 

7 
 تتم صٌانة المبانً العامة وتجهٌزاتها.

1.51- 7 

8 
 مبنى ومكاتب الخدمات. ومالئمةمدى توفٌر 

1.45- 8 

 1.56 الوزن النسبً للحلقة

-)، متوسطة، )+(:تحقق المؤشر بدرجة  * و= الوزن النسبً، **ت= ترتٌب المؤشر       

 . ضعف تحقق المؤشر(

 مثػػػؿ متوسػػػطةبدرجػػػة  متتققػػػةبعػػػض المؤرػػػرات أف دوؿ السػػػابؽ اترػػػأ مػػػف الجػػػ
، "ووسػػػػائؿ اإليرػػػػاح بقاعػػػػات التػػػػدريستػػػػوافر عػػػػدد كػػػػاؼ مػػػػف التجإيػػػػزات "( 0:المؤرػػػػر)

مبحػى ( 2المؤرػر)و  ،"لممعامػؿتػوافر عػدد كػاؼ مػف التجإيػزات ووسػائؿ اإليرػاح (" 2المؤرر)و 
 عض الكمياتمبالمكتبة ومرافقإا م ئـ ب
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( 0: المؤرػػػر)فػػػي وظإػػػرت  بدرجػػػة رػػػعيفة كمػػػا جػػػاءت بعػػػض المؤرػػػرات متتققػػػة
تػوفر وكفايػة تجإيػزات المبحػى ( "6المؤرػر)و ، "ة المبحػى التعميمػي بالحسػبة لعػدد الطػ بمءم "

( 8المؤرػػػر)و  ،"صػػػياحة المعػػػدات والتجإيػػػزات بصػػػفة دوريػػػة"( 2المؤرػػػر)و  ،"اإلداري ومرافقػػػ 
 م"ة مبحى ومكاتب المدماتمءم "

اترػػأ مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف أفػػراد العيحػػة الكميػػة أكػػدوا عمػػى رػػعؼ تتقػػؽ متػػور و 
والوسائؿ الماصة بالكميػة ر ػـ امػت ؼ تػرتيبإـ فػي األوزاف تقويـ المباحي التعميمية والتجإيزات 

(  وهػػي فيمػػة أفػػؿ مػػف التػػد 26م2الحسػػبية، تيػػث بمػػغ متوسػػط الػػوزف الحسػػبي لممتػػور ككػػؿ)
األدحى لتدود الثقة، مما يؤكد تاجة كميات التربية بصعيد مصر إلى رػرورة االهتمػاـ بالمبػاحي 

لط ب عمػى الػتعمـ، وترػجر أعرػاء هيئػة التػدريس التعميمية والتجإيزات والوسائؿ التي تعيف ا
 ومعاوحيإـ عمى تطوير أدائإـم

 الماصة بتمقة تقويـ الوتدات ذات الطابر الماص بالكميةالحتائو  (8)
 تقوٌم الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلٌةحلقة  ( 00جدول )

 ت** و* المؤشرات م

0 
 .الداخلي تقييملل وحدات يتوافر بالكلية

1.58- 4 

6 
معاونةةة المامعةةة فةةي القيةةام بروةةالت ا وةةوال فةةي ممةةا  تعلةةيم ال ةة    و 

 3 -1.59 .تدريب م في مما  البحوث

3 
توام  ةا إمرال البحةوث العلميةة ال ادفةة إلة  حة  الماةاك  الوالعيةة التةي 

 5 -1.49 .موالع العم  المختلفة في الممتمع

4 
االوتاارات المختلفةة ب ةد  تقوم بتدري  الكوادر الفنية واإلدارية وتقديم 

 0 +1.63 خدمة الممتمع وتحقيق  هدافه القومية.

5 
الموةةاهمة فةةي تنفيةةع ماةةرومات المامعةةة وكليات ةةا ومعاهةةدها  وت ويةةدها 

 6 +1.60 .باحتيامات ا

6 
تومد روابة  ققافيةة وملميةة مةع الكليةات اوخةري وال يعةات العلميةة ملة  

 4 -1.58 الموتوي العربي والعالمي.

 1.58 الوزن النسبً للحلقة
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-)، متوسطة* و= الوزن النسبً، **ت= ترتٌب المؤشر ، )+(:تحقق المؤشر بدرجة        

 . ضعف تحقق المؤشر(

مثػػػؿ :  متوسػػػطة بدرجػػػة متتققػػػة المؤرػػػرات بعػػػض اترػػػأ مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف
واإلداريػػػة وتقػػػديـ بتػػػدريب الكػػػوادر الفحيػػػة طػػػابر المػػػاص فيػػػاـ الوتػػػدات ذات ال"( 2المؤرػػػر ) 

 "(2المؤرػػػػر ) و ، "االسترػػػارات الممتمفػػػػة بإػػػػدؼ مدمػػػة المجتمػػػػر وتتقيػػػػؽ أهدافػػػ  القوميػػػػة
 ."المساهمة في تحفيذ مرروعات الجامعة وكمياتإا ومعاهدها، وتزويدها باتتياجاتإا

معاوحػػة " ( 0مثػػؿ: المؤرػػر )  بدرجػػة رػػعيفة كمػػا جػػاءت بعػػض المؤرػػرات متتققػػة
، "برسػػالتإا سػػواء فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ الطػػ ب أو تػػدريبإـ فػػي مجػػاؿ البتػػوثلقيػػاـ فػػي االجامعػػة 

روابػط ثقافيػػة  االهتمػػاـ بوجػود"( 6المؤرػر ) و ، "الػداممي تقيػػيـلم وتػدات تػوافر( "0المؤرػر ) و 
( 2المؤرػر ) و ، "وعممية مر الكميات األمرى والإيئػات العمميػة عمػى المسػتوى العربػي والعػالمي

موافػر العمػؿ الممتمفػة تواجإإػا البتوث العممية الإادفة إلى تؿ المراكؿ الوافعيػة التػي "إجراء 
الفجػوة الإائمػة بػيف الوافػر الفعمػي لكميػات التربيػة والمسػتوى إلػى م وفد يرجر ذلؾ "في المجتمر

 .وفؽ بعض معايير الجودة واالعتماد سواء لتمؾ الكميات أو وتداتإا المطموب الوصوؿ إلي 

مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف أفػػراد العيحػػة الكميػػة أكػػدوا عمػػى رػػعؼ تتقػػؽ متػػور اترػػأ و 
تقويـ الوتدات ذات الطابر الماص بالكمية ر ـ امت ؼ ترتيبإـ في األوزاف الحسبية، تيػث بمػغ 

(  وهي فيمة أفؿ مف التد األدحى لتدود الثقػة، ممػا 28م2متوسط الوزف الحسبي لممتور ككؿ)
بصػعيد مصػر إلػى رػرورة تفعيػؿ دور الوتػدات ذات الطػابر المػاص يؤكد تاجة كميات التربيػة 

بالكميػػة تتػػى يتسػػحى لإػػا القيػػاـ بػػدورها المحػػوط بػػ  سػػواء دامػػؿ الكميػػة أو فػػي مدمػػة المجتمػػر 
 المارجيم
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 أٍه اليتائج اليت أسفست عيَا الدزاسة احلالية:

رػك ت تواجػ  أسفرت الدراسة التالية عف العديد مف الحتائو والتي ظإرت في صورة م
فريػؽ تمقػات الجػودة المقتػرح فػي كميات التربية بمتافظات صعيد مصر والتي سوؼ يأتي دور 

 السعي لتمإا، وأبرز تمؾ المرك ت:
 املظهالت املستبطة بفلشفة نلية الرتبية وأٍدافَا: (0)

  فمة االهتماـ بمراعاة األهداؼ التحظيمية وطبيعة ووظائؼ كؿ إدارة أو فسـ دامؿ
 الكميةم

 رعؼ ارتباط أهداؼ الكمية بإطار زمحي متدد لتتقيقإام 
 فمة االهتماـ مف جاحب المسئوليف باعتماد أهداؼ الكمية وتوثيقإام 
 مرتباط بيف األحرطة ومإمة الكمية وأهدافإااال بعممية  هحاؾ اهتماـ متوسط 
  فمة االهتماـ بالمريجيف مف تيث اإلعداد، والتمصصات، والحوعية والمستوى ومدى

 مم ءمتإـ لسوؽ العمؿ
  بعض الكميات تإتـ بدرجة متوسطة بتوفير االتتياجات التدريبية لمعامميف بصفة

 مدورية
 مسفة الكمية وأهدافإا فم فمة مف أعراء هيئة التدريس والمسئوليف بالكمية يعرفوف 
 مفواعد لسموؾ الموظفيف وأعراء هيئة التدريس والط بورر ب فمة االهتماـ 
 م ف في تمطيط وتحفيذ عمميات تقويـ األداءيالعامممراركة  رعؼ 
 االفتقار لوجود بروتوكوالت لرماف المحاهو المقدمة في موافر أجحبيةم 

 :مبحافعات صعيد مصس نليات الرتبيةبإدازة املظهالت املستبطة  (8)

استمرارية المكاحة الوظيفية، يحتو عح   هحاؾ ترص زائد مف جاحب القيادات عمى 
 لدى األ مبية محإـم التغيير و ياب الدافعية بعد عف مماطرال
هحاؾ بعض االهتماـ مف فبؿ إدارة الكمية بتمبية اتتياجات الط ب ور باتإـ والجإات  

 المعحية األمرىم
بربط سياستإا المعمحة بالعممية التعميمية  متوسطةاهتماـ بعض الكميات بحسبة  

 والبتثية ومدمة المجتمرم
 متوسطة بالتقويـ المستمر لكفاءة وفاعمية اإلدارة بإامتإتـ بدرجة بعض الكميات  
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 موـ متطمبات التغيير التربويابعض القيادات تق 
يكوف بدرجة  توافر الموائأ واإلجراءات التحظيمية وتطبيقإا بموروعية ورفافية 

 متوسطة ببعض الكمياتم
 مفمة االهتماـ بتقديـ معمومات تديثة ودفيقة عف احجازات الط ب لمجمإور 
فمة االهتماـ بتتديد المعايير والمواصفات ال زمة لدداء في كؿ مطوة مف مطوات  

 العمؿ وتتدد مؤررات جودة األداءم
 م حوع المعاممة التي يتوفعإا العامموف بتتديدبعض الكميات إدارة تإتـ  
 ماتماذ القرارات وتؿ المرك ت فيلمعامميف الفرص  بإتاتة متوسطةاالهتماـ بدرجة  
 التعاوف بيف الكمية والمجتمر المتميمرعؼ  
 لدفرادم الوظيفي الررا لتقييـ المحاسبة األدوات رعؼ توافر 
فمة توافر فرؽ عمؿ تإتـ بعمميات التفكير والتمطيط االستراتيجي وبعمميات التتسيف  

 والتطوير المستمريفم
 سوؽ العمؿم هتماـ بالمتابعة المستمرة لحواتو األداء داممإا ولممرجاتإا فياالرعؼ  
 موتدة إلدارة األزمات والكوارثلوجود  االفتقار 

مبحافعـات  بأعطاء ٍيئة التدزيص والعياصـس املشـاعدة بهليـات الرتبيـة     املظهالت املستبطة  (3)

 صعيد مصس:

 فمة إلماـ أعراء هيئة التدريس بفمسفة حظاـ اإلرراد األكاديميم 
  األجحبية/ بالحسبة إلجمالي فمة حسبة التاصميف عمى الدرجات العممية مف الدوؿ

 أعراء هيئة التدريس التاصميف عمى حفس الدرجاتم
 اعتماد بعض أعراء هيئة التدريس عمى التمقيف دوف محافرة في المتارراتم 
 العممي والتفكير والمعرفة العمـ تب الط ب حتو بإثارةبدرجة  المتوسط االهتماـ 

 مالسميـ
  في العمـ إلي  توصؿ ما أتدث بحقؿ مف أعراء هيئة التدريس تإتـ متوسطةحسبة 

 تمصصإـم مجاؿ
 معممية بتوث بإجراء لمقياـ وفاعميتإـ التدريس هيئة أعراء دافعية حقص 
 حسبة أعراء هيئة التدريس  لمط ب محاسبة إلى تد مام 
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 عدد وحسبة الذيف لـ يترفوا مف أعراء هيئة التدريس في مواعديإـ بالكمية 
 ممتوسطة

 حسبة عدد فحي المعامؿ والورش محاسبة إلى تد مام 
 صغر حسبة  ياب أعراء هيئة التدريس بركؿ متكررم 
 مصغر حسبة عدد المعيديف إلى أعراء هيئة التدريس 
  عدـ وجود حظاـ متكامؿ لتقييـ أداء أعراء هيئة التدريس ومعاوحيإـ دوف ترج في

 بعض الكمياتم
  التي يرارؾ فيإا أعراء هيئة التدريس  والدورات المؤتمراتعدـ محاسبة عدد

 ومعاوحيإـ 
 باليظاط العلني :املظهالت املستبطة  (4)

 يسبب مركمة فػي تقػويـ عرػو هيئػة التػدريس  الواتدة الرعبة في الط ب أعداد زيادة
 لمط بم

 التي تساعد في زيػادة الحرػاط العممػي  التديثة والتقحيات البتثية التجإيزات توفر رعؼ
 هيئة التدريسم لعرو

  فمة البتوث العممية المحرورة فػي دوريػات أجحبيػة /بالحسػبة إلجمػالي البتػوث العمميػة
 في فسـ/كمية/جامعة/دولةم

 متمصصال مجاؿ في يستجد مايتابعوف  أعراء هيئة التدريس حسبة متوسطة مف 

  ،يػػػاب التحػػػوع فػػػي البتػػػوث العمميػػػة التػػػي تحجػػػز مػػػف تيػػػث المسػػػتوى، والترػػػاركية 
 متإا التكامميةوطبيع

  رعؼ األعداد المراركة مف أعراء هيئة التدريس فػي مرػروعات وبتػوث، ومػدمات
 استرارية لمدمة البيئة والمجتمرم

  الظروؼ الثقافية والمجتمعية المحاسبة لمبتث العمميمببعض الكميات ال تتوافر 

  فيمػػا يحرػػره ا لمتطمبػػات أماحػػة البتػػث العممػػي لجحػػة لتتقيػػؽ االحرػػباط طبًقػػعػػدـ تػػوافر
 مأعراء هيئة التدريس والط ب

 والبعيػد القصػير المػدى عمػى لمكميػة راممة عممية بتثية ال تتوافر ببعض الكميات مطة 

 الكميةم برسالة مرتبطة تكوف بتيث
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  مالذاتي التمويؿ مرتمة إلى العممي بالبتث لموصوؿ ببعض الكمياتمطة عدـ توافر 

 المؤتمرات والحدوات العممية م ؿ الممس سحوات الماريةم أعداد فمة 
 عدـ محاسبة عدد الكتب المؤلفة م ؿ الممس سحوات الماريةم 

 مالكمية دامؿ الممتمفة العممية األفساـ بيف التعاوف في البتث العممي رعؼ 

ات املظــهالت املستبطــة بــالربامج الدزاســية والطــالب واخلــسلني يف نليــات الرتبيــة مبحافعــ  (5)

 صعيد مصس:
 فمة التجإيزات التدريسية ببعض كميات التربيةم 
 تحػػػوع االمتبػػػارات لترػػػمؿ )العمميػػػة بعػػػض أعرػػػاء هيئػػػة التػػػدريس عمػػػى  تػػػرص

 والتتريرية والرفإية والمقاب تممم(م
 فمة دافر الطالب لمدراسة واتجاهات  حتو بيئة الدراسةم 

 بممتمفػػة أحواعإػػا دامػػؿ عػػدد المرػػاركيف مػػف الطػػ ب فػػي األحرػػطة ل حسػػبة متوسػػطة
 مالكمية ومارجإا

  فمػػة مػػف أعرػػاء هيئػػة التػػدريس يترصػػوا عمػػى اتسػػاـ الحظػػاـ الدراسػػي بالمروحػػػة
 والكفاءةم

 محاسبة المدمات المقدمة لمط ب بالكمية إلى تد مام 

  بعض الكميات تتيأ لمطػ ب معمومػات كافيػة ومفإومػة عػف البػرامو واألحرػطة التػي
 متقدمإا

  مبالحسبة لطبيعتإا ومواصفاتإا تتسـ بكبر التجـ الدراسية الموادبعض 

 الدراسيم المتتوى تحفيذ البعض يإتـ بمتابعة 

  بعػػػػػض المػػػػػريجيف ال يتقحػػػػػوا المعػػػػػارؼ والمإػػػػػارات واالتجاهػػػػػات المتصػػػػػمة بمػػػػػادة
 تمصصإـم

  ال تغطي كؿ االمتتاحػات ممتمػؼ جواحػب المقػرر فػي سػإولة ويسػر دوف إسػراؼ أو
 تعقيدم

 بػػالجودة مػػف تيػػث التداثػػة واألصػػالة  التػػي تتسػػـ المحػػاهو التعميميػػة أعػػداد صػػغر
 موالتطور

 دامؿ كميات التربيةم الطبية المحاسبة لمط ب فمة المدمات 
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 عدـ فإـ الط ب لمستويات التقويـ ومؤررات األداء في كؿ مستوىم 

 م ياب ترجير التعميـ عف بعد مف م ؿ موافر أجحبية 

  لمترويو وجمب الط ب الوافديف ببعض الكمياتمال تتوافر برامو فاعمة 

 معامػؿ-عدـ تتحاسب أعداد الط ب المقبػوليف مػر المػوارد المتاتػة بالكميػة)فاعات- 
 مأجإزة(

 يف نليات الرتبية مبحافعات صعيد مصس:باملوازد البظسية واملالية املظهالت املستبطة  (6)
 ال زمػة والتكحولوجيػة الماديػة والتسػإي ت اإلمكاحػات لتػوفير تسػعى بعػض الكميػات -

 ماإلحتاجية وتتسيف تدفؽ األداء لزيادة
 عمػى بحػاء اإلدارات عمػى البرػرية المػوارد توزيػر فػي تتقػؽ التػوازف بعض الكميات -

 .العمؿ عبء
القدرة عمى زيادة إمكاحاتإا ومواردها بالمراركة مر مؤسسػات  امت ؾ بعض الكميات -

 مأمرى مثؿ وزارة التربية والتعميـ
 البعض يسعى باستمرار لزيادة تحوير الموارد واإلمكاحات بممتمؼ أحواعإام -
 مال مركزية في تمصيص وتوزير الموارد واإلمكاحات متوسطةتتوافر بدرجة  -
 معدـ امت ؾ القدرة عمى تحوير مصادر التمويؿ -

ــة    املظــهالت املستبطــة  (7) ــاىي التعلينيــة والتجَيــزات والوســائل اخلاص ــة يف نليــات باملب الرتبي

 مبحافعات صعيد مصس:
 فمة توافر عدد كاؼ مف التجإيزات ووسائؿ اإليراح بقاعات التدريسم 

 فمة توافر عدد كاؼ مف التجإيزات ووسائؿ اإليراح لممعامؿم 

  مببعض الكميات م ئمة مبحى المكتبة ومرافقإا والتجإيزات ووسائؿ االط عرعؼ 

 الط بم عدـ م ئمة المبحى التعميمي بالحسبة لعدد 

 عدـ توفر وكفاية تجإيزات المبحى اإلداري ومرافق م 

 معدـ االهتماـ بصياحة المباحي العامة وتجإيزاتإا 

 عدـ توفير وم ئمة مبحى ومكاتب المدمات ببعض الكمياتم 

 الوحدات ذات الطابع اخلاص يف نليات الرتبية مبحافعات صعيد مصس:باملظهالت املستبطة  (8)
  بتدريب الكوادر الفحية واإلدارية وتقديـ االسترارات الممتمفةمفياـ بعض الوتدات 
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 فػػي تحفيػػذ مرػػروعات الجامعػػة وكمياتإػػا ومعاهػػدها،  مسػػاهمة بعػػض تمػػؾ الوتػػدات
 موتزويدها باتتياجاتإا

  مقيػػاـ برسػػالتإا سػػواء فػػي لمعاوحػػة الجامعػػة دور تمػػؾ الوتػػدات فػػي  فػػيهحػػاؾ فجػػوة
 مالبتوث مجاؿ تعميـ الط ب أو تدريبإـ في مجاؿ

 بدامؿ الكميةم الداممي تقييـلم وتدات  ياب توافر 

  يػػػاب تػػػوافر روابػػػط ثقافيػػػة وعمميػػػة مػػػر الكميػػػات األمػػػرى والإيئػػػات العمميػػػة عمػػػى 
 المستوى العربي والعالميم

 موافػر تواجإإػا هادفة إلى تؿ المرػاكؿ الوافعيػة التػي  جراء بتوث عمميةاالفتقار إل
 مالعمؿ الممتمفة في المجتمر

يف تكــويه وتطــويس األداء املؤسشــي لهليــات  املكــرتح املبحــح السابــع: تصــوز لــدوز فسيــل حلكــات اجلــودة 

 الرتبية مبحافعات صعيد مصس.
، وتورػيأ أبػرز المرػك ت التػي تعػاحي في روء ما أسفرت عح  هذه الدراسة مػف حتػائو 

فريػػؽ تمقػػات  ، جػػاء المبتػػث الرابػػر لورػػر تصػػور ألداوركميػػات التربيػػة بصػػعيد مصػػر  امحإػػ
، وجػاء هػذا تمػؾ الكميػات في إيجاد تموؿ لتمؾ المرك ت ومتاولة تتسيف أداءالمقترح الجودة 

 التصور في المطوات التالية:
 املسحلة التنَيدية لتطبيل أسلوب حلكات اجلودة بهليات الرتبية بصعيد مصس:-أوال

الدراسػػة بتقيػػيـ مػػدى مػػف كميػػات التربيػػة عيحػػة وفػػي هػػذه المرتمػػة تقػػـو إدارة كػػؿ كميػػة 
وتقيػيـ مػدى االسػتعداد  لمكمية وألعراء هيئة التػدريس والعػامميف بالكميػة هذا األسموب ءمةم 

ا لتحفيػذ ا وعممًيػواالهتماـ بتدريب وتأهيػؿ العػامميف حفسػيً لتقبمإا، وتقييـ الوفت المحاسب لتقبمإام
تمقػػات الجػػودة فػػي تتسػػيف وتطػػوير أداء كميػػات  بأهميػػة ي، وممػػؽ الػػوعفكػػرة تمقػػات الجػػودة

 م لرماف حجاح فمسفة تمقات الجودة اإلمكاحات، وتإيئة الظروؼ وكؿ التربية
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 لتطبيل أسلوب حلكات اجلودة بهليات الرتبية بصعيد مصس: مسحلة التدطيط -ثاىيا

وكػذلؾ مػف العػامميف بكميػة وتتمثؿ تمؾ المرتمة في كسب الدعـ المحاسػب مػف فبػؿ اإلدارة 
عداد المطط ال زمةالتربية، إرافة إلى تتديد القائميف عمى   ماإلرراؼ والمتابعة والتحفيذ، وا 
دراكإػا لمفػاهيـ بالجامعػة إرافة إلػى اطػ ع اإلدارة العميػا  و  أدبياتإػاالجػودة، و  اتتمقػوا 

التربيػة وتتسػيف األداء، وجػودة لمواجإة مرػك ت كميػات تؤدي   أفالدور االيجابي الذي يمكف 
 ممرجاتإا وعممياتإام

 مسحلة تيفير أسلوب حلكات اجلودة بهليات الرتبية بصعيد مصس: -ثالجا

هذه المرتمػة مورػوعات تظإػر التمطػيط ألسػموب تمقػات الجػودة بكميػات التربيػة تترمف 
كػػػؿ عرػػػو فػػػي الإيكػػػؿ التحظيمػػػي لمتمقػػػات ومعػػػايير امتيػػػارهـ عيحػػػة الدراسػػػة، وتتديػػػد أداور 

عػدادهـ وتػدريبإـ، ويمكػػف ورػر برحػػامو تػدريبي  مػػف المرتمػة الثاحيػػة)التمطيط(إلى   ل حتقػاؿوا 
 مرإور 7- 6المرتمة الثالثة)التحفيذ( في مدة تستمر مف 

 مسحلة عنل أسلوب حلكات اجلودة بهليات الرتبية بصعيد مصس: -زابعا

وتتسػػيف أداء كميػػات ترػػتمؿ هػػذه المرتمػػة عمػػى المطػػوات التػػي تتبػػر فػػي تػػؿ المرػػك ت 
ومػف  مػف مطواتإػا تيث عمؿ تمقات الجودة، وتقييـ األسموب المستمدـ في كػؿ مطػوةالتربية 

( تمقات مورػوع الدراسػة التاليػة، وتتديػد 8)الممكف أف ترمؿ تمؾ المطوات: مواعيد اجتماع 
وتقييـ التموؿ البديمػة وامتيػار التػؿ  التعامؿ معإا، وأساليبد المركمة فائمة المرك ت، وتتدي

تقيػيـ المقترتػات المقدمػة  اوأميرً إدارة كمية التربية، ، وكتابة التقارير وعرض المطة أماـ األمثؿ
باسػػتمداـ األسػػاليب التػػي سػػبؽ ذكرهػػا فػػي اإلطػػار الحظػػري مػػف هػػذه  مػػف فريػػؽ تمقػػات الجػػودة
، وممطػػػػط البياحػػػػات جمػػػػر وتتميػػػػؿ:أسػػػػموب العصػػػػؼ الػػػػذهحي، و الدراسػػػػة والتػػػػي مػػػػف بيحإا

 مممطط السبب واألثر،و باريتو
حتػػو مػػا أسػػفرت عحػػ  هػػذه الدراسػػة مػػف تمقػػات الجػػودة  وفيمػػا يمػػي تورػػيأ عمػػؿ فريػػؽ
ك ت التػي تواجػ  كميػات التربيػة التموؿ المقترتة لتمػؾ المرػمرك ت ودور كؿ تمقة في تقديـ 

 :بصعيد مصر
 فلشفة نلية الرتبية وأٍدافَا:حلكة  (0)

تمػػؾ التمقػػة تكػػوف مسػػئولة عػػف إيجػػاد التمػػوؿ المقترتػػة لممرػػك ت التػػي أسػػفرت عحإػػا 
 ، ومف بيف تمؾ المقترتات:والماصة بفمسفة كمية التربية وأهدافإا الدراسةحتائو 
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  مر إدارة الكمية لعقد لقاء موسر مر أعرػاء هيئػة التػدريس وجميػر العػامميف التحظيـ
 لموفوؼ عمى مطة العمؿ المقترتة وتقويمإام

 ي أهػػداؼ الكميػػة أو مسػػاعدة إدارة الكميػػة فػػي تعػػرؼ التغيػػرات المسػػتقبمية المتوفعػػة فػػ
 استراتيجياتإام

  رهامالكمية ومعدؿ تطوي ببراموإعداد حظاـ إع مي مطور لتعريؼ المجتمر المارجي 
 فمسػػفة ورؤيػػة فػػيالتطػػورات العمميػػة والمبػػرات األجحبيػػة  مسػػاحدة إدارة الكميػػة لمتابعػػة 

بمػا يتمارػى مػر الثقافػة  التربيػة وحظػـ تكػويف المعمػـ بإػا ومسػايرة المسػتتدثات ةكمي
 المصريةم

  مػػػف مػػػ ؿ رؤيػػػة وارػػػتة لموافػػػر تتديػػػد أولويػػػات العمػػػؿ مسػػػاعدة إدارة الكميػػػة فػػػي
 موالمستقبؿ

 وتعػديؿ جديػدة أهػداؼ وررفياـ فريؽ كؿ تمقة مف تمقات الجودة مر إدارة الكمية ل 
 لمكميةم الممكف اإلحجاز مستوى مف أفرؿ لتمدـ القائمة المطط

 التػي الحتػائو اسػتم ص فيػاـ فريػؽ تمقػات الجػودة بالتحسػيؽ مػر إدارة الكميػة إلػى 
 ممتددة زمحية فترات م ؿ األداء االحترافات وتتسيف لتصتيأ إتباعإا يتعيف

  متوفير االتتياجات التدريبية لمعامميف بصفة دوريةبرحامو مقترح لورر 
 :حلكة إدازة نليات الرتبية مبحافعات صعيد مصس (8)

 وتكوف مإمة هذه التمقة ما يمي:
  المتصػمة المعاصػرة  العالميةاإللماـ بالمتغيرات مساعدة أعراء هيئة التدريس عمى

 وتأثيراتإا عمى التعميـ في المستقبؿم بالتربية ،
  عمى وجود وتدة إلدارة األزمات والكوارثمالتعاوف مر إدارة الكمية 
 أف تتمطػػى دورهػػا التقميػػدي، وأف تتبحػػى  -عيحػػة الدراسػػة -مسػػاعدة كميػػات التربيػػة

 ما يتسر ليستوعب فيادة العمؿ التربوي في المجتمرجديدً ا دورً 
  اتتياجػػات  مطػػط تمبػػيفيػػاـ فػػرؽ تمقػػات الجػػودة بالتحسػػيؽ مػػر إدارة الكميػػة بورػػر

 الط ب ور باتإـ والجإات المعحية األمرىم
  كبيػػرة مػػف المؤسسػػات، لرػػماف التغييػػر عمػػى كافػػػة تفعيػػؿ الرػػراكة مػػر مجموعػػة

 مستويات م
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 لتػػدعيـ االيجابيػػات ومحػػاطؽ  -بممتمػػؼ تصػػحيفات  -مسػػاعدة فػػرؽ تمقػػات الجػػودة
وة في األداء التالي /الفعمي لمكمية، وذلػؾ فػي رػوء مػا تسػفر عحػ  االجتماعػات الق

 الدورية لفرؽ تمؾ التمقاتم
 إلدارة الكميػػة  التغمػػب عمػػى السػػمبيات ومحػػاطؽ الرػػعؼ فػػي األداء التػػالي /الفعمػػي

كػػؿ فػػي  وذلػػؾ مػػف مػػ ؿ مواجإػػة كافػػة المرػػك ت وورػػر مطػػوات إجرائيػػة لتمإػػا
 مالتي تستمدمإا تمؾ التمقاتباألساليب الممتمفة  ،تمقات الجودة الماصة ب 

  ئإامأدا لتقييـ فعاؿ اـظح وجود عمىإدارة الكمية  مساعدة 
  مإارات تصميـ معايير التقػويـ القػائـ عمػى األداء اكتسابمساعدة إدارة الكمية عمى 

 ممإاـ وأداء األدوار بأفرؿ ما يمكفلوهى مقاييس تساعد عمى إحجاز ا
  كمية وحوعية لتقييـ أداء القيادات اإلدارية والعامميف بإامورر معايير 
 الموائأ واإلجراءات التحظيمية وتطبيقإا بموروعية ورفافيةم توفير 
  توافر فرؽ عمػؿ تإػتـ بعمميػات التفكيػر والتمطػيط االسػتراتيجي وبعمميػات التتسػيف

 والتطوير المستمريفم
 بإتاتػة الفرصػة أمػاـ العػامميف ل طػ ع عمػى حتػائو  مساعدة إدارة الكمية عمى القياـ

 متقويمإـ
  ؽ عمػػؿ مجإػػز بالكميػػة يكػػوف مػػف بػػيف مإامػػ  تقػػديـ معمومػػات تديثػػة يػػإعػػداد فر

 ودفيقة عف احجازات الط ب لمجمإورم
 :حلكة أعطاء ٍيئة التدزيص والعياصس املشاعدة بهلية الرتبية (3)

 وتكوف مإمة هذه التمقة ما يمي:
 الفريؽ بيف أعراء هيئة التدريس وبعرإـ البعضمإراعة روح  
وفػؽ جػدوؿ  تحظيـ برامو لمتحمية المإحية ألعراء هيئة التدريس والإيئة المعاوحة 

 زمحي معيف م ؿ العاـ الدراسيم
 ورش عمؿ لتطوير أداء أعراء هيئة التدريسمتحظيـ  
مف ورائإػا  عقد مؤتمرات وحدوات بصورة دورية يكوف الإدؼإدارة الكمية ل مساعدة 

 مألعراء لزيادة فرصة مراركتإـ في تمؾ المؤتمرات والحدواتترجير كافة ا
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ترػػجير أعرػػاء هيئػػة التػػدريس لممرػػاركة فػػي المجمػػة العمميػػة المتكمػػة بالكميػػة  
 متوافز ال زمة لذلؾوتوفير ال

وذلػػؾ وفػػؽ مطػػط  توجيػػ  مإحػػي وإررػػاد أكػػاديمي  مػػفطػػوير المػػدمات الط بيػػة ت 
 بداية العاـ الدراسيم ا فبؿوبرامو معدة مسبقً  إستراتيجية

األسػػباب التػػي تقػػؼ وراء فمػػة حسػبة التاصػػميف عمػػى الػػدرجات العمميػػة مػػف دراسػة  
الػػدوؿ األجحبيػػة/ بالحسػػبة إلجمػػالي أعرػػاء هيئػػة التػػدريس التاصػػميف عمػػى حفػػس 

 الدرجاتم
 ةموحة لممارج لمتصوؿ عمى الدرجات الجامعياالبتعاث الإيئة المعورر مطة  
ممتمػػػؼ فػػػي ألعرػػػاء هيئػػػة التػػػدريس مسػػػتجدات العمػػػـ لفػػػرص مواكبػػػة تػػػوفير  

 متمصصاتإـ
 ورر حظاـ متكامؿ لتقييـ أداء أعراء هيئة التدريس ومعاوحيإـم 
 أعراء هيئة التدريس في مواعديإـ بالكميةمترفية دراسة األسباب مف وراء عدـ  

 حلكة تكويه اليظاط العلني: (4)

 يمي:وتكوف مإمة هذه التمقة ما 
  دراسة الوافر التالي لمبتث العممػي بالكميػة ومعرفػة عػدد األبتػاث التػي تػـ تطبيقإػا

 ألبتاث األمرىمعمى أرض الوافر، واألسباب مف وراء عدـ تطبيؽ ا
  المساهمة في ورر مطة بتثية لمكمية ولدفساـ الممتمفةم 
  متولػػة مػػػف دراسػػة كيفيػػة مرػػاركة أعرػػاء هيئػػة التػػدريس فػػي مرػػارير وبتػػوث

 المارجم
 المطػط -توفير فاعدة بياحات لمبتػث العممػي بكػؿ كميػة ومترػمحة)األبتاث المحرػورة

 امومراعاة تتديثإا دوريً  المؤتمرات والحدوات العمميةممم( -العممية لدفساـ
 التػي تسػاعد فػي  التديثػة والتقحيػات البتثيػة التجإيزاتفي توفير  وجود آلية تساعد

 التدريسم زيادة الحراط العممي لعرو هيئة
 مدراسة األسباب مف وراء فمة البتوث العممية المحرورة في دوريات أجحبية 
  أعراء هيئة التػدريس لممرػاركة فػي مرػروعات وبتػوث، ورر بروتوكوالت ترجر

 ومدمات استرارية لمدمة البيئة والمجتمرم
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  والبعيػد القصػير المػدى عمػى لمكمية راممة عممية بتثية مطةالمساهمة في ورر 
 مورؤيتإا الكمية برسالة مرتبطة تكوف بتيث

  والذي يرجر عرو هيئػة التػدريس عمػى زيػادة عػدد الكتػب توفير التتفيز المحاسب
 المؤلفةم

 حلكة الربامج الدزاسية والطالب واخلسلني. (5)
 وتكوف مإمة هذه التمقة ما يمي:

 واألمػػػذ تذة والطػػػ ب فػػػي تقػػػويـ بػػػرامو الكميػػػة تػػػوفير آليػػػة معيحػػػة لمرػػػاركة األسػػػا
 بم تظاتإـم

 ورر مجموعة مف التسإي ت المحاسبة لممارسة األحرطة الممتمفة بالكميةم 
  وذلػؾ لمعالجػة كبػر الممتمفػة بالكميػة الدراسيةالبػرامو  كافة إعػداد مواصػفاتمتابعة ،

 التجـ بالحسبة لطبيعتإا ومواصفاتإام

 مكؿ تمصص مر المحاسبة توفير التجإيزات التدريسية 

  لدراسػة فمػة دافػر الطالػب لمدراسػة واتجاهاتػ  حتػو بيئػة توفير مقػاييس وأدوات مقححػة
فيػػاس ررػػا الطػػ ب عػػف البػػرامو والمػػدمات  الدراسػػة مػػف جإػػة، ومػػف جإػػة أمػػرى

 المقدمةم

  إعداد آليػة لزيػادة عػدد المرػاركيف مػف الطػ ب فػي األحرػطة بممتمفػة أحواعإػا دامػؿ
ركة هػؤالء الطػ ب مػف المرػا ؿلتقيقيػة التػي تتػواألسػباب االكمية ومارجإا، ودراسة 

 في تمؾ األحرطةم

 ورش العمػؿ التػي يعقػدها مركػز القيػاس  فػي ترجير أعراء هيئة التدريس لممراركة
 والمعػػايير فػػيوالتقػػويـ بالقػػاهرة وذلػػؾ بغيػػة تعػػرؼ الجديػػد فػػي مجػػاؿ تقػػويـ الطػػ ب 

)العمميػػة والتتريريػػة والرػػفإية تحػػوع االمتبػػارات لترػػمؿ ومراعػػاة ، البػػرامو األكاديميػػة
 والمقاب تممم(م

 مريجيف وتوفير برامو معتمدة إلعدادهـ لسوؽ العمؿمتفعيؿ وتدة مدمات ال 
 امابعة المريجيف وتحظيـ ممتقيات لمتوظيؼ سحويً مت 
 متوفير مدمات طبية محاسبة لمط ب دامؿ كميات التربية 
  م ؿ موافر أجحبيةمإيجاد بروتوكوالت تعاوف ترجر التعميـ عف بعد مف 
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  برامو فاعمة لمترويو وجمب الط ب الوافديف ببعض الكمياتمإعداد 

 حلكة املوازد البظسية واملالية بالهلية.  (6)

 وتكوف مإمة هذه التمقة ما يمي:
 مارسات الفعمية لمتعمـ الذاتيمعف طرؽ جديدة لتوفير التسإي ت ال زمة لمم البتث 
  ال زمػة والتكحولوجيػة الماديػة والتسػإي ت اإلمكاحػات لتػوفيرالبتػث عػف طػرؽ جديػدة 

 ماإلحتاجية وتتسيف تدفؽ األداء لزيادة
 ا لمواصػػفاتإـ وبمػػا يتحاسػػب مػػػر توزيػػر المػػوارد البرػػرية عمػػى اإلدارات المتعػػػددة وفًقػػ

 الوصؼ الوظيفيم
  ،مراعػػاة أف الممصصػػات الماليػػة لمكميػػة تسػػمأ باالهتمػػاـ بالتػػدريس، والبتػػث العممػػي

 مما يتقؽ أداء عالي الجودة دامؿ الكمية ومارجإام ومدمة المجتمر
 العمػؿ  عػبء عمػى بحػاء اإلدارات عمػى البرػرية المػوارد توزيػر فػي مراعاة تتقيؽ التػوازف

 .دامؿ كؿ كمية

  تػػػوفير مجموعػػػة مػػػف ا،ليػػػات لتتديػػػد العجػػػز والفػػػائض فػػػي أعبػػػاء التػػػدريس وأعبػػػاء
 ماإلرراؼ العممي

  م الكمية عمى تحوير مصادر التمويؿمساعدة إدارة 
 حلكة املباىي التعلينية والتجَيزات والوسائل اخلاصة بالهلية. (7)

 وتكوف مإمة هذه التمقة ما يمي:
  دامؿ الكميةم الطوارئتوفير األمف والس مة ومكافتة التريؽ وتاالت 
 عدد كاؼ مف التجإيزات ووسائؿ اإليراح لممعامؿم توفير 
 بإام المكتبة ومرافقإا والتجإيزات ووسائؿ االط ع ورر مطة لتطوير مبحى 
 متابعة صياحة المباحي العامة وتجإيزاتإام 

  مبالكمية ، وم ئمة مبحى ومكاتب المدماتمتابعة تجإيزات المبحى اإلداري ومرافق 
 حلكة الوحدات ذات الطابع اخلاص بالهلية. (8)

 وتكوف مإمة هذه التمقة ما يمي:
  لتػػدريب الكػػوادر الفحيػػة واإلداريػػة  فػػي تحظػػيـ جػػدوؿ زمحػػيمسػػاعدة مػػديري الوتػػدات

 موتقديـ االسترارات الممتمفة
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 فػي تحفيػذ مرػروعات الجامعػة  زيادة مساهمة تمػؾ الوتػداتإيجاد البدائؿ المحاسبة ل
 موكمياتإا ومعاهدها، وتزويدها باتتياجاتإا

 برسػالتإا سػواء مقيػاـ لمعاوحػة الجامعػة دور تمػؾ الوتػدات فػي لػالفجػوة  دراسة وسد
 م  في مجاؿ تعميـ الط ب أو تدريبإـ في مجاؿ البتوث

  إيجػػاد روابػػط ثقافيػػة وعمميػػة مػػر الكميػػات األمػػرى والإيئػػات العمميػػة المسػػاهمة فػػي
 عمى المستوى العربي والعالميم

  تواجإإػا هادفػة إلػى تػؿ المرػاكؿ الوافعيػة التػي  إجػراء بتػوث عمميػةالمراركة في
 مالممتمفة في المجتمرموافر العمؿ 

 التوصيات:

لمسػاعدة كميػات التربيػة بمتافظػات واحتإت هػذه الدراسػة بتقػديـ مجموعػة مػف التوصػيات 
جإإػا مػف مرػك ت، صعيد مصر عمى تطبيؽ أسموب تمقات الجودة ومساعدتإا في تػؿ مػا يو 

 ومف بيف تمؾ التوصيات:
الجامعػػة والمسػػاحدة مػػف فبػػؿ مػػف فبػػؿ إدارة -سػػواء المػػادي أو المعحػػوي-الػػدعـ المتواصػػؿ م0

 مأساسيف مف عوامؿ حجاح أسموب تمقات الجودة عامميف إدارة الكمية ألحإما يمث ف

أف تسعى كميات التربية إلى االرتفاع بمستوى المدمات التػي تقػدمإا لممجتمػر، مػف مػ ؿ  م0
 التد مف اإلسراؼ وتقديـ المدمة بأفؿ تكمفة وأعمى كفاءة وفعاليةم

 الجػودة ورػر تمقػات عمػىذلػؾ  يساعد بتيث لمكمية التحظيمي الإيكؿ هيكمة إعادةأف يتـ  م2

 وتذليؿ كافة الصعوباتم ،التحفيذ مورر

وذلػؾ وفًقػا لمعػايير  ،بطريقػة حاجتػة أعراء المجموعات ومحسقي التمقػاتامتيار أف يتـ  م2
 مموروعية، وتتقيقا لمبدأ المراركة التطوعية

بمػا يكفػؿ العمػؿ  ،الممتمفػة واألفسػاـوالتحسيؽ بيف جمير العامميف بالكميػة  ؿالتكامتتقيؽ  م2
 ملمعمؿ في تمقات الجودةوالتطوع  المبادرة والمراركةبروح الفريؽ ويرمف عحصر 

عػػػ ـ اإلدارة بكػػػؿ  م6 االتصػػػاؿ والتواصػػػؿ الػػػدائـ بػػػيف إدارة الكميػػػة وفريػػػؽ تمقػػػات الجػػػودة وا 
 متفاصيؿ برحامو تمقات الجودة

عطائإـو   الجودة تمقات بحتائوالكمية  اهتماـ إدارةررورة  م7  مالفرصة لتطبيقإا ا 
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 المرػاكؿ ترػميص وتتميػؿ أسػاليب عقد دورات تدريبية دائمة لفريؽ تمقات الجػودة عمػى م8

 م وورر التموؿ المحاسبة لإا

ألسػاليب التػي تسػتمدمإا فػي لجميػر العػامميف لفإػـ تمقػات الجػودة واعقد دورات تدريبيػة  م9
 الجودة وتؿ المرك تمتتسيف 

المحاسػػبة مػػف فبػػؿ تمقػػات الجػػودة والػػذي بػػدوره  اإلتصػػائية األسػػاليب اسػػتمداـأف يػػتـ  م02
 في تؿ المرك ت وتتسيف اإلحتاجية والجودةميساعد 

التػرص الػػدائـ عمػى أف يكػػوف احعقػػاد التمقػات المقترتػػة فػػي أوفػات م ئمػػة، وال تتعػػارض  م00
 مأعراء هيئة التدريسمر جداوؿ 

تبػرز جواحػب القصػور بإػا، إحمػا  الموؼ مف أف تمقػات الجػودةى إدارة الكمية عف أف تتمم م00
يجػاد تمػوؿ سػر  يعة تمؾ التمقات تساعد إدارة الكمية كفريؽ عمؿ في مواجإػة مرػك تإا وا 

 عممية لتمؾ المرك تمفؽ مطوات و 
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 معامؿ ألفا كروحباخ لمتاور االستباحة:-ثاحيا
  حلقة تقوٌم فلسفة كلٌة التربٌة وأهدافها. .1

 
 حلقة تقوٌم إدارة الكلٌة. .6

 

 

 حلقة تقوٌم أعضاء هٌئة التدرٌس والعناصر المساعدة بكلٌة التربٌة. .3

 

 .حلقة تقوٌم النشاط العلمً .4
 

 

 .حلقة تقوٌم البرامج الدراسٌة والطالب والخرٌجٌن .5

 

 .  حلقة تقوٌم الموارد البشرٌة والمالٌة بالكلٌة .6

 
 حلقة تقوٌم المبانً التعلٌمٌة والتجهٌزات والوسائل الخاصة بالكلٌة. .7

 
 

 حلقة تقوٌم الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلٌة. .8

 

 8.09  =  8.655+8.903+.8.91+8.063+8.946+8.009+.8.09+.8.94يعايم أنفا كزوَثاخ نالستثاَح ككم=

0 

Reliability Statistics

.947 13

Cronbach's

Alpha N of Items

Reliability Statistics

.889 16

Cronbach's

Alpha N of Items

Reliability Statistics

.863 32

Cronbach's

Alpha N of Items

Reliability Statistics

.917 10

Cronbach's

Alpha N of Items

Reliability Statistics

.983 8

Cronbach's

Alpha N of Items

Reliability Statistics

.655 6

Cronbach's

Alpha N of Items

Reliability Statistics

.946 16

Cronbach's

Alpha N of Items

Reliability Statistics

.897 23

Cronbach's

Alpha N of Items
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 استطالع رأي-ثالثا

 

 

 قسم أ صول الرتبية               

 استطالع رأي
 االسم/...........................................................) اختٌاري ( 
 الوظٌفة/....................................................................... 
 جهة العمل/................................................................... 

 تحٌة طٌبة وبعد،،،

يعتد  م البا ث بب ث ةن األداء المؤددي لكميات التربية بم افظات صعيد مصر ،  يتثيقو 
 وذلتك األداء؛ إدارة فتي ال دينتة المتداخل تطبيتق فتي المؤددتة لوجتاح اأدادتيا  امطمبات األداء تقتويم
 الت دتين  تاالت تظهتر أدلتة ةمتى لموقتو  المؤددة أداء ت دين هو األداء تقويم من ال اية ألن

تو  ،دتتهاار ود وتونيقهتا والتقتدم  معرفتة ختالل متن الت ييتر ت تداث ضترورة األداء قيتاس يعتبترا أيضا
 مالمؤددي نالكيا في والضع  القوة وقاط

 تقتويم إلتى وظتام تتتقتر معظتم كميتات التربيتة أن فتي ال اليتة الدرادتة مشتكمة ومتن نتم فتتكمن
 واقتع يتمركتز إذ .الدتووات الماضتية ختالل أدائهتا فتي التميتز يقيس أن يمكن ومتكامل شامل أداء
 ال كتم فتي مصتداقيتها تتتقتد معموماتته متن ولعتل كنيتراا ،األداء كتتاءة تقريتر  تول األداء تقتويم

 وأدتاليب م كمتة، وةمميتة مروة تقويم مؤشرات ةمى اشتمالها وذلك لعدم الواقع، ةمى بموضوةية
 .وص تها وتائجها صدق في النقة ةممية توفر تقويم

 ديادتكم إفادتوا فيما تواجهه كميتكم من مشكالت مرتبطة بالم اور التالية: وأرجو من
 

 المشكالت المرتبطة بفلسفة كلٌة التربٌة وأهدافها: .0
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 المشكالت المرتبطة بجدارة الكلٌة:



 ...... تقويم األداء المؤسسي لكليات التربية بمحافظات صعيد مصر
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 التربٌة:المشكالت المرتبطة بأعضاء هٌئة التدرٌس والعناصر المساعدة بكلٌة  
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 المشكالت المرتبطة بالنشاط العلمً:

.........................................................................................................
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 المشكالت المرتبطة بالبرامج الدراسٌة والطالب والخرٌجٌن:
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 المشكالت المرتبطة بالموارد البشرٌة والمالٌة بالكلٌة: 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.............................................................................. 

 المشكالت المرتبطة بالمبانً التعلٌمٌة والتجهٌزات والوسائل الخاصة بالكلٌة: 

.........................................................................................................
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 بالكلٌة: المشكالت المرتبطة بالوحدات ذات الطابع الخاص
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 مع وافر شكري واحترامً  مقدًما على تعاونكم الصادق.

 جامعة أسوان–كلٌة التربٌة  -د. راضً عدلً كامل 


