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يهــدف البحــث إلـــى التعــرف علـــى عوامــل النجــاح الحرجــة فـــي تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم العالـــي وتشــخيصها وعلـــى 
النحــو الــذي ُيعــزز مــن قــدرة إدارة املؤسســات التعليميــة فـــي ضمــان التطبيــق النجــاح للمعاييـــر املعتمــدة مــن جهــة وتحقيــق 

أهدافهــا املنشــودة مــن جهــة أخــرى.

تــّم إجــراء البحــث فـــي قطــاع مؤسســات التعليــم العالـــي فـــي إقليــم كوردســتان العــراق باعتمــاد املقابــات الشــخصية  
واســتطاع آراء عينــة مــن القيــادات اإلداريــة والهيئــة التدريســية فـــي جامعــة التنميــة البشــرية فـــي مدينــة الســليمانية – إقليــم 
 جسدت مضاميـن عوامل النجاح الحرجة فـي تطبيق 

ً
كوردستان العراق، كما تّم اعتماد استمارة استبيان ضمت 40 سؤاال

معاييـر جودة التعليم العالـي، بهدف التعرف علـى أهم العوامل الحرجة التـي يمكن اعتمادها لتسهيل عملية تطبيق معاييـر 
 إلـــى تحقيــق رؤيــة واضحــة وشــاملة ملعرفــة أفضــل املمارســات ذات الصلــة بتلبيــة متطلبــات 

ً
جــودة التعليــم ونجاحهــا، وصــوال

ســهم فـــي االرتقــاء بمســتوى العمليــة التعليميــة. تــّم اعتمــاد 
ُ
الجــودة ُيمكــن تبنيهــا وتطبيقهــا بوصفهــا خريطــة طريــق منهجيــة ت

التحليــل العاملـــي باســتخدام بـــرنامج SPSS-10 For Windows بهــدف تفسيـــر العوامــل املســتخلصة بوصفهــا املعبـــرة عــن 
 عــن اعتمــاد بضــع 

ً
واقــع عوامــل النجــاح الحرجــة فـــي مجــال تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم العالـــي فـــي املنظمــة املبحوثــة فضــا

ســهم فـــي تفسيـــر الواقــع قيــد الدراســة.
ُ
أســاليب إحصائيــة للوصــول إلـــى صــورة متكاملــة ت

توصــل البحــث إلـــى مجموعــة مــن االســتنتاجات، كان أهمهــا  أن عوامــل النجــاح الحرجــة فـــي تطبيــق معاييـــر جــودة 
التعليم العالـــي تتمثل بمجموعة من العوامل املتـــرابطة واملتكاملة تشمل كل من )التحضيـــر لنشر ثقافة الجودة، التأسيس 
 
ً
ملعاييـر جودة التعليم، والتكيف لتبنـي معاييـر جودة التعليم، االختبار األولـي والتنفيذ، متطلبات الدعم واملساندة، وأخيـرا

 لذلــك تمــت اإلشــارة إلـــى بعــض املقتـــرحات املرتبطــة بتفعيــل عوامــل النجــاح 
ً
عمليــة التقييــم والتحسيـــن املســتمر(، واســتنادا

ونقلهــا إلـــى حيـــز التنفيــذ مــن أهمهــا 1. إعــداد خطــة شــاملة لنشــر ثقافــة الجــودة، 2. تهيئــة العامليـــن للتطويـــر املستقبلـــي، 
3. العمــل علـــى تعديــل الهيــكل التنظيمـــي بمــا يتناســب مــع التوجهــات الجديــدة لتبنـــي معاييـــر جــودة التعليــم وتطبيقهــا.

الكلمات املفتاحية: عوامل النجاح الحرجة، معاييـر جودة التعليم العالـي، املؤسسات التعليمية.

املقدمة

 للنظــم التعليميــة يتمثــل هــذا التحــدي فـــي تحسيـــن جــودة التعليــم الــذي تقدمــه مؤسســات 
ً
تمثــل األلفيــة الثالثــة تحديــا

بهــدف  إلـــى اســتخدام األفضــل  املتـــزايد والحاجــة  العلميــة واالقتصاديــة والتكنولوجيــة واالجتماعيــة  التعليــم، فالتحديــات 
ــي التعليــم هــو الخيــار األفضــل فالهــدف اآلن ليــس تقديــم  ســتدامة كل هــذا جعــل خيــار الجــودة الشــاملة فـ

ُ
تحقيــق التنميــة امل
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يهــدف البحــث إلـــى التعــرف علـــى عوامــل النجــاح الحرجــة فـــي تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم العالـــي وتشــخيصها وعلـــى النحــو 
الذي ُيعزز من قدرة إدارة املؤسسات التعليمية فـي ضمان التطبيق النجاح للمعاييـر املعتمدة من جهة وتحقيق أهدافها املنشودة 
مــن جهــة أخــرى. توصــل البحــث إلـــى مجموعــة مــن االســتنتاجات، كان أهمهــا  أن عوامــل النجــاح الحرجــة فـــي تطبيــق معاييـــر جــودة 
التعليم العالـي تتمثل بمجموعة من العوامل املتـرابطة واملتكاملة تشمل كل من )التحضيـر لنشر ثقافة الجودة، التأسيس ملعاييـر 
 عمليــة 

ً
التعليــم، االختبــار األولـــي والتنفيــذ، متطلبــات الدعــم واملســاندة، وأخيـــرا لتبنـــي معاييـــر جــودة  التعليــم، والتكيــف  جــودة 

 لذلك تمت اإلشــارة إلـــى بعض املقتـــرحات املرتبطة بتفعيل عوامل النجاح ونقلها إلـــى حيـــز 
ً
التقييم والتحسيـــن املســتمر(، واســتنادا

التنفيذ من أهمها 1. إعداد خطة شاملة لنشر ثقافة الجودة، 2. تهيئة العامليـن للتطويـر املستقبلـي، 3. العمل علـى تعديل الهيكل 
التنظيمـــي بمــا يتناســب مــع التوجهــات الجديــدة لتبنـــي معاييـــر جــودة التعليــم وتطبيقهــا.
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التعليــم لــكل املواطنيـــن بــل الهــدف هــو تقديــم التعليــم بجــودة عاليــة, والتـركيـــز علـــى نوعيــة  املخرجــات التعليميــة والتـــي تســاعد 
علـــى االبتــكار واإلبــداع وتحسيـــن معــدالت األداء وزيــادة الفاعليــة. ولعــل هــذه املعطيــات تتطلــب مــن القيــادات التـــربوية تطويـــر 
املؤسســات التعليميــة ملواكبــة التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة ومواجهــة القضايــا واملشــكات، ونتيجــة لتطــور العصــر ظهــرت 
مفاهيــم  جديــدة منهــا الجــودة الشــاملة ومعاييـــر الجــودة فـــي التعليــم العالـــي, لذلــك أصبــح للقيــادات التـــربوية أدوارا جديــدة 

ومســتقبلية  تبــدأ بمدخــات العمليــة التعليميــة مــرورا بالعمليــات وانتهــاء باملخرجــات التعليميــة.     

ساهم تطبيق معاييـر جودة التعليم فـي العديد من املؤسسات التعليمية فـي الدول املتقدمة والنامية بدرجة كبيـرة فـي 
نجاح تلك املؤسسات فـي تحقيق أهدافها، كما لبى رغبات الطلبة  وأولياء األمور واملجتمع وأعضاء هيئة التدريس، باإلضافة 
 
ً
إلـــي تحسيـــن طــرق التدريــس ووســائل التقويــم وتصميــم مناهــج تـــربوية تتوافــق مــع عمليــات التعلــم الذاتـــي، وهــذا يتطلــب أنماطــا

قيادية ديمقراطية تؤمن بالتشاركية والتعاون بيـــن جميع املشاركيـــن، ليسود بينهم التقديـــر واالحتـــرام ويتمتعوا بـــروح معنوية 
عالية ودافعية نحو التغييـر لألفضل.

  تشكل معاييـر جودة التعليم  مقاربة منهجية مثبتة تطال تحسينات مسار األعمال فـي املؤسسة التعليمية علـى مستويات 
 
ً
جودة العملية التعليمية جميعها، ولعل افتقار املنظمة للمعلومات والبيانات املرتبطة بعوامل النجاح الحرجة قد يمثل عائقا

أمام تطبيق معاييـر الجودة علـى نحٍو ناجح وفاعل، ولعل تشخيص هذه العوامل وفق منهج علمـي ومستند علـى أساس حاجات 
تعكس واقع البيئة املبحوثة يمكن أن يوضـح العاقات القائمة بيـن عوامل النجاح الحرجة من جهة ومتطلبات تطبيق معاييـر 
الجودة فـي التعليم العالـي، بوصفها مجموعة من املمارسات التـي ينبغي القيام بها علـى نحٍو متقن لتحقيق النجاح فـي تطبيق 

 إلـى تعزيـز قدرات املؤسسة التعليمية.
ً
معاييـر جودة التعليم وصوال

مشكلة البحث

أصبحــت معاييـــر جــودة التعليــم العالـــي مــن املصطلحــات التـــي نالــت اهتمــام واســع لــكل مــن الحكومــات واملؤسســات 
فـــي  مــن هــذه املعاييـــر والنجــاح  التعليميــة وعلـــى املســتوى املحلـــي واإلقليمـــي والعاملـــي، غيـــر أن تحقيــق األهــداف املرجــوة 
تطبيقهــا ُيشــكل صعوبــة للمعنييـــن، ولعــل فشــل املؤسســات التعليميــة فـــي هــذا املجــال ُيمكــن أن يــؤدي إلـــى أثــار ســلبية طويلــة 
 إلـــى إعــادة التفكيـــر فـــي مــدى إمكانيــة تبنـــي مضامينهــا والجــدوى مــن اعتمادهــا بوصفهــا منهــج عمــل متكامــل 

ً
اآلجــل وصــوال

للمنظمــات، وبالتالـــي فقــد يكــون البحــث عــن مفاتيــح أساســية لنجــاح تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم مــن بيـــن أهــم املجــاالت 
التـــي ينبغــي أن تســتحوذ علـــى اهتمــام املختصيـــن فـــي مجــال اإلدارة. وبموجــب ذلــك، يمكــن تلخيــص مشــكلة البحــث عبـــر 

محاولــة اإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة:

ما عوامل النجاح الحرجة لتطبيق معاييـر جودة التعليم العالـي فـي املنظمة املبحوثة؟- 

ما املتوافر من عوامل النجاح الحرجة فـي املنظمة املبحوثة؟- 

ما األولويات الرئيسة لعوامل النجاح الحرجة؟- 

أهمية البحث

تكمــن أهميــة البحــث فـــي السعـــي للتأكيــد علـــى أن متطلبــات النجــاح الخاصــة بتطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم العالـــي 
قــد تطــورت هــي األخــرى ولعــل هــذه املتطلبــات واملمارســات تتســع وتقــل وفــق رؤى معينــة تحددهــا املصالــح العليــا للمؤسســات 
 )CSFs)1(( التعليميــة، ضمــن ســعيها للبقــاء والتكّيــف. لذلــك ســعت الدراســة إلـــى االهتمــام بمــا يعــرف بعوامــل النجــاح الحرجــة
التـي تشيـر بأبسط صورها إلـى الجوانب الرئيسة التـي تضمن سيـر املنظمة فـي االتجاه الصحيح لتحقيق األهداف والقيمة 
املنشــودة، ومعاييـــر جــودة التعليــم العالـــي Higher Education Quality Standards التـــي تنصــرف لتفســر مقومــات بقــاء 
املؤسســة التعليميــة وتكّيفهــا مــع التغيـــرات البيئيــة، لذلــك مــن املؤمــل أن تســاهم هــذه الدراســة وفــق مضامينهــا النظريــة 
وامليدانيــة فـــي تشــخيص عوامــل النجــاح الحرجــة املطلوبــة لضمــان التطبيــق األفضــل ملعاييـــر جــودة التعليــم العالـــي مــن أجــل 

االســتحواذ علـــى النتائــج اإليجابيــة لــكا املتغيـريـــن ومــا لــه مــن انعــكاس فـــي نجــاح املنظمــة املبحوثــة وبقائهــا.

)CSFs  )1  :  هو مختصر ملصطلح   Critical Success Factors ويشيـر إلـى عوامل النجاح الحرجة  التـي تصف عدد من الجوانب الرئيسة التـي تضمن نجاح املنظمة فـي 
)Pasco, 2010: 3( .تحقيق األهداف واالزدهار، فـــي الوقت الذي يشيـــر ضعف األداء فـــي هذه املجاالت الرئيسة إلـــى فشل املنظمة فـــي تحقيق مقاصدها االستـراتيجـــي
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 لعلــم الباحثيـــن. أمــا عــن أهميــة 
ً
كمــا تتمثــل أهميــة الدراســة مــن الناحيــة األكاديميــة فـــي نــدرة الدراســات العربيــة وفقــا

الدراســة مــن الناحيــة امليدانيــة فـــي توجيــه أنظــار القائميـــن علـــى املؤسســات التعليميــة إلـــى ضــرورة النظــر إلـــى متغيـــرات هــذه 
 بمــدى اعتمــاد أفضــل املمارســات ذات العاقــة بضمــان جــودة عملياتهــا التعليميــة 

ً
يـــرتبط كليــا الدراســة، مــا دام نشــاطها 

طريــق  عــن  ـــــ  املبحوثــة  ـــــ  التعليميــة  البيئــة  فـــي  وبخاصــة  واملتســارعة  املتواليــة  البيئيــة  التغيـــرات  مــع  التكّيــف  مــن  لتتمكــن 
 تكمــن أهميتهــا فيمــا يتوقــع أن تفســره اســتنتاجات الدراســة 

ً
اقتصاديــا امتــاك عوامــل النجــاح الحرجــة التـــي تؤهلهــا لذلــك. و

ومقتـــرحاتها فـــي تحقيــق القيمــة املضافــة املنشــودة للمؤسســة التعليميــة ولصالــح باقــي األطــراف ذات املصلحــة بوجودهــا.

أهداف البحث

بناء أو صياغة إطار نظري يشمل مضاميـن عوامل النجاح الحرجة لتطبيق معاييـر جودة التعليم العالـي.- 

 إلـــى - 
ً
وضــع أنمــوذج فكــري ُيشــخص أهــم عوامــل النجــاح الحرجــة لتطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم العالـــي اســتنادا

 آلراء املبحوثيـــن.
ً
الجهــود البحثيــة الســابقة، ووفقــا

قياس مستوى توافر عوامل النجاح الحرجة لتطبيق معاييـر جودة التعليم، وما تتضمنه من مؤشرات.- 

ســهم فـــي خدمــة املنظمــة املبحوثــة علـــى نحــٍو خــاص واملؤسســات التعليميــة علـــى نحــٍو - 
ُ
تقديــم مقتـــرحات ُيمكــن أن ت

عــام فـــي ضــوء االســتنتاجات التـــي ســيتوصل إليهــا البحــث.

فرضية البحث

 مع ُمشكلة البحث وأهدافه، فقد تم اعتماد الفرضيات الرئيسة اآلتية:
ً
تماشيا

ال يتوافر لدى املنظمة املبحوثة عوامل النجاح الحرجة لتطبيق معاييـر جودة التعليم العالـي.- 

ال تتبايـــن األهميــة النســبية بالنســبة ألولويــات عوامــل النجــاح الحرجــة فـــي تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم العالـــي فـــي - 
املنظمــة املبحوثــة.

أدوات التحليل اإلحصائـي

لغــرض  مــن األســاليب اإلحصائيــة  تــم اعتمــاد مجموعــة  البحــث ومضاميـــن فرضياتــه  إلـــى طبيعــة توجهــات   
ً
اســتنادا

 عــن التحقــق مــن صحــة الفرضيــات، نوضحهــا فـــي ضــوء 
ً
الوصــول إلـــى نتائــج العاقــة بيـــن أبعــاد البحــث وعواملــه، فضــا

اســتخداماتها علـــى النحــو اآلتـــي:

التحليــل العاملـــي )Factor Analysis): الســتخاص املتغيـــرات فـــي أقــل عــدد ممكــن مــن العوامــل يمكــن الســيطرة - 
عليهــا ودراســتها.

اختبار مربع كاي )Chi-Square(: للتعرف علـى العاقة التوافقية بيـن املتغيـرات.- 

النسب املئوية: لبيان نسبة اإلجابة عن متغيـر معيـن من مجموع اإلجابات.- 

الوسط الحسابي: لعرض متوسط اإلجابات عن متغيـر معيـن وهو عبارة عن مجموع القيم علـى عددها.- 

االنحراف املعياري: ُيظهر درجة تشتت اإلجابات عن وسطها الحسابي.- 

اإلطار النظري

Critical Success Factors  (CSFs(  عوامل النجاح الحرجة :
ً
أوال

نشأت عوامل النجاح الحرجة فـي علم اإلدارة للتعبيـر عن العوامل الشخصية والفردية التـي ال ُيمكن االستغناء عنها 
إذا مــا أرادت املنظمــة النجــاح فـــي الوصــول إلـــى أهدافهــا )NZCER)1(,2004: 15(، وتتفــق دراســات عديــدة علـــى ارتبــاط عوامــل 

New Zealand Council for Educational Research الجمعية النيوزلندية لبحوث التعليم  : NZCER  )1(
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النجاح الحرجة بآلية نجاح املنظمة، غيـــر أن مجاالت الجدل تتلخص بعدم إمكانية افتـــراض نظرية شاملة لنجاح املشروع 
ُيمكــن تطبيقهــا فـــي املنظمــات جميعهــا، ولعــل الســبب يكمــن فـــي االختافــات الجوهريــة ملجموعــة مختلفــة مــن العوامــل منهــا 
 ،)Nilsen, 2015, 5( وبالتالـي من الصعب تقديم إجابة ُمحددة ألسباب النجاح )البيئة، الثقافة، أخاقيات األعمال. وغيـرها(
فـي الوقت الذي شاع فيه استخدام مفهوم عوامل النجاح الحرجة فـي مجاالت مختلفة مثل إدارة الجودة الشاملة وهندسة 
البـرمجيات وإدارة املشروعات، وبالتالـي ُيمكن تعريف عوامل النجاح الحرجة )CSFs( علـى أساس وجهات نظر مختلفة منها: 

)Ylimaki, 2006: 7(

سهم علـى نحٍو مباشر فـي نجاح املشروع وبدونها ُيمكن أن يفشل املشروع.1- 
ُ
العناصر التـي ت

هي مجموعة من األنشطة التنظيمية التـــي إذا ما أحسن استخدامها فإنها تؤدي إلـــى تحقيق النجاح االستـراتيجـــي 2- 
للمنظمة.

أشياء ينبغي القيام بها علـى نحٍو جيد لتحقيق النجاح.3- 

وفـــي ســياق ُمتصــل ُيشيـــر )Wheelen & Hunger, 2006( إلـــى أن مــا نســبته 20% مــن العوامــل الحرجــة ُيمكــن لهــا أن 
 )CSFs( ولعــل تعريــف عوامــل النجــاح الحرجــة .)ٌتحــدد وتعكــس مــا نســبتُه 80% مــن أداء املنظمــة )الســويدي، 2009، 26

)Ylimaki, 2006: 7( :يتطلــب مراعــاة الجوانــب اآلتيــة

ينبغي أن تكون العوامل متباينة من حيث األهمية.1- 

تـــرتبط )CSFs( بعمــل الزمــن والتغيـــرات بمــرور الوقــت لــذا ينبغــي إعــادة تقييمهــا بمــرور الوقــت ملواكبــة التغيـــرات 2- 
ســتمرة.

ُ
امل

 مــا يتضمــن كل عامــل مــن العوامــل أكثـــر مــن مؤشــر أو معيــار واحــد عنــد النظــر للخصائــص ضمــن عوامــل 3- 
ً
غالبــا

.)CSFs( النجــاح الحرجــة

وعلـــى وفــق مــا تقــدم ُيمكــن تأشيـــر أهــم الخصائــص التـــي تمتــاز بهــا العوامــل بحيــث ُيمكــن التعبيـــر عنهــا بوصفهــا عوامــل 
نجــاح حرجــة منهــا: )الســويدي، 2009: 26(.

مهمة لتحقيق األهداف الرئيسة والفرعية للمنظمة.1- 

 -2.
ً
قليلة العدد نسبيا

ُمعبـر عنها بأشياء ُيمكن إنجازها.3- 

قابلة للتطبيق والتحقق.4- 

هرمية بطبيعتها، بمعنـى ارتباط بعضها باملنظمة وبعضها األخر مرتبط بمجال وظيفـي معيـن.5- 

ولعل فهم وتشخيص كيفية تأثيـر عوامل النجاح الحرجة ُيعزز من قدرة اإلدارة علـى ضمان تحقيق األهداف املرجوة 
 عن إمكانية املساهمة فـي التنبؤ بالحالة املستقبلية للمشروع وتشخيص التحديات وتحديد أولويات 

ً
ونجاح املشروع، فضا

.)Nilsen, 2015: 7( سهم فـي تحقيق األهداف
ُ
اهتمام اإلدارة بالعوامل التـي ت

Quality Standards in Higher Education معاييـر الجودة فـي التعليم العالـي -
ً
ثانيا

تعد مضاميـن الجودة من الجوانب املهمة فـي مجال التعليم بصفة عامة والتعليم العالـي علـى نحٍو خاص بوصفها ذات 
 )Assurance Quality( ومع ظهور أدوات ضبط الجودة )Swain et al., 2015: 22( تأثيـر مباشر فـي تحسيـن العملية التعليمية
وإدارتها وتطبيقها فـــي مجاالت التعليم العالـــي فـــي الدول املتقدمة والنامية علـــى حٍد سواء مما أدى إلـــى قبول متـــزايد ببـــرامج 
ضمــان الجــودة التـــي تســمح بتحسيـــن البـــرامج األكاديميــة وأداء الطلبــة  )Al-Khalifa, 2016: 9( وبالتالـــي فقــد أصبــح تطبيــق 
الجــودة فـــي التعليــم مــن بيـــن املطالــب امللحــة ألجــل تحقيــق التفاعــل مــع متغيـــرات عصــر يتســم بالتســارع املعرفـــي والتقانـــي 
وتتـــزايد فيــه املنافســة بيـــن األفــراد والجماعــات واملنظمــات )الشــريف، 2015: 2( ومــع تـــزايد حــدة املنافســة فـــي قطــاع التعليــم 
العالـــي فـــي ظــل التطــورات التـــي جعلــت مــن التعليــم العالـــي مــن ضمــن األعمــال التجاريــة الدوليــة، وفـــي ظــل التغيـــرات البيئيــة 
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وجدت مؤسسات التعليم العالـي من إدارة الجودة الشاملة TQM أداة مثالية لتحقيق األهداف التنظيمية، غيـر أن كيفية 
التنفيذ الفعال ال تـزال موضع بحث )Nadim & AL-Hinai, 2016: 147(، ويتبع تعريف الجودة فـي التعليم املفاهيم العامة 
للجودة وقد تم تعريف املصطلح فـي نواحٍي عديدة منها: التمييـز فـي التعليم، والقيمة املضافة فـي التعليم، وتجنب األخطاء 
فـــي العمليــة التعليميــة، وتلبيــة أو تجــاوز توقعــات العمــاء الداخلييـــن والخارجييـــن )Swain et al., 2015: 22(.  فهنــاك مــن 
ينظــر إلـــى جــودة التعليــم بوصفهــا مؤشــر لقــدرة املنظمــة علـــى توفيـــر التعليــم العالـــي للمجتمــع وهــي أداة للتنميــة االقتصاديــة 
للبلــد )Islam et al., 2015: 83(، أو هــي استـــراتيجية إداريــة ُمســتمرة للتطويـــر تنتهجهــا املؤسســة التعليميــة معتمــدة علـــى 
 إلـــى أرضــاء الطالــب بوصفــه مطلــوب فـــي 

ً
مجموعــة مــن املبــادئ بهــدف تقديــم مخرجــات علـــى أعلـــى مســتوى مــن الجــودة وصــوال

ســوق العمــل وإرضــاء أطــراف املجتمــع املســتفيدة مــن الطالــب جميعهــا، )الشــريف، 2015، 2( فهــي استـــراتيجية لــإدارة ذات 
عناصر متـرابطة تتضمن القيم والتقنيات واألدوات األساسية )Zakuan et al., 2012: 20(. ولعل التوافق فـي وجهات النظر 
الخاصة بمصطلح جودة التعليم تـرتكز علـى ثاثة مفاهيم رئيسة لتوضيح مضاميـن جودة التعليم فـي املؤسسات التعليمية 

)Islam et al., 2015: 85( :هــي

وجــودة  1- العمليــات،  وجــودة  املدخــات،  )جــودة  وتشــمل  التعليمـــي  للنظــام  الثاثــة  العناصــر  إطــار  األول:  املنهــج 
يلـــي: وكمــا  املخرجــات(، 

تتضمــن جــودة املدخــات العوامــل املرتبطــة بالطلبــة  والهيئــة التدريســية واملوظفيـــن اإلدارييـــن واملرافــق املاديــة - 
التحتيــة. والبنيــة 

تشتمل املعالجة علـى عمليات التعليم والتعلم واألنشطة اإلدارية.- 

جودة املخرجات تتضمن نتائج االختبارات وفرص العمل واألرباح ورضا أصحاب املصالح.- 

الدراســية، طرائــق  2- )املناهــج  العالـــي مثــل  التعليــم  بمهــام وأنشــطة  التعليــم  ارتبــاط جــودة  إلـــى  ُيشيـــر  الثانـــي:  املنهــج 
التدريس، الكادر التدريســـي، مؤهات الهيئة التدريســية، الحكومة، الخدمات، خصائص الطلبة، التنظيم، اإلدارة، 

الشــبكات التفاعليــة(.

املنهــج الثالــث: يـــركز علـــى آراء أصحــاب املصالــح والنهــج املعتمــد عــن طريــق وضــع أكبـــر عــدد مــن املعاييـــر عنــد الحكــم  3-
علـــى جــودة التعليــم.

  )Process Model( ومن بيـن املناهج األكثـر شمولية لتصنيف خصائص الجودة فـي التعليم العالـي ما يعرف بأنموذج العملية
 مــا يـــرمز لــه ب )IPO(  للتعبيـــر عــن مضاميـــن األنمــوذج 

ً
والــذي غالبــا

 )Output(  واملخرجات )Process( واملعالجة  )Input( وهي املدخات
)Swain et al.,2015: 22(، ومــن بيـــن أهــم األدوار الرئيســة لتطبيــق 
الجودة فـي مؤسسات التعليم العالـي هو مساهمة فلسفتها فـي زيادة 
  ،)Nadim & AL-Hinai, 2016: 149(  الرضــا للجهــات ذات العاقــة
وفـــي سياق ُمتصل ُيشيـــر )Kohoutek et al., 2009: 2( إلـــى إمكانية 
االســتفادة مــن التجــارب الناجحــة فـــي مجــال جــودة التعليــم العالـــي 
عــن طريــق املقارنــة املرجعيــة ألفضــل املمارســات الخاصــة بتطبيــق 
جودة التعليم العالـي لتحقيق الهدف العام من املقارنة الذي ُيمكن 

تلخيصــه فـــي مــا يلـــي:

تطويـر فهم أفضل لألسس التـي تؤدي لتحقيق النجاح.- 

التـركيـز علـى جهود التحسيـن املستمر.- 

إدارة عمليــة التغييـــر الشــاملة مــن أجــل ســد الفجــوة بيـــن - 
املمارســات الحالية للمنظمة وممارســات املســتوى األفضل.

  

الجودة في
التعليم 
العالي 

الثبات

الرفاهية
والهيبة 

القيمة 
المطابقةالمضافة

التعزيز

Source: Al-khalifa Lobna Ali, 2016,Enhancing Academic Standards 
in Higher Education DHR 4th Forum.P 9. https://www.qqa.gov.bh

الشكل ))( املقارنة املرجعية فـي التعليم العالـي
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وبالتالـــي ُيمكن النظر إلـــى املقارنة املرجعية بوصفها وســيلة لتعزيـــز الجودة فـــي التعليم العالـــي، وقد ُيمكن النظر إلـــى الجودة 
، ويوضـــح الشــكل رقم )1( املقارنة املرجعية فـــي التعليم العالـــي.

ً
علـــى هذا األســاس عن طريق خمســة طرق هي األكثـــر انتشــارا

Critical Success Factors and Higher Education Standards عوامل النجاح الحرجة ومعاييـر جودة التعليم العالـي -
ً
ثالثا

تواجــه النظــم التعليميــة تحديــات كبيـــرة تمثــل بمجملهــا تحسيـــن جــودة التعليــم الــذي تقدمــه الجامعــات ومراكزهــا 
, هو املتطلب الجوهري فـي البناء الحضاري والتـربوي لألمم, 

ً
 وسلوكا

ً
 ومنهجا

ً
البحثية، وألن التطويـر والتجديد فـي اإلدارة فكرا

ومما الشك فيه إن الجودة ومعاييـر ضمانها فـي الجامعات وأنظمتها التعليمية وبـرامجها األكاديمية، سيلقي بظاله علـى بناء 
قدراتهــا املعرفيــة وكفاءاتهــا الجوهريــة لدفــع عجلــة التنميــة واللحــاق بـــركب التطــور والتقــدم والرقــي.

ولعل تطبيقات نظم ضمان الجودة فـي مؤسسات التعليم العالـي ممكنة وذات جوانب إيجابية عديدة لكن الفجوة التـي 
تعانـي منها املنظمات تتمثل فـي معرفة كيفية التطبيق الناجح إلدارة الجودة ومعاييـرها فـي مؤسسات التعليم العالـي، وبالتالـي 
 ،)Nadim & AL-Hinai, 2016: 149(  سهم املعلومات املرتبطة بعوامل النجاح الحاسمة فـي إزالة وتجاوز حواجز التطبيق

ُ
قد ت

وقــد يشتـــرك أطــراف عــدة فـــي تشــخيص عوامــل النجــاح الحرجــة بوصفهــا عوامــل تشــمل مســتويات املنظمــة وأنشــطتها جميعهــا، 
ولعــل هــذا مــا يتوافــق مــع واقــع مؤسســات التعليــم العالـــي ففـــي الوقــت الــذي ُيمكــن ألعضــاء الهيئــة التدريســية تحديــد العوامــل 
املرتبطــة باملناهــج الدراســية وتصميــم العمليــة التعليميــة فهــم يعتمــدون علـــى عوامــل يتــم تشــخيصها ومعالجتهــا علـــى نحــٍو دقيــق 
 مــا يتــم دراســة عوامــل النجــاح فـــي إطــار ضمــان الجــودة لوصــف الجوانــب 

ً
مــن جهــات إداريــة أخــرى )NZCER, 2004: 17(  وغالبــا

التـي ينبغي توافرها من أجل الوصول إلـى أفضل جودة )Ylimaki, 2006: 1( وفـي مجال ضمان جودة التعليم العالـي يتم دراسة 
)Zakuan et al., 2012: 20( :عوامل النجاح الحرجة علـــى وفق ثاثة مناهج رئيسة هي

 إلـى تعزيـز 1- 
ً
التـركيـز علـى العمالء، حيث يتم تعزيـز فكرة خدمة الطلبة  عن طريق تدريب وتطويـر العامليـن وصوال

عملية اختيار الطلبة  وتحقيق اإلدارة الذاتية.

التـركيـز علـى املوظفيـن واملعنييـن لتقييم مساهمة أعضاء فريق العمل جميعهم فـي فاعلية عمليات املنظمة وتعزيـزها، 2- 
وهذا يتضمن وضع السياسات واألولويات ضمن الهيكل التنظيمـي وبيان اإلجراءات واملسئوليات وفرق العمل.

التـركيـــز علـــى ضمــان تطبيــق املواصفــات ضمــن ســياق معيـــن ومعاييـــر قابلــة للقيــاس ضمــن العمليــة التعليميــة 3- 
وتقييــم واجبــات أعضــاء هيئــة التدريــس ضمــن ســقف زمنـــي محــدد.

ولعــل االفتـــراض األســاس لعوامــل النجــاح الحرجــة هــو التـركيـــز علـــى عوامــل رئيســة مــن ثاثــة إلـــى ســتة عوامــل تكــون 
عــن طريــق  النجــاح  أجــل تحقيــق  مــن  العوامــل  لهــذه  املنظمــة االســتجابة  علـــى  للمنظمــة، وينبغــي  بالنســبة  عاليــة األهميــة 
اســتخدام هــذه العوامــل فـــي تشــخيص احتياجــات املنظمــة مــن املعلومــات وبذلــك تكــون املنظمــة قــد شــخصت مجموعــة 
املعلومــات الحرجــة إلدارة املنظمــة والتـــي تؤثـــر علـــى إنجــاز األهــداف الحاليــة واملســتقبلية للمنظمــة )الســويدي، 2009، 26(، 
وبالتالـــي فقــد تظهــر أهميــة عوامــل النجــاح الحرجــة فـــي مجــال إدارة املؤسســة التعليميــة عــن طريــق تـركيـــز هــذه العوامــل علـــى 

)Pasco, 2010, 3( :جوانــب جوهريــة أهمهــا

التخطيــط االستـراتيجـــي: عــن طريــق دراســة الكليــات لوظائفهــا الرئيســة علـــى نحــٍو منتظــم والعمــل علـــى تحقيــق 1- 
املوائمــة بيـــن األهــداف مــن جهــة وأدائهــا لعوامــل النجــاح الحرجــة مــن جهــة أخــرى.

القياس: توافر القدرة علـى قياس العوامل الحرجة لتقديـر موقف الكلية وتقيمها.2- 

سائلة: عن طريق تقديم نتائج متوقعة ومقبولة لفاعلية العملية التعليمية للكلية ُيمكن إثباتها ألصحاب املصالح.3- 
ُ
امل

ويشيـــر )محمــود، 2016: 58( إلـــى مــا قدمــه )Van Damme, 2004:133( عــن أبعــاد الجــودة األكاديميــة، ويوضـــح شــكل 
)2( أبعاد الجودة األكاديمية، وأن أبعاد الجودة األكاديمية تتمثل فـــي األداء العالـــي واملنخفض والتوجه الداخلـــي والخارجـــي 
بوصفها عوامل رئيسة لنجاح املؤسسة التعليمية، إذ يتحدد أداء املؤسسة التعليمية فـي ضوء هذه األبعاد بالنجاح النسبي 
أو املطلق من خال التحرك نحو االمتياز واملطابقة للغرض وإرضاء املستفيديـن، والتوجه من معاييـر ذات مستوى منخفض 

داخلًيا إلـى معاييـر تؤهل املؤسسة التعليمية للحصول علـى تـرتيب ضمن املؤسسات املنافسة خارجًيا.
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األساسية في املعايير 
 األداء

 مطابقة الغرض األداء املطلق رضا املستفيد

املصــدر: محمــود، ناجـــي عبــد الســتار، 2016، دور معاييـــر جــودة الجامعــات العراقيــة فـــي تبنـــي مؤشــرات استـــراتيجية املحيــط األزرق وفــق منظــور ركائــز إدارة املعرفــة: دراســة 
تشــخيصية آلراء عينــة مــن القيــادات األكاديميــة فـــي جامعــات مختــارة، أطروحــة دكتــوراه )غيـــر منشــورة( فـــي إدارة األعمــال، جامعــة املوصــل.

الشكل )2( أبعاد الجودة األكاديمية

بالرغــم مــن ســعة تــداول مصطلــح عوامــل النجــاح الحرجــة )CSFs( فـــي مجــاالت وجوانــب عديــدة  ومصطلــح ضمــان 
جــودة التعليــم العالـــي   Higher Education Assurance ومعاييـــرها بوصفهــا مصطلحــات تحاكــي توجهــات مؤسســات التعليــم 
العالـــي فـــي التعامل مع متطلبات بيئة املنافسة من جهة وتطبيقات معاييـــر الجودة الشاملة من جهة أخرى، غيـــر إن الجمع 
بيـــن املصطلحــات هــذه فـــي إطــار منظــور متكامــل لعمــل مؤسســات التعليــم العالـــي لــم يحــَض باهتمــام الباحثيـــن واملنظريـــن 
فـــي الوقــت الــذي يمكــن أن يقــدم فيــه هــذا املنظــور العديــد مــن فــرص تحقيــق القيمــة املضافــة عبـــر آليــات عوامــل النجــاح 
الحرجــة والتعجيــل فـــي دورة االبتــكار واإلبــداع عبـــر أدوات ضمــان الجــودة وتقنياتهــا، ومــن هــذا املنطلــق جــاءت مســاهمة 
الدراســة فـــي محاولــة لتشــخيص عوامــل النجــاح الحرجــة فـــي مجــال تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم العالـــي علـــى املســتوى 

النظــري والتطبيقــي فـــي آٍن واحــد.

تحتــل الدراســات النظريــة والتجريبيــة ذات العاقــة مكانــة مهمــة فـــي البحــث العلمـــي، ألنهــا تمثــل تـــراكًما معرفًيــا ُمتاًحــا 
للباحثيـــن لانطــاق منــه وتأطيـــر متغيـــرات دراســتهم، مــن أجــل تعزيـــز توثيــق النواحـــي املعرفيــة وبلــورة أبعــاد دراســتهم، مــن هنــا 
لجأ الباحثيـن إلـى االطاع علـى بعض الدراسات ذات العاقة بموضوع دراستهم، معتمديـن علـى ما أتيح لهم بحسب ورودها 
الزمنـي، وتجدر اإلشارة هنا إلـى عدم قدرة الباحثيـن الحصول علـى أية دراسة عربية أو أجنبية تخص موضوع دراستها علـى 
الرغــم مــن البحــث الــدؤوب الــذي أجــروه فـــي هــذا املجــال -  وعلـــى قــدر أطاعهــم - ومــن خــال مراجعــة دراســات ســابقة حــول 
موضوع عوامل النجاح الحرجة يتضـــح أن هذا املصطلح تم دراســته فـــي قطاعات مختلفة والتـــي قد تبدأ بتشــخيص عوامل 
النجــاح الحرجــة فـــي عمليــة الشــراء كدراســة )Nilsen, 2015(، ومــروًرا بدراســة )Ylimaki, 2006( و)Wanderi, 2014(  فـــي 
 إلـــى تشــخيص عوامــل النجــاح الحرجــة لنشــر تقنيــات التعلــم عــن ُبعــد وعوامــل النجــاح الحرجــة 

ً
قطــاع شــركات البنــاء ووصــوال

فـي التعلم بالهاتف النقال كما هو الحال فـي دراسة )Grrenberg, 2009(، ودراسة )Alrasheedi et al., 2015( وما بيـن هذا 
القطــاع وذاك يمكــن تأشيـــر االهتمــام الواســع واملنظــور الشمولـــي لدراســة املوضــوع فـــي مختلــف القطاعــات، ولعــل مثــل هــذه 
الدراسات وغيـرها الكثيـر من مساهمات الباحثيـن واملهتميـن ال يتسنـى املجال لذكرها أسهمت جميعها فـي تأطيـر مضاميـن 
عوامل النجاح الحرجة وتوضيح مختلف الجوانب املرتبطة بمصطلح )CSFs(، غيـــر أنها لم تحاكي مضاميـــن عوامل النجاح 
الحرجــة فـــي إطــار تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم علـــى نحــٍو عــام ومعاييـــر جــودة التعليــم العالـــي علـــى نحــٍو خــاص، فـــي الوقــت 
الذي كانت هناك مساهمات لباحثيـن عبـر دراسات تم إجرائها ضمن قطاعات وفـي مجاالت قريبة قد تساعد فـي تشخيص 
ــي اســتنباط واســتخاص واســتنتاج العوامــل الرئيســة  ــى أســاس التحليــل فـ  ملنهــج الدراســة القائــم علـ

ً
العوامــل الحرجــة وفقــا
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والحرجــة للنجــاح واملمارســات األساســية لتأطيـــر وبنــاء منظومــة عمــل املؤسســة التعليميــة فـــي مجــال تطبيــق معاييـــر جــودة 
التعليم العالـي. ومن هذه الدراسات ما أجري بقطاع التعليم التقنـي كدراسة )Swain et al., 2015( ودراسة عوامل النجاح 
الحرجــة لقيــاس فاعليــة املؤسســة التعليميــة وتعلــم الطلبــة  كدراســة )Pasco, 2010(، وكذلــك دراســة املوضــوع فـــي مجــال 
الخدمــات التـــي تقدمهــا تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت فـــي إطــار عوامــل النجــاح الحرجــة فـــي التعليــم اإللكتـرونـــي كدراســة 
)Patrick, 2012( ودراســة )Parsazadeh et al., 2013( ودراســة )Yew & Jambulingam, 2015( فـــي حيـــن ناقشــت بضــع 
دراســات عوامــل النجــاح الحرجــة فـــي مجــال تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة )TQM( علـــى نحــٍو عــام فـــي قطــاع املؤسســات 
 )Zakuan et al., 2012( و )التعليمية وهي األقرب للدراسة الحالية مثل دراسة )العاجز ونشوان 2005( و)العصيمـي، 2007
و)Islam et al., 2015( ودراســة )محمــد، 2015( ودراســة )Nadim & AL-Hinai, 2016(. أو الدراســات التـــي اهتمــت باعتمــاد 
بضع تقانات إدارة الجودة الشاملة، مثل تقانة حلقات الجودة فـي دراسة )ويح والباز، 2012( أو تطبيقات )Six Sigma( فـي 

دراســة )الشــريف، 2015(.

ومــع النــدرة امللموســة للدراســات التـــي اهتمــت بالربــط بيـــن عوامــل النجــاح الحرجــة ومضاميـــن ضمــان جــودة التعليــم 
العالـي فقد لجأ الباحثيـن إلـى البحث عن عوامل النجاح الحرجة فـي إطار الدراسات التـي ناقشت أفضل املمارسات لضمان 
جودة التعليم العالـي ومن ثم اتباع منهج تحليل املضمون)1( للوصول إلـى استنباط أكبـر عدد من عوامل النجاح الحرجة فـي 
مجال جودة التعليم العالـي ومحاولة االستفادة منها فـي تصميم مقياس الدراسة الحالية )االستبانة(، وتم توظيف دراسات 
ســابقة فـــي هــذا املجــال مثــل دراســة )Kohoutek et al., 2009( ودراســة )ENQA)2(, 2009( ودراســة )Padro, 2016( ودراســة 
)Al-Khalifa, 2016(.  ويوضــح جــدول رقــم )1( نتائــج دراســات ســابقة مرتبطــة بتشــخيص عوامــل النجــاح الحرجــة ضمــن 

مجــاالت وقطاعــات ذات عاقــة بميــدان الدراســة الحاليــة ومجتمعهــا.
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محتوى معيـن )عكاك، 2012، 8( وصوال

الظاهرة )مقيبل، 2010، 5( واملحتوى املستتـر هو كل ما لم يتم التعبيـر عنه علـى نحٍو واضـح ، وبالتالـي فأن املحتوى املستتـر ال يقل أهمية عن املحتوى 
الظاهر بل يفوقه أهمية. )بوقرة، 2009(

European Network for Quality Assurance الشبكة األوربية  لضمان جودة التعليم العالـي :ENQA  )2(
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 إلـى وضع خطط العمل.
ً
التـي ُيمكن نقلها وصوال

ستمر بناًء علـى تطبيقات وتجارب مختلفة.
ُ
القياس بوصفه منهجية لعملية التعليم امل

املصدر: الجدول من إعداد الباحثيـن استناًدا إلـى املصادر الواردة فيه.

يتضـــح ممــا تقــدم ومــن مضاميـــن الجــدول )1( أعــاه أن مفهــوم عوامــل النجــاح الحرجــة )CSFs( تــم تكييفــه مــع مجموعــة 
متنوعة من البيئات وعلـــى نحٍو خاص فـــي املجاالت التـــي بحاجة إلـــى نهج واضـــح إلدارة التغييـــر فـــي إطار منهج يسعـــى إلـــى تحديد 
عــدد قليــل مــن العوامــل بوصفهــا أساســية وحاســمة للوصــول إلـــى تحقيــق أهــداف املؤسســة التعليميــة، ولعــل التطــور املســتمر 
فـــي هــذا  فـــي معرفــة أفضــل املمارســات  تتلخــص  ُملحــة  التعليــم والتعلــم حتمــت ضــرورة  للتقانــات واملعاييـــر املرتبطــة بعمليــة 
املجــال، وبمــا أن التعليــم العالـــي ذو صلــة وثيقــة بتلبيــة احتياجــات املجتمــع ومتطلباتــه فقــد يكــون مــن الضــروري تحديــد مجموعــة 

أساســية مــن العوامــل الحرجــة لتلبيــة هــذه االحتياجــات علـــى وفــق مضاميـــن الجــودة  ومعاييـــرها الخاصــة بالتعليــم العالـــي

منهجية البحث

مجتمع البحث والعينة 1-

مثــل جامعــة التنميــة البشــرية )UHD( مجتمــع الدراســة وميدانهــا وهــي » جامعــة وقفيــة غيـــر ربحيــة، أسســها أ.د. علـــي 
ُ
ت

محيــى الديـــن القــره داغــي، عــام 2008، وهــي تحــت إشــراف وزارة التعليــم العالـــي والبحــث العلمـــي بإقليــم كوردســتان العــراق، 
ومعتـــرف بشــهاداتها. وقد تم اختيار موضوع الدراســة الحالية )عوامل النجاح الحرجة فـــي تطبيق معاييـــر جودة التعليم 
 مــع القيــم األساســية التـــي تؤمــن بهــا وتسعـــى الجامعــة ــــــــ املبحوثــة ـــــــ إلـــى تحقيقهــا، حيــث تسعـــى جامعــة 

ً
العالـــي( انســجاما

التنميــة البشــرية لتحقيــق رســالتها وأهدافهــا مــن خــال مجموعــة مــن القيــم األساســية اآلتيــة: )االلتـــزام االجتماعـــي واألخاقــي، 
البيئــة والتطبيــق العلمـــي، اإلبــداع واإلتقــان، الجــودة عــن طريــق أاللتـــزام  بمعاييـــر علميــة وتـــربوية رفيعــة املســتوى، خدمــة 

Commission on Institutions of Higher Education لجنة مؤسسات التعليم العالـي :CIHE  )1(
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املجتمــع، الرؤيــة العامليــة واإلنســانية ـــــ اإلســامية ـــــ، الحريــة األكاديميــة، القــدوة والتعــاون املشتـــرك، الشــراكة والتواصــل مــع 
مؤسســات املجتمــع، املســاءلة واملؤسســية(.

ورؤســاء  الكليــات  وعمــداء  ومســاعديه  الجامعــة  )رئيــس  اإلداريــة  القيــادات  علـــى  اشــتملت  فقــد  الدراســة  عينــة  أمــا 
 عــن أعضــاء الهيئــة التدريســية )املــاك الدائــم( 

ً
األقســام واملقرريـــن ومسئولـــي وحــدات ضمــان الجــودة( فـــي الجامعــة، فضــا

عــد عينــة البحــث عينــة عمديــة ُميســرة، تكــون فيهــا عمليــة اختيــار وحداتهــا االجتماعيــة علـــى أســاس 
ُ
فـــي الجامعــة جميعهــم، وت

 مــن املعرفــة املرتبطــة بمضاميـــن معاييـــر 
ً
 مهمــا

ً
الســهولة واملاءمــة فـــي توفيـــر املــراد مــن االســتقصاء، ممــن يمتلكــون قــدرا

عتمــدة فـــي الجامعــة، والدرايــة الشــاملة بمــا يتعلــق بتوافــر العوامــل الحاســمة لنجاحهــا، والرؤيــة 
ُ
جــودة التعليــم العالـــي امل

منهــا، وبعــد   )53( تــّم استـــرجاع  املبحوثــة  املنظمــة  فـــي  )55( اســتمارة  تــّم توزيــع  التـــي يمكــن تحقيقهــا.  بالنتائــج  املســتقبلية 
 أو بالكامــل، وبذلــك يصبــح عــدد االســتمارات املقبولــة 

ً
مراجعــة االســتمارات اســتبعدت )6( اســتمارات غيـــر مســتوفاة جزئيــا

)47( اســتمارة، وبنســبة اســتجابة)85.45%(. ويعــرض الجــدول رقــم )2( وصــف خصائــص أفــراد عينــة البحــث، واملتمثــل ب 
)الجنــس، العمــر،  الــدورات فـــي مجــال اإلدارة، مجــال العمــل(.

متغيـرات البحث وأسلوب قياسها 2-

عبـــر استعراض اإلطار النظري للبحث تّم اعتماد املنهج االستنباطـــي ومنهج تحليل املضمون لوصف املحاور الرئيسة 
الســتمارة االســتبيان التـــي تــّم تصميمهــا لجمــع البيانــات الضروريــة فـــي معالجــة مشــكلة البحــث وتحقيــق أهدافــه، وتــّم اعتمــاد 
مقياس ليكرت الخماسـي للوقوف علـى استجابات املبحوثيـن. واشتملت االستبانة علـى جزأيـن رئيسيـن، األول تضمن أسئلة 
عبـــر عــن العوامــل الشــخصية لعينــة البحــث )الجنــس، العمــر، التحصيــل الدراســـي، عــدد ســنوات الخدمــة، مجــال العمــل(، 

ُ
ت

مثــل متغيـــرات الدراســة، تهــدف جميعهــا إلـــى تحديــد 
ُ
أمــا الجــزء الثانـــي فقــد تضمــن املحــور الرئيــس ويشــتمل علـــى )40( فقــرة ت

مضاميـــن عوامــل النجــاح الحرجــة فـــي تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم العالـــي وتشــخيص املتوافــر منهــا فـــي املنظمــة املبحوثــة، 
 عن تأشيـر أوليات املبحوثيـن لكل ِمنها عبـر املراحل الرئيسة لتطبيق 

ً
فضا

معاييـــر جودة التعليم العالـــي فـــي املنظمة املبحوثة.

نتائج الدراسة امليدانية 3-

أهميــة  فـــي تحديــد  العاملـــي  التحليــل  اعتمــاد  إلـــى  الدراســة   اتجهــت 
 عــن  عــرض أهــم النتائــج املرتبطــة 

ً
املتغيـــرات التـــي تضمنهــا البحــث، فضــا

اآلتيــة: لألســباب  الحاليــة  الدراســة  فـــي  عتمــد 
ُ
امل العوامــل  بتشــخيص 

املتغيـــرات أ-  أهميــة  تشــخيص  فـــي  العاملـــي  التحليــل  نتائــج  ســهم 
ُ
ت

التـــي تضمنتهــا الدراســة، ووصفهــا فـــي صــورة أقــل عــدد ممكــن مــن 
العوامــل التـــي يمكــن الســيطرة عليهــا ومتابعتهــا.

تحقيــق صــورة ُمتكاملــة تعكــس العوامــل الرئيســة لضمــان تحقيــق ب- 
النجــاح  تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم مــن جهــة، وتتجســد فيهــا 

رؤيــة املنظمــة املبحوثــة مــن جهــة أخــرى.

ســاهمة فـــي توضيــح  خريطــة طريــق يتــم عــن طريقهــا التأســيس ج- 
ُ
امل

ُمتـــرابطة وُمتكاملــة لتطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم  لبنــاء صــورة 
علـــى وفــق أســس علميــة ومنهجيــة.

بتحديــد  الخاصــة  امليدانيــة  الدراســة  لنتائــج  عــرض  يأتـــي  وفيمــا 
مضاميـــن عوامــل النجــاح الحرجــة فـــي تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم العالـــي 

وكاالتـــي: وتشــخيصها، 

التعليـــم  جـــودة  معاييــــر  تطبيـــق  فــــي  الحرجـــة  النجـــاح  عوامـــل 

جدول رقم )2) 
وصف خصائص أفراد عينة البحث

العوامل 
الشخصية

العدداملتغيـرات
النسبة 

%

الجنس
4391.48ذكر
48.51أنثى

العمر

00)26-30( سنة
2655.31)31-40( سنة
1225.53)41-50( سنة
510.63)51-60( سنة
)61- فأكثـر( 

سنة
48.51

الشهادة
919.14دكتوراه

3880.85ماجستيـر

عدد الدورات 
فـي مجال 

اإلدارة

612.76 ال يوجد 
12961.70-2 دورة 
1123.40 3-4 دورة 
512.12-6 دورة 

1531.91قيادات إداريةمجال العمل
3268.08هيئة تدريسية 

املصدر: إعداد الباحثيـن فـي ضوء بيانات الدراسة
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العالــــي

مجموعــة  األول  الرئيــس  املحــور  يتضمــن 
التـــي  واألساســية  الرئيســة  واإلجــراءات  املمارســات 
معاييـــر  تطبيــق  فـــي  النجــاح  تحقيــق  باتجــاه  تدفــع 
جــودة التعليــم العالـــي املعتمــدة فـــي املنظمــة املبحوثــة، 
النجــاح  لعوامــل  النهائـــي  التوزيــع   )3( جــدول  ويوضـــح 
العالـــي  التعليــم  جــودة  معاييـــر  تطبيــق  فـــي  الحرجــة 
النســبي  التفــاوت  وحســب  املبحوثــة،  املنظمــة  فـــي 
النجــاح  عوامــل  أن  إلـــى  تشيـــر  مؤشــرات  مجموعــة 
العالـــي  التعليــم  جــودة  معاييـــر  لتطبيــق  الحرجــة 
تتضمــن )التحضيـــر لنشــر ثقافــة الجــودة، التأســيس 
ملعاييـــر جــودة التعليــم، التكيــف لتبنـــي معاييـــر جــودة 
التعليــم، االختبــار األولـــي والتنفيــذ، متطلبــات الدعــم 

املســتمر(. والتحسيـــن  التقييــم  واملســاندة، 

 Factor( العاملـــي  التحليــل  نتائــج  عكســت 
مــن  ُممكــن  عــدد  ألقــل   

ً
منطقيــا  

ً
تصنيفــا  )Analysis

جــودة  معاييـــر  تطبيــق  بنجــاح  املرتبطــة  العوامــل  
عــن  إجابــة  النتائــج  هــذه  وتؤشــر  العالـــي،  التعليــم 
تساؤالت رئيسة أسهمت فـي تفسيـر ما عوامل النجاح 
الحرجــة التـــي تضمــن نجــاح املنظمــات التعليميــة فـــي 
تطبيقها ملعاييـــر جودة التعليم؟ وجاءت نتائج عنقدة 
النجــاح  عوامــل  منظــور  منطــق  عــن  معبـــرة  العوامــل 
 ملنظــور املنظمــة 

ً
الحرجــة ضمــن تسلســل منطقــي وفقــا

املبحوثــة، فـــي إطــار املســميات مــن جهــة، وتشــخيص 
نســبة تفسيـــر كل عامــل بالنســبة لباقــي عوامــل الُبعــد 

فـــي اســتمارة االســتبانة مــن جهــة أخــرى.

التحليــل اإلحصائـــي الختبــار  نتائــج  وجــاءت 
 لآلتـــي:

ً
فرضيــات البحــث وفقــا

- الفرضية الرئيسة األولـى 
ً
أوال

ال يتوافر لدى املنظمة املبحوثة عوامل النجاح 
الحرجة لتطبيق معاييـر جودة التعليم العالـي.

العاقــة   )4( رقــم  الجــدول  معطيــات  مــن 
التوافقية لبعد وعوامل النجاح الحرجة فـي تطبيق 

يأتـــي: مــا  العالـــي،  يتضـــح  التعليــم  معاييـــر جــودة 

اختبــار )Chi-Square )X2 أ-  قيمــة  إنَّ 
املحســوبة لعوامــل النجــاح الحرجــة فـــي 
العالـــي  التعليــم  جــودة  معاييـــر  تطبيــق 
)مجتمعــة( بلغــت قيــم أكبـــر مــن قيمهــا 

جدول رقم )3) 
 التوزيع النهائـي لعوامل النجاح الحرجة 

فـي تطبيق معاييـر جودة التعليم العالـي فـي املنظمة املبحوثة

اسم العامل

معدل  تفسيـر العوامل 
من البيانات الكلية

املتغيـرات
مقدار 

التحميل
مقدار 
الشيوع القيمة 

الذاتية
مقدار تفسيـر 

العامل للظاهرة
النوعالعدد

التحضيـر لنشر 
ثقافة الجودة

9.80624.51512

X 20.3990.559
X 90.5680.660

X 120.7050.596
X 130.5430.608
X 250.7800.739
X 260.5980.635
X 270.6920.596
X 290.7580.750
X 300.6510.557
X 310.6470.438
X 330.4910.588
X 380.6620.714

التأسيس 
ملعاييـر  جودة 

التعليم
3.5868.9657

X 60.5730.483
X 180.5980.401
X 190.5140.603
X 230.8060.677
X 320.5150.721
X 360.5940.680
X 390.5120.591

التكيف لتبنـي 
معاييـر جودة 

التعليم
2.997.4896

X 10.5380.488
X 50.5030.461

X 150.6710.591
X 160.4710.517
X 280.6230.786
X 400.6480.463

االختبار األولـي 
والتنفيذ

2.7456.8624

X 30.5900.752
X 70.4920.285

X 340.6720.645
X 350.6410.686

متطلبات 
الدعم 

واملساندة
2.3095.7736

X 80.6570.516
X 100.4000.489
X 110.5900.619
X 170.3850.390
X 210.5860.545
X 370.5920.679

التقييم 
والتحسيـن 

املستمر
2.0965.2405

X 40.4000.501
X 140.6600.591
X 200.8550.743
X 220.5110.557
X 240.6350.642

.SPSS املصدر: من إعداد الباحثيـن فـي االعتماد علـى نتائج البـرنامج اإلحصائـي
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الجدوليــة، كذلــك انخفــاض الداللــة عــن )0.05( يؤكــد 
الداللــة التوافقيــة لعوامــل النجــاح الحرجــة فـــي تطبيــق 
أن  علـــى  يــدل  وهــذا  العالـــي.  التعليــم  جــودة  معاييـــر 

نحــو جيــد. العوامــل علـــى  تطبيــق 

لعوامــل ب-  املحســوبة   Chi-Square)X2( اختبــار قيمــة  إنَّ 
جــودة  معاييـــر  تطبيــق  فـــي  )الفرعيــة(  الحرجــة  النجــاح 
قيمهــا  مــن  أكبـــر  قيــم  بلغــت  جميعهــا  العالـــي  التعليــم 
يؤكــد   )0.05( عــن  الداللــة  انخفــاض  الجدوليــة، كذلــك 
الحرجة)الفرعيــة(  النجــاح  لعوامــل  التوافقيــة  الداللــة 
فـي تطبيق معاييـر جودة التعليم العالـي، وهذا يدل علـى 
فـــي تطبيــق معاييـــر جــودة  الحرجــة  النجــاح  نَّ لعوامــل 

َ
أ

جيــدة. توافقيــة  عاقــة  ذات  جميعهــا  العالـــي  التعليــم 

توافقيــة معنويــة  وجــود عاقــة  إلـــى  النتائــج  هــذه  وتشيـــر 
لبعــد وعوامــل النجــاح الحرجــة فـــي تطبيــق معاييـــر جــودة التعليم 
العالـي، لهذا فإن الفرضية العدمية األولـى التـي تنص )ال تتوافر 

فـــي املنظمــات املبحوثــة عوامــل النجــاح الحرجــة فـــي تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم العالـــي( رفضــت، مــع قبــول الفــرض البديــل.

- الفرضية الرئيسة الثانية 
ً
ثانيا

ال تتبايـــن األهميــة النســبية بالنســبة ألولويــات عوامــل النجــاح الحرجــة فـــي تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم العالـــي فـــي 
املبحوثــة. املنظمــة 

 ملعطيات الجدول رقم )5( وصف عوامل النجاح الحرجة فـــي تطبيق معاييـــر جودة التعليم وتشخيصها، ُيمكن 
ً
ووفقا

تأشيـر عدد من الجوانب وعلـى النحو اآلتـي:

كان معــدل االتفــاق الكلـــي لعوامــل النجــاح الحرجــة فـــي تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم مــا مقــداره )65.65%(، مــن أ- 
مجمــوع املستجيبيـــن الذيـــن يؤكــدون توافــر عوامــل النجــاح الحرجــة، أمــا اإلجابــات التـــي كانــت باالتجــاه الســلبي فقــد 
شــكلت مــا مقــداره )10.72%(، فـــي حيـــن شــكلت اإلجابــات املحايــدة مــا مقــداره )23.05%(، وجــاءت النتائــج جمعيهــا 

بوســط حســابي قــدره )2.21( وانحــراف معيــاري قــدره )0.853(.

 ب- 
ً
ُيمكــن تـــرتيب األهميــة مــن حيــث وصــف عوامــل النجــاح الحرجــة فـــي تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم وتشــخيصها، وفقــا
ألولويــات املستجيبيـــن علـــى أســاس الوســط الحســابي واالنحــراف املعيــاري عــن طريــق إجابــات األفــراد املستجيبيـــن، وكاالتـــي:

التحضيـــر لنشــر ثقافــة الجــودة: أن عامــل التحضيـــر لنشــر ثقافــة الجــودة  يأتـــي فـــي املرتبــة األولـــى ضمــن أولويــات 1- 
املستجيبيـــن بحصــول العامــل علـــى مــا معدلــه )50.4%( مــن اإلجابــات باتجــاه )أتفــق بشــدة، أتفــق(، ويدعــم هــذه 
اإلجابــات حصــول العامــل علـــى أعلـــى وســط حســابي الــذي بلغــت قيمتــه )2.60( واالنحــراف املعيــاري بقيمــة )0.908(.

ــي املرتبــة الثانيــة، إذ يتضـــح أن نســبة )58.3%( مــن 2-  ــر جــودة التعليــم: دخــل عامــل التأســيس فـ التأســيس ملعاييـ
املستجيبيـــن كانــت باالتجــاه اإليجابــي ومعــدل اتفــاق جيــد بداللــة الوســط الحســابي الــذي بلــغ )2.39(، وبانحــراف 

معيــاري مقــداره )0.712(.

متطلبات الدعم واملساندة: ويأتـــي هذا العامل فـــي املرتبة الثالثة وتبيـــن من تحليل املتغيـــرات التـــي تقيس عامل 3- 
متطلبــات الدعــم واملســاندة أن آراء املستجيبيـــن بلغــت )65.2%( باتجــاه االتفــاق، وبوســط حســابي قــدره )2.22( 

وانحــراف معيــاري )0.885(.

التكيــف لتبنـــي معاييـــر جــودة التعليــم: جــاء عامــل التكيــف فـــي املرتبــة الرابعــة مــن حيــث األهميــة، إذ أن مــا 4- 

جدول رقم )4)
افقية لُبعد وعوامل النجاح الحرجة فـي  العالقة التو

تطبيق معاييـر جودة التعليم العالـي

االختبار

الُبعد والعوامل

Chi-Square
.Sig

الجدوليةاملحسوبة

97.17849.8020.000  التحضيـر لنشر ثقافة الجودة
83.38550.9980.012 التأسيس ملعاييـر جودة التعليم
 التكيف لتبنـي معاييـر جودة 

77.39152.1920.000التعليم

60.46153.3840.006 االختبار األولـي والتنفيذ
82.95054.5720.001 متطلبات الدعم واملساندة 

76.05655.7580.000 التقييم والتحسيـن املستمر 
 عوامل النجاح الحرجة 

104.09664.0010.002لتطبيق معاييـر جودة التعليم 

N=47                                        )0.05( عند مستوى معنوية
.SPSS املصدر: من إعداد الباحثيـن باالعتماد علـى نتائج البـرنامج اإلحصائـي
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معدلــه )75.2%( مــن اإلجابــات كانــت بدرجــة )أتفــق بشــدة، أتفــق( ويدعــم ذلــك قيمــة الوســط الحســابي البالغــة 
.)0.875( املعيــاري  )2.07( واالنحــراف 

شيـــر 5- 
ُ
التقييــم والتحسيـــن املســتمر: أن عامــل التقييــم والتحسيـــن املســتمر دخــل فـــي املرتبــة الخامســة حيــث ت

النتائــج إلـــى أن نســبة )73.6%(، مــن إجابــات املبحوثيـــن كانــت باالتجــاه اإليجابــي ومعــدل اتفــاق جيــد بداللــة 
الوســط الحســابي الــذي بلــغ )2.05(، وبانحــراف معيــاري مقــداره )0.961(.

االختبــار األولـــي والتنفيــذ: جــاء عامــل االختبــار األولـــي فـــي املرتبــة األخيـــرة مــن حيــث أولويــات املستجيبيـــن، إذ أن 6- 
مــا معدلــه )74.5%(، مــن اإلجابــات كانــت )أتفــق بشــدة، وأتفــق( ويدعــم ذلــك قيمــة الوســط الحســابي البالغــة 

)1.97(، وانحــراف معيــاري قــدره )0.780(.

جدول رقم )5)
وصف عوامل النجاح الحرجة فـي تطبيق معاييـر جودة التعليم وتشخيصها

االنحراف
املعياري

الوسط
الحسابي

 نسبة االتفاق 
العام 

اتفق 
بشدة %

اتفق
%

اتفق إلـى 
حد ما %

ال اتفق
%

ال اتفق 
بشدة % املتغيـرات

0.908 2.60 50.4 13.8 36.6 30.3 13.8 5.5 التحضيـر لنشر ثقافة الجودة
0.712 2.39 58.3 20.3 38 27.1 11.6 3 التأسيس ملعاييـر  جودة التعليم
0.875 2.07 75.2 26.9 48.3 17.4 5.3 2.1 التكيف لتبنـي معاييـر جودة التعليم
0.780 1.97 74.5 28.7 45.8 21.3 3.7 0.5 االختبار األولـي والتنفيذ

االنحراف
املعياري

الوسط
الحسابي

 نسبة االتفاق 
العام 

اتفق 
بشدة %

اتفق
%

اتفق إلـى 
حد ما %

ال اتفق
%

ال اتفق 
بشدة % املتغيـرات

0.885 2.22 65.2 21.6 43.6 26.9 6 1.8 متطلبات الدعم واملساندة
0.961 2.05 73.6 37 36.6 15.3 5.9 5.2 التقييم والتحسيـن املستمر
0.853 2.21 65.65 24.17 41.48 23.05 7.71 3.01 املعدل العام

65.65لعوامل النجاح الحرجة  10.72
.SPSS املصدر: من إعداد الباحثيـن فـي االعتماد علـى نتائج البـرنامج اإلحصائـي

االستنتاجات والتوصيات

- االستنتاجات
ً
أوال

 ألقل عدد ُممكن من عوامل النجاح الحرجة فـي  1-
ً
 منطقيا

ً
عكست نتائج التحليل العاملـي )Factor Analysis( تصنيفا

تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم، وتعطـــي هــذه النتائــج إجابــات لتفسيـــر مــا املطلــوب توافــره مــن عوامــل رئيســة لضمــان 
التطبيــق الناجــح ملعاييـــر جــودة التعليــم العالـــي؟ وتشــخيص نســبة تفسيـــر كل عامــل بالنســبة لباقــي عوامــل الُبعــد فـــي 

 لآلتـــي:
ً
اســتمارة االســتبانة، وجــاءت النتائــج وفقــا

يعتمــد نجــاح تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم علـــى توافــر إمكانيــة التحضيـــر لنشــر ثقافــة الجــودة بوصفهــا جــزء ال أ- 
يتجــزأ مــن ثقافــة املنظمــة، وهــذا  يتطلــب إعــداد خطــة تـــرتكز علـــى أســس علميــة لتهيئــة بيئــة مناســبة لثقافــة الجــودة 

يكــون التـركيـــز فيهــا علـــى العمــاء.

 لنجــاح تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم، فـــي إطــار عامــل  التأســيس ملعاييـــر جــودة ب- 
ً
 ثانيــا

ً
قــدم التحليــل العاملـــي عامــا

التعليــم، للتعبيـــر عــن مضاميـــن املرونــة ومتطلبــات القابليــة للتجديــد فـــي البـــرامج واألهــداف االستـــراتيجية للمنظمــة.

عامــل آخــر لنجــاح تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم، هــو متطلبــات التكييــف لتبنـــي معاييـــر جــودة التعليــم بوصفــه ج- 
ُيمثــل مرحلــة جديــدة للتكيــف مــع أفضــل املمارســات التـــي ُيمكــن متابعتهــا وتطبيقهــا.

قــدم التحليــل العاملـــي مجموعــة ُمتغيـــرات ضمــن عنقــود عامــل االختبــار األولـــي والتنفيــذ لوصــف خطــوات التنفيــذ د- 
الجزئـــي للمشــروع قبــل البــدء بنشــر معاييـــر جــودة التعليــم فـــي  أقســام املنظمــة جميعهــا.
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 إلـــى مضاميـــن التـــزام 	- 
ً
عامــل آخــر لنجــاح تطبيــق معاييـــر جــودة التعليــم، هــو  متطلبــات الدعــم واملســاندة  ُمشيـــرا

اإلدارة العليــا بدعــم متطلبــات تطبيــق معاييـــر الجــودة مــن جهــة وتهيئــة املســتلزمات املطلوبــة للنجــاح جميعهــا.

أشــار التحليــل العاملـــي إلـــى أن العامــل الحاســم األخيـــر لنجــاح تطبيــق معاييـــر الجــودة  يتضمــن   معطيــات التقييــم و- 
عمليــات  فـــي  العكســية  التغذيــة  معطيــات  واســتثمار  األداء  وتقويــم  تقييــم  توافــر  ظــل  فـــي  املســتمر  والتحسيـــن 

.
ً
التحسيـــن املســتمر مســتقبا

 عن  2-
ً
تبيـن أن املنظمات املبحوثة تتوافر لديها العوامل الحرجة لضمان التطبيق الناجح   ملعاييـر جودة التعليم فضا

توافــر الوعـــي للمستجيبيـــن بأهميــة هــذه العوامــل ممــا يجســد أمكانيــة صياغــة خريطــة طريــق منهجيــة لنقــل مضاميـــن 
العوامــل الحرجــة إلـــى حيـــز التطبيــق العملـــي فـــي املنظمــة املبحوثــة، وذلــك مــن ِخــال قيــم اختبــار )Chi-Square( لهــا 

الــذي أظهــر وجــود عاقــة توافقيــة فـــي إجابــات األفــراد عينــة الدراســة بخصــوص متغيـــرات الدراســة وعواملهــا.

مــن خــال وصــف عوامــل النجــاح الحرجــة ومتغيـــراتها ناحــظ تـركيـــز اإلجابــات فـــي اتجاههــا اإليجابــي، وهــذا يعكــس تفهــم  3-
املنظمة املبحوثة للمفاهيم التـي تبنتها الدراسة وقدرة املنظمة علـى تشخيص مضاميـن العوامل فـي الجانب امليدانـي، 
كمــا تجســد تبايـــن األهميــة النســبية لعوامــل النجــاح الحرجــة مــن عامــل إلـــى آخــر ضمــن املنظمــة املبحوثــة، وتعكــس هــذه 
النتيجــة منطــق املنظمــة املبحوثــة فـــي تشــخيص األولويــات والتفضيــات فـــي إطــار نمــط العاقــة بيـــن ُمجمــل عوامــل 

النجــاح الحرجــة بوصفهــا سلســلة ُمتـــرابطة ومتتابعــة فـــي االنتقــال مــن خطــوة إلـــى أخــرى بحســب األهميــة.

- التوصيات
ً
ثانيا

عــزز مــن عمــل املنظمــة 
ُ
 علـــى مــا توصلنــا إليــه مــن اســتنتاجات ارتــأى الباحثيـــن تقديــم عــدد مــن املقتـــرحات التـــي ت

ً
اعتمــادا

املبحوثة وعلـــى النحو اآلتـــي:

ضــرورة االهتمــام بمضاميـــن ثقافــة الجــودة والعمــل علـــى جعلهــا جــزء مــن ثقافــة املنظمــة ملــا لهــا مــن أثــار إيجابيــة علـــى  1-
تقبــل العامليـــن  ملعاييـــر جــودة التعليــم ومتطلباتهــا، فـــي إطــار توفيـــر بيئــة مناســبة لتبنـــي ثقافــة الجــودة يكــون فيهــا 

التـركيـــز علـــى الجوانــب اآلتيــة:

إعداد خطة شاملة ضمن سقف زمنـي ُمحدد تـرتكز علـى أسس علمية لنشر ثقافة الجودة.أ- 

تـــركز أهــداف الخطــة علـــى الزبــون علـــى مســتوى العمــاء الداخلييـــن والخارجييـــن بوصفهــم املحــور الرئيــس لعمــل ب- 
الجــودة.

توافر رؤية مستقبلية لتحسيـن جودة نظام املعلومات والخدمات والبـرامج األكاديمية.ج- 

بالعوامــل والقــوة د-  مــن جهــة، والتنبــؤ املستقبلـــي  الحاليــة  فـــي االستـــراتيجية  للثغــرات   
ً
تضميـــن الخطــة تشــخيصا

املؤثـــرة علـــى العمليــة التعليميــة مــن جهــة أخــرى.    

ضــرورة توافــر مضاميـــن املرونــة والقابليــة للتجديــد فـــي البـــرامج واألهــداف فـــي إطــار التأســيس ملعاييـــر جــودة التعليــم  2-
والتـــي تتطلــب املجــاالت اآلتيــة:

تهيئة العامليـن بحيث يكونوا علـى مستوى عاٍل من االستعداد الوظيفـي للتطويـر املستقبلـي.أ- 

البحث عن املنظمات ذات األداء العالـــي التـــي تتبنـــي أفضل ممارسات التعليم ومن ثم تشخيص أفضل ممارسات ب- 
والعمل علـــى تبنيها.

التأســيس لبنية تحتية مناســبة تتوافق مع متطلبات الجودة علـــى مســتوى )األبنية واملرافق الحيوية والتكنولوجيا ج- 
املتقدمة. وغيـرها( من املتطلبات التـي تعتمدها املنظمات ذات األداء العالـي.

العمــل علـــى نشــر املزايــا والخصائــص التـــي ُيمكــن نقلهــا مــن املنظمــات األخــرى وتطبيقهــا ضمــن خطــط العمليــة د- 
التعليميــة.

تكثيف عمليات التدريب أثناء العمل لتعزيـز استعداد العامليـن واكتساب املهارات الرئيسة للتعليم والتعلم.	- 
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ينبغــي علـــى املنظمــة املبحوثــة العمــل علـــى التكيــف مــع أفضــل املمارســات لتبنـــي معاييـــر جــودة التعليــم وُيمكــن اعتمــاد  3-
الخطــوات الرئيســة اآلتيــة:

العمل علـى تعديل الهيكل التنظيمـي بما يتناسب مع التوجهات الجديدة لتبنـي معاييـر جودة التعليم وتطبيقها.أ- 

ضرورة االبتعاد عن املركزية والروتيـن فـي إطار توسيع قاعدة املشاركة فـي صنع القرار.ب- 

تشجيع مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية فـي عمليات التغييـر والتحسيـن.ج- 

العمــل علـــى توظيــف تقانــة املعلومــات واالتصــاالت والتكيــف مــع متطلباتهــا وتوفيـــرها بمــا يحقــق تكامــل العمليــة د- 
التعليميــة.

 مــا يواجــه عمليــات التنفيــذ األولـــي ألي مشــروع معوقــات وصعوبــات قــد تحيــل دون نجــاح املشــروع ولعــل تجــاوز  4-
ً
غالبــا

هــذه املعوقــات يتطلــب توافــر املضاميـــن اآلتيــة:

تـرشيح وتعييـن فريق عمل من الخبـراء من ذوي الخبـرة واالختصاص.أ- 

العمل علـى تحسيـن املهارات املطلوبة للعمل ضمن فرق العمل.ب- 

تعزيـز مضاميـن التنظيم الذاتـي لفريق العمل.ج- 

التشجيع علـى مشاركة األكاديمييـن ضمن فرق الخبـرة الكتساب املهارات املطلوبة. د- 

علـــى إدارة املنظمــات الهادفــة إلـــى تطبيــق معاييـــر الجــودة بنجــاح العمــل علـــى تقديــم الدعــم علـــى مســتويات مختلفــة  5-
تشــمل الجوانــب اآلتيــة:

توافر قيادة داعمة للجودة علـى مستوى تهيئة املوارد والتدريب أالزم لتحقيق األهداف االستـراتيجية.أ- 

علـــى اإلدارة تقديــم فــرص التقــدم والتطــور للكــوادر املؤهلــة بمــا يتوافــق مــع  تطلعــات اإلدارة فـــي تحسيـــن مســتويات ب- 
الجودة.

توافر نظام عادل للحوافز بأنواعها لتعزيـز العمل اإليجابي وتشجيعه.ج- 

ــم  6-
ُ
علـــى املنظمــة املبحوثــة توفيـــر نظــام متكامــل لتوفيـــر معلومــات تســاهم فـــي عمليــات تقييــم نتائــج األعمــال ومــن ث

تحســنها علـــى نحــٍو مســتمر، ويتطلــب بنــاء النظــام تهيئــة  املتطلبــات اآلتيــة:

تشكيل قسم مختص للمتابعة وإجراء عمليات التحليل.أ- 

اعتماد معاييـر علمية وواقعية شفافة وواضحة للقياس.ب- 

اعتماد مبدأ املسألة عن طريق استثمار نتائج التغذية العكسية.ج- 

تشخيص وتحديد مجاالت التحسيـن املستمر ذات العاقة بالجودة والخيارات التعليمية.د- 

 إلـى تحقيق جودة حياة العمل فـي املنظمة ككل.  	- 
ً
العمل علـى التحسيـن املستمر ملضاميـن جودة التدريس وصوال
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ABSTRACT

The research aims to identify the critical success factors in the application of the quality of higher 
education standards, diagnosis and as enhances the educational institutions the ability of management to 
ensure the success of the application of the approved standards on the one hand and to achieve its objec-
tives on the other.

The research was conducted at institutions of higher education sector in the Kurdistan Region of Iraq 
adoption of personal interviews and a survey sample of the views of the administrative leaders and faculty 
in the Human Development University in the city of Sulaymaniyah - Kurdistan Region of Iraq, as has been 
the adoption of the questionnaire included 40 questions reflected the contents of the critical success factors 
in the application standards of quality of higher education, in order to identify the most critical factors that 
can be adopted to facilitate the application of quality standards of education and the success of the process, 
thus achieving a clear vision and a comprehensive knowledge of relevant best practices to meet the quality 
requirements can be adopted and applied as by systematically contribute to the upgrading of the educa-
tional process level map. The adoption of the factor analysis using SPSS-10 program For Windows in order 
to interpret the factors learned as a mouthpiece of the reality of the critical success factors in the application 
of the quality of higher education standards in the surveyed organization as well as the adoption of a few 
methods of statistics to reach a comprehensive picture help explain the reality under study.

The research found a set of conclusions, the most important was that the critical success factors in the 
application of the quality of higher education standards are a set of interrelated and complementary fac-
tors, including each of )preparation for the deployment of a culture of quality, incorporation of standards of 
quality of education, to adapt to the adoption of standards, the initial testing and implementation, support 
requirements and support and, finally, the evaluation process and continuous improvement(, and based on 
that reference was made to some of the proposals to enact the success factors and transported to the effect 
of the most important 1. prepare a comprehensive plan to spread the culture of quality, 2. creating workers 
for future development, 3. work on modifying the organizational structure including commensurate with 
the new trends for the adoption of the quality of education standards and their application.

Key Words: Critical Success Factors, Quality Standards of Higher Education, and Educational Institutions.


