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معوق ات تحقيق معايير ضمان الجودة فى مؤسسات التعليم العالى  
 دراسة ميدانية -الخاص فى مصر

               [18] 
 (2)عمرو عواد -(2)رأحمد فؤاد مندو  -(1)وائل شحاته عبد الحميد فوده

 (3)إبراهيم سعد المصرى
جامعة عين ( كلية التجارة، 2معهد العبور العالى لإلدارة والحاسبات ونظم المعلومات ( 1

 أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية  (3شمس 
 

 مستخلصال
المعوقات التى تواجه مؤسسات أهم لكشف عن إجراء مسح ميدانى ل استهدفت الدراسة

واإلعتماد  تحقيق معايير ضمان الجودةالسعي نحو التعليم العالى الخاص فى مصر عند 
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم إستمارة ، مان جودة التعليمالصادرة عن الهيئة القومية لض

المعوقات تضمنت مجموعة من العبارات تقيس إتجاهات العينة تجاه  إستبيان جمعت بالمقابلة،
في هذه الدراسة على المزج بين المنهج اإلستقرائى والمنهج  ثونعتمد الباحأ، و المطروحة

ون الباحث ى، وقد أجر االستنباطي وذلك من خالل أسلوب الدراسة النظرية والدراسة الميدانية
تحليل البيانات باستخدام أختبار كروسكال ـ والس لكل سؤال من أسئلة قائمة االستقصاء 

ستمارات مفردة "وهى عدد اإل 150لدراسة المكونة من الختبار فروض الدراسة باستخدام عينة ا
الي مجموعة من النتائج والتوصيات التي  الباحثونالصحيحة التى تم استردادها" وقد توصل 
مراكز ووحدات و الجامعات والمعاهد الخاصة )يمكن تطبيقها على المنشأة محل الدراسة 

 ومن هذه النتائج: (ضمان الجودة
اإلقتصادية والبيئية التى تحول دون تحقيق معايير ضمان وقات وجود العديد من المع -

  الجودة واإلعتماد
( بين استجابات عينة الدراسة عند الكشف 0.05يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي )  -

عن أهم معوقات الجودة في التعليم العالي في مصر. لصالح عالى فى مؤشرات معايير 
اعضاء هيئة التدريس ر، والحوكمة، إدارة الجودة والتطويالقيادة ي، التخطيط االستراتيج)

التدريس والتعلم، ة، المعايير االكاديمية والبرامج التعليمي ى،الجهاز اإلدار ة، والهيئة المعاون
الموارد المالية والمادية، ولصالح متوسط لصالح )  ى،( البحث العلمن، الطالب والخريجو 

 (ةالمشاركة المجتمعية وتنمية البيئ

المعوقات اإلقتصادية  ( بين0.05لة إحصائية عند مستوي )يوجد فرق جوهرى وله دال -
 .لصالح المعوقات البيئية  والعوقات البيئية وفقا لفئات عينة الدراسة "
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 أهم توصيات الدراسة:
 بناء نظم ضمان جودة داخلية فعالة بالقدر الذى يضمن تحقيق اإلشتراطات والمعايير -1
اإلعتمادات المالية لدعم أنشطة البحث العلمى بالكليات والمعاهد الخاصة توجيه بعض  -2

 تيفاء شروط معيار البحث العلمى.لمساعدتها فى إس
 

 مقدمة
التنمية، ومن هذا  جهود أو إخفاق نجاح في الحاسم العامل البشري العنصر يظل

المال البشرى من أولوية مطلقة لإلستثمار فى رأس  2016/2017المنطلق تعطى خطة عام 
  (20، ص2016) العربى،  خالل التعليم والتدريب والرعاية الصحيه والبحث والتطوير"

وحتى يمكن تحقيق توجهات الحكومة نحو اإلستثمار فى رأس المال البشرى فالبد من 
وجود مؤسسات تعليم قادرة على تنفيذ رؤى الدولة وتوجهاتها والبد أن تتصف هذه المؤسسات 

 المطلوبة وخاصة فى مجال التعليم.  بالجودة
 وأنشطته التعليم وظائف جميع يشمل أن ينبغي األبعاد متعدد مفهوم التعليم في الجودةو 
والمرافق  والمباني العلمية، والطالب، والبحوث التعليمية، والبرامج الدراسية، المناهج)   :مثل

 مقارنة معايير وتحديد الداخلي، الذاتي والتعليم المحلي، للمجتمع الخدمات وتوفير واألدوات،
 (1، ص2015دوليًا)عبد المعطى،  بها للجودة معترف

وُتعبـر الجـودة عـن مـدى نجـاح النظـام التعليمــى فـى تحقيـق األهـداف المتفـق عليهـا بصــفة 
وتحسـين الجـودة يعتمـد علـى تحسـين كميـة مـا  عامة والتى من أهمهـا المعرفـة وتنميـة المهـارات،

(  وبمعنــى أخــر تتبنــاه الدراســة الراهنــة فهــى قــدرة 5، ص2012.)عبــد المجيــد ،يتعلمــه الطالب
مؤسسة التعلـيم العـالى الحكوميـة أو الخاصـة علـى تـوفير بيئـة تعليميـة مطابقـة للمعـايير القوميـة 
إلعتمـاد المؤسســات وتحصــل بنــاء علـى ذلــك علــى إعتمــاد الهيئـة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم 

 واإلعتماد.
وجه الباحث نحو دراسة قضية الجودة فى التعليم العالى وخاصة القطاع ومن هنا ت

 .الخاص فى دراسته الراهنة فى محاولة للكشف عن أهم المعوقات فى هذا اإلطار
  



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 453 2019سبتمبر ، الثانيربعون، الجزء ألوا السابع المجلد

 الدراسةمشكلة  
( جامعـة حكوميـة تضـم 23الحظ الباحث أن هيكل التعلـيم العـالى فـى مصـر يضـم عـدد )

امعــة ( ج21) ( كليــة تكنولوجيــة ،21) لجامعــة األزهــر،( كليــة تابعــة 77) ( كليــه ،391عــدد )
ممــا يعنـــى  ( معهــد متوســـط خــاص،14) ،( أكاديميــة3) ،( معهــد عــالى خـــاص153خاصــة، )

ضــخامه حجــم نظــام التعلــيم العــالى فــى مصــر وتنوعــه هــذا باإلضــافة إلــى تاريخــه الــذى تجــاوز 
ليميــة العليــا مطالبــة بتطبيــق ، وجميــع هــذه المؤسســات التعلــف عــام منــذ إنشــاء الجــامع األزهــراأل

على إعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد، والحصول  2006لسنة  82القانون 
 :وقف الباحث عند بعض المالحظاتوبمتابعة موقف هذه المؤسسات من اإلعتماد ت

أنه على مدار سنوات عمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتمـاد أى منـذ عـام  :األولى
مؤسســـة تعليميــــة أى  124لــــم تمـــنح شــــهادة اإلعتمـــاد ســـوى لعــــدد  2017وحتـــى عـــام  2009
  .( فقط%14بنسبة)
أن عدد المؤسسات التعليمية العليا الخاصة التى حصلت علـى اإلعتمـاد تـم تقـديره عـام  الثانية:
ـــات خاصـــة أ9بعـــدد ) 2016/2017 و معاهـــد عليـــا خاصـــة أو ( مؤسســـات تعليميـــة ســـواء كلي

 أكاديميات 
أن المعاهــد العليــا الخاصــة علــى وجــه التحديــد التــى حصــلت علــى اإلعتمــاد لــم تتجــاوز  الثالثةةة:

وأضيف له معهد أخر  بعـد صـدور التقريـر السـنوى لهيئـة  2016/2017ى عام معهد واحد حت
  .2016/2017ضمان الجودة عن عام 

ومن هنا تكونت لدى الباحث مشكلة الدراسة فى اإلجابة عن التساؤل الرئيسـى للبحـث أال 
 .فى مصر"وهو " ما هى معوقات تحقيق معايير الجودة فى مؤسسات التعليم العالى الخاص 
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 الدراسةهدف  أ
معوقــات تحقيــق معــايير ضــمان يتمثــل الهــدف الرئيســى للدراســة إلــى القــاء الضــوء علــى  

ــيم العــالى الخــاص فــى مصــر ، ويــتم تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل الجــودة فــى مؤسســات التعل
 وعة من األهداف الفرعية التالية:مجم
 .مصر فى الخاص العالى التعليم فى الجودة ضمان معايير تحقيق معوقات إستكشاف -
دراسة االختالف بين أراء عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة تعزى للمتغيرات الديموغرافيـة  -

 المستوى الوظيفى(-السن -المتمثلة فى )النوع
 

 الدراسةأهمية  
 تتمثل أهمية الدراسة فى جانبين العلمى )األكاديمى( والجانب )التطبيقى(.

أهمية الدراسة من الناحية العلمية فى الموضوع الذى تتمثل راسة: ألهمية العلمية للدا
معاصر، فهناك ندرة فى عدد الدراسات السابقة الدراسة حيث يتم التعرض لموضوع  تناولته

معوقات تحقيق معايير ضمان الجودة فى مؤسسات التعليم العالى الخاص العلمية التى تناولت 
 فى مصر

دراســـات ، ورغـــم وفـــرة الالحكوميـــة والخاصـــةامعـــات والمعاهـــد لجا وخاصـــة بـــالتطبيق علـــى
إال أن التركيــز علــى الجــودة  يعتبــر أحــد الركــائز األساســية التــى  األجنبيــة فــى هــذا الموضــوع،

، حيــث يمكــن أن يمثــل قهــا  للتميــز فــى الخدمــة التعليميــةتســعى المؤسســات التعليميــة إلــى  تحقي
 بية.تناوأل جديدَا يأمل الباحث أن يكون إضافة للمكتبة العر 

 :األهمية العملية )التطبيقية(
 .2030تعد قضية جودة التعليم هى القضية األولى فى مصر فى ظل رؤية مصر  .1

تعــد المؤسســات التعليميــة المقدمــة لخدمــة التعلــيم البيئــة القــادرة علــى إعــداد خــريجين قــادرين  .2
 على تحقيق ميزة تنافسية لوطن ناهض ويسعى للتقدم والرقى. 

المعوقات التى تحول دون تطبيق المؤسسات لمعـايير ضـمان الجـودة يعتبـر إن الكشف عن  .3
 اللبنة األولى نحو بناء إستراتيجيات وأساليب لتجاوز مثل هذه المعوقات.
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تقديم مجموعة من التوصيات من أجل تقديم خدمة تعليميـة متميـزة، والتـى تعـود بـالنفع علـى  .4
 المجتمع المستفيد من الخدمة التعليمية.

 

 اسات السابقةلدر ا
الباحث بتناول أهم الدراسات السابقة العربية واألجنبية المتعلقة بمشكلة الدراسة فى  قام

 ضوء ما توافر لها وذلك على النحو التالى:
 الدراسات العربية:

 (2012، أحمد )رحيمدراسة  (1)

العـالى فـى التعلـيم  دة فـىالتحـديات التـى تعـوق تحقيـق الجـو  التعـرف علـى  هدفت الدراسةة إلةى:
 .دولة االمارات العربية المتحدة

أن مؤسسات التعليم العالى تواجـه ثمانيـة تحـديات بجانـب التحـديات التـى  :إلى الدراسةتوصلت 
، ضــرورة وهــى: تزايــد الطلــب علــى التعلــيم 2009يونســكو المعنــى بــالتعليم ذكــرت فــى مــؤتمر ال

تــــوافر التســــهيالت الخاصــــة بــــالتعليم  التنويــــع فــــى مقــــدمى الخــــدمات التعليميــــة وطــــرق تقــــديمها،
ـــتعلم، ـــيم عـــن بعـــد، وال ـــيم العـــابر للحدود،ضـــمان جـــودة التعلـــيم، تـــوفير فـــرص التعل تأهيـــل  التعل
 المهن األكاديمية. المعلمين،

 :(2013 )أسيا دراسة (2)
إلقـاء الضـوء علـى التحـديات التـى تواجـه تطبيـق الجـودة فـى التعلـيم العـالى  :هدفت الدراسة إلى

الكفـاءة والكفايـة ومناقشـة مفهـوم الجـودة ومفهـوم  ،والتى تمثلت فى مشكالت التمويـل افى نيجيري
ضـمان الجـودة ومحــددات ضـمان الجـودة فــى مؤسسـات التعلـيم العــالى. ودواعـى تطبيـق ضــمان 

ستراتيجيات لتطبيق مفهوم ضمان الجودة فى التعلـيم اقتراح اودة فى التعليم العالى ومناقشة و الج
 ريا.العالى فى نيجي

ضــرورة توجــه الحكومــة النيجيريــة إلــى زيــادة  :إلةةى العديةةد مةةا النتةةائ  من ةةا توصةةلت الدراسةةة
، المكتبـات يـة مـن خـالل تحسـين البنيـة التحتيـهتطوير البيئـة التعليم، اإلنفاق على التعليم العالى

 ضـــمان تـــوفير جـــودة، وتـــوفير اإلنترنـــت ،ير تكنولوجيـــا المعلومـــات واإلتصـــالاإلفتراضـــية ،تطـــو 
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مســـاعدة مؤسســـات ،للتعلـــيم مـــن خـــالل تمكـــين نظـــام داخلـــى للجـــودة يضـــمن تنفيـــذ المحاضرات
التعلــيم العــالى فــى تقــديم خــدمات التعلــيم والبحــث العلمــى وخــدمات المجتمــع مــن خــالل تكــاتف 

  .جهود الحكومة مع قطاع األعمال ومنظمات المجتمع المدنى

 (2015)عبد المعطى،  دراسة (3)
 الجـودة مفهـوم إلقاء الضوء علـى بعـض المفـاهيم المرتبطـة بـالجودة ومنهـا) :هدفت الدراسة إلى

 فـي الجـودة لمـاذا، التعليم في الجودة تحقيق متطلبات، الجودة ضبط ومعايير عناصر، واالعتماد

 .التعليم( جودة ضبط في العمرية المدارس ، تجربةالتعليم
 الكفايـاتب حومسـل مؤهـل طالـب وبالتـالي جيـد معلـم إبجـاد المطلـوبأن  :توصةلت الدراسةة إلةى

 وليست مستمرة وهى علمية الجودة ضمان خالل من إال ذلك يتأتى وال العملية، الحياه في الالزمة

 وأهميـة داخلـي تـدقيق ملـف ووضـع أهميـة علـى التركيـز مـن والبـد .مرحليـة عمليـة كاالعتمـاد

 .والتدقيق االعتماد
 

 :الدراسات األجنبية
:2013) Romina Ifeoma Asiyai   دراسة 

إلقاء الضوء على التحديات التى تواجه تطبيق الجودة فى التعليم العالى  إلى: الدراسة تهدف
الكفاءة والكفاية ومناقشة مفهوم الجودة ومفهوم  ،ا والتى تمثلت فى مشكالت التمويلفى نيجيري

تبار التحديات اخالتعليم العالى مع  ضمان الجودة وكذلك دواعى تطبيق ضمان الجودة فى
ودة فى التى تعوق تطبيق الجودة فى التعليم العالى فى نيجيريا ومناقشة محددات ضمان الج

قتراح إستراتيجيات لتطبيق مفهوم ضمان الجودة فى التعليم العالى امؤسسات التعليم العالى. و 
 فى نيجيريا .

توجه الحكومة النيجيرية إلى زيادة اإلنفاق على  ضرورة التالية:النتائ   إلىتوصلت الدراسة 
 ، المكتبات اإلفتراضية،ية من خالل تحسين البنية التحتيهتطوير البيئة التعليم، التعليم العالى

 خالل من للتعليم جودة توفير ضمان، وتوفير اإلنترنت ،ير تكنولوجيا المعلومات واإلتصالتطو 
 العالى التعليم مؤسسات مساعدة المحاضرات، تنفيذ مراقبة يضمن للجودة داخلى نظام تمكين
 الحكومة جهود تكاتف خالل من المجتمع وخدمات العلمى والبحث التعليم خدمات تقديم فى
 .المدنى المجتمع ومنظمات األعمال قطاع مع
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  (Saud Albaqami :2015) دراسة
فــى ضــوء وجهــة نظــر الباحــث التــى أعتمــدت علــى ان الجامعــات الســعودية ال  هةةدا الدراسةةة:

تنفـــذ بفعاليـــة مفهـــوم ضـــمان الجـــودة فـــى التعلـــيم بســـبب بعـــض العقبـــات. ومـــن هنـــا حـــدد هـــدفين 
لدراسته اوال، استكشاف اليات ضمان الجودة الحالية. ثانيا، تحديد العوامل التى تعزز او تعرقل 

 لداخلية فى المملكة العربية السعودية.فعالية نظام ضمان الجودة ا
وجــدت الدراســة ان نــوع الجامعــة الخاصــة قــد يقــوم بــدور هــام فــى  :إلةةى نتةةائ  الدراسةةةتوصةةلت 

ـــذ وضـــمان الجـــودة نتيجـــة الـــى الق وتؤكـــد الدراســـة ان ، يـــادة التـــى تـــدعم النظريـــة المؤسســـيةتنفي
وبالتـالى اكثـر قـدرة علـى التكيـف  ،يجابيـة فـى عمليـة التقيـيم الـذاتىالجامعات عليها نظـرة اكثـر ا

 .مع الطلب الخارجى
 (Hanaa Ouda Khadri Ahmed:2015) دراسة

من خالل إستعراض موضوع التقييم العالمى للجامعات حددت الباحثه الهدف  :هدا الدراسة
 الرئيس للورقة فى اقتراح نهج استراتيجى لتطوير جامعتين عالميتين فى مصر.

عالمى عدد من التحديات التى تحول وتحسين الترتيب ال: أن إلىنتائ  الدراسة توصلت 
تصميم المناهج الدراسية بعد ، للجامعات على النحو التالى: بناء حرم جامعى يتميز بالروعة

، تعيين وتأهيل القيادة، التعيينات ألهداف تطوير أو إستيراد المحتوى العلمى، بناء المرافق
 .سياسية فى المجالس الرسمية

 

 ف     روض الدراسة
يمكن صياغة  من أجل تفسير إشكالية الدراسة ومحاولة اإلجابة عن األسئلة المطروحة

 الفرضيات التالية:
( بةةيا اسةةتجابات عينةةة 0.05ال يوجةةد فةةرل دال إحصةةائيا عنةةد مسةةتو  )  :الفةةرا األول

 .لجودة في التعليم العالي في مصرالكشا عا أهم معوقات اعند الدراسة 

( بيا 0.05إحصائية عند مستو  ) ال يوجد فرل جوهرى وله داللة :الثانىالفرا 
 المعوقات اإلقتصادية والعوقات البيئية وفقا لفئات عينة الدراسة.
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 حدود الدراسة
 . 2017/2018تمت إجراءات الدراسة وفقا لبيانات عام الحدود الزمنية: 
 العربية. المعاهد العليا الخاصة بجمهورية مصرالحدود المكانية: 

 
 الدراسةمنهج  

على منهجين أساسيين   ثحفى ضوء طبيعة المشكلة وهدف وأهمية الدراسة أعتمد البا
 فى أعداد الدراسة هما: 

ستقراءالدراسـات العلميـة ا  بـاإلطالع و  ةالباحثـ تحيـث قامـ المن   الوصةفي التحليلةي: -1
مـــن خـــالل إتبـــاع أســـلوب الدراســـة المكتبيـــة واإلطـــالع علـــى  الدراســـةالتـــى تناولـــت موضـــوع 

من كتب علمية ومقاالت منشـورة بـالمجالت  العربية واألجنبيةالعلمية  المتخصصة المراجع 
ـــة ورســـائل علميـــة  ـــة ومـــا صـــدر مـــن المـــؤتمرات العلمي ـــدوريات المختلف ـــة المحكمـــة وال العلمي

 والمتعلقة بالمشكلة موضوع الدراسة.والدراسات السابقة وأبحاث مرتبطة بموضوع الدراسة 
 كـأداة واستخدم االسـتبانة، الميدانى المسح منهج على الباحث عتمدأالمن   التطبيقى:  -2

علــى عينـة عشــوائية مـن مــديرى وحـدات الجــودة  هـاالبيانــات مـن خــالل توزيع وجمـع للبحـث
 ، وذلــك فــياديــة لضــمان جــودة التعلــيم واإلعتمــوأعضــاء هيئــة التــدريس وخبــراء الهيئــة القوم

  .2018يونيو  30وحتى  2018مارس  10الفترة من 
 

 اإلطار النظرى للدراسة
  :هية مؤسسات التعليم العالى الخاص وأهميت اما

يصنف قطاع التعليم العالي الخاص فى مصر على أنه جميع المؤسسات التعليمية  :ماهيت ا
( 52أحكام القانون رقم )وزارة التعليم العالى المصرية و  العليا التى تخضع جميعها إلشراف

فى شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة والئحته التنفيذية والمؤسسات التعليمية  1970لسنة 
  .فى شأن الجامعات الخاصة 1996لسنة 101العليا التى تخضع  ألحكام القانون رقم  
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الدراسة ومدتها وطبيعتها فتنوعت بين ولقد تباينت أشكال هذه المنشآت من حيث أغراض 
الخدمة االجتماعية واإلدارة وعلوم الحاسب والهندسة واإلعالم وكذلك الطب بالنسبة للجامعات 

 ( 18، ص 2012الخاصة.)عبد الحميد ، 
ة على توفير عدم قدرة الحكومات المتتابعني وزيادة اإلقبال على التعليم و ومع التزايد السكا

كانت الفرصة مواتية ليحتل التعليم العالى  جانى لكل راغبى التعليم العالىفرص التعليم الم
 الخاص مساحة كبيرة من سوق التعليم العالى المصرى وتتوسع أنشطته. 

ويرجع أسباب التوسع الكبير فى إنشاء المعاهد العالية الخاصة إلى تزايد أعداد 
الفنية بمختلف أنواعها، ورغبة أعداد كثيرة  الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات والثانوية

من هؤالء الطالب إلى اإللتحاق بالتعليم العالى الجامعى، فى الوقت الذى ال تستطيع 
، األمر الذى ساهم فى إنشاء جامعات بمفردها اإلستجابة لتلك األعداد الجامعات الحكومية

ت الحكومية فى قبول تلك ومعاهد عليا خاصة للمشاركة فى تحمل هذا العبء مع الجامعا
األعداد وتزايد الطلب اإلجتماعى على التعليم العالى بشكل كبير، إما بسبب المعدل المرتفع 
لنمو السكان أو إرتفاع مستوى المعيشة لفئات معينة من السكان، باإلضافة إلى ذلك تمتع 

جتماعيا.)اللمعى،    (10، ص 2007التعليم العالى بمكانة عالية إقتصاديا وا 
كما ساعدت العديد من الظروف اإلقتصادية والمتغيرات اإلجتماعية على زيادة القدرة 
االستيعابية لهذه المنشآت فأصبحت تمثل كيانات اقتصادية كبيرة بما توفره من فرص عمل 
وعددا كبيرا من الخريجين سنويا وما تدعم به ميزانية وزارة التعليم العالى من أموال من واقع 

 .م الدراسية المقررة على كل دارسالرسو  من %3حصة 
ولقد كان على جميع هذه المنشآت التوافق التام مع متطلبات القوانين السابق اإلشارة إليها 
من حيث الهيكل اإلداري وضوابط اإليرادات والمصروفات وتوزيع هامش الربح حتى يتسنى لها 

ية اعتبارية متمثلة فى إحدى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط وهى جميعها تتبع لشخص
( 32الجمعيات األهلية ذات النشاط الثقافي التي تخضع بطبيعتها أيضا ألحكام القانون رقم )

 والئحته التنفيذية  2002( لسنة 84والمعدل بالقانون رقم )  1964لسنة
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مليون دارس وهذا العدد  2.000.000بداية يضم التعليم العالى الخاص ما يقرب من  :أهميت ا
فى ظل سياسة إتاحة التعليم للجميع التى  تتبناها الدولة ، كانت الدولة مطالبه بتوفير فرص 
التعلم لهم وتحمل القطاع الخاص هذه المهمة بما تنظوى عليه من تكاليف إستثمارية 

 ظهرت أهميته على النحو التالى: هنا ومسئوليات ضخمة، ومن
أكدت العديد من الدراسات الميدانية أن الجامعات والمعاهد الحكومية ال تستوعب األعداد 
المتزايدة من الطالب وأن الجامعات والمعاهد الخاصة تعتبر أحد الحلول المقترحة لحل مشكلة 

 ( 2007الوزراء ،حكومية)مجلس تزايد أعداد الطالب فى الجامعات والمعاهد ال
أثبتت دراسة سابقة للباحث أن التعليم العالى الخاص يتحمل عن كاهل الدولة ما يقارب 

هؤالء الطالب بالجامعات مليار ونصف جنية سنويا ، كتكلفة الفرصة البديلة فى حال تعلم 
هيئة ، وهذا بخالف تكلفة إنشاء المبانى التعليمية والخدمات وتكاليف رواتب أعضاء الحكومية

 التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.
بخالف دور وحدات التعليم العالى الخاص فى قضية التعليم فلها دور ال يقل أهمية فى 

الخاص على قضية البطالة حيث يعتمد هيكل الموارد البشرية لمؤسسات التعليم العالى 
 :محورين رئيسيين وهما

أعضاء هيئة التدريس ما بين معين ومنتدب إنتدابا كليا أو جزئيا أو معار أو  :األول المحور
متعاقد ولقد حددت لجنة المعادالت بالمجلس األعلى للجامعات أن البرامج ذات الطبيعة 

الكليات طالب و  150لكل  1النظرية البد أن يتوافر لها عدد أعضاء هيئة التدريس يوازى 
 .طالب 50لكل  1النظرية 

فهو الطاقة اإلدارية والذى ال يقل بأى حال من األحوال عن أهمية أعضاء  :الثانى محورال
 هيئة التدريس والذى يختلف عدده ما بين المعاهد حسب التنظيم اإلدارى للمؤسسة.      

ويستخلص الباحث مما سبق أن مؤسسات التعليم العالى الخاص كوحدات إقتصادية 
مبالغ تورد مباشرة لخزينة الدولة وما توفره عن كاهل الدولة من داعمة للدولة بما تدفعة من 

مصروفات لتوفير فرص التعلم باإلضافة لدورها فى زيادة القدرة اإلستيعابية لنظام التعليم 
العالى المصرى فى إستيعاب أعداد أكبر من الطالب وعدد أكبر من أعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم والعاملين والفنيين
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ظهر مفهوم ضمان الجودة فى التعليم كنتيجة : ر ضماا الجودة واإلعتماد فى مصرمعايي
رتفاع كلفتهلإلنتقادات المتصاعدة لتدنى نوع ، فضال عن المنافسة الحادة فى ية التعليم العالى وا 

، كنتيجة للتوجه العالمى للعولمة ، والتنافس العالمى بين مؤسسات التعليم العالىالعمل سوق
، والتى عملت على تحديد لضمان الجودة فى التعليم العالى شرت الهيئسات العالميةولذلك أنت

، وأصبح لزاما على المؤسسات التعليمية ير لضمان جودة البرامج التعليميةالسياسات والمعاي
الحكومية والخاصة األخذ بها وتحقيقها فى برامجها كمتطلب أساس لإلعتراف بها 

عتمادها.)محمد ،   ( 2015وا 
ويستقر عند العديد من الباحثين والمهتمين بالجودة فى التعليم العالى بأن ضمان 
الجودة هو جميع األنشطة المخطط لها ومنهجية تنفيذها لمختلف جوانب عملية أو خدمة 
 لتوفير الثقة الكافية بأن المنتج أو الخدمة ستلبى متطلبات الجودة المحددة.)الجندى

 ( 9،ص2014وأبوالصفا، 
 لف الباحث عند هذا التعريف لضمان الجودة ليوضح أمرين على النحو التالى: ويخت
إن ضمان الجودة من وجهة نظر العميل هو توافر أليات الرقابة المستمرة من قبل  :األول

 جهات التفتيش لضمان تحقق إشتراطات الجودة فى المنتج أو الخدمة 
أن ضمان الجودة من وجهة نظر المؤسسات هو توافر السياسات والنظم واإلجراءات  :الثانى

 الموثقة وسيادة ثقافة الجودة بما يضمن إستمرارية تطبيق الجودة .
وعلى الصعيد المصرى فلقد ظهر مصطلح ضمان الجودة تزامنا مع ظهور الهيئة 

لسنة  82نفيذ أحكام القانون رقم القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد كجهه مسئولة عن ت
لتعليمية فى مصر فى ومارست الهيئة دورها فى وضع معايير اإلعتماد للمؤسسات ا 2006

 :ثالث مراحل
النهج األول الذى أتبعته هيئة ضمان الجودة واإلعتماد فى إصدارها األول  :المرحلة األولى

يعتمد على الفصل بين النواحى األكاديمية والنواحى اإلدارية وأوصت بمجموعة معايير 
ختيار البديل المناسب من البدائل المتاحة االنشاط األكاديمى وتركت للمؤسسة خاصة ب

 ومن هذا 9001سسة مع التوصيه بنموذج معايير األيزو إلدارة األنشطة األخرى داخل المؤ 
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المنطلق سعت العديد من المنشأت إلى تطبيق إشتراطات هذه المواصفة أمال فى تحقيق 
 ( NAQAAE:2007) متطلبات الشق األول من ضمان الجودة واإلعتماد.

جبها خالل عشر معيارا تم العمل بمو  16وشملت هذه المرحلة إصدار عدد : المرحلة الثانية
  (NAQAAE:2007) 2015وحتى يونيو  2009الفترة من 

يير والذى تضمن وشملت هذه المرحلة ظهور اإلصدار الثالث من المعا: مرحلة الثالثةال
. إدارة الجودة 3حوكمة، . القيادة وال2، . التخطيط اإلستراتيجيى1أثنى عشر معيارا وهى: 

. المعايير 7، . الموارد المادية6الجهاز اإلدارى، . 5يئة التدريس، . أعضاء ه4، والتطوير
. 11حث العلمى، . الب10، . الطالب والخريجون9س والتعلم، . التدري8 ،اديميةاألك

 ( NAQAAE:2015). المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 12، الدراسات العليا
 2016/2017وتوضيحا لموقف المعايير سالفة الذكر أصدرت الهيئة كتابها السنوى 

والذى ألمحت فيه إلى مؤشرات عدم إستيفاء مؤسسات التعليم العالى الخاص لمعايير 
اإلعتماد "حيث لم تختلف مؤسسات التعليم العالى الخاصة عن مؤسسات التعليم العالى 
الحكومية فى وجود معوقات تحول دون تحقيق معايير اإلعتماد حيث بين التقرير موقف 

دد تكرار غير مستوف على النحو المبين فى الشكل التالى المعايير مرتبا حسب ع
(2017:NAQAA:) 
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ويوضـــح الشـــكل الســـابق أن معيـــار المعـــايير األكاديميـــة تصـــدر قائمـــة المعـــايير غيـــر 
المســــتوفاه ممــــا يــــدلل علــــى فقــــدان المعــــايير والتوصــــيف الواضــــح والــــدقيق لمخرجــــات الــــتعلم 

تباع المؤسسات ألليات  المراجعة والتقويم، ثم يأتى معيـار أعضـاء هيئـة التـدريس المستهدفه وا 
كثــانى المعــايير التــى أثــرت ســلبا علــى الحصــول علــى اإلعتمــاد ممــا يــدلل أيضــا أن " نســبة 
أعضــاء هيئــة التــدريس إلــى الطــالب ال تتفــق مــع المعــايير التــى حــددتها الهيئــة لضــمان تنفيــذ 

ة إلنخفاض هذه النسبة ظهر معيار البحـث العملية التعليمية بمستوى عال من الجودة وكنتيج
العلمــــى واألنشــــطة العلميــــة فــــى الترتيــــب الثالــــث ممــــا يعنــــى إنخفــــاض نســــبة النشــــر الســــنوى 
ألعضاء هيئة التدريس، وعلى الرغم من اإلنتشار الكبيـر لثقافـة التخطـيط اإلسـتراتيجى خـالل 

ؤسســات بــالرغم مــن الــوفرة الســنوات العشــر الماضــية إال أنــه ال يــزال يمثــل عائقــا لعــدد مــن الم
ويالحــظ أيضــا  الكبيـرة فــى أعضـاء هيئــة التـدريس المتخصصــين فـى التخطــيط اإلسـتراتيجى .

ظهور معيار التدريس والتعلم والتسهيالت الداعمة فى ترتيب متقـدم بالنسـبة للمعـايير التـى لـم 
لم وفجـوات تحصل على اإلعتماد مما يعنى محدودية وجود إستراتيجية واضحة للتدريس والـتع

ظــاهرة فــى تطبيــق أليــات التقــويم أى محدوديــة أداء مؤسســات التعلــيم العــالى التــى لــم تحظــى 
باإلعتمــــاد نتيجــــة لضــــعف أليــــات تطبيــــق المعيــــار لــــدورها األســــاس أال وهــــو التعلــــيم الموجــــه 

 .ت التربوية والتدريسية المعروفةباإلستراتيجيا
جملـة  اد مؤسسـات التعلـيم العـالى وردتومن الجدير بالـذكر أن المعـايير القوميـة إلعتمـ

ــــث ــــى اإلصــــدار الثال ــــو وتفصــــيال ف ــــى ترشــــد  2015، يوني ــــة الممارســــات الت ــــاق وثيق ــــم إرف وت
، باإلضــافة لتــوافر ر ومــن ثــم يمكنهــا التقــدم لإلعتمــادالمؤسســات لتحقيــق المعــايير ســالفة الــذك

لت مؤسسـات التعلـيم العـالى البرامج التدريبية والخبراء المؤهلين لدعم المؤسسات فنيا  فإذا فش
بعـــد كـــل هـــذه الفـــرص يتأكـــد للباحـــث مـــا ســـاقة فـــى مشـــكلة البحـــث مـــن وجـــود مجموعـــة مـــن 

 المعوقات يجب السعى نحو الكشف عنها. 
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 إجراءات الدراسة
والكشف عن المعوقات التى تحول بين  إختبار فروض الدراسةحتى يستطيع الباحث 

 : بما يليالمؤسسات التعليمية الخاصة والحصول على اإلعتماد قام الباحث 
 عن  المسح المكتبى للدراسات والتقارير التى تناولت الكشف عن معوقات تحقيق الجودة

  2018وحتى  2010الفترة من 
  2018من مجتمع الدراسة خالل الفترة من مارس وحتى يونيو  30مقابالت ميدانية شملت  
  عشر محور تناول كل محور أحد معايير ضمان الجودة  إحدىإستبانة مكونة من

المسح المكتبى و الباحث عبارات اإلستبيان بالعبارات التى نتجت عنها  َوضمنواإلعتماد 
 ( عبارة موزعة على المعايير  61إلستبانة )المقابالت الميدانية و تضمنت ا

  وتكون مجتمع الدراسة من مؤسسات التعليم العالى الخاص فى مصر ويمثلهم )أعضاء
هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة المشاركين بوحدات الجودة ، مديرى 

ن ، عدد موحدات ومراكز ضمان الجودة بعدد من مؤسسات التعليم العالى الخاص 
 ، عدد من المدربين المعتمدين بهيئة ضمان الجودة(المراجعين الخارجيين المعتمدين

 200دراسة وقام الباحث بطرح عدد )أتبع الباحث اإلختيار العشوائى لعينة ال
( إستبانات 6ستبانة وبتفريغ اإلستبانات تبين أن هناك )( ا156ها )إستبانة ( عاد من

لتحليل تم إستبعادها فأصبح عدد اإلستبانات الصالحة لغير صالحة للتحليل وقد 
 من إجمالى اإلستبانات الموزعة %75ستمارة أى بنسبة ( ا150االحصائى تتمثل فى )

 ( قام الباحث بإختبار فروض الدراسة. SPSSوبإستخدام البرنامج اإلحصائى )
 يقصد به حساب صدل وثبات االستبياا: تقنيا األدوات:

علي  validityاعتمد البحث الحالي في التحقق من صدق االستبيان  بيان:حساب صدق االست
 طريقتين:
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للتأكد من صدق المحتوي تم عرض استبيان  : (validity content))أ( صدل المحتو 
فى مصر( في صورته األولية علي عدد من الخاص )معوقات الجودة فى التعليم العالى 
التدريس في مجال المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا السادة المحكمين أعضاء هيئة 

التعليم وخبراء الجودة في الجامعات الحكومية والخاصة، وذلك للتعرف علي آرائهم في 
االستبيان من حيث دقة الصياغة اللغوية لمفردات االستبيان، وسالمة المضمون، وانتماء 

واردة في كل بعد لتحقيق الهدف الذي العبارات المتضمنة في كل بعد له، وكفاية العبارات ال
وضع من أجله، ومناسبة التقدير الذي وضع لكل عبارة، ومالئمة المحاور، وسالمة 
المضمون ودقة الصياغة والعرض لكل عبارة، ومناسبة التقدير الذي وضع لكل عبارة، وقد 

يكون قد  قام الباحث بإجراء التعديالت المشار إليها علي صياغة بعض العبارات، وبذلك
 خضع لصدق المحتوي.

لحساب صدق االتساق الداخلي استبيان )معوقات الجودة فى التعليم  صدل االتسال الداخلي: )ب(
( وبعد رصد النتائج 25فى مصر( تم تطبيقه علي عينة استطالعية بلغ عددهم )الخاص العالى 

والدرجة الكلية( لالستبيان  –تمت معالجتها إحصائيا وحساب معامل االرتباط بيرسون بين )المعيار 
مما يدل علي االتساق الداخلي لعبارات االستبيان ويسمح  0.01وكانت جميعها دالة عند مستوي 

 ( يوضح ذلك.1للباحث باستخدامه في بحثه الحالي، وجدول )
 معامالت االرتباط محاور استبيان معوقات الجودة فى التعليم العالى فى مصر: (1)جدول 

 معامل االرتباط المعيار 
 **0.842 التخطيط االستراتيجي

 **0.842 القيادة والحوكمة
 **0.832 إدارة الجودة والتطوير

 **0.814 اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 **0.830 الجهاز اإلدارى

 **0.821 الموارد المالية والمادية
 **0.836 المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية

 **0.823 التدريس والتعلم
 **0.816 الطالب والخريجون

 **0.836 البحث العلمى
 **0.834 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

 (0.01**دالة عند مستوي )
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قام الباحث بحساب معامالت الثبات لالستبيان :  Reliabilityبيااحساب ثبات االست
وجدول  (Split- Half) والتجزئة النصفية  Alpha Cronbachباستخدام طريقة الفا كرونباخ

 .( يوضح ذلك2)
 فى مصر الخاص ايير استبيان معوقات الجودة فى التعليم العالىعمعامالت الثبات لم :(2)جدول

عدد  المعيار 
 معامل ألفا العبارات

 التجزئة النصفية
معامل 
 سبيرماا

معامل 
 جتماا

 **0.726 **0.727 **0.769 6 التخطيط االستراتيجي

 **0.736 **0.734 **0.770 6 القيادة والحوكمة

 **0.722 **0.724 **0.714 4 إدارة الجودة والتطوير

 **0.749 **0.742 **0.743 7 اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 **0.722 **0.707 **0.769 6 الجهاز اإلدارى

 **0.735 **0.734 **0.734 4 الموارد المالية والمادية

 **0.724 **0.724 **0.724 5 المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية

 **0.706 **0.747 **0.746 8 التدريس والتعلم

 **0.727 **0.730 **0.769 7 الطالب والخريجون

 **0.786 **0.734 **0.774 5 البحث العلمى

 **0.748 **0.740 **0.745 3 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

 **0.776 **0.725 **0.763 66 )ككل(

 (0.01**دالة عند مستوي )
التجزئة النصفية التي تشـمل معامـل  –( أن قيم معامالت ثبات )ألفا 2يتضح من جدول )

( ممـا يؤكـد ثبـات 0.01سبيرمان، ومعامل جتمان( لألبعاد واالستبيان )ككل( دالة عند مستوي )
 في البحث الحالي.االستبيان وصالحيته للتطبيق 

بعد جمع البيانات وتفريغها تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج  المعالجات اإلحصائية:
وحساب العدد والنسب المئوية، والوزن النسبي،  21Spssالحزم اإلحصائية  للعلوم االجتماعية 

كرونباخ والتجزئة  والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل ارتباط بيرسون وألفا
لحساب الفروق بين المتوسطات بالنسبة  t testالنصفية لحساب الصدق والثبات، واختبار "ت" 

 لمتغيرات الدراسة.
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( من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد 150تكونت عينة البحث من ) وصا العينة:
المعتمدين من الهيئة  الحكومية والخاصة وخبراء الجودة في مراكز ووحدات ضمان الجودة

 كمراجعيين خارجيين وفيما يلي وصف شامل لعينة البحث:
 (150 توزيع عينة البحث )ن = :(3)جدول

 % العدد الفئة

 30 45 أعضاء هيئة التدريس )عاملين بوحدات ومراكز ضمان الجودة(

 24 35 مديري وحدات ومراكز ضمان  الجودة

 20 30 المراجعيين الخارجيين

 26 40 معتمد بالهيئة القومية لضمان الجودةمدرب 

 100 150 المجموع

 

 ختبار صحة فروض الدراسةا 
( بةةيا اسةةتجابات عينةةة 0.05ال يوجةةد فةةرل دال إحصةةائيا عنةةد مسةةتو  )  الفةةرا األول:

وللتحقــق مــن  الكشةةا عةةا أهةةم معوقةةات الجةةودة فةةي التعلةةيم العةةالي فةةي مصةةر.عنةةد الدراسةةة 
الباحـــث بحســـاب التكـــرارات والنســـب المئويـــة اســـتجابات عينـــة الدراســـة صـــحة هـــذا الفـــرض قـــام 

)ككل( علي استبانة الكشف عن أهم معوقات الجودة في التعليم العالي في مصر )ككـل( وعنـد 
 كل معيار كما يلي:
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معيار  وداللتها االحصائية علي معوقات 2التكرارات والنسب المئوية وقيمة كا :(4جدول )
 االستراتيجيالتخطيط 

2قيمة كا المؤشرات م  الوزا النسبي المتوسط لصالح 

1.1 
عدم توافر التمويل الالزم إلعداد خطط 

 إستراتيجية 
 79.33 2.38 عالي *32.52

1.2 
عدم توافر التمويل الالزم لدعم الخطط 
 التمويلية الالزمة لتنفيذ الخطط اإلستراتيجية 

 74.00 2.22 متوسط *21.72

1.3 
ندرة الموارد البشرية القادرة على تحقق رؤية 

 ورسالة المؤسسة
 71.33 2.14 عالي *8.04

1.4 
ندرة رأس المال البشرى المتبنى لفكر 

 التخطيط اإلستراتيجى
 70.00 2.10 عالي *10.92

1.5 
مبدأ  -بنسب عالية -صعوبة تحقيق

مشاركة أغلب األطراف فى عمليات التحليل 
 الرؤية والرسالةالبيئى وصياغة 

 68.00 2.04 متوسط *3.36

1.6 
غياب فكرة اإلستدامة طويلة المدى فى 

 متابعة ورقابة الخطة اإلستراتيجية 
 75.33 2.26 عالي *23.88

وداللتها االحصائية علي معوقات معيار  2التكرارات والنسب المئوية وقيمة كا :(5جدول )
 القيادة والحوكمة 

2قيمة كا المؤشرات م الوزا  المتوسط لصالح 
 النسبي

حساسية فصل الملكية عن اإلدارة فى بعض  2.1
 المؤسسات 

 78.67 2.36 عالي *35.04

صعوبة تطبيق أليات إختيار القيادات  2.2
 األكاديمية ألسباب متعددة

 72.67 2.18 متوسط *12.36

 66.67 2.00 متوسط *0.48 محدودية استجابة الهيكل التنظيمى للتغيير 2.3

محدودية تفعيل التوصيف الوظيفى لوجود  2.4
 ندرة فى بعض التخصصات

 67.33 2.02 متوسط *1.56

غياب ثقافة المؤسسة الداعمة للشفافية  2.5
 والوضوح 

 77.33 2.32 عالي *23.16

 61.33 1.84 منخفض *7.68 إرتفاع تكاليف تنفيذ خطط تدريب القيادات  2.6
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وداللتها االحصائية علي معوقات معيار  2التكرارات والنسب المئوية وقيمة كا :(6جدول )
 إدارة الجودة والتطوير

 المؤشرات م
 قيمة 

 الوزا النسبي المتوسط لصالح 2كا

القادرة على إدارة نظم  ندرة الموارد البشرية 3.1
 رتفاع تكاليف التدريب  االجودة و 

 78.00 2.34 عالي *29.64

التكلفة العالية ألعمال المراجعات  3.2
 الداخلية والخارجية 

 72.00 2.16 متوسط *13.44

صعوبة إجراء المقارنات المرجعية بين  3.3
 المؤسسات الخاصة 

 71.33 2.14 متوسط *9.48

محدودية الموارد المادية والبشرية  3.4
والوقت الكاف إلعداد ملفات األدلة 

 والشواهد 
 72.67 2.18 عالي *8.04

تها االحصائية علي معوقات معيار ودالل 2التكرارات والنسب المئوية وقيمة كا :(7جدول )
 عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةأ

 الوزا النسبي المتوسط لصالح 2قيمة كا المؤشرات م

4.1 
محدودية نسبة أعضاء هيئة التدريس 

 إلى الطالب
 73.33 2.20 عالي *21

4.2 
الصعوبة البالغة فى تمويل رواتب 
النسبة المطلوبة من أعضاء هيئة 

 التدريس وتدريبهم
 72.67 2.18 عالي *10.92

4.3 
الندرة فى بعض تخصصات أعضاء 

 هيئة التدريس
 72.67 2.18 عالي *8.76

4.4 
التنافسية الكبيرة بين المؤسسات فى 

 جذب أعضاء هيئة التدريس
 66.67 2.00 متوسط *14.52

4.5 
نخفاض كفاءة النظم القادرة على تقييم ا

 أداء أعضاء هيئة التدريس
 76.00 2.28 عالي *17.76

4.6 
محدودية قبول أعضاء هيئة التدريس 
لمبدأ التقييم من قبل المرؤسين 

 والرؤساء والطالب
 73.33 2.20 عالي *12

4.7 
محدودية قدرة بعض المؤسسات على 
قياس رضا أعضاء هيئة التدريس 

 واإلستجابة لرغباتهم
 79.33 2.38 عالي *33.96
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وداللتها االحصائية علي معوقات معيار  2التكرارات والنسب المئوية وقيمة كا :(8جدول )
 الجهاز اإلدارى

 الوزا النسبي المتوسط لصالح 2قيمة كا المؤشرات م

5.1 
إرتفاع معدل دوران العمالة فى بعض 

 المؤسسات
 70.67 2.12 عالي *3.36

5.2 
الندرة فى بعض تخصصات الجهاز 

 اإلدارى وخاصة العمالة الفنية المدربة
 79.33 2.38 عالي *32.52

5.3 
التنافسية الكبيرة بين المؤسسات الخاصة 

 64.67 1.94 متوسط *2.28 فى جذب كفاءات الجهاز اإلدارى

5.4 
صعوبة تطبيق العديد من أليات 

لألوضاع المساءلة والمحاسبة نظرا 
 اإلقتصادية للعاملين

 74.00 2.22 عالي *14.52

5.5 
محدودية ثقافة التقييم العادل والشفاف 

 عند المديرين
 78.67 2.36 عالي *29.28

5.6 
إرتفاع تكاليف تنفيذ خطط تدريب 

 الجهاز اإلدارى
 62.67 1.88 متوسط *10.92

 (0.05)*( معنوى عند )
وداللتها االحصائية علي معوقات معيار  2المئوية وقيمة كاالتكرارات والنسب  :(9جدول )

 الموارد المالية والمادية

 قيمة المؤشرات م
الوزا  المتوسط لصالح 2كا

 النسبي
6.1 

تذبذب الموارد المالية السنوية وفقا 
 ألعداد الطالب 

 72.00 2.16 عالي *7.68

6.2 
صعوبة تنويع مصادر التمويل ألنشطة 

 المؤسسة
 82.67 2.48 عالي *54.84

6.3 
إرتفاع تكلفة إنشاء وحدة إلدارة األزمات 

 والكوارث 
 66.00 1.98 متوسط *10.92

6.4 
إرتفاع تكاليف الحصول على تراخيص 
البنية التكنولوجية والبرامج وتكاليف 

 صيانتها
 71.33 2.14 متوسط *15.24

 (0.05)*( معنوى عند )
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 :العالي في مصر )ككل(معوقات الجودة في التعليم 
وداللتها االحصائية علي معوقات الجودة  2التكرارات والنسب المئوية وقيمة كا: (10جدول )

 في التعليم العالي في مصر )ككل( وفقا للمعايير

الوزا  المتوسط لصالح 2قيمة كا المعيار م
 النسبي

 73.00 2.19 عالي *8.31 التخطيط االستراتيجي 1

 70.67 2.12 عالي *3.24 القيادة والحوكمة 2

 73.50 2.21 عالي *9.77 إدارة الجودة والتطوير 3

 73.43 2.20 عالي *9.36 اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 4

 71.67 2.15 عالي *5.13 الجهاز اإلدارى 5

 73.00 2.19 متوسط *11.12 الموارد المالية والمادية 6

 74.93 2.25 عالي *13.84 االكاديمية والبرامج التعليميةالمعايير  7

 72.17 2.17 عالي *7.60 التدريس والتعلم 8

 72.57 2.18 عالي *7.31 الطالب والخريجون 9

 73.47 2.20 عالي *11.38 البحث العلمى 10

 72.00 2.16 متوسط *10.08 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 12

 (0.05))*( معنوى عند 
وتأسيسا على ما سبق يمكن للباحث رفض الفرض العدم الذى ينص على "ال يوجد فرق 

( بين استجابات عينة الدراسة عند الكشف عن أهم معوقات 0.05دال إحصائيا عند مستوي ) 
الجودة في التعليم العالي في مصر." وقبول الفرض البديل الذى ينص على " يوجد فرق دال 

( بين استجابات عينة الدراسة عند الكشف عن أهم معوقات 0.05وي ) إحصائيا عند مست
، التخطيط االستراتيجيمعايير )الجودة في التعليم العالي في مصر. لصالح عالى فى مؤشرات 

الجهاز ، اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، القيادة والحوكمة، إدارة الجودة والتطوير
البحث ، التدريس والتعلم، الطالب والخريجون، المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية ،اإلدارى
 (الموارد المالية والمادية، المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة متوسط لصالح ) ولصالح ،(العلمى
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 ( بةةيا0.05لةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتو  )"ال يوجةةد فةةرل جةةوهرى ولةةه دال  :الفةةرا الثةةانى
وللتحقــق مــن صــحة هــذا ، قتصةةادية والعوقةةات البيئيةةة وفقةةا لفئةةات عينةةة الدراسةةة"المعوقةةات اإل

 الفرض قام الباحث بما يلى:
 :تصنيف المعوقات السابق ذكرها على النحو التالى -
 :حول : معوقات إقتصاديةالتصنيا األول -
  قدرة المؤسسات على توفير التمويل الالزم ألنشطة الجودة كافة بما تتضمنه من رواتب

قامة مؤتمرات والتقدم لإلعتماد وما إلى  ستقدام خبراء وا  وأجور وتنفيذ إستطالعات رأى وا 
 ذلك من تكاليف  

  تدريبية فى توافر رأس المال البشرى القادر على اإلستفادة من خبراته وما يكتسبه من برامج
تحقيق تغيير يمكن المؤسسة التعليمية من تطبيق معايير ضمان الجودة اإلثنى عشر 

 والداللة على ذلك .
  الندرة النسبية فى بعض التخصصات العلمية والمهنية على حد السواء مما يؤدى لوجود

  فجوة فى عدد أعضاء هيئة التدريس والعمالة الفنية المتخصصة مثل المكتبات وخالفه
 :حول: معوقات بيئية التصنيا الثانى -
 : بما تتضمنه من تشريعات وقوانين وظروف إقتصادية وتغيرات  البيئة الخارجية العامة

سياسية ومما يدلل على ذلك صعوبة إحداث تغيير فى خطط الدراسة والمناهج لتتفق مع 
 المعايير األكاديمية القومية المرجعية

 قدرة المؤسسة على التعامل مع التغير فى توجهات ومدى  :البيئة الخارجية الخاصة
العمالء والموردين وقدرتها على تحقيق رضا أصحاب المصلحة والمستفيدين من وجودها 

 وخاصة األطراف المجتمعية .
 وتحظى البيئة الداخلية بالنصيب األكبر من المعوقات حيث أن تطبيق  :البيئة الداخلية

لعالى يحتاج إلى بيئة داخلية قوية تتصف بتماسك نظم الجودة فى مؤسسات التعليم ا
اإلستراتيجيات مع إمكانات الهيكل التنظيمى مع وفرة فى األفراد يتوافر لهم الموارد الالزمة 
وتحكمهم ثقافة تنظيمية تتسم بالشفافية والعدالة وبالتالى يمكن للمؤسسة اإلستفادة من 

 .رقيةمخرجات نظام الجودة كجودة حقيقة وليست جودة و 
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 وداللتها االحصائية علي المعوقات )ككل( 2التكرارات والنسب المئوية وقيمة كا :(11جدول )

 المعوقات
 منخفا متوسط عالي

2قيمة كا الوزا  المتوسط 
 % ك % ك % ك النسبي

 71.82 2.15 *5.53 25 37 35 52 40 60 االقتصادية

 73.12 2.19 *8.67 23 34 35 53 42 63 البيئية

 (0.05)*( معنوى عند )
ـــار) ـــة وتطبيـــق اختب غيةةةر لمتوســـطين  t-testحســـاب المتوســـطات واالنحرافـــات المعياري

درجــــة أهميــــة المعوقــــات اإلقتصــــادية عــــن ســــتجابات فئــــات عينــــة الدراســــة علــــى المةةةةرتبطيا( 
 والجدول التالي يلخص هذه النتائ .المعوقات البيئية  

قيمـــــة " ت " وداللتهـــــا اإلحصـــــائية للفـــــرق بـــــين متوســـــطي اســـــتجابات أســـــاتذة  :(12جةةةةةدول )
ـــيم علـــي درجـــة أهميـــة  الجامعـــات ومراجعـــى الهيئـــة القوميـــة لضـــمان جـــودة التعل
 المعوقات اإلقتصادية عن المعوقات البيئية فى المؤسسات الحكومية والخاصة

االنحراا  المتوسط المعوقات
 المعيار 

درجة 
 الحرية

 قيمة 
 ""ت

 مستو 
 الداللة 

 0.05 ≥عند مستو    دالة 45.504 149 8.65 56.02 االقتصادية

 0.05 ≥نتبين من النتـائج التـي يلخصـها الجـدول السـابق أن قيمـة "ت" دالـة عنـد مسـتوي 
ممــا يشــير إلــي وجــود فــرق دال إحصــائيًا بــين متوســطي اســتجابات أســاتذة الجامعــات ومراجعــى 
الهيئــة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم علــي درجــة أهميــة المعوقــات اإلقتصــادية عــن المعوقـــات 
البيئيــة فــى مؤسســات التعلــيم العــالى الخــاص وبالتــالى يــتم رفــض الفــرض العــدم " ال يوجــد فــرق 

المعوقــات اإلقتصــادية والعوقــات البيئيــة  ( بــين0.05لــة إحصــائية عنــد مســتوي )ه دالجــوهرى ولــ
لة وفقا لفئات عينة الدراسة " وقبول الفرض البديل الذى ينص على " يوجد فرق جوهرى وله دال

المعوقــات اإلقتصــادية والعوقــات البيئيــة وفقــا لفئــات عينــة  ( بــين0.05إحصــائية عنــد مســتوي )
 .لح المعوقات البيئيةلصا –" الدراسة 
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 :تعقيب الباحث على النتائ 
ماورد فى دراسة )الخرابشة  ومما سبق عرضه من نتائج فإن نتائج الدراسة تتفق مع -

، لك األوضاع األكاديمية واإلداريةمن معوقات مرتبطة بالثقافة التنظيمية وكذ (2015
تسهيالت الخاصة بالتعليم ( من ضعف توافر ال2012وكذلك ما أشارت إليه دراسة )رحيم 

( من وجود معوقات ترتبط بالتمويل  2013، وما أشارت إليه دراسة )أسيا والتعلم
ومستويات الكفاية والكفاءة والكفاية يقصد بها كفاية أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلدارى 

 والكفاءة فتعنى المستوى المرغوب فى أداء خدمة التعليم. 
 

 توصيات الدراسة
يقسم الباحث توصيات  :معوقات تحقيل الجودة فى التعليم ات الباحث للتعامل معتوصي

الدراسة إلى مجموعة من الرسائل الموجهه لعدد من القطاعات على النحو التالى توصيات 
 موجهه لوزارة التعليم العالى 

دى مال ج ة التنفيذ خطوات التطبيل التوصية م
 الزمني

توحيـــــــد المعـــــــايير مـــــــا بـــــــين  1
الــوزارة والهيئــة ســوف يســاهم 
ــــــــى تيســــــــير  ــــــــر ف ــــــــدر كبي بق
إســتيفاء المؤسســات لمعــايير 

 اإلعتماد

مراجعــــــــة المعــــــــايير ذات التــــــــاثير  -
علــــــــى تطبيــــــــق معــــــــايير ضــــــــمان 

 الجودة 
وضع مؤشرات تتفق مع متطلبـات  -

 الهيئة  

ــــــــــــــــــــــــــــــة  اإلدارة المركزي
 للجامعات الخاصة 

ــــــــــــــــــــــــــــــة  اإلدارة المركزي
 للمعاهد الخاصة

 ثالثة اشهر

تمييـــــز المؤسســـــات المعتمـــــد  2
ـــــــى حصـــــــلت  والمؤسســـــــة الت
علـى إرجـاء سـواء فـى توزيـع 

 األعداد أو التقييم الدورى

وضـــــــــــع عالمـــــــــــة مميـــــــــــزة أمـــــــــــام  -
المؤسســـــــــات المعتمـــــــــدة وعالمـــــــــة 
أخــــرى أمــــام المؤسســــات التــــى تــــم 
إرجـــاء قــــرار إعتمادهــــا فــــى موقــــع 

 مكتب تنسيق القبول
مراعـــاة زيـــادة األعـــداد للمؤسســـات  -

عانى من إنخفاض المعتمدة التى ت
 االعداد

 مكتــــب تنســــيق القبــــول 
 
 
 
 

لجنـــــة تحديـــــد األعـــــداد 
 بوزارة التعليم العالى

 شهر 
 
 
 
 

 شهر

ـــــه بعـــــض اإلعتمـــــادات  3 توجي
الماليــة لــدعم أنشــطة البحــث 
العلمـــــى بالكليـــــات والمعاهـــــد 
الخاصـــــــة لمســـــــاعدتها فــــــــى 

تيفاء شــــــــــروط معيــــــــــار إســــــــــ
 البحث العلمى.

وضــــع أليــــة لــــدعم النشــــر العلمــــى  -
بالمؤسســــــــــات الخاصــــــــــة بحيــــــــــث 

وتتحمـــل  %25تتحمـــل المؤسســـة 
% ويتحمـــــل الباحـــــث  25الـــــوزارة 

50% 

ــــــــــــــــــــــــــــــة  اإلدارة المركزي
 للجامعات الخاصة 

ــــــــــــــــــــــــــــــة  اإلدارة المركزي
 للمعاهد الخاصة

 ثالثة أش ر
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 :توصيات موج ه لل يئة القومية لضماا الجودة واإلعتماد -1

ج ة  خطوات التطبيل التوصية م
 التنفيذ

المدى 
 الزمني

تفعيل اإلعتماد  2
المشروط وذلك لتيسير 
األمر على المؤسسات 

وتشجيعها على 
إستكمال إجراءات 

 التوافق مع المعايير .

مراجعــة الئحــة الهيئــة فــى شــأن مــنح  -
 اإلعتماد 

منح المؤسسة اإلعتماد المشـروط إذا  -
ـــــازت  مـــــن مؤشـــــرات كـــــل  %75إجت

 معيار

الهيئـــــــــــــــــــــــــة 
القوميــــــــــــــــــــة 
لضــــــــــــــــــمان 
الجـــــــــــــــــــــودة 

 واإلعتماد

 أشهر ثالثة

دراسة إمكانية إنشاء  3
معايير خاصة 

لمؤسسات التعليم 
العالى تتفق وظروف 
هذه المؤسسات وما 

تخضع له من ضوابط 
 وتشريعات ونظم إدارية.

مراجعة القـوانين واللـوائح والمنشـورات  -
ــيم  التــى تــنظم العمــل بمؤسســات التعل

 العالى الخاص 
تشكيل لجنة من خبراء التعليم العالى  -

الخـــــــاص للمشـــــــاركة فـــــــى صـــــــياغة 
 المعايير 

مراجعـــة المعـــايير قبـــل إطالقهـــا مـــع  -
وزارة التعلـــــــــــــــيم العـــــــــــــــالى لتوحيـــــــــــــــد 

 اإلشتراطات 
 اإلعالن عن المعاييروتفعيلها -

الهيئـــــــــــــــــــــــــة 
القوميــــــــــــــــــــة 
لضــــــــــــــــــمان 
الجـــــــــــــــــــــودة 

 واإلعتماد

 عام كامل
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 الخاصتوصيات موج ه لمؤسسات التعليم العالى  -2
ج ة  خطوات التطبيل التوصية

 التنفيذ
المدى 
 الزمني

العمل على زيادة  -1
الموارد الذاتية 
وتخصيص ميزانية 
سنوية لإلنفاق على 

 أنشطة الجودة 

 دراسة الموارد الحالية للمؤسسة  -
 المؤسسة  \دراسة الفرص المتاحة لزيادة موارد -
عتمادهـا مـن  - صياغة المشروعات المقترحـة وا 

 جهة اإلختصاص 
مــن المـــوارد الجديـــدة  %75تخصــيص نســـبة  -

  لصالح موازنة وحدة ضمان الجودة السنوية

اإلدارات 
الماليــــــــــــــــــــــة 
بمؤسســـــــات 
التعلـــــــــــــــــــــــيم 
العـــــــــــــــــــــــالى 

 الخاص 
 

أشـــــــــــــهر  6
 للتخطيط 

عام دراسـى 
 للتنفيذ 

تفعيل أليات إختيار  -2
نتقاء  القيادات وا 
أعضاء هيئة التدريس 
بما يوفر رأس مال 
بشرى قادر على 
تحقيق رؤية المؤسسة 
ورسالتها وأهدافها 

 اإلستراتيجية 

مراجعــــــة إشــــــتراطات تعيــــــين أعضــــــاء هيئــــــة  -
 التدريس 

وضــــــــــــع الشــــــــــــروط والضــــــــــــوابط المناســــــــــــبة  -
 إلحتياجات الجودة فى التعليم 

 اإلعالن عن طلب أعضاء هيئة تدريس  -
 تطبيق معايير اإلختيار  -
 تنفيذ خطط التدريب ورفع الكفاءة  -
  تطبيق أليات تقييم األداء -

  

بناء نظم ضمان  -3
جودة داخلية فعالة 
بالقدر الذى يضمن 
تحقيق اإلشتراطات 
والمعايير ومشاركة 
كافة العاملين 
وأعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 

واألطراف المعاونة 
 مجتمعية ال

حصر أنشطة ضمان الجودة فـى ضـوء دليـل  -
 اإلعتماد اإلصدار الثالث 

 بناء خريطة العمليات السنوية  -
 كتابة اإلجراءات الموضحة لطبيعة كل نشاط  -
 توزيع التكليفات على العاملين  -
 متابعة تنفيذ األنشطة السنوية  -
إعـــــداد تقـــــارير تنفيـــــذ أنشـــــطة نظـــــام ضـــــمان  -

  الجودة

وحـــــــــــــــــــدات 
ضـــــــــــــــــــــمان 
الجــــــــــــــــــــــودة 
بالمؤسســات 
 التعليمية 

شـــــــــــــــــــهرين 
 للتخطيط 

عــــام كامــــل 
 للتنفيذ 
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ABSTRACT 

The study aims at uncovering the obstacles that face the private 

higher education institutions in Egypt across attaining the quality and 

accreditation standards through the national agency of quality 

accreditation. 

To achieve the study aims, the researchers design a questionnaire 

which includes a group of phrases that measure the sample attitude 

through study variables. Moreover, the researchers depend on mixing 

reading and deriving approaches through theoretical and practical 

methods. The researchers analyze perform data analysis using Croscal-

Wallas test to each question of the study hypothesis questionnaire using 

the study sample composed of 150 units that represent the questionnaire 

correct documents which reflect the results and recommendations 

applicable to the organization (Governmental and Private Universities 

and Institutes and Quality Assurance Units and Centers). 
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The study reflects the following results: 

A number of economic and environmental obstacles exist where its 

treatment depends on activating the role of the higher ministry of 

education and the national agency of quality accreditation of private 

institutions. 

Recommendations: 

1.Unifying the ministry and quality agency standards which will 

contribute strongly in facilitating the organization approval of 

accreditation standards. 

2.Respecting the quality accreditation decrees towards accredited and 

postponed organizations which was prior to accept fresh students and 

update fees in a way that offers required resources to finance quality. 

3.Directing some financial reliance to support scientific research in 

private faculties and institutes in a way to help them achieve 

scientific research accreditation norms.  
 

 


