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  ملخص

ة االقتصاد و ه في كلي املة ومدى تطبيق وم يتناول ھذا البحث موضوع إدارة الجودة الش العل
املة  إلدارية بجامعة األزھر ـ غزة، وقد تعددت الدراسات عنا محاوالت تطبيق إدارة الجودة الش

دء  في المؤسسات األكاديمية عالمياً وإقليمياً ومحلياً، وقد أشارت معظم الدراسات إلى ضرورة الب
تجابة لل ة اس ات التعليمي ي المؤسس املة ف ودة الش وم إدارة الج ق مفھ ي تطبي ة متغيف رات البيئي

ى دراسة  ويسعى  .مستوى إدراك المنتفعين ألھمية الجودة المتالحقة ونتيجة لتزايد ذا البحث إل ھ
ة األزھ ة بجامع وم اإلداري ة االقتصاد والعل تفيدا منمدى تطبيق كلي املة مس اد الجودة الش  ر ألبع

ى الدراسات السابقة اد والجودة بشكل عام وال ة لالعتم ة الوطني ة لمؤسسات  نموذج الھيئ والنوعي
ة التدريسية بشكل خاص التعليم العالي ع أعضاء الھيئ ، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل لجمي

ة  :بحث إلى مجموعة من النتائج أھمھافي الكلية، وقد توصل ال وم اإلداري ة االقتصاد والعل أن كلي
طة ورة متوس ودة بص اد الج ق أبع ود ،تطب دم وج ى ع ث إل ا توصل البح روق كم ة  ف ذات دالل

ـوم  ة االقتصاد والعلــ ي كلي املة ف اد الجودة الش ق أبع دى تطبي ي م رات إحصائية ف تعزى للمتغي
املةالرتبة األكاديمية، : اآلتية ع مجاالت إدارة الجودة الش ى جمي ا . سنوات الخبرة، والعمر عل كم

ر أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى تطبيق أبعاد الجود ة تعزى لمتغي
النظام اإلداري، ثقافة الجودة، البيئة التعلمية (الجامعة المانحة للمؤھل العلمي لبعض أبعاد الجودة 

ة اج والطلب ة والمنھ ام الدراس ة، نظ ودة ) التعليمي اد الج ائية ألبع ة إحص روق ذات دالل ود ف ووج
ة  ، وتوصلت النتائج إلى)موارد المتاحة والھيئة التدريسيةال(األخرى  روق ذات دالل عدم وجود ف

دريس  ة الت ه عضو ھيئ درس في إحصائية في مدى تطبيق أبعاد الجودة تعزى لمتغير القسم الذي ي
اد الجودة ووجود فروق ذات داللة إ) ثقافة الجودة والطلبة(على بعض أبعاد الجودة  حصائية ألبع

أو بيئة التربوية التعلمية والتعليمية النظام اإلداري، الموارد المتاحة، الھيئة التدريسية، ال(األخرى 
ز  :أھمھا ،توصل الباحثون إلى مجموعة من التوصيات). نظام الدراسة والمنھاج ضرورة التركي

ة،  وارد الالزم وفير الم ي ت ة وھ ي الكلي طة ف ة متوس ا بدرج تم تطبيقھ ي ي ودة الت اد الج ى أبع عل
  .التركيز على الھيئة التدريسية والتركيز على الطلبة



 "...... الجودة الشاملة في تطبيق أبعاد إدارة"ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٦٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

Abstract 

The main purpose of this study is to examine the implementation of 
Total Quality Management (TQM) dimensions in the Faculty of 
Economics and Administrative Science in Al Azhar University – Gaza. 
Many studies have been conducted on implementing (TQM) in the 
academic institutions locally ،nationally, and internationally. Most of 
these studies pointed to the importance of implementing (TQM) in the 
education sector in response for rapid environmental changes and 
increasing of customer perception to the importance of quality. The 
previous studies and the Palestinian Accreditation and Quality Assurance 
Commission Model were used as a tool for this study. All the academic 
staff of the Faculty of Economics and Administrative Science were 
included in the study. The study revealed that in general the Faculty is 
implementing (TQM) at a middle level and there is no significant 
statistical differences in the implementation of (TQM) as far as the 
academic degree ،years of experience, and age are concerned for all 
quality dimensions. The study also revealed that there were no significant 
statistical differences in the implementation of (TQM) as far as the 
university that offered the degree is concerned for some quality 
dimensions (management system, quality culture, learning and educational 
environment ،study plan and curriculum, and students) and significant 
statistical differences for the other quality dimensions (Available 
resources ،and academic staff ). The study also revealed that there are no 
significant statistical differences in the implementation of (TQM) as far 
as the department in which the academic staff are teaching for some 
quality dimensions (quality culture, and students) and significant statistical 
differences for the rest of quality management dimensions such 
(management system ،available resources ،academic staff, learning and 
educational environment, and study plan and curriculum). The study 
concluded that there should be more concentration on the quality 
dimensions that are not implemented at a high level such as providing the 
required resources, concentration on the academic staff, and concentrating 
on students.  
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  المقـــدمـــة

ة اھرة عالمي الجودة ظ ام ب ا  ،أصبح االھتم الم توليھ ي الع ات ف ات والحكوم وأخذت المنظم
 ً ر من ا، اھتماماً خاصا ى للكثي ة األول ول أن الجودة باتت الوظيف اتبل ويمكن الق غدت و ،لمنظم

ة ة المتالحق رات البيئي ل المتغي ي ظ اء ف ن البق ا م اة تمكنھ لوب حي ة وأس فة إداري ريعة  ،فلس وس
  .تزايد إدراك المستھلكين لمستوى الجودة فيما يقدم لھم من سلع أو خدماتإضافة إلى   ،التغيير

وم إدارة الجودة الشاملة فلسفة إدارية تنظر إلى المؤسسة بشكل شامل وتعت وتعد ى مفھ مد عل
الم  د الع ى ي ـرت عل ي ظھ ة الت ة الحديث اھيم اإلداري نظم وھي من المف ) Edward Deming(ال

ال االقتصادي والصناعي  ي المج ا ف ت نجاحھ الرغموأثبت وجي، وب اري والتكنول دم  والتج ن ق م
ددت  ث تع ودة حي د للج وم موح ي حول مفھ اق كل د اتف ه ال يوج ودة إال أن ام بموضوع الج االھتم

  .دراسات التي تناولت موضوع الجودة بما في ذلك جودة التعليم الجامعيال
  

  الدراسات العربية

ىترجمة الحتياجات وتوقعات الطالب  بأنھاجودة التعليم ) ٧ص، ١٩٩٥ الرشيد،( عرف  إل
ة أساساخصائص محددة تكون  ا يوافق تطلعات الطلب دريبھم بم يمھم وت ، النجار( ويشير. في تعل

ة إل) ٧٣ص، ١٩٩٩ ى أن إدارة الجودة الشاملة ھي أسلوب متكامل يطبق في جميع فروع المنظم
ن  تفيدين م الب والمس اء الط ة إلرض ل الفرص رق العم راد وف وفر لألف توياتھا لي ة ومس التعليمي

حيث ثبت نجاحھا لتخطيط  ،وھي فعالية تحقق أفضل خدمات تعليمية بحثية بكافة األساليب ،التعلم
وم إدارة الجودة .  إدارتھااألنشطة التعليمية و ى مفھ ي تعرضت إل ات الت دد التعريف بالرغم من تع

  :تشترك في العديد من السمات منھا) ١٧٦-١٣٨، ص ٢٠٠٤ ،نشوان( الشاملة إال أنھا كما أشار

  .  التركيز على تحسين المنتج النھائي ألي نظام .١

 .إدارة الجودة الشاملة ھي فلسفة وإستراتيجية طويلة األمد .٢

 .ج إلى استخدام أساليب ابتكارية والتخطيط األمثلتحتا .٣

 .تحتاج إدارة الجودة الشاملة إلى توفير قيادات فعالة .٤

 .تحتاج إدارة الجودة الشاملة إلى المزيد من الجھد والمنافسة الشديدة .٥

 .تحتاج إدارة الجودة الشاملة إلى ھيكلية ومناھج مالئمة لعملية التطبيق والتنفيذ .٦

  .ودة الشاملة إلى تدريب مستمر لحل المشكالت بأسلوب علميتحتاج إدارة الج .٧

ير اوي( ويش رون، الجرج روط) ١٣٦-١١٥ص ، ٢٠٠٤ ،وآخ اك ش ى أن ھن إلدارة  اإل
  :منھا ،الجودة في التعليم

 .التزام اإلدارة .١

 .العمل باستمرار من اجل تحسين العمليات .٢
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 .التنسيق والتعاون بين األقسام واإلدارات .٣

 .فين في جھود تحسين الجودةإشراك جميع الموظ .٤

 .استخدام المنھج العلمي في حل المشكالت .٥

 .التأكيد على وجوب التمييز بين جھود الفرد وجھود الجماعة .٦

ق إ )١٧٦-١٣٨ص ، ٢٠٠٤ ،نشوان( ويشير ات لتطبي اك متطلب دارة الجودة في إلى أن ھن
  :منھا ،التعليم الجامعي

 .جودة الشاملةدعم وتأييد اإلدارة العليا لنظام إدارة ال .١

 .ترسيخ ثقافة الجودة الشاملة .٢

 .تنمية الموارد البشرية .٣

 .مشاركة جميع العاملين في الجھود المبذولة لتحسين مستوى األداء .٤

 .التعليم والتدريب المستمر لكافة األفراد .٥

ى .٦ رف ال داخليين التع تفيدين ال ات المس املين( احتياج ارجيين) الطالب والع عناصر ( والخ
 .)ليالمجتمع المح

 .تطوير نظام التقويم الذاتي لألداء .٧

 .تطوير نظام معلومات من أجل اتخاذ قرارات سليمة .٨

 .تفويض الصالحيات .٩

  .مشاركة جميع المعنيين في صياغة الخطط واألھداف .١٠

  .استخدام أساليب كمية في اتخاذ القرارات .١١

   ٢٠٠٤،"تصور مقترح لتحسين جودة التعليم الجامعي الفلسطيني"الحولي، ( ويشير
www.qou.edu/homePage/arabic/qulityDepartmentqulityConfernce/pepars
/session2/hawali.htm.) 

ام  إلى أن الدراسات السابقة في موضوع إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي تثبت زيادة االھتم
طينياً، اً وفلس اً وعربي يم عالمي ودة التعل ىبموضوع ج ير ال ي م كما يش وضوع إدارة ضرورة تبن

يم الجامعي الفلسطيني في ظل الظ ول، تطوير التعل يس الق املة بالفعل ول ي الجودة الش روف الت
  :لتحسين جودة التعليم العالي بالمقترحات االتية  يعايشھـا المجتمع وتقدم الحولي

  .إنشاء وحدة للجودة في كل جامعة فلسطينية .١

  .تعزيز البحث العلمي بالجامعات الفلسطينية .٢
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  .اء ھيئة مشتركة للتعاون والتنسيق بين فعاليات كل من سوق العمل والتعليم العاليإنش .٣

  .تحقيق مفھوم المعاصرة في التعليم والوظيفية في البرامج المقدمة .٤

  %.٦٥رفع نسبة القبول في الجامعات الفلسطينية إلى  .٥

  .إنشاء مركز لإلرشاد النفسي واالجتماعي في كل جامعة .٦

ه،( أما ةمدى تط"عالون ة االمريكي ة العربي املة في الجامع ادئ ادارة الجودة الش ق  مب ، "بي
٢٠٠٤  .  

www.qou.edu/homePage/arabic/qulityDepartment/qulityConfernce/pepar
s/session4/mazoz.htm)  
املة في  ي أجريت في مجال إدارة الجودة الش فقد أشار إلى مجموعة من أھم الدراسات الت

  :ومنھا العملية التعليمية

وان  - رقاوي بعن ريم الش ة م املة"دراس الجودة الش دارس ب ارت " ٢٠٠٣ ،إدارة الم ث أش حي
ة في مصر دارس الثانوي املة في الم وأكدت  ،نتائج الدراسة إلى انخفاض إدارة الجودة الش

  .على الرجوع إلى الخبرة في معالجة األمور المدرسية

يم ، إدارة الجودة التعليمية تطوير أداة لقياس"دراسة نعمان الموسوي بعنوان  - مؤسسات التعل
اس مكون من أربع" ٢٠٠٣، العالي اء مقي ى بن مجاالت إلدارة  ةحيث توصلت الدراسة إل

ودة ات الج ي متطلب الي وھ يم الع ي التعل ودة ف رية ،الج وى البش وير الق رار، تط اذ الق  ،اتخ
 .وخدمة المجتمع

وان  - ويلي بعن ا ج ة مھ ة لتح"دراس ات التربوي ةالمتطلب ودة التعليمي ق الج ث " ٢٠٠٢ ،قي حي
داف ار واألھ د األفك ق الجودة ھي تحدي ات تحقي م متطلب ى أن أھ ائج الدراسة إل  ،أشارت نت

ة ،إشراك جميع األطراف المستفيدة اخ التعليمي واإلدارة الواعي ى المن ز  ،التركيز عل التركي
 .والتغذية الراجعة ،التأكيد على التحسين المستمر ،على المخرجات

يبة دراسة خالد - وان ، عش ة السعودية" بعن ة العربي املة في المملك وم إدارة الجودة الش  ،مفھ
ى أن "٢٠٠٠ وم إدارة % ٤٢حيث توصلت الدراسة إل ق مفھ من المنظمات السعودية تطب

 .منھا تخطط لتطبيق مفھوم إدارة الجودة الشاملة% ٢١الجودة الشاملة وان 

ة  - ة وفوزي و نبع ز أب د العزي ة عب وان دراس عد بعن ات "مس ي مؤسس املة ف ودة الش إدارة الج
املة " ١٩٩٨ ،التعليم العالي اھيم إدارة الجودة الش ى مف ى التعرف إل حيث ھدفت الدراسة إل

توصلت الدراسة إلى بناء استراتيجية و. بين الجامعات ومنظمات األعمالومجاالت التعاون 
  .ةإلدارة الجودة الشاملة في الجامعات األھلية األردني

الي في فلسطين"،أبوسنينة( كما قام يم الع رامج التعل ال من سياسة اال:تقييم مؤسسات وب نتق
   ٢٠٠٤، "إلى سياسة التحسين والتطوير التفتيش واإلذعان
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اي اديمي ومع اد األك م بدراسة االعتم اد، ث ة في االعتم يره، وخصائص وسمات التطورات الحديث
  د خلصت الدراسة إلى المالحظات االتيةتطرقت إلى االعتماد في فلسطين، وق

ا  .١ ات ومطالبتھ ى المؤسس يش عل ية التفت طين بنفس ي فلس اد ف ة االعتم دايات عملي مت ب اتس
 .باالستجابة لمتطلبات موضوعة

 .منذ البدايةوجه الجديد إلى عملية تقييم ويني ويحتاج التھناك بدايات جديدة لالعتماد الفلسط .٢

ا للمؤسسة من جوانب جرت  .٣ ذاتي المقترحة تقييم يم ال ة التقي من الضروري أن تشمل عملي
 .العادة على إھمالھا في الماضي

 .التركيز على كفاءة المؤسسات و تقييم قدراتھا على تحقيق أھدافھا التعليمية .٤

ة  .٥ ة مكلف اد عملي ذا ،االعتم او ل اھمة فيھ ن أجل المس ع م اون الجمي ن تع د م ا يجب . ال ب كم
ة  ادة فاعلي ة من أجل زي ات العملي ذ متطلب دة والمبدعة بخصوص تنفي ار الجدي تشجيع األفك

 .عملية االعتماد

ى سيا .٦ ان إل يش و اإلذع ة التفت ن سياس ول م ب التح وير يتطل ين والتط ة التحس والت  س تح
عالي يتم بموجبھا إدماج عملية التقييم ضمن عملية التخطيط جذرية داخل مؤسسات التعليم ال
 .للمؤسسة بشكل عام وشمولي

ائج ھناك توجھات عالمية حديثة في .٧ يم النت ى تقي اد تركز عل ة  االعتم أو المخرجات التعليمي
 .  وكذلك العمليات التعليمية إضافة إلى دراسة المدخالت

دم دي( وق ة الحاسوب" ،العاي رامج ھندس يم ب ة اإلسالمية تقي ي الجامع وم الحاسوب ف ، وعل
٢٠٠٤  .  
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أعدت " تقييم برامج ھندسة الحاسوب وعلوم الحاسوب في الجامعة اإلسالمية"ورقة عمل بعنوان 
اخدم فيھا المنھج الوصفي،لمؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني است عن  وقد تحدث فيھ

روع  ي مش المية ف ة اإلس اركة الجامع ي (مش ي ف يط المؤسس ع التخط وعي ورف يم األداء الن تقي
ة ات ) الجامعات العربي ان من جزيئ ائي، وك م المتحدة اإلنم امج األم ابع للمكتب اإلقليمي لبرن الت

وم الحاسوب م ة الحاسوب وعل رامج ھندس يم ب روع تقي ة المش ن ھيئ ق متخصص م ل فري ن قب
ي  ضمان الجودة للتعليم العالي بالمملكة المتحدة، وعن مشاركة الجامعة اإلسالمية في امتحان دول

ة  ات التعليمي دمات االمتحان ة خ ل مؤسس ن قب دم م ان  (ETS)مق الل امتح ن خ ة م األمريكي
يم حصول الجا (MFT)تخصصي  ة التقي ائج عملي ن نت ان م وم الحاسوب، وك ي عل ى ف ة عل مع

يم في  ق التقي ة فري تقدير جيد حول المعايير األكاديمية، ونوعية فرص التعليم، والحصول على ثق
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ة ايير األكاديمي ودة والمع ين الج مان وتحس دمت. ض ا ق وف( كم دس "، مخل ة الق ة جامع تجرب
  .  ٢٠٠٤، "المفتوحة في ضبط النوعية والجودة

www.qou.edu/homePage/arabic/qulityDepartment/qulityConfernce/pepar
s/session3/shadya.htm) 

تورقة عمل لمؤتمر النوعية في ال ي  تعليم الجامعي الفلسطيني حيث بين ة األھداف الت ذه الورق ھ
ذ  ابقة من رة الس ا خالل الفت ى تجربتھ ا باإلضافة إل ة ومھماتھ أنشئت من أجلھا دائرة ضبط النوعي

ى  كما أنھا قدمت. تھا ونشاطاتھااليانشأتھا من خالل استعراضھا ألھم فع ة الوصول إل وصفاً آللي
وم الجودة ) ١٧٦-١٣٨ص ، ٢٠٠٤ ،نشوان( وقام. نظام الجودة الشاملة في الجامعة ل مفھ بتحلي

طينية  ات الفلس ع الجامع ه وواق ه وأھداف امعي، ومميزات التعليم الج تخدامه ب ات اس املة ومتطلب الش
ك من أجل إلمكانية تطبيقه من خالل تصور مقترح  اديميين، وذل ات المشرفين األك لتحسين كفاي

  .الحصول علي أھم مخرج للنظام التعليمي الجامعي وھم طالب الجامعات الفلسطينية

، "مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعة العربية األمريكية" ،عالونة( كما قام
٢٠٠٤  . 
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ى أن  ائج الدراسة إل بدراسة قدمت لمؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني، وقد أشارت نت

يق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعة العربية األمريكية كانت كبيرة، كما تبين أن درجة تطب
ات  ة متطلب ة مجال تھيئ ة األمريكي ة العربي ا في الجامع املة تطبيق أكثر مجاالت إدارة الجودة الش

  لية التعليمية التعلمية وتطويرھاثم مجال متابعة العم ،الجودة في التعليم

عة إلى انه ال توجد فروق في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامتوصلت الدراسة و
ة رات االتي ة تعزى للمتغي دريس سواء  :العربية األمريكي ة الت ا عضو ھيئ درس فيھ ي ي ة الت الكلي

ة ة أدبي ة أو كلي ة علمي رة، المؤھل العلمي، الجنس، كانت كلي ي تخرج ، سنوات الخب ة الت الجامع
  .  والعمر، ة التي يدرس فيھا عضو ھيئة التدريسالكلي، منھا المشرف

ل د توص ة، ( وق ة "عالون ة العربي ي الجامع املة ف ودة الش ادئ إدارة الج ق مب دى تطبي م
  .٢٠٠٤، "األمريكية
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ة  ات العربي ة الدراس ى أن كاف ي إل املة ف ودة الش ق إدارة الج ة تطبي ى أھمي زت عل ة رك واألجنبي
ود  دة تع ه من فائ ذا األسلوب اإلداري لمال ق ھ العملية التعليمية باإلضافة إلى االستمرار في تطبي

ة  ومن أھم التوصيات التي توصل .على الجامعة والمجتمع ا ضرورة إجراء دراسات مقارن إليھ
، وآخرون، الجرجاوي( وقام. املة في الجامعات الفلسطينيــــةحول مدى تطبيق إدارة الجودة الش

بدراسة مستوى إدراك العاملين بجامعة القدس المفتوحة إلدارة الجودة ) ١٣٦-١١٥ص ، ٢٠٠٤
ين  املة ب املين إلدارة الجودة الش روق في مستوى إدراك الع ه ال توجد ف ى ان الشاملة وتوصل إل
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ة  الذكور واإلناث بينما توجد فروق في املة لصالح فئ املين إلدارة الجودة الش مستوى إدراك الع
  اإلداريين

  
  الدراسات األجنبية

ق ) McCulloch ،1993 ،p.5-11( يشير د تطبي ة المناسبة عن إلى ضرورة استخدام اللغ
الي يم الع ي التعل ودة ف ع ،إدارة الج ل المنتف طلحات مث دخالت ،فمص تج، الم ات،  ،المن المخرج

دعو المؤثرات، صعبة ال ي ت املة الت ادئ الجودة الش تطبيق في التعليم العالي وھذا يتعارض مع مب
ة اأ.  إلى التركيز على المنتفع، القياس، تقليل التكلف د  ،(Chrizmar, 1994, p. 179-190) م فق

م أشار إلى أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي يستوجب ال ى أنھ نظر إلى الطالب عل
ير المنتجون ى ) ,p.27-31 McDaniel ,1994( ويش املة عل ودة الش ز إدارة الج ى أن تركي إل
ذه الفلسفة ،العمليات ي ھ ى تبن .  التحسين المستمر وتقليل التكلفة ھو ما دفع المؤسسات التعليمية إل
ام ا ق ة)  (Chadwick,1995, p.39-44 كم ي جامع املة ف ودة الش ة إدارة الج اوث ( بدراس س
يم، و المرافق و عوامل الجودة في الجامعة، ھم لقياس أ) بانك ذه العوامل جودة التعل م ھ كانت أھ

العامة مثل المكتبة، ولقد كانت ھناك درجة كبيرة من الرضا لدى الطالب الذين تلقوا دروسھم من 
ـودة ـادئ الجــ اد بمب الل االسترش ة ،خ ـداد للدراس ـط واإلع ي التخطيــ ـاعدتھم ف ار. لمس    وأش

)Ray, 1996, p.276-283 ( الي يستوجب يم الع املة في التعل ق إدارة الجودة الش ى أن تطبي إل
ونال م المنتج ى أنھ ى الطالب عل ر إل ي  نظ ة ھ ة التعليمي ع وأن العملي ه المنتف ى أن ع عل والمجتم

ى ) Bryan, 1996, p.3-15(أما .  المنتج الي عل يم الع املة في التعل فقد عرف إدارة الجودة الش
  :المشاركين في العملية التعليمية لة يكون فيھا جميعأنھا فلسفة شام

  .لديھم والء للتطوير المستمر ولديھم رؤية وقيم ومبادئ مشتركة .١

 .لديھم فھم واضح ألھمية مراجعة االحتياجات التعليمية للمنتفعين .٢

 .لديھم فھم ألھمية دور كل فرد لتحقيق رضا المنتفعين من العملية التعليمية .٣

  .ء المنتفعينھناك تقدير ألرا .٤

ا مجموعة من  ، (Cheng and Tam, 1997, p.22-31)أما يم بأنھ فقد عرف جودة التعل
ـة  ـات االستراتيجيـ ي التطلعـ يم والتي تلب البنود والمدخالت والعمليـــات والمخرجات لنظام التعل

ـي ـي والخارجـ ـور الداخلـ ا .  للجمھـ اوالت) ,p.325-333 Koch ,2003(أم ر أن مح د ذك  فق
طوير الجودة النجاح المطلوب بسبب تركيز جھود ت لجودة في التعليم العالي لم تالقتطبيق إدارة ا

ة ر االكاديمي ول والتسجيل على الجوانب غي ع الرسوم، والقب ل دف ائدة في المجال ، مث ة الس الثقاف
املة ع في ، األكاديمي غير داعمة لتطبيق إدارة الجودة الش د من ھو المنتف المجال وصعوبة تحدي

 .التعليمي
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 مشكلة البحث

  :ويمكن حصر مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالية

ة نظر  .١ ة من وجھ وم اإلداري ة االقتصاد والعل ي كلي املة ف اد الجودة الش ق أبع دى تطبي ا م م
  أعضاء الھيئة التدريسية فيھا؟

ة االقتصاد ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى تطبيق أبعاد الجودة الشا .٢ ملة في كلي
رات  ا التدريسية تعزى لمتغي والعلوم اإلدارية بجامعة األزھر من وجھة نظر أعضاء ھيئتھ

ة ،العمر، الجنس رة التدريسية ،الرتبة األكاديمي ا  ،عدد سنوات الخب نح منھ ي م ة الت الجامع
 .والقسم الذي يدرس فيه عضو ھيئة التدريس، المؤھل العلمي

  
  أھداف البحث

ة  الكشف .١ ة بجامع وم اإلداري ة االقتصاد والعل املة في كلي اد الجودة الش ق إبع عن مدى تطبي
  .األزھر من وجھة نظر أعضاء الھيئة التدريسية فيھا

الفروق في مدى تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  التعرف الى .٢
نس رات الج ا لمتغي ر وفق ة األزھ ر، بجامع ةالرت، العم ة األكاديمي رة ، ب نوات الخب دد س ع

ية ي، التدريس ا المؤھل العلم نح منھ ي م ة الت ة ، الجامع ه عضو ھيئ درس في ذي ي م ال والقس
 .التدريس

ي  .٣ املة ف ودة الش اد الج ق أبع ز تطبي ل تعزي ن اج ين م ات والتوصيات للمعني ديم االقتراح تق
 .الكلية

  
  فرضيات البحث

اد ) α = 0.05( ستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م .١ ق أبع في مدى تطبي
ا التدريسية  الجودة الشاملة في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية من وجھة نظر أعضاء ھيئتھ

  .تعزى لمتغير الجنس

اد ) α = 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .٢ ق أبع في مدى تطبي
ا التدريسية  الجودة الشاملة في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية من وجھة نظر أعضاء ھيئتھ
  .تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية

اد ) α = 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .٣ ق أبع في مدى تطبي
ا التدريسية  الجودة الشاملة في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية من وجھة نظر أعضاء ھيئتھ

  .ير عدد سنوات الخبرة في التدريستعزى لمتغ
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اد ) α = 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .٤ ق أبع في مدى تطبي
ا التدريسية  الجودة الشاملة في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية من وجھة نظر أعضاء ھيئتھ

  .تعزى لمتغير الجامعة التي منح منھا المؤھل العلمي

اد ) α = 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق .٥ ق أبع في مدى تطبي
ا التدريسية  الجودة الشاملة في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية من وجھة نظر أعضاء ھيئتھ

  .تعزى لمتغير القسم الذي يدرس فيه عضو ھيئة التدريس

اد ) α = 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .٦ ق أبع في مدى تطبي
ا التدريسية  الجودة الشاملة في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية من وجھة نظر أعضاء ھيئتھ

  .تعزى لمتغير العمر
  

  أداة البحث

ابقة ات الس ى الدراس اد عل م االعتم ودة ، ت اد والج ة لالعتم ة الوطني وذج الھيئ د نم وبالتحدي
تمارة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي الت يم الفلسطينية في تصميم اس ابعة لوزارة التربية والتعل

ة  ة بجامع وم اإلداري ة االقتصاد والعل ي كلي املة ف اد الجودة الش ق أبع اس مدى تطبي استقصاء لقي
ة . فقرة ٨٥و  أبعاد رئيسة ٧كونت االستمارة من ت. األزھر تم دمج بعض األبعاد في نموذج الھيئ

ة  اد والنوعي ة لالعتم ذا الوطني ي ھ ابقة ف ات الس ى الدراس ادا عل رى اعتم اد أخ افة أبع م إض وت
  .المجال

  
  صدق المقياس

  :اختبار صدق األداة بالطرق االتيةقام الباحثون ب

 الصدق الظاھري .١

ن  دد م ى ع ھا عل الل عرض ن خ اً م ث ظاھري دق أداة البح ن ص د م احثون بالتأك ام الب ق
علمي واإلحصاء والمختصين في إدارة الجودة المختصين في اإلدارة والتربية، ومناھج البحث ال

اء  د من انتم م التأك تبانة حيث ت الشاملة في التعليم العالي، وقد أجريت بعض التعديالت على االس
  .كل عبارة للبعد وكذلك وضوح الصياغة والتعليمات

 الصدق الداخلي .٢

امالت اال اد مع ين كل قام الباحثون بحساب الصدق الداخلي لالستبانة من خالل إيج اط ب رتب
اس ة للمقي ة الكلي د والدرج ن ، بع ة م ة تجريبي ى عين ات عل احثون الصدق والثب رى الب ث أج حي

  .يوضح ذلك) ١(رقم أعضاء الھيئة التدريسية في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية والجدول 
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  .معامالت االرتباط بيرسون بين أبعاد القياس و الدرجة الكلية للمقياس ):١(جدول 

  قيمة معامل االرتباط البعد  لرقما

  *٠.٧٣  النظام اإلداري  .١
  *٠.٨٥ ثقافة الجودة .٢
  *٠.٧٨  الموارد المتاحة  .٣
  *٠.٧٣  الھيئة التدريسية  .٤
  *٠.٦٢  البيئة التربوية التعلمية التعليمية  .٥
 *٠.٧١  نظام الدراسة والمنھاج .٦
  *٠.٦٦  الطلبة  .٧

  .)α =0.01(لة دال إحصائيا عند مستوى الدال *

وق ) ١(رقم يتضح من الجدول  ى  0.62أن معامالت ارتباط بيرسون جميعا ف دل عل ذا ي وھ
  .أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الصدق تطمئن الباحثون إلى تطبيقھا على عينة الدراسة

  
  ثبات المقياس

را رد أو األف نفس الف ائج ل ى إعطاء نفس النت اس عل درة المقي ا تكررت الثبات يعني ق د إذا م
اس ة القي غ . عملي اخ حيث بل ا كرونب تخدام معامل ألف اس باس ات المقي د من ثب احثون بالتأك ام الب ق

ام  اط الع احثون ) 0.79(معامل االرتب ام الب م ق اس، ث ى صالحية المقي ات يشير إل وھو معامل ثب
د الدراسة  اد السبعة قي د من األبع م والجدول بحساب معامالت ثبات ألفا كرونباخ لكل بع  )٢(رق

  .يوضح ذلك

  .معامالت الثبات ألبعاد الدراسة :)٢(جدول 

  معامل ثبات ألفا كرونباخ البعد الرقم

  0.67 النظام اإلداري .١
  0.98 ثقافة الجودة  .٢
  0.85  الموارد المتاحة  .٣
 0.94  الھيئة التدريسية .٤
  0.88  البيئة التربوية التعلمية التعليمية  .٥
  0.51 راسة والمنھاجنظام الد .٦
 0.91 الطلبة  .٧

 0.79  الدرجة الكلية 
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ى أن  0.51أن معامالت ألفا كرونباخ جميعا فوق  )٢(رقم يتضح من الجدول  دل عل ذا ي وھ
  .ةإلى تطبيقھا على عينة الدراس ة عالية من الثبات تطمئن الباحثيناالستبانة تتمتع بدرج

  
 منھج الدراسة

ة ال ذه الدراس ي ھ تخدم ف ةاس ذه الدراس داف ھ داني المناسب ألھ نھج الوصفي المي و ، م وھ
ا  المنھج الذي يھدف إلى وصف الظاھرة ا وتفسيرھا وربطھ م تحليلھ ع ومن ث ا ھي في الواق كم

  .بالظواھر األخرى
 

 مجتمع وعينة الدراسة

وم  ة اإلقتصاد والعل املين في كلي دريس الع ة الت تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ھيئ
ام وھياإلد ال: ارية في جامعة األزھر بغزة والتي تتكون من خمسة أقس وقسم ، قسم إدارة األعم

ي بة، اإلحصاء التطبيق م المحاس م اإلقتصاد، وقس ية، وقس وم السياس م العل غ، وقس د بل ع  وق مجتم
دعضو ھيئة تدريس ، 30الدراسة  د التحقق من صدقھا وق ا وزعت أداة الدراسة بع ى وثباتھ  عل

، عضوا) 28(واستجاب منھم ، جميعھم التدريس في كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية أعضاء ھيئة
هو ال اجابات دم اكتم دھم لع تبعد أح ذاو، اس ل  ب الحة للتحلي تبانات الص دد اإلس بح ع ) 27(أص

ـاستبان بته ، ةـ ا نس كلت م ة%) 90(ش ع األصلي للدراس ن المجتم دول ، م م والج يوضح  )٣(رق
  .غيرات المستقلةخصائص العينة حسب المت

  .يوضح خصائص عينة الدراسة على ضوء المتغيرات المستقلة ):٣(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  رـــــــــــيــغـمتـال

  الجنس

  92.6  25  ذكر

 7.4  2  أنثى

  100  27  المجموع

 الفئة العمرية

20-29  1  3.7  

30-39  10  37  

40-49  9  33.3  

  25.9  7  عام فأكثر 50

  100  27  وعــــالمجم



 ٧٧٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التلباني وآخروننھاية 

 ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )٣(تابع جدول رقم ... 

  النسبة المئوية  العدد  رـــــــــــيــغـمتـال

  الحالة االجتماعية

  100  27  متزوج

  0  0  أعزب

  100  27  وعــــالمجم

  الرتبة األكاديمية

  3.7  1  أستاذ

  7.4  2  أستاذ مشارك

  44.4  12  أستاذ مساعد

  44.4  12  مدرس

  0  0  معيد

  100  27 وعــــالمجم

  سنوات الخبرة

  0  0  أعوام 3أقل من 

  33.3  9  أعوام 7-3من 

  22.2  6  عام 11-8من 

  44.4  12  عام فأكثر 12

  100  27  وعــــالمجم

 مانحةالالجامعة 
  لمؤھل العلميل

  48.1  13  جامعة عربية

  11.1  3  جامعة أمريكية

  22.2  6  جامعة أوروبية

  14.8  4  جامعة فلسطينية

  3.7  1  ىأخر

  100  27  وعــــالمجم

  القسم الذي يدرس فيه
  عضو ھيئة التدريس

  22.2  6  إدارة أعمال

  14.8  4  إحصاء تطبيقي

  18.5 5  محاسبة

  25.9  7  اقتصاد

  18.5  5  علوم سياسية

  100  27 وعــــالمجم
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 المعالجة اإلحصائية

نامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية تم ترميز إدخال البيانات إلى الحاسب اآللي باستخدام البر
)Spss ( ا ول خالي د ط ة ولتحدي ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس تخدام المتوس م اس ث ت حي

ى ) 1=4-5(تم حساب المدى ) الحدود الدنيا والعليا( مقياس ليكرت الخماسي م تقسيمه عل ومن ث
ة أي  ى طول الخلي اس للحصول عل ذه وب5=0.80) ÷4(أكبر قيمة في المقي م إضافة ھ ك ت د ذل ع

ى ) بداية المقياس و ھي واحد صحيح( القيمة إلى أقل قيمة في المقياس د الحد األعل ك لتحدي و ذل
  : و ھكذا أصبح طول الخاليا كما ياتي لھذه الخلية

  .  ال تطبق 1-1.80من  -
  .  تطبق بدرجة قليلة 1.80-2.60أكبر من  -
  .  تطبق بدرجة متوسطة 2.60-3.40أكبر من  -
  .  تطبق بدرجة كبيرة 3.40-4.20من  أكبر -
  .  تطبق بدرجة كبيرة جدا  4.20-5أكبر من  -

اين األحادي  ل التب م استخدام تحلي ذلك ت رات (ANOVA) وك روق لمتغي ة الف ة دالل لمعرف
ة المانحة للمؤھل العلمي ، الرتبة األكاديمية وعدد سنوات الخبرة في التدريس ر ، والجامع ومتغي

  .وكذلك العمر، ه عضو ھيئة التدريسالقسم الذي يدرس في
  

 عرض النتائج ومناقشتھا

ى ذي ينص عل ة االقتصاد  :السؤال األول وال املة في كلي اد الجودة الش ق أبع ا مدى تطبي م
ة عن  ا؟ ولإلجاب ة التدريسية فيھ والعلوم اإلدارية في جامعة األزھر من وجھة نظر أعضاء الھيئ

اد ج المتوسطات الحاھذا السؤال تم استخر د من األبع ة لكل بع ات المعياري سابية وكذلك االنحراف
  .)4جدول (وكذلك الدرجة الكلية لألبعاد مجتمعة ، التي شملتھا الدراسة

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة حسب  ):4(جدول 
  .أبعاد الدراسة و الدرجة الكلية

  درجة التطبيق  االنحراف المعياري  *الحسابيالمتوسط  البعـــــد  الرقم

  كبيرة  0.65  3.46  النظام اإلداري 1
  كبيرة  0.65 4.02  ثقافة الجودة  2
  متوسطة 0.82  2.82 الموارد المتاحة  3
  متوسطة  0.74 3.20  الھيئة التدريسية  4
  كبيرة  0.55 3.48 البيئة التربوية التعلمية التعليمية 5
  كبيرة  0.63  3.58  جنظام الدراسة والمنھا  6
  متوسطة  0.66  3.13 الطلبة  7
  متوسطة  0.58  3.38 الدرجة الكلية  
  درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة   *
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اد  ي األبع ى متوسط ف ى أعل ودة حصلت عل ة الج اله أن ثقاف دول أع الل الج ن خ يتضح م
رة، السبعة ق كبي ك ن، وكانت درجة التطبي ي ذل اج وبدرجةويل رة ظام الدراسة والمنھ . ايضا كبي

ق  ة ودرجة تطبي ة والنظام اإلداري بمتوسطات مرتفع ة التعليمي ة التعلمي ة التربوي ك البيئ وتال ذل
ابع ) الھيئة التدريسية( أما بالنسبة للبعد الرابع. كبيرة د الس ة(والبع د الثالث) الطلب وارد ( والبع الم
ق متوسطة فقد) المتاحة ل وبدرجة تطبي د ، حصلت على متوسطات اق وارد المتاحة وق كانت الم

 .من حيث المتوسط ودرجة التطبيقاقل األبعاد 

اد  :السؤال الثاني والذي ينص على ق أبع ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى تطبي
ا  الجودة الشاملة في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة األزھر من وجھة نظر أعضاء ھيئتھ

رات ال زى لمتغي ية تع ة التدريس ية، الجامع رة التدريس نوات الخب دد س ة، ع ة األكاديمي ر، الرتب عم
  :ياتيوھي كما  المانحة للمؤھل العلمي، و التخصص، وانبثقت عن ھذا السؤال خمس فرضيات

د مستوى  :الفرضية األولى والتي تنص على  :أوالً  ة إحصائية عن روق ذات دالل ال توجد ف
ة من في مدى تطبيق أبعاد  )α =0.05(الداللة  وم اإلداري ة االقتصاد والعل الجودة الشاملة في كلي

ة ة األكاديمي ر الرتب ا التدريسية تعزى لمتغي ومن أجل فحص صحة ، وجھة نظر أعضاء ھيئتھ
ية المتعل تخدامالفرض م اس ة ت ة األكاديمي ر الرتب ة بمتغي ادي ق اين األح ل التب ) ANOVA( تحلي

  .يوضح ذلك) 5(ودة الشاملة و الجدول رقم لمعرفة الفروق اإلحصائية في تطبيق أبعاد الج

ة  ):5(جدول  ر الرتب نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق ألبعاد الجودة الشاملة حسب متغي
  .األكاديمية

  مصدر التباين األبعاد
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  *الداللة

  اإلداري النظام

  0.11  3 0.32  ين المجموعاتب

0.46 

0.23  0.87  

داخل 
 23  10.60  المجموعات

  26 10.92  وعــــالمجم

  ثقافة الجودة

  0.22  3  0.65  بين المجموعات

0.45  

0.48  0.70  

داخل 
  23  10.34  المجموعات

  26  10.99  وعــــالمجم



 "...... الجودة الشاملة في تطبيق أبعاد إدارة"ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٨٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )٥(تابع جدول رقم ... 

  مصدر التباين األبعاد
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  *الداللة

  الموارد

  المتاحة

  0.44  3  1.31  بين المجموعات

0.70  

0.63  0.61  

داخل 
  23 16.12  المجموعات

  26  17.43  وعــــالمجم

  الھيئة

  التدريسية

  0.26  3  0.77  بين المجموعات

0.59  

0.43  0.73  

داخل 
  23  13.60  اتالمجموع

  26  14.37  وعــــالمجم

البيئة 
التربويةالتعلمية 

  والتعليمية

بين 
  المجموعات

0.47  3  
0.16  

0.32  

0.49  0.69  

داخل 
  23  7.26  المجموعات

  26  7.73 وعــــالمجم

  نظام الدراسة

  والمنھاج

  0.31  3  0.92  بين المجموعات

0.41  

0.74  0.54  

داخل 
  23  9.49  المجموعات

  26 10.41  وعــــالمجم

  الطلبة

  0.26  3 0.79  بين المجموعات

0.46  

0.57  0.64  

داخل 
  23  10.54  المجموعات

  26  11.32  وعــــالمجم

  الدرجة الكلية

  0.04  3  0.11 بين المجموعات

0.37 

0.10  0.96  

داخل 
  23  8.57 المجموعات

  26 8.68  وعــــالمجم

  .)α =0.05(ائيا عند مستوى الداللة دال إحص *



 ٧٨١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التلباني وآخروننھاية 

 ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ائج الموضحة في الجدول السابق  ة إحصائية ) 5(أظھرت النت روق ذات دالل عدم وجود ف
وم) α =0.05(عند مستوى الداللة  ة االقتصاد و العل  في مدى تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في كلي

ع  ى جمي ة عل ة األكاديمي ر الرتب ية تعزى لمتغي ا التدريس ة نظر أعضاء ھيئتھ ن وجھ ة م اإلداري
ة اإلحصائية  يم مستوى الدالل ع ق مجاالت إدارة الجودة الشاملة، و الدرجة الكلية حيث كانت جمي

    .و ھذا يشير إلى قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير الرتبة األكاديمية) 0.05(أعلى من 

نص   :اً ـيـانـث ي ت ة والت هالفرضية الثاني ى ان د  عل ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ال توج
ة  توى الدالل وم  )α =0.05(مس ة االقتصاد و العل ي كلي املة ف ودة الش اد الج ق أبع دى تطبي ي م ف

دريس ، اإلدارية من وجھة نظر أعضاء ھيئتھا التدريسية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة في الت
د استخدم  ومن دريس فق رة في الت ر عدد سنوات الخب ة بمتغي أجل فحص صحة الفرضية المتعلق

املة  )ANOVA( تحليل التباين األحادي اد الجودة الش ق أبع لمعرفة الفروق اإلحصائية في تطبي
  .يوضح ذلك) 6(والجدول رقم 

ملة حسب متغير عدد نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق ألبعاد الجودة الشا ):6(جدول 
  .سنوات الخبرة في التدريس

  مصدر التباين األبعاد
مجموع 
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
  *الداللة

 النظام
  اإلداري

  0.68  0.40  0.18  2  0.35  بين المجموعات

  0.44  24  10.58  داخل المجموعات

 26  10.93  المجموع

  لجودةثقافة ا

  0.41  0.94  0.40  2  0.80  بين المجموعات

  0.43  24  10.19  داخل المجموعات

وع  26 10.99 المجم

 الموارد
  المتاحة

  0.27  1.37  0.90  2  1.79  بين المجموعات

  0.65  24  15.65  داخل المجموعات

وع  26 17.44 المجم

 الھيئة
  التدريسية

  0.67 0.41  0.24  2  0.48 بين المجموعات

  0.58  24  13.89  داخل المجموعات

وع  26 14.37 المجم



 "...... الجودة الشاملة في تطبيق أبعاد إدارة"ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٨٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٦(تابع جدول رقم ... 

  مصدر التباين األبعاد
مجموع 
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
  *الداللة

البيئة 
 التربوية
التعلمية 
  والتعليمية

  0.26  1.45  0.42  2  0.83  بين المجموعات

  0.29  24  6.90  خل المجموعاتدا

  26  7.73  المجموع

 نظام الدراسة
  والمنھاج

  0.38  1.00  0.40  2  0.80  بين المجموعات

  0.40  24  9.61  داخل المجموعات

وع  26 10.41 المجم

  الطلبة

  0.50  0.71  0.32  2  0.64  بين المجموعات

  0.45  24  10.69  داخل المجموعات

  26  11.32  المجموع

  الدرجة الكلية

  0.47 0.79  0.27 2  0.54  بين المجموعات

 0.34 24  8.14 داخل المجموعات

  26  8.68 المجموع

  .)α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة  *

ائج الموضحة في الجدول السابق  ة إحصائية ) 6(أظھرت النت روق ذات دالل عدم وجود ف
وم ) α =0.05(عند مستوى الداللة  ة االقتصاد و العل في مدى تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في كلي

دريس  رة في الت اإلدارية من وجھة نظر أعضاء ھيئتھا التدريسية تعزى لمتغير عدد سنوات الخب
ة  يم مستوى الدالل ع ق على جميع مجاالت إدارة الجودة الشاملـة، و الدرجة الكلية حيث كانت جمي

ن  ى م ائية أعل دد ) 0.05(اإلحص ر ع ة بمتغي فرية المتعلق ية الص ول الفرض ى قب ير إل ذا يش وھ
  .  سنوات الخبرة في التدريس

ـثـثال نص   :اً ـ ي ت ة والت هالفرضية الثالث ى ان د  عل ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ال توج
ة  توى الدالل وم  )α =0.05(مس ة االقتصاد و العل ي كلي املة ف ودة الش اد الج ق أبع دى تطبي ي م ف

، من وجھة نظر أعضاء ھيئتھا التدريسية تعزى لمتغير الجامعة المانحة للمؤھل العلمياإلدارية 
د استخدم  ة المانحة للمؤھل العلمي فق ر الجامع ة بمتغي ومن أجل فحص صحة الفرضية المتعلق



 ٧٨٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التلباني وآخروننھاية 

 ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

املة  ) ANOVA( تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق اإلحصائية في تطبيق أبعاد الجودة الش
  .يوضح ذلك) 7( و الجدول رقم

دول  ر   ):7(ج املة حسب متغي ودة الش اد الج روق ألبع ة الف ادي لدالل اين األح ل التب ائج تحلي نت
  .الجامعة المانحة للمؤھل العلمي

  مصدر التباين األبعاد
وع  مجم
  المربعات

درجات 
  الحرية

ط  متوس
  المربعات

) ف(قيمة 
 المحسوبة

توى  مس
  *الداللة

 النظام
  اإلداري

 0.11 2.17  0.77  4 3.09  تبين المجموعا

  0.36  22  7.83  داخل المجموعات

  26  10.93  المجموع

  ثقافة الجودة

  0.26  1.41  0.56  4  2.24  بين المجموعات

  0.40 22  8.75 داخل المجموعات

  26 10.99  المجموع

الموارد 
  لمتاحةا

  0.01  4.55  1.97  4  7.90  بين المجموعات

  0.43  22  9.54  داخل المجموعات

  26  17.44  المجموع

 الھيئة
  التدريسية

  0.01  4.92  1.70  4  6.79  بين المجموعات

  0.35  22  7.58  داخل المجموعات

  26  14.37  المجموع

البيئة 
 التربوية
التعلمية 
  والتعليمية

  0.17  1.78  0.47  4  1.89  بين المجموعات

  0.27  22 5.84 داخل المجموعات

  26  7.73  المجموع

نظام 
 الدراسة
  والمنھاج

 0.36  1.14  0.445  4  1.79 بين المجموعات

  0.39  22  8.62  داخل المجموعات

  26  10.41  المجموع



 "...... الجودة الشاملة في تطبيق أبعاد إدارة"ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٨٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٧(تابع جدول رقم ... 

  مصدر التباين  األبعاد
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
  *الداللة

  الطلبة

  0.09  2.36  0.85  4  3.40  ن المجموعاتبي

  0.36  22  7.92  داخل المجموعات

  26  11.32  المجموع

الدرجة 
 الكلية

  0.04  2.92  0.75  4  3.01  بين المجموعات

  0.26  22 5.67  داخل المجموعات

  26  8.68 المجموع

  .)α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة  *

ائج الموضح ة إحصائية ) 7(ة في الجدول السابق أظھرت النت روق ذات دالل عدم وجود ف
وم ) α =0.05(عند مستوى الداللة  ة االقتصاد و العل في مدى تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في كلي

ة المانحة للمؤھل العلمي  ر الجامع اإلدارية من وجھة نظر أعضاء ھيئتھا التدريسية تعزى لمتغي
ى كل من النظام اإلداري وث اج عل ة ونظام الدراسة و المنھ ة التعليمي ة التعلمي ة الجودة والبيئ قاف

ى من  والطلبة ا أعل ة اإلحصائية لھ يم مستوى الدالل ى ) 0.05(حيث كانت جميع ق ذا يشير إل وھ
بينما يتضح ، قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير الجامعة المانحة للمؤھل العلمي لھذه األبعاد

في مدى تطبيق أبعاد الجودة ) α =0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة ذات  اأن ھناك فروق
ة وم اإلداري ا التدريسية - الشاملة في كلية االقتصاد والعل ة نظر أعضاء ھيئتھ تعزى  - من وجھ

ة التدريسية والدرجة  على كل من، لمتغير الجامعة المانحة للمؤھل العلمي الموارد المتاحة والھيئ
ل من ، اسالكلية للمقي ا أق ة اإلحصائية لھ يم مستوى الدالل ى ) 0.05(حيث كانت ق ذا يشير إل وھ

  .  رفض الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير الجامعة المانحة للمؤھل العلمي لھذه األبعاد

اً  نص عل  :رابع ي ت ة والت هالفرضية الرابع د  ى ان ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ال توج
ة  توى الدالل وم  )α =0.05(مس اد والعل ة االقتص ي كلي املة ف ودة الش اد الج ق أبع دى تطبي ي م ف

ه عضو تعزى لمتغير القسم  - من وجھة نظر أعضاء ھيئتھا التدريسية - اإلدارية درس في ذي ي ال
ه عضو .  ھيئة التدريس درس في ذي ي ر القسم ال ة بمتغي ومن أجل فحص صحة الفرضية المتعلق
م استخدام ھيئة التدريس ل الت ت اين األحادي تحلي روق اإلحصائية في ) ANOVA(ب ة الف لمعرف

  .يوضح ذلك) 8(تطبيق أبعاد الجودة الشاملـة والجدول رقم 



 ٧٨٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التلباني وآخروننھاية 

 ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ر القسم  ):8(جدول   نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق ألبعاد الجودة الشاملة حسب متغي
 .الذي يدرس فيه عضو ھيئة التدريس

  مصدر التباين  األبعاد
وع  مجم

  ربعاتالم
درجات 
  الحرية

ط  متوس
  المربعات

ة  ) ف(قيم
  المحسوبة

مستوى 
  *الداللة

 النظام
  اإلداري

  0.01 4.38  1.21  4 4.84  بين المجموعات

  0.28  22 6.08  داخل المجموعات

  26  10.92  المجموع

  ثقافة الجودة

  0.07  2.53  0.87  4  3.46  بين المجموعات

  0.34  22  7.53  داخل المجموعات

  26  10.99  المجموع

الموارد 
  المتاحة

  0.00  7.39  2.50  4  10.00  بين المجموعات

  0.34  22  7.44  داخل المجموعات

  26  17.44  المجموع

 الھيئة
  التدريسية

  0.02  3.70  1.45  4  5.78  بين المجموعات

  0.39  22  8.59  داخل المجموعات

  26  14.37 المجموع

البيئة 
 التربوية

تعلمية ال
  والتعليمية

  0.00  5.18  0.94  4  3.75  بين المجموعات

  0.18  22  3.98  داخل المجموعات

  26  7.73  المجموع

نظام 
 الدراسة
  والمنھاج

  0.01  4.07  1.11 4  4.43  بين المجموعات

  0.27  22  5.99  داخل المجموعات

  26  10.42 المجموع



 "...... الجودة الشاملة في تطبيق أبعاد إدارة"ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٨٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )٨(تابع جدول رقم ... 

  التباين مصدر  األبعاد
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  *الداللة

  الطلبة

  0.08  2.37  0.85  4  3.41  بين المجموعات

 0.36  22 7.91  داخل المجموعات

  26  11.32  المجموع

الدرجة 
 الكلية

  0.00  5.93  1.13  4  4.50  بين المجموعات

  0.19  22 4.18  داخل المجموعات

  26  8.68  المجموع

  .)α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة  *

ائج الموضحة في الجدول السابق  ة إحصائية ) 6(أظھرت النت روق ذات دالل عدم وجود ف
وم ) α =0.05(عند مستوى الداللة  ة االقتصاد والعل املة في كلي في مدى تطبيق أبعاد الجودة الش

ة اإلدارية من وجھة نظ ر أعضاء ھيئتھا التدريسية تعزى لمتغير القسم الذي يدرس فيه عضو ھيئ
ا  ة اإلحصائية لھ يم مستوى الدالل ع ق التدريس على كل من ثقافة الجودة و الطلبة حيث كانت جمي

ه ) 0.05(أعلى من  درس في ذي ي وھذا يشير إلى قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير القسم ال
اك فروق، ھذه األبعادعضو ھيئة التدريس ل د مستوى  ابينما يتضح أن ھن ة إحصائية عن ذات دالل

ة من ) α =0.05(الداللة  وم اإلداري ة االقتصاد والعل في مدى تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في كلي
دريس ، وجھة نظر أعضاء ھيئتھا التدريسية ة الت ه عضو ھيئ درس في ذي ي تعزى لمتغير القسم ال

ام اإل ن النظ ل م ى ك ـة، داريعل وارد المتاحـ ية، والم ة التدريس ة ، والھيئ ة التعلمي ة التربوي والبيئ
اج، ونظام الدراسة، والتعليمية ة  ، والمنھ يم مستوى الدالل اس حيث كانت ق ة للمقي والدرجة الكلي

ر القسم ) 005(اإلحصائيـة لھــا أقل من  ة بمتغي وھذا يشير إلى رفض الفرضية الصفرية المتعلق
 .  فيه عضو ھيئة التدريس لھذه األبعادالذي يدرس 

هالفرضية الخامسة والتي تنص   :خامساً  ى ان د  عل ة إحصائية عن روق ذات دالل ال توجد ف
ة توى الدالل وم  )α =0.05(مس اد والعل ة االقتص ي كلي املة ف ودة الش اد الج ق أبع دى تطبي ي م ف

راإلدارية من وجھة نظر أعضاء ھيئتھا التدريسية تعزى لمتغير الع اين ، م ل التب م استخدام تحلي ت
م ) ANOVA( األحادي املة والجدول رق لمعرفة الفروق اإلحصائية في تطبيق أبعاد الجودة الش

  .يوضح ذلك) 7(



 ٧٨٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التلباني وآخروننھاية 

 ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق ألبعاد الجودة الشاملة حسب متغير العمر ):9(جدول 

  مصدر التباين األبعاد
وع  مجم
  المربعات

ات درج
  الحرية

ط  متوس
  المربعات

) ف(قيمة 
 المحسوبة

توى  مس
  *الداللة

النظام 
  اإلداري

  0.78 0.37  0.17  3  0.50  بين المجموعات

  0.45  23  10.42 داخل المجموعات

  26  10.93  المجموع

  ثقافة الجودة

  0.24 1.51  0.60  3  1.81  بين المجموعات

  0.40  23  9.18  داخل المجموعات

  26 10.99  المجموع

الموارد 
  المتاحة

  0.91  0.17  0.13  3  0.38  بين المجموعات

  0.74  23  17.05  داخل المجموعات

  26 17.44  المجموع

الھيئة 
  التدريسية

  0.47  0.87  0.49  3  1.47  بين المجموعات

  0.56  23  12.90  داخل المجموعات

  26  14.37 المجموع

البيئة 
 التربوية
التعلمية 
  والتعليمية

  0.90  0.19  0.06  3  0.19  بين المجموعات

  0.33  23  7.54  داخل المجموعات

  26  7.73 المجموع

 نظام الدراسة
  والمنھاج

  0.53  0.75  0.31  3  0.93  بين المجموعات

  0.41  23  9.48  داخل المجموعات

  26  10.41  المجموع

 الطلبة

  0.78  0.37  0.17  3  0.52  بين المجموعات

  0.47  23  10.81 داخل المجموعات

  26  11.33  المجموع

  الدرجة الكلية

  0.86  0.24 0.09  3  0.27  بين المجموعات

  0.37  23  8.41  داخل المجموعات

  26  8.68 المجموع



 "...... الجودة الشاملة في تطبيق أبعاد إدارة"ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٨٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ائج الموضحة في الجدول السابق  ة إحصائية ) 7(أظھرت النت روق ذات دالل عدم وجود ف
وم ) α =0.05(عند مستوى الداللة  ة االقتصاد والعل املة في كلي في مدى تطبيق أبعاد الجودة الش

ع مجاالت إدارة  ى جمي ر العمر عل اإلدارية من وجھة نظر أعضاء ھيئتھا التدريسية تعزى لمتغي
ن  ى م ائية أعل ة اإلحص توى الدالل يم مس ع ق ت جمي ث كان ة حي ة الكلي املة، والدرج ودة الش الج

  .العمر لفرضية الصفرية المتعلقة بمتغيرل اوھذا يشير إلى قبو) 0.05(
  

 االستنتاجات

اد  ة االقتص ي كلي ودة ف اد الج ق أبع وع تطبي ة لموض ة والتطبيقي ة التحليلي فرت الدراس أس
  :والعلوم اإلدارية في جامعة األزھر بغزة عن النتائج التالية

ة - املة في كلي اد الجودة الش ق أبع ة لتطبي ائج أن الدرجة الكلي وم  أظھرت النت االقتصاد والعل
والموارد المتاحة ، الطلبة، اإلدارية في جامعة األزھر متوسطة حيث كانت الھيئة التدريسية

  .اقل األبعاد من حيث درجة التطبيق

ة  - د مستوي الدالل في  )α =0.05(أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن
صاد والعلوم اإلدارية من وجھة نظر أعضاء مدى تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في كلية االقت

املة  ع مجاالت إدارة الجودة الش ى جمي ة عل ة األكاديمي ھيئتھا التدريسية تعزى لمتغير الرتب
ى من  ة اإلحصائية أعل يم مستوى الدالل ويمكن .  )α =0.05(والدرجة الكلية حيث كانت ق

ة االقتصا ية بكلي ة التدريس ع أعضاء الھيئ أن جمي ك ب ير ذل ة يقوتفس وم اإلداري وند والعل  م
ذه الدراسة مع دراسة، بتطبيق أبعاد الجودة بغض النظر عن الرتبة األكاديمية  وقد اتفقت ھ

ة ( ق ) ٢٠٠٤عالون ي تطبي ائية ف ة إحص روق ذات دالل د ف ه ال توج ى أن ارت إل ي أش والت
  .  لميمبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعة العربية األمريكية لمتغير المؤھل الع

ة  - د مستوى الدالل في  )α =0.05(أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن
زة  ة األزھر بغ ة بجامع وم اإلداري ة االقتصاد والعل مدى تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في كلي
دريس رة في الت ر عدد سنوات الخب ا التدريسية تعزى لمتغي .  من وجھة نظر أعضاء ھيئتھ

ير ن تفس وم اإل ويمك اد والعل ة االقتص ية بكلي ة التدريس اء الھيئ ع أعض أن جمي ك ب ة ذل داري
  .بتطبيق أبعاد الجودة بغض النظر عن سنوات الخبرة بجامعة األزھر بغزة يقومون

ة  - د مستوي الدالل في  )α =0.05(أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن
زة مدى تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في كلي ة األزھر ـ بغ ة االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامع

ة الجودة، تعزى لمتغير الجامعة المانحة للمؤھل العلمي على كل من النظام اإلداري ، وثقاف
ة ة التعليمي ة، والبيئ ام الدراس اج، ونظ ة ، والمنھ توى الدالل يم مس ع ق ت جمي ث كان حي

د  ااك فروقبينما يتضح أن ھن )α =0.05(اإلحصائية لھا أعلى من  ة إحصائية عن ذات دالل
وم  )α =0.05(مستوي الداللة  في مدى تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في كلية االقتصاد والعل

ة المانحة للمؤھل  ر الجامع ا التدريسية تعزي لمتغي ة نظر أعضاء ھيئتھ اإلدارية من وجھ
ي الداللة اإلحصائية حيث كانت قيمة مستو، والھيئة التدريسية، العلمي على كل من الموارد



 ٧٨٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التلباني وآخروننھاية 

 ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اد الجودة مع دراسة نتائج وقد اتفقت.  )α =0.05(لھا أقل من   ھذه الدراسة في بعض أبع
ه ( ق ) ٢٠٠٤عالون ي تطبي ائية ف ة إحص روق ذات دالل د ف ه ال توج ى أن ارت إل ي أش والت

ة تعزىمبادئ إدارة الجودة الشاملة ف ة األمريكي ة العربي ة المانح ي الجامع ر الجامع ة لمتغي
ل ة، للمؤھ ع دراس ودة م اد الج ي بعض أبع ة ف ذه الدراس ت ھ د اختلف ه ( وق ) ٢٠٠٤عالون

تالف  ة واخ ع الدراس تالف مجتم ى اخ ة إل ذه النتيج ع ھ تالف م ذا االخ زى ھ ن أن يع ويمك
  .العادات والتقاليد

ة  - د مستوي الدالل في  )α =0.05(أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن
وجھة نظر أعضاء  من أبعاد الجودة الشاملة في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية مدى تطبيق

ھيئتھا التدريسية تعزى لمتغير القسم الذي يدرس فيه عضو ھيئة التدريس على كل من ثقافة 
ى من  ا أعل ة اإلحصائية لھ ا  )α =0.05(الجودة والطلبة حيث كانت قيم مستوى الدالل بينم

ة ذ ايتضح أن ھناك فروق ق  )α =0.05(ات داللة إحصائية عند مستوي دالل في مدى تطبي
ا  ة نظر أعضاء ھيئتھ ن وجھ ة م وم اإلداري ة االقتصاد والعل ي كلي املة ف ودة الش اد الج أبع
ى كل من النظام  دريس عل ة الت ه عضو ھيئ درس في ذي ي ر القسم ال التدريسية تعزى لمتغي

ةوالبيئ، والھيئة التدريسية، والموارد، اإلداري اج، ونظام الدراسة، ة التعليمي حيث ، والمنھ
ع  )α =0.05(كانت فيه مستوى الداللة اإلحصائية لھا أقل من  أن جمي ك ب ويمكن تفسير ذل

ة بالتعليمات  ة للقسم وملتزم األقسام بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ملتزمة باألھداف العام
ة و ام بالطلب ية واالھتم يموالمحاضرات والخطة التدريس ام ، جودة التعل ع األقس ا أن جمي كم

اك تفاوت، تضع معايير الختيار وإرشاد ومتابعة الطالب ق  اكما يمكن القول بأن ھن في تطبي
اك تفاوت، النظام اإلداري واختيار وإعداد نوعية المدرسين من قسم إلى قسم ا أن ھن في  اكم

ة ام الدراس وانين، نظ ق الق توى األداء، وتطبي ى ، ومس م إل ن قس اد م ة االقتص ي كلي م ف قس
  .  والعلوم اإلدارية

ة  - د مستوي الدالل في  )α =0.05(أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن
مدى تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية من وجھة نظر أعضاء 

ى ھيئتھا التدريسية تعزى لمتغير العمر حيث كانت جميع قيم مس توى الداللة اإلحصائية أعل
التي أشارت ) ٢٠٠٤عالونه ( ةدراس نتائج ھذه الدراسة مع نتائج اتفقتو ،)α =0.05(من 

ي املة ف ودة الش ادئ إدارة الج ق مب ي تطبي ائية ف ة إحص روق ذات دالل د ف ه ال توج ى أن  إل
  .لمتغير العمر الجامعة العربية األمريكية تعزى

  
 لتوصياتا

ق  أن النتائج أظھرت - ة لتطبي ادالدرجة الكلي وم  أبع ة االقتصاد والعل ةالجودة في كلي  اإلداري
ة، الھيئة التدريسية، الموارد المتاحة ألبعادمتوسطة وخاصة  األزھربجامعة  اء وبن.  والطلب

 : على ذلك يوصي الباحثون بما ياتي
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وارد يجب :الموارد المتاحة .١ ى توفير الم ي تساعد عل ة الت ق أھداف  الالزم ةتحقي  الكلي
في المرافق  واألمانإجراءات السالمة و، مالئمة من حيث الحجم والعددالمرافق ال مثل

ة خدمات ، التابعة للكلية ة وأعضاء ، الحاسوبمالئم ة للطلب وفر كتب ومراجع كافي ت
تعارة وساعات العمل في ، الھيئة التدريسية ة وإجراءات االس الجو العلمي في المكتب

توفير مرافق ال منھجية تساعد في عملية التعلم والتعليم ، ناسبةتكون م أنيجب  المكتبة
  .أماكن استرخاء، مسارح، األكاديمي مثل مالعب

ة  أعداد وذلك بتوفير، التدريسيةالھيئة  بأعضاءاالھتمام  يجب: الھيئة التدريسية .٢ ونوعي
ق متط يممدرسين كافية لتحقي ات التعل اعو، لب ة إتب ايير ثابت اب وواضحة في استقط مع

ي ة المدرس ين و، نوترقي ل االتصال ب وفير عوام ية أعضاءت ة التدريس وفير و، الھيئ ت
اتتوفير الطرق والوسائل و، متطلبات البحث العلمي ة  واإلمكان ة لتطوير الھيئ الالزم

نظام  إتباعو، المدرسين في اتخاذ القرارات على جميع المستويات إشراكو، التدريسية
ةاألكاد األعباءواضح لتوزيع  ة ، يمي ام والفرعي ألعضاء ھيئ ة التخصص الع ومالئم

  .مع المساقات التي يدرسونھا التدريس

اعالجودة من خالل  أبعادمن  أساسييجب االھتمام بالطلبة كبعد : الطلبة .٣  إجراءات إتب
ىاستقطاب واختيار سليمة تؤدي  وفير  إل ة من حيث الجودة  أعدادت ة من الطلب مالئم

ة  ون أنيجب و,والنوعي ة يك ورات واألنظم الطلب ة بالمنش ى دراي توى عل ى مس ة عل
ة ة والجامع م والكلي وفير فرص ت يجبو، القس دھات اء الدراسة وبع ة أثن ة للطلب ، دريبي

ام  ى نظ ز عل ب التركي اديج اديمي اإلرش رج  األك د التخ ة بع ة الطلب ة ومتابع للطلب
  .  ومساعدتھم على الحصول على فرص عمل

المانحة للمؤھل  الجودة تعزى للجامعة أبعادفي تطبيق بعض  ااوتھناك تف أنالنتائج  أظھرت -
ار  تقطاب واختي احثون باس ه يوصي الب ن الحاصلين  أعضاءالعلمي وعلي ية م ة تدريس ھيئ

ق  أكاديميعلى مؤھالت علمية من جامعات تتمتع بمستوى  رفيع ولھا خبرة في مجال تطبي
 .الجودة

ق اتفاوت ھناك أنالنتائج  أظھرت - اد الجودة في تطبي ا للقسم، أبع ه عضو  تبع ذي يعمل في ال
ى بضرورةھيئة التدريس وعليه يوصي الباحثون  ز عل اد الجودة وخاصة  التركي ع أبع جمي

ام اإلداري( ة، النظ وارد المتاح ية، الم ة التدريس ة، الھيئ ة التعليمي ام الدراس، البيئ ة نظ
  .الكليةفي جميع أقسام ) والمنھاج

  
  المراجع العربية

الي في فلسطين"، )٢٠٠٤(، ربحي، سنينةأبو  - يم الع ال : تقييم مؤسسات وبرامج التعل االنتق
  ، "من سياسة التفتيش واإلذعان إلى سياسة التحسين والتطوير

www.qou.edu/homePage/arabic/qulityDepartment/qulityConfernce/pepar
s/session4/mazoz.htm 
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اد.  زياد، الجرجاوي - ة "   ،)٢٠٠٤.  (شريف، وحم اطق جامع املين بمن مستوى إدراك الع
املة ة . "القدس المفتوحة بمحافظة غزة إلدارة الجودة الش ة البحوث والدراسات التربوي مجل

 .  ١٣٦ – ١١٥  .٧  ،الفلسطينية

ولي - د هللا، الح ان عب امعي "، )٢٠٠٤( .علي يم الج ودة التعل ين ج رح لتحس ور مقت تص
 .ية في التعليم الجامعي الفلسطينيؤتمر النوعورقة عمل مقدمة إلى م" الفلسطيني

www.qou.edu/homePage/arabic/qulityDepartmentqulityConfernce/pe
pars/session2/hawali.htm 

  ٧  ،مجلة المعلم  ،"الجودة الشاملة في التعليم").  ١٩٩٥.  (الرشيد، محمد -

دي - اتم، العاي وم"، )٢٠٠٤( .ح ة الحاسوب وعل رامج ھندس يم ب ي  تقي الحاسوب ف
 ،"الجامعة اإلسالمية

www.qou.edu/homePage/arabic/qulityDepartment/qulityConfernce/
pepars/session3/h 

املة في "، )٢٠٠٤( .معزوز جابر، عالونة - ادئ إدارة الجودة الش ق مب مدى تطبي
 ،"الجامعة العربية األمريكية

www.qou.edu/homePage/arabic/qulityDepartment/qulityConfernce/p
epars/session4/mazoz.htm 

وف - ادية، مخل ة "، )٢٠٠٤( .ش ي ضبط النوعي ة ف دس المفتوح ة الق ة جامع تجرب
 ،"والجودة

www.qou.edu/homePage/arabic/qulityDepartment/qulityConfernce/p
epars/session3/shadya.htm 

 القاھرة   .إدارة الجامعات بالجودة الشاملة).  ١٩٩٩( .فريد، النجار -

يم الجامعي في ").  ٢٠٠٤. (جميل، نشوان - اديميين في التعل ات المشرفين األك تطوير كفاي
وم وء مفھ طين ض ي فلس املة ف ودة الش ة  . "إدارة الج ات التربوي وث والدراس ة البح مجل

 .  ١٧٦ – ١٣٨  .٧ ،الفلسطينية
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  )١(ملحق 
  

األخوة واألخوات أعضاء الھيئة التدريسية في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة 
  غزة -األزھر

  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  

ول  ة ح تبانة المرفق ة االس الل تعبئ ن خ ة م ذه الدراس تكمال ھ يادتكم الس اون س و تع نرج

  تطبيق أبعاد الجودة في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  في جامعة األزھر في غزة     :موضوع

  

  .اض البحث العلمي فقطنرجو العلم انه سيتم التعامل مع المعلومات  بشكل سري وألغر

  

  ولكم جزيل الشكر واالحترام

  
  الباحثون

  الدكتورة نھاية التلباني  الدكتور وفيق االغا
  

  الدكتور خليل حجاج
  

  أستاذ مساعد  أستاذ مساعد  أستاذ مساعد
  في قسم إدارة األعمال  في قسم إدارة األعمال  في قسم إدارة األعمال

  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

  امعة األزھرج
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  معلومات عامة: الجزء األول

  
 أنثى)   (    ذكر)   (      :الجنس -

  

 ٣٩-٣٠)   (    ٢٩-٢٠)   (      :العمر -

  عام فأكثر ٥٠)   (    ٤٩-٤٠)   (

  

 غير ذلك)   (    أعزب)   (    متزوج)   (  :الحالة االجتماعية -

    

 أستاذ مساعد)   (  أستاذ مشارك)   (    أستاذ  )   (  : الرتبة األكاديمية -

  معيد)   (    مدرس)   (

  

  أعوام ٧- ٣من)  (  أعوام ٣اقل من )   (      :عدد سنوات الخبرة التدريسية -

  عام فأكثر ١٢)  (  عام ١١- ٨من )   (

  

  جامعة أمريكية )  (    جامعة عربية)   (  :الجامعة التي منح منھا المؤھل العلمي -

  جامعة فلسطينية)   (  جامعة أوروبية)   (

  أخرى)   (

  اإلدارية االقتصاد والعلوم )   (      :الكلية -

          قسم إدارة األعمال)   (

         قسم االحصاء التطبيقي)   (

            قسم المحاسبة )   (

           قسم االقتصاد)   (

         قسم العلوم السياسية)   (
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  أبعاد الجودة: الجزء الثاني
  

  النظام اإلداري. ١  م
بدرجة 
كبيرة 
  جدا

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
قليلة 
  جدا

            يوجد في القسم فلسفة واستراتيجيات وأھداف ١

اع حول  ٢ اك إجم داف ھن تراتيجيات وأھ فة واس فلس
  القسم

          

فلسفة واستراتيجيات وأھداف القسم تتفق مع فلسفة  ٣
  واستراتيجيات وأھداف الكلية و الجامعة

          

س  ٤ م تعك داف القس تراتيجيات وأھ فة واس فلس
  االحتياجات المجتمعية

          

فلسفة واستراتيجيات وأھداف القسم تعكس التطور  ٥
  العالمي في مجال التخصص

          

           فلسفة واستراتيجيات وأھداف القسم معروفة للطلبة  ٦

ة  ٧ م معروف داف القس تراتيجيات وأھ فة واس فلس
  للمدرسين

          

ة  ٨ م معروف داف القس تراتيجيات وأھ فة واس فلس
  للمجتمع

          

            قسم تنعكس في البرنامج ألتدريسيأھداف ال ٩

تراتيجيات وأھداف القسم    ١٠ يتم مراجعة فلسفة واس
تراتيجية  ات االس بشكل دوري  لتتالءم مع المتطلب

  المھنية واألكاديمية المحلية والعالمية

          

ية  ١١ ة التدريس ة والھيئ ق الطلب دى تحقي يم م تم تقي ي
  واإلدارة ألھداف القسم

          

تم ١٢ ة  ي راءات منھجي اع إج م بإتب اح القس يم نج تقي
  دورية

          

راءات  ١٣ دخالت وإج ى م يم عل ي التقي ز ف تم التركي ي
  ومخرجات القسم

          

            يتم إشراك جميع المعنيين في عملية التقييم ١٤

ة وتطوير  ١٥ يتم استخدام نتائج التقييم في دعم النوعي
  القسم
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            ية واضحةيوجد للقسم ھيكلية إدار ١٦

ودة  ١٧ وير ج ة بتط ان ذات عالق م  لج ي القس د ف يوج
  البرنامج

          

ا بموضوع  ١٨ ى مستوى اإلدارة العلي يوجد التزام عل
  تطوير الجودة

          

ابھة  ١٩ ة مش رامج خارجي ھناك تواصل بين القسم وب
  تساعد في تطوير القسم

          

  

  ثقافة الجودة. ٢  م
بدرجة 
كبيرة 
  جدا

بدرجة 
  يرةكب

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
قليلة 
  جدا

١.
د  م بمواعي ية بالقس ة التدريس اء الھيئ زم أعض يلت

  المحاضرات
          

٢.
يسعى أعضاء الھيئة التدريسية إلى تحقيق أھداف 

  القسم
          

٣.
يھتم أعضاء الھيئة التدريسية بطالب القسم بشكل 

  عام
          

٤.
ي القس ية ف ة التدريس اء الھيئ عى أعض ى يس م إل

  تحقيق جودة التعليم الجامعي
          

٥.
ة  ية باألنظم ة التدريس اء الھيئ زم أعض يلت

  والتعليمات واللوائح الداخلية في القسم 
          

٦.
اعات  ية بالس ة التدريس اء الھيئ زم أعض يلت

  التدريسية
          

٧.
ية  ة الدراس ية بالخط ة التدريس زم أعضاء الھيئ يلت

  للفصل
          

            تماعات دورية ألعضائهيلتزم القسم بعقد اج.٨

٩.
يلتزم أعضاء الھيئة التدريسة بحضور اجتماعات 

  القسم
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  الموارد المتاحة. ٣  م
بدرجة 
كبيرة 
  جدا

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
قليلة 
  جدا

١.
داف  ق أھ ى تحقي اعد عل ق تس م مراف وافر للقس تت

  القسم
          

٢.
ي ال وافرة ف ق المت ث المراف ن حي ة م م مالئم قس
  الحجم والعدد والموجودات

          

٣.
ة  ق التابع ي المراف ان ف المة واالم راءات الس إج

  للقسم مالئمة
          

            خدمات الحاسوب المتوافرة في القسم كافية.٤

            يتم استخدام تكنولوجيا الحاسوب في القسم.٥

٦.
ة  ة للطلب ع كافي ب ومراج ة كت ي المكتب وافر ف يت

  يئة التدريسيةوأعضاء الھ
          

            الجو العلمي في المكتبة مناسب.٧

            إجراءات االستعارة في المكتبة ميسرة.٨

            ساعات العمل في المكتبة مناسبة.٩

١٠.
ة  ة تساعد في عملي ق ال منھجي وافر للقسم مراف تت

ب ل مالع اديمي مث يم األك تعلم والتعل ارح، ال ، مس
  الخ....أماكن استرخاء

          

  

  الھيئة التدريسية .٤  م
بدرجة 
كبيرة 
  جدا

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
قليلة 
  جدا

            أعداد المدرسين كافية لتحقيق متطلبات التعليم.١

            نوعية المدرسين كافية لتحقيق متطلبات التعليم.٢

٣.
حة  ين واض ف المدرس تقطاب وتوظي ايير اس مع

  وعادلة
          

            لمدرسين واضحة وثابتةمعايير ترقية ا.٤

٥.
ة  اء الھيئ ين أعض ل ب ال والتواص ل االتص عوام

  التدريسية متوافرة
          

٦.
ة  العوامل التي تسھل البحث العلمي ألعضاء الھيئ

  التدريسية متوافرة
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٧.
ة  وير الھيئ ات لتط ائل واالمكان رق والوس الط

  التدريسية متوفرة
          

            يتم تأھيل المدرسين الجدد.٨

٩.
ى  رارات عل اذ الق ي اتخ ين ف راك المدرس تم إش ي

  مستوى القسم
          

١٠.
ى  رارات عل اذ الق ي اتخ ين ف راك المدرس تم إش ي

  مستوى الكلية
          

١١.
ى  رارات عل اذ الق ي اتخ ين ف راك المدرس تم إش ي

  مستوى الجامعة
          

١٢.
ة  وظيفي للھيئ ع العبء ال يوجد نظام واضح لتوزي

  التدريسية
          

١٣.
ل آ تم تقب ة ي اء الھيئ ات أعض ار ومقترح راء وأفك

  التدريسية من قبل المسئولين
          

١٤.
دريس  ة الت التخصص العام والفرعي ألعضاء ھيئ
ة  اء ھيئ ھا أعض ي يدرس اقات الت ع المس تالءم م ي

  التدريس

          

١٥.
ال  ي المج ية ف ة التدريس جيع أعضاء الھيئ تم تش ي

  البحثي
          

  

  ليميةالبيئة التربوية التعلمية التع. ٥  م
بدرجة 
كبيرة 
  جدا

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
قليلة 
  جدا

            يعكس القسم بيئة تربوية و تعليمية وتعلمية فاعلة.١

            تعكس االمتحانات  مستوى ومضمون المساقات.٢

            يوجد في القسم لجان جودة  للتركيز على النوعية.٣

٤.
ذات عالقة يوجد سياسات وأنظمة وقوانين 

التوظيف والتعيين والواجبات :  بالمدرسين مثل
  الخ....والحقوق

          

٥.
السياسات واألنظمة والقوانين مكتوبة وفي متناول 

  الجميع
          

٦.
الساعات التعليمية لكل مساق مالءمة لمستوى 

  ومضمون المساق
          



 ٧٩٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التلباني وآخروننھاية 

 ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

٧.
مضمون ومستوى االمتحانات مالئم لمستوى 

  ومضمون المساقات
          

            يقوم الطلبة بتقييم المساقات.٨

            يقوم الطلبة بتقييم الھيئة التدريسية.٩

  

  نظام الدراسة والمنھاج. ٦  م
بدرجة 
كبيرة 
  جدا

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
قليلة 
  جدا

١.
يوجد توازن بين الجانب النظري والعملي  

  للمساقات التي تدرس
          

٢.
دة لكل مساق والمخرجات يوجد أھداف محد 

  المتوقعة
          

٣.
يحتوي المنھاج على المساقات التخصصية  

  المالئمة
          

٤.
اإلجراءات والطرق التعليمية المتبعة تدعم فلسفة 

  وأھداف القسم
          

٥.
ھناك إجراءات لمساعدة الطلبة ذوي االحتياجات 

  الخاصة
          

٦.
، سياسية، يحتوي القسم على مساقات تاريخية

  وقانونية لھا عالقة بالتخصص، تصاديةاق
          

  

  الطلبة. ٧  م
بدرجة 
كبيرة 
  جدا

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
قليلة 
  جدا

١.
تتسم إجراءات استقطاب واختيار الطلبة في القسم 

  بالنجاعة
          

٢.
ث  ن حي م م م مالئ ين بالقس ة الملتحق دد الطلب ع

  الجودة والنوعية
          

            تأكيد على معايير اختيار الطلبة وتطبيقھايتم ال.٣

٤.
دد  ب لع م مناس ين بالقس ة الملتحق دد الطلب ع

  المدرسين 
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٥.
يتوخى القسم التنوع في خلفيات الطلبة االجتماعية 

  واالقتصادية
          

            الطلبة على دراية بالمنشورات واألنظمة في القسم.٦

            مة في الكليةالطلبة على دراية بالمنشورات واألنظ.٧

٨.
ي  ة ف ورات واألنظم ة بالمنش ى دراي ة عل الطلب

  الجامعة
          

٩.
اء التخرج  ة أثن توفر الجامعة فرص تدريبية للطلب

  وبعده
          

            يوجد نظام إرشاد ومتابعة للطلبة.١٠

            يتوفر نظام مساعدات مالية للطلبة.١١

١٢.
ة  س الطلب ي مجل وية ف ام واضح للعض د نظ يوج

  ت الطالبيةوالنشاطا
          

            يقوم القسم  بمتابعة الطلبة بعد التخرج.١٣

١٤.
وفير فرص  ي ت اعدة الخريجين ف م بمس وم القس يق

  للتدريب
          

١٥.
وفير فرص  ي ت اعدة الخريجين ف م بمس وم القس يق

  عمل
          

١٦.
نعكس في  النوعية األكاديمية والمھنية للخريجين ت

  مضمون ومستوى أبحاث ومشاريع التخرج
          

١٧.
نعكس في  النوعية األكاديمية والمھنية للخريجين ت

  األداء الوظيفي بعد التخرج
          

  

  الجزء الثالث

  ھل لديك أي مالحظات أخرى ؟
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 نشكر لكم حسن تعاونكم


