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مستوى حتقيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة األمسرية كما يراها 
 أعضاء هيئة التدريس

 عداد : د. عيادة مسعود سعيد عقوب
 عضو هيئة التدريس بكلية اآلداب / اجلامعة األمسرية

 ملخص :       
أداء التعليم  تطوير يف أساسًيا ومدخلً  ىامة خطوة الشاملة اعبودة إدارةتعد         
 واؼبتفاعل العادل اؼبتواصل ظل يف خصوًصا فيو، اؼبرغوب اؼبستوى بو إذل واالرتقاء اعبامعي

 من إذل اؼبزيد يدعو والذي ربدايت، من عنو ينتج وما األايم، ىذه فيو نعيش الذي
ؽبذا الغرض اختارت .الدولية والصراعات والتنافس واحملاذير اؼبخاوف ؼبواجهة االستعداد

،  (عضو ىيئة تدريس ببعض كليات اعبامعة األظبرية97)الباحثة عينة للبحث متكونة من 
، واستخدمت إعداد :منتهى أضبد ملح معايَت اعبودة الشاملةكما استخدمت مقياس 

أن مستوى ربقيق معايَت اعبودة وقد أظهرت نتائج البحث ،  التحليلياؼبنهج الوصفي 
الشاملة يف بعض كليات اعبامعة األظبرية ضعيفة على ؾبال الثقافة التنظيمية وؾبال علقتها 

أما اجملال األكادديي وؾبال النمو اؼبهٍت وكذلك الدرجة الكلية للمقياس  ،ابجملتمع احمللي 
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة د كما أظهرت النتائج عدم وجو   ،متوسطة 

( يف مستوى ربقيق معايَت اعبودة الشاملة يف اعبامعة األظبرية كما يراىا أعضاء ىيئة 0.0.)
، وكذلك عدم التدريس تعزى ؼبتغَت اعبنس على صبيع ؾباالت اؼبقياس ، والدرجة الكلية 

( يف مستوى ربقيق معايَت 0.0.فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وجود
اعبودة الشاملة يف اعبامعة األظبرية كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس على صبيع اجملاالت 

، ؾبال النمو اؼبهٍت وعلقة اعبامعة ابجملتمع احمللي( التنظيمية و اجملال األكادديي و )الثقافة 
 والدرجة الكلية للمقياس تعزى ؼبتغَت الكلية0

 معايَت اعبودة الشاملة ، أعضاء ىيئة التدريس 0 حية :الكلمات ادلفتا
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Summary: 

Total Quality Management (TQM) is an important step and 

essential approach in developing the university education performance 

and upgrading it to the desired level, especially in light of the 

interconnected and interactive world thatwe live today, which 

resulting challenges that requires more preparedness to confront fears, 

warnings, competition and international conflicts. For this purpose, 

the study sample consisted of (79) faculty members at Al-Asmariya 

Faculties, using Total Quality Management Standards Scale and the 

descriptive analytical approach. The research results revealed that the 

level of total quality management standards achievement in some 

faculties of Al- Asmariya University was weak on the organizational 

cultural dimension and university relationship with the local 

community dimension, respectively. For the academic dimension, the 

professional growth dimension and the total score of the scale it was 

medium . The result also revealed that there were no statistically 

significant differences at (0.05) level on the level of total quality 

management standards achievement in Al-Asmariya University as 

perceived by faculty members due to gender on all the dimension of 

the scale and the total score, there were also no statistically significant 

differences at (0.05) level on the level of total quality management 

standards achievement in Al-Asmariya University as perceived by 

faculty members on all the dimensions (organizational culture - 

academic dimension - professional growth – the university 

relationship with the local community) and the total score of the scale 

due to the university variable. 

 

 مقدمة:
 أكباء صبيع يف التعليمية اؼبؤسسات صبيع قبل من ابىتمام حالًيا اعبودة موضوع حيظى       

 وربسُت تطوير أمهية إذل اؼبؤسسات تلك انتبهت أن بعد السواء على اؼبتقدم والنامي العادل
 التطورات بعد خاصة واػبارجية الداخلية ؼبواجهة التحدايت أساسي كمدخل األداء

 يف قبد نناأ إال وإن كان استخدام مصطلح اعبودة حديثا. العوؼبة كبو واالذباه التكنولوجية
 وألو عليو هللا صلى-قولو  يف كما اإلتقان مفهوم ذلك من ،ومضمونو معناه يؤكد ما ثقافتنا
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-موسل وألو عليو هللا صلى -وقولو "يتقنو أن عملً  أحدكم عمل إذا حيب هللا إن" :- وسلم
 أيمر هللا ن"إ -:تعاذل كقولو اإلحسان ومنها، "وأتقنو صاغبًا عملً  عمل امرئ هللا رحم: "

 يتعداه بل ونفس اؼبضمون يؤكدان واإلحسان فاإلتقان،  90))النحل، "واإلحسان ابلعدل
 .األداء يف أفضل ىو ما إذل

 ومؤسبنة على مسئولة ومؤسسات أجهزة ؾبرد وإدارهتا اعبامعي التعليم مؤسسات تعد ودل    
وتنمية  اؼبعرفة تطوير يف فاعلة أجهزة أصبحت بل الصاعدة، لألجيال ونقلو الثقايف الًتاث
واالقتصادية  السياسية والصعوابت التحدايت مواجهة يف ومساعدتو وتطويره اجملتمع

 تغيَت على العمل اعبامعي التعليم مؤسسات على يفرض ما وىذا والثقافية، واالجتماعية
 وفاعلية )عبد بكفاءة أىدافها ربقق أن أرادت ما إذا التعليمية، ووسائلها أساليبها اإلدارية

 2003 )القادر،
 حرصت  وقد اؼبعاصر، التعليم نظام يف اغبيوية اؼبسائل إحدى ىي التعليم يف فاعبودة     

 ، للعمل ومنهجاً  منحٌت اعبودة تبٍت إذل اؼبختلفة العادل دول معظم التعليمية يف اؼبؤسسات
 ربسناً  أبرزت اؼباضي يف التعليم نوعية طبقت لتحسُت اليت التعليمية والربامج فاؼبناىج
 موضوعا زالت ما التعليم جودة غَت أن واعبامعات، اؼبدارس يف األكادديي األداء يف ؿبدودا

 لسوق طلبال يهيئ ال الدول ىذه من العديد يف القائم التعليمي النظامف للجدل، مثَتاً 
 األخَتة العقود يف شاع إبداعاهتم ، وقد إلبراز الفرصة دينحهم وال كافية، بصورة العمل

 يتعلق فيما انتشاراً  األكثر اؼبفاىيم أحد أضحى حىت"الشاملة اعبودة " مصطلح استخدام
 يف أساسيا طلبام الشاملة اعبودة اجملاالت، و أصبحت ـبتلف يف العمل أساليب بتطوير
 إذل الشاملة اعبودة مصطلح ويشَت واألكادديية والفنية، اإلدارية واألعمال اؼبمارسات صبيع

 من درجة أقصى ربقيق إذل تبنيها وتنفيذىا يهدف اليت واإلجراءات اؼبعايَت ؾبموعة"
 اؼبطلوبة لألغراض وفقا األداء واؼبنتج يف اؼبتواصل والتحسن للمؤسسة اؼبتوخاة األىداف

 (210 2006: طعمية، (فبكنتُت وتكلفة جهد وأقل طرق أبفضل اؼبنشودة واؼبواصفات
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 وديناميات عصر غبقائق واجملتمع الفرد يهيئ تعليم اؼبطلوب إذ تعليم، أي ليست فاؼبسألة
 إذل تنظيم حيتاج اؼبعرفة من اؽبائل الكم فهذا ،اؼبتسارع التغَت وعصر، التكنولوجية الثورة
إذل  السبيل ألهنا استخدامها، طرق على والتعرف، اؼبعلومات لتدفق نظًرا ومستمر سريع
  0( 12 2002 :التطور )جورل، كبو التقدم

 العادل، دول صبيع يف عاؼبًيا اىتماًما يشكل اعبامعات فيها دبا اؼبؤسسات أداء ربسُت إن
 ليس اغبيوية التنموية وبراؾبو مؤسساتو إدارة على ؾبتمع أي قدرة أن إذل ذلك يضاف
 اػبدمات أيضا حبجم وجودة فقط وإمنا  يرتبط وكفاءهتا ىذه اؼبؤسسات فعالية على ابلًتكيز

 عن اغبركة اعبامعة بوصلة رسالة ذبعل اليت اإلدارية ابؼبنظومة اعبامعي التعليم مؤسسات يف
 ومن فيها، قباح اإلدارة ىو مؤسسة أية فنجاح اعبامعية، واألخلق اإلرشادية اؼببادئ طريق

 من للتحسُت اؼبتواصل شاملة بفلسفة اعبامعي التعليم مؤسسات إدارة التزام أمهية تربز ىنا
 اعبميع لضمان من مشاركة ربتاج واليت اعبامعات، يف الشاملة اعبودة إذل الوصول أجل
 2000 : 83)للجامعات )اػبطيب، واالستمرار البقاء
ولقددد أكدددت العديددد مددن الدراسددات العاؼبيددة الدديت تبنددت إدارة اعبددودة الشدداملة علددي أمهيددة     

عاؼبيددة، ذلددك الددنهج وقباحددو للحصددول علددي منددتج صددناعي قددادر علددي اؼبنافسددة يف األسددواق ال
وكددذلك اغبصددول علددي منددتج تعليمددي مناسددب يف اؼبؤسسددات الًتبويددة أال وىددو نوعيددة الطالددب 

تلدددك اؼبؤسسدددات الًتبويدددة القدددادر علدددي اإلسدددهام بتنميدددة اجملتمدددع بكافدددة اجملددداالت  الدددذي أىلتدددو
 بصورة فعالة0

 اػبدمات مستوى لرفع هتدف اليت اعبامعة األظبرية يف الشاملة اعبودة إدارة إطار ويف
 إذل النظر يتم أن الضروري من األداء ، ابت مستوى على إجيابيا تنعكس التعليمية واليت
 كافة يف إمهالو أو عنو ديكن االستغناء ال وضروريٌ  ملحٌ  أمرٌ  أهنا على اعبودة الشاملة

 يف األمم من العديد يف اقتصاد األمهية متزايد دوراً  تلعب اػبدمات فصناعة "اؼبؤسسات،
العملء  بشكاوى االىتمام إذل اإلدارة سعي وىذا يتطلب الراىن، الوقت يف اؼبنافسة عادل

 رتقاءواال اػبدمة، جودة وتطوير اؼبقدمة، اػبدمة عن انطباعاهتم ومعرفة واقًتاحاهتم،
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 حد على منها واؼبستفيدون اػبدمة مقدمو إليو يطمح الذي اّلتميز إذل تصل دبستواىا، حىت
 واالسًتاتيجيات األساليب من الكثَت توظيف يتطلب ( وىذا37:2006سواء" )إدريس،

 .للمستفيدين أفضل خدمة تقدمي أجل من الوسائل واإلمكانيات وتسخَت
قبل  من (T.Q.M)الشاملة  اعبودة إدارة بدراسة  االىتمام أبن الباحثة إحساس إن

 مؤسسات اصةخو  اػبدمية اؼبنظمات بينما السلعي، اإلنتاج منظمات على ركز الباحثُت
ىذا  فكرة تولدت ىنا من الباحثُت، قبل من الكايف االىتمام تنل دل فإهنا التعليم اعبامعي

 التعليم مؤسسات يف اؼبوضوع ىذا حول الدراسات إجراء أبمهية القتناع الباحثة البحث
 .خاص  بشكل واعبامعات الليبية بشكل عام، العريب اعبامعي
 اعبامعة الشاملة يف ربقيق معايَت اعبودة لتقيس مستوى ىذا البحث جاء ىنا ومن        
  اليت اػبدمات من الفئات اؼبستفيدة من أعضاء ىيئة التدريس وىم كما يراىا األظبرية
 .اعبامعة تقدمها

 :الدراسة مشكلة
 اعبامعيأداء التعليم  تطوير يف أساسًيا ومدخلً  ىامة خطوة الشاملة اعبودة تعد إدارة      

 الذي واؼبتفاعل العادل اؼبتواصل ظل يف خصوًصا فيو، اؼبرغوب اؼبستوى بو إذل رتقاءواال
 االستعداد من إذل اؼبزيد يدعو والذي ربدايت، من عنو ينتج وما األايم، ىذه فيو نعيش

  .الدولية والصراعات والتنافس واحملاذير اؼبخاوف ؼبواجهة
  ( 2010 ) سنة ليبيا يف التعليمية اؼبؤسسات واعتماد اعبودة ضمان مركز تقرير وقد أشار

 مؤسسات جودة ضمان مركز) .(عام بشكل الليبية اعبامعات جودة مستوى تدين إرل
من  اعبامعات ىذه ( وقد يرجع ذلك لعدم سبكن .1.2،اؼبؤسسات التعليمية واعتماد
 الشاملة0 اعبودة إلدارة السليم اؼبفهوم تطبيق

 فإن وعليو ، دبستوى التعليم اعبامعي رتقاءللالوحيد  اػبيار ىي اعبودة أن القول ويصح  
 ؿبض مواجهة النهاية فإن اعبودة غَت اعبامعات أبداء رتقاءلل خرآ طريق شبة كان

 . التاريخ ىامش كبو اؼبستقبل عن االنكفاء وابلضرورة ، والتقزم التدىور الستحقاقات
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 جامعاتنا أروقة يف يتقرر ؾبتمعاتنا مستقبل أبن اإلقرار مضموهنا يقًتن حبقيقة تقدمالف
 أن أجل من اؼبطلوب اعبهد ونوع حجم لنا يرسم الذي ومعاملها؛ األمر وـبابرىا ومدرجاهتا

 عليها ترتكز اليت األسس إرساء مهمة ما جيعل وىذا ، الصحيح االذباه يف خطواتنا تكون
 ومعايَته من أجل الوقوف على التقومي عمليات على سبتد اعبامعية اعبودة موضوعية

 اؼبعوقات اليت ربول دون تطبيق اعبودة الشاملة 0
ما مستوى حتقيق معايري مشكلة البحث يف التساؤل اآليت : ربددتسبق  وبناء على ما

 إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة األمسرية كما يراها أعضاء هيئة التدريس ؟
 األسئلة الفرعية التالية : هذا التساؤل وينبثق عن

ما مستوى ربقيق معايَت إدارة اعبودة الشاملة على ؾباالهتا األربعة )الثقافة  -2
والنمو اؼبهٍت ، و علقة اعبامعة ابجملتمع احمللي( يف األكادديي ، اجملال والتنظيمية ،

 اعبامعة األظبرية كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس ؟
إحصائياً على مقياس معايَت إدارة اعبودة الشاملة تعزى ؼبتغَت ىل توجد فروق دالة  -1

 اعبنس ؟
ىل توجد فروق دالة إحصائياً على مقياس معايَت إدارة اعبودة الشاملة تعزى ؼبتغَت  -3

 الكلية ؟
 أهداف البحث :

التعرف على مستوى ربقيق معايَت إدارة اعبودة الشاملة يف اعبامعة األظبرية كما  -2
ئة التدريس فيها على ؾباالت اؼبقياس األربعة )الثقافة التنظيمية ، يراىا أعضاء ىي

 اجملال األكادديي ، والنمو اؼبهٍت ، وعلقة اعبامعة ابجملتمع احمللي( 0و 
الكشف عن الفروق الدالة إحصائياً على مقياس معايَت إدارة اعبودة الشاملة  -1

 حسب متغَت اعبنس 0
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ى مقياس معايَت إدارة اعبودة الشاملة الكشف عن الفروق الدالة إحصائياً عل -3
 حسب متغَت الكلية 0

 أمهية البحث :
 يستمد هذا البحث أمهيته من :

 يف ربسُت سليم علمي الشاملة كأسلوب اعبودة إدارة وىو تناولو الذي اؼبوضوع -2
 اليت والطموحات األىداف لتحقيق مطلباً  وتطويره وىي تُعد اعبامعي التعليم نظام

 األدوات من وكغَتىا ، والتميز اإلتقان إذل وصوالً  اؼبؤسسات التعليمية إليها تسعى
 تزايد لذلك ،تطبيقها وقباح كفاءهتا على يدل إذل ما ربتاج التعليمية اعبودة فإن
 ربقيق بغية التعليم جبودة القرن اؼباضي شبانينات من وعربياً  عاؼبياً  ىتماماال

 يسهم أن اؼبتوقع منف.اجملتمعات إليها تسعى اليت التنموية والطموحات األىداف
 الضوء تلقي بعض اليت النتائج خلل من اؼبعريف الًتاكم زايدة يف ىذا البحث

 اعبامعة األظبرية 0 يف الشاملة اعبودة إدارة تطبيق مدى حول
 ؾبال يف الشاملة اعبودة إدارة تقييم ميدان حلقات من حلقة البحث ىذا ديع -1

 .النظري اعبانب من اجملال ىذا يف العلمية اؼبكتبة تثري قد اليت اعبامعي التعليم
 يف احملققة الشاملة اعبودة إدارة دبعايَت اعبامعة أمر على والقائمُت اؼبهتمُت تزويد -3

 .وتطويرىا تعزيزىا على للعمل اعبامعات
 علم حد على– القليلة الدراسات كونو من يف تكمن البحث ىذا أمهية إن -1

 الشاملة يف اعبامعة األظبرية 0 اعبودة إدارة تناولت موضوع اليت - الباحثة
التعرف على أبعاد اعبودة الشاملة يف التعليم ابعبامعة األظبرية للوقوف على أىم  -0

 ؿباورىا 0
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 اليت اػبدمة يف عناصر الضعف ونقاط القوة بنقاط اعبامعة األظبرية إدارة إفادة -6
 .للدارسُت تقدمها

 اعبودة إدارة معايَت من تطبيق االستفادة اعبامعة بكيفية يف القرارات صانعي إفادة -9
الدارسُت  حاجات مع يتلءم دبا اعبامعي التعليم خدمة تطوير يف الشاملة

 .وطموحاهتم
 مصطلحات البحث :

 : Qualityاجلودة  
( واليت يقصد هبا " طبيعة Qualifierمن الكلمة اللتينية ) ةمصطلح مشتقكاعبودة    

صلحيتو وىي ال تعٍت األفضل أو األحسن دوماً، وإمنا ىي مفهوم نسيب الشيء ودرجة 
 (90: 7..1خيتلف النظر إليو ابختلف اؼبستفيد" )علي، 

( أبهنا تكامل اؼبلمح واػبصائص ؼبنتج أو خدمة ما بصورة سبكن 2771وعرفها )الشربيٍت ،
من تلبية احتياجات ؿبدودة أو معروفة ضمناً، أو ىي ؾبموعة من اػبصائص واؼبيزات لكيان 
ما تعرب عن قدرهتا على ربقيق اؼبتطلبات احملدودة أو اؼبتوقعة من قبل اؼبستفيد)الشربيٍت، 

2771 :2.3  0) 
 اجلودة : معايري

(: أبهنا: عبارات ؿبكية عما ينبغي أن يكون عليو 2..1عرفها مندور فتح هللا )      
اؼبنهج )اؼبكتوب( وذبيب عن السؤال التارل: كيف يكون اعبيد جيدًا دبا فيو الكفاية0) فتح 

 (70: ص 2..1هللا، 
 إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي :

أسلوب متكامل يطبق يف صبيع فروع ومستوايت اعبامعة ليوفر لألفراد وفرق ىي           
العمل الفرصة إلرضاء الطلب واؼبستفيدين من التعليم والبحث العلمي0 أو فعالية ربقيق 
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0                        أفضل خدمات تعليمية وحبثية أبكفأ األساليب وأقل تكلفة وأعلى جودة فبكنة
 (93: ...1)النجار،

ىو الدرجة اليت حيصل عليها اؼبستجيب التعريف اإلجرائي دلعايري إدارة اجلودة الشاملة : 
 على مقياس معايَت إدارة اعبودة الشاملة 0

 دراسات سابقة : 
(: ىدفت الدراسة معرفة اذباىات اؽبيئة األكادديية 2003دراسة احلريب ) -1

ومدى إسهام ىذا التطبيق يف السعودية كبو تطبيق مبادئ إدارة اعبودة الشاملة، 
تطوير اعبامعة من وجهة نظر اؽبيئة األكادديية ، وقد استخدم لذلك اؼبنهج 

ستبانة كأداة عبمع اؼبعلومات ، وتوصلت الدراسة إذل ، و اال الوصفي اؼبسحي
النتائج التالية  مالت اذباىات اؽبيئة األكادديية إذل اؼبوافقة على تطبيق مبادئ 

لشاملة ابعبامعات السعودية وكان مبدأ التخطيط االسًتاتيجي إدارة اعبودة ا
للجودة و القيادة الفعالة و التعليم و التدريب اؼبستمر يف مقدمة اؼببادئ اليت 
توافق عينة الدراسة على تطبيقها يف اعبامعات السعودية ، وأصبعت عينة 

ير اعبامعات الدراسة على أن تطبيق مبادئ إدارة اعبودة الشاملة يسهم يف تطو 
السعودية ، فضل عن سرعة بدء مؤسسات التعليم العارل يف تطبيق مبادئ إدارة 

  .اعبودة الشاملة كمدخل لتطوير وربسُت خدماهتا وـبرجاهتا
ىدفت الدراسة معرفة واقع نظام التعليم يف جامعة :  (2004دراسة العباسي) -1

القدس يف ضوء معايَت إدارة اعبودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس 
والطلبة،ومعرفة أتثَت كل من النوع االجتماعي والكلية واػبربة والدرجة العلمية يف 

اعي والكلية استجاابت أعضاء ىيئة التدريس ، وبيان أتثَت كل من النوع االجتم
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( 209واؼبستوى الدراسي يف استجاابت الطلبة، تكونت عينة الدراسة من )
ن واقع أ( طالبًا وطالبة، وقد أشارت النتائج إذل 326عضو ىيئة تدريس و)

نظام التعليم يف جامعة القدس يف ضوء معايَت إدارة اعبودة الشاملة من وجهة 
ما كًا من وجهة نظر الطلبة ،  ومتوسطنظر أعضاء ىيئة التدريس كان منخفضًا 

بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ؼبتغَت )الكلية 
،واػبربة، والدرجة العلمية( بُت متوسطات أعضاء اؽبيئة التدريسية وكذلك عدم 
وجود فروق تعزى ؼبتغَت)النوع االجتماعي ، والكلية ، واؼبستوى الدراسي بُت 

 0متوسطات الطلبة
 اؼبعوقات أىم ربديد إذل الدراسة ىدفت(:2014) شكشك ة أبوخريصدراس -3

وربديدا  العارل التعليم مؤسسات يف الشاملة اعبودة إدارة تطبيق دون اليت ربول
 معوقات تتعلق اؼبعوقات ىذه أبرز من وكان ليبيا، /اإلسلمية األظبرية ابعبامعة

 اؼبتعلقة اعبامعية، واؼبعوقات ابؼبؤسسة تتعلق وأخرى ابعبامعة، التدريسية ابؽبيئة
 اجملتمع وخدمة البحث العلمي، بربامج اؼبتعلقة واؼبعوقات اإلدارية، ابؽبيئة

 على استنادا وذلك استمارة استبانو، تصميم مت فقد األىداف ىذه ولتحقيق
 اعبودة إدارة موضوع يف جزئيات النظري واإلطار ، ةقالساب الدراسات من صبلة

 فروض من تضمنتو وما اليت أجريت اؼبيدانية الدراسة خلل ومن ة،لالشام
 ورؤساء عمداء، من اعبامعة أىم قيادات يف اؼبتمثل الدراسة جملتمع وربديد
 استمارة (110) عدد توزيع مت حيث ابعبامعة، اعبودة مكاتب ومنسقي أقسام،
 إذلت الدراسة توصل وقد استمارة(100) للتحليل منها الصاحل بلغ استبيان
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 االستبانو  استمارة ما تضمنتو وفق اؼبعوقات هبذه تتعلق النتائج من صبلة
 ىي كالتارل: و ابػبصوص،

 .التدريسية ابؽبيئة تتعلق األوذل معوقات اؼبرتبة -

 .العلمي ابلبحث تتعلق الثانية معوقات اؼبرتبة -

  0اعبامعية ابؼبؤسسة تتعلق الثالثة معوقات اؼبرتبة -

 .اجملتمع خبدمة تتعلق الرابعة معوقات اؼبرتبة -

 .اإلدارية ابؽبيئة تتعلق معوقات اػبامسة اؼبرتبة -

 عدد سنوات ومتغَت الوظيفي اؼبسمى متغَتات بُت أتثَت ىناك أن تبُت كما -
 ىذه اؼبعوقات0 مثل على التغلب إمكانية ومدى التخرج بلد ومتغَت اػبدمة،

 اؼبرافقة اػبدمات جودة فرضية بعنوان : اختبار ( :2015دراسة قليوان ) -1
   .مصراتة جامعة كليات إحدى على حالة التعليمية دراسة للعملية

مرافقة  خدمات وجود فرضية اختبار ىو الدراسة ىذه من اؽبدف إن        
 كليات داخلالطلب  نظر وجهة من مقبولة جودة ذات التعليمية للعملية

 طلب الدراسة عينة وكانت الكليات ىذه ىحدإ على حالة اعبامعة بدراسة
 عدم إذل تشَت إليها التوصل مت اليت والنتائج ،األقسام النهائية دبختلف السنة
 اؼبستوى من قلأ واؼبتوفر التعليمة للعملية اؼبرافقة من اػبدمات الكثَت توفر

 رفض مت ( 0.05 ) معنوية مستوى عند العدم فرضية وعند اختبار ،اؼبقبول
 ىذه تليب وال متدين الطلب ىرض إن حيث البديل، وقبول الفرض العدم فرض
 اؼبستمر التطوير خلل من مستمرة وبصفة اؼبستخدم رغبات واحتياجات اؼبرافق

 مواجهة يف واستمرارىا مستقبلها علي اجيايب وبشكل يؤثر األداء فبا وربسُت
 .اؼبماثلة اؼبؤسسات من اؼبقدمة التحدايت واؼبنافسة
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واقع تطبيق مفهوم إدارة  علىىدفت إذل التعرف (: 2012دراسة العلي ) -0
ومعرفة مدى أتثَت متغَتات  ،جامعة دمشق –اعبودة الشاملة بكلية اآلداب 

يف واقع تطبيق إدارة اعبودة  البحث )اؼبرتبة العلمية ، سنوات اػبربة ، النوع (
( أبعاد وفقا ؼبقياس 1واستخدمت الباحثة استبانة تضمنت ) ،الشاملة 
وقد توصل البحث إذل عدم وجود فروق ذات داللة  ،درج ثلثي مت

إحصائية بُت متوسطات درجات إجاابت أعضاء ىيئة التدريس كبو 
إدارة اعبودة الشاملة يف الكلية وفق متغَت النوع واؼبرتبة العلمية ، كما 
توصلت النتائج إذل وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات 

س كبو إدارة اعبودة الشاملة يف الكلية وفق درجات أعضاء ىيئة التدري
 متغَتات سنوات اػبربة لصاحل ذوي اػبربة األعلى 0

 :عام على الدراسات السابقة يبقتع
أكدت الدراسات على أمهية نظام إدارة اعبودة يف تطوير األداء الًتبوي )التعليم  -

 اعبامعي(0

لوصفي استخدم اؼبنهج اتنوعت اؼبنهجية اؼبستخدمة يف الدراسات، فمعظمها  -
 ستبانة وعلى ربليل اؼبضمون وربليل اؼبفاىيم0التحليلي ابالعتماد على اال

 اقتصرت الدراسات على مؤسسات التعليم اعبامعي 0 -

بينت الدراسات أن نظام إدارة اعبودة الشاملة أصبح نظامًا عاؼبيًا تطمح معظم  -
 الدول إذل تطبيقو 0
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ة الشاملة ومتغَتات أخرى متنوعة منها) النوع ربطت الدراسات بُت إدارة اعبود -
 االجتماعي، والعمر ، وسنوات اػبربة ، واؼبؤىل األكادديي(

حىت ن تلتزم بو صبيع اؼبؤسسات ألدراسات عدم وجود نظام موحد جيب بينت ا -
ن تضع كل مؤسسة نظاماً أاألفضل  ،وق إدارة اعبودة الشاملة يتطبيتسٌت ؽبا 

 وثقافتها اػباصة0يتناسب مع ظروفها 
 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة :

إذل التعرف لقد استفادت الباحثة من خلل اطلعها على الدراسات السابقة  
 اعبوانب التالية: على

 وعلقتها دبشكلة البحث اغبارل0 إليهاالتعرف على األىداف اليت ترمي  20
 ساعدت يف التعرف على اؼبنهج اؼبتبع 10
 اغبصول على بعض اؼبصادر 0ساعدت يف  30
اليت ساعدت يف التعرف على الوسائل اإلحصائية اؼبتبعة لتحليل البياانت  10

 أسهمت يف ربليل نتائج البحث اغبارل وتفسَتىا0
 : البحثمنهج 

وىو اؼبنهج الذي استخدم اؼبنهج الوصفي التحليلي ؼبلئمتو لطبيعة البحث وأىدافو ،      
ومن مث ربليلها وتفسَتىا وربطها ابلظواىر ،يهدف إذل وصف الظاىرة كما ىي يف الواقع 

 .األخرى
 : البحثجمتمع  

كليات اعبامعة األظبرية   تكون ؾبتمع الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس يف بعض       
الًتبية ( من ضبلة شهادة الدكتوراه  –اللغة العربية  –الطب  –اآلداب  – قتصاداالوىي )
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منهم  عصواً ( 119( والبالغ عددىم ) 1.26 -1.20واؼباجستَت للعام اعبامعي )
 ( إانث710( ذكور و)317)

 : بحثعينة ال
سة من مت اختيار عينة الدراسة ابلطريقة العشوائية الطبقية ، حبيث تكونت عينة الدرا        

، حيث شكلت ىذه العينة إانثً  (27و) اً ( ذكور .6( عضو ىيئة تدريس بينهم )97)
( تبُت 1(،)2%( من اجملموع الكلي ألعضاء ىيئة التدريس 0 واعبداول )2909نسبة)

 توزيع عينة البحث وفقاً ؼبتغَتات اعبنس والكلية  0
                      

 
 وفقاً ؼبتغَت الكلية البحثتوزيع عينة :2.اعبدول رقم                                    
 النسبة العينة اجملتمع الكلية

 %2100 20 97 االقتصاد

 %3006 11 201 اآلداب

 % 1 6 31 الطب

 %2701 20 13 اللغة العربية

 %2100 20 97 الًتبية

 % ..2 97 119 اجملموع

 
 وفقاً ؼبتغَت اعبنس البحثتوزيع عينة :1.اعبدول رقم 

 النسبة العينة اجملتمع اعبنس

 %99 62 317 ذكور 

 %13 21 71 إانث

 % ..2 97 119 اجملموع
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قامت الباحثة ابستخدام مقياس إدارة اعبودة الشاملة يف مؤسسات التعليم  أداة البحث :

 (0..1اعبامعي ؼبنتهى أضبد اؼبلح )
 الثقافة ؾبال  :وىي األربعة الدراسة ؾباالت على موزعة فقرة  (71)اشتمل على       

 اعبامعة علقة وؾبال اؼبهٍت النمو وؾبال األكادديي، واجملال الشاملة، اعبودة التنظيمية إلدارة
 من عبارة لكل وأعطي إجيابية، بصورة اؼبقياس عبارات صبيع وصيغت .ابجملتمع احمللي

 :كالتارل العبارة أمهية درجة لتقدير اػبماسي ليكرت سلم منط على وزاًن مدرًجا عباراتو
 .جًدا كبَتة بدرجة للستجابة (5 ) الرقمية القيمة تعطى 20
 .كبَتة بدرجة للستجابة (4 ) الرقمية القيمة تعطى 10
 .متوسطة بدرجة للستجابة (3 ) الرقمية القيمة تعطى 30
 .قليلة بدرجة للستجابة (2 ) الرقمية القيمة تعطى 10
 .جًدا قليلة بدرجة للستجابة (1 ) الرقمية القيمة تعطى .5

 ومت قياس اخلصائص السيكومرتية للمقياس وفق اخلطوات التالية :
 صـــدق األداة :

 صدق احملكمني :
قامت الباحثة بعرض اؼبقياس على ؿبكمُت وطلب منهم ربديد مدى مشولية اؼبقياس      

ؼببادئ إدارة اعبودة الشاملة والصحة العلمية للفقرات ودرجة ارتباط كل معيار ابجملال الذي 
أدرج ربتو وإضافة فقرات جديدة أو حذفها أو تعديلها والصحة اللغوية للفقرات وصلحية 

مت إدخال التعديلت اؼبطلوبة واؼبناسبة يق، وبناًء على ملحظاهتم ومقًتحاهتم  اؼبقياس للتطب
 للمقياس0

 صدق االتساق الداخلي للمقياس :
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مت استخراج صدق االتساق الدداخلي للمقيداس مدن خدلل حسداب معامدل االرتبداط بَتسدون 
 تبُت ذلك :بُت كل فقرة من اؼبقياس ومع الدرجة الكلية للبعد ونتائج اعبدول التارل 

 بُت ؾباالت اؼبقياس والدرجة الكلية للمقياس االرتباطمعاملت :3.اعبدول رقم 
 قيمة معامل االرتباط اجملال الرقم
 **073. التنظيمية الثقافة ؾبال 2
 **073. اجملال األكادديي 1
 **073. اؼبهٍت النمو ؾبال 3
 **072. ابجملتمع احمللي اعبامعة علقة ؾبال 1

 (  =.0.2** دال إحصائيا عند مستوى الداللة )      
يتضح من اعبدول السابق أن صبيع ؾباالت اؼبقياس ترتبط ارتباطاً موجبداً وذات داللدة        

 إحصائية مع الدرجة الكلية للمقياس وىذا يدل على اتساق اؼبقياس وذبانس صبيع أبعاده 0

 ثبــات األداء :
قامت الباحثة ابستخراج معامل الثبات ابستخدام معادلدة )الفدا كرونبداخ( لتقددير درجدة 

 واعبدول التارل يوضح ذلك:،التجانس وانسجام ؾباالت اؼبقياس و الدرجة الكلية 
 معاملت الثبات جملاالت اؼبقياس والدرجة الكلية حسب معادلة الفا:1.جدول رقم

 الفاقيمة  عدد الفقرات اجملال الرقم
 070. 13 التنظيمية الثقافة ؾبال 2
 071. .1 اجملال األكادديي 1
 .07. 26 اؼبهٍت النمو ؾبال 3
 073. 21 ابجملتمع احمللي اعبامعة علقة ؾبال 1
 071. 92 الدرجة الكلية #

 يتضح من اعبدول السابق أن درجات الثبات مرتفعة وتعكس ثبات اؼبقياس 0
 ادلعاجلة اإلحصائية :

مت ترميدددددز وإدخدددددال البيددددداانت إذل اغباسدددددب اآلرل ابسدددددتخدام الدددددربانمج اإلحصدددددائي للعلدددددوم 
 واستخدمت اؼبعاعبات اإلحصائية التالية :  (Spss)االجتماعية 
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 الداخلي للمقياس 0 تساقاالبَتسون لقياس  االرتباطمعامل  -
 معامل ألفاكرونباخ لقياس الثبات 0 -
 اؼبعياري والنسبة اؼبئوية 0 كبرافواالاؼبتوسط اغبسايب  -
 اختبار )ت( للعينات اؼبستقلة ؼبعرفة داللة الفروق ؼبتغَت اعبنس 0 -
 ربليل التباين لداللة الفروق ؼبتغَت الكلية0   -

 عرض النتائج:
ما مستوى ربقيق معايَت إدارة اعبودة الشاملة على ؾباالهتا  التساؤل األول ونتائجه :

يمية ، اجملال األكادديي ، ؾبال النمو اؼبهٍت ، وؾبال علقة اعبامعة األربعة )ؾبال الثقافة التنظ
ولإلجابة عن ىذا كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس ؟  ابجملتمع احمللي( يف اعبامعة األظبرية

اؼبعياري واؼبتوسط اغبسايب( لكل ؾبال  كبرافاالاستخدمت اؼبعاعبات اإلحصائية )التساؤل 
من اجملاالت اليت مشلها البحث وكذلك الدرجة الكلية للمجاالت ؾبتمعة اعتمادا على 

 ربقيق على ستجاابتلل اؼبئوية للنسب مستوايت طبسة اعتماد مت ستجابةاالتقسيم سلم 
 :اآليت وفًقا للًتتيب اجملال

 .ضعيفة ربقيق درجة :% 50 من أقل -
 .متوسطة درجة %69.9 %50 - -
  .كبَتة درجة  %70-%79.9 -
 واعبدول التارل يوضح ذلك : .جًدا كبَتة درجة :فأعلى  %80 -

 وضح االكبرافات اؼبعيارية واؼبتوسطات اغبسابية حسب ؾباالت اؼبقياس والدرجة الكلية:0.اعبدول رقم 
 التطبيقدرجة  النسبة اؼبئوية اؼبتوسط اغبسايب اؼبعياري االكبراف اجملال ت

 ضعيفة  %11 .0101 29011 التنظيمية الثقافة ؾبال  20

 متوسطة %00 11 .2001 اجملال األكادديي  10
 متوسطة %01 36011 22013 اؼبهٍت النمو ؾبال  30
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 ضعيفة % 10 .1001 7019 ابجملتمع احمللي اعبامعة علقة ؾبال  10
 متوسطة % 02 263061 17001 الدرجة الكلية #

 
يتضح من نتائج اعبدول السابق أن مستوى ربقيق معايَت اعبودة الشاملة يف بعض  
كليات اعبامعة األظبرية ضعيفة على ؾبال الثقافة التنظيمية وؾبال علقتها ابجملتمع احمللي 

%( أما اجملال األكادديي وؾبال النمو  10% ،  11بلغت النسب اؼبئوية على التوارل)
% ،  00لكلية للمقياس متوسطة بلغت النسب اؼبئوية على التوارل )اؼبهٍت وكذلك الدرجة ا

%( ، وىذه النتيجة تعٍت أن مستوى ربقيق معايَت اعبودة الشاملة ابعبامعة دل  %02 ، 01
 تكن يف اؼبستوى اؼبطلوب 0 

أن تطبيق معايَت اعبودة الشاملة  يف كافة اجملاالت دبا  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إذل      
فيها ؾبال التعليم اعبامعي زبضع جملموعة من العوامل اؼبؤثرة يف مرحلة التطبيق، منها: العامل 
االقتصادي ، والعامل السياسي  والعامل اغبضاري والعامل االجتماعي ويتوقف قباح إدارة 
اعبودة الشاملة يف النظام التعليمي علي مدي توفر ىيكل تنظيمي جيد قادر علي استيعاب 

اعبودة مث استخدامها بشكل سليم مع القيام بعمليات التحسُت والتطوير؛ ألجل  مفاىيم
 ربسُت نوعية اؼبنتج وىو الطالب 0

وىذا األمر يستدعي ؿباولة البحث عن األسباب ودراستها ، يف ؿباولة للكشف عن 
،وتتفق العراقيل اليت تقف أمام ربقيق معايَت اعبودة الشاملة على أرض الواقع يف اعبامعة 

 ( 1.200( ، ودراسة )سليمان قليوان: 1..1ىذه النتيجة مع دراسة )عمر العباسي :

 



العدد       مستوى حتقيق  معايري  إدارة  اجلودة الشاملة  يف اجلامعة  األمسرية  -جملة كلية اآلداب  
________________________________________________________ 

19 

 

ىل توجد فدروق دالدة إحصدائياً علدى مقيداس معدايَت إدارة اعبدودة التساؤل الثاين ونتائجه :
الشددداملة تعدددزى ؼبتغدددَت اعبدددنس؟ لإلجابدددة عدددن ىدددذا التسددداؤل اسدددتخدم اختبدددار )ت( للعيندددات 

 التارل يوضح ذلك :اؼبستقلة واعبدول 

يوضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق لمجااالت المياااو والدرجاة الة ااة   ا  :6.جدول 
 متغار الجنس

 اجملاالت
 إانث ذكور

 قيمة )ت(
 االكبراف اؼبتوسط االكبراف اؼبتوسط

 2096 26017 19096 29021 00079 التنظيمية الثقافة ؾبال
 1023 21077 1201 20006 17037 اجملال األكادديي

 2001 7071  31019  22069 39011 اؼبهٍت النمو ؾبال
 1022 60.3 12 7071 16030 ابجملتمع احمللي اعبامعة علقة ؾبال

 10.1 .1200 .21100 0.032 267010 الدرجة الكلية للمقياس
 
نو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أيتضح من اعبدول السابق  

( يف مستوى ربقيق معايَت اعبودة الشاملة يف اعبامعة األظبرية كما يراىا 0.0.الداللة )
أعضاء ىيئة التدريس تعزى ؼبتغَت اعبنس على صبيع ؾباالت اؼبقياس ، والدرجة الكلية حيث  

 ( 0.00.كانت صبيع قيم مستوى الداللة اإلحصائية أعلى من )
اعبنسُت من أعضاء ىيئة التدريس خيضعون وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إذل أن كل 

لنفس اؼبناخ األكادديي داخل اعبامعة وذلك من حيث القوانُت واألنظمة واللوائح التنفيذية 
اليت يتوجب عليهم أن يتقيدوا هبا ، دبعٌت أن ليس ؽبم دور فيها، فضل على أن كل 

ال تفضل أحد اعبنسُت اعبنسُت مطالب بتأدية واجباتو ليحصل على حقوقو ، وأن اعبودة 
 (1.290وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )العلي: ،عن اآلخر 
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ىل توجد فروق دالة إحصائيًا على مقياس معايَت إدارة اعبودة التساؤل الثالث ونتائجه :
الشاملة تعزى ؼبتغَت الكلية ؟ لإلجابة عن ىذا التساؤل استخدم اختبار ربليل التباين 

 : واعبدول التارل يوضح ذلك
 نتائج ربليل التباين األحادي لداللة الفروق جملاالت اؼبقياس حسب متغَت الكلية:9.جدول 

 مستوى الداللة* قيمة )ف(  متوسط اؼبربعات ؾبموع اؼبربعات مصدر التباين اجملاالت

 التنظيمية الثقافة ؾبال
 

 16600.1 21660.2 بُت اجملموعات
 119002 12190069 داخل اجملموعات 0291. 20613

 13212067 اجملموع

 اجملال األكادديي
 12.091 2613021 بُت اجملموعات

 1190611 26111011 داخل اجملموعات 0239. 201.1
 21171 اجملموع

 
 اؼبهٍت النمو ؾبال

 

 290063 096009 بُت اجملموعات
 211021 7621091 داخل اجملموعات 0307. 202.7

 2.272031 اجملموع

 اعبامعة علقة ؾبال
 ابجملتمع احمللي

 1110.3 111021 بُت اجملموعات
 11001 62.6060 داخل اجملموعات 0.0. 10672

 6771096 اجملموع

 الدرجة الكلية للمقياس
 

 1..12610 266060.1 بُت اجملموعات
 1366 290.130.1 داخل اجملموعات 0216. .2096

 27293709 اجملموع
 

نو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسدتوى الداللدة أتبُت من اعبدول السابق     
( يف مستوى ربقيق معايَت اعبودة الشاملة يف اعبامعة األظبرية كما يراىا أعضاء ىيئة 0.0.)

اؼبهدددٍت التددددريس علدددى صبيدددع اجملددداالت )الثقافدددة التنظيميدددة و اجملدددال األكدددادديي واجملدددال النمدددو 
والدرجددة الكليددة للمقيداس تعددزى ؼبتغددَت الكليددة حيددث كانددت  ،وعلقدة اعبامعددة ابجملتمددع احمللددي(
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،وتتفددق ىددذه النتيجددة مددع دراسددة (0.0.صبيددع قدديم مسددتوى الداللددة اإلحصددائية  أعلددى مددن )
 0(1..1)العباسي :

 ملخص النتائج :
أن مستوى ربقيق معايَت اعبدودة الشداملة يف بعدض كليدات اعبامعدة األظبريدة ضدعيفة  -1

بلغدت النسدب ، حيدث على ؾبدال الثقافدة التنظيميدة وؾبدال علقتهدا ابجملتمدع احمللدي 
أمددا اجملددال األكددادديي وؾبددال النمددو اؼبهددٍت  ،%( 10% ،  11اؼبئويددة علددى التددوارل)

 00بلغددت النسددب اؼبئويددة علددى التددوارل )وكددذلك الدرجددة الكليددة للمقيدداس متوسددطة 

 ، %01 ، %02 )%. 
( يف مسدددتوى 0.0.ال توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة ) -2

ربقيددق معددايَت اعبددودة الشدداملة يف اعبامعددة األظبريددة كمددا يراىددا أعضدداء ىيئددة التدددريس 
حيددث كانددت ، تعددزى ؼبتغددَت اعبددنس علددى صبيددع ؾبدداالت اؼبقيدداس ، والدرجددة الكليددة 

 .(0.0.صبيع قيم مستوى الداللة اإلحصائية أعلى من )
( يف مسدددتوى 0.0.ال توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة ) -3

ربقيددق معددايَت اعبددودة الشدداملة يف اعبامعددة األظبريددة كمددا يراىددا أعضدداء ىيئددة التدددريس 
واجملدددال النمدددو اؼبهدددٍت علدددى صبيدددع اجملددداالت )الثقافدددة التنظيميدددة و اجملدددال األكدددادديي 

، والدرجددة الكليددة للمقيدداس تعددزى ؼبتغددَت الكليددة ، وعلقددة اعبامعددة ابجملتمددع احمللددي( 
 (0.00.حيث كانت صبيع قيم مستوى الداللة اإلحصائية  أعلى من )

 التوصيات وادلقرتحات :
ضددرورة ربسدددُت جددودة التعلدديم اعبدددامعي علددى ى نتدددائج البحددث توصددي الباحثدددة علددبنــاء        

 وذلك من خلل التارل:، والرفع من مستوى اعبودة الشاملة دبؤسساتو اعبامعية ،
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القيدددادة التعليميدددة العليدددا ابعبامعدددة األظبريدددة بقضدددية التحسدددُت والتطدددوير  اىتمدددامزايدة  -2
 اؼبستمر لعملية التعليم بطريقة تواكب التغَتات والتطورات اغبديثة0

 لى نشر ثقافة اعبودة الشاملة بُت صبيع العاملُت يف اعبامعة0العمل ع -1
مدددن اػبدددربات العاؼبيدددة السدددابقة يف كافدددة الددددول الددديت تبندددت إدارة اعبدددودة  االسدددتفادة -3

والتعليمدددددي  االقتصددددداديالشددددداملة والددددديت ثبدددددت قباحهدددددا بشدددددكل كبدددددَت علدددددي النمدددددو 
 واالجتماعي0

اؼبشدددرفُت  -ارة التعليميدددة العليدددااإلد -اسدددتخدام اعبدددودة الشددداملة يف: ربسدددُت اؼبنهددداج -1
مندددو الطالدددب  -اؼبددددخلت -الوسدددائل التعليميدددة -العمليدددات اإلداريدددة -األكددداددييُت

عناصددر  -اؽبياكددل التنظيميددة واألبنيددة التعليميددة -أدوات التقددومي ووسددائلو  -وربسددينو
 اجملتمع احمللي وغَتىا من األمور التعليمية0

 تمع احمللي0اعبامعة دبتطلبات اجمل اىتمامزايدة  -0

العمل علدى إجيداد اغبلدول اؼبختلفدة للمشدكلت الديت تواجدو تطبيدق اعبدودة الشداملة   -6
 ابعبامعة 0

إجددراء اؼبزيددد مددن الدراسددات حددول إدارة اعبددودة الشدداملة يف التعلدديم اعبددامعي تشددمل  -9
جواندددددب مثدددددل )تقدددددومي أداء أعضددددداء ىيئدددددة التددددددريس ، تطدددددوير اؼبنددددداىج الدراسدددددية ، 

 معايَت اعبودة 0 00000اخل( يف ضوء

إجدراء دراسدات مقارندة مدع جامعدات عربيدة وأجنبيدة مدن أجدل تدوفَت قاعددة أساسددية  -8
 . ؼبفهوم إدارة اعبودة الشاملة
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 ادلراجـــــــع :
(: إدارة اعبدددودة الشددداملة : تطبيقدددات يف اإلدارة اعبامعيدددة ، ؾبلدددة ...1أضبدددد )، اػبطيدددب  

 الَتموك ، األردن 0 ، جامعة 3ارباد اعبامعات العربية ، العدد 

مفدداىيم أساسددية وطددرق  –(: كفدداءة وجددودة اللوجسددتية 6..1ثبددت عبددد الددرضبن )، إدريددس
 الدار اعبامعية : اإلسكندرية  0 –القياس والتقييم 

كمدددددددخل لتطددددددوير اعبامعددددددات   ة(: إدارة اعبددددددودة الشددددددامل3..1حيدددددداة ) سددددددعد ) ،اغبددددددريب
اؽبيئة األكاددييدة السدعودية كبدو تطبيدق مبادئهدا، و وجهدة  الذباىاتالسعودية )دراسة 

نظددرىم حددول مدددى إسددهام ىددذا التطبيددق يف تطددوير اعبامعددة(" 0 ؾبلددة أم القددرى للعلددوم 
0 02 العددد20ملحقدات الرسدائل اعبامعيدة0 اجمللدد  -الًتبوية واالجتماعية واإلنسدانية 

 0 السعودية0 3..1يناير 

الشاملة يف التعليم بدُت مؤشدرات التميدز ومعدايَت االعتمداد (: اعبودة 6..1رشدي ) ،طعمية
 ، عمان: دار اؼبسَتة للنشر0

(:اختبدددار فرضدددية جدددودة اػبددددمات اؼبرافقدددة للعمليدددة التعليميدددة 1.20سدددليمان ) )قليدددوان، 
،دراسدددة حالدددة علدددى إحددددى كليدددات جامعدددة مصدددراتة ، اجمللدددة الدوليدددة احملكمدددة للعلدددوم 

 0 1، العدد  2ات ، اجمللد اؽبندسية وتقنية اؼبعلوم

(:واقع تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف كلية اآلداب جبامعة دمشق مدن 1.29شَتاز ) ،العلي
، العددد  37اجمللدد  –وجهة نظر أعضاء اؽبيئة التدريسدية فيهدا ، ؾبلدة جامعدة البعدث 

91 0 
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إدارة اعبدودة  (: واقع نظام التعليم يف جامعدة القددس يف ضدوء معدايَت1..1عمر ) ،العباسي
رة، الشاملة من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس والطلبة، رسدالة ماجسدتَت غدَت منشدو 

  0فلسطُت  -جامعة القدس، القدس

(: معوقدات تطبيدق إدارة اعبدودة 1.21عمران علي ، مصدطفى أضبدد شكشدك ) ،أبوخريص
العلددددددوم الشدددددداملة دبؤسسددددددات التعلدددددديم العددددددارل ابعبامعددددددة األظبريددددددة اإلسددددددلمية ، ؾبلددددددة 

 0 1قتصادية والسياسية ، العدد اإل

 0القاىرة : إيًتاك للنشر والتوزيع(: إدارة اعبامعات ابعبودة الشاملة ، ...1فريد ) ،النجار

(: إمكانيدددة تطبيدددق إدارة اعبدددودة الشددداملة يف مؤسسدددات التعلددديم العدددارل 7..1لدددرقط ) ،علدددي
سدددتَت غدددَت منشدددورة ، كليدددة رسدددالة ماج –اؼبدددربرات واؼبتطلبدددات األساسدددية  –ابعبزائدددر 

 اآلداب : جامعة اغباج ػبضر ، اعبزائر0

(: اؼبتطلبدددات الًتبويدددة لتحقيدددق اعبدددودة التعليميدددة ، اإلسدددكندرية : دار 1..1مهدددا ) ،جدددورل
 الوفاء لدنيا الطباعة 0 

(: إدارة اعبودة الشاملة يف مؤسسات التعليم اعبامعي والعارل)رؤيدة 2771ىلرل ) ،الشربيٍت
 ، جامعة اؼبنصورة، القاىرة2390ؾبلة الًتبية،العدد  مقًتحة(،

 اؼبواقع االلكًتونية : 

(: التعلدديم العددارل واعبددودة الشدداملة ، مقددال نشددر يف جريدددة اليددوم 3..1علددي ) ،عبددد القددادر
 :، على موقع شئون التعليم3..0/2/1بتاريخ 

http:llwww.alhramain.comltextliecomuljazerahluslfhrst.h
t. 
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(: تقددومي مددنهج التكنولوجيددا وتنميددة التفكددَت يف ضددوء 7..1مندددور عبددد السددلم ) ،هللافددتح 
ؿبافظددة  -معدايَت اعبددودة ابلتعلديم العددام يف صبهوريدة مصددر العربيدة ، كليددة الًتبيدة للبنددات

 عنيزة 0

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=49550 

 

 


