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 	 	 	 	 	 	 	 	 ملخص: 	
الكليات  ال�شاملة يف  اإىل معرفة م�شتوى تطبيق جمالت اجلودة  الدرا�شة  هدفت هذه 
متغريات:  اأثر  معرفة  اإىل  هدفت  كما  التدري�شية،  الهيئة  اأع�شاء  نظر  وجهه  من  الإن�شانية 
التخرج فيها،  التي مت  العلمي، اجلامعة  الأكادميية، �شنوات اخلربة، املوؤهل  الرتبة  )العمر، 

والكلية( على تطبيق معايري اجلودة ال�شاملة.
اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف الكليات الإن�شانية يف  تكوَّن جمتمع الدرا�شة من جميع 
جامعة النجاح الوطنية والبالغ عددهم )176(. اأما عينة الدرا�شة فتكونت من )50%( من 
التحليل  عليها  اأجري  التي   )%87.5( ن�شبته  ما  اأي   )77( منهم  ا�شتجاب  الدرا�شة،  جمتمع 
اأداة مكونة من)85( فقرة  ال�شدق والثبات  اإجراءات  الباحث بعد  ا�شتخدم  الإح�شائي. وقد 
الهيئة  املتاحة،  املوارد  اجلودة،  ثقافة  الإداري،  )النظام  وهي:  جمالت  اإىل)7(  موزعة 

التدري�شية، نظام الدرا�شة، املنهاج، والطلبة(. وتو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج االآتية:
الإن�شانية من وجهة نظر . 1 الكليات  اإن م�شتوى تطبيق معايري جمالت اجلودة يف 

يعادل  ما  اأي  )3.45(؛  بدرجة متو�شطة ومبتو�شط مقداره  التدري�شية كانت  الهيئة  اأع�شاء 
)69%( بدرجة متو�شطة.

ل توجد فروق دالة اإح�شائيا يف تطبيق جمالت اجلودة ال�شاملة تعزى ملتغريات . 2
)الرتبة الأكادميية، �شنوات اخلربة، املوؤهل العلمي(. بينما توجد فروق دالة اإح�شائياً تعزى 
ملتغري العمر يف جمال الطلبة، ول�شالح فئات العمر اأقل من30، وملتغري الكلية يف جمال 
ل�شالح  الأخرى  والكليات  ال�رضيعة  كلية  بني  التدري�شية  والهيئة  الإداري  والنظام  الطلبة 

الكليات الأخرى.
وقد اأو�شت الدرا�شة باأن تقوم اإدارة اجلامعة بالتعاون مع اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف 

اختيارالطلبة وار�شادهم وتوعيتهم باأنظمة اجلامعة وقوانينها. 
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Abstract:

The study aimed to investigate the level of application of total quality 
management (TQM) from An- Najah National University faculty members 
point of view. It also aimed to find out the effect of the variables of (age, 
professional rank, teaching experience, professional qualification, and the 
college) in the application of comprehensive quality management. 

The population of the study consisted of (176) faculty members, the 
random sample represents (%50) of the population, representing (77) faculty 
members equal to (%87.5).

The researcher used a validated a questionaire which consisted of (85) 
items distributed into seven domains. The study concluded to the following 
results: 
1. The degree of application of TQM among al Najah faculty members was 

medum, it’s mean was (3.45) which represents (%69).

2. There were no significant mean differences for applying TQM among the 
faculty members related to the variables of (professional rank, teaching 
experience, professional qualification, university of graduation) while 
there were significant mean differences attributed to age in favor of 
less than (30) years. Moreover there were significant mean differences 
attributed to college in the fields of (students, educational administration, 
and faculty members) between Al Sharea’a college and other colleges in 
favor of other colleges. Also the study recommends that the University 
administrators should cooperate with the faculty members in order to 
participate in students’ selection, guidance and increase their awareness 
of university regulations and rules. 
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مقدمة:
دخلت اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جمال الرتبية والتعليم العايل كاأ�شلوب حديث لالرتقاء 
بالعملية التعليمية، ولتن�شئة الأجيال ملتطلبات ع�رض التكنولوجيا وع�رض العوملة وع�رض 
املعرفة وتدفق  الهائل من  الكم  التعامل مع هذا  الفرد على  تهيئ  املت�شارع، ولكي  التغري 

املعلومات، وتدريبه على تنظيمها وا�شتخدامها.
لقد اعتمد الباحثون يف املجالت الرتبوية على الأفكار التي نادى بها علماء اجلودة 
التي  مبادئهم  واعتمدوا  وغريهم...(  وكر�شبي،  وبالدريج،  وايرفن،  وجوران،  )دمينغ،  مثل 
اإىل تطور  اأدى  والتعليم، مما  الرتبية  ميدان  ال�شاملة يف  اجلودة  اإدارة  �شاغوها يف جمال 
ارتاأت  وقد  فيه.  نعي�ص  الذي  للع�رض  الرتبوي  امليدان  مواكبة  اأجل  من  ًوكيفاً  كما  التعليم 
املجال  يف  اجلودة  اإدارة  مثل  التعليم  نوعية  على  للحفاظ  اآلية  تعتمد  اأن  الدول  من  كثري 
اأن�شاأت هيئات اعتماد، متنح املوؤ�ش�شة التي تطبق جودة معايري  اأجل ذلك  ال�شناعي، ومن 
اإىل  موؤ�ش�شاتنا  حتول  اأن  ذلك  يعني  ل  ولكن  املوؤ�ش�شة.  م�شتوى  فيها  تبني  �شهادة  فيها، 
تعليمية  اإدارية  اأ�شاليب  هواإدخال  املق�شود  واإمنا  ربحية،  اأو  اأو�شناعية  جتارية  من�شئات 
حديثة بهدف احل�شول على خمرجات تعليمية ذات جودة عالية وم�شاعفة امل�شتفيد الأول 
)عالونة،2004(  املرجوة  النتائج  لتدقيق  املوؤ�ش�شات  بني  املناف�شة  وت�شجيع  وهوالطالب 

)املالح، 2005( و)ال�شليبي،2007( و)جميد والزيات،2008( و )الب�شري،2010(.
تبذل غالبية الدول، ومنها دولة فل�شطني جهوداً كبرية من اأجل رفع م�شتوى العملية 
التعليمية باعتبار اأن الإن�شان هوال�شتثمار الأمثل واأغلى ما منلك، ولذلك ل بد من اأن يتم 
الهدف كان لبد من معرفة واقع املوؤ�ش�شة  الو�شائل والطرق. ولتحقيق هذا  باأف�شل  بناوؤه 
التعليمية وتطوير وظيفتها ودورها القيادي يف املجتمع، وتقوميها ب�شكل م�شتمر باعتبارها 

م�شنع هذا الإن�شان.
وتعد جامعة النجاح الوطنية من اأكرب جامعات فل�شطني التي ت�شعى ب�شكل م�شتمر اإىل 
حت�شني جودة براجمها وم�شتواها التعليمي من خالل م�شاركتها يف هيئات حملية ودولية 
ومنها: موؤ�ش�شة هيئة العتماد التابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�شطينية، وموؤ�ش�شة 
على  وكلياتها، وح�شلت  اجلامعة  برامج  من  العديد  بتقومي  الهيئتان  قامت  UNDP حيث 

نتائج جيدة جداً مقارنةً مع غريها من اجلامعات العربية، وت�شعي جامعة النجاح الوطنية 
التعليمية  العملية  م�شتوى  من  ترفع  لكي  وبراجمها  كلياتها  تقومي  يف  قدماً  امل�شي  اإىل 
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وينطلق  بالتميز.  اإليها  ي�شار  التي  العاملية  اجلامعات  م�شاف  يف  تكون  ولكي  التعلمية، 
الباحث يف اإجراء هذه الدرا�شة من �شعوره وخربته باأهمية تطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة يف 
الكليات الإن�شانية باعتبارها من اأهم العوامل املوؤثرة يف عملية التعلم والتعليم التي ترفد 
املجتمع بالكفاءات وتلبي حاجات خطط التنمية، وقد تبني وجود نق�ص يف الدرا�شات حول 
تقومي العملية التدري�شية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف اجلامعات واإعطائها 

جودة تعك�ص متطلبات الع�رض وحتدياته.
اإىل واقع اجلودة  الدرا�شة للتعرف  اإجراء هذه  ويف �شوء ما �شبق كان من ال�رضوري 
يف الكليات الإن�شانية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها اآمالً اأن تفيد نتائجها 
الإداريني واأع�شاء الهيئة التدري�شية يف حت�شني وتطوير هذه الكليات اإىل الدرجة املطلوبة 

من التميز اأ�شوة بالربامج التي تقدم يف اجلامعات املتميزة يف العامل.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

التي  ◄ الأدبيات  ال�شاملة وكرثت  ال�ساملة: تنوعت مفاهيم اجلودة  اجلودة  مفهوم 
تناولت هذا املفهوم، ومنها تعريف )عليمات، 2004( الذي يعرف اجلودة يف التعليم باأنها 
التعليمية،  العملية  عنا�رض  جلميع  تواجدها  الواجب  واخل�شائ�ص  املعايري  من  جمموعة 
�شواء ما تعلق منها باملدخالت واملخرجات، التي توؤدي اإىل حتقيق اأهداف املوؤ�ش�شة والفرد 

واملجتمع املحلي وفقاً لالمكانات املادية والب�رضية املتوافرة. 
يودي  ما  كل  باأنها  التعليم  يف  ال�شاملة  اجلودة  فيعرف   )Gibbs,  1992( جب�ص  اأما 
وا�شتيعابهم  فهمهم  م�شتوى  وحت�شني  الطلبة  عند  واخليالية  الفكرية  القدرات  تطوير  اإىل 
اأن   )2000( اخلطيب  ويرى  فعال.  ب�شكل  املعلومات  ا�شتخدام  على  وقدراتهم  ومهاراتهم 
للجودة يف التعليم معنيني مرتابطني اأحدهما واقعي والأخر ح�شي، فاملعنى الواقعي يعني 
فريتكز  احل�شي  املعنى  اأما  حقيقية،  وموؤ�رضات  معايري  باإجناز  التعليمية  املوؤ�ش�شة  التزام 
معايري  اأما  التعليمية.  العملية  حت�شني  يف  والطلبة  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  م�شاعر  اإىل 
الدرا�شات:  من  كثري  ملراجعة  نتيجة   )2009( واحللو  ع�شاف  فيلخ�شها  ال�شاملة  اجلودة 
واآخرون،2006(.  )التلباين  و  )العليمات،2004(.  و  )ال�شاحلي،2009(.  و  )علّي،2002(. 
التي  باأنها تلك املوا�شفات وال�رضوط  )الفتالوي،2008(.  و  والزيادات، 2008(.  و )جميد 
ينبغي توفريها يف نظام التعليم، والتي تتمثل يف جودة الإدارة، و�شيا�شة القبول، واأهداف 
الربامج التعليمية، وطرائق التدري�ص، ونظام التقومي، والمتحانات، ثم جودة اأع�شاء الهيئة 
التدري�شية، والأبنية، والتجهيزات املالية، والطلبة، التي تودي اإىل خمرجات تت�شف باجلودة 

وتعمل على تلبية حاجات امل�شتفيدين.
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هذا وقد تعددت وتنوعت املعايري بح�شب املجال الذي ينظر اإليه الباحث، ولكن جتدر 
اأنه ل يوجد منوذج واحد ين�شح بتطبيقه يف جميع املجالت والعلوم، ولكن  اإىل  الإ�شارة 
�شوف يبحث  الذي  املو�شوع  ال�شتفادة منها ح�شب طبيعة  املعايري ميكن  يوجد كثري من 
اأويدر�ص اأويقيم. ومن اجلدير بالذكر اأن املعايري هي اأداة للتح�شني ولي�شت حت�شيناً بحد ذاته. 
اأومتميز. وهي  الراهن مقارنة بو�شع مثايل  فهي و�شيلة تو�شح للموؤ�ش�شة حقيقة و�شعها 
اأداة م�شاعدة من اأجل حتقيق التميز والتفوق يف املوؤ�ش�شة من خالل تعزيز نقاط القوة وكبت 

نقاط ال�شعف.
ون�شري اإىل اأن هذه الدرا�شة ركزت على معاير اجلودة ال�شاملة التي ا�شتخدمها التلباين 
ملوؤ�ش�شات  والنوعية  اجلودة  لعتماد  الوطنية  الهيئة  اعتمدتها  والتي   )2006( واآخرون 
الهيئة  املتاحة،  ثقافة اجلودة،املوارد  الإداري،  النظام  الفل�شطينية وت�شمل:  العايل  التعليم 

التدري�شية، البيئة الرتبوية التعليمية التعلمية، نظام الدرا�شة واملنهاج والطلبة.

الدراسات السابقة:

ويدّل  العايل،  التعليم  يف  ال�شاملة  اجلودة  مو�شوع  تناولت  التي  الدرا�شات  تعددت 
الدرا�سات  ومن هذه  هذا على مدى زيادة الهتمام باملو�شوع فل�شطينياً وعربياً ودولياً 

العربية:
درا�شة علونة )2008( التي هدفت اإىل التعرف اإىل واقع نظام التعليم يف اجلامعات 
الفل�شطينية يف �شوء معايرياإدارة اجلودة ال�شاملة من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية، 

وتكونت عينة الدرا�شة من )364( ع�شوهيئة
موزعة  فقرة   )73( من  موؤلفة  ا�شتبانة  ووزِّعت  الفل�شطينية،  اجلامعات  يف  تدري�ص 
الأكادميي،  واملجال  ال�شاملة،  اجلودة  لإدارة  التنظيمية  الثقافة  وهي:  جمالت  اأربعة  من 
ومنواملهني، وعالقة اجلامعة باملجتمع املحلي. اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن درجة حتقيق 
معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة يف اجلامعات الفل�شطينية متو�شطة، واإىل وجود فروق يف واقع 
اإدارة اجلودة ال�شاملة، كما يرها  نظام التعليم يف اجلامعات الفل�شطينية يف �شوء معايري 
اأع�شاء الهيئة التدري�شية، تعزى ملجالت الدرا�شة ومتغرياملوؤهل العلمي، واإىل عدم وجود 
ال�شاملة،  اجلودة  معيار  �شوء  يف  الفل�شطينية  اجلامعات  يف  التعليم  نظام  واقع  يف  فروق 
كما يرها اأع�شاء هيئة التدري�ص، تعزى ملتغريات النوع الجتماعي، ونوع الكلية، واخلربة، 

واملوؤهل العلمي، واجلامعة.
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واأجرى خلف )2006( درا�شة هدفت اإىل حتديد معوقات تطبيق مبادئ اإدارة اجلودة 
ال�شاملة يف جامعتي بيت حلم واخلليل من وجهة نظر الهيئة التدري�شية والطلبة. وقد تكونت 
الدرا�شة  نتائج  تدري�ص، و)310( طالباً وطالبة. وبينت  الدرا�شة من )43(ع�شوهيئة  عينه 
اأن درجة تطبيق مبادئ اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جامعتي بيت حلم واخلليل كانت متو�شط 
متو�شطات  اإح�شائياً بني  داله  فروقاً  الدرا�شة  والطلبة، ومل جتد  املدر�شني  نظر  من وجهة 
والطلبة،  والكلية،  التعليمي،  وامل�شتوى  اجلن�ص،  ملتغريات  تبعاً  العينة  اأفراد  ا�شتجابات 

واملدر�شني.
كذلك اأجرى اأبو �سمرة واآخرون )2005ب( درا�شة هدفت للتعرف اإىل موؤ�رضات اإدارة 
اجلودة ال�شاملة يف جامعة القد�ص من وجهة نظر طلبتها، وبيان اأثر كل من اجلن�ص، والكلية، 
وامل�شتوى الدرا�شي يف ا�شتجابات الطلبة. وتكون جمتمع الدرا�شة من طلبة ال�شنتني الأوىل 
على  الدرا�شة  عينة  وا�شتملت  وعددهم)2580(.  والإن�شانية  العلمية  الكليات  يف  والرابعة 
اأن موؤ�رضات  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  الع�شوائية،  بالطريقة  اُختريوا  )316( طالباً وطالبة، 
اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جامعة القد�ص كانت منخف�شة، حيث بلغ املتو�شط احل�شابي )2.46(، 
كما اأ�شارت النتائج اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني متو�شط ا�شتجابات اأفرد 
ال�شاملة من وجهة نظر طلبتها تعزى ملتغريات  اإدارة اجلودة  الدرا�شة على موؤ�رضات  عينة 

)اجلن�ص، والكلية، وامل�شتوى الدرا�شي(.
واأجرى اأبو �سمرة واآخرون )2006اأ( درا�شة هدفت اإىل التعرف اإىل واقع نظام التعليم 
هيئة  اأع�شاء  نظر  وجهة  من  ال�شاملة  اجلودة  اإدارة  معايري  �شوء  يف  القد�ص  جامعة  يف 
التدري�ص، وتاأثري كل من متغريات اجلن�ص، والكلية واخلربة، والدرجة العلمية يف ا�شتجابات 
اأع�شاء هيئة التدري�ص، وتكون جمتمع الدرا�شة من اأع�شاء هيئة التدري�ص كافة يف جامعة 
العينة  وا�شتملت  ع�شواً،  عددهم)288(  والبالغ   )2004-2003( اجلامعي  للعام  القد�ص 
الع�شوائية على )157( ع�شوهيئة تدري�ص. واأظهرت النتائج اأن واقع نظام التعليم يف جامعة 
القد�ص كان منخف�شاً مبتو�شط مقداره )2.52( كما واأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة 
اإح�شائية ل�شالح اأع�شاء الهيئة التدري�شية الذكور، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية 
بني متو�شطات اأفراد عينة الدرا�شة نحوواقع جودت التعليم تعزى ملتغريات الكلية والدرجة 

العلمية.
يف  التعليم  نظام  واقع  اإىل  التعرف  بهدف  درا�شة  اأجرت  فقد   ،)2005( امللح  اأما 
اأع�شاء هيئة  نظر  ال�شاملة من جهة  اإدارة اجلودة  الفل�شطينية يف �شوء معايري  اجلامعات 
التدري�ص، حيث تكونت عينة الدرا�شة من )346( ع�شوهيئة تدري�ص يف اجلامعات الفل�شطينية. 
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وقد اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن درجة حتقيق معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة يف اجلامعات 
الفل�شطينية كانت متو�شطة، كما اأ�شارت النتائج اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�شائيا يف واقع 
نظام التعليم يف اجلامعات الفل�شطينية يف ال�شوء اإدارة اجلودة ال�شاملة، تعزى ملتغريات: 

النوع الجتماعي، والكلية، واخلربة، املوؤهل العلمي، واجلامعة.
اإدارة  واأ�ش�ص  تطبيق معايري  اإمكانية  اإىل حتليل  التي هدفت   )2004( جري�س  درا�شة 
اجلودة ال�شاملة يف جامعة بريزيت، والك�شف عن اأهم ال�شعوبات التي تعوق اإمكانية تطبيق 
اإدارة اجلودة ال�شاملة فيها، حيث قامت الباحثة بطرح منوذج مقرتح يت�شمن قيا�ص جودة 
الأداء يف جامعة بريزيت. وقد ا�شتخدمت الباحثة ثالث اإ�شتبانات للتعرف اإىل اأراء كل من 
اأنهوا اأكرث من ف�شلني درا�شيني. وتكونت  اأع�شاء هيئة التدري�ص، والإداريني، والطلبة ممن 
عينة الدرا�شة من )130( ع�شوهيئة تدري�ص و)180( موظفاً اإدارياً و)354( طالباً وطالبة. 
والطلبة نحوالعملية  التدري�ص  اأع�شاء هيئة  لدى  الدرا�شة وجود ر�شا عام  نتائج  واأظهرت 
الأكادميية والإدارة، وعالقة اجلامعة مع املجتمع املحلي، يف حني اأ�شارت النتائج اإىل اأن 
اجلامعة ل تراعي حاجة ال�شوق املحلي من التخ�ش�شات التي تطرحها، بالإ�شافة اإىل عدم 
وجود دعم مايل لعملية البحث العلمي ب�شكل كاف، وكذلك عدم اعتماد اجلامعة نظاماً مالياً 

واإداريًا فعالً.
اجلودة  اإدارة  مبادئ  تطبيق  مدى  اإىل  التعرف  اإىل   )2004( علونة  درا�شة  هدفت 
ال�شاملة يف اجلامعة الأمريكية )جنني/ فل�شطني( من وجهة نظر اأع�شاء الهيئه التدري�شية، 
ومعرفة اأثر متغريات اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، و�شنوات اخلربة يف التدري�ص، واجلامعة التي 
من  مكونة  عينة  على  الدرا�شة  والعمر.واأجريت  والكلية،  التدري�ص،  هيئة  ع�شو  فيها  تخرج 
)61( ع�شومن هيئتها التدري�شية. واأظهرت نتائج الدرا�شة اإىل اأن درجة تطبيق مبادئ اإدارة 
اجلودة ال�شاملة يف اجلامعة الأمريكية كانت بدرجة كبرية، كما اأظهرت النتائج عدم وجود 
فروق دالة اإح�شائياً يف مدى تطبيق مبادئ اإدارة اجلودة ال�شاملة تعزى اإىل جميع متغريات 

الدرا�شة.
ومن الدرا�سات االأجنبية التي تناولت مو�سوع اجلودة ال�ساملة:

م�رضوع  تقومي  اإىل   )Magnus & Benget, 2006) وبنجت  ماجنز  درا�شة  هدفت 
ذلك  يف  مبا  بال�شويد،  العليا  الثانوية  املدار�ص  يف  ال�شاملة  اجلودة  لإدارة  الذاتي  التقومي 
تقومي الإجراءات والأدوات امل�شتخدمة يف امل�رضوع. ومن اأجل تقومي هذه التجربة اأجريت 
مقابالت مع مدير التعليم العايل وع�رضة من مديري املدار�ص، كما ُطبقت ا�شتبانة جلمع اأراء 
العاملني الرتبويني الآخرين. وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن كثرياً من الأ�شخا�ص ل يبدواأنهم 
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يفكرون كثرياً حول ماهية اجلودة يف البيئة التي يعملون فيها، كما اأن العديد من املوؤ�ش�شات 
تتجه اإىل العمل بنظام التقومي الذاتي دون التفكري الكايف يف مربرات ذلك، وكيفية تنفيذه. 
اإ�شافة اإىل ذلك فاإن العمل يتم دون اإعداد جميع امل�شاركني وتهيئتهم، وبدون مناق�شة القيم 

الأ�شا�شية التي ي�شتند اإليها العمل.
فهدفت   )Gavriel, M. & Edward. J, 2006) واإدورد  جافريئيل  درا�شة  اما 
حتديد  خالل  من  وذلك  العايل،  التعليم  يف  ال�شاملة  اجلودة  اإدارة  تطبيق  تو�شيح  اإىل 
الأدواراملزدوجة للطلبة واملعلمني وحتليلها. كما ناق�شت الدرا�شة بع�ص اأوجه الق�شور يف 
اإ�شافة  اإدارة اجلودة ال�شاملة يف التعلم العايل يف ولية ما�شات�شو�شت�ص الأمريكية  تطبيق 
العملية  اإىل تقومي مفهوم الأدوار املزدوجة للطالب، وحتليل عالقاتها واأثرها على تقومي 
الطالب  اأدوار  فهم  يف  الدرا�شة  اأ�شهمت  وقد  الأدوار.  هذه  بني  التفاعل  خالل  من  الرتبوية 
واملعلم، وكيفية تطبيق اجلودة ال�شاملة يف التعليم العايل ب�شوره اأف�شل. كما قدمت طريقة 
لتعزيز عملية التقومي كمقيا�ص جلودة التعليم، وتقدمي اإجراءات ميكن اأن تزيد دافعية الطالب 

للبحث عن املعرفة. 
وحاولت درا�شة ح�سان وكري (Hasan & Kerr, 2003( بيان اأهمية اجلودة ال�شاملة 
اأن اجلودة هي �شالح ا�شرتاتيجي له دور كبري يف  اإىل  يف حت�شني املوؤ�ش�شة، حيث تو�شلت 
حت�شني م�شتوى الإنتاجية يف املنظمات اخلدمية. كما اأكدت على اأهمية دعم الإدارة العليا 
لتطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة وتركيز اجلهود لتحيق ر�شا الزبون من خالل تلبية حاجاته 

ورغباته، والتي لها اأهمية وتاأثري كبري يف اأداء املوؤ�ش�شة.
اما درا�شة هريت�س (Hirtz, 2003( فهدفت اإىل معرفة فيما اإذا كان هناك عالقة بني 
التعليم  موؤ�ش�شات  ال�شاملة يف  اجلودة  اإدارة  تطبيق مدخل  واإمكانية  الرتبوية  القيادة  منط 
الوليات  الأكادميية يف جامعة مي�شوري يف  الإدارات  الدرا�شة على  اقت�رضت  العايل. وقد 
بان هناك عالقة  النتائج  واأظهرت  �شنة )1995(.  اجلودة  املتحدة واحلا�شلة على جائزة 
اجلودة  اإدارة  تطبيق  واإمكانية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  يف  ال�شائدة  القيادة  منط  بني  قوية 
اإدارة  اإمكانية تطبيق  اأخر له عالقة مبا�رضه مع  ال�شاملة، واأن التحول من منط قيادي اإىل 

اجلودة ال�شاملة.
وحاولت درا�شة فريد (Freed, 2002( اإىل حتديد جمموعة العتبارات التي ت�شاهم يف 
تطبيق مبادئ اجلودة ال�شاملة يف التعليم اجلامعي بال�شكل املطلوب وتو�شلت الدرا�شة اإىل 

املبادئ التية:
حتديد النتائج التي نريد الو�شول اإليها بدقة. -
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الرتباط القوي ين الأنظمة ال�شغرية داخل املوؤ�ش�شة. -
مراعاة متطلبات اأع�شاء الهيئة التدري�شية، ومتطلبات النظام، وبناء القرارات على  -

الواقع الفعلي، والتفاو�ص وامل�شاركة يف �شنع القرار
التعاون والتخطيط من اجل التغري. -
القيادة الواعية وامل�شاندة. -

اأهمية تطبيق  اإىل تو�شيح   )Lewis & Smith, 1997) لوي�س و�سمث  هدفت درا�شة 
للجامعة  ي�شمح  اأن تطبيق اجلودة  اإىل  التطوير اجلامعي، وقد تو�شلت  ال�شاملة يف  اجلودة 
اأق�شامها وكلياتها  والتفريق بني  النعزال  اأف�شل، ويقلل من  بالرتباط باملجتمع ب�شوره 
الطلبة مهنياً  اإعداد  الق�شور يف  القدرة يف معاجلة جوانب  اإىل زيادة  املختلفة، بالإ�شافة 
وتربوياً. كما وحددت الدرا�شة املبادئ التي تقوم عليها اجلودة ال�شاملة يف التعليم اجلامعي، 
مثل:- اللتزام بالتح�شني والتطوير امل�شتمر، والتحدث باحلقائق العلمية بعيداً عن العواطف 
الأفراد  واحرتام  تقدير  وكذلك  باجلامعة،  العاملني  باإر�شاء  الإدارة  والتزام  والنفعالت، 

املنتمني للموؤ�ش�شة من خالل بث الثقة فيهم وت�شجيعهم على التعاون والإجناز.
وكانت درا�شة كري�ستوافر�سون (Christofferson, 1997(، وهي بعنوان التعليم يف 
�شوء اإدارة اجلودة ال�شاملة يف كليات اأيوا الأمريكية، قد هدفت اإىل عمل مقارنة بني ا�شتجابة 
الكليات واملدار�ص يف هده الولية من حيث التدريب على اجلودة واأدواتها، واملعوقات التي 
تقف حائالً اأمام تطبيق اجلودة. وقد �شملت عينة الدرا�شة اأع�شاء هيئة التدري�ص والإداريني 
وروؤ�شاء املجال�ص يف )15( مدر�شة و)15( كلية. اأظهرت النتائج اأن اأع�شاء الهيئة التدري�شية 
والإداريني قد تلقوا تدريباً اأكرث من اأقرانهم يف املدار�ص، واأن اأع�شاء هيئة التدري�ص كانوا 
اأدوات  لبع�ص  وبالن�شبة  املدار�ص.  الإداريني يف  من  ال�شاملة  اجلودة  تطبيق  رغبة يف  اأقل 
ومعايرياجلودة، وجدت الدرا�شة اأن �شياغة املدار�ص اأقل ا�شتخدام لها مقارنة مع الكليات، 

واأن املوؤ�ش�شات التعليمية كانت تفتقر اإىل اخلطط الكافية لتطبيق معايري اجلودة ال�شاملة.
(Longenker & Scazzero, 1999( وهي بعنوان  و�سكازير:  لوجننكر  اما درا�شة 
من  جمموعه  اإدراك  فح�ص  اإىل  هدفت  فقد  ال�شاملة،  اجلودة  لإدارة  امل�شتمرة  التحديات 
حتديد  اإىل  هدفت  كما  لها،  ممار�شتهم  ومدى  ال�شاملة  اجلودة  اإدارة  ملفاهيم  املديرين 
�شملت  عينه  على  الدرا�شة  اأجريت  وقد  ال�شاملة،  اجلودة  تواجه  التي  واملعوقات  امل�شكالت 
الأمريكية،  الوليات املتحدة  )137( من املديرين يعملون يف ع�رض موؤ�ش�شات خمتلفة يف 
وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن هناك اإجماعاً بني املديرين على اأن اإدارة اجلودة ال�شاملة تودي 
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اإىل حت�شني جودة املنتجات واخلدمات، ومن اأهم املعوقات التي تواجه اإدارة اجلودة ال�شاملة 
ال، وقلة التدريب من العاملني، وعدم  هي م�شكالت: اإدارية وب�رضية، مثل: الإ�رضاف غري الفعَّ

فاعلية اإجراءات الت�شحيح.
وكانت درا�شة بروان وجاكولني (Brown & Jacqueline, 1995( بعنوان اجتاهات 
ولية  يف  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  ال�شاملة  اجلودة  اإدارة  نحوتطبيق  املوظفني 
اأوريغن، تكونت على عينة من )400( موظف، قد خل�شت اإىل عدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�شائية تتعلق باأثر مدة اخلدمة واجلن�ص على تطبيق اجلودة ال�شاملة، كما وجدت الدرا�شة 
فروقاً دالة اإح�شائياً تعزى اإىل متغريات م�شتوى التعليم، واخللفية العرقية، وبع�ص ال�شفات 

ال�شخ�شية، واإىل اجتاهات املوظفني نحوتطبيق اجلودة ال�شاملة.
ال�شاملة يف  اإدارة اجلودة  (Hazzard, 1993( حتديد مفهوم  هازارد  وحاولت درا�شة 
التعلم اجلامعي، والتعرف اإىل نقاط القوة وال�شعف يف تطبيقها. وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل 
املوؤ�ش�شة،  العاملني يف  ازدياد م�شاركة  ال�شاملة:  اإدارة اجلودة  لتطبيق  القوة  نقاط  اأن من 
وا�شتخدام الأف�شل للموارد املتاحة، وزيادة التعاون بني الأق�شام املختلفة، واقرتاح حلول 
وتقليل  الأفراد،  بني  م�شرتكة  وم�شالح  لغة  وتكوين  املوؤ�ش�شة،  يف  املوجودة  للم�شكالت 
العزلة بينهم. اأما بالن�شبة لنقاط ال�شعف يف تطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة فتمثلت يف عدم 
اأدارة املوؤ�ش�شة  القائمني على  توافرالوقت واجلهد الالزمني لتطبيق اجلودة، و�شعوبة فهم 
التي  العقبات  ب�شبب  العمل  فريق  لدى  بالإحباط  وال�شعور  ال�شاملة،  اجلودة  اإدارة  لطبيعة 
تواجههم، وتعوق حترَّكهم نحوامل�شار ال�شحيح الذي من �شاأنه خدمة تعليم الطلبة ب�شورة 

كبرية.

مشكله الدراسة:

ميكن حتديد م�سكلة الدرا�سة وح�رضها يف الت�ساوؤالت االآتية:
ما م�شتوى تطبيق جمالت اجلودة ال�شاملة يف الكليات الإن�شانية بجامعة النجاح  ●

الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها ؟
الكليات  ● يف  ال�شاملة  اجلودة  جمالت  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 

الإن�شانية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية تعزى ملتغريات: )العمر، الرتبة الأكادميية، 
عدد �شنوات اخلربة، والكلية(.

اأذكراأهم ثالثة مقرتحات لتح�شني اجلودة ال�شاملة يف كليتك اأواجلامعة. ●
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فرضيات الدراسة: 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α= 0.05( بني م�شتوى . 1

ملتغري  تعزى  الوطنية،  النجاح  بجامعة  الإن�شانية  الكليات  يف  ال�شاملة  اجلودة  جمالت 
العمر.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α= 0.05( بني م�شتوى . 2

جمالت اجلودة ال�شاملة يف الكليات الإن�شانية بجامعة النجاح الوطنية، تعزى ملتغري الرتبة 
الأكادميية.

ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α= 0.05( بني م�شتوى . 3
جمالت اجلودة ال�شاملة يف الكليات الإن�شانية بجامعة النجاح الوطنية، تعزى ملتغري عدد 

�شنوات اخلربة. 
ل توجد فروق ذات دلله اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α= 0.05( بني م�شتوى . 4

جمالت اجلودة ال�شاملة يف الكليات الإن�شانية بجامعة النجاح الوطنية، تعزى ملتغري الكلية 
التي يعمل فيها ع�شو هيئة التدري�ص.

أهمية الدراسة:

ميكن تلخي�سها مبا ياأتي: 
متطلبات . 1 من  اأ�شبحت  ال�شاملة  اجلودة  اإدارة  اأن  يف  الدرا�شة  هذه  اأهمية  تكمن 

التعليم اجلامعي املتميز ومعايريه، ولذلك جاءت هذه الدرا�شة ملعرفة واقع جودة التعليم 
يف الكليات الإن�شانية من وجه نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، وذلك للتعرف اإىل جوانب 

القوه وتعزيزها، والتعرف اإىل جوانب ال�شعف للعمل على تغيريها وحت�شينها. 
تقومي العملية الرتبوية من جهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية واإخ�شاعها ملعايري . 2

عاملية حمدده ملعرفة م�شتوى الأداء يف اجلامعة مقارنة مع اجلامعات الأخرى.
اجلودة . 3 واقع  اإىل  التعرف  جمال  يف  جديدة  بحوث  اإجراء  على  الباحثني  ت�شجيع 

التعليم يف اجلامعات الفل�شطينية، وذلك من خالل فتح اآفاق جديدة للبحث العلمي يف هذا 
املجال.
تلقي املزيد من ال�شوء والهتمام من قبل اإدارة اجلامعة للعمل على حت�شني جودة . 4

الكليات الإن�شانية من جميع اجلوانب.
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أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة اإىل:

التعرف اإىل م�شتوى تطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة يف الكليات الإن�شانية يف جامعة  ●
النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها.

اخلربة  ● �شنوات  وعدد  الأكادميية،  والرتبة  )العمر،  متغريات:  اأثر  اإىل  التعرف 
جامعة  يف  الإن�شانية  الكليات  يف  ال�شاملة  اجلودة  معاير  تطبيق  يف  والكلية(  التدري�شية، 

النجاح الوطنية.
التي  ● الإن�شانية  الكليات  ال�شاملة يف  اجلودة  لتح�شني  املدر�شني  اقرتاحات  معرفة 

يدر�شون بها.

حمددات الدراسة:
املحدد املكاين: جامعة النجاح الوطنية - الكليات الإن�شانية. 1
املحدد الزماين: الف�شل الثاين 2010/2011. 2
املحدد الب�رضي: اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف الكليات الإن�شانية يف جامعة النجاح . 3

الوطنية.
املحدد االأدائي: تتحدد نتائج الدرا�شة ب�شدق الأداة وثباتها. 4

مصطلحات الدراسة:
توفريها  ◄ يجب  التي  واملوا�شفات  امليزات  من  جمموعه  هي  ال�ساملة:  اجلودة 

العاملني  حاجات  لتحقيق  وخمرجات  وعمليات  مدخالت  من  املوؤ�ش�شة  اأق�شام  جميع  يف 
ورغباتهم ومتطلباتهم داخل املوؤ�ش�شة واملجتمع املحلي )عليمات، 2004(.

هي اإجناز العمل بطريقة �شحيحة متقنة تبعاً ملجموعة  ◄ ال�ساملة:  اإدارة اجلودة 
العملية  الأهداف  وحتقيق  التعليمي،  املنتج  م�شتوى  حت�شني  بهدف  الرتبوية  املعايري  من 

التعليمية التعلمية واأهداف املجتمع )زياد، 2009(
معيار اجلودة: هي تلك املوا�شفات واملعايري وال�رضوط التي ينبغي توفريها يف  ◄

نظام التعليم التي تتمثل يف اجلودة )التلباين واخرون، 2006(.
التعريف االإجرائي: فيتمثل بدرجة الكلية ل�شتجابة اع�شاء الهيئة التدري�شية على  ◄

اإ�شبانة اجلودة ال�شاملة امل�شتخدمة يف هذة الدرا�شة.
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الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 
ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي امل�شحي، للح�شول على املعلومات والبيانات الالزمة 

لتحليل نتائج الدرا�شة نظراً ملالءمته لأغرا�ص الدرا�شة واأهدافها.
جمتمع وعينة الدراسة: 

تكون جمتمع الدرا�شة من جميع مدر�شي الكليات الإن�شانية يف جامعة النجاح الوطنية، 
والبالغ عددهم)176( ع�شوهيئة تدري�ص، اأما عينة الدرا�شة الع�شوائية فتكونت من)50 %( 
من جمتمع الدرا�شة، اأي ما يعادل )88( ع�شوهيئة تدري�ص، ا�شتجاب منهم)77( اأي بن�شبة 
)87.5%(، والتي اأجريت عليها الدرا�شة والتحليل الإح�شائي. اجلداول)5\4\3\2\1( تبني 

توزيع عينة الدرا�شة ح�شب متغرياتها
 الجدول (1(

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر

الن�سبة املئوية %التكرارالعمر

301823.4اقل من �شنة
1418.2)30-40( �شنة
2836.3)40-50( �شنة

1722.1اأكرث من50 �شنة
100%77املجموع

الجدول (2) 
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الرتبة األكاديمية

الن�سبة املئوية %التكرارالرتبة االأكادميية

56.5اأ�شتاذ دكتور
1519.5اأ�شتاذ م�شارك
2735.1اأ�شتاذ م�شاعد

2421.2مدر�ص
67.7حما�رض

100%77املجموع
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الجدول (3) 
توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة

الن�سبة املئوية %التكرار�سنوات اخلربة

1823.4اأقل من5 �شنوات 
1823.4من)10-5(

1418.1من)15-11(
2735.1اأكرث من15 �شنة 

100%77املجموع

الجدول (4)  
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الكلية

الن�سبة املئوية %التكرارالكلية

810.4ال�رضيعة
1823.4الآداب

1620.8القت�شاد والعلوم الإدارية
1418.2الرتبية

1012.9الرتبية الريا�شية
1114.3الفنون

100%77املجموع

أداة الدراسة: 

ا�شتخدم الباحث اأداة لدرا�شة ال�شتبانة، التي اأعدها التلباين والآغا وحجاج )2006( 
يف  والنوعية  واجلودة  لالعتماد  الوطنية  الهيئة  منوذج  على  بالعتماد  التعليم  جودة  يف 
فل�شطني، وتكونت الأداة من )85( فقرة مق�شمة اإىل �شبعة جمالت، يجيب عليها ع�شو هيئة 

التدري�ص وفقاً لأبعاد مقيا�ص ليكرت اخلما�شي:
1 بدرجة منخف�شة جداً / 2 بدرجة منخف�شة/ 3 بدرجة متو�شطة 4 / بدرجة عالية/ 

5 بدرجة عالية جداً.
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صدق األداة: 

)�سدق املحكمني(: عر�شت اأداة الدرا�شة على جمموعة من املحكمني املتخ�ش�شني . 1
يف الرتبية من حملة الدكتوراه، وقد ُطلب من املحكمني اإبداء الراأي يف فقرات اأداة الدرا�شة 
من حيث �شياغة الفقرات، ومدى منا�شبتها للمجال الذي ُو�شعت فيه، اإما باملوافقة على 
)اأي  الأغلبية  براأي  اأخذ  وقد  اأهميتها،  لعدم  اأوحذفها  اأوتعديل �شياغتها،  ال�شعوبة،  اأهمية 
اأداة الدرا�شة، بحيث اأ�شبحت الأداة  ثلثي اأع�شاء جلنة املحكمني( يف عملية حتكيم فقرات 

يف �شورتها النهائية راجع امللحق )1(
الداخلي . 2 ال�شدق   )2006 واآخرون،  )تلباين  الباحثون  ح�شب  العاملي(:  )ال�سدق 

لال�شتبانة من خالل اإيجاد معامالت الرتباط بني كل جمال والدرجة الكلية للمقيا�ص على 
اأبعاد اجلودة  عينة جتريبية، وتراوحت معامالت الرتباط ما بني )0.62( و)0.85( بني 
اأن ال�شتبانة تتمتع بدرجة  اإح�شائياً عند )α =0.05( مما يدل على  ال�شاملة، وكلها دالة 
عالية من ال�شدق، كما اأجرى الباحث ال�شدق على عينة جتريبية بح�شاب معامالت الرتباط 
 )0.85( بني  ما  الرتباط  معامالت  وتراوحت  للمقيا�ص،  الكلية  والدرجة  جمال  كل  بني 

و)0.67( على جميع ابعاد اجلودة ال�شاملة، وجميعها دالة اح�شائياً.

ثبات األداة: 

معامل  با�شتخدام  املقيا�ص  ثبات  من   )2006 واآخرون  )تلباين  الباحثون  تاأكد 
جيد  ثبات  وهومعامل   ،)0.79( لالأبعاد  الكلي  الرتباط  معامل  بلغ  حيث  األفا  كرونباخ 
با�شتخدام  الأداة،  ثبات  معامل  الباحث  ا�شتخرج  كذلك  املقيا�ص.  �شالحية  اإىل  ي�شري 
لأداة  الثبات  معامالت  يبني   )7( واجلدول   ،Cronbach’s Alpha األفا  كرونباخ  معادلة 

الدرا�شة وجمالتها.
الجدول (5(

معامات الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها

معامل الثبات بطريقة كرونباخ األفاعدد الفقراتاملجاالت

.194590املجال الأول: النظام الإداري
.93380املجال الثاين: ثقافة اجلودة

.108670املجال الثالث: املوارد املتاحة
.159410املجال الرابع: الهيئة التدري�شية
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معامل الثبات بطريقة كرونباخ األفاعدد الفقراتاملجاالت

.98820املجال اخلام�ص: البيئة الرتبوية التعلمية التعليمية
.68520املجال ال�شاد�ص: نظام الدرا�شة واملنهاج

.179160املجال ال�شابع: الطلبة

.859790املجموع

يت�شح من اجلدول )5( اأن معامالت الثبات كانت مرتفعة، مما يجعلها قابلة ومنا�شبة 
لأغرا�ص البحث العلمي.

لقد اأجريت هذه الدرا�سة وفق اخلطوات االآتية:
اإعداد اأداة الدرا�شة ب�شورتها النهائية. -
حتديد اأفراد عينة الدرا�شة. -
-  ،)88( ُوزعت  حيث  وا�شرتجاعها،  الدرا�شة،  عينة  على  الأداة  بتوزيع  الباحث  قام 

ا�شتبانة   )77( وبقي  عليها،  ال�شتجابة  اكتمال  لعدم   )3( واُ�شتبعدت   ،)80( واُ�شرتجعت 
�شاحلة للتحليل، وهي التي �شكلت عينة الدرا�شة.

الإح�شائية  - الرزمة  اإح�شائيا با�شتخدام  اإىل احلا�شب ومعاجلتها  البيانات  اإدخال 
.)SPSS( للعلوم الجتماعية

ا�شتخراج النتائج وحتليلها ومناق�شتها، ومقارنتها مع الدرا�شات ال�شابقة، واقرتاح  -
التو�شيات املنا�شبة.

ت�سمنت الدرا�سة املتغريات االآتية:
املتغريات امل�ستقلة:أ. 

اأقل من 40، 40-50 �شنة،  - )اأقل من 30 �شنة، 30-  اأربعة م�شتويات:  العمر: وله 
اأكرث من 50�شنة( 

اأ�شتاذ  - م�شارك،  اأ�شتاذ  دكتور،  )اأ�شتاذ  م�شتويات:  خم�شة  وله  الأكادميية:  الرتبة 
م�شاعد، مدر�ص، حما�رض(

عدد �شنوات اخلربة التدري�شية: وله اأربعة م�شتويات: )اأقل من 5 �شنوات، 5- اأقل من  -
10�شنوات، 10-اأقل من 15 �شنة، اأكرث من 15 �شنة(.
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الإدارية،العلوم  - والعلوم  القت�شاد  الآداب،  )ال�رضيعة،  م�شتويات  �شتة  وله  الكلية: 
الرتبوية، الريا�شة، الفنون(.

املتغري التابع: تتمثل يف ال�شتجابة عن فقرات ال�شتبانة مبجالتها ال�شبعة:ب. 
1- النظام الإداري 2- ثقافة اجلودة 3- املوارد املتاحة 4- الهيئة التدري�شية

5 - البيئة الرتبوية التعلمية التعليمية 6- نظام الدرا�شة واملنهاج 7- الطلبة

املعاجلات اإلحصائية: 
با�شتخدام  البيانات  واإدخال  ترميزها،  جرى  العينة  اأفراد  ا�شتجابات  تفريغ  بعد 
للعلوم  الإح�شائيــة  الرزمة  برنامج  با�شتخدام  اإح�شائيا  البيانات  عوجلت  ثم  احلا�شوب، 

الجتماعيــة )SPSS(، ومن املعاجلات الإح�شائية امل�شتخدمة:
التكرارات واملتو�شطات احل�شابية والن�شب املئوية، والنحرافات املعيارية. -
- Independent T-test اختبار »ت« لعينتني م�شتقلتني
- One-Way ANOVA اختبار حتليل التباين الأحادي
- Scheffe Post Hoc Test اختبار �شيفيه للمقارنة البعدية

نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة ب�شوؤال الدرا�شة الأول: ◄

ما م�ستوى تطبيق جماالت اجلودة ال�ساملة يف الكليات االإن�سانية يف 
جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية فيها ؟

ال�شوؤال، ا�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية  ولالإجابة عن هذا 
والن�شب املئوية لفقرات تطبيق جمالت اجلودة ال�شاملة يف الكليات الإن�شانية يف جامعة 
املقيا�ص  الباحث  واعتمد  فيها،  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  نظر  وجهة  من  الوطنية  النجاح 
الكليات  ال�شاملة يف  الذي اعتمده )تلباين واآخرون( لتقديرم�شتوى تطبيق جمالت اجلودة 

الإن�شانية، ومن اأجل تف�شري النتائج اعتمد الباحث الن�شب الآتية:
اأقل من 50% منخف�ص جداً  -
من 50% ـ اأقل من 60% مب�شتوى منخف�ص -
من 60% ـ اأقل من 70% مب�شتوى متو�شط -
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من 70% ـ اأقل من 80% مب�شتوى مرتفع -
من 80% فاأعلى مرتفع جداً -

الجدول (6(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجاالت تطبيق الجودة الشاملة 
في الكليات اإلنسانية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها

املتو�سط املجالالرقم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية%

م�ستوى
التطبيق

عالية جدا4.130.5582.6ًثقافة اجلودة1

عالية3.660.7473.2البيئة الرتبوية التعلمية التعليمية2

عالية3.630.6972.6نظام الدرا�شة واملنهاج3

متو�شطة3.370.8267.4النظام الإداري4

متو�شطة3.310.7466.2املوارد املتاحة5

متو�شطة3.120.8362.4الهيئة التدري�شية6

منخف�شة2.840.7356.8الطلبة7

متو�شطة3.450.6469.0الدرجة الكلية جلميع املجاالت

الكليات  يف  ال�شاملة  اجلودة  جمالت  تطبيق  م�شتوى  اأن   )6( اجلدول  من  يت�شح 
الإن�شانية يف جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها يف جميع 
 ،)69.0( مئوية  وبن�شبة   ،)0.64( معياري  وانحراف   )3.45( مبتو�شط  اأتت  قد  املجالت، 
الإن�شانية يف  الكليات  ال�شاملة يف  اجلودة  عالية ملجالت  تطبيق  م�شتوى  يدل على  وهذا 
جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها. اأما فيما يتعلق بكل 
اجلودة  جماالت  م�ستوى  فاإن   ،)1( امللحق  من  يت�شح  كما  الدرا�شة،  جمالت  من  جمال 

ال�ساملة كانت كما االتي: 
Ú  ،)19،18،16،15،14،9،7،4،3،2،1( اأولً: جمال النظام الإداري: كان عالياً على الفقرات

وكان متو�شطاً على فقرات )17،11،10،6،5،(، بينما كان منخف�شا على فقرة رقم )8(. وفيما 
يتعلق بالدرجة الكلية مل�شتوى بعد النظام الإداري فقد كان متو�شط ال�شتجابات )3.37(، اأي 

ما يعادل )67.4%(، وكان م�شتوى التطبيق مب�شتوى متو�شط.
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ويعزو الباحث ذلك من خالل خربته الطويلة كرئي�ص لق�شم علم النف�ص، باأن الأق�شام 
اإدارة اجلامعة بخ�شو�ص توا�شل الأق�شام مع املجتمع املحلي، وكذلك  ل تتقيد بتعليمات 
والعربي  املحلي  بامل�شتوى  ومقارنتها  واإ�شرتاتيجيتها  الأق�شام  اأهداف  مراجعة  ب�رضورة 

والدويل ولذلك جاءت النتيجة متو�شطة وهذا يتطابق مع الواقع.
Ú  على جداً  عاليا  اجلودة،  ثقافة  جمال  م�شتوى  كان  اجلودة:  ثقافة  جمال  ثانياً: 

الفقرات )9،7،6،5،2،1(، وكان عالياً على الفقرات )3،4،8(، وفيما يتعلق بالدرجة الكلية 
مل�شتوى جمال ثقافة اجلودة فقد كان متو�شط ال�شتجابات )4.13(، اأي ما يعادل )%82.6(، 
الهيئة  اأع�شاء  اأن  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو   .)1( امللحق  راجع  جداً.  عاٍل  تطبيق  ومب�شتوى 
التدري�شية ملتزمون مبواعيد املحا�رضات، وبالأنظمة، والتعليمات، والجتماعات، وبتحقيق 

اأهداف الأق�شام. واأعتقد اأن هذه النتيجة منطقية وواقعية.
Ú  ثالثاً: جمال املوارد املتاحة: كان م�شتوى جمال املوارد املتاحة عالياً على فقرات

فقرة  على  منخف�شاً  وكان   ،)،1،2،3،4،5،6( الفقرات  على  متو�شطاً  كان  بينما   ،)9،8،7(
اأي  الكلية مل�شتوى جمال املوارد املتاحة فكان )3.12(،  اأما فيما يتعلق بالدرجة   ،)10(
ما يعادل)62.4%(، وهي مب�شتوى تطبيق متو�شط. راجع امللحق )1(. ويعتقد الباحث كذلك 
املالعب،  مثل  لمنهجية  مرافق  الأق�شام  يف  يتوافر  ل  اإنه  حيث  منطقية  النتيجة  هذه  اأن 
التي  الفقرات  اأما  التدري�شية.  الهيئة  لأع�شاء  لال�شرتخاء  واأماكن  والنوادي،  وامل�شارح، 
ا�شتجاب لها اأع�شاء الهيئة التدري�شية مب�شتوى متو�شط، فهي تنطبق مع واقع جامعة النجاح 

واإمكانياتها املادية مثل توفري املرافق، احلا�شوب، الأجهزة، وغريها.
Ú  على عالياً  التدري�شية  الهيئة  جمال  م�شتوى  كان  التدري�شية:  الهيئة  جمال  رابعا: 

فقرات )1،2،5(، بينما كان متو�شطاً على باقي الفقرات، وفيما يتعلق بالدرجة الكلية مل�شتوى 
 ،)%64.2( يعادل  ما  اأي   ،)3.21( ال�شتجابات  متو�شط  كان  فقد  التدري�شية  الهيئة  جمال 
مب�شتوى تطبيق متو�شط، ويرى الباحث اأن اإدارة اجلامعة بداأت برامج جديدة لتدريب اأع�شاء 
الهيئة التدري�شية اجلدد، وان القرارات التي توؤخذ على م�شتوى الكلية قليالً ما ي�شارك فيها 
التدري�شي لأع�شاء  العبء  اأنه ل يوجد نظام وا�شح لتوزيع  التدري�شية، كما  الهيئة  اأع�شاء 
الهيئة التدري�شية يف امل�شاقات الإ�شافية، وغالباً ما تعود اإىل رئي�ص الق�شم وعميد الكلية 

والنائب الأكادميي.
Ú  البيئة جمال  م�شتوى  كان  التعليمية:  التعلمية  الرتبوية  البيئة  جمال  خام�شاً: 

الفقرات  على  عالياً  كان  بينما   ،)9( فقرة  على  جداً  عالياً  التعليمية  التعلمية  الرتبوية 
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)8،7،2،1(، ومتو�شطاً على فقرات )6،5،4،3(، اأما فيما يتعلق بالدرجة الكلية، فكان متو�شط 
باأن  الباحث  اأي ما يعادل )73.2%(، مب�شتوى تطبيق عاٍل. ويعتقد  ال�شتجابات 3.66((، 
جمال البيئة الرتبوية التعلمية التعليمية يتطابق مع واقع ما تقوم به الهيئة التدري�شية فيما 
يتعلق بتقومي الهيئة التدري�شية وتقومي امل�شاقات والمتحانات، اأما فيما يتعلق ب�شيا�شات 

واأنظمة وقوانني اجلامعة فكانت مب�شتوى متو�شطة.
Ú  ًشاد�شاً: نظام الدرا�شة واملنهاج: كان م�شتوى جمال نظام الدرا�شة واملنهاج عاليا�

جداً على فقرة رقم )6(، وعالياً على فقرات )4،3،2،1(، بينما كان متو�شطاً على الفقرة )5(، 
وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال، فقد كان متو�شط ال�شتجابات )3.63(، اأي ما يعادل 
الهيئة  اأع�شاء  اإن  النتيجة منطقية حيث  اأن  الباحث  )72.6%(، وهي مب�شتوى عاٍل، ويرى 
املتبعة  التعليمة  والطرق  املتوقعة،  واملخرجات  م�شاق،  لكل  اأهدافاً  ي�شعون  التدري�شية 
يف تدري�ص هذه امل�شاقات، واإدارة الأق�شام تتابع ذلك حيث يوجد لكل م�شاق ملف خا�ص 

للجودة.
Ú  ،)10( رقم  الفقرة  على  عالياً  الطلبة  جمال  م�شتوى  كان  الطلبة:  جمال  �شابعاً: 

على  منخف�شاً  كان  بينما   ،)17،16،15،14،9،8،6،5،4،3،2،1( الفقرات  على  ومتو�شطاً 
الكلية،  بالدرجة  يتعلق  فيما  اأما   .)13،12،7( الفقرة  على  جداً  ومنخف�شاً   ،)11( الفقرة 
فكان متو�شط ال�شتجابات )2.84(، اأي ما يعادل )56.8%(، مب�شتوى تطبيق متو�شط، ويرى 
الطلبة،  ملجل�ص  وا�شح  نظام  يوجد  ول  التخرج،  بعد  الطلبة  تتابع  ل  الأق�شام  اأن  الباحث 
لذلك  الأق�شام،  يف  والقوانني  الأنظمة  يعرفون  ل  والطلبة  منخف�شة،  املالية  وامل�شاعدات 

جاءت هذه النتيجة اأقل من املجالت الأخرى.
ثانياً- النتائج املتعلقة بفر�سيات الدرا�سة: ◄

 النتائج املتعلقة بالفر�شية الأوىل ون�شها:
م�شتوى  يف   )0.05  =  α( الدللة  م�شتوى  على  اإح�شائية  دلله  ذات  فروق  توجد  ل 
تطبيق جمالت اجلودة ال�شاملة يف الكليات الإن�شانية يف جامعة النجاح الوطنية من وجهة 

نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها تعزى ملتغري العمر.
 One-Way( ولفح�ص هذه الفر�شية ا�شتخدم الباحثان اختبار حتليل التباين الأحادي

)ANOVA

ونتائج اجلدولني )7( و )8( تبني ذلك.
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الجدول (7) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تطبيق مجاالت الجودة الشاملة في الكليات اإلنسانية 

في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها، وفق متغير العمر

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالعمراملجاالت

النظام الإداري

183.880.58اأقل من30 �شنة
143.290.83من 30-40 �شنة
283.410.91�شنه 50-40 من
173.120.68اأكرث من50 �شنه

773.370.82املجموع

ثقافة اجلودة

184.290.44اأقل من30 �شنه
144.090.54من 30-40 �شنة

284.120.62من 40-50 �شنه
174.130.51اكرث من 50 �شنه

774.130.55املجموع

املوارد املتاحة

183.350.87اقل من 30 �شنه
143.370.57من 30 -40 �شنه

283.390.85�شنه040-5
173.080.64اأكرث من 50 �شنة

773.310.74املجموع

الهيئة التدري�شية

813.590.90اأقل من 30 �شنة
143.060.62من 30-40 �شنه
283.150.97-50 �شنه40من
172.900.62اأكرث من50 �شنه

773.120.83املجموع

البيئة الرتبوية التعلمية التعليمية

184.180.67اأقل من30 �شنه
143.570.52من 30-40 �شنة
283.620.68من 40-50 �شنه
173.540.64اأكرث من50 �شنه

773.660.74املجموع
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االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالعمراملجاالت

نظام الدرا�شة واملنهاج

183.830.81اأقل من 30 �شنه
143.550.71اقل من 30-40 �شنه

283.950.68من 40-50 �شنه
173.670.68اكرث من 50 �شنه

773.630.69املجموع

الطلبة

183.580.74اأقل من 30 �شنه
142.790.63من 30-40 �شنه
282.820.67من 40-50 �شنه
172.580.57اأكرث من 50 �شنه

772.840.73املجموع

الدرجة الكلية

183.790.65اأقل من 30 �شنه
143.300.54من 30 – 40 �شنه

283.360.73من 40-50 �شنه
173.170.48اأكرث من50 �شنة

773.350.64املجموع

الجدول(8) 
نتائج اختبار التباين األحادي؛ لفحص داللة الفروق في درجة تطبيق مجاالت الجودة الشاملة في الكليات 

اإلنسانية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها وفق متغير العمر

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة Fاملربعات

الداللة

النظام الإداري
3.21731.072بني املجموعات

1.6380.189 41.230730.654خالل املجموعات

44.44776املجموع

ثقافة اجلودة

0.24030.080بني املجموعات

0.2560.857 19.650730.312خالل املجموعات

19.89076املجموع
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جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة Fاملربعات

الداللة

املوارد املتاحة
1.26530.422بني املجموعات

0.7530.524 35.260730.560خالل املجموعات

36.53576املجموع

الهيئة التدري�شية

2.68630.895بني املجموعات

1.3030.281 43.292730.678خالل املجموعات

45.97876املجموع

البيئة الرتبوية التعلمية التعليمية

2.56730.856بني املجموعات

1.6280.192 33.115730.526خالل املجموعات

35.68276املجموع

نظام الدرا�شة واملنهاج

0.49530.156بني املجموعات

0.3370.798 30.828730.489خالل املجموعات

31.32376املجموع

الطلبة

5.55231.851بني املجموعات

3.8990.013 29.905730.475خالل املجموعات

35.45776املجموع

الدرجة الكلية

2.12330.708بني املجموعات

1.7970.157 24.800730.934خالل املجموعات

26.92376املجموع

)0.05 =α( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه   )8( اجلدول  نتائج  من  يت�شح 
الدللة )α = 0.05( يف م�شتوى تطبيق جمالت اجلودة ال�شاملة يف الكليات الإن�شانية يف 
جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، تعزى ملتغري العمر، 
يف جمالت النظام الإداري، وثقافة اجلودة، واملوارد املتاحة، والهيئة التدري�شية، والبيئة 
الرتبوية التعلمية التعليمية، ونظام الدرا�شة واملنهاج، والدرجة الكلية، وبينما توجد فروق 
ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α = 0.05( يف م�شتوى تطبيق جمالت اجلودة 
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الهيئة  اأع�شاء  نظر  الوطنية من وجهة  النجاح  الإن�شانية يف جامعة  الكليات  ال�شاملة يف 
التدري�شية فيها، تعزى ملتغري العمر، يف جمال الطلبة، وللتعرف اإىل م�شدر الفروق يف جمال 
الطلبة، فقد اُ�شتخدم اختبار �شيفيه للمقارنة البعدية Scheffe Post Hoc Test، واجلدول 

)9( يبني نتائج املقارنة البعدية بني متو�شطات فئات متغري العمر، يف جمال الطلبة.
الجدول (9) 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات فئات متغير العمر، في مجال الطلبة

اأكرث من 50 �سنة40-50 �سنة30- اأقل من 40 �سنةاأقل من 30 �سنةالعمر

0.780.761.00اأقل من 30 �شنة

0.21-300.026- اأقل من 40 �شنة

400.24-50 �شنة

اأكرث من 50 �شنة

)0.05 =α( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود   :)9( اجلدول  من  يت�شح 
)α=0.05( يف م�شتوى تطبيق جمالت اجلودة ال�شاملة يف الكليات الإن�شانية يف جامعة 
النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، يف جمال الطلبة، بني فئتي 
العمر )اأقل من 30 �شنة( و )اأكرث من 50 �شنة(، ول�شالح )اأقل من 30 �شنة. ويعزوالباحث ذلك 
اإىل اأن اأع�شاء الهيئة التدري�شية الذين اأعمارهم اأقل من ثالثني �شنة اأكرث ايجابيةً وتفهماً 
يف التعامل مع الطلبة من ذوي الأعمار الكبرية، وذلك لتقارب العمر والثقافة، وتتفق نتائج 
ل  اأنه  بينتا  اللتان  وعالونه)2004(  واآخرون)2006(،  التلباين  درا�شة  مع  الدرا�شة  هذه 
توجد فروق ذات دللة اإح�شائية تعزى ملتغري عمر اأع�شاء هيئة التدري�ص مع جميع جمالت 

اجلودة با�شتثناء تغري العمر يف جمال الطلبة. 
النتائج املتعلقة بالفر�سية الثانية والتي ن�سها: ◄

م�شتوى  يف   )0.05  =  α( الدللة  م�شتوى  على  اإح�شائية  دلله  ذات  فروق  توجد  ل 
تطبيق اأبعاد اجلودة ال�شاملة يف الكليات الإن�شانية يف جامعة النجاح الوطنية من وجهة 
نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، تعزى ملتغري الرتبة الأكادميية. ولفح�ص هذه الفر�شية 

)One-Way ANOVA( ا�شتخدم الباحثان اختبار حتليل التباين الأحادي
ونتائج اجلدولني )10( و )11( تبني ذلك.
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اإلنسانية  الكليات  في  الشاملة  اجلودة  معايير  تطبيق  مستوى 

الجدول (10) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في الكليات اإلنسانية 
في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها، وفق متغير الرتبة األكاديمية

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالرتبة االأكادمييةاملجاالت

النظام الإداري

53.610.42اأ�شتاذ دكتور
153.330.45اأ�شتاذ م�شارك
273.360.69اأ�شتاذ م�شاعد

243،530.71مدر�ص
62.850.69حما�رض

773،370.82املجموع

ثقافة اجلودة

54.310.36اأ�شتاذ دكتور
154.160.76اأ�شتاذ م�شارك
274.060.49اأ�شتاذ م�شاعد

244.280.61مدر�ص
63.740.37حما�رض

774.130.55املجموع

املوارد املتاحة

53.280.91اأ�شتاذ دكتور
153.020.61اأ�شتاذ م�شارك
273.370.73اأ�شتاذ م�شاعد

243.500.73مدر�ص
62.850.42حما�رض

-773.310.74املجموع

الهيئة التدري�شية

53.410.60اأ�شتاذ دكتور
152.870.56اأ�شتاذ م�شارك
273.000.94اأ�شتاذ م�شاعد

243.440.72مدر�ص
62.830.42حما�رض

773.120.83املجموع
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االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالرتبة االأكادمييةاملجاالت

البيئة الرتبوية التعلمية التعليمية

53.730.65اأ�شتاذ دكتور
153.760.58اأ�شتاذ م�شارك
273.540.68اأ�شتاذ م�شاعد

243.680.63مدر�ص
63.200.64حما�رض

773.660.74املجموع

نظام الدرا�شة واملنهاج

54.030.14اأ�شتاذ دكتور
153.700.22اأ�شتاذ م�شارك
273.680.69اأ�شتاذ م�شاعد

243.730.68مدر�ص
62.610.34حما�رض

773.630.69املجموع

الطلبة

52.760.46اأ�شتاذ دكتور
152.550.33اأ�شتاذ م�شارك
272.750.67اأ�شتاذ م�شاعد

243.070.90مدر�ص
62.930.52حما�رض

772.840.73املجموع

الدرجة الكلية

53.500.44اأ�شتاذ دكتور
153.230.34اأ�شتاذ م�شارك
273.300.67اأ�شتاذ م�شاعد

243.560.65مدر�ص
62.940.50حما�رض

773.350.64املجموع
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اإلنسانية  الكليات  في  الشاملة  اجلودة  معايير  تطبيق  مستوى 

الجدول(11) 
نتائج اختبار التباين األحادي؛ لفحص داللة الفروق في درجة تطبيق أبعاد الجودة الشاملة 

في الكليات اإلنسانية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها 
وفق متغير الرتبة األكاديمية

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة Fاملربعات

الداللة

النظام الإداري

4.63441.159بني املجموعات

1.8040.139 39.812720.642خالل املجموعات

44.44776املجموع

ثقافة اجلودة

1.74140.435بني املجموعات

1.4870.217 18.149720.293خالل املجموعات

19.89076املجموع

املوارد املتاحة

4.59541.149بني املجموعات

2.2310.076 31.930720.515خالل املجموعات

36.52576املجموع

الهيئة التدري�شية

7.33641.834بني املجموعات

2.9430.072. 38.642720.623خالل املجموعات

45.97876املجموع

البيئة الرتبوية التعلمية التعليمية

2.61540.654بني املجموعات

1.2260.309 33.067720.533خالل املجموعات

35.68276املجموع

نظام الدرا�شة واملنهاج

7.36841.842بني املجموعات

4.7670.06 23.956720.386خالل املجموعات

31.32376املجموع

الطلبة

2.18640.546بني املجموعات

1.0180.405 33.272720.537خالل املجموعات

35.45776املجموع
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جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة Fاملربعات

الداللة

الدرجة الكلية

3.48040.870بني املجموعات

2.3010.069 23.442720.378خالل املجموعات

26.92376املجموع

)0.05 =α( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

اإح�شائية عند م�شتوى  اأنه ل توجد فروق ذات دللة  يت�شح من نتائج اجلدول )11( 
الإن�شانية  الكليات  يف  ال�شاملة  اجلودة  جمالت  تطبيق  م�شتوى  يف   )0.05  =  α( الدللة 
ملتغري  تعزى  فيها،  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  نظر  وجهة  من  الوطنية  النجاح  جامعة  يف 
الرتبة الأكادميية، يف جمالت النظام الإداري، وثقافة اجلودة، واملوارد املتاحة، والهيئة 
التدري�شية، والبيئة الرتبوية التعلمية التعليمية، ونظام الدرا�شة واملنهاج، والطلبة والدرجة 
مبا�رض  ب�شكل  يرتبط  ل  ال�شاملة  اجلودة  تطبيق جمالت  اأن  اإىل  ذلك  ويعزوالباحث  الكلية. 
لأن  التدري�ص؛  هيئة  لأع�شاء  واحرتامها  الإدارة  بدعم  يرتبط  ما  بقدر  الأكادميية  بالرتبة 
الحرتام املتبادل يجعل اأع�شاء هيئة التدري�ص يلتزمون بتعليمات الإدارة بخ�شو�ص تطبيق 
اجلودة ال�شامله ، كذلك تتاثر القيم التي يحملها املدر�شون، وطموحاتهم للتح�شني والتطوير، 
ومدى ر�شاهم عن العمل الذين ميار�شونه وما قاموا به من اجنازات، وهذه النتيجة تتفق 

مع نتائج درا�شة )التلباين واخرون، 2007(.
دللة  ◄ ذات  فروق  توجد  ل  ن�سها:  والتي  الثالثة  بالفر�سية  املتعلقة  النتائج 

اإح�شائية على م�شتوى الدللة )α = 0.05( يف م�شتوى تطبيق جمالت اجلودة ال�شاملة يف 
الكليات الإن�شانية يف جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها 

تعزى ملتغري �شنوات اخلربة التدري�شية.
 ANOVA( الأحادي  التباين  حتليل  اختبار  الباحث  ا�شتخدم  الفر�شية  هذه  ولفح�ص 

)One-Way

ونتائج اجلدولني )11( و)12( تبني ذلك.
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اإلنسانية  الكليات  في  الشاملة  اجلودة  معايير  تطبيق  مستوى 

الجدول (12) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تطبيق مجاالت الجودة الشاملة 

في الكليات اإلنسانية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها، 
وفق متغير سنوات الخبرة التدريسية

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدد�سنوات اخلربة التدري�سيةاملجاالت

النظام الإداري

183.440.83اأقل من 5�شنوات
5183.540.83- اأقل من 10�شنوات

143.511.07من 10- اأقل من 15�شنة
173.190.66اأكرث من 15 �شنة

773.370.82املجموع

ثقافة اجلودة

184.060.57اأقل من 5�شنوات
5184.140.61- اأقل من 10�شنوات

144.250.56من 10- اأقل من 15�شنة
274.120.53اأكرث من 15 �شنة

774.130.55املجموع

املوارد املتاحة

183.280.71اأقل من 5�شنوات
5183.490.86- اأقل من 10�شنوات

143.700.79من 10- اأقل من 15�شنة
273.090.65اأكرث من 15 �شنة

773.310.74املجموع

الهيئة التدري�شية

183.290.83اأقل من 5�شنوات
5182.661.18- اأقل من 10�شنوات

143.320.85من 10- اأقل من 15�شنة
273.040.68اأكرث من 15 �شنة

773.120.83املجموع

البيئة الرتبوية التعلمية التعليمية

183.830.65اأقل من 5�شنوات
5183.491.15- اأقل من 10�شنوات

143.700.73من 10- اأقل من 15�شنة
273.560.65اأكرث من 15 �شنة

773.660.74املجموع
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االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدد�سنوات اخلربة التدري�سيةاملجاالت

نظام الدرا�شة واملنهاج

183.680.68اأقل من 5�شنوات
5183.850.85- اأقل من 10�شنوات

143.650.75من 10- اأقل من 15�شنة
273.520.63اأكرث من 15 �شنة

773.630.69املجموع

الطلبة

183.080.83اأقل من 5�شنوات
5182.820.54- اأقل من 10�شنوات

142.930.82من 10- اأقل من 15�شنة
272.640.64اأكرث من 15 �شنة

772.840.73املجموع

الدرجة الكلية

183.460.66اأقل من 5�شنوات
5183.320.74- اأقل من 10�شنوات

143.510.76من 10- اأقل من 15�شنة
273.210.52اأكرث من 15 �شنة

773.350.64املجموع

الجدول (13(
نتائج اختبار التباين األحادي؛ لفحص داللة الفروق في درجة تطبيق مجاالت الجودة الشاملة 
في الكليات اإلنسانية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها 

تعزى لمتغير سنوات الخبرة التدريسية

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة Fاملربعات

الداللة

النظام الإداري
1.53130.510بني املجموعات

0.7490.527 42.915730.681خالل املجموعات
44.44776املجموع

ثقافة اجلودة
0.30130.100بني املجموعات

0.3230.809 19.588730.311خالل املجموعات
19.89076املجموع



306

د. عبد  محمد عسافمن وجهه نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية
اإلنسانية  الكليات  في  الشاملة  اجلودة  معايير  تطبيق  مستوى 

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة Fاملربعات

الداللة

املوارد املتاحة
3.75731.252بني املجموعات

2.4080.075 32.768730.520خالل املجموعات
36.52576املجموع

الهيئة التدري�شية
2.98630.995بني املجموعات

1.4580.234 42.992730.682خالل املجموعات
45.97876املجموع

البيئة الرتبوية التعلمية التعليمية
1.05230.351بني املجموعات

0.6380.594 34.631730.550خالل املجموعات
35.68276املجموع

نظام الدرا�شة واملنهاج
0.78430.261بني املجموعات

0.5390.657 30.539730.485خالل املجموعات
31.32376املجموع

الطلبة
2.26130.754بني املجموعات

1.4300.242 33.196730.527خالل املجموعات
35.45776املجموع

الدرجة الكلية

1.04830.349بني املجموعات
0.8510.472 25.875730.411خالل املجموعات

26.92376املجموع

)0.05 =α( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  اأي  الفر�شية؛  قبول   )13( اجلدول  نتائج  من  يت�شح 
ال�شاملة يف  اأبعاد اجلودة  )α = 0.05( يف م�شتوى تطبيق  الدللة  اإح�شائية عند م�شتوى 
الكليات الإن�شانية يف جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، 
تعزى ملتغري �شنوات اخلربة التدري�شية. ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن تطبيق اجلودة ال�شاملة 
ل يرتبط باخلربة بقدر ما يرتبط مبدى التزام ع�شو هيئة التدري�ص بتطبيق اجلودة ال�شاملة، 
انتمائهم ور�شاهم عن  التدري�شية، ومدى  الهيئة  الإدارة وتقديرها لأع�شاء  ومدى احرتام 
العمل الذي يقومون به. وهذه النتيجة تتفق مع درا�شة عالونة )2008(، واملالح )2005(، 

.)quelineJac & Brown,1995( وبراون وجاكولني ،)وعالونة )2004
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النتائج املتعلقة بالفر�سية الرابعة، والتي ن�سها: ◄
م�شتوى  يف   )0،05  =  α( الدللة  م�شتوى  على  اإح�شائية  دلله  ذات  فروق  توجد  ل 
تطبيق جمالت اجلودة ال�شاملة يف الكليات الإن�شانية يف جامعة النجاح الوطنية من وجهة 
ا�شتخدم  الفر�شية  هذه  ولفح�ص  الكلية.  ملتغري  تعزى  فيها  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  نظر 
)One-Way ANOVA( ونتائج اجلدولني )14( و  التباين الأحادي  الباحث اختبار حتليل 

)15( تبني ذلك.
الجدول (14(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تطبيق مجاالت الجودة الشاملة في الكليات اإلنسانية 
في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها، وفق متغير الكلية

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالكليةاملجاالت

النظام الإداري

82.540.88�رضيعة
183.630.89الآداب

163.280.79القت�شاد والعلوم الإدارية
43.430.27تربية

103.380.78الرتبية الريا�شية
113.630.52الفنون

673.370.82املجموع

ثقافة اجلودة

83.740.59�رضيعة
184.230.50الآداب

164.130.58القت�شاد والعلوم الإدارية
144.190.26تربية

104.070.69الرتبية الريا�شية
114.300.42الفنون

774.130.55املجموع

املوارد املتاحة

83.000.61�رضيعة
183.350.92الآداب

163.430.66القت�شاد والعلوم الإدارية
142.970.25تربية

103.380.83الرتبية الريا�شية
113.380.71الفنون

773.310.74املجموع
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االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالكليةاملجاالت

الهيئة التدري�شية

82.230.80�رضيعة
183.540.82الآداب

163.260.87القت�شاد والعلوم الإدارية
143.450.17تربية

102.830.70الرتبية الريا�شية
113.020.55الفنون

773.120.83املجموع

البيئة الرتبوية التعلمية التعليمية

83.131.06�رضيعة
183.930.70الآداب

163.680.71القت�شاد والعلوم الإدارية
143.890.41تربية

103.320.60الرتبية الريا�شية
113.770.55الفنون

773.660.74املجموع

نظام الدرا�شة واملنهاج

83.270.67�رضيعة
183.730.71الآداب

163.520.75القت�شاد والعلوم الإدارية
143.920.02تربية

103.620.73الرتبية الريا�شية
113.790.65الفنون

773.630.69املجموع

الطلبة

82.170.43�رضيعة
182.930.84الآداب

163.060.79القت�شاد والعلوم الإدارية
142.980.33تربية

102.490.41الرتبية الريا�شية
113.130.66الفنون

772.840.73املجموع
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االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالكليةاملجاالت

الدرجة الكلية

82.720.53�رضيعة
183.560.71الآداب

163.410.66القت�شاد والعلوم الإدارية
143.470.10تربية

103.200.58الرتبية الريا�شية
113.500.48الفنون

773.350.64املجموع
الجدول(15(

نتائج اختبار التباين األحادي؛ لفحص داللة الفروق في درجة تطبيق مجاالت الجودة الشاملة في الكليات
اإلنسانية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها وفق متغير الكلية

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى F قيمةاملربعات

الداللة

النظام الإداري
7.68251.536بني املجموعات

2.5490.037 36.765710.603خالل املجموعات
44.44776املجموع

ثقافة اجلودة
1.82350.365بني املجموعات

1.2310.306 18.067710.296خالل املجموعات
19.89076املجموع

املوارد املتاحة
1.58650.317بني املجموعات

0.5540.735 34.939710.573خالل املجموعات
36.52576املجموع

الهيئة التدري�شية
11.12352.225بني املجموعات

3.8930.004 34.855710.571خالل املجموعات
45.97876املجموع

البيئة الرتبوية التعلمية التعليمية
5.10651.021بني املجموعات

2.0370.086 30.577710.501خالل املجموعات
35.68276املجموع
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جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى F قيمةاملربعات

الداللة

نظام الدرا�شة واملنهاج

2.01350.403بني املجموعات

0.8380.528 29.311710.481خالل املجموعات

31.32376املجموع

الطلبة

6.66451.333بني املجموعات

2.8230.023 28.794710.472خالل املجموعات

35.45776املجموع

الدرجة الكلية

4.47850.896بني املجموعات

2.4340.045 22.445710.368خالل املجموعات

26.92376املجموع

)0.05 =α( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه   )14( اجلدول  نتائج  من  يت�شح 
الكليات  يف  ال�شاملة  اجلودة  اأبعاد  تطبيق  م�شتوى  يف   )0.05  =  α( الدللة  م�شتوى 
فيها،  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  نظر  وجهة  من  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  الإن�شانية 
الرتبوية  والبيئة  املتاحة،  واملوارد  اجلودة،  ثقافة  جمالت  يف  الكلية،  ملتغري  تعزى 
 )15( اجلدول  نتائج  اأظهرت  بينما  واملنهاج،  الدرا�شة  ونظام  التعليمية،  التعلمية 
الدللة )α = 0.05( يف م�شتوى تطبيق  اإح�شائية عند م�شتوى  وجود فروق ذات دللة 
وجهة  من  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  الإن�شانية  الكليات  يف  ال�شاملة  اجلودة  جمالت 
الإداري،  النظام  جمالت  يف  الكلية،  ملتغري  تعزى  فيها،  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  نظر 
جمالت  يف  الفروق  م�شدر  ولتعرف  الكلية،  والدرجة  والطلبة،  التدري�شية،  والهيئة 
اختبار  ا�شتخدام  فقد  الكلية،  والدرجة  والطلبة،  التدري�شية،  والهيئة  الإداري،  النظام 
 ،)17(  ،)16( اجلداول  وتو�شح   ،Scheffe Post Hoc Test البعدية  للمقارنة  �شيفيه 
جمالت  يف  الكلية،  متغري  فئات  متو�شطات  بني  البعدية  املقارنة  نتائج   )19(  ،)18(

الكلية. والدرجة  والطلبة،  التدري�شية،  والهيئة  الإداري،  النظام 
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الجدول (16(
نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير الكلية، في مجال النظام اإلداري

االقت�ساد االآدابال�رضيعةالكلية
الرتبية تربيةوالعلوم االإدارية

الفنونالريا�سية

-1.09-0.84-0.89-0.74-1.10�رضيعة
0.360.210.260.083الآداب

-0.35-0.10-0.15القت�شاد والعلوم الإدارية
-0.0200.20تربية

-0.25الرتبية الريا�شية
الفنون

)0.05 =α( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )16( اجلدول  من  يت�شح 
)α=0.05( يف م�شتوى تطبيق جمالت اجلودة ال�شاملة يف الكليات الإن�شانية يف جامعة 
اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، يف جمال النظام الإداري،  النجاح الوطنية من وجهة نظر 

بني كليتي ال�رضيعة والآداب، ول�شالح الآداب.
وكذلك وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α=0.05( يف م�شتوى 
تطبيق جمالت اجلودة ال�شاملة يف الكليات الإن�شانية يف جامعة النجاح الوطنية من وجهة 
نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، يف جمال النظام الإداري، بني كليتي �رضيعة والفنون، 

ول�شالح الفنون.
الجدول (17(

نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير الكلية، في مجال الهيئة التدريسية

االقت�ساد االآدابال�رضيعةالكلية
الرتبية تربيةوالعلوم االإدارية

الفنونالريا�سية

-0.79-0.59-1.22-1.03-1.30ال�رضيعة
0.280.0870.710.75الآداب

0.430.23-0.19القت�شاد والعلوم الإدارية
0.620.43تربية

-0.20الرتبية الريا�شية
الفنون

)0.05 =α( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 
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الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )17( اجلدول  من  يت�شح 
)α=0.05( يف م�شتوى تطبيق جمالت اجلودة ال�شاملة يف الكليات الإن�شانية يف جامعة 
النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، يف جمال الهيئة التدري�شية، 

بني كليتي ال�رضيعة والآداب، ول�شالح الآداب.
الجدول (18(

نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير الكلية، في مجال الطلبة

االقت�ساد االآدابال�رضيعةالكلية
الرتبية تربيةوالعلوم االإدارية

الفنونالريا�سية

-0.96-0.32-0.81-0.88-0.75ال�رضيعة
-0.430.21-0.057-0.13الآداب

-0.0750.560.075القت�شاد والعلوم الإدارية
-0.490.15تربية

-0.64الرتبية الريا�شية
الفنون

)0.05 =α( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )18( اجلدول  من  يت�شح 
)α=0.05( يف م�شتوى تطبيق جمالت اجلودة ال�شاملة يف الكليات الإن�شانية يف جامعة 
النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، يف جمال الطلبة، بني كليتي 

ال�رضيعة، والقت�شاد والعلوم الإدارية، ول�شالح كلية القت�شاد والعلوم الإدارية.
وكذلك وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α=0.05( يف م�شتوى 
تطبيق جمالت اجلودة ال�شاملة يف الكليات الإن�شانية يف جامعة النجاح الوطنية من وجهة 
نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، يف جمال الطلبة، بني كليتي، ال�رضيعة والفنون، ول�شالح 

كلية الفنون.
الجدول (19(

 نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير الكلية، في الدرجة الكلية

االقت�ساد االآدابال�رضيعةالكلية
الرتبية تربيةوالعلوم االإدارية

الفنونالريا�سية

-0.77-0.48-0.74-0.69-0.83ال�رضيعة
0.150.0900.360.060الآداب
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االقت�ساد االآدابال�رضيعةالكلية
الرتبية تربيةوالعلوم االإدارية

الفنونالريا�سية

-0.210.086-0.056القت�شاد والعلوم الإدارية
-0.270.030تربية

-0.30الرتبية الريا�شية
الفنون

)0.05 =α( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )19( اجلدول  من  يت�شح 
)α=0.05( يف م�شتوى تطبيق جمالت اجلودة ال�شاملة يف الكليات الإن�شانية يف جامعة 
النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، يف الدرجة الكلية، بني كليتي 

الرتبية والآداب، ول�شالح كلية الآداب.
وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α=0.05( يف م�شتوى تطبيق 
جمالت اجلودة ال�شاملة يف الكليات الإن�شانية يف جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر 
اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، يف الدرجة الكلية، بني كليتي ال�رضيعة والفنون، ول�شالح كلية 
الفنون. ويعزوالباحث ذلك اإىل اأن جميع الكليات الإن�شانية ملتزمة بتطبيق جمالت اجلودة 
التدري�شية،  واخلطط  وباملحا�رضات  اجلامعة  اإدارة  تعليمات  بتطبيق  وملتزمة  ال�شاملة. 
وبالتقومي، والهتمام بالطلبة، وجودة التعليم، ولكن كان هناك تفاوت بني كلية ال�رضيعة 
وغريها من الكليات يف جمال الطلبة، والنظام الإداري، والهيئة التدري�شية. وقد يعود ذلك 
وال�رضعات  التوجهات  مع  يتفقون  ل  ال�رضيعة  كلية  يف  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  اأن  اإىل 
الدينية،  القيم  يف  اأكرث  يلتزمون  وامنا  للجامعة،  العامة  الأهداف  مع  ول  للطلبة،  احلديثة 

والتوجهات الدينية القدمية، والأخالق الإ�شالمية.
ثالثاً- للإجابة عن ال�سوؤال الثالث يف الدرا�سة: ◄

اأذكر اأهم ثالثة اقرتاحات لتح�شني جودة التعليم يف الكلية التي تعمل بها.
ا�شتجاب )20( ع�شواً هيئة تدري�ص عن ال�شوؤال، ولوب�شكل جزئي مبا ن�شبته )%28.6( 

من عينة الدرا�شة، وميكن تلخي�ص اأهم ال�شتجابات فيما ياأتي: 
تقليل عدد الطلبة بال�شعب مبا ليزيد عن 45طالباً يف م�شتوى.  -
البكالوريو�ص، ومبا ليزيد عن )20( طالباً يف م�شتوى املاج�شتري.  -
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الأق�شام ل�شتخدامها من قبل املعلمني  - واأجهزة عر�ص يف  اأجهزة حا�شوب  توفري 
والطلبة يف القاعات التدري�شية من اأجل العر�ص والتو�شيح.

حت�شني مكاتب اأع�شاء الهيئة التدري�شية وتاأثيثها مبا يتنا�شب مع مكانة ع�شوهيئة  -
التدري�ص.

دعم البحث العلمي وت�شجيع املدر�شني على اجراء درا�شات وامل�شاركة يف املوؤمترات  -
املحلية والعربية والدولية. 

الذين خدموا اجلامعة  - التدري�شية  الهيئة  اإدارة اجلامعة وتقديرها لأع�شاء  احرتام 
لفرتة طويلة.

مراجعة خطط الأق�شام وبرامج الكليات ب�شكل م�شتمر. -
تعيني الرجل املنا�شب يف املكان املنا�شب اإدارياً بناءً على الكفاءة العلمية. -
فتح برامج درا�شات عليا على م�شتوى الدكتوراه يف غالب الأق�شام، ما يرفع من  -

مكانة الأ�شتاذ واجلامعة.
العدالة يف توزيع العمل الإ�شايف. -
ر�شم مادي  - التدري�شية مقابل  الهيئة  اأع�شاء  لالأبحاث على  توزيع جملة اجلامعة 
رمزي.
متديد العمل لع�شو هيئة التدري�ص اإىل �شن )68( عاماً. -

التوصيات: 
بناًء على نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث مبا ياأتي: 

اختيار . 1 عمليات  يف  التدري�شيه  الهيئه  اأع�شاء  مع  تتعاون  اأن  اجلامعة  اإدارة  على 
الطلبة واإر�شادهم وتوعيتهم باأنظمة اجلامعه وقوانينها 

اأن تعرِّف الطلبة بالأنظمة والتعليمات يف اجلامعة والكليات . 2 على ادارة اجلامعة 
والأق�شام، واأن توافر لهم فر�شاً للتدريب، واأن تتابعهم بعد التخرج، وتعمل على اإيجاد فر�ص 

عمل للخريجني.
اأن تقوم اإدارة اجلامعة على تعرف اإىل وجهات نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية ب�شكل . 3

م�شتمر بخ�شو�ص حت�شني جودة التعليم يف كلياتهم واأق�شامهم.
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اأن تعمل الكليات والأق�شام على ا�شتق�شاء اأراء الطلبة با�شتمرار حول تقومي عملية . 4
التعلم والتعليم، لتزويدهم بتغذية راجعة متكن الإدارة من حت�شني جودة التعليم.

وبيان . 5 والكليات،  الأق�شام  الأنظمة يف  �شاملة ملختلف  مراجعة  اإجراء  على  العمل 
حاجات  مع  يتفق  مبا  جديدة  برامج  وفتح  املجالت،  جميع  يف  التدري�ص  ع�شوهيئة  دور 

املجتمع.
املدر�شني . 6 وتوؤهل  العلمي  البحث  على  املدر�شني  ت�شجع  اأن  اجلامعه  اإدارة  على 

واإ�رضاكهم يف اتخاذ القرارات املتعلقه باأق�شامهم يف ال�شوؤون الأكادميية يف اجلامعة.
حت�شني املرافق يف اجلامعة، وحت�شني معاملة اأع�شاء هيئة التدري�ص من قبل اإدارة . 7

اجلامعة. 
بروؤيه . 8 لتعريفهم  اجلامعات  يف  التدري�شيه  للهيئة  ار�شادية  دورات  اإجراء  �رضورة 

واهداف ادارة اجلودة ال�شامله وكيفيه تطبيقها 
يف . 9 والإداريني  الطلبة  نظر  وجهة  ت�شمل  ال�شاملة  اجلودة  جمال  يف  اأبحاث  اإجراء 

اجلامعة والكليات العلمية. 
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املصادر واملراجع:

أوالً- املراجع العربية:

نظام . 1 واقع  اأ(.   2006( مو�شى  عمر،  والعبا�شي،  عفيف؛  وزيدان،  حممود؛  اأبو�شمرة،  اأ( 
التعليم يف جامعة القد�ص يف �شوء معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة من وجهة نظر اأع�شاء 

هيئة التدري�ص. جملة احتاد اجلامعات العربية،عدد)45(، 165- 211.
ابو�شمرة حممود وعالونة، معزوز، والعبا�شي عمر مو�شى )2006 ب( موؤ�رضات ادارة ب. 
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