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  :مقدمة 1.1
ت والحكومـات فـي     وأخذت المنظما ، أصبح االهتمام بالجودة ظاهرة علمية      

بل يمكن القول بأن الجودة أصبحت الوظيفة المهمة لكثير         . العالم توليها اهتماما خاصا   
 لموضوع  الدراسة البحث تم تطبيق تحليل التباين األحادي على         ا هذ وفيمن المنظمات   

مـن وجهـة    ،  تطبيقها في كلية االقتصاد والتجارة بزليتن      ىأدارة الجودة الشاملة ومد   
وعـدد  ، والرتبـة األكاديميـة   ، العمر:  للمتغيرات وفقاً هيئتها التدريسية    نظر أعضاء 

و القـسم الـذي     ، والجامعة التي منح منها المؤهل العلمـي      ، سنوات الخبرة التدريسية  
  .يدرس فيه عضو هيئة التدريس

  :البحث مشكلة 2.1
  : في اإلجابة عن األسئلة التاليةبحث حصر مشكلة اليمكن

 . نظر أعضاء هيئة التدريس بهاوجهةاد الجودة في الكلية من  مدى تطبيق أبعما -

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في كليـة               هل -
،  سنوات الخبـرة التدريـسية     وعدد، والرتبة األكاديمية ،  العمر غيراالقتصاد تعزى لمت  

 .ي يدرس فيه عضو هيئة التدريسوالقسم الذ،  التي منح منها المؤهل العلميمعةوالجا

                                                 

 Wesamzahia7@gmail.com الجامعة األسمرية اإلسالمية، العلوم كلية ، مساعدمحاضر -∗
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  :بحث الأهداف 3.1
 هو دراسة مدى تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في كليـة           بحثمن أهم أهداف ال   

 :االقتصاد والتجارة بزليتن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعـزى للمتغيـرات            
نح منهـا    والجامعة التي م   ،وعدد سنوات الخبرة التدريسية   ، والرتبة األكاديمية ، العمر

  . والقسم الذي يدرس فيه عضو هيئة التدريس،المؤهل العلمي
  :بحث الفرضيات 4.1

 مـدى   في)  (الداللة ذات داللة إحصائية عند مستوى       روق توجد ف  ال -1
تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في كلية االقتصاد والتجارة زلتين من وجهة نظر أعـضاء    

 .تغير العمرهيئتها التدريسية تعزى لم

 مـدى   في) ( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        ال -2
تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في كلية االقتصاد والتجارة زلتين من وجهة نظر أعـضاء    

 .هيئتها التدريسية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية

 ىفي مـد  ) (لداللة   إحصائية عند مستوى ا    اللة توجد فروق ذات د    ال -3
تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في كلية االقتصاد والتجارة زلتين من وجهة نظر أعـضاء    

  .هيئتها التدريسية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة التدريسية
في مـدى   ) ( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         وجد ت ال -4

ة الشاملة في كلية االقتصاد والتجارة زلتين من وجهة نظر أعـضاء  تطبيق أبعاد الجود  
 .هيئتها التدريسية تعزى لمتغير الجامعة التي منح منها المؤهل العلمي

في مدى ) (  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال -5
تين من وجهة نظر أعضاء تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في كلية االقتصاد والتجارة زل

 .هيئتها التدريسية تعزى لمتغير القسم الذي يدرس فيه عضو هيئة التدريس
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   :البحث منهج 5.1
 ا تم استخدام المنهج الوصفي الميداني المناسب ألهداف هذبحث الا هذفي

 وهو المنهج الذي يهدف إلي وصف الظاهرة كما هي في الواقع ومن ثم تحليلها بحثال
 . وربطها بالظواهر األخرىوتفسيرها

   : السابقةالدراسات 6.1

  :دراسات عربية: أوالً
 تطبيق الجودة الشاملة على خدمات التعليم       إمكانية بعنوان): 2012( إدريس دراسة -1

العالي من أجل التحسين المستمر وضـمان جـودة المخرجـات والحـصول علـى               
  .دراسة حالة فرع جامعة الطائف بالخرمة:االعتمادية
 الجـودة   دارة األساسية إل  المفاهيم الى التعرف على     الدراسة  هذه هدفت حيث  

 تحقيق الجودة في خـدمات التعلـيم        كيفية وعلى، الشاملة في مؤسسات التعليم العالي    
 ،إضافة الى نشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التـدريس    ، عليهاالعالي وكيفية الحفاظ    

أعضاء هيئة التدريس فـي كليتـي العلـوم          عضواً من    74 من   الدراسة عينة   تكونت
والتربية في الجامعات السعودية حيث تم جمع البيانات باستخدام االستبانة التي تـدور             

  : الى النتائج التاليةالدراسة توصل الجودة الشاملة وقد ادارةحول 
 التدريس يرون فـرع الجامعـة بالخرمـة يلبـي       هيئة ضاءمن أع % 77 أن  
من أعضاء هيئة التدريس يؤكـدون أن       % 89 وأن   ،محلي جزئياً  المجتمع ال  احتياجات

، جـات الجودة تعني التحسين والتطوير المستمر في المدخالت يؤدي الى جودة المخر          
عضاء هيئة التدريس المبحوثين يؤكـدون أن المنـاهج التدريـسية           أمن  % 87.5وأن  

  .ممتازة وتتسم بالمرونة
 االمكانيات المتمثلة في القاعـات     من المبحوثين عدم توفر   % 70 حين أكد    في  

 . المجهزة والمكتبة المتخصصةالمعاملالدراسية و
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 الخدمات االدارية كما يراها أعضاء هيئة جودة عنوان ب:)2008( امعيتيق دراسة -2
  .التدريس بجامعة قاريونس وفقاً لمتطلبات ادارة الجودة الشاملة

خدمات االدارية التي  الى التعرف على قياس مستوى جودة البحث الهدف  
تقدمها جامعة بنغازي ومعرفة األهمية النسبية ألبعاد جودة الخدمات االدارية كما 

 جودة الخدمات أن الى الدراسةيدركها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وقد توصل 
االدارية في جامعة بنغازي كانت منخفضة المستوى لعدة أسباب، كما بينت نتائج 

روق ذات داللة احصائية في ادراك أعضاء هيئة التدريس لجودة  عدم وجود فبحثال
  .بحثالخدمات االدارية وفقاً لمتغيرات ال

  : الدراسات األجنبية:ثانياً
  الجودة الـشاملة فـي التعلـيم       إدارة بعنوان :)2002(عام  ) Hernades (دراسة -1

Total Quality Management in education  

الطرق والوسائل المناسبة لتطبيق مبـادئ الجـودة         الى ايجاد    الدراسة تهدف  
 وقـد ، ساسالشاملة في المنطقة التعليمية في احدى الواليات االمريكية وهي والية تك          

الوصفي والمنهج التطبيقي، حيث اشتملت العمليات المـستخدمة         اعتمد الباحث المنهج  
 يزالـون فـي      االداريين الجدد والمعلمين الـذين ال      تدريب) T.Q.M(لتطبيق مدخل   

 هناك فوائد في اسـتخدام مـدخل إدارة الجـودة           انالخدمة وقد خلصت الدراسة الى      
الشاملة تجاه المنطقة التعليمية و ظهرت الفوائد من خالل انتشار ثقافة الجودة الشاملة              

 وتغييـر   فيهـا  وظهرت الفوائد من خالل انتشار ثقافة الجـودة          ةتجاه المنطقة التعليمي  
  . في تلك الواليةمعاملين ومدخل النظ طرأ على اليطبس
 المشكالت ووجهات النظـر قـي       بعنوان :)1999(عام  ) Makijovaite (دراسة -2

ومن ثم بنـاء نمـوذج ادارة        ،تنفيذ ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم اللتوانية       
جودة  الى أن مستوى تنفيذ ادارة ال      بحث المناسب لهذا المجال وتوصل ال     شاملةالجودة ال 
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الشاملة في مؤسسات التعليم ما زال ضعيفًا وذلك نتيجة عوائق ومـشكالت رئيـسية              
 وأن معظم المؤسسات    ، عدم وجود مفهوم محدد للهدف يتعلق بالجودة في التعليم         :منها

وأن القادة المسؤولين عن هـذه      ،التربوية ال تمتلك رؤية واضحة وسياسة جودة محددة       
م الحديث للجودة، وكذلك ال توجد متابعة لجودة الطلبة         المؤسسات يفتقدون الوعي والفه   

 وأن معظـم    ، وتفقد المؤسسات الى التخطيط الطويل األمد      ،الخريجين في سوق العمل   
 .المدراء ال يعرفون اساسيات ادارة الجودة الشاملة وال يعرفون فوائده وابداعاته

  :يلي فيما السابقة الدراسات الحالي من البحث الباحث في استفاد  
 على المعلومات النظرية التي وردت فيها على الجوانب التي تم التركيـز             االطالع �

  .عليها في هذه الدراسات، كإعداد االطار النظري والمنهجية العلمية التي اتبعتها
 اداة البحـث  الختيـار  على أدوات البحث المستخدمة في الدراسات السابقة   االطالع �

  .الحالي
 . والدراسات السابقة ومناقشتهاة الحاليبحثائج ال بين نتالمقارنة �

  : الحالي والدراسات السابقةبحث التشابه واالختالف بين الأوجه
 الحالي مع الدراسات السابقة في االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي           البحث اتفق -

  .واختبار فرضياته ،هدافهللوصول الى ا
ت السابقة في طبيعة العينة حيث كانت العينـة          الحالي مع الدراسا   بحث ال يتفق أيضا -

عـام  ) Hernades(مسحوبة من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات باستثناء دراسة         
  . على عينة من األكاديميين والموظفيناشتملت حيث )2002(
في نتائجهـا علـى ضـعف تـوفر         ) 2012( الحالي مع دراسة إدريس    بحث ال اتفق -

 هناك  وأن،قاعات تدريسية ومعامل مجهزة ومكتبة متخصصة     االمكانيات والموارد من    
رضى عام الى حد ما لدى االكاديميين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعـات علـى               

  .نظام الدراسة والمناهج التدريسية
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في نتائجها من حيث عـدم وجـود      ) 2008 (امعيتيق الحالي مع دراسة     البحث اتفق -
 الخدمات االداريـة وفقـاً      لجودةء هيئة التدريس    فروق دالة احصائياً في ادراك أعضا     

  .بحث المتغيراتل
 وهو دولة   بحث الحالي عن الدراسات السابقة من ناحية مكان اجراء ال         بحث ال اختلف -

 الدراسات السابقة منها ما اجري في المملكة العربية السعودية دراسة           أنليبيا في حين    
 التي اجريـت فـي الواليـات        )2002(عام  ) Hernades(ودراسة  ) 2012(إدريس

التي أجريـت فـي     ) 1999(عام  ) Makijovaite(المتحدة األمريكية ودراسة دراسة     
  .يتوانيال

��	א�%�$#	א�� 	

		א�+*()א�'& 	

يبحث في طرائق جمع البيانات وتبويبهـا         اإلحصاء هو علم قائم بحد ذاته      لم ع إن  
وتهدف هذه العملية إلـي     ، انية الطرائق الرياضية أو البي    منمن خالل مجموعة    ، وتحليلها

) العينـة (وصف متغير أو مجموعة من المتغيرات من خالل مجموعـة مـن البيانـات               
  . الذي أخدت منه هذه العينةمعوالتوصل إلى القرارات المناسبة لتعمم على المجت

من أهم وأبسط مقاييس النزعة المركزية ويـستخدم          المتوسط الحسابي  ويعتبر  
 الحصول على مقياس مستقر ال يختلف كثيـرا         البحثان الهدف من    هذا المقياس إذا ك   

 الهدف القيام بتحليل إحصائي مثل تقـدير معلمـات          ونمن عينة األخرى أو عندما يك     
 ).2000،العجيلي و العماري( أو اختبار الفرضيات اإلحصائية معالمجت

 :البحث أداة ات وثبصدق 2-1
ـ     لقياس    العبـارات الـواردة فـي    حو ثبات وصدق األداة والتحقق مـن وض

 كرونبـاخ  اختبار تم حساب معامل     ، وإجراء أي تعديالت على هذه العبارات      ياناالستب
 المدى الذي يمكن فيـه      بأنه ويعرف الثبات    االستبيان للصدق والثبات لجميع أسئلة      ألفا
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 يعتبـر  ، إذا أعيد إجراءه مرة ثانية     نتيجةالتحقق أو افتراض أن المقياس يعطي نفس ال       
للصدق والثبات من االختبارات اإلحصائية المهمـة لتحليـل         ) α( ألفا كرونباخ    تباراخ

 مدى مصداقية إجابات مفـردات العينـة        ين يب اختبار عن   عبارة وهو االستبيانبيانات  
  : ويعرف بالمعادلة األتيةاالستبيانعلى أسئلة 
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K األسئلة في االستبيانعدد .  
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S :العناصر تباينات مجموع.  
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T
S: الكلية الدرجة تباين.  
  :  التبايناختبار 2 -2

 لعمـل  العينـة  بيانـات  تستخدم التي الطرائق من الفروض اختبارات وتعتبر  
 معينـة  ظاهرة عن بيانات تجميع عند حيث، اإلحصائي المجتمع معلمة حول استدالل

 يمكـن  الجملـة  فـإن  المعلمـة  هذه حول معين أدعاء صحة من التأكد لغرض وذلك
 ،التوزيـع  بهذا الخاصة العشوائية المتغيرات هذه توزيع متوسط حول كجملة تفسيرها

 التوزيع الطبيعي من أقوى االختبارات اإلحصائية للمقارنة بين متوسطي          اختبار ويعد
هـو األقـوى عنـدما    "T "بينما اختبار، مجتمعين عندما يكون تباين المجتمعين معلوما

،  والمعاينة من مجتمعـات طبيعيـة     يينولكنهما متساو ،  مجهوال المجتمعينيكون تباين   
 وعليـه  االختبارات تكون غير عملية      ذهولكن إذا زاد عدد المقارنات عن أثنين فإن ه        

 بواسطته تجزئـة أجمـالي التبـاين        يمكن اسلوب تحليل التباين أسلوبا إحصائيا       يعتبر
، بـاين  منها مصدر معين من الت     لكلمصاحب  ، البيانات إلى عدة عناصر    في   موجودال

 أجمـالي  مقدار مشاركة كل مصدر من هـذه المـصادر فـي     تحديد يمكن   وبواسطته
ومن أبسط أنواع تحليل التباين هو تحليل التباين األحادي الذي يتم من خاللـه               ،التباين
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لتي يـتم تحليلهـا باسـتخدام    إن التجربة ا  ، واحد من االختالف  ) عامل (مصدردراسة  
) مـستويات العامـل  (أسلوب تحليل التباين األحادي يتم تصميمها بحيث أن المعالجات     

تصنف بطريقة عشوائية كاملة للوحدات التجريبية التي سيتم منها أخد القياسات وذلـك         
ويمكن تلخيص خطوات اجراء اختبار تحليـل       ،  عليها المعالجاتلغرض معرفة تأثير    

  : التالي) 1(من خالل الجدول رقم التباين 
  األحادي التباين تحليل جدول

F المربعات تباين متوسط  المحسوبة 
M.S  

 المربعات مجموع
S.S 

 الحرية درجات
d.f 

 االختالف مصدر
S.O.V 

  R المعالجات      

    E الخطأ      
 T المجموع      

  ) 2000، العجيلي و العماري(

��	א�%���	א�� 	

 ���,#	א��א�'&

   : أداة البحث3-1
 أبعاد الجودة بكلية االقتصاد والتجـارة       تطبيق" استبيان حول    استمارة إعداد   تم  

  : اإلستبانة من قسمين رئيسيين هماتتكونو  ".بزليتن
 الحالـة  ،العمـر  ،الجـنس ( عبارة عن السمات الشخـصية للمـستجيب         : األول القسم - 

  ). القسم، للمؤهل العلميالمانحة الجامعة ، الحبرة سنواتعدد ، األكاديميةالرتبة ،االجتماعية
   الجودةأبعاد يتكون من متغيرات الدراسة وهي : الثانيالقسم - 
 .فقرة) 18(ويشتمل على  االداري، النظام بعد : األولالبعد �

 .فقرات) 9( ويشتمل على ،ودة الجثقافة : الثانيالبعد �



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                           @†‡ÈÛa@sÛbrÛa@‹“Ç@O@@ìîãìí2019@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 154

 .فقرة) 11(مل على  ويشت،المتاحة الموارد بعد : الثالثالبعد �

 .فقرة) 15( ويشتمل على ،التدريسية الهيئة بعد :الرابع البعد �

 .فقرات) 9( ويشتمل على ،التعليمية التعلمية التربوية الهيئة بعد :الخامس البعد �

 .فقرات) 5( ويشتمل على ،والمناهج الدراسة نظام بعد :السادس البعد �

 .فقرات) 10(على  ويشتمل ،الطلبة بعد :السابع البعد �

 لقياس استجابات المبحوثين لفقرات الحماسي تم استخدام مقياس ليكرت وقد  
  :االستبيان حسب الجدول التالي
   يبين درجات مقياس ليكرت:)2( رقم جدول

   كبيرة جداًبدرجة   كبيرةبدرجة   متوسطةبدرجة   قليلةبدرجة   قليلة جداًبدرجة  االستجابة
  5  4  3  2  1  الدرجة

 اسـئلة  تعـديل  وتم المحكمين من مجموعة على االستبيان ستمارةا عرضت
 معامـل  باستخدام المقياس ثبات من بالتأكد الباحث قام وقد ،لمالحظاتهم وفقاً االستبيان
 إلـى  يـشير  ثبـات  معامـل  وهو) 0.843 (العام االرتباط معامل بلغ حيث،كرونباخ
 أبعـاد  مـن  بعد لكل رونباخك ألفا ثبات معامالت حساب تم وكذلك، المقياس صالحية
  :ذلك يوضح) 3 (رقم والجدول الدراسة قيد الجودة

  البحث ألداة الثبات معامالت) 3 (جدول
 الرقم الجودة أبعاد كرونباخ ألفا ثبات معامل

 1 اإلداري النظام 0.904

 2 الجودة ثقافة 0.936

 3 المتاحة الموارد 0.742

 4 التدريسية الهيئة 0.795

 5 التعليمية التعليمة التربوية ئةالهي 0.767

 6 والمناهج الدراسة نظام 0.670

 7 الطلبة 0.710

 المجموع الكلية الدرجة 0.843
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 مـن  بمجموعـة  ممثلة البحث بأداة الجودة أبعاد جميع أن الجدول من يتضح  
 حثالب أداة استمارة لتباث الكلية الدرجة أن كما ،الثبات من عالية بدرجة تتمتع األسئلة
 صورتها النهائية كمـا فـي       في االستبيان استمارة تكون وبذلك) 0.84 (مرتفعة كانت

  .الملحق قابلة للتوزيع
  :البحث وعينة مجتمع 3-2

 كليـة  فـي  العـاملين  التدريس هيئة أعضاء جميع من البحث مجتمع يتكون  
 حليـل ت، األعمـال  إدارة :وهي أقسام ستة من تتكون والتي بزليتن والتجارة االقتصاد
 توزيـع  تـم  وقد، والمصارف التمويل، السياسية العلوم، االقتصاد، المحاسبة، البيانات

 وقـد ، بالكلية تدريس هيئة عضو) 33 (على وثباتها صدقها من التحقق بعد البحث أداة
 االسـتبيانات  عـدد  أصبح وبذلك اإلجابات اكتمال لعدم وذلك استمارات) 4 (استبعدت
   .الموزعة االستبيانات من) 0.88 (نسبته ما شكلت، تبياناس) 29 (للتحليل الصالحة

  
 المستقلة المتغيرات حسب العينة خصائص يوضح): 4 (رقم جدول

  المئوية النسبة  العدد  المتغيرات
  86.2  25  ذكر
  الجنس  13.8  4  أنثى

  100  29  المجموع
20-29  6  20.7  
30-39  14  48.3  
40-49  8  27.6  
  3.4  1  فأكثر-50

  العمر

  100  29  المجموع
  75.9  22  متزوج
  االجتماعية الحالة  24.1  7  أعزب

  100  29  المجموع
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  المئوية النسبة  العدد  المتغيرات
  17.2  5  مساعد أستاذ

  20.7  6  محاضر
  34.5  10  مساعد محاضر

  27.6  8  معيد
  

  100  29  المجموع
  44.8  13  أعوام 3 من أقل
  24.1  7  أعوام 7-3 من
  17.2  5  امع 11-8 من

  13.8  4  فأكثر 12

 الخبرة سنوات عدد
  التدريسية

  100  29  المجموع
  58.6  17  ليبية جامعة
  17.2  5  عربية جامعة
  17.2  5  أوربية جامعة
  6.9  2  ماليزية جامعة

 منح التي الجامعة
   منها

  العلمي المؤهل
  100  29  المجموع

  13.8  4  األعمال إدارة قسم
  20.7  6  بيانات تحليل قسم

  20.7  6  ةالمحاسب قسم
  13.8  4  االقتصاد قسم

  13.8  4  السياسية العلوم قسم
  17.2  5  والمصارف التمويل قسم

  القسم

  100  29  المجموع

  :اإلحصائية المعالجة 3-3
 ومن) 4=1-5 (المدى حساب تم الخماسي ليكرت مقياس خاليا طول لتحديد  

 تم ذلك وبعد) 0.8=4|5 (الخلية طول على الحصول ثم من قيمة أكبر على تقسيمه ثم
 )الـصحيح  الواحـد  وهي المقياس بداية (المقياس في قيمة أقل إلى القيمة هذه إضافة
  :يأتي كما الخاليا طول فكان الحلية لهذه األعلى الحد لتحديد وذلك

  . تنطبق ال 1.80-1 من
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  .قليلة بدرجة تنطبق 2.60-180 من أكبر
  .متوسطة بدرجة تنطبق 3.40-2.60 من أكبر
  .كبيرة بدرجة تنطبق 4.20- 3.40 من أكبر
   .جدا كبيرة بدرجة تنطبق 5-4.20 من أكبر

 اإلحـصائي  البرنـامج  باسـتخدام  اآللي الحاسب إلي البيانات إدخال تم وقد  
)Spss (التباين تحليل واختبار المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات واستخدام.  
  :ومناقشتها النتائج عرض 3-4
 االقتـصاد  كليـة  فـي  الـشاملة  الجودة أبعاد تطبيق مدى ما: ولاأل السؤال 3-4-1

 .فيها التدريسية الهيئة أعضاء نظر وجهة من بزليتن والتجارة

 المعيارية االنحرافات وكذلك الحسابية المتوسطات استخراج تم ذلك ولمعرفة  
  .مجتمعة لألبعاد الكلية الدرجة وكذلك، البحث شملتها التي األبعاد من بعد لكل

، البحث عينة أفراد لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات):5 (رقم جدول
  الكلية والدرجة، البحث أبعاد حسب

  البعدالرقم
 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 درجة
  التطبيق

  متوسطة  0.6367  2.8362  اإلداري النظام  1
  كبيرة  0.774  3.6169  الجودة ثقافة  2
  قليلة  0.490  2.3918  المتاحة الموارد  3
  متوسطة  0.500  2.8939  التدريسية الهيئة  4
  متوسطة  0.575  2.8429  التعليمية العلمية التربوية الهيئة  5
  متوسطة  0.646  3.2414  والمناهج الدراسة نظام  6
  قليلة  0.501  2.5211  الطلبة  7
  متوسطة  0.428  2.9063  الكلية الدرجة  
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 حيـث  مـن  جـاءت  الشاملة الجودة أبعاد أن أعاله الجدول خالل من يتضح  
  :يلي كما بالكلية التطبيق درجة

 التطبيق من كبيرة بدرجة الجودة ثقافة �

 . متوسطة التطبيق درجة وكانت والمناهج الدراسة نظام �

 .متوسطة التطبيق درجة وكانت التدريسية الهيئة �

 . التطبيق من متوسطة بدرجة التربوية الهيئة �

 .متوسطة التطبيق درجة وكانت االداري نظامال �

 .قليلة التطبيق درجة وكانت الطلبة �

 وكانت التطبيق ودرجة المتوسط حيث من األبعاد أقل المتاحة الموارد كانت وقد �
   قليلة التطبيق درجة
  :الثاني السؤال 3-4-2

 أبعـاد  تطبيق مدى في إحصائية داللة ذات فروق توجد هل على ينص والذي  
 التدريـسية  هيئتهـا  أعضاء نظر وجهة من والتجارة االقتصاد كلية في الشاملة لجودةا

 الجامعـة ، التدريـسية  الخبرة سنوات عدد، األكاديمية الرتبة، العمر لمتغيرات تعزى
 كمـا  وهـي  فرضيات خمس السؤال هذا عن وانبثقت ،القسم، العلمي للمؤهل المانحة

  : يلي
  :األولى الفرضية 3-4-2-1

 أبعاد تطبيق مدى في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه على تنص يالت  
 هيئتهـا  أعـضاء  نظـر  وجهة من بزليتن والتجارة االقتصاد كلية في الشاملة الجودة

 العمر بمتغير المتعلقة الفرضية صحة فحص أجل ومن، العمر لمتغير تعزى التدريسية
 تطبيق في اإلحصائية الفروق عرفةلم) ANOVA (األحادي التباين تحليل استخدام يتم

  :الجودة أبعاد
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   الشاملة الجودة ألبعاد الفروق لداللة األحادي التباين تحليل نتائج) 6 (الجدول
  العمر متغير حسب

  التباين مصدر  األبعاد
 مجموع

  المربعات

 درجات

  الحرية

 متوسط

  المربعات
 F قيمة

 مستوى

  المعنوية

  المجموعات بين
  المجموعات لداخ

11.282  
6.167  

22  
  اإلداري النظام  6

  28  17.448  المجموع

0.513  
1.028  
  

0.499  0.892  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

11.282  
6.167  

16  
  الجودة ثقافة  12

  28  17.448  المجموع

0.705  
0.514  1.372  0.293  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

12.282  
5.167  

15  
  المتاحة الموارد  13

 28  17.448  المجموع

0.819  
0.397  2.060  0.099  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

6.448  
11.00  

17  
  التدريسية الهيئة  11

  28  17.448  المجموع

0.379  
1.000  
  

0.379  0.965  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

9.198  
8.250  

13  
  التربوية الهيئة  15

  التعليمية
  28  17.448  المجموع

0.708  
0.550  1.286  0.317  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

4.282  
13.167  

10  
  الدراسة نظام  18

  والمناهج
  28  17.448  المجموع

0.428  
0.731  0.585  0.805  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

11.532  
5.917  

15  
  الطلبة  13

  28  17.448  المجموع

0.769  
0.455  1.689  0.174  

 داللـة  ذات فـروق  وجـود  عدم) 6 (الجدول في الموضحة النتائج ظهرت  
 الـشاملة  الجـودة  أبعاد تطبيق مدى في، ) (معنوية مستوى عند إحصائية
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 تعـزى  التدريـسية  هيئتها أعضاء نظر وجهة من بزليتن والتجارة االقتصاد كلية في
، )0.05 (مـن  أعلـى  اإلحصائية الداللة مستوى قيم جميع كانت حيث، العمر لمتغير
  .العمر بمتغير المتعلقة الصفرية الفرضية قبول إلى يشير وهذا
  :الثانية الفرضية 3-4-2-2

 وجهـة  من إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه على الثانية الفرضية نص  
 صـحة  فحـص  أجل ومن،األكاديمية الرتبة لمتغير تعز التدريسية هيئتها أعضاء نظر

 األحـادي  التبـاين  تحليـل  اسـتخدام  يـتم  األكاديمية الرتبة ربمتغي المتعلقة الفرضية
)ANOVA (الجودة أبعاد تطبيق في اإلحصائية الفروق لمعرفة. 

   الشاملة الجودة ألبعاد الفروق لداللة األحادي التباين تحليل نتائج): 7 (الجدول
  األكاديمية الرتبة متغير حسب

  التباين مصدر  األبعاد
 مجموع
  المربعات

 درجات
  الحرية

 متوسط
  المربعات

 F قيمة
 مستوى
  المعنوية

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

22.126  
9.667  

22  
  اإلداري النظام  6

  28  31.793  المجموع

1.006  
1.611  

0.624  0.806  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

18.293  
13.793  

16  
  الجودة ثقافة  12

  28  31.793  المجموع

1.143  
1.125  

1.016  0.499  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

12.876  
18.917  

15  
  المتاحة الموارد  13

  28  31.793  المجموع

0.858  
1.455  

0.590  0.837  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

21.460  
10.333  

17  
11  

 الهيئة
  التدريسية

  28  31.793  المجموع

1.262  
0.939  
  

1.344  0.314  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

15.043  
14.267  

13  
15  

 التربوية الهيئة
  تعليميةال

  28  31.793  المجموع

1.157  
1.117  

1.036  0.469  
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  التباين مصدر  األبعاد
 مجموع
  المربعات

 درجات
  الحرية

 متوسط
  المربعات

 F قيمة
 مستوى
  المعنوية

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

17.526  
14.267  

10  
18  

  الدراسة نظام
  والمناهج 

  28  31.793  المجموع

1.753  
0.793  

2.211  0.069  

  المجموعات بين
  وعاتالمجم داخل

14.876  
16.917  

15  
  الطلبة  13

  28  31.793  المجموع

0.992  
1.301  

0.762  0.696  

 داللـة  ذات فروق وجود عدم) 7 (رقم الجدول في الموضحة النتائج ظهرت  
 في الشاملة الجودة أبعاد تطبيق مدى في)  (معنوية مستوى عند إحصائية

 لمتغير تعزى التدريسية هيئتها أعضاء نظر وجهة من بزليتن والتجارة االقتصاد كلية
 كانت حيث ،الكلية والدرجة الشاملة الجودة إدارة مجاالت جميع على األكاديمية الرتبة
 الفرضية قبول إلى يشير وهذا ,)0.05 (من أعلى اإلحصائية الداللة مستوى قيم جميع

  .األكاديمية الرتبة بمتغير المتعلقة الصفرية
  :ثةالثال الفرضية 3-4-2-3

 أبعـاد  تطبيـق  مـدى  في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: أنه على نص  
 التدريـسية  هيئتهـا  أعضاء نظر وجهة من والتجارة االقتصاد كلية في الشاملة الجودة
  .التدريسية الخبرة سنوات عدد لمتغير تعزى
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 حسب لةالشام الجودة ألبعاد الفروق لداللة األحادي التباين تحليل نتائج) 8 (الجدول
  :التدريسية الخبرة سنوات عدد متغير

 مجموع  التباين مصدر  األبعاد
  المربعات

 درجات
  الحرية

 متوسط
 b مستوى  F قيمة  المربعات

  المعنوية
  المجموعات بين
  المجموعات داخل

27.833  
6.167  

22  
  اإلداري النظام  6

  28  34.000  المجموعات

1.265  
1.028  1.231  0.428  

  المجموعات ينب
  المجموعات داخل

24.083  
9.917  

16  
  الجودة ثقافة  12

  28  34.000  المجموع

1.505  
0.826  1.821  0.149  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

21.583  
9.917  

15  
  المتاحة الموارد  13

  28  34.000  المجموع

1.439  
0.955  
  

1.506  0.232  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

27.167  
6.833  

17  
  التدريسية الهيئة  11

  28  34.000  المجموع

1.598  
0.621  
  

2.572  0.057  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

17.750  
16.250  

13  
15  

   التربوية الهيئة
  28  34.000  المجموع  التعليمية

1.365  
1.083  
  

1.260  0.331  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

13.533  
20.467  

10  
18  

   الدراسة نظام
  28  34.000  المجموع  والمناهج

1.353  
1.137  
  

1.190  0.358  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

13.083  
20.917  

15  
  الطلبة  13

  28  34.000  المجموع

0.872  
1.609  
  

0.542  0.872  

 داللـة  ذات فروق وجود عدم، )8 (رقم الجدول في الموضحة النتائج ظهرت  
 في الشاملة الجودة أبعاد تطبيق مدى في)  (معنوية مستوى عند إحصائية

 لمتغير تعزى، التدريسية هيئتها أعضاء نظر وجهة من بزليتن والتجارة االقتصاد كلية
 والدرجـة  الـشاملة  الجـودة  إدارة مجاالت جميع على،التدريسية الخبرة سنوات عدد
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 يشير وهذا ،)0.05( من أعلى اإلحصائية الداللة مستوى قيم جميع كانت حيث، الكلية
  .التدريسية الخبرة سنوات عدد بمتغير المتعلقة الصفرية الفرضية قبول إلى
  :الرابعة الفرضية 3-4-2-4

 أبعاد تطبيق مدى في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: أنه على تنص التي  
 التدريـسية  هيئتهـا  أعضاء نظر وجهة من والتجارة االقتصاد كلية في الشاملة الجودة
 الفرضية صحة فحص أجل ومن ،العلمي المؤهل منها منح التي الجامعة لمتغير تعزى

 األحـادي  التبـاين  تحليل استخدام يتم، العلمي للمؤهل المانحة الجامعة بمتغير المتعلقة
)ANOVA (الجودة أبعاد تطبيق في اإلحصائية الفروق لمعرفة. 

  

   الشاملة الجودة ألبعاد الفروق ةلدالل األحادي التباين تحليل نتائج): 9 (الجدول
  العلمي المؤهل منها منح التي الجامعة متغير حسب

  التباين مصدر  األبعاد
 مجموع
  المربعات

 درجات
  الحرية

 متوسط
  المربعات

 F قيمة
المحسوبة

 مستوى
  المعنوية

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

25.592  
13.167  

22  
  اإلداري النظام  6

  28  38.759  المجموع

1.163  
2.194  

0.530  0.872  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

18.675  
20.083  

16  
  الجودة ثقافة  12

  28  38.759  المجموع

1.167  
1.674  

0.697  0.753  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

22.925  
15.833  

15  
  المتاحة الموارد  13

  28  38.759  المجموع

1.528  
1.218  

1.255  0.344  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

31.092  
7.667  

17  
  التدريسية ئةالهي  11

  28  38.759  المجموع

1.829  
0.697  

2.624  0.054  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

17.175  
21.583  

13  
15  

   التربوية الهيئة
  التعليمية

  28  38.759  المجموع

1.321  
1.439  

0.918  0.557  
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  التباين مصدر  األبعاد
 مجموع
  المربعات

 درجات
  الحرية

 متوسط
  المربعات

 F قيمة
المحسوبة

 مستوى
  المعنوية

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

10.092  
28.667  

10  
18  

   الدراسة نظام
  والمناهج

  28  38.759  المجموع

1.009  
1.593  

0.634  0.767  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

15.509  
23.250  

15  
  الطلبة  13

  28  38.759  المجموع

1.034  
1.788  

0.578  0.846  

 داللـة  اتذ فروق وجود عدم) 9 (رقم الجدول في الموضحة النتائج ظهرت  
 االقتصاد كلية في الشاملة الجودة تطبيق مدى في)  (مستوى عند إحصائية
 التـي  الجامعة لمتغير تعزى التدريسية هيئتها أعضاء نظر وجهة من بزليتن والتجارة

 ،الكليـة  والدرجـة  الشاملة الجودة إدارة مجالت جميع على العلمي المؤهل منها منح
 إلـى  يـشير  وهذا، )0.05(من أعلى اإلحصائية الداللة مستوى قيم جميع كانت حيث
   .العلمي المؤهل منها منح التي الجامعة بمتغير المتعلقة الصفرية الفرضية قبول
  :الخامسة الفرضية 3-4-2-5

 الجـودة  أبعاد تطبيق في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: على تنص التي  
 التدريـسية  هيئتهـا  أعضاء نظر وجهة من بزليتن والتجارة االقتصاد كلية في الشاملة
  . التدريس هيئة عضو فيه يدرس الذي القسم لمتغير تعزى

   الشاملة الجودة ألبعاد الفروق لداللة األحادي التباين تحليل نتائج): 9 (الجدول
  التدريس هيئة عضو فيه يدرس الذي القسم متغير حسب

  التباين مصدر  األبعاد
 مجموع
  المربعات

 اتدرج
  الحرية

 متوسط
  المربعات

 F قيمة
  المحسوبة

 مستوى
  المعنوية

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

61.172  
20.000  

22  
  اإلداري النظام  6

  28  81.172  المجموع

2.781  
3.333  
  

0.834  0.656  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

57.339  
23.833  

16  
  الجودة ثقافة  12

  28  81.172  المجموع

3.584  
1.986  
  

1.804  0.153  
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  التباين مصدر  األبعاد
 مجموع
  المربعات

 اتدرج
  الحرية

 متوسط
  المربعات

 F قيمة
  المحسوبة

 مستوى
  المعنوية

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

44.589  
36.583  

15  
  المتاحة الموارد  13

  28  81.172  المجموع

2.973  
2.814  
  

1.056  0.465  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

36.839  
44.333  

17  
  التدريسية الهيئة  11

  28  81.172  المجموع

2.167  
4.030  
  

0.538  0.879  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

32.839  
48.333  

13  
15  

   التربوية يئةاله
  التعليمية

  28  81.172  المجموع

2.526  
3.222  
  

0.784  0.667  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

18.539  
62.633  

10  
18  

  الدراسة نظام
  والمناهج 

  28  81.172  المجموع

1.854  
3.480  
  

0.533  0.845  

  مجموعاتال بين
  المجموعات داخل

44.506  
36.667  

15  
  الطلبة  13

  28  81.172  المجموع

2.967  
2.821  
  

1.052  0.468  

 داللـة  ذات فـروق  وجـود  عدم) 9 (الجدول في الموضحة النتائج أظهرت  
 في الشاملة الجودة أبعاد تطبيق مدى في)  (معنوية مستوى عند إحصائية

 لمتغير تعزى التدريسية هيئتها أعضاء نظر وجهة من ليتنبز والتجارة االقتصاد كلية
 الـشاملة  الجودة إدارة مجاالت جميع على التدريس هيئة عضو فيه يدرس الذي القسم

، )0.05(مـن  أعلـى  اإلحصائية الداللة مستوى قيم جميع كانت حيث ،الكلية والدرجة
 عـضو  فيه يدرس الذي القسم بمتغير المتعلقة الصفرية الفرضية قبول إلى يشير وهذا
  .التدريس هيئة
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	/�א.� 	

  :االستنتاجات 4-1
 كليـة  فـي  الجودة أبعاد تطبيق لموضوع والتطبيقية التحليلية الدراسة أسفرت  
  :التالية النتائج عن بزليتن والتجارة االقتصاد

 االقتـصاد  كليـة  في الشاملة الجودة أبعاد لتطبيق الكلية الدرجة أن النتائج أظهرت �
 الهيئـة  ،التدريـسية  الهيئـة  ،اإلداري النظـام  كانت حيث" متوسطة "بزليتن والتجارة
 كانـت " قليلـة  "بدرجة تطبق والتي ،والمناهج الدراسة نظام ،التعليمية العلمية التربوية
 .التطبيق درجة حيث من األبعاد أقل الطلبة ،المتاحة الموارد

 داللـة  مـستوى  عنـد  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  وجود عدم النتائج أظهرت �

 والتجـارة  االقتـصاد  كليـة  في الشاملة الجودة أبعاد تطبيق مدى في) (
 الرتبـة  العمـر،  (لمتغيـر  تعـزى  التدريـسية  هيئتها أعضاء نظر وجهة من بزليتن

، العلمـي  المؤهـل  منها منح التي الجامعة، التدريسية الخبرة سنوات عدد، األكاديمية
 الداللة مستوى قيم كانت حيث الشاملة الجودة إدارة مجاالت جميع على) العلمي مالقس

 يقومـون  بالكلية التدريس هيئة أعضاء جميع بأن ذلك تفسير ويمكن) 0.05 (من أعلى
 . السابقة المتغيرات من متغير أي عن النظر بغض الجودة أبعاد بتطبيق

  :التوصيات 4-2
 االقتـصاد  كليـة  فـي  الجودة أبعاد لتطبيق يةالكل الدرجة أن النتائج أظهرت  
 والهيئـة  ،اإلداري النظـام  فـي  الممثلـة  لألبعـاد  وخاصة متوسطة بزليتن والتجارة
 درجـة  وكانت، والمناهج الدراسة ونظام، التعليمية العلمية التربوية والهيئة ،التدريسية

 يوصـي  ذلك على بناءاًو ،والطلبة، المتاحة الموارد لألبعاد قليلة الشاملة الجودة تطبيق
  : يلي بما الباحث
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 :يجب اإلداري النظام ناحية من) 1

 .وأهدافه بالقسم والمعرفة للقسم واضحة أهداف هناك يكون أن �

 . بالقسم واضحة إدارية هيكلية هناك يكون أن �

 . الجودة لتطوير العليا اإلدارة مستوى على التزام هناك يكون ان �

  .القسم تطوير في تساعد مشابهة خارجية وبرامج القسم ين التواصل على الحرص �

 :توفير يجب المتاحة الموارد ناحية من) 2

 .العلمية لألقسام األهداف تحقيق على تساعد مناسبة مرافق �

 .بالكلية الحاسوب تكنولوجيا واستخدام إنترنت صالة �

 وتـسهيل  يسالتـدر  هيئـة  وأعـضاء  للطلبة) الكترونية، ورقية (والمراجع الكتب �
 .الجميع تناسب يصوره العمل وساعات االستعارة إجراءات

  :التدريسية الهيئة ناحية من) 3

 التدريس هيئة عضو ونوعية أعداد بتوفير وذلك. التدريسية الهيئة بأعضاء االهتمام �
 .التعلم متطلبات لتحقيق

 .التدريس هيئة عضو وترقية استقطاب في وواضحة ثابتة معايير أتباع �

 .التدريسية الهيئة أعضاء بين االتصال عوامل توفير �

 أشـراك ، التدريـسية  الهيئـة  لتطوير الالزمة واإلمكانيات والوسائل الطرق توفير �
  .المستويات جميع على القرارات اتخاذ في األساتذة

  :أن يجب التعليمية العلمية التربوية الهيئة ناحية من) 4

 .المقرر ومضمون لمستوى مالئمة مقرر لكل التعليمية الساعات تكون �

 .الدراسية المقررات ومضمون مستوى في االمتحانات تكون �

 . التدريس هيئة وأعضاء الدراسية المقررات بتقييم الطلبة يقوم �

   :أن يجب والمناهج الدراسة نظام ناحية من) 5
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 .تدرس التي للمقررات والعملي النظري الجانب بين توازن يوجد �

 .مقرر لكل محددة أهداف ديوج �

  .الخاصة االحتياجات ذوي الطلبة لمساعدة إجراءات هناك يكون �

 :أن يجب الطلبة ناحية من) 6

 .القسم في الطلبة لقبول فعالة أساليب أتباع هناك يكون �

 .التدريس هيئة أعضاء لعدد مناسب الملتحقين الطلبة عدد يكون �

 .خاصة بصفة والقسم بالكلية واألنظمة تبالمنشورا دراية على الطلبة يكون �

 .للطلبة مالية مساعدات نظام الكلية في يتوفر �

 بعـد  و التخـرج  أثنـاء  تدريبية فرص خاص بشكل والقسم عام بشكل الكلية توفر �
 . للطلبة التخرج
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	א�(א2-	���01 	

، البسيط االنحدار ونماذج االرتباط تحليل فاضل؛ سليم سمير، داود إبراهيم جمال )1
 .أبريل من السابع جامعة منشورات، تذكر لم النشر سنة

 المحاسبة لدراسات واإلحصاء الرياضيات أوسيفان؛ جورج، بانكروفت جوردن )2
 . رللنش ماكجرهيل دار، تذكر لم النشر سنة، واألعمال

، واالستداللي الوصفي اإلحصاء مبادئ عبابنة؛ غصاب عماد، بدر عيسى سالم) 3
  .والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار، تذكر لم النشر سنة، 1ط

 لم النشر سنة، القياسي واالقتصاد اإلحصاء في ومسائل نظريات ثالفاتو؛ دومينيك) 4
 .القاهرة، والتوزيع للنشر الدولية الدار، تذكر

 سنة، زلتين والتجارة االقتصاد كلية دليل وآخرون؛، ابراهيم مولوه الدين صفاء) 5
1994-1995.  

 منشورات، تذكر لم النشر سنة، 1ط، اإلحصاء إلى مدخل حليمي؛ القادر عبد) 6
 .بيروت، عويدات

 الرابعة لسنة اإلحصاء العماري؛ السالم عبد علي، البوزيدي محمد النبي عبد) 7
 .2004-2003، 1ط، )كيمياء، أحياء (شعبة األساسية علومال بثانوية

 النظرية واالحتماالت اإلحصاء العجيلي؛ حسين علي، العماري السالم عبد علي) 8
 .2000، مالطا – فآليتا، 1ط والتطبيق؛

  


