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 الشاملت الجودة ثقافت تطبيق متطلباث

 (حالت دراست) خالد الملك بجامعت 

 :الممخص
 بجامعة الشاممة الجودة ثقافة لنشر البلزمة المتطمبات تعرف إلى الدراسة ىدفت

 لذلك وأعد الدراسة، أسئمة عن لئلجابة الوصفي المنيج الباحث استخدم وقد خالد، الممك
 ىيئة أعضاء من عضواً ( 41) من الدراسة عينة وتكونت عبارة،(13) من مكونة استبانة
 حتمية: منيا نتائج عدة إلى الدراسة وتوصمت خالد، الممك جامعة التربية بكمية التدريس

 الجودة مفيوم غموض التعميمية، المؤسسات جميع في الشاممة الجودة ثقافة مفيوم نشر
 نظام بجدوى التدريس ىيئة ءأعضا ثقة تدنى بالجامعة، المستويات كافة لدى الشاممة
 اإلسبلمي بالفكر الجودة مفيوم ربط: منيا التوصيات من بعدد الدراسة أوصت كما الجودة،

 .كمية بكل الجودة ثقافة لنشر لجنة إنشاء ،اإلسبلمية والتوجييات
 

Abstract: 

The study aimed to identify the necessary requirements of 

the deployment of Total Quality Culture at king Khaled 

University. The researcher used a descriptive approach for 

answering the studies questions, with a questionnaire consisting of 

41 terms. Moreover, the studies sample consisted of 74 members 

from the Faculty staff of the department of Education at the 

university. The conclusions of the study were as following: the 

importance of spreading the concept of total quality culture in all 

educational institutions, the ambiguity of the concept of total 

quality at all levels of the university, and the lack of confidence of 

the total quality system among the faculty staff of the university. 

Furthermore, the study recommends a number of 

recommendations such as, linking the concept of total quality with 

Islamic principles and guidance, and establishing a committee for 

spreading the total quality concept among all colleges. 
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 اإلطار العام لمدراسة:
 :مقدمة

 التفكير في ومنياجاً  مميزة، سمة الجودة أضحت الراىن، المعموماتية عصر في
 التميز االتقان،: ومرادفاتيا الجودة وأصبحت اإلنساني، النشاط أوجو كافة يستغرق والعمل
 .والمؤسسات األفراد أداء عمى لمحكم معياراً 

 بعض جعل الذي الحد إلى االىتمام ىذا من كبير بجانب الجودة حظيت ولذلك
 األساسية الركائز أحد من باعتبارىا ،الجودة عصر العصر ىذا عمى يطمقون المفكرين
 عميو ترتب الذي األمر ،(م5135 مرزوق، الفيمي،) الجديدة التربوية اإلدارة لنموذج
 وتطويرىا مياوتقوي مراجعتيا عمى والمداومة التربوية المؤسسات إصبلح بضرورة المناداة
 (.م5116 إبراىيم ،الزىيري و ىنداوي ،حافظ. )مستمرة بصفة

ذا  باىتمام حظيت قد المختمفة ومداخميا المؤسسات إصبلح عمميات كانت وا 
 استجابة باعتباره بالغ باىتمام حظي قد الشاممة الجودة مدخل فإن العالم دول معظم
 المجال في بالجودة الميتمين بعض جعل األمر وىذا ،والمحمية العالمية لممتغيرات منطقية
 لعممة وجيين باعتبارىما التربوي واإلصبلح الجودة معايير تطبيق إلى ينظرون التربوي
 ستواجيو الذي الحقيق التحدي ىو ومعاييرىا الجودة تطبيق بأن القول يمكن بحيث ،واحدة
 .(م5132 محمود ،بدوي( )م5114 إبراىيم ،أحمد. )المقبمة العقود في األمم

 المرتكزات عمى تقوم جديدة ثقافة إيجاد ومعاييرىا الجودة تطبيق ويتطمب
 عائل، بن قاسم ،الحربى) وناجحاً  ممكناً  يجعمو بشكل التطبيق ىذا يحتاجيا التي األساسية

 ىذه بتييئة رىن الجودة نظام تطبيق نجاح أن عمى والدراسات اآلراء اتفقت وىنا (،م5113
 تغيير بمعنى النظام ىذا يتطمبيا التي الفمسفة مع ومتناغمة تناسبةم وجعميا ،المؤسسات

 (م5135 ،السيد محمد عمار، ىالو) بيا العاممين بين الجودة ثقافة إلى السائدة ثقافتيا
 وصالح، دندن، أمين معين، السيد) من كل ذلك ويؤكد (م5131 ،حسن خالد، الحريري)

 شرط الجودة ثقافة وترسيخ بناء أن وضحواأ حيث( م5133كمثوم بورزيان، أم) (م 5135
 والمؤسسات ،عامة بالمؤسسات الجودة تطبيق في البدء قبل توفيره من البد مسبق
 .خاصة التعميمة

 والسعودية بعامة العربية الجامعات انشغال غمرة وفي سبق ما عمى وبناءً 
 مفيوم أىمل فقد ،وأىميتو ومناسبتو الفكر ىذا جوىرية وبين ،الجودة بتطبيق بخاصة
 بات ثم ومن الجودة لفكر القاعدية البنية يمثل الذي المحوري المفيوم وىو ،الجودة ثقافة
 وىي والعربية السعودية الجامعات في الجودة ثقافة لنشر أولوية إعطاء الضروري من

 .متطمباتيا مع الحقيقي والتجاوب الجودة أفكار لقبول الجامعي المجتمع تييئ التي الثقافة
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 الدراسة تأتي الجامعة، لمجتمع وضرورتيا الجودة لثقافة الفيم ىذا من انطبلقاً و 
 .خالد الممك بجامعة الجودة ثقافة تطبيق متطمبات عن لمبحث الراىنة
 :وتساؤالتيا الدراسة مشكمة

" الجودة ثقافة" قيمة عمى ركزت الجودة ونظريات مفاىيم أن يتضح سبق مما
 ىذا وينطبق الجودة، لبرامج الفعمي التطبيق قبل ؤسسةم أي ألعضاء إكسابيا وضرورة

 .الجامعات منيا الصدارة وفي التعميمة المؤسسات عمى
 الجامعات ومنيا التعميمية المؤسسات من لكثير الجاد السعي من الرغم وعمى

 كثيرة ألسباب نتيجة فشل بعضيا فإن االعتماد عمى والحصول الشاممة الجودة تطبيق نحو
 ومن ،المؤسسات بتمك الجودة ثقافة ضعف الدراسات من كثير حددتيا كما مياأى من كان
( م5131، المحسن عبد ،الداود( )م5116 فخرى مديحة، محمود) دراسة الدراسات ىذه
 ييدد رئيس خطر ومصدر ،الضعف نقاط أحد يعد الجودة ثقافة ضعف أن إلى أشارتا والتي

 أول أن عمى( م5131 ،محمود نيمة ،محمد) سةدرا وركزت ،الجودة لنظام الناجح التطبيق
 وال التغيير يقاومون الذين األفراد ىو التعميمية المؤسسات في الجودة تطبيق يعوق معوق
 الجودة ثقافة ضعف إلى ذلك ويرجع وااللتزام المسؤولية تحمل ويخافون ،الجودة يقبمون
 دراسة معيا واتفقت ،الجودة بيقتط يتطمبيا التي والعمميات بالمفاىيم إلماميم وعدم ،لدييم

 لمجودة الصحيح الفكر قصور إلى أشارت والتي( م5131 ىالة، وعيد، أحمد، الشناوي)
 أحمد السيسي، جمال) ودراسة ،التعميمية بالمؤسسات تطبيقيا عمى القائمين لدى

 ىذه اىتمام أن عمى اتفقتا والتي( م5131 ،خاطر، نعمة) ودراسة( م5133 فتحيوعشيبة، 
جراءات آليات تطبيق عمى منصباً  كان لمؤسساتا  االىتمام دون فقط الجودة وتقنيات وا 

، الصواف) ودراسة ،المؤسسات من والمستفيدين العاممين بين الجودة ثقافة ونشر ببناء
سماعيل، عمر حمدون محفوظ  العممية فشل أن إلى أشارت التي (،م5133 ،عمى وا 
 .الجودة ثقافة ضعف إلى يعود الجودة مبادرات تطبيق في التعميمية

 أن عمى الجودة بموضوع اىتمت التي والبحوث الدراسات من الكثير تؤكد وعميو
 لدى الجودة ثقافة تنمية نحو السعي ىو الجودة تطبيق عند بو االىتمام ينبغي ما أول

 (م5116 عمى، محسن، عطية() م 5114 ،محمد بنت أخضر، فايزة) المؤسسة أعضاء
 وأحمد، عثمان اهلل عبد إدريس، جعفر)دراسة كذلك وأشارت( م5133شاكر سوسن ،مجيد)

 قبل من السميم والفيم الكاممة القناعة أن إلى (م5135الرحمن،  واألختر، عبد أحمد
 تأتي بالجودة الخاص التنظيمي والمناخ الثقافة وتوفير التعميمية المؤسسات في المسئولين

 الجودة تطبيق عممية أن يتضح سبق مما.الجودة نظام تطبيق نجاح متطمبات مقدمة في
 عدم مقدمتيا في يأتي المعوقات بعض تواجو بخاصة والسعودية بعامة العربية بالجامعات

 من كثير أشارت فقد المدخل، ىذا لتطبيق والمبلئمة المفيوم ىذا عن البلزمة الثقافة توافر
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 أو الكمية في المتبعة الثقافة تغيير إلى أوال يحتاج الجودة تطبيق نجاح أن األدبيات
دارة فرد كل يصبح بحيث تنظيمية، ثقافة إلى الجودة أفكار بتحويل وذلك الجامعة،  ووحدة وا 
دارة عممية  والدراسة ،الجودة ثقافة تحقيق برنامج من جزءاً  تدريس ىيئة وعضو وطالب وا 
 عممية لنجاح التنظيمية البيئة بتجييز وتيتم التطبيق قبل والتخطيط بالتمييد تيتم الحالية
 والتمييد األساسية الخطوة ىو الجودة ثقافة فنشر خالد، الممك بجامعة الجودة تطبيق
  تطبيقيا عممية لنجاح

 عممو خبلل من الباحث الحظو لما نتيجة أيضاً  الحالية الدراسة مشكمة تأتي كما
 ومحاولة بالجودة ةالجامع قيادات من كبير اىتمام من خالد الممك بجامعة مساعد كأستاذ
 التدريس ىيئة أعضاء من العديد لدى الوعي قمة لوحظ أنو إال ،الكميات بجميع تطبيقيا

 .الجودة ومعايير لبرامج الفعمي التطبيق قبل الجودة ثقافة نشر بأىمية والطبلب واإلداريين
 المؤسسات في الجودة تطبيق عمى وأساسية سابقة كمرحمة تأتي الجودة فثقافة

 تدريس ىيئة وأعضاء إداريين من فيو بما الجامعي المجتمع يكتسب لم وما ،عيةالجام
 تنشده الذي النجاح يتحقق لن الجودة لثقافة المكونة والميارات والمبادئ القيم وطبلب

 .الجامعات
 :التالي الرئيس السؤال في الدراسة مشكمة تمثمت سبق ما ضوء وفي
 خالد؟ الممك بجامعة مةالشام الجودة ثقافة تطبيق متطمبات ما

 :التالية الفرعية األسئمة الرئيس السؤال ىذا من ويتفرع
 الشاممة؟ الجودة لثقافة النظري اإلطار ما .3
 خالد؟ الممك بجامعة الشاممة الجودة ثقافة نشر في تسيم التي المقترحات أىم ما .5
 :الدراسة أىداف

 الشاممة الجودة ثقافة لنشر البلزمة المتطمبات تعرف إلى الحالية الدراسة تيدف
 :اآلتي خبلل من خالد الممك بجامعة
 الشاممة الجودة لثقافة النظري اإلطار تعرف . 

 الشاممة الجودة ثقافة نشر تجاه العينة أفراد مقترحات رصد. 

 :الدراسة أىمية
 التعميمة العممية تطوير مداخل بأحدث يتعمق فيما إسياماً  الدراسة أىمية تمثل .3

 .الشاممة الجودة مدخل وىو أال الدخ الممك بجامعة



 م 5132الجزء الخامس( أبريل لسنة  331مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -35- 

 بالجودة الحالي االىتمام حيث موضوعيا من أىميتيا الدراسة ىذه تكتسب .5
 العممية في النجاح وتحقيق الفائدة لتحقيق األمثل الخيار وأنيا ،الشاممة
 .خالد الممك بجامعة التعميمية

 في افاعميتي إلى يؤدي سوف خالد الممك جامعة في الجودة ثقافة نشر أن .1
 .أفضل نحو عمى دورىا أداء من يمكنيا بما أىدافيا تحقيق

 : وأداتيا الدراسة منيج
 تم ةباستبان ذلك في مستعينة ،الوصفي المنيج الحالية الدراسة استخدمت

 وذلك خالد الممك جامعة التربية بكمية التدريس ىيئة أعضاء من ممثمة عينة عمى تطبيقيا
 آراءىم عمى الوقوف بيدف ،ىـ3114/  3113 الجامعي عاملم الثاني الدراسي الفصل خبلل
 .وواقعيا بالكمية الشاممة الجودة ثقافة تطبيق متطمبات حول

 :الدراسة مصطمحات
 :اآلتي في الدراسة مصطمحات أىم تحديد يمكن

 : المتطمبات .3

: م 5111 ،شفيق أحمد ،السكري) الحاجة لمفيوم مرادف بأنيا البعض عرفيا
 بأنو المتطمب( Oxford EnglishDictionary( )اكسفورد) وسقام ويعرف( 315
 .توفيره يجب شرط ىو أو وجوده يستمزم شيء

 لضمان توافرىا يجب التي الشروط" بأنيا الدراسة ىذه في بالمتطمبات ويقصد
 ".خالد الممك امعةبج الشاممة الجودة ثقافة تحقيق

 (: Quality culture) الجودة ثقافة .5

 ما منيا الجودة ثقافة مفيوم إلى أشارت التي والبحوث الدراسات من العديد ىناك
 عمى الجودة ثقافة عرف حيث( 51: م5114 ،العزيز عبد السيد ،البيواشي) إليو أشار
 أجل من دورىا تقييم لأج من لمجودة والمتكاممة المقبولة النماذج من مجموعة" أنيا

 أن إلى( 313: م5113 الرءوف عبد ميسرة ،عمى) وأشارت "،مستمرة بصفة الجودة ضمان
 العاممين لدى العميا اإلدارة وتؤكدىا تنشرىا التي القيم مجموعة" بأنيا تعرف الجودة ثقافة
 تيال السموكية األنماط من مجموعة العاممين اكتساب عمييا يترتب والتي المؤسسة في

 ثقافة أن إلى( 11: م5113 عائل، قاسم الحربي،) وأشار" الجودة إدارة مبادئ تتطمبيا
 حل في األفراد بين المشاركة وحرية األعمال بيا تؤدي التي الطريقة" بأنيا تعرف الجودة

 ".المؤسسات من غيرىا عن تميزىا التي القرارات واتخاذ المشكبلت

https://sahabweb.com/dictionary-oxford-download/
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 واألخبلقيات القيم مجموع" أنيا عمى إجرائًيا الجودة ثقافة تعريف ويمكن
 والتي بيا لمعاممين إكسابيا عمى خالد الممك بجامعة العميا اإلدارة تعمل التي والسموكيات

 وتحسين تطوير من المختمفة وأنشطتيا بالجودة لؤلخذ مناسب مناخ خمق خبلليا من يمكن
 ".فييا األداء
 : الدراسة حدود

 أقسام بجميع التدريس ىيئة أعضاء من عينة مىع الدراسة اقتصرت :البشري الحد .أ 
 .خالد الممك جامعة - التربية كمية

 الجودة ثقافة تطبيق متطمبات معرفة عمى الدراسة اقتصرت :الموضوعي الحد .ب 
 .خالد الممك بجامعة الشاممة

 .خالد الممك جامعة التربية كمية عمى الدراسة ىذه تطبيق تم :المكاني الحد .ج 
: الدراسي لمعام الثاني الدراسي الفصل في الدراسة ىذه تنفيذ تم :الزماني الحد .د 

 .ىـ3114/  3113
 :السابقة الدراسات

 العربية السابقة الدراسات حول الباحث بيا قام التي المسحية الدراسة أسفرت
 ذات الدراسات من مجموعة عمى الراىنة الدراسة بموضوع عنيت التي ،واألجنبية منيا
 عمى ،لؤلقدم األحدث من زمني ترتيب وفق عرضيا وسيتم ،المباشرة وغير المباشرة الصمة
 :التالي النحو

 عمييا تقوم التي المبادئ( منصور اهلل عبد بن محمد ،األحمري) دراسة تناولت
 ،الخاصة التربية في الشاممة الجودة إدارة تطبيق معوقات وكذلك ،الشاممة الجودة إدارة

 ،إداري( 3) بمغت عينة عمى استبانة تطبيق وتم ،الوصفي المنيج الدراسة واستخدمت
 أىميا من توصيات لعدة الدراسة وتوصمت ،أبيا بمدينة الخاصة التربية بمجمع معمم( 51)

 مديري اىتمام وضرورة ،الشاممة الجودة تطبيق ثقافة بمحاور االىتمام نشر ضرورة
 واقتناعيم الجودة ثقافة رلنش والترويج ،المدرسة وثقافة األفراد ثقافة بتغيير المدارس
 (.م5131 ،اهلل عبد بن محمد ،األحمري) بذلك الذاتي

 التدريس ىيئة أعضاء آراء عن الكشف( المحسن عبد ،الداود) دراسة وتناولت
 بن محمد اإلمام جامعة في الشاممة الجودة لتطبيق واألكاديمية اإلدارية المتطمبات نحو
 ،التدريس ىيئة أعضاء من عضواً ( 533) مغتب عينة عمى استبانة تطبيق وتم ،سعود

 بالجامعة الشاممة الجودة تطبيق متطمبات من أن أىميا توصيات لعدة الدراسة وتوصمت
 لندوات الجامعة تنظيم ،بالجامعة والعاممين التدريس ىيئة أعضاء بين ثقافتيا نشر
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 ،المحسن عبد ،ودالدا. )الجودة مفيوم عمى التأكيد أجل من الكميات في دورية ومحاضرات
 (.م5131

 الجودة مدخل تطبيق( السيد ،والبحيري منصور ،القحطاني) دراسة وحاولت
 ،السعودي العالي التعميم مؤسسات وتطوير الجودة ضبط في Six Sigma اإلحصائي
 من عدد إلى الدراسة وتوصمت ،الوصفي المنيج الدراسة استخدمت ذلك ولتحقيق
 المؤسسات داخل الحديثة وأساليبيا الجودة ضبط افةثق نشر ضرورة أىميا التوصيات
 في العالمية التجارب عمى واالنفتاح ،خاصة العالي التعميم ومؤسسات عامة التعميمية
 في منيا لبلستفادة المتقدمة الدول في التعميمية المؤسسات وتطوير الجودة ضبط مجال
 (.م5133 ،السيد ،بحيريال ،منصور ،القحطاني) العالي التعميم مؤسسات جودة تطوير

 ،المختمفة بعناصرىا الجودة لثقافة وتحميل عرض إلى" Harvey" دراسة وىدفت
 التي المعرفية النظريات مراجعة بموجبو تم والذي ،التحميمي بالمنيج الدراسة استعانت وقد

 ثقافة فكرة توضيح ىي ثبلث خطوات خبلل من بيا المرتبطة والثقافة ،بالجودة تتعمق
ظيار ةالجود  المرتبطة المفاىيم بعض وتوضيح وتحديد ،الثقافة بمفيوم ارتباطيا كيفية وا 

 مباشرة بصورة تسيم أن يمكن أدلة وتقديم ،الجودة ثقافة بناء في تساعد والتي بالجودة
 تطوير أن إلى تحميبلتيا خبلل من الدراسة توصمت وقد الجودة ثقافة وتطوير بناء في

 النظري واألساس الجودة وثقافة ،نفسو الجودة لموضوع أوضح اً فيم يتطمب ،الجودة ثقافة
 (. Harvey, 2010) منيما لكل

 تقديم" Faculty of teacher education of Zagreb" دراسة وحاولت
 ذلك ولتحقيق ،بكرواتيا المعممين إعداد كميات في الجودة ثقافة تطوير لكيفية مقترح تصور

 اعتمدت الجودة ثقافة واقع عمى ولمتعرف ،والكيفي لكميا البحث بمنيج الدراسة استعانت
 في األساسيين المشاركين من متنوع عدد عمى تطبيقو تم ،ليكرت مقياس عمى الدراسة
 جودة ضعف الدراسة نتائج أظيرت وقد ،عضواً ( 1155) عددىم بمغ المعمم إعداد نظام
 ونتائج النظرية حميبلتالت ضوء وفي ،المعممين نظر وجية من التربوية العموم برامج
 بالتعميم الجودة ثقافة لتطوير إتباعو يمكن نموذجاً  الدراسة قدمت لمدراسة الميداني الجانب
 (Faculty of teacher education of Zagreb 2010. )العالي

 بنشر( التعميمية واإلدارة المقارنة لمتربية المصرية الجمعية) دراسة أوصت كما
 تعميمية أنماط وتوفير خاصة، التعميم ومجتمع عامة المجتمع اءأعض بين الجودة ثقافة
 والعمل تعميميم، مواصمة دون ظروفيم تحول الذين لؤلفراد التعمم فرص تتيح تقميدية غير
 المنافسة عمى وقدرتيا تميزىا يحقق بما العالي التعميم بمؤسسات الجودة توكيد عمى
 (.م5131 التعميمية، رةواإلدا المقارنة لمتربية المصرية الجمعية)
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 تحسين إلى" European University Association" دراسة وىدفت
 عمى الدراسة واشتممت ،األوروبية العالي التعميم مؤسسات في اإلبداع وتشجيع ،الجودة

 عدة إلى الدراسة وتوصمت ،األوربية الدول في العالي التعميم مؤسسات من مؤسسة 56
 يحتاج يزال ما األوربية الدول معظم في الجودة ثقافة نشر ضمان أن أىميا من نتائج
 أن التعميمية بالمؤسسات القيادة عمى يجب كما ،يتحقق حتى والوقت الجيد من لمزيد
 European University Association). الجودة أنشطة دعم في فاعبلً  دوراً  تمعب

2009). 
 ثقافة لتنمية ترحمق تصور وضع( فخري مديحة ،محمود) دراسة حاولت كما

 المنيج الدراسة استخدمت وقد ،حموان بجامعة التدريس ىيئة أعضاء لدى الجودة
 كأداة االستبانة واستخدمت ،الجودة تحقيق في حموان جامعة جيود لرصد وذلك ،الوصفي
 ،حموان بجامعة التدريس ىيئة أعضاء لدى الجودة ثقافة واقع عمى لمتعرف لمدراسة
 مما الجودة بمبادئ التدريس ىيئة أعضاء التزام ضعف منيا نتائج دةلع الدراسة وتوصمت
 ،التدريس ىيئة أعضاء لدى الجودة عن الخاطئة المفاىيم بعض ووجود ،تحقيقيا يعوق
 ثقافة تنمية لكيفية مقترحاً  تصوراً  قدمت نتائج من الدراسة إليو توصمت ما ضوء وفي

 (.م5116 ،محمود مديحة ،فخري) نحموا بجامعة التدريس ىيئة أعضاء لدى الجودة
 استراتيجية خطة وضع" pariyaporn tungkunanan etal" دراسة وتناولت

 315 عمى الدراسة ىذه وطبقت ،تايبلند في الميني التعميم معاىد في الجودة ثقافة لبناء
 اختيارىم تم التدريس ىيئة أعضاء من 154 و ،العميا المستويات في اإلداريين من

 لغرض صممت استبانة خبلل من وذلك ،تايبلند في الميني لمتعميم معيداً  14 من عشوائياً 
 الجودة ثقافة ارتباط أظيرت النتائج من العديد إلى الدراسة توصمت ولقد ،الدراسة

 : اآلتية بالمتغيرات
 .الجماعة بروح العمل -

 .المؤسسة داخل المستمر التحسين -

 .بالطبلب االىتمام -

 . التدريس ىيئة أعضاء اتميار  بتطوير االىتمام -

 (. Pariyaporn Tungkunanan etal 2008) .المركزية تجنب -

 بمؤسسات واالعتماد الجودة لنظام الجيد التطبيق أن عمى" الطاىر" دراسة وأكدت
 وأىميتيا والجامعات الكميات داخل واالعتماد الجودة ثقافة نشر عمى يعتمد العالي التعميم

 المناخ وتوفير النظام ليذا والمثمرة المتوقعة والنتائج تطبيقيا يفيةوك ،ومتطمباتيا وأىدافيا
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 واالعتماد الجودة نظام ضوء في المؤسسة تطوير فكرة نجاح في يسيم الذي العالي
 (.5114 ،سعيد محمد ،الطاىر)

 توضيح إلى( محمد السيد ،ناس و الحميد عبد أحمد ،الشافعي) دراسة وىدفت
 اإلدارات أمر عمى المسئولين وحث ومصر باليابان التربوي إلداريا الفكر في الجودة ثقافة

مكانية الجودة إدارة مدخل إلى مصر في التعميمية  ذلك ولتحقيق ،منو االستفادة وا 
 : أىميا من توصيات عدة إلى الدراسة وتوصمت ،المقارن المنيج الدراسة استخدمت
 .التعميمية المؤسسات في تنظيمية ثقافة وجود أىمية -

 حقل في الجودة ثقافة بذور غرس بأىمية مصر في التربوية القيادة اقتناع أىمية -
 الحميد، عبد أحمد الشافعي،. )األداء في المستمر والتحسن التعميمية اإلدارة
 (م 5111 محمد، السيد ناس،

 :السابقة الدراسات عمى التعميق
 :ياآلت في السابقة والبحوث الدراسات مع الحالية الدراسة تتفق

 في ألنيا السائدة الثقافة في تغيير أوالً  يتطمب بالجامعات الجودة تطبيق أن 
 .ثقافة تغيير عممية جوىرىا

 الجامعات في الجودة تطبيق إمكانية. 

 ىيئة أعضاء وقيم وآراء اتجاىات في تغيير يتطمب بالجامعات الجودة تطبيق إن 
 .العاممين وكافة التدريس

 منيا أياً  تناول عدم في السابقة والدراسات البحوث عن الحالية الدراسة وتختمف
 الدراسة إليو تيدف ما وىذا خالد الممك بجامعة الشاممة الجودة ثقافة تطبيق لمتطمبات
 .الحالية
 :لمدراسة النظري اإلطار

 الدراسة بموضوع تتعمق التي النقاط من عدداً  النظري جانبيا في الدراسة تتناول
 :التالي النحو عمى
  الجامعي التعميم في الجودة ممفيو: 

 المحورية المفاىيم من واحداً  اليوم الجامعي بالتعميم الشاممة الجودة مفيوم يعد
 ،واالجتماعي االقتصادي بالمعنى منتجة مؤسسات أنيا الجامعية المؤسسات في يرى الذي
 داتالقيا من بالمخرجات المجتمع إمداد من بو تقوم وما ،وظائف من تسديو لما نظراً 

 التعريفات فجاءت مختمفة بطرق الجامعي التعميم جودة وعرفت ،العميا اإلدارة وشاغمي
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" Quality" الجودة بأن( 345: م5131 ،عمي فاطمة ،جمعة) إليو أشار ما منيا متنوعة
 باألعمال والقيام "،Development Performance" األداء تطوير تعني مجمميا في
 أن إلى( 33: م5114 ،لمتربية العربية المجمة) وأشارت ،تكمفة وبأقل صورة أفضل في

 كما ،وموظفييا الجامعة من المقدمة الكاممة الخدمة تتضمن الجامعي التعميم في الجودة
 والمرونة بالمستفيد واالىتمام ،والتعمم التعميم وتحسين ،اليدر وشبح األخطار إزالة تعني

 المحددة الحاجات إرضاء عمى والقدرة ،المعايير مع والمطابقة والفاعمية والصبلحية
 .لمطمبة والمطموبة

 الحصول ىي الجودة أن إلى( 32: م 5116 ،محمد سوزان ،الميدي) أشارت كما
 تعني أنيا كما ،عام بوجو التعميمية العممية مدخبلت تحسين خبلل من جيد منتج عمى

 نوعاً  الجودة وتعد ،لممؤسسة المستمر التحسين خبلل من واإلتقان الدقة وضمان تحقيق
 ،الطبلب من خاصة نوعية وفي ،محددة ظروف ظل في فقط يتحقق الذي الفريد األداء من
 في الجودة أن( 545: 543: م5131 محمود، سعيد، مرسي و عمى محمد، عزب) أكد كما

 من بمجموعة االلتزام خبلل من العصر متغيرات ومواكبة التعميم تجويد" ىي التعميم
 ،والنوعية الكمية ومخرجاتو ،وعممياتو التعميم مدخبلت تشمل التي اييروالمع الخصائص

 والتمقائية والحافزية المستمر التحسين خبلل من وتحقيقو اليدف مبلءمة أيضاً  وتعني
 المستمر والتدريب ،الجماعية والمسؤولية ،الثقافية المواءمة وتعني ،التحسن ىذا لتحقيق

 قدرات" بأنيا( 61: م 5131 أحمد محمد السيد، ناس) وعرفيا ،التكنولوجيا واستخدام
 التي بالدرجة أعماليا أداء عمى المختمفة ومواقفيا مستوياتيا في التعميمية المؤسسات

 التنمية احتياجات تمبية من يمكنيم ما المواصفات من يمتمكون خريجين تخريج من تمكنيا
 ".الخريجين ليؤالء ومواصفات أىداف من تحديده تم لما طبقاً  ،مجتمعيم في

 الجامعي والتعميم عامة بالتعميم الشاممة الجودة مفيوم أن يتضح سبق مما
 أنيا الجامعية المؤسسات في يرى الذي اليوم المحورية المفاىيم من واحداً  خاصة

 تضطمع وما ،وظائف من تسديو لما نظراً  ،والجامعي االقتصادي بالمعنى منتجة مؤسسات
 من البد لذلك ،العميا اإلدارة وشاغمي القيادات من بالمخرجات المجتمع إمداد من بو

 من الجامعة وتمكين المستويات لتحسين الجامعي بالتعميم الشاممة لمجودة السميم التطبيق
 .التميز

 الجامعي التعميم في الشاممة الجودة أىداف: 
 ألستاذا منو ،سميم) أىميا األىداف من العديد ليا الجامعي التعميم في الجودة

 (: 416: م 5115 ،عفت
 التعميم عناصر بين التجزئة عن واالبتعاد والتعمم التعميم لعمميتي الشمولية النظرة -

 من المعنيين لكافة المستمر التدريب عمميات االعتبار في األخذ مع ،الجامعي
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 صبغة ذات مناسبة تعميمية مخرجات إلى لموصول والتحسين التطوير أجل
 .تنافسية

 بالمشاركة وتسمح ،التعمم عممية تسيل بطريقة لمجامعة اإلداري لييكلا تطوير -
 . التعميمية القرارات اتخاذ في

 لجميع الجماعي األداء مستوى ورفع األكاديميين المشرفين كفايات تحسين -
 .المستمر التدريب خبلل من اإلداريين

 ئمةمبل  فرص وتوفير واألكاديمي والميني الثقافي الطبلب وعي مستوى رفع -
 .الجامعي النظام مخرجات أىم باعتبارىم فعالية أكثر بصورة الذاتي، لمتعمم

 لؤلدوار دقيق توصيف خبلل من بالجامعة اإلداري النظام وتطوير ضبط -
 .ومستواه قدراتو حسب الجامعي النظام في فرد لكل المحددة والمستويات

 لما التعميمية، ساتبالمؤس العممي واالعتراف المحمي والتقدير االحترام زيادة -
 .والمجتمع لمطبلب خدمات من تقدمو

 عامة العربية الجامعات دفعت التي األىداف من العديد ىناك أن يتضح سبق مما     
 اإلصبلح لتحقيق سعياً  وذلك الشاممة الجودة تطبيق تبني إلى خاصة السعودية والجامعات

 السموك في جذري تغيير إلى اجيحت اإلصبلح ذلك تحقيق ولكن التعميمية، المنظومة في
 .والبناء والثقافة

 الجودة ثقافة مفيوم :Quality culture  

 ،العام اإلنساني الطابع ذات العالمية الثقافات من واحدة ىي الجودة ثقافة تعد
 . مشتركة ومفردات وقيم ثوابت ذات
 ثبلث في تتشابك الجودة ثقافة أن اعتبار إلى الجودة أدبيات من كثير وتشير ىذا  

 (  335 ـ331، :ت.ذ عاطف، غيث، محمد)لممزيد: رئيسية مستويات
 المستخدمة والمفردات بالمغة المتعمقة الجوانب عمى ويشتمل: المعرفي المستوى .3

 المحاسبة، الجودة، إدارة االعتماد، األداء، تقويم: أمثمتيا ومن الجودة، فكر في
 الجودة برامح تطبيق في مضيال عند ضرورة بيا اإللمام يصبح والتي وغيرىا

 .الجامعية بالمؤسسات
 ،الوقت ،النظام ،اإلتقان: ومنيا ،الجودة قيم ويتضمن: القيمي المستوى .5

 أبعادىا ليا أخبلقية قيم من ذلك وغير ،الفريقي العمل ،المشاركة ،المسؤولية
 . والجماعي الفردي األداء عمى وتأثيرىا واالجتماعية النفسية
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 المستوى وىو ،األفراد سموكيات فيو تتضح الذي المستوى وىو: ياألدائ المستوى .1
 المستوى وىذا ،الجودة ثقافة معالم وتتضح ،فيو تختبر الذي االجتماعي العممي
 . والجماعات األفراد سموك في وقياسو مبلحظتو يمكن

 ,john a woods) فعرفيا  Quality culture الجودة ثقافة مفاىيم وتعددت

 أو المجتمع أعضاء بيا يتسم التي السموك ونماذج االعتقادات"  يابأن( 4 :2007
 ".المؤسسة

 األفكار" ىي الجودة ثقافة أن إلى( maulland,2001:326) أشار كما
 عمى قادرين يجعميم بما األكاديمي باألداء االرتقاء إلى المؤدية واإلجراءات والمفاىيم
 ". والدولية واإلقميمية محميةال العمل أسواق في لنظائرىم القوية المنافسة

 فييم، خيال ،حسن و أحمد جابر، وبسيوني المبروك المنصورى، ابوبكر) أكد كما
 اإلدارة تغرسيا التي واالتجاىات والمعتقدات القيم ىي الجودة ثقافة أن(  53: م5115
 ،المنسجمة السموكيات لتفرز وتخصصاتيم مستوياتيم بمختمف العاممين نفوس في العميا
 وضعو ما إلى كذلك وأشار ،التربوية بالخدمة المستفيدين لرضا المؤدية الجودة تأكيد مع
 يطمق ما وىو الجودة ثقافة وتطوير لترسيخ نقاط من الشاممة الجودة فكرة رائد(  ديمنيج)

 ،الشاممة الجودة فمسفة لبناء جديدة بطرق األعمال إيجاد: وىي الجودة بجوىر عميو
زالةو  الخوف من التخمص  ثقافة وخمق النجاح عمى العاممين مساعدة ،النجاح معوقات ا 
 . بالمسؤوليات وااللتزام العمميات تحسين ،الجودة

 األفكار مجموعة بأنيا(:  533: م5116 ،فخرى مديحة، محمود) عرفتيا كما
 إلى ،التعميمية لممؤسسة األكاديمي باألداء االرتقاء إلى المؤدية واإلجراءات والمفاىيم

 . األكاديمية المعايير ستوىم
 والمعتقدات، والمواقف القيم من مجموعة" أنيا فيرى(  woods, 2010: 4) أما

 ".المؤسسة أو المجتمع أعضاء بو يتميز التي السموك وأنماط
"  بأنيا(  33: م5133درويش،  فتحي، أحمدوعشيبة جمال، السيسي) ويرى

 والحقائق والمفاىيم المشتركة والمبادئ توالمعتقدا والقيم األساسية االفتراضات جممة
 الجودة حول وتتمحور تدور التي التعميمية بالمؤسسة السائدة المادية والمظاىر واألفكار
 ".  الشاممة

 ترسيخ عمى تساعد التي القيم منظومة بأنيا(  11: 5116 ،شعبان) وعرفيا
 والتوقعات واإلجراءات يدوالتقال العادات من وتتكون ،المستمر والتحسين الجودة مفاىيم
 . الجودة تشجع أو تعزز التي
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 بو يحتذي الذي النموذج أنيا إلى( 15475131 عزيز، إبراىيم، مجدى) ويشير
 .بالجودة المتعمقة والسموكيات والمعتقدات بالقيم والخاص

 من مجموعة أنيا عمى الجودة ثقافة(  46: م 5111، وناس الشافعي) وعرف
 عمى األفكار ىذه وتشتمل ،المؤسسة داخل األفراد عمل تحكم لتيا والمبادئ األفكار

 أثناء في وتصرفاتيم األفراد لسموكيات إطاراً  تشكل التي والمعتقدات القيم من مجموعة
 .ألعماليم تأديتيم

 فيو يؤدي الذي التنظيمي المناخ عمى فقصرىا(  froment, 2004:11) أما
 .بيم صةالمخت لمياميم معاً  العاممين مجموعات

"  أنيا عمى الجودة ثقافة تعريف تم(  1: 5115 ،وزاىر اليرن) تعريف وفي
 التحسن وتحقيق ،الجودة لتأسيس المواتية البيئة تمك عن تنتج التي التنظيمية لمقيم نظاماً 

 ". الجودة تعزز التي والتوقعات واإلجراءات والتقاليد القيم من وتتألف ،ليا المستمر
، المزدي ،loukkola zhng, 2010:16) من كل سةدرا أشارت حين في

 والتوقعات واإلجراءات واألعراف القيم"  عن عبارة ىي الجودة ثقافة أن إلى(  4: م5131
 رؤساء من فييا العاممين بين وتنتشر ،التعميمية المؤسسة في الجودة تعزز التي

 ".  ومرؤوسين
 المؤسسة أفراد من تطمبي الشاممة الجودة ثقافة لتطبيق أنو يتضح سبق مما 
 :يمي ما التعميمية
 بالجودة اليقينية بالمعرفة وراسخة واضحة ومفاىيم صحيحة، معتقدات وجود -

 .الشاممة

 التعميمية بالمؤسسة العاممين جميع لدى وممموسة واضحة وممارسات مشاركات -
 .الجودة ومعايير برامج تطبيق يخص فيما

 الشاممة الجودة ثقافة تحقيق معايير: 
 توضيحيا يمكن الجودة، ثقافة لتحقيق المعايير من مجموعة إلى البعض أشار

 Meral) (،51 :5111 محمد السيد ناس الحميد، عبد أحمد الشافعي،) يمي فيما

El_hakah Kitop, Alpor Enturk, 2007:288  ) 
 بمتطمبات دراية عمى يكونوا أن المستويات كافة عمى العاممين جميع عمى يحب -

 .العمل

 . المستمرة لئلصبلحات الحرية من مقداراً  التحتية لمبنية يتوافر أن يحب -
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 .الجودة بأىمية ممماً  يكون أن المنظمة ضمن يعمل فرد أي عمى يجب -

 .الجودة خطة مع والخارجي الداخمي المستفيد متطمبات تكامل من البد -

 . العميل رغبات عمى تركز معايير استخدام -

 .والخارجية خميةالدا االتصاالت شبكة تطوير -

 من العميا واإلدارة جية من المستفيد تخص التي والمعتقدات القيم عمى التأكيد -
 . أخرى جية

 . الجودة تنظيم سياسة عمى واإلجراءات العمميات تؤكد أن البد -
 ثقافة مفيوم حتمية)الجامعي التعميم في الجودة ثقافة تطبيق مبررات 

 (:الجودة
 ترتكز ،الجامعات لقيادة إدارية فمسفة ىي الجامعي يمالتعم في الشاممة الجودة إن

 ،المستمرين والتطور النمو لمجامعة وتحقق ،المحيط والمجتمع الطبلب حاجات إشباع عمى
 التعامل في المرتفعة والكفاءة العظمى الفاعمية تضمن وىي أىدافيا تحقيق إلى وتوصميا
 الشاممة الجودة وتشمل ،والمنافسة ميزوالت التفوق إلى النيائية في وتؤدي والبحث العممي
 . المستمر التحسين عمميات من والمستفيدين والطبلب والعاممين واإلدارات الكميات جميع

 الجودة بنظام األخذ الجامعي التعميم مؤسسات عمى إلزاماً  كان ذلك عمى وبناءً 
 (:  51: م5111 ،فاروق أمين ،فيمي) التالية لؤلسباب ثقافتيا ونشر الشاممة
 .والعالية المتقدمة التكنولوجيا مع لمتعامل عالية ميارات الخريجين إكساب -

 إرضاء طريق عن التعميم منظومة تدعيم في المجتمعية المشاركة دور تعظيم -
 .التربوية المؤسسات أداء عن وغيرىم األعمال ورجال األمور وأولياء الطبلب

 ثقافة إلى الذاكرة ثقافة منو  ،الكيف ثقافة إلى الكم ثقافة من التحول ضرورة -
 التي التعميم منظومة في الشاممة الجودة إدارة لتحقيق نتيجة يحدث وىذا اإلبداع
 . المخرجات تميز عمى تركز

 واإلقميمية المحمية والشركات والمؤسسات لمييئات الوظيفية االحتياجات تمبية -
 .الشاممة الجودة إدارة بنظام تأخذ والتي والعالمية

 في عمل فرص عمى الحصول في والمستقبمية الحاضرة الخريجين معاتتط تمبية -
 . المعولمة العمل سوق
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 من العديد إلى(  331: م5115 حسن، الراضي عبد ،المراغي) أشار كما
 : أىميا ومن ثقافتيا ونشر بالجودة تيتم الجامعات جعمت التي المبررات
 من العالي التعميم اتبمؤسس الممتحقين الطبلب أعداد في ىائمة زيادة حدوث -

 أىداف في كبير تنوع وحدوث العالم، أنحاء مختمف من وجامعات وكميات معاىد
 بشكل المالية الموارد فيو قمت وقت في وأنماطو وبرامجو ومجاالتو العالي التعميم
 .عام

 قوى يتطمب االقتصادي النجاح بأن الحكومات في المسئولين لدى القناعة تزايد -
 جيدة وتدريبية تعميمية برامج خبلل من إال يتأتي لن وىذا عداداإل جيدة عاممة
 .العالي التعميم مؤسسات في الجودة

 أساسية ومرحمة ممحة ضرورة الشاممة الجودة ثقافة وفيم معرفة أن يتضح سبق مما   
 .الجامعي التعميم في الشاممة الجودة تطبيق تسبق

 الشاممة الجودة ثقافة أبعاد : 
 فعرفيا ،التعميمية المؤسسات في الجودة ثقافة أبعاد حول حواض تنوع ىناك

 وتحقيق ،والتطوير االبتكار دعم: ىي أبعاد ثبلثة في(  ت.د، محمد مصطفى ،الكرداوي)
 . واالنتماء بالوالء الشعور تنمية ،المستفيدين رضى

 ،االستراتيجي التخطيط ،القيادة: ىي أبعاد ستة في( froment, 2004) وقدميا
 . اآلخرين األفراد ،الطبلب ،التدريس ىيئة أعضاء ،البيانات لتحمي

: ىي أربعة إلى الجودة ثقافة أبعاد فقسم( م5116 فخرى، محمود، مديحة) أما
 ,Tungkunanan) وصنفيا .العمل وبيئة الجودة، سموك وتقبميا، بالجودة، المعرفة

LeekitchwaTana, pimsarnychumnum 2008  )القيادة،: ىي أبعاد تسع في 
 المستمر، والتحسين البلمركزية، و االستراتيجية، والخطة والمعمومات، بالحقائق اإلدارة

 .المؤسسي االلتزام و العميل، عمى والتركيز الجماعي، العمل و المستمرة، الذاتية والتنمية
 في فصنفيا( م5133 عمى عمر إسماعيل، و حمدون الصواف، محفوظ) أما

 الذاتي التطوير ،القيادة العمل، فرق لممؤسسة، االستراتيجية خطةال: ىي أبعاد ثمانية
 المنظم، الدعم وأخيرا   بالعميل، والعناية بالحقائق، اإلدارة و المستمر، والتحسين المستمر،

 والمعتقدات القيم: ىي أبعاد أربعة إلى(  م5131، القادر عبد عابدين، محمد) صنفيا كما
 .والتوقعات واألعراف

 ثقافة نشر في تسيم أن يمكن والتي األبعاد ىذه أىم تناول يمكن سبق مما
 : وىى الشاممة الجودة
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 : لمجودة العقمي التصور .3

 أحد وأسسيا ومبادئيا الشاممة الجودة لمفيوم الصحيح العقمي التصور يعتبر
 شاممة جودة تحقيق المنطق من ليس ألنو ،الشاممة الجودة لثقافة األساسية األركان أىم
 الفيم قوة توافرت فإذا ،الشاممة الجودة لنظام العامة لمصورة والمتكامل المتطور الفيم وند

 النجاح تأكد ،العاممين جميع وتفيميا واستوعبيا ،المؤسسة وأداء عمل في العالي والتركيز
 فقد المقابل وفي ،يذكر تأثير أي الشاممة لمجودة يصبح لن ذلك وبدون ،لمجودة والتفوق

 لنظام المؤسسة أعضاء من الصحيح الفيم غياب أن(  Harvey, 2015:5-6) أكد
 . الشاممة الجودة نظام تطبيق تعوق التي المعوقات أىم من يعد ضعفو أو الجودة

 أعضاء مفاىيم تصحيح أن(  435-434: 5114 سيفر، مات) أكد كما
 الوحيد السبيل ىو الشاممة، الجودة نحو إيجابًيا واتجاىاتيم معتقداتيم وتغير المؤسسة
 بأسس يتعمق ما خاصة الشاممة، الجودة وأسس مبادئ مع متوافقاً  ليأتي سموكيم لتعديل
 . العميل إلرضاء الموجية الجودة ومبادئ

 (: العمبلء) المستفيدين نحو التوجو .5

 الجودة ثقافة في أىمية األكثر الركن المستفيدين أو العمبلء عمى التركيز يعد
 لن العميل بدون ألنو ،مؤسسة ألي وجوىري حيوي شيء يمثل لعميلا ألن ذلك ،الشاممة
 ،احمد، إبراىيم) أكده ما وىذا ،وجودىا مبررات مؤسسة أي تفقد العميل وبدون ،عمل يوجد

 رضا األساس في تستيدف الشاممة الجودة كانت إذا أنو إلى أشار كما(  336: م5114
 الخدمة من األساسين المستفيدين ىم لطبلبا فإن ،خارجياً  أم داخمياً  أكان سواء العميل
 التطوير عمميات استمرار و احتياجاتيم، وتمبية مشكبلتيم حل في رضاىم ويمثل ،المقدمة

 الجوانب وسائر بل ،فحسب المعرفي الجانب عمى تقتصر أال ينبغي التي والتحسين
 .الشخصية

 عمى ئتيمبتنش يكون ذلك أن عمى(  31: م5114، رشاد البنا، رياض) وأكد
 وكيفية ،اآلخرين وعمل ،عمميم في الجودة تقويم وكيفية بمحيطيم االتصال كيفية

 .والشخصي الميني تقدميم لتعزيز الحياة مدى المستمر التعميم لفرص استثمارىم
 اتخاذ في الطبلب مشاركة ضرورة عمى(  Edvantia, 2005:19) أكد كما

 واحترام واحتراميم لمعمل المنظمة القواعد ضعو  وفي تعميميم، عممية في الفعالة القرارات
 .قدراتيم وتنمية رغباتيم
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 أن( 513: م5114 ،أحمد إبراىيم،)أشار فقد التدريس ىيئة ألعضاء بالنسبة أما
 التطوير عمميات في آرائيم وتفعيل ،مينياً  وتنميتيم توقعاتيم بتمبية يقضي رضاىم تحقيق

 تحقيق يمكنيم فعندئذ ذلك تحقيق عند وألن ،وتنميتيم معاممتيم وحسن وتقديرىم
 . باستمرار تطويرىا عمى والعمل بيا والرقي مؤسساتيم تقدم أجل من المستحيل

 : الجودة لتوجيو المطموبة القيادة نوعية .1

 أن فييا والمتخصصين الشاممة بالجودة الميتمين لدى عميو المتعارف من
، أحمد) نجاحيا شروط وأىم ،الجودة سسأ أبرز من ىي والتنفيذية العميا بشقييا القيادة
 ،ومتطمباتيا لمجودة كامل وعي عمى تكون أن يجب فالقيادة ،(م 5114 ،أحمد إبراىيم
 أىمية العاممين مشكبلت إعطاء ضرورة إلى باإلضافة نشرىا، وكيفية الجودة ثقافة وكذلك
 اذواتخ صنع في الجميع ومشاركة ،الجماعي العمل وتأييد ،حميا في وأولوية
 (. م 5116، فخري محمود، مديحة)القرارات

 السيسي) أىميا من الجودة نظام ظل في الخصائص من مجموعة ولمقيادة
 مع ،الجودة عن شاممة لرؤية القادة امتبلك( م 5131 ،وأغا الطويل()م 5133وعشيبة، 

 قبل من فيميا يسيل محددة وأىداف واضحة رسالة إلى الرؤية ىذه تحويل عمى القدرة
 ،وأعضائيا المؤسسة بين والفيم االلتزام من عالية درجة تحقيق ،المؤسسة عضاءأ

 وتشكيل ،اإلبداعية والمبادرات التجديد عمميات ومساندة ،المستقبل لمواجية واالستعداد
 منح وكذلك ،المبادرات ىذه مع المتوافقة والتطوير التغيير خطط لتنفيذ الكافية العمل فرق
 المؤسسي التطوير مسؤولية تحمل عمى قدرتيم في العمل وفرق ةالمؤسس ألفراد الثقة

 درجات وزيادة القرارات واتخاذ ،السمطة في إشراكيم خبلل من فييم الثقة وبث ،الشامل
 . المسؤولية وتحمل ،الحرية

 يعتمد الجودة تطبيق أن موضحاً  ،العميا اإلدارة أىمية عمى أيضاً  البعض أكد كما
 ،الجماعي والعمل ،المستمر والتطوير التحسين بضرورة العميا دارةاإل اقتناع عمى أوالً 

 من يجعل الذي المناسب المناخ توفير و المؤسسة، أىداف وضع في العاممين ومشاركة
 (. Hartman, 2002) الجودة ثقافة وتطبيق لنشر صالحة بيئة المؤسسة

 والتي لجامعةا قادة بيا يضطمع أن يجب التي اليامة األمور من مجموعة وىناك
  (م 5131، أحمد أكرم ،الطويل) :أىميا من

 فضبلً  منتسبييا مع المستمر بالتواصل تتمتع أن لمجامعة اإلدارية القيادة عمى -
 . لتطمعاتيم المستمر الدعم عن
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 جسور وبناء مياراتيم لتطوير ومساعدتيم التدريس ىيئة ألعضاء القادة دعم -
 من أكثر التدريس ىيئة أعضاء لدى وةالق جوانب عمى والتركيز معيم، الثقة

 .الضعف جوانب عمى التركيز

 دون يتحقق أن يمكن الجودة في تحسين أي بأن التدريس ىيئة أعضاء إقناع -
 عممية نتائج في والتأثير المشاركة خبلل من األكاديمية بحريتيم المساس
 .التغيير

 حتى ،المرئية أو جوالةال باإلدارة يعرف ما يتطمب واستمراريتو الجودة نظام سيادة -
 من قريباً  يجعمو بما التنفيذ أثناء في العمل موقع من قريباً  القائد فييا يكون

-521: 5131 محمود، ومرسى، سعيد عمى محمد، عزب) تحدث التي المشكبلت
523.) 

 مبدعة قيادة وجود يتطمب ثقافتيا ونشر الشاممة الجودة إدارة نجاح أن يتضح سبق مما
 .لممؤسسة المستمر حسينالت عمى تعمل
 التغيير ومقاومة الشاممة الجودة ثقافة: 

 التركيز يجب المؤسسة، داخل حقيقة إلى الشاممة الجودة وثقافة فمسفة لتحويل
 راضي، ميرفت،) إلييا أشارت ما منيا ذلك عمى تساعد التي الرئيسة األمور بعض عمى

 :وىي(  م5113
ليا،  المناسبة السياسة بوضع المؤسسة تقوم لم إذا: لممؤسسة العامة السياسة -

 تحول التي والسياسات اإلجراءات بوضع التعميمية المؤسسة في شخص كل فسيقوم
 في العشوائية في الوقوع إلى المؤسسة يقود سوف وىذا ،السابقة خبرتو خبلل من لو

 . اإلدارية األعمال من كثير إدارة

 تقدميا التي الخدمات تحديد :العميل رغبات تحقق التي المتطمبات عمى التعرف -
 .وتحقيقيا العمبلء متطمبات تحديد ثم ومن المؤسسة،

 تعمل التي والندوات والدورات المحاضرات عقد خبلل من ذلك يتم: والتعميم التدريب -
 يمعب حيث، تطبيقيا ومجبلت وأبعادىا ومعانييا لمجودة المشتركة المغة تقديم عمى

 بأدوات المعرفة نشر وفي ناحية من الجودة قافةث نشر في كبيراً  دوراً  التدريب
 . أخرى ناحية من المستمر التحسين

 جارياً  عرفاً  العميل عمى التركيز يصبح فعندما :والخارجي الداخمي بالعميل االىتمام -
 العمبلء، ىم بمن التامة الدراية فريق أو فرد كل عمى يممي ذلك فإن المؤسسة في
 .لتمبيتيا والسعي العمبلء رغبات عمى التعرف في الرغبة دائماً  الجميع عمى يممى كما
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 تركز فبل لمعممية، الكاممة بالصورة الشاممة الجودة تيتم حيث :العمميات عمى التركيز -
 .شاممة بنظرة ككل العممية تتناول أن قبل منيا متفرقة أجزاء عمى

 فرق في العمل عمى التطوعية الصفة إضفاء عمى الحرص يجب :التطوعية المشاركة -
 العمل في القائمين رغبة عمى تعتمد أن المشاركة في فاألصل المستمر، التحسين

 .عمل من بو يقومون ما تحسين عمى

 الكتشاف الجميع توجو عمى الشاممة الجودة ثقافة تساعد :األخطاء الكتشاف السعي -
 .حدوثيا تكرار منع كيفية ودراسة أسبابيا تحميل بيدف األخطاء

ن أدوميا -  التحسينات من العديد إدخال عمى الشاممة الجودة تعتمد حيث: قل وا 
 نطاق في فيدخل لؤلعمال الجذري لمتغير بالنسبة أما ،العمل أساليب عمى الصغيرة
 . المتخصصة االستشارية الفرق

 لتحويل أنو عمى(  العام التعميم لتطوير العزيز عبد بن اهلل عبد الممك مشرع) ركز كما
 : التالية الصفات توافر من البد الفعمي التطبيق مجال إلى اممةالش الجودة ثقافة

 األىداف تجاه بجيده منيم كل يدفع بحيث المؤسسة داخل العاممين جميع حشد -
 . االستراتيجية

 الجودة ألسس بالنسبة وخاصة العامة، لمصورة والمتكامل المتطور الفيم -
 العمميات جودة عمى صبةوالمن ،المستفيد أو العميل متطمبات إلرضاء الموجية

 . واإلجراءات

 .الجماعي العمل فيم عمى المؤسسة قيام -

 بارتقاء وأفرادىا المؤسسة تمزم والتي ،القوي التحدي صفة ليا ألىداف التخطيط -
 . واألداء الجودة نتائج في ممحوظ

 لقياس وفعالة مؤثرة أدوات استخدام خبلل من لممؤسسة المنظمة اليومية اإلدارة -
 (.الراجعة التغذية) والبيانات المعمومات استرجاع عمى القدرة

 المؤسسات داخل فعمي واقع إلى الجودة ثقافة لتحويل أنو يتضح سبق مما
 بمجرد أنو بمعنى ،عممي تطبيق دون نظرية مجرد الفمسفة ىذه تبقى أال يجب ،التعميمية
 التنفيذية اإلدارة ميةعم في حمقة أو جزءاً  تصبح أن يجب ،الشاممة الجودة مفيوم استيعاب

 . أسفمو إلى اليرم قمة من
 الممك خالد:  جامعةب مةالجودة الشام واقع

 جامعة الممك خالد: نشأة .أ 
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مقرىا في مدينة أبيا جنوب غربي المممكة العربية السعودية  الممك خالد، جامعة
لعزيز ا اهلل بن عبد ىـ خبلل زيارة خادم الحرمين الشريفين الممك عبد0241تأسست عام 

 تضمنىـ الم9/0/0209)رحمو اهلل( حينما كان وليًا لمعيد وذلك في يوم الثبلثاء الموافق 
الموافقة عمى دمج فرعي جامعة اإلمام محمد بن سعود بمنطقة عسير تحت مسمى جامعة 

 الممك خالد.
( 24جامعة الممك خالد أكبر جامعة سعودية حاليًا حيث تضم أكثر من ) وتعد

كمية سابقًا( باإلضافة إلى أنيا تضم عدد من  65بعض كمياتيا )كانت كمية بعد دمج 
عمادة  –عمادة شؤون الطبلب  -العمادات المساندة والتي تشمل )عمادة القبول والتسجيل

 -عمادة خدمة المجتمع والتعميم المستمر  –عمادة الدراسات العميا  –شؤون المكتبات 
( وكذلك تضم ودةعمادة التطوير والج –اللكتروني عمادة التعميم ا –عمادة البحث العممي 

العزيز لمبحوث  الجامعة عدد من المراكز العممية وتشمل )مركز األمير سمطان بن عبد
مركز  -مركز التوفل –مركز البحوث والدراسات االجتماعية  -والدراسات البيئية والسياحية
 -الشركات مركز حكومة –ائية مركز بحوث األمراض االستو  –بحوث عموم المواد المتقدمة 
 مركز الموىبة واإلبداع( –مركز إعداد القادة اإلداريين 

 (http://www.kku.edu.sa)لممزيد من التفاصيل أنظر موقع جامعة الممك خالد 
 :الجامعة رؤية .ب 

سيام عمق إقميمي وبعد عالمي وتمي ذيالجامعة لدور ريادي  تسعى ز معرفي وا 
 مجتمعي فاعل نحو الجودة التنافسية.

 جامعة: رسالة .ج 
نجاز بحوث إبداعية وتقديم خدمات  توفير بيئة أكاديمية لتعميم عالي الجودة وا 

 بناءة لممجتمع وتوظيف امثل لتقنيات المعرفة. 
 التطوير األكاديمي والجودة:  عمادة .د 

 تاممة وفي سبيل ذلك أنشأسبيل النيوض بالجامعة تبنت مدخل الجودة الش في
 الثانيةمركز التقويم والتطوير األكاديمي بجامعة الممك خالد في جمسة مجمسي الجامعة 

ىـ بالقرار 0245\3\3بتاريخ  تىـ( والتي عقد0245 -ىـ 0246الجامعي ) لمعام والثالثة
 دةتم تحول مركز التقويم والتطوير األكاديمي إلى عما ىـ(،0246/0245-3-3رقم)
والجودة بعد رفع الجامعة بتوصيتيا في جمستيا الثانية لمعام الجامعي  كاديميتطوير األ ال

والتي عرضت عمى مجمس التعميم  ىـ،09/0/0230ىـ والمعقود بتاريخ 0230/0234
ىـ والذي أتخذ قراره رقم 44/5/0230العالي في جمستو الستين المعقودة بتاريخ 

http://www.kku.edu.sa/
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ى عمادة وتم تعيين عميدًا ليا بتاريخ بالموافقة بالتحويل إل ىـ01/51/0230
 ىـ. 0/0/0230

من تطوير ميارات أعضاء ىيئة  دةأنشطة وميام ومسئوليات العما وتتنوع
والحرص عمى استيفاء معايير الجودة عمى مستوى  إلى متابعة انجازات الكميات، التدريس

قافة الجودة يمكن تحقيق ذلك إال من خبلل نشر ث وال الجامعة والعمادات المساندة،
عمادة التطوير األكاديمي  إنومن ىذا المنطمق ف وتضافر الجيود والمتابعة المستمرة،

تحرص عمى تقديم أنشطتيا وقياس مدى تحقيق أىدافيا باستمرار لترسيخ مفيوم  والجودة
ومشاركة الجميع في تحقيق رؤية ورسالة  التطوير والتحسين في جميع أنشطة العمادة،

 معةة والذي سينعكس إيجابيًا عمى جميع عناصر المنظومة التعميمية بالجاوأىداف العماد
كما تقوم العمادة بالعديد من البرامج  والمقرر الدراسي، والطالبمن عضو ىيئة التدريس 
مصطمحات  ،والجودة كاديميمثل دليل عمادة التطوير األ  عامةالتدريبية من اإلصدارات ال

 ة التطوير األكاديمي والجودة.انجازات عماد ومفاىيم الجودة،
 ( http://www.kku.edu.sa  (والجودة)لممزيد انظر موقع عمادة التطوير األكاديمي 

 :ونتائجيا الميدانية الدراسة إجراءات: ثانياً 
 جامعـة ةالتربيـ بكميـة التدريس ىيئة أعضاء آراء تعرف إلى الميدانية الدراسة ىدفت

 . الكمية داخل وواقعيا الشاممة الجودة ثقافة تطبيق متطمبات حول خالد الممك
 الســابقة الدراســات مــن عرضـو تــم ومــا الحاليــة، لمدراسـة النظــري اإلطــار خــبلل ومـن

 مـرت اسـتبانة وىـى الدراسـة، أداة بإعـداد الباحـث قـام الحالية الدراسة بموضوع الصمة ذات
 .النيائية صورتيا إلى وصمت حتى لخطواتا من بمجموعة تصميميا في

ـــة  ـــات ولمعرف ـــي الثب ـــام الدراســـة ألداة التجريب ـــة باســـتخدام الباحـــث ق ـــات طريق  الثب
 مناسـبتيا مـدى لمعرفـة االسـتبانة صـدق مـن التحقـق تم ثم كرونباخ، ألفا معادلة باستخدام
 تعديميا تم وقد المحكمين، من مجموعة عمى بعرضيا وذلك أجمة، من وضعت الذي لميدف
ــم مقترحــاتيم، ضــوء فــي ــة صــورتيا فــي وضــعيا وت ــى وتطبيقيــا النيائي ــة عم  الدراســة عين

 .وصدقيا االستبانة ثبات التالي الجدول ويوضح المختارة،
 وصدقيا االستبانة ثبات يوضح  (3) جدول

 الصدق معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ المحور

 95870 957.9 الكمي الثبات

 95890 95794 *األول

http://www.kku.edu.sa/
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 95909 958.9 الثانى

 958.9 95749 الثالث

 الكمى الثبات بمغ حيث عالية، إجمالية ثبات درجة إلى السابق الجدول ويشير
 ،(1.556)) والثاني ،(1.461) األول المحور ثبات بمغ حين في ،(1.426) لبلستبانة
 التربيعى الجزر = الصدق المعادلة تطبيق يمكن الصدق درجة ولحساب ،(1.411) والثالث
 والمحور ،(1.563) األول والمحور ،(1.543) لبلستبانة الكمى الصدق بمغ حيث ،لمثبات
 النتائج تعميم إمكانية إلى يشير مما ،(1.531) الثالث والمحور ،(1.631) الثاني

 .مجتمعيا عمى الدراسة ىذه من عمييا المتحصل
 التربية بكمية التدريس ىيئة ألعضاء ممثمة عينة عمى الحالية الدراسة واشتممت

 متنوعة، تكون أن المختارة العينة في روعي وقد عشوائيًا، اختيارىا تم خالد الممك جامعة
 عضو( 41) عددىا بمغ ولقد أستاذ، إلى مساعد أستاذ من العممية الدرجات تشمل بحيث
 لتاليا الجدول ويوضح ،األصمي المجتمع من%( 46.3) نسبتيم بمغت حيث تدريس، ىيئة
 .العممية لمدرجة طبقا العينة أفراد توزيع

 (5) جدول
 لمعام العممية لمدرجة طبقا) خالد الممك جامعة التربية بكمية التدريس ىيئة أعضاء أعداد

 )*( ىـ3113/3114 الجامعي
 أعضاء إجمالي العممية الدرجة م

  التدريس ىيئة

 أفراد عدد
 العينة

 من العينة نسبة
 األصمي المجتمع

 %311 33 33 أستاذ 3

 %62 36 51 مشارك أستاذ 5

 %43 11 35 مساعد أستاذ 1

 %46.3 41 61 اإلجمالي

 من كانت الدراسة عينة أفراد من نسبة أعمى أن السابق الجدول من يتضح
 األساتذة من نسبة أقل وأن بالكمية، األساتذة عدد إجمالي وىو (%311) بمغت إذ األساتذة

 في بالكمية، المساعدين األساتذة أعداد إجمالي من% (43) سبتيمن بمغت إذ المساعدين
 .بالكمية عددىم إجمالي من%( 62) المشاركين األساتذة نسبة كانت حين

 المشاركة نسبة بمغ وقد الدراسة، لمجتمع ممثمة كانت الدراسة عينة أن واتضح
 أستاذ فئة سبةون ،%(53) مشارك أستاذ فئة نسبة كانت حين في ،%(32) األستاذ لفئة
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 إمكانية إلى يشير مما تقريبا نفسيا النسب الدراسة مجتمع ويعكس ،%(26) مساعد
 خبلل من النسب ىذه توضيح ويمكن الدراسة، عنيا ستسفر التي النتائج في الوثوق
 :التالي الشكل

 

 

 المختارة الدراسة عينة مشاركة نسبة يوضح( 3) شكل
 :الدراسة نتائج تحميل: ثالثاً 
 :الشاممة الجودة ثقافة مفيوم تبنى ضرورة: األول حورالم

 ( 1) جدول
 .األول المحور عبارات عمى موافقتيم مدى حول التدريس ىيئة أعضاء استجابات يوضح

 الفئة العبارة

 االستجابات

 اإلجمالي

 قيمة
 مربع 

 كاي

 المتوسط
 الحسابي

 النسبة
 اإلجمالية

 لمموافقة 
 ال أوافق

أوافق إلى 
 حد ما

 أوافق
 بشدة

 0اىميـــــــــــــــــــــة
يســاعد تطبيــق 
ثقافـــة الجـــودة 
عمـــى تضــــييق 
اليــــــــوة بــــــــين 
ــــــــــــــــــــــــيم  التعم
الجـــــــــــــــــــامعي 
وحاجـــــــــــــــــــات 
 سوق العمل.

أستاذ 
 مساعد

 44 .2 7 . التكرار

.5992 .5.7.7 89509% 

% 0054% 0.59% 7.57% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 .0 . . التكرار

% 095.% 095.% 7859% 09959% 

 ستاذأ
 00 09 0 9 التكرار

% 959% 950% 9959% 09959% 

 اإلجمالي

 74 7. 09 7 التكرار

% 95.% 025.% 7759% 09959% 

 %8.5.9 .7..5. .4520 44 .2 . . التكرارأستاذ  .اىميـــــــــــــــــــــة
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 الفئة العبارة

 االستجابات

 اإلجمالي

 قيمة
 مربع 

 كاي

 المتوسط
 الحسابي

 النسبة
 اإلجمالية

 لمموافقة 
 ال أوافق

أوافق إلى 
 حد ما

 أوافق
 بشدة

يســاعد مفيــوم 
ثقافـــة الجـــودة 
الكميــــــة عمــــــى 
ـــــين  التواجـــــد ب
الكميــــــــــــــــــــــات 
المنافســـة فـــي 

 المجتمع.

 %09959 %7.57 %.025 %.025 % مساعد

أستاذ 
 مشارك

 09 .0 4 2 التكرار

% 0.58% .050% .25.% 09959% 

 أستاذ
 00 7 4 9 التكرار

% 959% 2.54% .25.% 09959% 

 اإلجمالي
 74 0. 04 9 التكرار

% 0.5.% 0859% .859% 09959% 

يــؤدي  2اىميــة
ــــين  التعــــاون ب

ـــــز  ـــــى ال مبلء إل
تحســــــــــــــــــــــين 

 األداء. 

أستاذ 
 مساعد

 44 27 4 2 التكرار

.59.4 .57972 925.4% 

% .58% 950% 8450% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 07 0 0 التكرار

% .52% .52% 895.% 09959% 

 أستاذ
 00 9 . 9 التكرار

% 959% 085.% 8058% 09959% 

 اإلجمالي
 74 2. 7 4 التكرار

% .54% 95.% 8.50% 09959% 

 4اىميـــــــــــــــــــــة
يســاعد مفيــوم 
ثقافـــة الجـــودة 
الكميــــــة عمــــــى 
طــرح خــدماتيا 
 بصورة جيدة.

أستاذ 
 مساعد

 44 .2 . . التكرار

.5802 .5.94. 8.549% 

% 025.% 025.% 7.57% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 04 2 . التكرار

% 095.% 0.58% 7257% 09959% 

 أستاذ
 00 . . 9 التكرار

% 959% 4.5.% .45.% 09959% 

 اإلجمالي
 74 .. 04 8 التكرار

% 0958% 0859% 7952% 09959% 

 .اىميـــــــــــــــــــــة
تطبيــق معــايير 
الجــــــــــــــــــــــــودة 
ضرورة حتميـة 
وليســــــــــــــــــــــت 

 اختيارية.

أستاذ 
 مساعد

 44 .2 9 2 التكرار

95887 .5.89. 895.4% 

% .58% .95.% 7.57% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 04 4 0 التكرار

% .52% .050% 7257% 09959% 

 أستاذ
 00 9 . 9 التكرار

% 959% 085.% 8058% 09959% 

 اإلجمالي
 74 .. .0 4 التكرار

% .54% .952% 7452% 09959% 

 .اىميـــــــــــــــــــــة
تفـرض الجــودة 
ضــــــــــــــــــــــرورة 
مواجيـــــــــــــــــــــة 

أستاذ 
 مساعد

 44 8. 00 . التكرار

.522 .5.94. 8.549% 
% 0054% ..59% .25.% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 04 2 . التكرار

% 095.% 0.58% 7257% 09959% 
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 الفئة العبارة

 االستجابات

 اإلجمالي

 قيمة
 مربع 

 كاي

 المتوسط
 الحسابي

 النسبة
 اإلجمالية

 لمموافقة 
 ال أوافق

أوافق إلى 
 حد ما

 أوافق
 بشدة

مجتمـــــــــــــــــــــــع 
المعرفــــــــــــــــــــــة 

اتيــــــــة والمعموم
ـــــوى  بإعـــــداد ق
بشــــرية تتســــم 
 بجودة األداء.

 أستاذ
 00 9 . 9 التكرار

% 959% 085.% 8058% 09959% 

 جمالياإل

 74 0. .0 7 التكرار

% 95.% .05.% .859% 09959% 

 7اىميـــــــــــــــــــــة
المشـــاركة فـــي 
صـــــنع القـــــرار 
تســــــــيم فــــــــي 

 تنفيذه.

أستاذ 
 مساعد

 44 24 7 2 التكرار

.5028 .5.89. 895.4% 

% .58% 0.59% 7752% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 04 . 9 التكرار

% 959% ..52% 7257% 09959% 

 أستاذ
 00 . . 9 التكرار

% 959% 4.5.% .45.% 09959% 

 اإلجمالي
 74 4. 07 2 التكرار

% 450% .259% 7259% 09959% 

 8اىميـــــــــــــــــــــة
ــب  الجــودة مطم
رئــيس لمقابمــة 
التنــافس الــذي 
تفرضو مظاىر 
العولمــــة بـــــين 

 الدول.

أستاذ 
 مساعد

 44 .2 . . التكرار

.5.. .57828 9.579% 

% 45.% 025.% 8058% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 .0 0 . التكرار

% 095.% .52% 845.% 09959% 

 أستاذ
 00 09 0 9 التكرار

% 959% 950% 9959% 09959% 

 اإلجمالي
 74 .. 8 4 التكرار

% .54% 0958% 8258% 09959% 

 9اىميـــــــــــــــــــــة
مرونـــــة بيئــــــة 
العمــــــل تــــــدفع 

 جديد.إلى الت

أستاذ 
 مساعد

 44 20 00 . التكرار

452.4 .57..8 90589% 

% 45.% ..59% 795.% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 07 . 9 التكرار

% 959% 095.% 895.% 09959% 

 أستاذ
 00 09 0 9 التكرار

% 959% 950% 9959% 09959% 

 اإلجمالي
 74 8. 04 . التكرار

% ..7% 0859% 7854% 09959% 

 09اىميـــــــــــــــة
تعمــــل الجــــودة 
عمـــــى تجويــــــد 
الخــــــــــــــــــدمات 
المرتبطــــــــــــــــــة 
باحتياجـــــــــــــات 

أستاذ 
 مساعد

 44 29 . 2 التكرار

25.99 .57828 9.579% 

% .58% 45.% 885.% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 .0 . . التكرار

% 095.% 095.% 7859% 09959% 

 أستاذ
 00 9 . 9 التكرار

% 959% 085.% 8058% 09959% 
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 الفئة العبارة

 االستجابات

 اإلجمالي

 قيمة
 مربع 

 كاي

 المتوسط
 الحسابي

 النسبة
 اإلجمالية

 لمموافقة 
 ال أوافق

أوافق إلى 
 حد ما

 أوافق
 بشدة

الطــــــــــــــــــــــبلب 
وأعضــاء ىيئــة 

 التدريس.

 اإلجمالي

 74 2. . . التكرار

% .58% 850% 8.50% 09959% 

 الستجابات النسبية األىمية اختبلف من بالرغم أنو السابق الجدول من يتضح
 يشير االستجابات ىذه إجمالي فإن الشاممة الجودة ثقافة مفيوم تبنى حول العينة أفراد
 : يمي ما إلى

( 5.51) حسابي وبمتوسط االستجابات إجمالي من%( 61.5) نسبة إجابة: أوال
 االستجابة ىذه وجاءت األداء، تحسين إلى يؤدى العمل في الزمبلء بين التعاون أن عمى
 والتعاون المشاركة عمى التدريس ىيئة أعضاء حرص عمى ىذا ويدل األولى، المرتبة في
 دراسة مثل الدراسات بعض إليو أشارت ما وىذا الشاممة، الجودة ثقافة لتحقيق بينيم فيما
(Harvey, 2010)، نسبة أجابت حين في ،(5116 ،محمود مديحة ،فخري) ودراسة 
 الجودة ثقافة مفيوم أن إلى( 5.24) حسابي وبمتوسط االستجابات إجمالي من%( 52.3)

 ثقافة نشر عمى العينة أفراد حرص يؤكد مما كميات،ال بين المنافسة وجود إلى يؤدى
 الطاىر،) دراسة إليو أشارت ما وىذا الجامعة كميات جميع في العاممين كافة بين الجودة
 (.5114 سعيد، محمد

 ىذا عبارات بين اختبلفات وجود إلى بيرسون بطريقة( ²كا) اختبار يشير: ثانياً 
 التعميم بين الفجوة تضييق عمى الجودة ثقافة رنش يساعد"  األولى العبارة ففي المحور،
 عند دالة قيمة وىى( 390.2) (²كا) قيمة بمغت حيث" العمل سوق وحاجات الجامعي
 مساعد أستاذ موافقة نسبة بمغت حيث الوظيفة لمتغير ىذا ويعزى ،(0900) مستوى

 ستاذأ فئة نسبة جاءت و ،%(.7.9) مشارك أستاذ فئة نسبة كانت حين في ،%(7397)
 وأستاذ مشارك أستاذ لفئتي بالنسبة األستاذ فئة في الموافقة ارتفاع يعنى مما( 09.0.)

 بالخبرة مقارنة مشارك وأستاذ مساعد أستاذ فئتي خبرة ضعف إلى ىذا يرجع وقد مساعد،
 الجودة مجال في وأىميتو العمل سوق احتياجات يدركون الذين أستاذ لفئة العالية

 الحميد عبد أحمد ،الشافعي) دراسة مثل الدراسات بعض عميو أكدت ما وىذا الجامعية،
 (. 3000 ،محمد السيد وناس،
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 : الجامعي بالتعميم الشاممة الجودة ثقافة أبعاد: الثاني المحور
 :الجودة لتوجيو المطموبة القيادة نوعية: األول البعد

 ( 4) جدول
 األول البعد عبارات عمى وافقتيمم مدى حول التدريس ىيئة أعضاء استجابات يوضح

 الفئة العبارة

 االستجابات

 اإلجمالي
مربع  قيمة

 كاي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 اإلجمالية
 ال أوافق  لمموافقة

أوافق إلى 
 حد ما

 أوافق بشدة 

يتطمــب  0قيــادة
نظـــــام الجـــــودة 
اىتمـــــــــــــــــــــــــام 
ــــــــــــــــــــادات  القي
بالتـــــــــــــــــــدريب 
ــــــــــــــــــــــيم  والتعم
المســـــــــــــــــــتمر 
لمكــــــــــــــــــــــــوادر 

 الموجودة.

ذ أستا
 مساعد

 44 24 8 . التكرار

05449 .57.7 90589% 

% 45.% 085.% 7752% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 .0 4 9 التكرار

% 959% .050% 7859% 09959% 

 أستاذ
 00 9 . 9 التكرار

% 959% 085.% 8058% 09959% 

 اإلجمالي
 74 8. 04 . التكرار

% .57% 0859% 78.4% 09959% 

يتطمــب  .قيــادة
نظـــــام الجـــــودة 
الموازنــــة بــــين 
متغيـــــــــــــــــــــرات 
حاجـــــــــــــــــــــــات 
الطـــــــــــــــــــــــبلب 
وأعضــاء ىيئــة 
ـــــــــــــــــــدريس  الت
وأىــــــــــــــــــــــداف 

 الكمية.

أستاذ 
 مساعد

 44 .2 7 . التكرار

45248 .5.89 895.4% 

% 0054% 0.59% 7.57% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 .0 2 9 التكرار

% 959% 0.58% 845.% 09959% 

 أستاذ
 00 8 2 9 التكرار

% 959% .752% 7.57% 09959% 

 اإلجمالي
 74 .. 02 . التكرار

% .58% 075.% 7.57% 09959% 
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 الفئة العبارة

 االستجابات

 اإلجمالي
مربع  قيمة

 كاي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 اإلجمالية
 ال أوافق  لمموافقة

أوافق إلى 
 حد ما

 أوافق بشدة 

يتطمــب  2قيــادة
نظـــــام الجـــــودة 
الســـعي لكســـب 
رضـــــــا كـــــــوادر 
ـــادة  ـــة وزي الكمي
مشــاركتيم فــي 

 برامجيا.

أستاذ 
 مساعد

 44 .2 . . التكرار

.5.70 .5.9. 8.549% 

% 025.% 025.% 7.57% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 02 2 2 التكرار

% 0.58% 0.58% .854% 09959% 

 أستاذ
 00 8 2 9 التكرار

% 959% .752% 7.57% 09959% 

 اإلجمالي
 74 2. .0 9 التكرار

% 0.5.% 0.5.% 705.% 09959% 

ــــــــــــــــــــــــادة  4قي
ــ راء  االىتمــام ب

ىيئـــة  أعضـــاء
ــــي  ــــدريس ف الت
توجيــو التطــور 
األكــــــــــــــــاديمي 
ضـــــــــــــــــــــــرورة 
يفرضـــــــــــــــــــــيا 
تطبيـــــــــــــــــــــــــق 

 الجودة.

أستاذ 
 مساعد

 44 8. 09 . التكرار

.5..0 .5..8 8.5.9% 

% 025.% ..57% .25.% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 04 2 . التكرار

% 095.% 0.58% 7257% 09959% 

 أستاذ
 00 8 2 9 التكرار

% 959% .752% 7.57% 09959% 

 اإلجمالي
 74 9. .0 8 التكرار

% 0958% .05.% .75.% 09959% 

يتطمــب  .قيــادة
نظـــــام الجـــــودة 
تــــوافر قيــــادات 
مبدعــــة لنشــــر 
 ثقافة الجودة.

أستاذ 
 مساعد

 44 9. 00 4 التكرار

25..8 .5.2. 87584% 

% 950% ..59% ..59% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 02 . 9 التكرار

% 959% 205.% .854% 09959% 

 أستاذ
 00 9 . 9 التكرار

% 959% 085.% 8058% 09959% 

 اإلجمالي
 74 0. 09 4 التكرار

% .54% ..57% .859% 09959% 



 م 5132الجزء الخامس( أبريل لسنة  331مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -15- 

 الفئة العبارة

 االستجابات

 اإلجمالي
مربع  قيمة

 كاي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 اإلجمالية
 ال أوافق  لمموافقة

أوافق إلى 
 حد ما

 أوافق بشدة 

ـــادة تنميـــة  .قي
الميـــــــــــــــــــارات 
القياديــــــــــــــــــــــة 
لمكــــــــــــــــــــــــوادر 
البشـــــــــــــــــــــرية 
بالكميـــــة يـــــؤثر 
إيجابيـــــًا عمـــــى 
ـــة  جـــودة العممي

 التعميمية. 

أستاذ 
 مساعد

 44 .2 9 2 التكرار

.5747 .570. 995.4% 

% .58% .95.% 7.57% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 .0 2 9 التكرار

% 959% 0.58% 845.% 09959% 

 أستاذ
 00 8 2 9 التكرار

% 959% .752% 7.57% 09959% 

 اإلجمالي
 74 .. .0 2 التكرار

% 450% .952% 7.57% 09959% 

يتطمــب  7قيــادة
نظـــــام الجـــــودة 
خمــق نــوع مــن 
الحــــوار القــــائم 
عمــــى التفــــاىم 
ـــــــادل اآلراء  وتب
بــــين القيــــادات 
ـــــــــــــــــاممين  والع

 بالكمية.

أستاذ 
 مساعد

 44 29 4 0 التكرار

.5297 .5828 945.9% 

% .52% 950% 885.% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 07 . 9 التكرار

% 959% 095.% 895.% 09959% 

 أستاذ
 00 7 4 9 التكرار

% 959% 2.54% .25.% 09959% 

 اإلجمالي
 74 2. 09 0 التكرار

% 054% 025.% 8.50% 09959% 

 الستجابات النسبية األىمية اختبلف من بالرغم أنو السابق الجدول من يتضح
 يشير االستجابات ىذه إجمالي فإن الجودة لتوجيو المطموبة القيادة نوعية حول العينة أفراد
 :يمي ما إلى

 أعبلىا في كان حيث باالستبانة الواردة العبارات جميع عمى الموافقة درجة: أوال
 الجودة نظام يتطمب"  في يتمثل( 5.515) حسابي وبمتوسط %(61.3) نسبتو بمغت الذي
 مما" بالكمية والعاممين القيادات بين اآلراء ادلوتب التفاىم عمى القائم الحوار من نوع خمق
 الجودة لتوجيو المطموبة القيادية لممعايير العينة أفراد لدى وقبول واضح تفيم إلى يشير

 بعض عميو أكدت ما وىذا خراآل والرأي الرأي وتقبل القرارات، اتخاذ في والمشاركة
 الذي العبارات أقل كان حين في ،(5131 المحسن، عبد الداوود،) دراسة مثل الدراسات

 الجودة نظام يتطمب"  في يتمثل( 5.262) حسابي وبمتوسط%( 53.2) نسبتو بمغت
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 حرص إلى يشير مما" برامجيا في مشاركتيم وزيادة الكمية كوادر رضا لكسب السعي
 نشر عمى والعمل الجودة برامج في الكمية قيادات مشاركة عمى التدريس ىيئة أعضاء
 مثل الدراسات بعض عميو أكدت ما وىذا بالجامعة، والطبلب العاممين كافة بين ثقافتيا
 عبد ،الداود) ودراسة ،(5131 التعميمية، واإلدارة المقارنة لمتربية المصرية الجمعية) دراسة

 (. 5131 المحسن،
 عمى االستجابة في اختبلفات وجود إلى بيرسون بطريقة(²كا) اختبار يشير: ثانياً 

 عمى القائم الحوار من نوع خمق الجودة نظام يتطمب( " 4) العبارة ففي البعد، ىذا عبارات
 وىى( 3.134) (²كا) قيمة بمغت حيث" بالكمية والعاممين القيادات بين اآلراء وتبادل التفاىم
 موافقة نسبة بمغت حيث الوظيفة، لمتغير ىذا ويعزى ،(1.12) مستوى عند دالة قيمة
 وجاءت ،%(56.2) مشارك أستاذ فئة نسبة كانت حين في ،%(55.3) مساعد أستاذ
 أفراد بين التوافق من نوع يوجد أنو عمى تفسيره يمكن وذلك%( 31.3) أستاذ فئة نسبة
 بين لآلراء وتبادل القرارات اتخاذ في المشاركة من نوع إيجاد ضرورة عمى المستفتاة العينة
 ونشر الجودة تطبيق نجاح إلى دىيؤ  وىذا الجامعة، بكميات والقيادات العاممين كافة

 دراسة مثل الدراسات بعض عميو أكدت ما وىذا بالجامعة، العاممين كافة بين ثقافتيا
 pariyaporn Tungkunanan etal) ودراسة ،(5131 اهلل، عبد بن محمد األحمرى،)

2008.) 
 : التدريس ىيئة أعضاء رضا تحقيق عمى الكمية حرص: الثاني البعد

 ( 2) جدول
 .الثاني البعد عبارات عمى موافقتيم مدى حول التدريس ىيئة أعضاء استجابات وضحي

 الفئة العبارة

 االستجابات

 اإلجمالي
  قيمة

 مربع كاي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 اإلجمالية
 ال أوافق لمموافقة

أوافق إلى 
 حد ما

 أوافق بشدة

يتطمب  0رضا
نظـــام الجـــودة 
تـــوفير الكميـــة 
لمصـــــــــــــــــادر 

مومـــــــــــات المع
ـــــي يمكـــــن  الت
أن يعتمــــــــــــــد 
عمييـــــــــــــــــــــــا 
أعضــاء ىيئــة 
التــدريس فــي 

أستاذ 
 مساعد

 44 28 . 0 التكرار

25404 .5784 9.579% 

% .52% 0054% 8.54% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 04 2 . التكرار

% 095.% 0.58% 7257% 09959% 

 أستاذ
 00 9 . 9 التكرار

% 959% 085.% 8058% 09959% 

 74 0. 09 2 التكرار اإلجمالي
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 الفئة العبارة

 االستجابات

 اإلجمالي
  قيمة

 مربع كاي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 اإلجمالية
 ال أوافق لمموافقة

أوافق إلى 
 حد ما

 أوافق بشدة

إعــــــــــــــــــــــــداد 
بحـــــــــــــــــــوثيم 

 العممية.

% 450% 025.% 8.54% 09959% 

 .رضــــــــــــــــــــــا
االىتمـــــــــــــــــام 
بحاجـــــــــــــــــات 
ورغبــــــــــــــــــات 
أعضــاء ىيئــة 
التـــــــــــــــدريس 
ومحاولــــــــــــــــة 
 الوفاء بيا.

أستاذ 
 مساعد

 44 22 09 0 التكرار

.5998 .5.49 885.9% 

% .52% ..57% 7.59% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 .0 . . التكرار

% 095.% ..52% .25.% 09959% 

 أستاذ
 00 . . 9 التكرار

% 959% 4.5.% .45.% 09959% 

 اإلجمالي
 74 0. 9. 2 التكرار

% 450% .759% .859% 09959% 

 2رضــــــــــــــــــــــا
االىتمـــــــــــــــــام 
دائمـــــًا برفـــــع 
شـــــعار رضـــــا 

 المستفيد.

أستاذ 
 مساعد

 44 .2 09 . التكرار

059.8 .572 99599% 

% 45.% ..57% 7.57% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 .0 2 0 التكرار

% .52% 0.58% 7859% 09959% 

 أستاذ
 00 09 0 9 التكرار

% 959% 950% 9959% 09959% 

 اإلجمالي
 74 7. 04 2 التكرار

% 450% 0859% 7759% 09959% 

تقـــديم  4رضـــا
لكمية لدورات ا

تدريبيـــــــــــــــــــة 
تيـــــدف إلـــــى 
االرتقــــــــــــــــــاء 
بمســــــــــــــــتوى 
أعضــاء ىيئــة 

 التدريس.

أستاذ 
 مساعد

 44 .2 8 4 التكرار

95794 .5.2. 87584% 

% 950% 085.% 7.57% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 02 4 . التكرار

% 095.% .050% .854% 09959% 

 أستاذ
 00 9 0 0 التكرار

% 950% 950% 8058% 09959% 
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 الفئة العبارة

 االستجابات

 اإلجمالي
  قيمة

 مربع كاي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 اإلجمالية
 ال أوافق لمموافقة

أوافق إلى 
 حد ما

 أوافق بشدة

 اإلجمالي
 74 4. 02 7 التكرار

% 95.% 075.% 7259% 09959% 

 .رضــــــــــــــــــــــا
الحــرص عمــى 
تحــــــــــــــــــــديث 
ـــــــــــــــــــق  المراف
التعميميـــــــــــــــة 
لضمان تقـديم 
خدمــــــــــــــــــــــــة 
تعميميـــــــــــــــــــة 

 جيدة.

أستاذ 
 مساعد

 44 9. 02 . التكرار

.5774 .5... 88574% 

% 45.% .95.% ..59% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 02 . 0 رالتكرا

% .52% ..52% .854% 09959% 

 أستاذ
 00 09 0 9 التكرار

% 959% 950% 9959% 09959% 

 اإلجمالي
 74 .. 09 2 التكرار

% 450% ..57% 7952% 09959% 

 .رضــــــــــــــــــــــا
الحــرص عمــى 
ــــــــــــــــــــــأة  مكاف
أعضــاء ىيئــة 
التـــــــــــــــدريس 
وفقـًا لمسـتوى 
 جودة األداء.

أستاذ 
 مساعد

 44 8. 04 . رارالتك

459.0 .5.49 885.9% 

% 45.% 2058% .25.% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 .0 . 0 التكرار

% .52% 095.% 845.% 09959% 

 أستاذ
 00 7 4 9 التكرار

% 959% 2.54% .25.% 09959% 

 اإلجمالي
 74 0. 9. 2 التكرار

% 450% .759% .859% 09959% 

 7رضــــــــــــــــــــــا
تشجيع الكمية 
ــــى إحــــبلل  عم
ـــــــــــــــــــــة  الرقاب
الذاتيـــة محـــل 
ـــــــــــــــــــــة  الرقاب

 الخارجية.

أستاذ 
 مساعد

 44 20 9 4 التكرار

259.0 .5..8 8.5.9% 

% 950% .95.% 795.% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 02 . 0 التكرار

% .52% ..52% .854% 09959% 

 أستاذ
 00 . 4 . التكرار

% 085.% 2.54% 4.5.% 09959% 
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 الفئة العبارة

 االستجابات

 اإلجمالي
  قيمة

 مربع كاي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 اإلجمالية
 ال أوافق لمموافقة

أوافق إلى 
 حد ما

 أوافق بشدة

 اإلجمالي
 74 49 08 7 التكرار

% 95.% .452% ..5.% 09959% 

 8رضــــــــــــــــــــــا
االىتمـــــــــــــــــام 
بمراعـــــــــــــــــــاة 
الظــــــــــــــــروف 
الفرديــــة بــــين 
أعضــاء ىيئــة 

 التدريس.

أستاذ 
 مساعد

 44 29 04 9 التكرار

25.9. .5.49 885.9% 

% 959% 2058% .85.% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 02 . 0 التكرار

% .52% ..52% .854% 09959% 

 أستاذ
 00 7 2 0 التكرار

% 950% .752% .25.% 09959% 

 اإلجمالي
 74 9. .. . التكرار

% .57% .957% .75.% 09959% 

 9رضــــــــــــــــــــــا
االىتمــام ببــث 
روح العمــــــــــل 
الجماعي بين 
أعضــاء ىيئــة 

 التدريس.

أستاذ 
 مساعد

 44 27 . 0 التكرار

.5.77 .57.7 90589% 

% .52% 025.% 8450% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 .0 2 0 التكرار

% .52% 0.58% 7859% 09959% 

 أستاذ
 00 7 2 0 التكرار

% 950% .752% .25.% 09959% 

 اإلجمالي
 74 9. .0 2 التكرار

% 450% 0.5.% 7957% 09959% 

 الستجابات النسبية األىمية اختبلف من بالرغم أنو السابق جدولال من يتضح
 ىذه إجمالي فإن التدريس ىيئة أعضاء رضا تحقيق عمى الكمية حرص حول العينة أفراد

 : يمي ما إلى يشير االستجابات
 أعبلىا في كان حيث ةستبانباال الواردة العبارات جميع عمى الموافقة درجة: أوالً 

 الجودة نظام يتطمب" في يتمثل( 5.451) حسابي وبمتوسط%( 65.5) نسبتو بمغت الذي
 في التدريس ىيئة أعضاء عمييا يعتمد أن يمكن التي المعمومات لمصادر الكمية توفير
 أعضاء رضا تحقيق أن عمى الدراسة عينة وحرص تفيم يؤكد مما" العممية بحوثيم إعداد
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 الجودة تحقيق عمى يعمل كمياتيم داخل ليم المعمومات مصادر وتوفير التدريس ىيئة
 دراسة إليو أشارت ما وىذا العاممين، كافة بين ثقافتيا نشر في والمساعدة بداخميا

( 5131 المحسن، عبد الداود،) ودراسة ،(5133 ،السيد والبحيري، منصور القحطانى،)
( 5.235) حسابي وبمتوسط%( 52.3) نسبتو بمغت والذي العبارات أقل كانت حين في
 عمى يدل مما ،"الخارجية الرقابة محل الذاتية الرقابة إحبلل عمى الكمية تشجيع"  في تمثلي

 داخل تتم التي األعمال لكافة الذاتي التقييم تبنى ضرورة عمى المستفتاة العينة أفراد حرص
 بعض عميو أكدت ما وىذا اإلسبلمية، باألخبلق والتحمي وجل عز اهلل ومراقبة الكمية

 (. 5116 محمود، مديحة ،فخري) دراسة ثلم الدراسات
 عمى االستجابة في اختبلفات وجود إلى بيرسون بطريقة (²كا) اختبار يشير: ثانيا

 أعضاء بين الجماعي العمل روح ببث االىتمام( " 6) رقم العبارة ففي البعد ىذا عبارات
 (،1.12) مستوى عند إحصائياً  دالة قيمة وىى( 5.244) (²كا) قيمة بمغت" التدريس ىيئة
 حين في ،%(51.3) مساعد أستاذ موافقة نسبة بمغت حيث الوظيفة، لمتغير ىذا ويعزى
 ويمكن ،%(31.3) أستاذ فئة نسبة وجاءت ،)%45.6( مشارك أستاذ فئة نسبة كانت
 روح لبث الكمية تحقيق أىمية عمى المستفتاة العينة أفراد وتأكيد توافق عمى ذلك تفسير
 الدراسات بعض إليو أشارت ما وىذا والعاممين التدريس ىيئة أعضاء ينب الجماعي العمل
 (. 5131 المحسن، عبد الداود) ودراسة( 5131 اهلل،د عب بن محمد ،األحمرى) دراسة مثل
 ىيئة أعضاء لدى باالنتماء الشعور إحياء عمى الكمية حرص: الثالث البعد

 : التدريس
 ( 3) جدول

 .الثالث البعد عبارات عمى موافقتيم مدى حول لتدريسا ىيئة أعضاء استجابات يوضح

 الفئة العبارة

 االستجابات

 اإلجمالي
مربع  قيمة

 كاي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 اإلجمالية
 لمموافقة

 ال أوافق
أوافق إلى 
 حد ما

 أوافق بشدة

 0انتمــــــــــــــاء
يتطمــب نظــام 
الجــــــــــــــــــودة 
معاممـــــــــــــــــة 
الكميــــــــــــــــــــة 
لجميـــــــــــــــــــع 
أعضــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــة  ىيئ
التــــــــــــدريس 
ــــــدم  ــــــى ق عم

أستاذ 
 مساعد

 44 24 9 0 التكرار

95879 .5742 90544% 

% .52% .95.% 7752% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 04 4 0 التكرار

% .52% .050% 7257% 09959% 

 أستاذ
 00 9 . 9 التكرار

% 959% 085.% 8058% 09959% 

 ياإلجمال

 74 7. .0 . التكرار

% .57% .952% 7759% 09959% 



 م 5132الجزء الخامس( أبريل لسنة  331مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -15- 

 الفئة العبارة

 االستجابات

 اإلجمالي
مربع  قيمة

 كاي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 اإلجمالية
 لمموافقة

 ال أوافق
أوافق إلى 
 حد ما

 أوافق بشدة

المســـــــــــــاواة 
ــــــــــــــــــرص  )ف
الترقــــــــــــــــي، 
الحـــــــوافز... 

 الخ(.

 .انتمــــــــــــــاء
الحـــــــــــــــرص 
ـــدير  ـــى تق عم
الجيود التـي 
يبــــــــــــــــــــذليا 
أعضــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــة  ىيئ

 التدريس.

أستاذ 
 مساعد

 44 20 .0 0 التكرار

.524 .5.2. 87584% 

% .52% .752% 795.% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 09 9 9 التكرار

% 959% 4754% ..5.% 09959% 

 أستاذ
 00 8 . 0 التكرار

% 950% 085.% 7.57% 09959% 

 اإلجمالي
 74 49 2. . التكرار

% .57% 2050% ..5.% 09959% 

 2انتمــــــــــــــاء
االىتمــــــــــــــام 
ــــة روح  بتنمي
الـــــــــــــــــــــوالء 
ـــــــــــاء  واالنتم
بــين أعضــاء 
ـــــــــــــــــــــــة  ىيئ

 التدريس.

أستاذ 
 مساعد

 44 .2 9 9 التكرار

7598. .5792 99599% 

% 959% .95.% 795.% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 04 2 . التكرار

% 095.% 0.58% 7257% 09959% 

 أستاذ
 00 7 . . التكرار

% 085.% 085.% .25.% 09959% 

 اإلجمالي
 74 .. 04 4 التكرار

% .54% 0859% 7.57% 09959% 

 4انتمــــــــــــــاء
الحـــــــــــــــرص 
ـــريم  ـــى تك عم

يـــــــــزين المتم
مــن أعضــاء 
ـــــــــــــــــــــــة  ىيئ

 التدريس.

أستاذ 
 مساعد

 44 24 7 2 التكرار

.5707 .5.49 885.9% 

% .58% 0.59% 7752% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 02 . 0 التكرار

% .52% ..52% .854% 09959% 

 أستاذ
 00 7 . . التكرار

% 085.% 085.% .25.% 09959% 

 اإلجمالي
 74 4. 04 . التكرار

% 850% 0859% 7259% 09959% 

 .انتمــــــــــــــاء
الترحيــــــــــــــب 
بــــــــــــــــــــــــــأي 

أستاذ 
 مساعد

 44 9. 02 . التكرار

2520. .5.98 8.594% % 45.% .95.% ..59% 09959% 

 09 09 9 9 التكرارأستاذ 
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 الفئة العبارة

 االستجابات

 اإلجمالي
مربع  قيمة

 كاي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 اإلجمالية
 لمموافقة

 ال أوافق
أوافق إلى 
 حد ما

 أوافق بشدة

انتقـــــــــــــادات 
ـــــى  توجـــــو إل
الكميـــــة مـــــن 
أعضــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــة  ىيئ

 التدريس.

 %09959 %.5.. %4754 %959 % مشارك

 أستاذ
 00 8 2 9 التكرار

% 959% .752% 7.57% 09959% 

 اإلجمالي

 74 47 .. . التكرار

% .57% 2258% .25.% 09959% 

 .انتمــــــــــــــاء
الحـــــــــــــــرص 
ـــة  ـــى تقوي عم
روابـــــــــــــــــــــط 
العبلقـــــــــــــات 
ـــين  بينيـــا وب
أعضــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــة  ىيئ

 التدريس.

أستاذ 
 مساعد

 44 29 .0 . التكرار

.50.4 .5792 99599% 

% 45.% .752% .85.% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 .0 4 9 التكرار

% 959% .050% 7859% 09959% 

 أستاذ
 00 9 . 9 التكرار

% 959% 085.% 8058% 09959% 

 اإلجمالي
 74 4. 08 . التكرار

% .57% .452% 7259% 09959% 

 7انتمــــــــــــــاء
االىتمــــــــــــــام 
بتقديم الدعم 

مســـــــــاندة وال
ألعضـــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــة  ىيئ
التــــــــــــدريس 
عنــــــــــــــــــــــــــد 

 الحاجة.

أستاذ 
 مساعد

 44 .2 . 2 التكرار

.5.9. .57.7 90589% 

% .58% 0054% 8058% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 02 . 9 التكرار

% 959% 205.% .854% 09959% 

 أستاذ
 00 09 0 9 التكرار

% 959% 950% 9959% 09959% 

 ياإلجمال
 74 9. .0 2 التكرار

% 450% 0.5.% 7957% 09959% 

 أفراد الستجابات النسبية األىمية اختبلف من بالرغم أنو السابق الجدول من يتضح
 فإن التدريس ىيئة أعضاء لدى باالنتماء الشعور إحياء عمى الكمية حرص حول العينة
 : يمي ما إلى يشير االستجابات ىذه إجمالي

 بمغت الذي أعبلىا كان حيث باالستبانة الواردة العبارات جميع عمى الموافقة رجةد: أوالً 
 الدعم بتقديم االىتمام" في يتمثل( 5.424) حسابي وبمتوسط ،%(63.6) نسبتو

 عمى الدراسة عينة تفيم يؤكد مما" الحاجة عند التدريس ىيئة ألعضاء والمساندة
 أىم من كافة بالكمية والعاممين تدريسال ىيئة بأعضاء واالىتمام الدعم تقديم أن

 دراسة إليو أشارت ما وىذا الشاممة، الجودة ثقافة ونشر تحقيق متطمبات
(faculty of teacher educa on of Zagreb 2010)، أقل كانت حين في 
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 في يتمثل( 5.312) حسابي وبمتوسط%( 54.5) نسبتو بمغت الذي العبارات
 إلى يشير مما" التدريس ىيئة أعضاء من الكمية لىإ توجو انتقادات بأي الترحيب"

 الشورى بمبدأ واألخذ ،لآلراء تقبل ىناك يكون أن عمى وتأكيدىم العينة أفراد حرص
 ,Hervey) دراسة أكدتو ما وىذا الكمية، داخل القرارات اتخاذ في والديمقراطية

2010  .) 
 عبارات عمى االستجابة في بلفاتاخت وجود إلى بيرسون بطريقة (²كا) اختبار يشير: ثانياً 

 ىيئة أعضاء بين واالنتماء الوالء روح بتنمية االىتمام" العبارة ففي البعد ىذا
 مستوى عند إحصائيا دالة قيمة وىى( 4.153) (²كا) قيمة بمغت" التدريس

 مساعد أستاذ موافقة نسبة بمغت حيث الوظيفة، متغير إلى ىذا ويعزى ،(1.12)
 أستاذ فئة نسبة وجاءت ،%(41.4) مشارك أستاذ فئة نسبة نكا بينما%( 46.2)
 ترابط ىناك يكون أن عمى التدريس ىيئة أعضاء حرص يؤكد مما ،%(31.3)

 دراسة إليو أشارت ما وىذا بالكمية العاممين كافة وبين بينيم ووالء وانتماء
(Hervey, 2010  .) 
  :ةبالكمي الجودة لثقافة الحالي الواقع: الثالث المحور

 ( 4) جدول
 .الثالث المحور عبارات عمى موافقتيم مدى حول التدريس ىيئة أعضاء استجابات يوضح

 الفئة العبارة

 االستجابات

 مربع كاي
 المتوسط
 الحسابي

 النسبة
 اإلجمالية
 لمموافقة

 اإلجمالي نعم ال

ـــ ىــل 0 0واقـع
تؤيـــــد تطبيـــــق 
نظـــام الجــــودة 
بالكميــــــة فــــــي 
الوقـــــــــــــــــــــــــت 

 الحالي؟
 
 
 
 

اذ أست
 مساعد

 44 .2 8 التكرار

.520. 058.0 .0570% 

% 085.% 8058% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 .0 2 التكرار

% 0.58% 845.% 09959% 

 أستاذ
 00 00 9 التكرار

% 959% 09959% 09959% 

 اإلجمالي
 74 2. 00 التكرار

% 0459% 8.50% 09959% 
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 الفئة العبارة

 االستجابات

 مربع كاي
 المتوسط
 الحسابي

 النسبة
 اإلجمالية
 لمموافقة

 اإلجمالي نعم ال

ىـــــــل  .واقـــــــع
ـــة رســـا لة الكمي

ورؤيتيــــــــــــــــــا 
ـــــي  واضـــــحة ف
ضـــوء مفيـــوم 

 الجودة؟

أستاذ 
 مساعد

 44 40 2 التكرار

05... 0592. .4540% 

% .58% 925.% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 07 . التكرار

% 095.% 895.% 09959% 

 أستاذ
 00 00 9 التكرار

% 959% 09959% 09959% 

 اإلجمالي
 74 9. . التكرار

% .58% 925.% 09959% 

ىـــــــل  2واقـــــــع
شـــــاركت فـــــي 
ــة  مناقشــة رؤي
ورسالة الكميـة 
ــــــــي ضــــــــوء  ف
مفيـــــــــــــــــــــــوم 

 الجودة؟

أستاذ 
 مساعد

 44 7 37 التكرار

.927 05828 .05..% 

% 84.1% 15.9% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 3 16 التكرار

% 84.2% 15.8% 09959% 

 أستاذ
 00 2 9 التكرار

% 81.8% 18.2% 09959% 

 اإلجمالي
 74 12 62 التكرار

% 83.8% 16.2% 09959% 

ىـــــــل  4واقـــــــع
شـــــاركت فـــــي 
مناقشة رسالة 
القسم ورؤيتـو 
ــــــــي ضــــــــوء  ف
مفيوم الجـودة 

 الشاممة؟

أستاذ 
 مساعد

 44 2 39 التكرار

459.. 05828 .05..% 

% 88.6% 33.1% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 1 16 التكرار

% 84.2% 32.5% 09959% 

 أستاذ
 00 1 7 التكرار

% 63.6% 13.1% 09959% 
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 الفئة العبارة

 االستجابات

 مربع كاي
 المتوسط
 الحسابي

 النسبة
 اإلجمالية
 لمموافقة

 اإلجمالي نعم ال

 اإلجمالي
 74 35 62 التكرار

% 83.8% 33.5% 09959% 

ىـــــــل  .واقـــــــع
شــــــــــــاركت أو 
حضرت ندوات 
أو دورات 
ــــــــــــــــــــة  تعريفي
بمفيـــــــــــــــــــــوم 
الجــــــــــــــــــــــودة 

 بالكمية؟

أستاذ 
 مساعد

 44 31 34 التكرار

.58.2 0.784 .954.% 

% 77.3% 55.4% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 5 17 التكرار

% 89.5% 31.2% 09959% 

 أستاذ
 00 1 7 التكرار

% 63.6% 13.1% 09959% 

 اإلجمالي
 74 33 58 التكرار

% 78.4% 53.3% 09959% 

ىـــــــل  .واقـــــــع
تصــمك نشــرات 
ــــــــــــــــــــــــة  دوري
ومطبوعــــــــــات 
ــــــــــــــــــف  لمتعري

 جودة؟بال

أستاذ 
 مساعد

 44 3 38 التكرار

05244 058.4 .9580% 

% 86.4% 31.3% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 1 15 التكرار

% 78.9% 53.3% 09959% 

 أستاذ
 00 1 8 التكرار

% 72.7% 54.1% 09959% 

 اإلجمالي
 74 31 61 التكرار

% 82.4% 34.3% 09959% 

ىـــــــل  7واقـــــــع
توجـــــد وحـــــدة 
لتوكيد الجـودة 
واالعتمـــــــــــــــاد 

 بالكمية؟

أستاذ 
 مساعد

 44 27 7 التكرار

.5.88 05797 .9590% 
% 0.59% 8450% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 .0 4 التكرار

% .050% 7859% 09959% 
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 الفئة العبارة

 االستجابات

 مربع كاي
 المتوسط
 الحسابي

 النسبة
 اإلجمالية
 لمموافقة

 اإلجمالي نعم ال

 أستاذ
 00 7 4 التكرار

% 2.54% .25.% 09959% 

 اإلجمالي
 74 9. .0 التكرار

% .952% 7957% 09959% 

ىل يتم  8واقع
توصـــــــــــــــــــيف 
المقـــــــــــــــــررات 
ــــــــــــــــاىج  والمن
الدراســــية فــــي 
ضــــوء رســــالة 
وأىــــــــــــــــــــداف 

 الكمية؟

أستاذ 
 مساعد

 44 5 36 التكرار

..78 05797 .9590% 

% 81.8% 35.5% 09959% 

أستاذ 
 مشارك

 09 2 14 التكرار

% 73.7% 53.1% 09959% 

 أستاذ
 00 5 9 كرارالت

% 81.8% 35.5% 09959% 

 اإلجمالي
 74 32 59 التكرار

% 79.7% 51.1% 09959% 

 نظام تطبيق تأييد" عبارة عمى عالية موافقة نسبة أن السابق الجدول من يتضح
 ،(3.523) حسابي وبمتوسط%( 33.4) مئوية بنسبة" الحالي الوقت في بالكمية الجودة
 نسبة بمغت حيث الوظيفة، لمتغير ىذا ويعزى دالة قيمة وىى( 5.133) (²كا) ةقيم وبمغت
 %(،51.5) مشارك أستاذ فئة نسبة كانت حين في ،%(53.5) مساعد أستاذ موافقة
 حرص من النظري باإلطار جاء ما مع ىذا ويتفق%( 311) أستاذ فئة نسبة وجاءت
 من كافة المختمفة كمياتيا في افتياثق ونشر الشاممة الجودة لتطبيق وتأييدىا الجامعة
 تطبيق تؤيد ال العينة أفراد من نسبة وىناك والجودة، األكاديمي التطوير عمادة خبلل
 تتبنى مؤسسة أي داخل يحدث تغيير أي تقاوم التي األفراد مجموعة وىى بالكمية الجودة
 التي الميمة األسباب أحد المجيول من الخوف أن إلى أيضاً  ذلك ويرجع جديدة، ثقافة
 بعض عميو أكدت ما وىذا الجودة، نظام تطبيق عن الناتج التغيير معارضة إلى تؤدى

 بالنسبة أما ،(European University Association 2009) دراسة مثل الدراسات
 الموافقة نسبة فبمغت" الجودة مفيوم ضوء في واضحة ورؤيتيا الكمية رسالة ىل" لعبارة
 وىى( 3.553) (²كا) قيمة بمغت حين في (،3.615) حسابي وسطوبمت%( 33.4) عمييا
 مساعد أستاذ موافقة نسبة بمغت حيث الوظيفة، لمتغير ىذا ويعزى إحصائيًا، دالة قيمة
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 أستاذ فئة نسبة وجاءت ،%(51.5) مشارك أستاذ فئة نسبة كانت حين في ،%(53.5)
 ورؤيتيا، الكمية رسالة يعرفون المستفتاة العينة أفراد معظم أن عمى ذلك ويؤكد%(311)

 الجودة دليل الكمية، ولجان اجتماعات) خبلليا من عمموا التي الوسائل أكثر من وكانت
 الكمية ونشرات ،اإللكتروني الموقع) الوسائل أقل وكانت( الكمية وممصقات بالكمية،

 (. ومطبوعاتيا
 لم الدراسة عينة إجمالي من%( 33.1) نسبة أن السابق الجدول من يتضح كما
 نسبة أن كما الجودة، مفيوم ضوء في ورؤيتيا الكمية رسالة مناقشة في يشاركوا

 وأن الجودة، مفيوم ضوء في ورؤيتو القسم رسالة مناقشة في يشاركوا لم%( 33.1)
 ومطبوعات دورية نشرات أي تصميم لم أنو إلى أشاروا العينة إجمالي من%( 31.5) نسبة

 خاصة تعريفية دورات أو ندوات أي في يشاركوا لم%( 26.2) سبةن وأن ،بالجودة لمتعريف
 إلى يحتاج ثقافتيا ونشر الجودة نظام تطبيق أن عمى يؤكد وىذا وثقافتيا، الجودة بمفيوم
 خالد الممك بجامعة التدريس ىيئة وأعضاء والعاممين القيادات بين والوقت الجيد من مزيد
 المستفتاة العينة إجمالي من%( 26.6) نسبة أن ةالدراس عينة استجابات تشير كما كافة،
 من%( 26.6) نسبة أن حين في بالكمية، واالعتماد الجودة لتوكيد وحدة وجود عمى أكدوا

 ضوء في الدراسية والمناىج المقررات بتوصيف االىتمام قمة إلى أشاروا العينة إجمالي
 الدراسية والمقررات المناىج عةبمراج االىتمام قمة عمى ىذا ويدل وأىدافيا الجودة رسالة
 سوق مطالب وتحقق العصر متطمبات مع تتماشى لكي تخصصو في كبل دورية بصفة
 ودراسة ،( Hervey, 2010) دراسة مثل الدراسات بعض عميو أكدت ما وىذا العمل،

(Pariyaporn Tungkunanan etal 2008  ) 
 : لمدراسة العامة النتائج: رابعاً 

 :  التالية لمنتائج الباحث خمص ،والميداني النظري اإلطارين خبلل من
 التعميميـة المؤسسـات جميـع فـي الشـاممة الجودة ثقافة مفيوم نشر حتمية 

 والخارجيـــة الداخميـــة التغيـــرات تفرضـــيا ممحـــة ضـــرورة ذلـــك أصـــبح حيـــث
 . المؤسسات بيذه المحيطة

 حيــث، بالجامعــة كافــة المســتويات لــدى الشــاممة الجــودة مفيــوم غمــوض 
 المفيـوم ىـذا لنشـر الميتمـين جميـع مـن كبيـرة لجيـود األمـر يحتـاج زالمـا
 . المستويات ىذه في العاممة البشرية القوى بين

 الممـك بجامعـة الشـاممة الجـودة ثقافة نشر دون تحول التي المعوقات كثرة 
 :اآلتي في المعوقات ىذه أىم خالد، وتتمثل

 .ودةالج بمفيوم التدريس ىيئة أعضاء لدى الوعي ضعف -
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 .الجودة نظام بجدوى التدريس ىيئة أعضاء ثقة تدنى -

 .الذاتي التقييم ثقافة بأىمية التدريس ىيئة أعضاء إدراك قمة -

ــة - ــة رســالة وضــوح قم  بالنســبة الجــودة مفيــوم ضــوء فــي ورؤيتيــا الكمي
 .التدريس ىيئة ألعضاء

 .الجودة نظام لنجاح المؤىمة البشرية القوى توافر قمة -

 وبــين بالكميــة الجــودة بــرامج عمــى القــائمين بــين لاالتصــا قنــوات ضــعف -
 .التدريس ىيئة أعضاء

 .القرار صنع في التدريس ىيئة أعضاء مشاركة ضعف -

 .التقميدية اإلدارية بالمفاىيم األخذ -

ـــات ضـــعف - ـــة اإلمكان حســـاس المادي ـــة أعضـــاء وا  ـــدريس ىيئ  بتـــدني الت
 .ليم المقدمة الخدمات

 :والتوصيات المقترحات
 مــن بعــدد الحاليــة الدراســة توصــى والميدانيــة النظريــة لدراســتينا نتــائج ضــوء فــي
 الشـاممة الجـودة ثقافـة تطبيـق فـي تسـيم متطمبـات بمثابـة ىـي التـي والتوصيات المقترحات
 : وىى خالد الممك بجامعة

 الكـريم القـرآن مـن اإلسـبلمية والتوجييـات اإلسبلمي بالفكر الجودة مفيوم ربط -1
 والتأكيـد وتجويده، العمل إتقان ضرورة عمى تؤكد يالت المطيرة النبوية والسنة
 مــن تنبـع أساســية قـيم األداء فــي والتميـز واإلتقــان بـالجودة االىتمــام أن عمـى
 . الحنيف اإلسبلمي ديننا

ـــار -2 ـــادات اختي ـــة القي ـــق وموضـــوعية بعناي ـــايير ووف ـــة واضـــحة مع ـــام ومعمن  أم
 بالصـورة العمـل أداء عمـى تسـاعد التـي الميمـة األمـور من يعد وىذا الجميع،
 . المنشودة األىداف وتحقيق المرجوة

 مــن ذلــك ويكــون التــدريس، ىيئــة بأعضــاء والمفتــوح األمــين االتصــال ضــرورة -3
 . ليا الحمول إيجاد وكيفية مشكبلتيم لبحث دورية اجتماعات عقد خبلل

 مــن ليــا الكــافي الــدعم وتقــديم كميــو بكــل الجــودة ثقافــة لنشــر لجنــة إنشــاء -4
 الشـاممة الجودة بمفاىيم بالكمية العاممين جميع توعية ىدفيا ويكون الجامعة،
 .وأساليبيا وأىدافيا



 م 5132الجزء الخامس( أبريل لسنة  331مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -23- 

 بالموائح فقط االىتمام عدم بالجامعات الجودة برامج عن المسئولين عمى يجب -5
 نحــو المضــي عمــى والعــزم القناعــة ولكــن والمطبوعــات، والمنشــورات والقــوانين

 . المستمر والتحسين التغيير ثقافة

 عمـى الحـوار دوائـر توسـيع خـبلل مـن الجـودة ثقافـة نشـر مواصـمة ىعم العمل -6
 .التعميمية المؤسسات في شاممة يومية ممارسة إلى خموصا المستويات جميع

 مـن والعربيـة السـعودية البيئـة مـع تتوافق الشاممة الجودة إلدارة برامج تصميم -7
 .  وعاداتيا وتقاليدىا ومعتقداتيا قيميا حيث

 التـدريس، فـي والمتمثمـة التـدريس، ىيئـة عضـو أداء فـي الجودة شروط توافر -8
 .المجتمع وخدمة ،العممي والبحث

عطاءه ،الجماعي العمل مفيوم ترسيخ -9  تنظـيم خـبلل مـن ذلك ويتم األولوية، وا 
 مجموعـات فـي العمـل يـتم بحيـث التـدريس، ىيئـة أعضاء عمى الميام وتوزيع
 .الجماعي عمللم وتشجيع وتقدير دعم ىناك يكون أن عمى عمل وفرق

ــات قاعــدة إنشــاء -11 ــة بيان ــل كامم ــف العمــل أوجــو لك ــادئ لتوظي  الجــودة إدارة مب
 .وأفكارىا

 الجامعـة بوظـائف والمتعمقـة بـالجودة المرتبطـة اإلبـداع ثقافـة نشر عمى العمل -11
 خـدمات تقـديم إلـى باإلضـافة العمميـة البحـوث فـي اإلبـداع حيـث مـن المختمفة
 .بالجامعة التعميمية العممية جودة عمى حتما ينعكس وىذا مبتكرة مجتمعية

ــدعيم -12  يتعمــق فيمــا التــدريس ىيئــة أعضــاء بــين المجتمعــي التواصــل قنــوات ت
 اإلداريــة الممارســات خــبلل مــن تأكيــدىا عمــى والعمــل الجــودة ثقافــة بمكونــات
 . المختمفة

 . لمجامعة االنتماء وغياب البلمباالة ثقافة عمى القضاء -13

 عمـى والقضـاء التنظيمـي والـوالء التنظيمـي االلتـزام لزيـادة تدريبيـة دورات عقد -14
 . بالجامعة لمعاممين التنظيمي االغتراب

 األمـور مـن ىذا وبعد عممو، يؤدى من لكل اإلدارة قبل من والتحديث التشجيع -15
 . عممو في التدريس ىيئة عضو تقدم عمى تساعد التي الميمة

 إلـى تـؤدى التـي الميمـة وراألمـ مـن ىذا ويعد لمعاممين، بوعودىا اإلدارة وفاء -16
 .بينيما الثقة جسور بناء

 يشـترك جماعيـة مسـئولية يكـون أن يجـب الجـودة بثقافـة الخـاص القـرار صنع -17
 . الجامعة منسوبي كل فيو
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 .الجماعي العمل ثقافة ونشر الذاتي التقييم ثقافة تشجيع ضرورة -18

 الجامعـة تقيـادا لكـل وثقافتيـا الشاممة الجودة إدارة عمى لمتدريب برامج وضع -19
 . الجامعة كميات مختمف في قيادية مناصب يشغمون الذين األفراد ولكل

 ذلــك ويشــمل التــدريس، ىيئــة أعضــاء لــدى واالنتمــاء الممكيــة مفيــوم ترســيخ -21
حساسـيم لمكميـة، انتمـاءىم عـن النـاتج بـالفخر لدييم اإلحساس تنمية  أنيـم وا 
 لعضــو لمعنــويوا المــادي المؤسســة دعــم خــبلل مــن ذلــك ويتحقــق منيــا، جــزء
 .التدريس ىيئة

 عمــى التــدريس ىيئــة عضــو تســاعد التــي التســييبلت وتقــديم الظــروف تــوفير -21
 .والجامعة الكمية بين التعاون خبلل من العمل

 . الشاممة الجودة ثقافة نشر وتدعم تساعد التي والدراسات البحوث تشجيع -22
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 :المراجع
 ،لتحسـين الشـاممة الجـودة ثقافـة وتنميـة بنـاء (:م2111) موسـى إبراىيم أحمد إبراىيم 

 منشـــورة، غيـــر دكتـــوراه رســـالة ،(المقـــارن القيـــاس مـــدخل) المصـــرية الجامعـــات أداء
 .التربية كمية المنصورة، جامعة

  ،ــراىيم ــز مجــديإب ــة جــودة(: م2111) عزي ــة الثقاف ــة عــالم فــي الجــودة وثقاف ــر، ورق  متغي
 االتجاىـات، (الثـاني الـدولي، الخـامس العربـي) السـنوي العممـي المـؤتمر إلى مقدمة بحثية
 فـي النـوعي العـالي التعمـيم مؤسسـات فـي واألكـاديمي المؤسسـي األداء تطوير في الحديثة
 .  1 النوعية، مج التربية المنصورة، كمية ، جامعةالعربي والعالم مصر

 ،ــراىيم أحمــد ــق(: م2117) أحمــد إب ــاد الجــودة تطبي  الفكــر دار المــدارس، فــي واالعتم
 .القاىرة ،العربي

 الشـاممة الجـودة إدارة تطبيـق متطمبـات(:م2114)منصـور اهلل عبـد بن األحمرى، محمد 
منشورة،  غير ماجستير ، رسالة(ميدانية دراسة)أبيا بمدينة الخاصة التربية مجمع في

 .التربية خالد، كمية الممك جامعة

 ،العـام التعميم في الجودة تحقيق مشكبلت(: م2117)حسن بن محمد بنت فايزة أخضر 
ــــــؤتمر ،(تحميميــــــة وصــــــفية دراســــــة) ــــــاح لمجــــــودة، الثــــــاني الم  الموقــــــع عمــــــى مت

https:upu.sa/files2/tiny-mce/plugins/0000/the%20paper. 

 ،عمـى وأثرىـا الجـامعي التعمـيم بمؤسسـات الجـودة ثقافة(: م2111) نصحي أحمد الباز 
 .71، ع18ربية، مجالع التربية مستقبل مجمة التغيير، مقاومة من الحد

 ،مــع إرســاءىا وأســموب مفيوميــا الشــاممة الجــودة إدارة(: م2117) رشــاد ريــاض البنــا 
 والعشـرون الواحـد السـنوي المـؤتمر المممكـة، مـدارس فـي تطبيقيـا في الوزارة توجيات
 العربيــــة ينــــاير، المممكــــة 25-24 مــــن الفتــــرة بالريــــاض المنعقــــد اإلعــــدادي لمتعمــــيم
 .السعودية

 ،العـالي التعمـيم فـي الجـودة وضـمان االعتماد(: م2117) العزيز عبد السيد البيواشى، 
 .المصرية النيضة مكتبة القاىرة،

 المســتقبل لمدرســة – الفعالــة المدرســية اإلدارة(: م2116) عائــل بــن قاســم ،الحربــي – 
 .القاىرة ،العربي الفكر دار ،والعشرين الحادي القرن في جديد لعالم جديدة مداخل
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 الثانويــة المدرســة ثقافــة لتطــوير مقتــرح تصــور(: م2116)عائــل بــن قاســم ربــي،الح 
 المــؤتمر الشــاممة، الجــودة إدارة مــدخل ضــوء فــي الســعودية العربيــة بالمممكــة العامــة
" العربـي والعـالم مصـر فـي التعمـيم ومنظومـة العولمة" عنوان تحت عشر الرابع السنوي
 المقارنـــة لمتربيـــة المصـــرية الجمعيـــة م،6/2116/ 22-21 مـــن الفتـــرة فـــي والمنعقـــد
 .  القاىرة ،العربي الفكر دار التعميمية، واإلدارة

 متـاح لمـاذا؟ اليمنية الجامعات في الجودة ثقافة نشر(: م2114) حسن خالد ،الحريري 
 http://www.algomhoriah.net/articles.shp?id=4: الموقع عمى

 ،ــداود  لتطبيــق واألكاديميــة اإلداريــة اتالمتطمبــ(: م2114) ســعد بــن المحســن عبــد ال
 ىيئـة أعضـاء يراىـا كمـا اإلسـبلمية سـعود بـن محمد اإلمام جامعة في الشاممة الجودة
 .23 ع التربوية، لمعموم خالد الممك جامعة مجمة ،"ميدانية دراسة" التدريس

 االجتماعيـة والخـدمات االجتماعيـة الخدمـة قـاموس(: م2111) شـفيق أحمد ،السكري، 
 .اإلسكندرية الجامعية، رفةالمع دار

 عصـر فـي الشـاممة الجـودة ثقافـة مكانـة(: م2112) دندن وصالح، أمين معين ،السيد 
 جامعــة ،"العولمــة عصــر فــي اإلدارة عولمــة" بعنــوان الــدولي العممــي المــؤتمر العولمــة،
 .طرابمس الجنان،

 ،الشـــاممة الجـــودة ثقافـــة(: م2111) درويـــش فتحـــي وعشـــيبة، أحمـــد جمـــال السيســـى 
 مجمـة ،واالعتمـاد التعمـيم جـودة ضـمان نظـام تطبيـق ضـوء عمـى العـام التعميم بمدارس
 . 69 ع ،18 مج العربية، التربية مستقبل

 ،ـــالمي المرجـــع(: م2117)مـــات ســـيفر ـــة الجـــودة، إلدارة الع ـــد ترجم  ، دارالعمـــري خال
 .القاىرة والتوزيع، لمنشر الفاروق

 ــدالشــافعي ــد ، أحم ــد عب ــاس، الســيد الحمي ــي الجــودة ثقافــة(: م2111) مــدمح ون  الفكــر ف
مكانية الياباني التربوي اإلداري  .1 ، ع2 التربية، مج مصر، مجمة في منيا االستفادة وا 

 قبـل التعمـيم بمؤسسـات الجـودة تحقيـق(: م2111)فـوزي ىالـة ،عيـد و أحمـد ،الشناوي 
، قالزقــازي جامعــة ونفســية، تربويــة دراســات مجمــة ،( مقتــرح تصــور) بمصــر الجــامعي

 .67 ع، 25 مج التربية، كمية

 ،ســماعيلو  حمــدون محفــوظ الصــواف  ثقافــة قــيم تــوافر مــدى(: م2111) عمــى عمــر ،ا 
 جامعــة مجمــة ،"الــدولي نينــوى فنــدق فــي حالــة دراســة" الفندقيــة المنظمــات فــي الجــودة
 . 9 ع ،1 مج ،العممية كرببلء
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 تحـت األول العربـي مرالمؤت ،العالي التعميم في الجودة(: 2117) سعيد محمد، الطاىر 
 13-9 مـن الفتـرة فـي المنعقـد" المسـتقبمية واألفاق التحديات العربية الجامعات" عنوان
 .المغربية المممكة، الرباط، م2117ديسمبر

 ،فــي الجــودة إدارة متطمبــات(: م2111) عــوني أحمــد أغــا، و رضــا أحمــد أكــرم الطويــل 
ــيم ــالي التعم ــي ثارىــاآو  الع ــة تحقيــق ف ــة دراســة امةالمســتد التنمي ــادات ألراء تحميمي  القي
 جـودة" عنـوان تحـت عـدن لجامعـة الرابـع العممي المؤتمر الموصل، جامعة في اإلدارية
 .عدن ،"المستدامة التنمية تحقيق نحو العالي التعميم

 ،الـوعي تنميـة فـي المـدارس مـديري إسـيام درجة(: م2112) مطر بن مرزوق الفيمى 
 بمحافظــة المــدارس مــديري نظــر وجيــة مــن العــام يمالتعمــ مــدارس فــي الجــودة بثقافــة
 .المكرمة مكة التربية، كمية القرى، أم جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة الميث،

 الجـودة مـدخل تطبيق(: م2111)السيد والبحيرى، السيد عوض بن القحطانى، منصور 
 ،ديالسـعو  العـالي التعمـيم وتطـوير مؤسسـات جودة ضبط في( Six Sigma)اإلحصائي

 .71، ع18العربية، مج التربية مستقبل مجمة

 ،واالعتمـاد الجـودة ضـمان مشـروعات تطبيـق أثر(: م2119) محمد مصطفى الكرداوى 
 المصـرية المجمـة المصـرية، بالجامعـات الشـاممة الجـودة ثقافـة ترسـيخ عمى األكاديمي
  .المنصورة جامعة التجارية، لمدراسات

 27 مـج ،العربـي الـوطن فـي الشـاممة الجـودة إدارة (:م2117) لمتربيـة العربية المجمة، 
 . 1 ع

 واالعتمـــاد التعميميـــة الجــودة نظـــام تطبيـــق(: م2118) حســن الراضـــي عبـــد ،المراغــى 
   القاىرة ،العربي الفكر دار ،الجامعي وقبل الجامعي التعميم لتطوير

 لجــودةا ثقافــة(: ت.د)العــام التعمــيم لتطــوير العزيــز عبــد بــن اهلل عبــد الممــك مشــروع 
 .السعودية العربية المممكة‘ التعميم فى الشاممة

 (: م2118)فيـيم خيـال، حسـن و أحمـد جـابر وبسـيونى، المبـروك بكـر أبـو ،المنصوري
 ،واإلعـبلم لمثقافـة العامـة الشعبية المجنة الشاممة، الجودة إدارة في الحديثة االتجاىات

 .لمنشر الكتاب دار ،1ط

 االعتمـاد نظـم إدارة فـي والعربيـة العالميـة التجارب(: م2119) محمد، سوزان ،الميدي 
ــي األكــاديمي ــيم مؤسســات ف ــالي التعم ــة الع مكاني ــادة وا  ــي منيــا اإلف  المــؤتمر مصــر، ف
 لممؤسســات األكـاديمي االعتمــاد" عنـوان تحــت( الرابـع العربــي – األول الـدولي)السـنوي
 . مصر ،(والمأمول الواقع) العربي والعالم مصر في النوعي العالي التعميم وبرامج
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 ،الجــامعي التعمــيم دار الشــاممة، والجــودة التعمــيم إدارة(: م2111)فــوزي محمــود بــدوى، 
 .اإلسكندرية

 ،جامعة في الشاممة الجودة إدارة لتطبيق مقترح تصور(: م2111) محمد أحمد برقعان 
 .تربية كمية أسيوط، جامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة ،موت حضر

 ،الجــودة إدارة تطبيــق نجـاح فــي التنظيميــة الثقافـة مكانــة(: م2111) مكمثــو  أم بوزيـان 
 . 8 ع ،اإلنسانية والعموم الحقوق مجمة ،االقتصادية المؤسسة في الشاممة

 ،الجـودة لمشـروع التـدريس ىيئـة أعضـاء تقيـيم(: م2111) السـعيد عمى فاطمة جمعة 
 مج العربية، مصر، ربيةالت مستقبل مجمة(، حالة دراسة) المصرية بالجامعات الشاممة

 . 62 ع ،17

 عـادة الشـاممة الجودة إدارة(: م2119) عباس إبراىيم والزىيرى، محمد ىنداوى حافظ  وا 
 لمنشـر العربيـة النيـل ىبة ،-عممية وخبرات نظرية رؤى – التعميم في العمميات ىندسة

 .القاىرة والتوزيع،

 واقعيــا المصــرية عــاتالجام فــي الجــودة ثقافــة(: م2113) محســب نــور نعمــة ،خــاطر 
 . التربية كمية طنطا، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة تفعيميا، وسبل

 التعمـيم مؤسسـات فـي الشـاممة الجـودة إدارة تطبيـق معوقـات(: م2116)راضى، ميرفـت 
 جامعـة، منشـورة غيـر ماجسـتير عمييا، رسـالة التغمب وسبل غزة محافظات في التقني

 .التربية غزة، كمية

 ،بمصـر، الجـامعي التعمـيم فـي الشـاممة الجـودة مؤتمرات(: م1998) صالح مراد زيدان 
 .األزىر جامعة التربية، كمية مجمة

 ـــو ـــة دراســـة(: 2118) عفـــت األســـتاذ ســـميم، من ـــؤلداء تقويمي ـــوظيفي ل ـــة ألعضـــاء ال  ىيئ
ومعاييرىــا،  الشــاممة الجــودة مفيــوم ضــوء عمــى حمــوان جامعــة التربيــة كميــة فــي التــدريس
، 14 الثالــث، مــج التربيــة، الجــزء كميــة، حمــوان واجتماعيــة، جامعــة تربويــة ســاتدرا مجمــة

 .2ع

 فـي الثانويـة المـدارس فـي التنظيميـة الثقافة مستوى(: م2113)القادر عبد محمد، عابدين 
 .  14 والنفسية، ع التربوية العموم مجمة، والمعممون اإلداريون يراه كما القدس محافظة

 ،لمؤسســات واالعتمــاد الجــودة(: م2111) محمــود ســعيد ،مرســى و عمــى محمــد عــزب 
ـــيم ـــات المقومـــات الجـــامعي التعم ـــة دراســـة) والمقترحـــات والمعوق ـــة ،(تحميمي ـــة مجم  كمي
 .4 ع ،21 مج ،اإلسكندرية جامعة التربية،
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 ،مكانيـــة الشـــاممة الجـــودة(: م2111) درويـــش فتحـــي عشـــيبة  التعمـــيم فـــي تطبيقيـــا وا 
 التعمــيم وتمويــل إدارة مــؤتمر فــي منشــور بحــث ،تحميميــة دراســة ،المصــري الجــامعي
 . العربية الجامعات اتحاد ،العالي

 ،ــى محســن عطيــة  صــفاء دار التــدريس، فــي والجديــد الشــاممة الجــودة(: م2119) عم
 .عمان، والتوزيع لمنشر

 وجيــة مــن الجــامعي التعمــيم جــودة تطبيــق مجــاالت(: م2117) وآخــرون عــادل ،عمــوي 
    ،13 مــج العربيــة، التربيــة مســتقبل مجمــة عـدن، بجامعــة التــدريس ىيئــة أعضــاء نظـر
 .44 ع

 ،فـي األزىريـة المعاىـد أداء لتطـوير مقتـرح تصـور(: م2116)الرءوف عبد ميسرة عمى 
 األزىـر، جامعـة منشـورة، غيـر ماجسـتير رسـالة الشاممة، الجودة مؤشرات بعض ضوء
 . اإلنسانية الدراسات كمية

 ،فـــي الشـــاممة الجـــودة نظـــام تطبيـــق متطمبـــات(: م2112) الســـيد محمـــد ىالـــة عمـــار 
 غير دكتوراه رسالة العالمية، الخبرات بعض ضوء في مصر في الكبار تعميم مؤسسات
 .بنيا التربية كمية بنيا، جامعة منشورة،

 ،ـــــة، المعرفـــــة دار االجتمـــــاع، عمـــــم قـــــاموس( ت.د) عـــــاطف محمـــــد غيـــــث  الجامعي
 .اإلسكندرية

 دارة المنظــوم مــدخلال(: م2114) فــاروق أمــين ،فيمــي  فــى الشــاممة الجــودة وضــبط وا 
 والتعمـيم التـدريس فـي المنظـومى المـدخل حـول الرابع العربي المؤتمر ،التعميم منظومة
 تـدريس تطـوير مركـز شـمس، عين جامعة ،م2114 أبريل 4-3 من الفترة في المنعقد
 . العموم

 ،ــد ــة،ا المؤسســات فــي األداء جــودة تقــويم(: م2111) شــاكر سوســن مجي  دار لتعميمي
 .عمان ،والتوزيع لمنشر صفاء

 ،ثقافـة لتنميـة مقتـرح الكترونـي تـدريبي برنـامج فاعميـة(: م2111) محمود نيمة محمد 
 غيـــر ماجســـتير رســـالة ،القوميـــة المعـــايير ضـــوء فـــي العـــام التعمـــيم لمعممـــي الجـــودة
 . التربوية والبحوث الدراسات معيد القاىرة، جامعة منشورة،

 ،أعضــاء لــدى الجــودة ثقافــة لتنميــة مقتــرح تصــور(: م2119) فخــري مديحــة محمــود 
-األول الــدولي)الســنوي المــؤتمر ،- حمــوان بجامعــة حالــة دراســة – التــدريس ىيئــة
 العــالي التعمــيم وبــرامج لمؤسســات األكــاديمي االعتمــاد" عنــوان تحــت( الرابــع العربــي
 التربيـة كميـة ،لمنصـورةا جامعـة ،("والمـأمول الواقـع) العربـي والعـالم مصـر في النوعي
 . النوعية
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 ،التربـــوي الفكـــر فـــي واالعتمـــاد الجـــودة ثقافـــة(: م2111) أحمـــد محمـــد الســـيد نـــاس 
مكانية المعاصر  دراسات مصر، في التربوي االعتماد نظام تطوير في منيا االستفادة وا 
 .69ع الزقازيق، جامعة التربية، كمية مجمة ونفسية، تربوية
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