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مستخلص البحث :
هدف البحث التعرف على مدى تطبيق ادارة الجودة الشاملة في كلية التربية
االساسية – جامعة ديالى من وجهة نظر رؤساء االقسام وقد استخدمت الباحثة المنهج
الوصفي التحليلي لجمع البيانات من خالل استمارة استبيان اعدت لهذا الغرض تكونت من
(  ) 6مجاالت وضمت (  )23فقرة موزعة على المجاالت ومن خالل جمع وتحليل
البيانات كانت النتائج كما ياتي-:
يتبين ان جميع المجاالت تم تطبيقها اذ ضمت المجاالت (  ) 23فقرة موزعة على
(  ) 6مجاالت وتطبق من هذه الفقرات (  ) 32لكونها حصلت على وسط مرجح ووزن
مئوي مسا ٍو او اعلى من الوسط المرجح والوزن المئوي للمجال و (  ) 9فقرات لم تطبق
لكونها حصلت على وسط مرجح ووزن مئوي أقل من الوسط المرجح والوزن المئوي
للمجال  ،لذا تعد جميع المجاالت مطبقة اي ان ادارة الجودة الشاملة مؤداة في كلية التربية
االساسية – جامعة ديالى وفقا ً لمقياس هذا البحث .
وفي ضوء النتائج التي تم التوصل اليها توصي الباحثة باالتي -:
 -1ضرورة التأكيد على الفقرات التي لم تطبق لكونها مهمة في االدارة وذلك لتحسين
االداء الجامعي .
 -3ضرورة تحسين االداء الجامعة من خالل جدية االدارة وبالتالي تحسين المخرج .
 -2التأكيد على التعاون في العمل إلنجاحه بالشكل االمثل وبوقت أقل .
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The Extent of Applying Comprehensive Quality Management at
the College of Basic Education / University of Diyala from the
Viewpoints of the Heads of the Departments
Inst. Israa Akif Ali, (Ph.D.)
Abstract :
The research aimed at identifying the extent of applying
comprehensive quality management at the College of Education /
University of Diyala from the viewpoints of the heads of the
departments. The researcher used descriptive and analytical method
for data gathering through a questionnaire constructed for the
current purpose , the questionnaire contained six aspects, the aspects
included 32 items distributed on previously mentioned aspects.
Through collecting and analyzing data, the results showed that 23
items were achieved cause it gained weighted mean and weighted
percentile were equal or higher than the average of weighted mean
and weighted percentile of the aspect. While 9 items were not
achieved cause it gained weighted mean and weighted percentile
were lower than the average of weighted mean and weighted
percentile of the aspect. So it concluded that the comprehensive
quality management was carried out at the College of Education /
University of Diyala according to the current research's scale.
In the light of the results , the researcher recommended the
following;
1The necessity of emphasizing on the items that did not apply
as important in management so as to improve the academic
performance.
2- The necessity of improving the academic performance through
serious management and thereby improving output.
3- The emphasis on work cooperation to make it a success and
optimally less time.
: مشكلة البحث
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تعتبر مفردة الجودة الشاملة من المفردات المعاصرة حيث تعبر عن أحدث توجه
فكري اداري معاصر إذ بينت االدبيات ان اصول مفردات الجودة الشاملة ترجع الى
الرواد األمريكيين وهم ( ديمنج وستيوارت وكروسبي وجوران ) وهم من وضع اسس
ومبادئ الجودة الشاملة ( حجي : 3001 ،ص ) 213وطبقت في مجال الصناعة والتجارة
ثم قامت المملكة المتحدة بنقل هذا المفهوم الى مجال التعليم وطبقت معايير مع بداية
التسعينات من القرن الماضي وبهذا اصبح التعليم في اوربا والواليات المتحدة االمريكية
واليابان مجاالً لدراسة الجودة  (.الببالوي :1996 ،ص ) 6-3ومن هنا دخلت الجودة
الشاملة في ادارة معظم المؤسسات الفعالة في العالم ومن بينها مؤسسات التعليم وأثبتت
فاعليتها في كونها ( القوة الدافعة المطلوبة لدفع نظام التعليم والنظام الجامعي بكل فعالية
ليحقق أهدافه ورسالته المنوطة به من قبل المجتمع ) (أحمد:3001،ص ، )133أي لكي
نفعل دور الجامعة في قيادة التغيير ينبغي تطبيق هذا النظام لضمان مخرجات مؤهلة لقيادة
تنمية المجتمع ولكون كلية التربية االساسية تعد مخرجاتها من المخرجات المؤثرة
والفعالية في المجتمع برزت مشكلة البحث الحالي في معرفة مدى تطبيق أدارة الجودة
الشاملة في كلية التربية االساسية – جامعة ديالى من وجهة نظر رؤساء االقسام وما هي
أهم المفاصل التي تعاني من الضعف في االداء وما هي اسباب هذا الضعف .
أهمية البحث :
تعني ادارة الجودة الشاملة االتقان والتحسين في المخرجات وهذا يسبقه تحسين في
المدخالت والعمليات الي عمل أو مؤسسة كانت وهذا مما دفع العديد من الدول الى
دراسة مخرجاتها ومن ثم تحسين المدخالت والعمليات لكي يتحسن المخرج ويتماشى مع
متطلبات العصر وهذا في جميع الميادين ومن هذه الميادين التعليم الذي بدء بتطبيق مفهوم
ادارة الجودة الشاملة من تسعينات القرن الماضي على الكليات والجامعات ( .الخطيب
: 3001،ص ) 362وذلك لتفعيل دور الجامعة في قيادة التغيير لضمان مخرجات مؤهلة
لقيادة التنمية المجتمعية (إذ أن ادارة الجودة غدت تستخدم بفعالية في متابعة االداء
ولتخفيض الهدر في الوقت الالزم النجاز االعمال استخدام أساليب حديثة تنسجم مع
التطور في االهداف واالوليات والتقنيات المعاصرة  ،فضالً عن التعليم والتدريس المستمر
لرفع الكفايات المهنية وتحديدها وتجويدها ) ( ياغي :1992،ص ) 1ومن هنا تبرز أهمية
البحث الحالي في كون الجامعات ومن ضمنها جامعة ديالى وبجميع ما فيها من كليات
ومنها كلية التربية االساسية تسعى الى تطبيق ادارة الجودة الشاملة كون جودة التعليم
العالي مطلبا ً مهما ً في عالم يمر بالتطور بشكل مستمر لذا علينا أن نكشف عن مدى تطبيق
ادارة الجودة الشاملة في كلية التربية – جامعة ديالى كي نعرف هل المخرجات ستسهم في
تنمية وبالتالي الوقوف على المجاالت التي تعاني من ضعفا ً في تطبيقها لغرض تشخيصها
والعمل على تفعيلها لتحقيق الجودة .
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هدف البحث :
تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على مدى تطبيق ادارة الجودة الشاملة في كلية التربية
االساسية – جامعة ديالى من وجهة نظر رؤساء االقسام وتشخيص المجاالت المدارة
بشكل جيد والتي تعاني من الضعف للعمل على معالجة الضعف لرفع الجانب االداري
بشكل يرتقي بالجامعة لمستويات اعلى .
حدود البحث :
تحددت الدراسة الحالية بما يلي -:
 -1الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  3013 – 3012م .
 -3كلية التربية االساسية – جامعة ديالى .
 -2رؤساء االقسام في كلية التربية االساسية .
تحديد المصطلحات :
 -1الجودة -: Quality
عرفها درباس (  (( ) 1993عملية ادارية (استراتيجية أدارية ) ترتكز على مجموعة
من القيم وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي نتمكن في اطارها من توظيف مواهب
العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو ابداعي لتحقيق
التحسين المستمر للمنظمة )) (درباس  :1993 ،ص) 33
عرفها الشافعي والسيد ( (( ) 3002قدرة االدارات التعليمية في مستوياتها ومواقعها
المختلفة على أداء اعمالها بالدرجة التي تمكنها من تخريج خريجين يمتلكون من
المواصفات ما يمكنهم من تلبية احتياجات التنمية في مجتمعهم طبقا ً لما تم تحديد من
اهداف ومواصفات لهؤالء الخرجيين)) ( .الشافعي ) 22 :3002،
وعرفها المالح (  (( ) 3003انها اسلوب تطوير شامل ومستمر في االداء يشمل
مجاالت العمل التعليمي كافة فهي عملية ادارية تحقق اهداف كل من سوق العمل
والطالب اي انها تشمل جميع وظائف المؤسسات التعليمية ونشاطاتها وليس في انتاج
الخدمة فحسب ولكن في توصيلها االمر الذي ينطوي حتما ً على تحقيق رضا الطالب
وزيادة ثقافتهم وتحسين مركز المؤسسة التعليمية محليا ً وعالميا وزيادة نصيبها في سوق
العمل )) ( المالح  : 3003 ،ص)22
عرفها عوض هللا ((( ) 3010انها مفهوم ديناميكي متعدد االبعاد والمستويات يعتمد الى
حد كبير على السياق  Contextالذي يطبق فيه نظام الجودة وعلى رسالة المؤسسة
واهدافها والظروف والمستويات داخل النظام )) ( عوض هللا  :3010 ،ص.) 30
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 -1إدارة الجودة الشاملة Comprehensive Quality Management ( C -:
)QM
عرفها  (( )1989( Crosbyبانها طريقة منهجية منظمة لضمان تطبيق
النشاطات التي تم التخطيط لها مسبقا ً دون الوقوع في االخطاء وبالتوظيف االمثل لتعزيز
السلوكيات المطلوبة))( ) Crosby ,1989: P19
عرفها الشهاري ( (( ) 3003هي فلسفة ادارية لقيادة الجامعة تركز على اشباع
حاجات الطالب والمستفيدين وتحقيق نمو الجامعة وتوصلها الى اهدافها وهي تضمن
الفاعلية العظمى والكفايات المرتفعة في الحقل العلمي والبحثي التي تؤدي في النهاية الى
التفوق والتميز وتشمل الجودة جميع الكليات واالدارات والعاملين ))( الشهاري: 3003،
ص) 223
عرفها العطار ( (( ) 3006انها ثقافة تهتم بالتركيز على خطوات اجرائية تدريجية
تعني بمجموعة من المعايير واالجراءات التي يهدف تنفيذها واالخذ بها الى التحسين
المستمر لدى الطلبة والمعلمين والمديرين وجميع العاملين في الجامعات)) ( العطار ،
 : 3006ص.) 9
 -2رئيس القسم -:
عرفه الحولي ( (( ) 3003هو عالم مختص في جانب من جوانب المعرفة
االنسانية يغلب عليه االستقالل والفردية  ،وقائد تربوي يعمل بطريقة ديمقراطية مع
جماعة صغيرة من اعضاء هيئة التدريس ويحرص على تنمية والئهم للقسم مع زيادة
انتاجيتهم االكاديمية )) ( الحولي  : 3003 ،ص) 12
الفصل الثاني
الدراسات السابقة :
نظراً لما لهذه الدراسة من أهمية لذا سأسعى إلبراز ملخصات لبعض الدراسات التي تتعلق
بموضوع الدراسة الحالية.
الدراسات العربية -:
 -1دراسة عيسى  ( ) 3002 ( -:تقدير درجة امكانية تطبيق بعض مفاهيم ادارة
الجودة الشاملة في كليات التربية في سلطنة عمان )
هدفت الدراسة الى القاء المزيد من االيضاح حول مفاهيم ادارة الجودة الشاملة
وتحديد اهم الركائن التي تقوم عليها تلك االدارة  ،وتقييم فرص تطبيقها في كليات التربية
بسلطنة عمان .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واستخدم اداة االستبيان والتي
شملت سبعة مجاالت من مجاالت الجودة الشاملة طبقت على االداريين واعضاء هيئة
التدريس في كليات التربية بسلطنة عمان .وتوصلت الدراسة الى نتائج منها -:
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ان كليات التربية في سلطنة عمان تعاني من بعض المعوقات في تطبيق مفاهيم ادارة
وقصور ادارة الكليات على
الجودة الشاملة كظهور مقاومة التغير داخل كليات التربية
التخطيط االستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة بما يكفي لتلبية حاجات هذه الكليات .
(عيسى :3002 ،ص) 23-63
 -3دراسة الحجار ( () 3003تقييم االداء الجامعي من وجهة نظر اعضاء الهيئة
التدريسية بجامعة االقصى في ضوء مفهوم ادارة الجودة الشاملة )
هدفت الدراسة الى تقييم مستوى االداء الجامعي بفلسطين في ضوء مفهوم الجودة
الشاملة  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي إذ تم استخدام استبانة مكونة من ( 30
) فقرة موزعة على سبعة مجاالت وقد طبيق على عينة عشوائية قدرها ( ) 132عضواً
من الهيئة التدريسية  ،وتوصلت الدراسة الى النتائج االتية -:
 -1ان المستوى العام لألداء الجامعي يع ّد دون المستوى االفتراضي المطلوب .
 -3ان القيادة الجامعية كانت تسلطية في صناعة القرارات تجاه العاملين فيها.
 -2ان التخطيط الجامعي بمستوى جيد بسبب تأسيس عمادة متخصصة في ذلك.
 -3اداء الجامعة في مجال المعلومات وتحليلها كان ضعيفا ً .
 -3العمل على اشباع رغبات وحاجات كل من لهم عالقة بالجامعة من المجتمع المحلي
.
 -6اعتماد نظام تكنولوجيا المعلومات باستناد الى المنهج التقني الحديث .
( الحجار  : 3003 ،ص ) 330-302
الدراسات االجنبية :
 -1دراسة  ( ) 1996 ( Helmut De Ruderإدارة الجودة الشاملة وطرق قياسها
وتطويرها في التعليم العالي بالمانيا )
هدفت الدراسة الى التعرف على مفهوم وخصائص وأدوات الجودة الشاملة وطرق
الدراسة قد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي وذلك لمجموعة من الجامعات والكليات
في التعليم العالي االلماني .
وتوصلت الدراسة الى نتائج منها -:
 -1زيادة اهتمام التعليم العالي بالجودة في التسعينات وذلك من خالل المقارنة بين
المدخالت والمخرجات .
 -3تزداد المنافسة كلما كان معيار الكفاءة هو االساس في تعيين الجودة.
 -2كلما زادت الجودة في االداء ازداد تحسين مستوى العملية التعليمية .
) ) Helmut , 1996: p112-135
 -3دراسة  ( ) 1999 ( Mancinoنموذج متعدد االوجه إلدارة الجودة الشاملة في
الجامعات العامة االيطالية )
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هدفت الدراسة الى وضع منهج لتحقيق ادارة الجودة الشاملة في الجامعات
الحكومية االيطالية وذلك عقب ايالء االهمية القصوى بمفاهيم االداء واالدارة الذاتية
والمنافسة وحاجات الطالب والمستفيدين من الجامعة  .وقد تم استخدام الباحث المنهج
الوصفي التحليلي واعتمد على االدب التربوي في التوصيل الى نموذج متعدد االوجه
مراعيا ً االختالف في الجودة المتعلقة بالطلبة كمخرجات اساسية من النظام الجامعي
وكذلك الجودة االجتماعية لعدم االستقرار الخارجي والتي تؤدي بدورها الى مخرجات
مختلفة  .االّ أنه يمكن االستفادة من تطبيق النموذج المتعدد االوجه إلدارة الجودة الشاملة
لدى الجامعات االيطالية بشكل عام بشرط ان تلتزم االدارات العليا بما جاء في النموذج
وخاصة فيما يتعلق بتحقيق رغبات الطلبة  .وقد اعتمد الباحث منهج البحث الوصفي
التطبيقي إذ اشتملت العمليات المستخدمة لتطبيق مدخل (  ) T.Q.Mتدريب االداريين
والمعلمين الذين ال يزالون في الخدمة أو أكاديمية قيادة المنطقة التعليمية .
وتوصلت الدراسة الى النتائج االتية -:
أن هناك فوائد في استخدام من خالل انتشار ثقافة الجودة فيها وتغييراً بسيطا ً طرأ على
الموظفين ومدخل في تلك الوالية  .وعالوة على ذلك اشار مقدمو المعلومات الى ان االباء
والمجتمع يشعرون برضا كبير تجاه المنطقة التعليمية .
( ) Mancino , 1999 : p30-31
الفصل الثالث ( اجراءات البحث )
لكي يتم الحصول على النتائج في الدراسة الحالية لذا البد من القيام بالعديد من
االجراءات االزمة لذلك وكاالتي -:
أوالً  -:مجتمع البحث -:
يضم مجتمع البحث الحالي رؤساء االقسام في كلية التربية االساسية جامعة ديالى
للعام الدراسي  3013 – 3012م .
ثانيا ً  -:عينة الدراسة -:
تكونت عينة الدراسة من جميع افراد المجتمع وهم رؤساء االقسام في كلية التربية
االساسية جامعة ديالى للعام الدراسي  3013- 3012م والبالغ عددهم (  ) 10رؤساء
اقسام .
ثالثاً -:اداة البحث -:
سيتم استخدام االستبانة كأداة للبحث الحالي يتم من خاللها التعرف على مدى تطبيق
إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية االساسية من وجهة نظر رؤساء االقسام وقد تم اتباع
الخطوات التالية -:
 -1تم تحديد هدف الدراسة وهو معرفة مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلية
التربية االساسية – جامعة ديالى من وجهة نظر رؤساء االقسام .
 -3االستفادة من الدراسات السابقة في هذا المجال .
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 -2توجية استبيان مفتوح الى رؤساء االقسام .
 -3جمع البيانات وتبويبها وصياغتها باستبانة اولية .
 -3التاكد من صدق وثبات االداة وكما يأتي -:
أ -:صدق االداة -:
تم التأكد من صدق االداة عن طريق معرفة صدقها الظاهري لالداة وذلك بعرض االداة
على ذوي االختصاص وذوي الخبرة في مجال ادارة الجودة الشاملة والبالغ عددهم ( 10
) في مجال فلسفة التربية والتربية وعلم النفس .
ب -:ثبات االداة -:
تم تقدير الثبات لالداة وذلك من خالل عرض االداة على عينة استطالعية وهم رؤساء
االقسام السابقين والبالغ عددهم (  ) 10ثم اعادة االستبانة مرة اخرى بعد مرور اسبوعين
ومن ثم حساب معامل االرتباط وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين المرتين وكانت
نسبة معامل االرتباط  %23وهي نسبة جيدة لثبات االداة وبهذا تكون االداة جاهزة .
وبهذا اصبحت االداة المعدة من قبل الباحثة جاهزة لجمع المعلومات أو البيانات المطلوبة .
رابعا ً  -:تطبيق االداة -:
تم تطبيق االداة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  3013 – 3012م
حيث تم توزيع االداة على عينة البحث والمتمثلة في رؤساء االقسام في كلية التربية
االساسية – جامعة ديالى .

خامسا ً  -:الوسائل االحصائية -:
تم استخدام الوسائل ادناه لمعالجة البيانات وهي -:
-1معامل ارتباط بيرسون
( البياتي وزكريا  :1922 ،ص ) 122
-3الوسط المرجح -:
-2الوزن المئوي للفقرات -:
الدرجة القصوى  -:أعلى درجة في المقياس الرباعي الذي تضمنه المقياس الحالي وهو (
.)3
الفصل الرابع
209

سيضم الفصل الحالي عرض ألهم النتائج التي تم التوصل اليها وتفسيرها وأهم التوصيات
والمقترحات علما ً أنه
 -1تم تحديد مستوى التطبيق لكل مجال من المجاالت في االستبيان والفقرات اذ تم
حساب الوسط المرجح والوزن المئوي لكل مجال من المجاالت ولكل فقرة من الفقرات .
 -3تعد الفقرة مطبقة اذا ساوت أو تجاوزت الوسط المرجح والوزن المئوي للمجال
الذي توجد ضمنه واذا لم تتجاوز تعد غير مطبقة  ،وكما سيتم عرضه ادناه .
 -2يعد المجال مطبق اذا كانت نصف او اكثر من فقراته مطبقة .

أوالً عرض النتائج-:
 -1مجال سياسة قبول الطلبة -:
الجدول رقم ( ) 1
جدول يوضح االوساط المرجحة واالوزان المئوية لمجال سياسة قبول الطلبة
المجال األول  -:سياسة قبول
الطالب

تطبق بدرجة

ت

الفقرة

2
1
0
4

القسم مسؤول عن اختيار الطلبة 1
الذين يدرسون فيه.
القسم يراعي دافعية واستعداد 1
الطلبة للدراسة فيه .
القسم مسؤول عن نسبة التسرب 2
والرسوب فيه.
يعد القسم من االقسام الناجحة اذا 5

كبيرة

متوسطة

2
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ال
ضعيفة تطبق
5
1

الوسط الورن
المرجح المئوي
51
1

6

1

صفر

0

55

1

0

4

1

51

1

2

صفر

0.6

01

 كان المخرج جيداً. 5يقوم القسم بتوفير الخدمات للطلبة 2
 وفي كثير من المجاالت. 6يقوم القسم بتقويم اداء سنوي صفر
 نسبة المسجلين الى المتخرجين20
الوسط المرجح والوزن المئوي للمجال

4

5

صفر

1.6

65

6

4

صفر

1.6

65

12

25

0

1.6

65

يتضح من الجدول أعاله أن مجال سياسة قبول الطلبة حصل على وسط مرجح مقداره (
 ) 3.6ووزن مئوي مقداره (  ) 63وضم مجال سياسة قبول الطلبة ( )6فقرات (  )3منها
مساو او اعلى من الوسط المرجح
طبقت لكونها حصلت على وسط مرجح ووزن مئوي
ِ
والوزن المئوي للمجال والفقرتين هما (  ) 2 ، 1لم تطبق كونها حصلت على وسط مرجح
ووزن مئوي اقل وبهذا يعد المجال مطبق .

ثانياً -:المجال الثاني  -:الخدمات التي تقدم للطالب
الجدول رقم () 0
جدول يوضح االوساط المرجحة واالوزان المئوية لمجال الخدمات التي تقدم للطالب
المجال الثاني  -:الخدمات التي تقدم
للطالب

ت
-2
-1
-0
-4

تطبق بدرجة
الفقرة
كبيرة متوسطة
يوفر القسم المختبرات والمالعب صفر 4
والقاعات الدراسية للطلبة.
يوفر القسم المراكز الترفيهية صفر 1
للطلبة ضمن القسم.
5
يوفر القسم أماكن للدراسة 2
والمراجعة والبحث العلمي.
يوفر القسم كافة المستلزمات صفر 6
واالدوات التي تساعد في الدراسة
.
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ضعيفة
6

ال
تطبق
صفر

الوسط الوزن
المرجح المئوي
61
1.4

5

0

2.0

45.5

1

1

1.5

61.5

0

2

1.5

61.5

 -5يوفر القسم جميع المستلزمات 2
والمرافق الصحية للطلبة.
1
الوسط المرجح والوزن المئوي للمجال

4

5

صفر

1.6

65

12

12

6

1.0

55.5

يتضح من الجدول أعاله أن مجال الخدمات التي تقدم للطالب حصل على وسط
مرجح مقداره (  ) 3.2ووزن مئوي مقداره (  ) 32.3وضم مجال الخدمات التي تقدم
للطالب (  )3فقرات (  )3منها طبقت لكونها حصلت على وسط مرجح ووزن مئوي
مساو او اعلى من الوسط المرجح والوزن المئوي للمجال وفقرة هي (  ) 3لم تطبق
ِ
لكونها حصلت على وسط مرجح ووزن مئوي اقل وبهذا يعد المجال مطبق .

ثالثاً -:المجال الثالث  -:المنهج والتدريس -:
الجدول رقم ( ) 4
جدول يوضح االوساط المرجحة واالوزان المئوية لمجال المنهج والتدريس
المجال الثالث  -:المنهج والتدريس

تطبق بدرجة
الفقرة
ت
كبيرة متوسطة
1
 -2يشرك القسم الطلبة في تحديد بعض 2
المواد الدراسية .
5
 -1تقديم مناهج مالئمة لمتطلبات سوق 2
العمل وبيئة الطالب .
4
 -0تقديم مناهج تكون قادرة على 1
استيعاب متغيرات العصر .
1
 -4تقديم مناهج تنمي التفكير الناقد 4
والتفكير العلمي لطالب .
5
 -5تقديم مناهج تساعد الطالب على حل 4
المشكالت .
28
21
الوسط المرجح والوزن المئوي للمجال
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ضعيفة
0

ال
تطبق
4

الوسط الوزن
المرجح المئوي
51
1

0

2

1.6

65

4

صفر

1.8

51

4

صفر

0

55

2

صفر

0.0

81.5

25

5

1.5

65.5

يتضح من الجدول أعاله أن مجال المنج والتدريس حصل على وسط مرجح مقداره
(  ) 3.2ووزن مئوي مقداره (  ) 62.3وضم مجال المنهج والتدريس (  )3فقرات ( )2
مساو او اعلى من الوسط
منها طبقت لكونها حصلت على وسط مرجح ووزن مئوي
ِ
المرجح والوزن المئوي للمجال وفقرتين هما (  )3 ، 1لم تطبقا لكونهما حصلت على
وسط مرجح ووزن مئوي اقل وبهذا يعد المجال مطبقا ً .

رابعاً -:المجال الرابع  -:الهيئة التدريسية -:
الجدول رقم ( ) 5
جدول يوضح االوساط المرجحة واالوزان المئوية لمجال الهيئة التدريسية
المجال الرابع  -:الهيئة التدريسية

ت
-2
-1
-0
-4

تطبق بدرجة
الفقرة
كبيرة متوسطة
1
أن يكون عدد أعضاء الهيئة 5
التدريسية كافياً ومتالئما ً مع عدد
الطالب في القسم.
5
أن يكون أعضاء الهيئة التدريسية 4
متدربين على تطوير الذات
بالحصول على مستجدات المنهج
5
أن يكون أعضاء الهيئة التدريسية 4
ذوي قدرة على التعامل الجيد مع
الطلبة .
4
أن يكون أعضاء الهيئة التدريسية 5
مساهمين في مشاريع خدمة
المجتمع
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ضعيفة
0

ال تطبق الوسط الوزن
المرجح المئوي
81
0.1
صفر

2

صفر

0.0

81.5

2

صفر

0.0

81.5

2

صفر

0.4

85

 -5أن يكون أعضاء الهيئة التدريسية 5
قادرين على العطاء في كل وقت
وكيفما تطلب الموقف.
10
الوسط المرجح والوزن المئوي للمجال

1

0

صفر

0.1

81

28

0

صفر

0.1

81

يتضح من الجدول أعاله أن مجال الهيئة التدريسية حصل على وسط مرجح مقداره (
 )2.3ووزن مئوي مقداره (  ) 20وضم مجال الهيئة التدريسية (  )3فقرات طبقت
مساو او اعلى من الوسط المرجح
جميعها لكونها حصلت على وسط مرجح ووزن مئوي
ِ
والوزن المئوي للمجال .

خامساً -:المجال الخامس-:االمكانات المادية -:
الجدول رقم ( ) 6
جدول يوضح االوساط المرجحة واالوزان المئوية لمجال االمكانات المادية
المجال الخامس-:االمكانات المادية

ت
-2
-1
-0
-4
-5

تطبق بدرجة
الفقرة
كبيرة متوسطة
4
مراعاة راحة الطلبة في انشاء 4
المباني.
4
توفير المكتبات وورش العمل 1
واالنترنت والمالعب والمختبرات
واالنشطة .
5
توفير مساحات كافية لكل طالب اثناء 1
الدراسة .
5
دراسة مساحة المباني مع كثافة 2
الفصل الدراسي لكل قسم .
5
توفير المناهج الدراسية للتخفيف 0
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ضعيفة
1

ال تطبق الوسط الوزن
المرجح المئوي
81
0.1
صفر

4

صفر

1.8

51

0

صفر

1.0

51.5

4

صفر

1.5

65.5

2

2

0

55

عن كاهل الطالب .
 -6توفير االجهزة المختبرية لكل طالب 4
على حدى لالستفادة من الجانب
التطبيقي للمواد الدراسية .
26
الوسط المرجح والوزن المئوي للمجال

1

4

صفر

0

55

15

28

2

1.0

51.5

يتضح من الجدول أعاله أن مجال االمكانات المادية حصل على وسط مرجح مقداره (
 ) 3.9ووزن مئوي مقداره (  ) 23.3وضم مجال االمكانات المادية ( )6فقرات ( )3
مساو او اعلى من الوسط
منها طبقت لكونها حصلت على وسط مرجح ووزن مئوي
ِ
المرجح والوزن المئوي للمجال وفقرتين هما (  )3 ، 3لم تطبقا لكونهما حصلتا على وسط
مرجح ووزن مئوي اقل وبهذا يعد المجال مطبقا ً .

سادساً -:المجال السادس – أدارة القسم -:
الجدول رقم ( ) 5
جدول يوضح االوساط المرجحة واالوزان المئوية لمجال أدارة القسم
المجال السادس – أدارة القسم

ت
-2
-1
-0

-4

تطبق بدرجة
الفقرة
كبيرة متوسطة
6
هل القسم ملتزم بمعايير الجودة 0
الشاملة .
4
هل اختار القسم االداريين وفق 2
معايير الجودة الشاملة .
2
هل يدرب القسم االداريين واعضاء 0
هيئة التدريس بشكل دوري كي
يكونوا قادرين على القيام بأعمالهم
بشكل ايجابي.
4
هل يعمل القسم على تقوية العالقات 5
االنسانية والروح المعنوية للعاملين.
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ضعيفة
2

ال تطبق الوسط الوزن
المرجح المئوي
81
0.1
صفر

4

2

1.5

61.5

5

2

1.6

65

2

صفر

0.4

85

 -5هل االداريون يتفاعلون مع افراد 5
المجتمع المحلي .
25
الوسط المرجح والوزن المئوي للمجال

4

2

صفر

0.4

85

20

21

1

0

55

يتضح من الجدول أعاله أن مجال أدارة القسم حصل على وسط مرجح مقداره ( ) 2
ووزن مئوي مقداره (  ) 23وضم مجال أدارة القسم (  )3فقرات (  )2منها طبقت لكونها
مساو او اعلى من الوسط المرجح والوزن المئوي
حصلت على وسط مرجح ووزن مئوي
ِ
للمجال وفقرتين هما (  ) 2 ، 3لم تطبقا لكونهما حصلتا على وسط مرجح ووزن مئوي
اقل وبهذا يعد المجال مطبقا ً .
ثانيا ً -:تفسير النتائج -:
من النتائج التي تم عرضها يتبين ان جميع المجاالت تم تطبيقها اذ ضمت المجاالت ( 23
) فقرة موزعة على (  ) 6مجاالت وتطبق من هذه الفقرات ( ) 32كونها حصلت على
وسط مرجح ووزن مئوي مسا ٍو او اعلى من الوسط المرجح والوزن المئوي للمجال و (
 ) 9فقرات لم تطبق لكونها حصلت على وسط مرجح ووزن مئوي أقل من الوسط
المرجح والوزن المئوي للمجال  ،لذا تعد جميع المجاالت مطبقة اي ان ادارة الجودة
الشاملة مؤداة في كلية التربية االساسية – جامعة ديالى وفقا ً لمقياس هذا البحث وبشكل
جيد إذ يتبين أن مستوى االدارة في الكلية جيد إذ يكون  21.223وهي نسبة الفقرات
المطبقة بالنسبة للفقرات الكلية وهي نسبة جيدة إلدارة الجودة الشاملة في كلية التربية
االساسية وبهذا تم تحقيق هدف الدراسة الحالية .
ثالثاً-:االستنتاجات -:
في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها نستنتج ما يأتي -:
-1ال يوجد مجال لم يطبق بشكل كامل ولم يدار بشكل جيد .
-3وجود فقرات لم تطبق في المجاالت المحددة وبعدد (  ) 9فقرات موزعة على المجاالت
لذا يجب االهتمام بها للرقي باإلدارة في الجامعة .
-2يعتبراداء كلية التربية االساسية اداء جيد بالنسبة للنتائج التي تم التوصل اليها اذ جميع
النتائج تعد مطبقة ونسبة التطبيق الكلية هي  21.223وبهذا تعد أدارة الجودة الشاملة
مؤداة بشكل جيد .
رابعاً -:التوصيات -:
في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها توصي الباحثة باالتي -:
216

ضرورة التأكيد على الفقرات التي لم تطبق لكونها مهمة في االدارة وذلك لتحسين
-1
االداء في الكلية واالرتقاء بالكلية بمستويات أعلى أن شاء هللا .
 -3ضرورة االرتقاء باألداء في كلية التربية االساسية وذلك لتحسين المخرج.
 -2ضرورة التعاون بين االقسام ومديرية التربية وذلك لتطوير مناهجها وفق تطوير
المناهج في مديرية التربية .
 -3ضرورة الدقة والسرعة في انجاز االعمال ودعم العمل الجماعي ماديا ً ومعنويا ً من
أجل انجاح العمل االداري في الكلية.
خامسا ً  :المقترحات -:
في ضوء النتائج تقترح الباحثة االتي -:
 -1عمل دراسة مماثلة لمعرفة مدى تطبيق ادارة الجودة الشاملة من وجهة نظر رؤساء
الوحدات االدارية في رئاسة الجامعة وبيان مدى تعاون الكليات معها .
 -3عمل دراسة مماثلة لمعرفة مدى تطبيق ادارة الجودة الشاملة من وجهة نظر
معاوني العمداء في كليات الجامعة .
المراجح العربية-:
 -1أحمد  ،مروة  : ) 3001 ( ،مجاالت تطبيق جودة التعليم الجامعي من وجهة نظر
اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات االردنية  ،مجلة اتحاد الجامعات العربية  ،العدد 29
 ،ص . 123 – 133
 -3البيالوي  ،حسن حسين  : ) 1996 ( ،ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي،
مؤتمر التعليم العالي في مصر وتحديات القرن العشرين  ،جامعة المنوفية  ،مصر .
 -2البياتي  ،عبد الجبار وزكريا انثاسيوس  : )1922 ( ،االحصاء الوصفي
واالستداللي في التربية وعلم النفس  ،مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية  ،بغداد .
 -3الحجار ،رائد حسين  : ) 3003 ( ،تقييم االداء الجامعي من وجهة نظر اعضاء
هيئة التدريس بجامعة االقصى في ضوء ادارة الجودة الشاملة  ،مجلة االقصى  ،العدد ، 3
م ، 2غزة  ،ص . 330 – 302
 -3الحولي  ،عليان عبد هللا  : ) 3003 ( ،القسم االكاديمي في الجامعة المفهوم والدور
 ،مجلة الجودة في التعليم العالي  ،الجامعة االسالمية  ،مجلد  ، 1عدد  ،3غزة .
 -6الخطيب  ،أحمد  : ) 3001 (،االدارة الجامعية دراسات حديثة  ،ط ، 1مؤسسة
حمادة للدراسات الجامعية  ،االردن .
 -2الشافعي  ،احمد وناس  ،والسيد محمد  : )3002 ( ،ثقافة الجودة في الفكر االداري
التربوي الياباني وإمكانية االستفادة منه في مصر  ،مجلة ابحاث اليرموك  ،العدد ، 19
ص . 111-22
212

 -2الشهاري  ،شرف احمد  : )3003( ،الجودة الشاملة في ادارة الجامعة بين النظرية
والتطبيق  ،المؤتمر التربوي الخامس جودة التعليم الجامعي في الفترة من  12-11أبريل ،
جامعة البحرين  ،كلية التربية .
 -9العطار  ،ابراهيم يوسف جبريل  : ) 3006 ( ،واقع ادارة الجودة الشاملة في

الجامعات الفلسطينية وسبل تطويره من وجهة نظر رؤساء االقسام االكاديمية بجامعات
قطاع غزة  ،رسالة ماجستير .
 -10المالح  ،منتهى أحمد علي  : ) 3003 ( ،درجة تحقيق معايير ادارة الجودة الشاملة
في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس ،
رسالة دكتوراه  ،جامعة النجاح الوطنية .
 -11حجي  ،أحمد اسماعيل  : ) 3001 ( ،ادارة بيئة التعليم  ،ط ، 1دار الفكر ،
القاهرة .
 -13درباس  ،أحمد سعيد  : ) 1993 (،ادارة الجودة الكلية  :مفهومها وتطبيقاتها
التربوية وامكانية االفادة منها في القطاع التعليمي السعودي – دراسة وصفية  ،مجلة
رسالة الخليج العربي  ،عدد ( . ) 30
 -12عوض هللا  ،عصام الدين أدم  : ) 3010 ( ،جودة التعليم  ،واهداف االلفية الثالثة
للتنمية  ،دار الكتب الجامعي  ،االمارات العربية المتحدة .
 -13عيسى  ،عبد هللا  : ) 3002 ( ،تقدير درجات امكانية تطبيق بعض مفاهيم ادارة
الجودة الشاملة لكليات التربية في سلطنة عمان  ،مجلة االداري  ،العدد (  ، ) 93االردن .
 -13ياغي  ،محمد  : ) 1992 ( ،ادارة الجودة الشاملة  ،عمان  ،االردن .
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