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جامعة باتنة
Abstarct:

The study aimed to identify the extent of the application
of quality management requirements from the perspective
of the faculty at the School of the members of the
Economics University of Batna, Algeria, and to identify
the differences in attitudes resulting in a number of
demographic changes, and to achieve that developed a
questionnaire distributed to deliberate professors sample,
data were analyzed Using statistical analysis package
(SPSS), and on the basis of tests and statistical indicators
suitable, The study concluded that the application of
quality management requirements of the Faculty of
Economics at the University of Batna, according to the
views of the faculty members are moderately, as has been
reached and there are substantial differences in the
attitudes of faculty members, and therefore has to be
constantly on the climate that promotes the positive
direction and commitment of senior management
operations involved the development and continuous
improvement.
Key words: quality management in education, quality
management requirements, Higher Education, Algeria.

ملخص
ستھدفت الدراسة التعرف على مدى تطبیق ا

متطلبات إدارة الجودة من وجھة نظر أعضاء 
جامعة باتنة  كلیة االقتصاد ھیئة التدریس في 

بالجزائر، والتعرف على الفروقات في اتجاھاتھم 
الناتجة في عدد من التغیرات الدیموغرافیة، 
ولتحقیق ذلك طورت استمارة استبیان وزعت 

من األساتذة، وقد تم تحلیل قصدیة عینة على
البیانات باستخدام حزمة التحلیل اإلحصائي  

)SPSS( وباالستناد الى االختبارات ومؤشرات ،
إحصائیة مناسبة، ولقد خلصت الدراسة الى أن 

بكلیة االقتصاد تطبیق متطلبات إدارة الجودة 
بجامعة باتنة بحسب آراء أعضاء ھیئة التدریس 

متوسطة، كما تم التوصل الى وجود یتم بدرجة 
فروقات جوھریة في اتجاھات أعضاء ھیئة 
التدریس، وبالتالي البد من العمل باستمرار على 
تنمیة المناخ الذي یعزز االتجاه االیجابي والتزام 
اإلدارة العلیا بعملیات المشاركة والتحسین 

.المستمر 
إدارة الجودة في التعلیم، :الكلمات المفتاحیة

.ر، التعلیم العالي بالجزائبات إدارة الجودةتطلم

:مقدمة
إن تفوق التعلیم الجامعي یعكس مدى تقدم الدول وریادتھا للعالم في مختلف المجاالت، ولما أدركت الدول 
المتقدمة أھمیتھ جعلتھ على رأس اھتماماتھا ووفرت لھ میزانیات ضخمة بل أصبح التنافس بینھا على أشده 

اد أنظمة تقیس بھا مستویات األداء وتقارن نظامھا التعلیمي مع األنظمة التعلیمیة في مثیالتھا من الدول إلیج
األخرى، كما أن الكثیر من العلماء والمفكرین یرجعون االنحرافات السلوكیة والثقافیة والسیاسیة واالجتماعیة 

مقرراتھ، ومما الشك فیھ أن إدارة الجودة في وغیرھا التي تسود المجتمعات إلى ضعف النظام التعلیمي وتخلف
التعلیم ضرورة ملحة تمكننا من تحقیق جودة التعلیم الذي یعد أداة التنمیة والتقدم، ومن ثم الوفاء باحتیاجات 

ویعد مدخل إدارة الجودة من االتجاھات الحدیثة في اإلدارة، ، iالمجتمع من األطر والقوى البشریة المختصة
على مجموعة من المبادئ التي یمكن أن تتبناھا من أجل الوصول الى أفضل أداء ممكن، فھي فلسفة وتقوم فلسفتھ

إداریة ومدخل استراتیجي ووسیلة إلدارة التغییر من خالل مشاركة العنصر البشري بتحریك قدراتھم بھدف 
ة في مؤسسات التعلیم العالي  لذا وجدنا من المناسب دراسة مدى تطبیق متطلبات إدارة الجود،iiالتحسین المستمر

.ودورھا في التحسین المستمر
بوسائل إحصائیة للبیانات التي تم جمعھا من عینة الدراسة، وأكدت ااختبرتیتینفرضوتتضمن الدراسة 

:وتحقیقا لما تقدم، تناولت الدراسة المحاور اآلتیة، الدراسة وأھدافھلالفرعیةفرضیاتالنتائجھا دعم 
منھجیة الدراسة: ألولالمحور ا-
مفھوم إدارة الجودة ومتطلباتھا: المحور الثاني-
وصف متغیرات الدراسة وتشخیصھا: المحور الثالث-
االستنتاجات والمقترحات:المحور الرابع-
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منھجیة الدراسة: المحور األول
مشكلة الدراسة: أوال

ظل التحدیات التي ظھرت وتجلت في ثورة فيتزاید االھتمام بجودة التعلیم عالمیا وعربیا، وخصوصا
المعلومات التكنولوجیة، والتي تتطلب التفكیر بتغییر جوھري للكیفیة التي یؤدى بھا العمل التعلیمي، وظھور 
اإلنتاج اآللي والنووي واستخدام الكمبیوتر واللیزر وغیرھا، قد أثر ذلك كلھ في نوعیة العمالة التي تغیرت 

یجب أن یجیدوا إنجاز أعمالھم غایة في الجودة ولھم لطلب على المتخصصین الماھرین، الذینجذریا، فلقد تزاید ا
القدرة على استیعاب األدوات التكنولوجیة السریعة، ومن ھنا كان على التعلیم أن یعید النظر في أھدافھ وطرقھ 

تمع، ولقد أصبح تطبیق نظام لمجابھة ھذه المستجدات لما یضطلع بھ من دور مھم في التنمیة الشاملة ألي مج
إدارة الجودة في التعلیم مطلبا ملحا من أجل التفاعل مع متغیرات عصر یتسم بالتسارع المعرفي والتكنولوجي، 

كنظام أساسھ منع وقوع األخطاء والعمل على تحسین جودة الخدمة التعلیمیة، ویزید اإلنتاجیة بالتأكید على و
كیز على مصادر األنشطة، وبالتالي منع ظھور الخدمات التعلیمیة غیر تصمیم العملیات ومراقبتھا، والتر

وعلیھ تكمن مشكلة ویرتكز تطبیق إدارة الجودة على عدة معاییر تسمح بتقییم جودة التعلیم العالي،. المطابقة
ورات ، من خالل التعرف على تصیة  لمتطلبات إدارة الجودةفي تحدید  مدى تطبیق  الجامعة الجزائرالدراسة

الثقافة التنظیمیة، التزام : الخاصة بـاألبعاد التالیةأعضاء ھیئة التدریس لمدى تطبیقھا لمتطلبات إدارة الجودة
واتساقا مع ما تقدم فإن مشكلة الدراسة في صیغة اإلدارة العلیا، التحسین المستمر، تقییم األداء، العمل الجماعي، 

طلبات إدارة الجودة في مؤسسات التعلیم العالي من وجھة نظر متتوفرما مدى:التساؤل الرئیسي التالي
أعضاء ھیئة التدریس؟

: مكن توضیح أھمیة الدراسة فیما یليی: أھمیة الدراسة: ثانیا
وأھمیتھا، إذ ال تزال الكثیر من مؤسسات التعلیم العالي في الجزائر غیر مدركة ألھمیةالتعریف بإدارة الجودة-

وما تحققھ من نتائج وآثار ایجابیة في مدخالت معاییره األساسیة،ومتطلبات مدى توفرة ودتبني إدارة الجو
.الجامعة وعملیاتھا ومخرجاتھا

الوقوف على مدى توفر متطلبات إدارة الجودة في جامعة باتنة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس  وتحدید -
ن المشاكل في بیئة العمل، وبالتالي تحسین الجودة  في مسارات التبني والتطبیق بوصفھا مؤشر على حل الكثیر م

.مؤسسات التعلیم العالي من خالل تحدید المعوقات التي تواجھ إمكانیة تطبیقھا
:تسعى الدراسة الى تحقیق األھداف اآلتیة:أھداف الدراسة : ثالثا

العالي التعرف على المتطلبات األساسیة لتطبیق إدارة الجودة في مؤسسات التعلیم-
التعرف على الفروقات في اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس نحو متطلبات تطبیق إدارة الجودة حسب المتغیرات -

.المؤھل العلمي والرتبة والجنس، العمر: رافیة متمثلة فيالدیموغ
.تحدید معوقات التي تقف حجر عثرة دون تطبیق مفاھیم إدارة الجودة-
مقترحات التي تساعد الجامعة في تطویر أسالیب اإلدارة فیھا وبما یعزز الجودة تقدیم مجموعة من التوصیات وال-

.واتجاھاتھا كمسارات للتحسین المستمر وبما یضمن تبني وتطبیق أنظمة وبرامج الجودة 
فرضیات الدراسة : رابعا

مجال تقییم ھیئة التدریس بمتطلبات إدارة الجودة من وجھة نظر أعضاءالكلیة وفرت:الفرضیة األولى-
.متوسط

:تتفرع عنھا الفرضیات الفرعیة اآلتیة
.بمجال تقییم متوسطاإلدارة العلیاالتزاممتطلبات إدارة الجودة حسب بعد توفر الكلیة -1
.بمجال تقییم متوسطالثقافة التنظیمیةمتطلبات إدارة الجودة حسب بعد الكلیة توفر-2
.بمجال تقییم متوسطالتحسین المستمرحسب بعد تطبیق متطلبات إدارة الجودةالكلیةتوفر-3
.بمجال تقییم متوسطتقییم األداءمتطلبات إدارة الجودة حسب بعد الكلیة توفر-4
.بمجال تقییم متوسطالعمل الجماعيمتطلبات إدارة الجودة حسب بعد الكلیةرتوف-5
من وجھة نظر عضو ھیئة التدریس )0.05(ال توجد فروقات جوھریة عند مستوى الداللة : الفرضیة الثانیة-

الجنس، العمر، ( جامعة باتنة حسب المتغیرات الدیموغرافیة كلیة االقتصاد بفي تطبیق متطلبات إدارة الجودة في 
).المؤھل العلمي، الرتبة

منھج الدراسة : خامسا
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لمنھج العلمي باستخدام قصد الوصول الى معرفة دقیقة لعناصر اإلشكالیة و لفھم أفضل و أدق تم االعتماد على ا
األسلوب الوصفي التحلیلي، وذلك من خالل االطالع على مختلف الكتب واألبحاث والمجالت والدراسات 

اآلراءلتقصيالمناسبةالوسیلةمن خالل  استمارات االستبیان باعتبارھااألولیة  العلمیة، كما تم جمع البیانات 
:  لى األسالیب اإلحصائیة  التي تخدم أغراض الدراسة وھيوتحلیلھا باالعتماد ع،الدراسةموضوعحول

باالستفادة من بعض الدراسات واألدبیات المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة، وبما ینسجم :استمارة االستبانة-1
:وخصوصیة جامعة باتنة بوصفھا منظمة خدمیة، فقد صممت االستمارة لتغطي جزأین رئیسین

الجنس، العمر، المؤھل والرتبة (ة المتعلقة بالخصائص الشخصیة للمستجیبین یغطي األسئل: الجزء األول- أ
).العلمیة، التخصص وسنوات الخبرة

یغطي األسئلة المتعلقة بآراء أفرد عینة الدراسة حول مدى تطبیق متطلبات إدارة الجودة : الجزء الثاني-ب
مجاالت، وقد اعتمد على مقیاس 5فقرة مقسمة الى19الشاملة في جامعة باتنة، وقد تم تغطیتھا بـ 

الذي یستعمل لقیاس إشكالیة البحث و الذي یعطي حریة أكبر للمجیب في اختیار ولیكرت الخماسي 
–) 2(غیر موافق –) 1(غیر موافق جدا : نوعیة و درجة اإلجابة حیث كان المقیاس على النحو التالي

مجاالت لتحدید درجة التقییم كما 3م السلم إلى كما تم تقسی، )5(موافق جدا –) 4(موافق –) 3(محاید
،یمثل مجال التقییم متوسط3.5من أقل2.5من ، ویمثل مجال التقییم السلبي2.5إلى أقل من 1من :یلي
.یمثل مجال التقییم جید3.5-5

بكلیة الدائمین أعضاء ھیئة التدریسكافة یتكون مجتمع الدراسة من: مجتمع الدراسة وعینتھا: سادسا
40، وقد تم استرجاع 88مستھدفة عددھا بالجامعة، ولقد تم توزیع استمارة االستبیان على عینةاالقتصاد

استمارة تمثلت في جمیع أساتذة قسم الماستر وھذا یرجع الى خبرتھم وإدراكھم لمدى توفر متطلبات إدارة الجودة 
أستاذ من كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة 40من تم اختیارھا بصفة عشوائیة تتكون والتي تحتاج وقت طویل

عینة الدراسة) 1(الجدول ) :1(وعلوم التسییر، كما یوضحھ الجدول 
النسبة   العددالمتغیرات

2665ذكرالجنس
1435أنثى

40100المجموع
922.5سنة35-25من العمر

1025سنة40-35من 
2152.5فما فوق40

40100المجموع

المؤھل 
العلمي

2357.5دكتوراه
1742.5ماجستار
40100المجموع

الرتبة
12.5أستاذ تعلیم عالي

1640أستاذ محاضر

2357.5أستاذ مساعد 

40100المجموع
سنوات 
الخبرة

615سنوات5أقل من 
1025سنوات10- 5

1640سنة11-20
820سنة21-30

40100المجموع
اعتمادا على نتائج االستبانات: المصدر
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إدارة الجودة ومتطلبات تطبیقھا: المحور الثاني
مفھوم إدارة الجودة وفوائدھا: أوال

تأدیة "على أنھا ) األمریكي(تتباین التعاریف والمفاھیم المتعلقة بالجودة، حیث عرفھا معھد الجودة الفیدرالي 
نحو صحیح من الوھلة األولى، مع االعتماد على تقویم المستفید في معرفة مدى تحسن العمل الصحیح على 

.iii"األداء 
قدرات مات یتم عن طریقھا توظیف مواھب ومعلوعملیة إداریة ترتكز عدة قیم و"ا بأنھRhodesویعرفھا رودز

".العاملین في مختلف المجاالت لتحقیق التحسین ألھداف المنظمة
من أكثر التعریفات قبوال في المجال التربوي،ألنھ یمثل إطار مرجعیا لتطبیق اتجاه رودزریفویعتبر تع

إدارة الجودة في التربیة، حیث یوضح ھذا اإلطار ماھیة إدارة الجودة من حیث عناصرھا األساسیة، ویوضح 
ا،أما فیما یخص مفھوم  إدارة أیضا كیفیة المواءمة بین تحقیق أھداف المنظمة التعلیمیة ورغبات المستفیدین منھ

الجودة في التعلیم الجامعي فتعني منظومة العمل المتكاملة في العملیة التعلیمیة ابتداءا من المدخالت والعملیات 
وتتحقق من خالل االستخدام والمخرجات التي تلبي احتیاجات المجتمع ومتطلباتھ ورغبات المتعاملین وحاجاتھم،

كما أن إدارة الجودة نظام تستخدمھ المؤسسات التعلیمیة للسیطرة على ،ivالمتاحة بالجامعةاألمثل لكل االمكانیات 
.vالعملیة التعلیمیة ألنظمتھا الفرعیة المختلفة وتحسین مستویات األداء التنظیمي فیھا

الفوائد التي یمكن أن تحققھا إدارة الجودة في التعلیم العالي:ثانیا
.ووضوح األدوار وتحدید المسؤولیات بدقة ضبط وتطویر النظام اإلداري-1
.زیادة كفایات اإلداریین والعاملین وأعضاء ھیئة التدریس ورفع مستوى أدائھم-2
.زیادة الثقة والتعاون بین المؤسسات الجامعیة والمجتمع-3
.العمل بروح الفریقالعاملین بالمؤسسة والترابط والتكامل بین اإلداریین و-4
.viاملة یمنح المؤسسات الجامعیة المزید من االحترام والسمعة والتقدیر المحلي والعالميتطبیق نظام الجودة الش-5
تمكن إدارة الجودة من حل المشكالت بالطرق العلمیة الصحیحة والتعامل معھا من خالل اإلجراءات -6

.viiالتصحیحیة والوقایة لمنع حدوثھا مستقبال
.viiiعة من خالل إبراز االلتزام بنظام الجودةرفع مستوى الوعي لدى المستفیدین من خدمات الجام-7
.كادیمیین واإلداریین في الجامعة والعمل بروح الفریق الواحدالترابط بین جمیع األ-8
.ixزیادة الوالء واالنتماء عند العاملین للمؤسسة التعلیمیة-9

تطبیقھا ومعوقاتتطبیق متطلبات إدارة الجودة في التعلیم العالي: ثالثا
الجودة في مؤسسات قطاع التعلیم العالي ترتكز على :يالعالتطبیق إدارة الجودة في التعلیممتطلبات -1

مجموعة من المبادئ المتكاملة والمترابطة التي تمكن المؤسسة من الوصول إلى أھدافھا في حالة تبنیھا والتي 
:تتمثل في

یز تطبیقات إدارة الجودة في جمیع وحدات إن الثقافة التنظیمیة تلعب دورا مھما في تعز:الثقافة التنظیمیة*
المؤسسة ودور اإلدارة ھو تعزیز الثقافة المناسبة التي تنسجم مع أھداف وتوجیھات إدارة الجودة حیث أن تمیز 
المؤسسة التعلیمیة یعقد بصورة أساسیة على ثقافة أفرادھا من خالل األسالیب التي تعلموھا ویتعلموھا والتي تحدد 

.xكیف یشعرون وكیف یتصرفونكیف یفكرون و
إن نجاح تطبیق مدخل إدارة الجودة یعتمد على دعم اإلدارة العلیا والتزامھا وقناعتھا في :التزام اإلدارة العلیا *

كما ینبغي أن تمتلك اإلدارة الجامعیة صفات قیادیة تجعلھا قادرة على ،كل عملیات وأنشطة ووحدات المؤسسة
.اإلداریین وخلق الرغبة لدیھم لتحقیق أھداف مؤسسة التعلیم العاليالتأثیر في األكادیمیین و

إن ھدف التحسین ھو إدخال التحسینات الالزمة والمستمرة على ھذه العملیة في ضوء : التحسین المستمـر*
البیانات المتجددة وتغیر حاجات الطلبة واألساتذة واحتیاجات األسواق والمجتمع، ویرتكز على بناء قدرات 

.xiصال فعالة مع المستفیدین ویعتبر ھذا عنصرا أساسیا لتحسین الجودة على المدى البعیدات
التأكید على المشاركة الفعالة والمنصفة لجمیع العاملین والمشاركین بالتعلیم من القاعدة الى : العمل الجماعي* 

ي العمل وبالتالي یسمح باستخدام القمة دون تفرقة كل حسب موقعھ وبنفس األھمیة سیؤدي الى اندماجھم الكامل ف
كل قدراتھم وطاقاتھم الكامنة لمصلحة المؤسسة التعلیمیة، وتعد مشاركة جمیع األفراد في العمل الجماعي من أھم 

، إذ تساعد على زیادة الوالء واالنتماء الى المؤسسة تراتیجیة الجودةالجوانب التي یتم التركیز علیھا ضمن اس
.xiiوأھدافھا
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فھو قیاس وتقدیر إلنجاز الفرد في العمل بصورة منتظمة ومستمرة، وتوقعات تنمیتھ وتطویره في : داءتقییم األ*
تحدید نقاط القوة والمستقبل، وتھدف برامج تقییم األداء بشكل عام الى تحسین مستوى اإلنجاز لدى الفرد، 

.xiiiفالضعو
معوقات تطبیق إدارة الجودة : رابعا

:المعوقات التالیةإدارة الجودة ة عن تطبیقھا لـ قد تواجھ المؤسسة الجامعی
.xivتقادم الھیاكل اإلداریة والتشبث بقیم إداریة وثقافة تنظیمیة یصعب التخلص منھا-
.ضعف بنیة نظام المعلومات و قلة البیانات المطلوبة-
.قلة الكوادر المؤھلة في مجال الجودة-
.ضعف النظام المالي-
.xvرقام الكمیة في تحقیق أھدافھا دون االھتمام بنوعیة المنھج والمنتجاھتمام المؤسسة الجامعیة باأل-

.قصور التخطیط في المؤسسة الجامعیة-
.ضعف تواصل اإلدارة، العاملین، أعضاء ھیئة التدریس، الطلبة-
سسة المؤي فوالتزامھا وكیفیة اجتذاب الموظفین والعاملینة اإلداریین آللیات إدارة الجودصعوبة استیعاب كبار-

.وتحفیزھم على تغییر أنماط التفكیر السائدة واعتناق أصول الثقافة الجدیدة
وصف متغیرات الدراسة وتشخیصھا:المحور الثالث

ارة العلیا، الثقافة اإلدالتزام( فيوالمتمثلة إدارة الجودةیعرض ھذا المحور وصفا تشخیصیا لمتطلبات
والتي تم اإلشارة إلیھا في الجانب النظري للدراسة ) ء، العمل الجماعي التحسین المستمر، تقییم األداالتنظیمیة،

.وفیما یأتي وصف متطلبات إدارة الجودة وتشخیصھا
.عرض النتائج و مناقشتھا في ضوء الفرضیة  األولى: أوال

مجال تقییم یتوفر تطبیق متطلبات إدارة الجودة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس ب: الفرضیة الرئیسیة االولى
.متوسط 

ولإلجابة على ھذا السؤال والتحقق من الفرضیة تم استخدام المتوسطات الحسابـیة واالنحرافات المعیاریة 
لتحدید مجال التقییم على كل مجال من مجاالت  تطبیق متطلبـات إدارة الجودة المتضمنة في االستبـانة 

:یوضح النتائج ) 2(الجدول
متطلبات إدارة الجودةسابي واالنحراف المعیاري لمجاالت تطبیق للوسط الح) 2(جدول

التقییم الحسابي المتوسطالمعیاري االنحرافالمجاالت 

متوسط        1.043.00الثقافة التنظیمیة
جید 0.803.67االدارة العلیاالتزام

متوسط 0.913.15التحسین المستمر
وسط مت0.932.99تقییم األداء

متوسط 1.123.08العمل الجماعي
متوسط0.963.17المجموع

بـانحراف معیاري المتوسطتقییم مجال الثقافة التنظیمیة یقع ضمن مجال التقییمنالحظ أن ) 2(من الجدول 
إلى وھذا یرجع إلى افتقار الكلیة إلى خلق مناخ ایجابـي یسعى فیھ الجمیع 3.00ومتوسط حسابـي قدره 1.04

التطویر وإدراك التغیرات الجدیدة المطلوب إدخالھا الى الجامعة وأن تقبلھا أمر ضروري وذلك من أجل ضمان 
.تعاونھم في اتخاذ القرارات وحل المشكالت

0.80بـانحراف معیاري قدر بـ3.67كافة بـلغ مجال التزام اإلدارة العلیا وبـالنسبـة للمتوسط الحسابـي العام ل
، ھذا ما یبـین أن اإلدارة العلیا مستعدة لتبـني أسلوب إدارة الجودة في الكلیة، التقییم الجیدوھو یقع ضمن مجال 

وتتقبـل كل جدید یساھم في تطویر وتحسین األوضاع داخلھا وتقوم بـعقد اجتماعات دوریة لتحسین الجودة في 
.البـشریة ذات الكفاءة العالیة شؤونھا البـیداغوجیة إلى جانب تمتع الكلیة بـالموارد 

بـانحراف و3.15قدرت بـ لمجال التحسین المستمرنسبـة المتوسط الحسابـي اإلجماليأما فیما یخص 
مما یدل على أن اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس فیما یخص مجال التحسین المستمر 0.91معیاري یساوي 
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داءھم والذي یعد من المبـادئ الرئیسیة إلدارة الجودة أیة وتطویر متوسطة لتوفر الدورات التدریبـیة الغیر كاف
.فھا العلمیةوتوفر المخابـر العلمیة و المراكز البـحثیة لتحقیق أھدا

ھي تقع ضمن مجال لمجال تقییم  األداء و0.93انحراف معیاري بـ و2.99المتوسط الحسابـي العام ھوبینما بلغ 
األداء سواء فیما یخص الدقة في قیاس قار طرق التقییم إلى الموضوعیة وافتو ھذا بـسبب المتوسط التقییم 

.أعضاء ھیئة التدریس الطلبـة أو
بـانحراف 3.08لكافة الفقرات ھو يبـالنسبـة للمتوسط الحسابالمجال األخیر المتمثل في العمل الجماعي أما

األفكار فیما وح الجماعة، وعدم تبـادل اآلراء وضوءه یمكن الحكم على غیاب روعلى، 1.12معیاري قدر بـ 
وعدم مشاركة أعضاء ھیئة التدریس في وضع أھداف . بـینھم بـصورة واضحة وجیدة فیما یخص تحسین الجودة

.ن الرفع من مستوى األداء یقع على عاتق البعض منھم فقط أالجامعة و
عرض النتائج ومناقشتھا في ضوء الفرضیة الثانیة : ثانیا

ي )0.05(ال توجد فروقات جوھریة عند مستوى الداللة : لفرضیة الثانیةا- دریس ف من وجھة نظر أعضاء ھیئة الت
ة  رات الدیموغرافی ب المتغی ر حس اج لخض ة الح ي جامع ودة ف ات إدارة الج ق متطلب ل ( تطبی ر، المؤھ نس، العم الج

).العلمي، الرتبة
ى- اتال توجد:الفرضیة الفرعیة األول ةفروق دجوھری ة مستوىعن ة نظر أعضاء )0.05(الدالل ن وجھ م

.ھیئة التدریس في تطبیق متطلبات إدارة الجودة في جامعة الحاج لخضر حسب متغیر الجنس
لمعرفة االختالفات )ت(ومن أجل فحص صحة الفرضیة المتعلقة بمتغیر بالجنس فقد تم استخدام اختبـار 

:لجدول التالي یوضح ذلكاواإلحصائیة لتطبیق متطلبـات إدارة الجودة 
لداللة الفروق لمجاالت تطبیق متطلبـات إدارة الجودة حسب متغیر ) ت(یوضح نتائج اختبـار ): 03(الجدول

40=الجنس ن
)ت(قیمة )14=ن(أنثى)26=ن(ذكر

مستوى الداللة المتوسطاالنحرافالمتوسطاالنحرافالمجاالت 

2.420.893.301.082.740.61الثقافة التنظیمیة
0.773.850.753.322.0560.95إلتزام االدارة العلیا

1.123.460.722.383.240.113العمل الجماعي
1.013.630.542.752.100.06التحسین المستمر

0.7370.1690.830.223.250.96تقییم األداء
6.05711.993.979.7513.382.693المجموع

حسب ) 0.05(أنھ ال توجد فروقات جوھریة عند مستوى الداللة) 03(حت النتائج الواردة في الجدول أوض
حول 17.84واتجاھات اإلناث بـمتوسط حسابـي إجمالي قدره  22.46اتجاھات الذكور بمتوسط حسابـي قدره

سبب ھذه و، ـمتغیر الجنساألولى المتعلقة بھذه النتیجة تؤید صحة الفرضیة وتطبیق متطلبـات إدارة الجودة 
النتیجة یرجع إلى أن األمر ال یتعلق بـموضوع شخصي یختص بـطبـیعة تركیبـة الفرد الفیزیولوجي أو العقلي أو 

.السلوكي
من وجھة نظر عضو ھیئة )0.05(الداللة مستوىعندجوھریةفروقاتال توجد: الفرضیة الفرعیة الثانیة-أ

.الجودة في جامعة الحاج لخضر حسب متغیر العمرالتدریس في تطبیق متطلبات إدارة
One)فقد تم استخدام تحلیل التبـاین األحادي العمرومن أجل فحص صحة الفرضیة المتعلقة بـمتغیر  –

Way –Anova)لمعرفة الفروقات اإلحصائیة لمتطلبـات تطبـیق إدارة الجودة الجدول التالي یوضح ذلك:
-One-Wayتبـار یوضح نتائج اخ): 04(جدول Anova لداللة الفروق لمجاالت متطلبـات تطبـیق ادارة

)40=ن(الجودة حسب متغیر العمر 
مجموع مصدر التبـاینالمجاالت

المربـعات
درجات 
الحریة

متوسط 
المربـعات

Fقیمة
المحسوبـة

مستوى 
الداللة
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0.9220.610.410.66بـین المجموعات الثقافة التنظیمیة

41.57371.124المجموعاتداخل
42.50039المجموع

0.07020.0350.0520.949بـین المجموعات التزام االدارة العلیا
25.014370.676داخل المجموعات

25.08439المجموع
0.62720.3130.2390.78بـین المجموعات العمل الجماعي

48.429371.309داخل المجموعات
49.05639المجموع

3.06621.5331.8950.165بـین المجموعات التحسین المستمر
29.923370.809داخل المجموعات

32.98939المجموع
4.19822.0992.5960.088بـین المجموعات تقییم األداء

29.910370.808داخل المجموعات
34.10839المجموع

من وجھة ) 0.05(أنھ ال یوجد فروقات جوھریة عند مستوى الداللة ) 04(أوضحت النتائج الواردة في الجدول 
ھذا یرجع إلى عدم معیاریة ھذا ونظر أفراد العینة حسب متغیر العمر حول تطبیق متطلبـات إدارة الجودة 

.ستنادا إلى فئة عمریة معینةالمتغیر بـالنسبـة لھذا الموضوع حیث ال نستطیع قیاسھا ا
من وجھة نظر أعضاء ھیئة )0.05(الداللة مستوىعندفروقات جوھریةال توجد:الفرضیة الفرعیة الثالثة-ج

.المؤھل العلميالتدریس في تطبیق متطلبات إدارة الجودة في جامعة باتنة حسب متغیر 
لمعرفة ) ت(العلمي فقد تم استخدام اختبـار ومن أجل فحص صحة الفرضیة المتعلقة بـمتغیر المؤھل

:االختالفات اإلحصائیة لتطبیق متطلبـات إدارة الجودة و الجدول التالي یوضح ذلك

إدارة الجودة حسب متغیر المؤھل لداللة الفروق لمجاالت تطبیق متطلبـات )ت(نتائج یوضح ) 05(الجدول 
العلمي

مستوى )ت(قیمة )17=ن(دكتوراه )23=ن(ماجستیرالمجاالت
الداللة المتوسطاالنحرافالمتوسطاالنحراف

الثقافة 
التنظیمیة

0.163.101.202.850.760.06

التزام االدارة 
العلیا

0.703.630.943.710.306-0.53

0.943.151.342.980.490.14العمل الجماعي
التحسین 
المستمر

0.823.131.063.170.155-0.188

0.89-0.752.791.103.251.55تقییم األداء
1.808-3.3715.85.6415.962.812المجموع

لتطبـیق ) 0.05(تبـین أنھ ال توجد فروقات جوھریة عند مستوى الداللة ) 05(من خالل استعراض الجدول السابـق 
في كل المجاالت ، المؤھل العلميسیة حسب متغیر من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدری-بـاتنة–متطلبات إدارة الجودة 

.وھذا یرجع إلى أن الموضوع ال یھتم بـالجانب المعرفي ألفراد العینة)0.05(فمستویات الداللة تجاوزت 
من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس )0.05(الداللة مستوىعندجوھریةفروقاتال توجد:الفرضیة الفرعیة الرابعة 

.جامعة باتنة حسب متغیر سنوات الخبرةبكلیة االقتصادطلبات إدارة الجودة فيفي تطبیق مت
–One)ومن أجل فحص صحة الفرضیة المتعلقة بـمتغیر بـسنوات الخبـرة فقد تم استخدام تحلیل التبـاین األحادي 

Way–Anova).لتالي یوضح ذلكوالجدول احصائیة لتطبیق متطلبـات إدارة الجودة الختالفات االلمعرفة ا:
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تطبیق متطلبـات إدارة الجودة لداللة الفروق لمجاالت One-Way-Anovaیوضح نتائج اختبـار ) 06(جدول 
)40=ن(حسب متغیر سنوات الخبـرة 

درجات مجموع المربـعاتمصدر التبـاینالمجاالت
الحریة

Fقیمةمتوسط المربـعات
المحسوبـة

مستوى 
الداللة

11.32333.7744.3580.010بـین المجموعاتالثقافة التنظیمیة
31.177360.866داخل المجموعات

42.50039المجموع
التزام االدارة 

العلیا
5.31531.7723.2260.034بـین المجموعات
19.769360.549داخل المجموعات

26.08439المجموع
12.06734.0223.9150.016بـین المجموعاتالعمل الجماعي

36.989361.027داخل المجموعات
49.05639المجموع

11.09333.6986.0800.002بـین المجموعاتالتحسین المستمر
21.896360.608داخل المجموعات

32.98939المجموع
8.18032.7273.7860.019بـین المجموعاتتقییم األداء

25.929360.720داخل المجموعات
34.10839المجموع

متطلبـات إدارة وفرلت)  0.05(عند مستوى الداللة تبـین أنھ توجد فروق جوھریة ) 06(من خالل الجدول 
الثقافة التنظیمیة والتزام اإلدارة العلیا والتحسین المستمر (وفي كل من المجاالت -بـاتنة–الجودة بـجامعة 

)H1(و بـالتالي قبـول الفرضیة البـدیلة ) 0.05(فمستویات الداللة أقل من ،)وتقییم األداء  والعمل الجماعي
.متطلبـات إدارة الجودةالمتعلقة بـمتغیر الرتبـة وھي توجد فروق ذات داللة إحصائیة لتطبیق

ح الفروقات حسب  متغیر سنوات البـعدي لتحدید اتجاه صالScheffeیوضح نتائج اختبـار ) 07(الجدول رقم 
الخبـرة

المتوسطات سنوات الخبـرةالمجال
الحسابـیة

الرتبـة

1234

3.33سنوات5أقل من 1الثقافة التنظیمیة

3.25سنوات10- 25

2.37سنة311-20

***3.68سنة421-30

3.00المجموع

إلتزام  اإلدارة 
االعلی

3.73سنوات5أقل من 1

3.92سنوات10- 25

3.25سنة311-20

***4.15سنة421-30

3.67المجموع

3.00سنوات5أقل من 1العمل الجماعي

3.13سنوات10- 25
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2.58سنة311-20

***4.08سنة421-30

3.08المجموع

2.36سنوات5أقل من 1سین المستمرالتح

3.21سنوات10- 25

2.94سنة311-20

***4.06سنة421-30

3.15المجموع

2.61سنوات5أقل من 1تقییم األداء

2.70سنوات10- 25

2.87سنة311-20

***3.87سنة421-30

2.99المجموع

الثقافة التنظیمیة والتزام اإلدارة العلیا (أن اتجاه صالح الفروقات  في المجاالت ) 07(یتبین من خالل الجدول 
سنة بـمتوسطات 30-21لصالح األساتذة ذوي الخبـرة من ) والتحسین المستمر و تقییم األداء والعمل الجماعي

وبالتالي أوضحت النتائج  الواردة في الجدول  ) 3.10-3.87- 4.06-4.08- 4.15-3.68(حسابـیة على التوالي 
أنھ توجد فروقات جوھریة بـین اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس حسب سنوات الخبـرة حول تطبیق ) 11(

وھذه النتیجة تنافي صحة الفرضیة الخامسة المتعلقة بـسنوات الخبـرة -بـاتنة–متطلبـات إدارة الجودة في جامعة 
إدراك متبـاین )سنة30-21(ق إلى إدراك الھیئة التدریسیة من ذوي سنوات الخبـرة من و ترجع ھذه الفرو

و ھذا یعرب عن ) سنة20-11سنوات، 10-5سنوات، و 5أقل من (ومتعدد عن األساتذة ذوي الخبـرة من 
.لمالحظتھاخبـرة ھؤالء األساتذة في تقییم واقع تطبیق  متطلبـات إدارة الجودة وھذا یتطلب وقتا كبـیرا

االستنتاجات والتوصیات: المحور الرابع
االستنتاجات: أوال

:توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج وھي
ھي كما بـینت في مجال التقییم المتوسط و-اتنةبـ-بـجامعة في كلیة االقتصادمتطلبات إدارة الجودةتوفر ت-1

:الدراسة مرتبـة حسب درجة توفرھا كالتالي
زام ا ل الت ق أفض ى تحقی ود ال ادیمي یق ل األك ي العم لوكھا ف ودة وس م الج ة نظ الل ممارس ن خ ا م إلدارة العلی

.لنشاطاتھا وعملیاتھا بشكل عام 
  ین التحسین المستمر في الكلیة یحتاج الى تنمیة قدرات العاملین وتدریبھم باستمرار، وإدراك مختلف أدوات التحس

.ا والرسالةمن خالل المقارنة المرجعیة في الرؤی
 ى األكادیمیینالعمل الجماعي ال یتم بشكل ترابطي بین جمیع واإلداریین والعمل بروح الفریق وھذا ما یقضي عل

.االبداع 
 ة ة تنظیمی ر ثقاف ین األداء وتطویره لنش ى تحس ابي یسعى ال ي إیج تالءمتسعى الكلیة الى توفیر مناخ تنظیم ع ت م

.متطلبات تحقیق إدارة الجودة
األداءتقییم.
ة -2 توى الدالل د مس ة  عن ات جوھری د فروق ـجامعة ) 0.05(ال توج ودة ب ـات إدارة الج ق  متطلب -لتطبی

ب  ودة حس ـات إدارة الج ق متطلب االت  تطبی ن مج ل م ي ك دریس ف ة الت اء ھیئ ر أعض ة نظ ن وجھ ـاتنة م ب
).الجنس و العمر و المؤھل العلمي(متغیرات 
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توى ا-3 د مس ة عن ات جوھری د فروق ة توج ـجامعة )  0.05(لدالل ودة ب ـات إدارة الج ق متطلب -لتطبی
ـاتنة  االت –ب ن المج ل م ي ك ـرة ف نوات الخب ر س ب متغی دریس حس ة الت اء ھیئ ر أعض ة نظ ن وجھ م

).الثقافة التنظیمیة، التزام اإلدارة العلیا،  والتحسین المستمر وتقییم األداء والعمل الجماعي(
التوصیات: ثانیا

ة -1 ى الجامع دى عل لوكھ ل ابي وس اه االیج زز االتج ذي یع اخ ال ة المن ى تنمی تمرار عل ل باس أن تعم
ل اإلداري  ھ العم ع أوج ي جمی ین ف ة والتمك اركة االیجابی ات المش ك بعملی ینھ، وذل املین وتحس الع

.والتعلیمي وبما یؤدي الى تحقیق الجودة في تنفیذ العمل و إنجازه
ي -2 ین ف ئولین اإلداری زام المس رورة الت ودة ض لوب إدارة الج ة أس ة بأھمی ا للجامع ان اإلدارة العلی واإلیم

.االرتفاع بـمتطلبـات سوق العمل بـھا و
ـشأنھ أن -3 ا ب ـكل م داده ب ھ و إم تثمار فی ة و االس ة التعلیمی دخالت العملی ن م دخل م ـة كم ام بـالطلب االھتم

.یحقق رضاه و رضا سوق العمل الذي سیلتحق بـھ
ل ال-4 ات العم ـیق آلی ة تطب ن الناحی ا م ات إم طیر آلی دریجیا بتس ودة ت ة الج ر ثقاف ي نش اعي ف جم

ة الرا مان الحكام الل ض ن خ ة م توى اإلدارةالبیداغوجی ى مس یم عل دة و التنظ ة ش ة القانونی ن الناحی ، وم
ردود  ین م توى تحس ى مس ا عل یم و خالی ان تقی كیل لج ى تش نص عل ة ت وص قانونی الل إدراج نص ن خ م

.يمؤسسات التعلیم العال
اتھم -5 م ومقترح ھاماتھم وآرائھ ین اس م وتثم ي عملھ دریس ف ة الت اء ھیئ ھ أعض ذي یبذل ود ال دیر المجھ تق

.إزاء عملیة التسییر واتخاذ القرارات التي تخص الكلیة
ي دورات -6 راكھم ف الل اش ن خ ل م كل أفض ل بش ا للعم ا وتأھیلھ ریة وتطویرھ ر البش دریب األط ت

.التحسین المستمر بوصفھ جوھر فلسفة الجودة وبرامج وورشات عمل تدریبیة لتحقیق 
ل -7 ة لتقلی ذ البدای ا من وع فیھ ل الوق اء قب ف األخط ى كش ل عل امعي والعم ادیمي والج یم األداء األك تقی

.التكالیف الى الحد األدنى
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