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المؤسساات اننااجياة عالمنا اليوم في مخلف ْإلى  دخلت كلمة الجودة --- الملخص

جاودة  مفااييم الوالخدمية ولكي يام نجاح أي مؤسسة عليها إن اؤمن بمبادأ نرار 
إلااى  واراايم مراااركة العاااملين بان ااافة  والعمااا الجماااعي  المسااامر والاطااوير

ق الاركيااع علااى قياااا ر ااا المساااخدمين الاالين يمأللااون الهاادف ا ساسااي لاح ياا
 لهم. الجودة وا ديم أف ا الخدمات

 جودة بينإن الهدف من يله الدراسة يو الاعرف علي مدى انارار مفهوم ال    
 بحيث ام كليات احد الطلبة عينة من  خدالطلبة داخا جامعة مصرااه عن طريق أ

ري النظ االعاماد علي انطاربع علي قياا مفهوم الجودة لدى الطالب يركالا
 اخدامباس باساخدام المراجم والدراسات الساب ة  وانطار العملي بركا أساسي

يات حد كلة بأاالسابانة  ومجامم الدراسة ياكون من عينة من طلبة السنة النهائي
 لجودةاهوم اراباط مفإلى  صرااة وايم الناائج الاي اوصلنا إليها اريرجامعة م

 خالا لها سيام الاطرق لديهم بالاحسين المسامر والبية اوقعات العبائن والاي
 البحث الاالي.

فااي الاعلاايم  مفاااييم الجااودة -دارة الجااودةإ –مفهااوم الجااودة  الكلمااات الماتاةيااة:
 جامعة مصرااة -العالي

 . المقدمة1

 لااكل  خدميااة مؤسسااة أي لتقاادم أساسااي مطلاا  نشاار ماهااوم الجااود  إن
 ةبالمؤسسا صالة له من كل إشرا  بمبدأ اإليمان من لها البد مؤسسة أي فإن
 التطاااوير علااا  العمااال بضااارور  كاااكل  تاااؤمن وأن ,سياساااتها وضااا  عناااد

الخدمااة, إن المختصااين فااي علاام االجتماااع والتربيااة  لهاام تقاادم ماان وإرضااا 
إكا  ثقافة المجتم  كغيرها من األماور, يمكان تعاديلها وتةساينهايؤكدون بأن 

 اتبعااات الوساااالل الساااليمة واعلياااات الاعتالاااة واساااتغرقت  منهاااا المناسااا ,
  وبالتالي فإن كلمة اإلتقان يمكن  رعها وترسيخها في المجتما , خاصاة ما
ل  وجااود األرضااية المناساابة للجهااود المبكولااة والصاااات الجينيااة القابلااة لااك

اةاد  طلباة وعاي مدى وتوضيح الجود  لمااهيم تم التطرق هكه الدراسة وفي
 مااداركهم تةسااين علاا  كلاا  تااأثير وماادى ومبادلهااا الجااود  بمااااهيم الكليااات
 . التعليمية العملية متطلبات ةول

 البةث مشكلة. 2

 إنتاجيااة أم كاناات خدميااة األخاارى المجاااالت بكافااة ماارتبط التعلاايم ألن
 كلا  سااهم كلماا عالياة جاود  كو وكاان الضاع  مان خالياا التعليم كان فكلما
 فااي تتةاادد البةااث مشااكلة فااإن كلاا  األخاارى, وعلاا  المجاااالت إنجااا  فااي

  التساؤل اعتي: عل  اإلجابة
 جامعااة مصااراته بمااااهيم طاا   كليااات عنااد وأدرا يوجااد وعااي  هاال -1

 الجود ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرضية البةث. 3

لإلجاباااة علااا  التسااااؤل الخااااص بمشاااكلة البةاااث, فقاااد تمااات صااايا ة     
 الارضيات التالية:

     H⁰  الارضاااية الصاااارية أو فااار  العااادم ال توجاااد فاااروق كات داللاااة
إةصااالية بااين مااااهيم الجااود  لاادى طاا   الجامعااة وبااين متوسااط المجتماا  

عناد  لمستوى ماهوم الجود  الكي يتطلبه تطبيق مبااد  إدار  الجاود  الشااملة
( أي  متوساااط العيناااة يسااااوي متوساااط المجتمااا  0.05مساااتوى المعنوياااة  

U1U=0.) 
H1    ود  الارضية البديلة توجد فروق كات داللة إةصالية باين ماااهيم الجا

لاادى طاا   الجامعااة وبااين متوسااط المجتماا  لمسااتوى وعااي الجااود  الااكي 
( 0.05يتطلبااه تطبيااق مباااد  إدار  الجااود  الشاااملة عنااد مسااتوى المعنويااة  

 (.U1≥U0أي  متوسط العينة اكبر من أو يساوي متوسط المجتم  

 البةثأهدا  . 4

 بماااهيم مصاراتة جامعاة كلياات فاي الط   وادرا  وعي مدى معرفة_ 1
 .الجود 

ر  تعرياات مختلااة لماااهيم الجاود  وتقيايم اختياار الطا   ألهمهاا ع –2
 من وجهة نظرهم.

الخدماااة وهااام الطااا   لماهاااوم الجاااود  والتاااي فاااي ا لااا   تقيااايم متلقاااي -3
هيلااة التاادريل والعاااملين األبةاااث تااتم علاا  مقاادمي الخدمااة وهاام أعضااا  

 بالمؤسسة التعليمية.
 .إليهر  ملخص لواق  مااهيم الجود  والطمو  الكي نسع  ع -4

  . أهمية البةث5

 كافااة فاي السااري  أساساي للتطاور مطلاا  مااااهيم الجاود  االهتماام بنشار_ 1
   .خدمات الجامعة جوان 

مساتوى إلا   مختلا  الكلياات مان اجال الوصاول طلباة باين الجود  نشر_ 2
 عالي من الخرجين.

 . فقط واةد ماهوم عل  تقتصر مااهيم وال عد  لها الجود  بأن التعري _ 3

 . المنهجية العلمية للبةث6

 إعااداد لاادى طاا   الجامعااة تاام الجااود  لدراسااة وعااي الطاا   بمااااهيم    
 ومان أةاد الكلياات طا   وعرضها عل  مةكمين ثام تو يعهاا علا  استبانة
  واختباار تاي الختباار الاارو المرك ياة الن عة مقاييل واعتماد جمعها ثم
 تةليلها. في
 عاان طلبااة أةااد الكليااات بجامعااة طلبااة جامعااة مصااراته دراسااة المجتماا :   

 .في السنوات النهالية مصراتة
ين الااك اختيااار الطلبااة الدراسااة تاام عينااة السااعي لتةديااد إطااار العينااة: فااي   

ياة يدرسون في الاصول األخير  لخبارتهم فاي تقيايم األوضااع الساابقة والةال
 ناةالعي اختياار تام وقاد تطوير أو تغيير فاي جاود  الخادمات المقدماة لهام ألي

 ماان قساام كاال ماان طلبااة الاصااول النهاليااة وهااي المةاادد  العشااوالية الطبقيااة
 طالبااة المتوقاا فااي ةاادود الملتااين طالاا  و أعااددهموقااد كاناات  الكليااة أقسااام

 .األقسامتخرجهم في كل 

  2021 ا سطل  28 وروجعت في 2021يونيو   28استلمت الورقة بالكامل في
 , 2021 سبتمبر 5وقبلت للنشر في 

 
 .2021 سبتمبر 15ونشرت ومتاةة عل  الشبكة العنكبوتية في 
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 الدراسات السابقة. 7

عنوان ب -( 1998يبانجو و دينيل كيهو  دوتن أد في دراسة أجراها - 
ؤسسة م 630استهد   -تقييم مشك ت الجود  في شركات المملكة المتةد 

  عينتين األول  المؤسسات الملت مة بالجودإل   صناعية قسم الدراسة
ل إرسا والثانية المؤسسات  ير الملت مة بالجود  الشاملة ةيث تمالشاملة 

 ةدراساالستبيانات عبر البريد وإجرا  بع  المقاب ت المنظمة وتوصلت ال
  إن الشركات التي تطبق الجود  الشاملة شهدت تطورا اكبر من كاإل  

الكي شهدته الشركات التي ال تطبق الجود  الشاملة وخاصة في بعدى 
  دارضمن فريق , والتركي  عل  ال بالن, كما كشات الدراسة إن اإل العمل

 % من الشركات48المتوسطة مسلولة عن مقاومة تغيير نمط اإلدار  في 
التي تمت عليها الدراسة ةيت كانت مشكلة شعور المديرين في هكه 

 , جودال هكه التغيرات اكبر عالق في نشر مااهيم اإلدارات بالتهديد جرا 
ن التدري , واستخدام الارق, وظرو  العمل, واهتمام موظاو كما إ

ي الشركات ب بالنهم الخارجيين والداخليين كان أفضل في الشركات الت
 ]1[طبق أدار  الجود  الشاملة. ت
( دراسااة تنااول فيهااا تقادير درجااة 2003ماا أجاارى عباد   باان عيسا   ك -

ة ياات التربيااة فاي ساالطنإمكانياة تطبياق بعاا  ماااهيم الجاود  الشاااملة فاي كل
إلقااا  الم يااد ماان اإليضااا  ةااول مااااهيم إلاا   عمااان, وهاادفت هااكه الدراسااة

يقهاا إدار  الجود  وتةديد أهم المةاور التي ترتك  عليهاا, وتقيايم فارص تطب
انة فاي كلياات التربياة فاي السالطنة. ولتةقيااق تلا  األهادا  تام اساتخدام اسااتب

فااي هااكه الكليااات, مو عااة علاا  شااملت اإلداريااين وأعضااا  هيلااة التاادريل 
جملااة توصاايات إلاا   ساابعة مجاااالت للجااود  الشاااملة, وقااد توصاالت الدراسااة

قايم منها تأسيل ثقافة للجود  داخل كليات التربية ترك  عل  مجموعاة مان ال
تربيااة يااتم االلتاا ام بهااا لتةقيااق األدا  المسااتمر, وكااكل  يتعااين علاا  كليااات ال

رات الداخليااة والتنظيميااة وإةااداث التطااوي البااد  منااك اعن فااي إعااداد بنيتهااا
ال  ماااة للتقااادم للةصاااول علااا  إةااادى شاااهادات الجاااود  العالمياااة فاااي هاااكا 

 ]2[المجال. 
( دراسااة 2005Fakola & Nikolaouكمااا أجاارت فاكوالونااايكولو   -

معرفااة إلاا   بعنااوان االتجاهااات نةااو التغيياار التنظيمااي وقااد هاادفت الدراسااة
لتا ام التغيير التنظيمي وع قتها بالضغط المهناي واالاتجاهات العاملين نةو 

وجااود ع قااة إلاا   موظاًااا, وتوصاالت 292التنظيمااي, وقااد شااملت الدراسااة 
ارتبااااط سااالبي باااين الضاااغوط المهنياااة واالتجااااه نةاااو التغييااار التنظيماااي, 
فالتخلص من الصراعات وبنا  ع قات عمل تعاوني ونظام اتصااالت فعاال 

تاالي   تشكيل االتجاهاات اإليجابياة نةاو التغييار وبالتعمل جميعها عل  تع ي
  [3] .نجا  عملية التغيير

اتجاهاااات  -ن بعناااوا( دراساااة 2011وآخااارون  كماااا اجاااري المسااااعد   -
د  أعضا  هيلة التدريل في جامعة ال رقا  نةو تطبيق متطلبات إدار  الجاو

 ا  هيلاةإن هنا  اتجاه إيجابي لادى أعضاإل   توصلت الدراسة الشاملة ةيث
إدار  الجاااود  الشااااملة, ماااااهيم التااادريل فاااي جامعاااة ال رقاااا  نةاااو نشااار 

واختبرت الدراسة تل  الارضية ةيث تم ةساا  المتوساط الةساابي لإلجاباة 
 (, وهاو يمثال درجاة قوياة مان االتجااه4 بلا  وقاد عل  فقرات هكا المةور, 

ود  اهيم الجااإليجابي لدى أعضا  الهيلة التدريسية في الجامعة نةو نشار ماا
 ]4[ الارضية.الشاملة في الجامعة, مما يعني قبول 

(ةاااول مقتااار  تصاااوري لبناااا   (Shokshok-2014دراساااة شكشااا   - 
 بةيااث اقتاارا  -الجااود  للشااركات الصااناعية فااي ليبيااا عااام لمااااهيم أيطااار

قسااامين : البيلاااة الخارجياااة ولهاااا ع قاااة إلااا   تصاااميم أيطاااار عمااال قسااامه
بالمؤسساااات التعليمياااة والةكومياااة ورجاااال األعماااال والصاااناعة والهيلاااات 
افاة االستشارية ومراكا  التادري  الانياة ةيات إن هاكه المؤسساات تتاأثر بالثق
جاود  العامة للدولة وتوجهاتها, وجعل فاي قلا  اإلطاار نتاالب تطبياق ثقافاة ال

, خلياااة للمؤسساااة والتاااي مااان أهمهاااا القيااااد  العليااااوالتاااي اعتبارهاااا بيلاااة دا
, والتخطيط االستراتيجي للجاود , والتركيا  علاي متطلباات ال باالن والساوق
لااة, وتةلياال القياسااات وإدار  المعرفااة ماا  التركياا  العميااق علاا  القااوي العام

 الجااود , وكاال لمااااهيموتنظاايم العمليااات ماان اجاال نجااا  الممارسااات الجيااد  
 اماال ناعمااة تتااأثر بمااديلداخليااة والتااي يعتبرهااا الباةااث عوهااكه العواماال ا

هيم مااااوالتا ام اإلدار  العليااا نةاو نشار ثقافااة التغييار مان اجاال نشار  ةكماة,
 [5]الجود .

من خ ل العر  السابقة لبع  الدراسات التي أجريات فاي مختلا  الادول 
أهميتهاا الجاود  باين العااملين وقيال نشر مااهيم إل   ن ةظ إن ا لبها تشير

في نجا  تطبيق مبااد  أدار  الجاود  الشااملة, أماا هاكه الدراساة فهاي تركا  
الجااود   وهااو الطالاا  فااإكا كااان مسااتوى الااوعي بمااااهيم علاا  متلقااي الخدمااة
عن الجاود  بسايطة  مااهيمهاألفضل أما إكا كانت إل   عالي فانه دالما يسعي

المستوي المطلاو  فانه سيرضي بما يقدم له من خدمه ةت  وان كانت دون 
 كما في وقعنا الةالي.

 الجود  مااهيم وتطوير بنا . 9 

 سا واكت العالمية المنافسة في العصر الةديث لشد  الماهوم هكا ظهر  
 دمتاستخ ةيث الناميةالصناعية, و البلدان أسواق كل اليابانية الصناعة
 ينوالمورد ال بالن م  الجود  والتعامل تةسين مجال متطور  في أسالي 
 لجود ا عل  استراتيجيا رقابيا أسلوبا ليصبح الجود  تأكيد أسالي  وتاضيل

 إدار  نم عمقا وشمولية أكثر الشاملة الجود  إدار  أن ي ةظ االستراتيجية
 . االستراتيجية الجود 

 ار اإلد تغرساها التاي واالتجاهاات والمعتقادات القايم هاي إن مااهيم الجود 
 تالسالوكيا لتار  مستوياتهم وتخصصاتهم بمختل  عاملينال ناول في العليا

 ةالتربوياا بالخدمااة المسااتايدين الجااود  المؤديااة لرضااا تأكيااد ماا  المنسااجمة,
 مااا لتوضايح نقااط وضا  الشاااملة ةياث الجاود  فكار  رالاد( ديمنايب  ويعتبار
 :  وهي الجود  بجوهر عليه يطلق ما وهو الجود  مااهيم لتطوير يل م
 .  األهدا  بين التناسق إيجاد .1
 .التاتيشإل   الةاجة تقليل .2
 الشاملة. الجود  فلساة لبنا  جديد  بطرق إنجا  األعمال.3
 .  النجا  معوقات وإ الة الخو  من التخلص. 4
 الجود .لمااهيم  ثقافة وخلق النجا  عل  العاملين مساعد .5
  [6] بالمسؤوليات. وااللت ام العمليات تةسين.6
علا   اإلتقان وجود  األفعاال واألقاوال مطلوباة مان كال األفارادومااهيم      

مختلاا  طبقاااتهم وأعمااالهم, فهااي تشاامل الااو ير فااي و ارتااه, والماادير فااي 
 إدارته, والمعلم في مدرسته, والطبيا  فاي عيادتاه, والمهنادل فاي مصانعه,
والموظااا  فاااي وظياتاااه, والباةاااث فاااي معملاااه, والطالااا  فاااي مدرساااته أو 

ركا  شاوالداعية واإلمام في مسجده, واألم في من لها... إلخ, كلهام  جامعته,
 [7]مهمته. في المسؤولية ومطلو  منهم اإلتقان كل عل  ةس  

 نشر مااهيم الجود  نجا  عوامل. 10

   .وكياية تطبيقها مااهيم الجود  عل  والمدرا  العاملين تدري .1
 الجاود  أهمياة تشار  التاي المةاضرات طريق التغير عن لعملية . التمهيد2

 . وماهومها
 .المستمر التةسين لعملية وكل  الخبر  بكوي االستعانة.3
 .الجماعي العمل قيمة يع   مما التطوير عل  يعمل مدر  فريق تشكيل.4
 و آرا هاام لمعرفااة والخااارجين الااداخلين والعماا   اإلدار  بااين التواصاال.5

 .شكاويهم و مقترةاتهم
 شلة. فا كلها ستكون العملية التةسين وإال بعملية العليا اإلدار  اقتناع.6

 التعليم في مااهيم الجود . 11

 لشاام تغييار للقايم والمعتقادات القديماة التاي ال تسامح باأجرا  تطاوير هي 
 وسايلة لنجاا  التعليماي, وهاي العمال مجاالت كافة يشمل األدا  في ومستمر

 أنهاا أي والطا  , العمال ساوق من كل أهدا  لتةقق كل العمليات اإلدارية
 إنتاااا  فااي فقااط لاايل التعليميااة المؤسسااة ووظااال  نشاااطات جمياا  تشاامل
 تةقيااق علاا  ةتمااا ينطااوي الااكي األماار توصاايلها, فااي أيضااا وإنمااا الخدمااة
 مةليااا التعليميااة المؤسسااة مركاا  وتةسااين ثقااافتهم, و ياااد  الطاا   رضااا
  .وعالميا

 التعليم في الجود  نشر مااهيم أسبا 

 قو . األكثر اإلدار إل   اإلداري النمط تغيير_ 1
 والعمودي. األفقي المستويين عل  الاعال االتصال خلق_ 2
 التربوية. العملية مخرجات تةسين_ 3
 ماان منظمااة بطريقااة التربويااة العمليااة فااي التةسااينات إجاارا  ضاارور _ 4

 باستمرار. البيانات تةليل خ ل
 ك باون إرضااله يجا  لاكل  التربوياة العملياة ومةاور هد  الطال  إن_ 5

 التربوية. العملية في أساسي
 تااادفق الساااتيعا  الكااام باساااتراتيجية أخاااكت النامياااة الااادول  البياااة إن_ 6

 علاا  كاناات االسااتراتيجية وهااكه التعليمااي, الجهااا إلاا   السااكان ماان األطاااال
 التربوية. العملية نوعية ةسا 

 التعليم في الجود  نشر مااهيم فوالد

لتاي تعاود الكثير مان الاوالاد اإل   الجود  في التعليم يؤدى االهتمام بنشرإن  
  -عل  الط   والمجتم  واهمها: 
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 مستمر . بصور  ومخرجاتها التربوية العملية تةسين_ 1
 وضااو  نتيجااة التعليميااة المؤسسااة فااي اإلداري النظااام وتطااوير ضاابط_ 2

 المسؤوليات. وتةديد األدوار
عقلياااة, الالجسااامية,  الجوانااا  جميااا  فاااي الطااا   بمساااتوى االرتقاااا _ 3

 الروةية. الناسية, االجتماعية,
 والمجتم . أمورهم وأوليا  الط   بمتطلبات الوفا _ 4
 الط  . تخدم التي المناسبة البيلة توفير_ 5
 .والتكلاة الوقت ةيث من واختصارها ,الروتينية العمل إجرا ات تقليل_ 6
 والخارجي. الداخلي المستايد ةاجات يشب  بما الخدمات تقديم_ 7
 الةلااول ووضاا  أمااورهم وأوليااا  ,الطاا   ومشااك ت شااكاوي ضاابط_ 8

 [8] ا.له المناسبة

 الطمو إل   تطور ماهوم الجود  من الواق 

عهادات تتغيير ثقافة المؤسسة يعتبر من المهام المعقد  جدا والتي تتطلا      
والر بااة فااي النجااا  للتةااول ماان كثياار  وأيضااا كثياار ماان الصاابر والوقاات 

 -( كما يلي: 1الطمو  نلخص كل  في الجدول رقم  إل   الواق  الةالي
 الواق  والطمو  لنشر مااهيم الجود   من تجمي  الباةث( . 1جدول 

 إلى الطموح الماوقم من الواقم الحالي

الغمو  والتةكم واستخدام 
 المصادر السرية للمعلومات

 ومعلومات مبنية عل  الةقالقاالتصال الماتو  

 مراقبة العاملين وتصيد األخطا 
تاوي  السلطات ومشاركة العاملين في من  

 ةدوث األخطا 

 من  ةدوث المشاكل من البداية وفي كل خطو  الاةص وةل المشاكل ةال وقوعها

التركي  الداخلي عل  القوانين 
 واللوالح

التركي  الخارجي علي ر بات ومتطلبات 
 ال بالن

التركي  عل  التكلاة واألربا  
 العاجلة

 التركي  عل  جود  األدا  والمطابقة للمواصاات

 وقالتغيير المستمر سعيا للتةسين والبقا  في الس السعي ل ستقرار

الع قات الملتوية والمعادية بين 
 األفراد

 الع قات التعاونية بين األفراد والعمل كاريق

شكلة واللوم البةث عن مسب  الم
 والعتا 

التعاون م  من ةدثت منه المشكلة وةلها من 
 جكورها

 الهد  هو إرضا  ال بالن دوما الهد  هو الربح دالما

 القرارات فردية انط قا من الخبر 
ة القرارات جماعية انط قا من المعلومات الموثق

 والراجعة

 العمل الجماعي وبرو  الاريق العمل الاردي

 عند الةاجة فقطالتةسين 
التةسين المستمر من اجل رضا ال بالن للبقا  

 في السوق

 مرونة السياسات واإلجرا ات جمود السياسات واإلجرا ات

 ةاظ البيانات فقط
تةليل البيانات من اجل اتخاد قرارات علمية 

 صةيةة

 

 اإلطار العملي وعر  النتالب. 12

 الدراسة أدا  صدق

 القياال, إجارا ات أو الدراساة أدا  استطاعة مدى انه عل  الصدق يعر    
 نما البياناات جما  أدا  تمكنت إكا أنه كل  قياسه ويعني مطلو  هو ما قيال
 [9] صااادقة. تكااون بااكل  فإنهااا أجلااه, ماان الااكي صااممت الغاار  قيااال

 إتبااااع تاام الدراسااة, فقااد هااكه بيانااات جمااا  أدا  مةتااوى صاادق ولضاامان
 التالية: الخطوات

 مان المةكماين مان عادد علا  البياناات جما  ألدا  األول  المسود  عر    
 مشاكورين تاضالوا وقاد مختلا  كلياات الجامعاة, مان التادريل هيلة أعضا 
 هااكه أخااد تاام وقااد االسااتبانة مةتويااات ومقترةاااتهم ةااول م ةظاااتهم بإباادا 

 الثانية. المسود إل   للوصول االعتبار بعين والمقترةات الم ةظات
 مان مكوناة اساتط عية عيناة علا  أولية دراسة بإجرا  القيام تم كل  بعد    

( 20  تو ياا  تاام ةيااث الدراسااة ماااردات مواصاااات علاايهم تنطبااق ماااردات
 علا  االطا ع هاو اإلجارا  هاكا من الهد  وكان(. 17  واستلمت استبانات
وكاكل  دراساة  الدراساة أدا  مةتاوى ووضاو  لغة ةول ومقترةاتهم آرالهم
 واقتراةاات, م ةظاات مان ورد مماا االساتااد  تمات وقد أدا  الدراسةتبات 
  الدراسة. ألدا  النهالي للشكل التوصل تم وبكل 

 الدراسة أدا  ثبات

ت فاإكا ةصالنا علا  درجاا االختباار,المقصود بالثبات مادى اتسااق نتاالب    
متقاربااة عنااد تطبيااق االختبااار ناسااه علاا  مجموعااة األفااراد ناسااها ماارتين 

فإننااا نسااتدل ماان كلاا  علاا  أن نتالجهمااا لهمااا درجااة عاليااة ماان  مختلاتااين,
  [10] عخر.الثبات من إجرا  

ةيث تم تو ي  عشرون استبانة عل  مجموعة مان طلباة السانوات النهالياة   
ثاام إعاااد  التو ياا  بعااد أساابوع علاا  نااال المجموعااة لدراسااة ماادى ثبااات 

اسااتبانة وكاناات نتااالب المقارنااة   عشاار سااب إجاباااتهم وتاام الةصااول علاا  
 .2وةسا  معامل بيرسون ل رتباط كما في الجدول رقم 

 األول  والثانية المر  االستبانة تو ي  (2جدول  

 الاوعيعات
االراباط  معاما

 بيرسون
الماوسط 
 الحسابي

معاما 
 الاباين

االنحراف 
 المعياري

 0.884 40.93 2.159 0.869 األول 

 0.875 39.08 2.238 0.869 الثانية

  
جااد نمعاماال التباااين فااي التو ياا  األول وفااي التو ياا  الثاااني إلاا   بااالنظر   

 ( يدل عل  تةقيق الثبات ل ستبانة.39.08-40.93أنهما متقاربان  

 البيانات وتةليل اإلةصالية المعالجة أسالي . 13

 اإلةصاااالية المعالجاااة تمااات فقاااد الدراساااة تسااااؤالت علااا  بعاااد اإلجاباااة    
 برناااااامب باساااااتخدام االساااااتبانات خااااا ل مااااان جمعهاااااا تااااام التاااااي للبياناااااات

 MINITAB,) عاان لإلجابااة التاليااة اإلةصااالية األسااالي  اسااتخدمت وقااد 
 -البةث:  تساؤل
 واالنةرافااات الةسااابية واألوساااط الملويااة والنساا  التكااراري التو ياا     

 اختبااار الااارو وكااكل  اختبااار تااي للعينااة الواةااد  للتأكااد ماان  المعياريااة
 فااي الرليسااية المةااور عبااارات اتجاهااات لوصاا  لدراسااةالخاصااة بتساااؤل ا

البةااث, ويسااتخدم هااكا االختبااار لاةااص فرضااية تتعلااق بالوسااط  موضااوع
 الةسابي, ويج  تةقق الشرطين التاليين:

يجااا  أن يتبااا  تو يااا  المتغيااار التو يااا  الطبيعاااي, ويساااتعا  عااان هاااكا  .1
مااارد , ةيااث كااان عاادد  30أكثاار ماان إلاا   الشاارط ب ياااد  ةجاام العينااة

 ,اساااتبانة 175اساااتبانة تااام تجميااا   200االساااتبانات التاااي تااام تو يعهاااا 
 استبانة. 166الصالح منها للبةث إي المكتمل البيانات كان عددو

 يجاا  أن تكااون العينااة عشااوالية أي ال تعتمااد مارداتهااا علاا  بعضااها .2
 البع .

 مقياااااااال فاااااااي   ال  و   أةياناااااااا و  نعاااااااممنطقاااااااة   بداياااااااة ولتةدياااااااد .3
   :يلي ما عمل تم الث ثي(ليكرث 

 المقيال في قيمة أعل  من قيمة أصغر بطر  وكل  المدى ةسا  تم  .4
 (.2=1-3: يلي كما

 كلاا  ماان والهااد  ,(3  المقيااال خ يااا عاادد علاا ( 2  الماادى قساامة تاام  .5
 (.0.6=3÷2  خلية, وكانت لكل الاعلي الطول تةديد

 لياةالخ نهاياة فاإن( 1  العادد مان بال الصار من يبدأ ال المقيال ألن نظرا .6
 باين يقا  ةسابي وسط أي أن يعني وهكا , 1.6)=0.6+1  تكون األول 
 (.ال  األول  الخلية ضمن يعتبر( 1.6  القيمة و(1  القيمة

 هااونهايت( 1.6  مان أكبار( ليكارت  مقياال فاي الثانياة الخلية بداية تكون .7
 يباادأ ماان ةسااابي وسااط أي نعتباار أن (, ولهااكا2.3=0.6+1.7  تكااون
   الثانيااة الخليااة ضاامن ماان أنااه علاا ( 2.3  يساااوي أو ماان وأقاال( 1.7 

   أةيانا
 الثالثاة الخلياة نهاياة علا  نةصال( 2.4  للعادد أخرى( 0,6  إضافة عند .8

 (2.3  من أكبر الخلية بداية لتصبح
 هقيمتا تقا  ةساابي وساط أي فإن وبالتالي (3  تساوي أو من أقل ونهايتها .9

 [11]  . نعم   الثالثة الخلية ضمن يعتبر القيمتين هاتين بين

 عر  نتالب التةليل اإلةصالي لمةور مااهيم الجود . 14

( عر  لملخاص ةساابات المتوساط واالنةارا  المعيااري 3في الجدول   
 لاقرات مااهيم الجود  ومرتبة ةس  ارتااع المتوسط الةسابي لكل فقر .
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 ( يوضح نس  إجابات مةور مااهيم الجود 1شكل  

 
 بماااهيم الجاود  بمادى وعاي الطا  ( والكي يتعلاق 1ن ةظ في الشكل     

 ( أن هنا  أسللة تمت اإلجابة عليهاا   نعام(3كما هو موضح في الجدول  
باأن  بنسبة عالية من إجمالي اإلجابات كما هو الةال في السؤال الاكي يتعلاق

لاكي ( والساؤال ا2.68الجود  تتعلق بالتةسين المستمر  بوساط ةساابي بلا  
يتعلااق بااأن الجااود  شاارط كمااالي للرقااي بااالمنتب التعليمي الااكي بلاا  وسااطه 

 تلبياة توقعااتإلا   ( والساؤال الاكي يتعلاق باأن الجاود  تساع  2.6الةسابي 
( , وتلااا  الاقااارات متوساااطها 2.57ال باااالن  الوساااط الةساااابي لاااه قاااد بلااا  

الةسابي أعلا  مان المتوساط المةساو  علا  مقياال لكارت وهاو اكبار مان 
ي ودراياة بماااهيم الجاود  أوهكا يؤكد أن ا ل  الطا   لاديهم معرفاة  2.3

الجاود  عاالي, وهناا  ماا تمات اإلجاباة عليهاا   ال(  عان مستوى ماااهيمهم
 كما هو الةال في الساؤال الاكي يتعلاق باأن الجاود  تطباق فاي الصاناعة فقاط
 مااوهكا دليل عل  إن الجود  ليسات مربوطاة بالمنتجاات الصاناعية فقاط وإن
ناا  يتطل  تطبيقها في المجاالت الخدمية والتي من ضمنها قطاع التعلايم وه
علاق أسللة تمت اإلجابة عليها   أةياناا( كماا هاو الةاال فاي الساؤال الاكي يت
ر عماا بأن الجود  ترتبط بارتااع السعر والسؤال الكي يتعلق بأن الجود  تعبا

 هو جميل المنظر .
استخدام اختبار تاي مان طار  واةاد ةياث  والختبار فرضيات الدراسة تم  

إن هااد  البةااث هااو التةقااق ماان وجااود فااروق كات داللااة إةصااالية بااين 
 p-valueمتوسااط العينااة والمجتماا  باسااتخدام عينااة واةااد , وةيااث إن قاايم 

( اقاال ماان مسااتوي المعنويااة المقتاار  وهااو 4المعاارو  فااي الجاادول رقاام  
يناها كنسابة شا  فاي النتاالب في الاقرات األربعة األول  والتي ارتضا 0.05

ممااا ياادل علاا  وجااود فااروق كات داللااة إةصااالية أي ناارف  فاار  العاادم 
وجاود فاروق كات داللاة إةصاالية باين إلا   ونقبل الار  البديل الكي يشير

 وبااين متوسااط المجتماا  لمسااتوى مااااهيم الجااود  لاادى طاا   الكليااةمااااهيم 

الشااااملة عناااد مساااتوى الجاااود  الاااكي يتطلباااه تطبياااق مبااااد  إدار  الجاااود  
العينااة اكباار ماان  ( أي  متوسااط أربعااة فقاارات ماان فقاارات0.05المعنويااة   

متوسط المجتم (, وككل  قيمة تي المةساوبة للاقارات األربعاة األولا  اكبار 
وهاكا يؤياد مبادأ رفا  الارضاية الصاارية  1.6448من تي الجدولياة وهاي

داللاة  د فاروق كاتوجوإل    فر  العدم( وقبول الار  البديل الكي يشير
 متوسط المجتم .الجود  لدى ط   الكلية وبين إةصالية بين مااهيم 

 
 p-valueقيمة تي لكل فقر  وقيمة مستوي المعنوية . 4 جدول

 العدد الف رات
المتوسط 
 الةسابي

االنةرا  
 المعياري

قيمة تي 
 المةسوبة

 قيمة بي
p-

value 

التةسين 
 المستمر

166 2.68 0.56 6.60 0.000 

شرط 
 كمالي

166 2.6 0.69 3.75 0.000 

توقعات 
 ال بالن

166 2.57 0.66 3.47 0.000 

التقدم 
 الصناعي

166 2.54 0.66 2.75 0.003 

ارتااع 
 السعر

166 2.20 0.74 3.39- 1.000 

جمال 
 المنظر

166 1.90 0.75 8.45- 1.000 

تطبق في 
 الصناعة

166 1.42 0.71 17.62- 1.000 

 
توساطها أما بالنسبة للاقرات الث ثة األخيار  فاي فقارات ماااهيم الجاود  فم   

ياة الةسابي اقل من متوسط المجتم  وقيمة تي المةسوبة اقل من تي الجد ول
مد في هاكه الدراساة أكبر من مستوي الش   المعنوية( المعت p-valueوقيم 
 ةصاالية باين( فإننا نقبل فر  العدم أي ال توجد فاروق كات داللاة إ0.05 

مااااهيم  مااااهيم الجااود  لاادى طاا   الكليااة وبااين متوسااط المجتماا  لمسااتوى
الجاااود  الاااكي يتطلباااه تطبياااق مبااااد  إدار  الجاااود  الشااااملة عناااد مساااتوى 

 اإلخااق في رف  فر  العدم.إل   ( وهكا يؤدي0.05المعنوية  
مااان العااار  الساااابق يتضاااح إن ماااااهيم الجاااود  لااادى الطلباااة تااارتبط     
ة ساين المساتمر وهو ماا تساع  إليااه جميا  الشاركات الخدمياة واإلنتاجياابالتة

للبقااا  فااي السااوق( وتلبيااة توقعااات ال بااالن وشاارط كمااالي للرقااي بااالمنتب 
ي التعليماي, وهااكا ماا يجاا  علا  القااالمين علا  باارامب أدار  الجاود  أخااكه فاا
 كاونراالعتبار وتطوير الخدمة التعليمية المقدمة للط   باساتمرار وعادم ال

السااكون فااي تطااوير طاارق التعلاايم والماانهب ومةتوياتااه وخاصااة بعااد إلاا  
جاود التطور الهالل في وسالل االتصال والتقنية التاي ساتلغي فاي المساتقبل و

 يااة المتابعااة ماان البياات لكاال الاادرول, وكماااالماادارل الك ساايكية ماا  إمكان
 في عصر تاشي مر  الكارونا. اعنيةدث 

 االستنتاجات. 15

 نستنتب أن: مما سبق
هنا  وعاي لادى طا   الكلياة بابع  ماااهيم الجاود  وكانات مان وجهاة  .1

ار  نظر الط   أن الجود  لها ع قة بالتةسين المساتمر وهاكا يةاا  اإلد
 العليا عل  التطوير الدالم في برامجها التعليمية.

لكي الطلباة الطماو  مان اجال التطاوير ومتابعاة آخار التقنياات فاي مجاال  .2
 المعرفة.

ار  عتبار الطلبااة أناساهم  بااالن للمؤسساة التعليميااة ولهاكا يجاا  علاا  اإلدي .3
علايم االهتمام بمتطلبااتهم وإشاباع ةاجااتهم, واعتباار الجاود  مهماة فاي الت

 وليل في الصناعة فقط.
 

 التوصيات. 16
 نوصي باعتي:

ة االهتمام بنشر مااهيم الجود  وكل  من خ ل إجارا  مةاضارات تثقيايا -1
لجاااود  مااان ضااامن الماااواد العاماااة فاااي مختلااا  كلياااات أو وضااا  مااااد  ا

 الجامعة.
 تطوير تقنيات التعليم باستغ ل وسالل التقنية الةديثة. -2
األةساان وتقباال أفكااار الشاابا  ماان اجاال تطااوير إلاا   نشاار ثقافااة التغيياار -3

 منظومة التعليم والتخلص من األفكار التي ال تواك  العصر.
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