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 :ملخص

ارة الكلية ومدى ددف الورقة البحثية اىل استطالع آراء الطالب يف اجلامعة اجلزائرية ازاء جودة ا
 مطابقتها ملعايري إدارة اجلودة الشاملة، وذلك من خالل دراسة ميدانية جبامعة الدكتور موالي الطاهر بسعيدة؛

ية االقتصادالعلوم بتوزيع مائة استمارة بصفة عشوائية على طلبة كلية  االستقصاءحيث مت اللجوء اىل أسلوب 
يف ضوء أهداف الدراسة وفروضها، مت  .%75استمارة قابلة للتحليل أي بنسبة  75، مت اسرتجاع منها والتجارية

دف اختبار الف معامل ألفا كرومباخ، مقياس ( رضيات من بينها اإلعتماد على جمموعة من األساليب اإلحصائية 
، وقد متت معاجلة البيانات )Pearsonمعامل اإلرتباط و  ،Fisherاختبار ، Studentليكارت اخلماسي، اختبار 

كما اضفت الدراسة اىل تقدمي بعض التوصيات لتجسيد تطبيق معايري . SPSS بإستخدام الربنامج التطبيقي 
  .ادارة اجلودة الشاملة
 .العايل، الطالب اجلامعي، اإلدارة التعليمية التعليم، إدارة اجلودة الشاملة :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This paper is designed to look for the students’ views in Algerian 

universities regarding the quality of the administrative management, and its 
conformity to the standards of Total Quality Management (TQM), through a field 
study at the University Dr. Moulay Taher, Saida, Algeria in a form of a survey. A 
hundred questionnaires were given randomly to students from the Faculty of 
Economics; however, only 75% of questionnaires are used in the analysis. In light 
of the objectives of this study and its assumptions, we relied on a set of statistical 
methods in order to test hypotheses, including Coefficient Cronbach's Alpha, 
Likert Scale, Student Test, Fisher Test and Pearson's Correlation Coefficient, and 
the data were treated using the software application SPSS 19 th version.  

This study make some recommendations for the application of TQM 
Standards. 
Key words: Total Quality Management, Higher Education, Student, Educational 
Management. 

 



 يعقوبي خليفة. أ
 بلبية محمد

  معايير تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي بالجزائر
 - وجهة نظر محور العملية التعليمية-

 

272 
 

  :مقدمة
االعتماد األكادميي إىل جمموعة من تشري اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي ضمن ضمان اجلودة وبرامج 

دف املعايري واملؤشرات اليت تندرج يف  مما  ،جودة املنتج التعليمي والتحسني املستمر لهحتقيق  إىلاإلجراءات اليت 
قضية تطوير التعليم اجلامعي ومستواه ليست قضية كم بقدر ما هي قضية مضمون التعليم  أنيستدعي القول 

تمع العصري اإلسهامطرائقه وكفايتها يف خلق القوى البشرية القادرة على و  وحمتواه مالمح العوملة  ، الذييف بناء ا
على التعليم العايل  أثارهاو ستخدامها استخدام التكنولوجيا ومتطلبات ا تأثري إىلونشري يف هذا الصدد  ،الشاملة

   .اكفاء  ازيادة جودو  دور املسؤولية واحملاسبية يف تطوير برامج التعليم العايل إىل باإلضافة
لتحقيق اجلودة الشاملة للتعليم اجلامعي هي فهم حماور العلمية  األساسيةاخلطوات  أوىلوعليه فان 

طرق التعليمية و  الربامج ،الطالب جودة ،التدريسهو جودة عضو عينة  أبرزها أن إالالتعليمية واليت رغم تعددها 
  .....واللوائحالتشريعات و التعليمية  اإلدارة جودة ،املناهج جودة ،التدريس

  
   :الجودة الشاملة في التعليم الجامعي إدارةتطبيق : األولالمحور 

 : األهميةو  المفهوم: الجودة الشاملة إدارة -1
وله مفاهيم  احديث امصطلح" TQM"  ـــــالذي يرمز له اختصارا بو  اجلودة الشاملة إدارة مصطلحيعد 

   1.إليهكل يعرب عن وجهة نظر حمددة بسبب حداثة املوضوع وتعدد املداخل من قبل خمتلف الباحثني،  عديدة 
تركز على التحسني املستمر يف خمتلف  إداريةأدوات اجلودة الشاملة هي فلسفة و  إدارة أنويتفق مجيع الباحثني على 

دف حتقيق رضا الزبونالعالقات داخل املنظمة النشاطات و  أوجه  أمامضمان استمرار املنظمة و  وخارجها 
   .األعمالمنافسيها يف بيئة 

اتعرف اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي  ال الرتبوي  بأ لرفع مجلة اجلهود املبذولة من قبل العاملني يف ا
تمع، )الطالب( مستوى املنتج الرتبوي هذه اجلهود من تطبيق جمموعة  تستلزمهومبا  ،مبا يتناسب مع متطلبات ا

جهود كل العاملني  تضافرخالل  من املواصفات التعليمية والرتبوية الالزمة لرفع مستوى املنتج الرتبويو  من املعايري
   .يف جمال التعليم

  
  
  

                                                             
  185ص  2009األردن ، الوراق وآخرون، إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي،يوسف حجيم الطائي  1
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  :تطورهاو  مفهوم وظائف الجامعة -2
 النظم السياسية واالجتماعية  ختتلف باختالف العصور وتتغري بتغري متطلبات أهدافهاوظائف اجلامعة و  إن

تمع ومشكالته قتصادية، االو  الثقافية ، األكادمييلنشاط دورها على ا ومقصورفبعدما كانت منعزلة عن ا
  2.األخريتسعى خللق شراكة بينها وبني هذا  أصبحت

اوظائف اجلامعة منذ  أوىل أشكالهو  أنواعهتعترب وظيفة التدريس بكافة  بتعقد ولكن ، يومنا هذا إىل نشأ
دف إىل إعداد إطارات قيادية يف خمتلف التخصصات وخدمة البيئة عاحلياة اتس ت مسؤوليتها وأصبحت 

تمع تمع وظيفة  خدمةوبالتايل فان وظيفة ، وا لتدريس اا ومهمستحدثة بعد الوظيفتني التقليديتني للجامعة ا
تمع  كليةمنها الواليات املتحدة األمريكية ما يعرف ببعض الدول و  أنشأتوألمهية ذلك فقد  ،والبحث العلمي ا

  .وأولتها اهتماما كبريا
  

  :مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي -3
 3،اخلاصةو يشري العدد من الكتاب يف جمال  اإلدارة اجلامعية إىل أن املنافسة بني اجلامعات احلكومية 

ون أيضا أن من أهم التحديات وير األجنبية مستمرة وسوف تزداد خالل السنوات القادمة و  واجلامعات الوطنية
 :يلي املعاصرة أمام اجلامعات ما

 ة خلرجيي اجلامعات الوطنيةغياب التنافسية يف األسواق العاملي، 
 االت العديدة خلرجيي اجلامعات الوطنية  ، تدهور اإلنتاجية يف ا
  نقص نصيب الشركات الوطنية من السوق العاملي بسبب املوارد البشرية الناجتة عن أمناط التعليم اجلامعي

 ،احلايل
 تزايد البطالة بني اخلرجيني من اجلامعات الوطنية.  

كرب مربر لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة هو إثبات جناحها يف العديد من الدول املتقدمة كأمريكا واليابان وبعض أإن 
ا، ومنها مؤسسات التعليم العايل اليت تزايد عدد استعماهلا هلذا األسلوب يف  الدول النامية يف خمتلف مؤسسا

  .1991م مؤسسة عا 2196إىل  1980مؤسسة عام  78أمريكا مثالً من 
  4:كما ميكن إمجال أهم الفوائد، غري تلك املتعلقة بعناصر العملية التعليمية، يف النقاط التالية

                                                             
   5مصر، ص  ، االزاريطة، دار اجلامعة اجلديدة ، التطور واملستقبل، التعليم اجلامعي اخلاص، حسن حممد حسن وآخرون 2
  73ص  ،مصر، القاهرة، ايرتاك، إدارة اجلامعات باجلودة الشاملة،فريد النجار 3
، دار املسرية، "إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل واملكتبات ومراكز املعلومات" أغادير عرفات جوحيان .حممد عوض الرتتوري ود 4

   2006األردن 
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 ؛أداة تسويقية متنح مؤسسات التعليم العايل القدرة التنافسية 
 تمع واحتياجات أفراده والوفاء بتلك االحتياجات  ؛دراسة متطلبات ا
 تمع احمللي ولالستفادة  حتقيق مكاسب مادية وخربات نوعية للعاملني يف املؤسسات التعليمية وألفراد ا

تمعية الشاملة  .من هذه املكاسب واخلربات وتوظيفها يف الطريق الصحيح لتحقيق التنمية ا
 

  : مؤشرات الجودة في التعليم الجامعي -4
  5:ض املؤشرات اليت من خالهلا يتم حتسني العملية التعليمية، وهي كما يليبعميكن حتديد 

 دافعية  الطالب واستعدادهم  ،ةذساتألا إىلنسبة عدد الطالب ء، من حيث االنتقا :معايري مرتبطة بالطالب
  ؛للتعليم

 م املهنية :ةذساتاألمعايري مرتبطة ب يف خدمة  األساتذةمدى مسامهة  ،من حيث حجم اهليئة التدريسية وكفاء
تمع م األساتذةواحرتام ، ا   ؛لطال

 ؛ومدى ارتباطها بالواقع وجودة مستواها وحمتواها، املناهج أصالةمن حيث : معايري مرتبطة باملناهج الدراسية  
 اإلدارينيواختيار  اجليدة، اإلنسانيةوالعالقات  من حيث التزام القيادات باجلودة،:باألداءمرتبطة  معايري 

  ؛ريبهموتد
  ؛واألدوات واألجهزةمدى استفادة الطالب من الكتب  :ديةاامل باإلمكاناتمعايري مرتبطة  
 تمعمعايري مرتبطة بالعالقة ب تمع واملشاركة يف حل  :ني اجلامعة وا مدى استجابة اجلامعة الحتياجات ا

 .مشكالته
  :محاور إدارة الجودة الشاملة من خالل المنظور الجامعي -5

مبادئ اجلودة الشاملة، وأهم هذه احملاور اليت تعد ركائز تكريس  إلرساءفهم حماور اجلودة الشاملة اللبنة األوىل  ميثل
  :جودة التعليم هي

 :عضو هيئة التدريسجودة  5-1
فمهما بلغت الربامج  6حيتل عضو هيئة التدريس املركز األول من حيث األمهية يف جناح العملية التعليمية،

ا ال حتقق الفائدة املرجوة منها إذا مل ينفذها أساتذة أكفاء، مدربون ومؤهلون، ولتحقيق ذلك جيب  ا فإ يف جود

                                                             
  .175، ص 2003أمحد ابراهيم امحد، اجلزدة الشاملة يف االدارة التعليمية ةاملدرسية، دار الوغاء، االسكندرية،  5
  .524، األردن، ص 2009هاشم فوزي دباس العبادي وآخرون، ادارة التعليم اجلامعي، مفهوم حديث يف الفكر االداري املعاصر، الوراق،  6
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اخلربات  - الكفاءات املهنية - السمات الشخصية :توفر عدد من السمات لدى عضو هيئة التدريس منها
  .الرغبة يف التعليم - الكفاءة االتصالية - رتبويةالكفاءة ال - الكفاءات العلمية  - املوقفية

  : وميكن توضيح دور عضو هيئة التدريس ومهامه من خالل الشكل التايل
  دور عضو هيئة التدريس: 01الشكل 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  270، ص2010الدكتورة رافد عمر احلريري، القيادة وإدارة اجلودة يف التعليم العايل، دار الثقافة عمان، األردن،  :المصدر
  

أدواره اجتاه الكلية اليت  - أدواره اجتاه طالبه :يتضح من الشكل التايل أن أدوار عضو هيئة التدريس تتحدد يف
تمع احمليط به - ايعمل     .أدواره اجتاه نفسه - أدواره اجتاه ا

  
  :جودة الطالب 5-2

تتوفر لديه االستجابة وااللتزام بالنظام  أنولتحقيق جودته البد يعترب الطالب حمور العملية التعليمية 
إىل وجوب مشولية التقييم  باإلضافةاجلامعي املعمول به، كما عليه أن خيضع نفسه لعملية التقييم والتقومي الذايت، 

ن ال يقتصر على اجلانب أوالتقومي الذي خيضع له الطالب من قبل عضو هيئة التدريس أو اإلدارة لكافة اجلوانب و 
   .املعريف فقط

تواجه املؤسسات اجلامعية عموما واجلامعات العربية خاصة حتديات خالل القرن الواحد والعشرين منها 
من خالل استخدام سلسلة من معايري القبول وليس االقتصار  7قضية تكافؤ الفرص التعليمية جلميع الطالب،

  .وجعله ميسورا للجميع متويل التعليم العايلقضية  بة من كبار السن،ل، الطمقننة درجات اختبار على

                                                             
  .23، ص 2005مهين غنامي، اجتاهات وقضايا التعليم العايل للقرن الواحد والعشرين، الدار العاملية، املنصورة   7

 يميالتق

 اإلرشاد والتوجيه

  التطوير التأليف والرتمجة
 املهين 

 العمل اإلداري

تمع  خدمة ا

 التدريس البحث العلمي
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 :جودة المناهج 5-3
  :يتم تطوير املنهاج من خالل جمموعة من اخلطوات، منها

 ينبغي مراعاة خاصيتني: حتديد إسرتاتيجية التعليم: 
 ؛وجوب الرتكيز على العالقات بني األشياء -
 .وجوب الرتكيز على التجديد -

 لتقومي، إعداد تتضمن طرق التدريس ووسائله، أساليب ا :دراسة الواقع احلايل يف ضوء اإلسرتاتيجية املرسومة
 ..األستاذ وتدريبه

 اختاذ جمموعة من القرارات للوصول اىل أهداف حمددة وعلى مراحل معينة، وخالل فرتة زمنية : التخطيط
 . معينة

 :جودة اإلدارة التعليمية 5-3
ة للمؤسسة التعليمية تتوقف إىل حد كبري إن قيادة إدارة اجلودة الشاملة تعترب أمرا حتميا، وجودة اإلدار 

ثقافة إدارة اجلودة خلق  إىل، وذلك من خالل تبين التخطيط االسرتاتيجي ومتابعة األنشطة اليت تقود على القائد
  .الشاملة

وعليه فان مدى فاعلية دوره  8يعد القسم العلمي الوحدة األكادميية القاعدية يف اهلرم اجلامعي األكادميي،
  .وقدرته على ممارسة مهامه العلمية مؤشر على فاعلية الكلية واجلامعة بالضرورة

ا  اإلداريةتتسم القيادات  ا وأقسامها ومراكزها البحثية ووحدا واألكادميية يف املؤسسة اجلامعية ممثلة بكليا
الذي  األمرأو خدمية،  إنتاجيةالقيادات ملؤسسات  كليا عنالسائدة خبصائص ومسات جتعلها ختتلف   اإلدارية

إن القائد عموما هو الذي ميلك القدرة على التأثري  .يظهر تأثريه على معايري واليات تعيني واختيار تلك القيادات
موعة املهارات الفنية يف سلوك األفراد، ولذلك فان عميد الكلية هو قائد إداري أكادميي ، ما يتطلب امتالكه 

  . واإلنسانية واإلدراكية
أن العاملني  9،"العاملني إشراك"مبدئها الثالث يف   ISO 9001-2000ويف األخري، نؤكد أن مواصفات 

م ومواهبهم املنظمة، ومشارك" جوهر" على كل املستويات هم وقود تهم الفعالة متكنهم من إظهار قدرا
  .واستخدامها لصاحل املنظمة

  .جناح أي مسار جودة هو مبثابة مشروع الذي جيب أن يبىن باحرتام خطوات وأشكال قيادة أي مشروع إن
                                                             

  15، ص 2003ع للتنمية االدارية، القاهرة، مصر .ادارة اجلامعات العربية يف ضوء املواصفات العاملية، م بسمان فيصل حمجوب، 8
9 Yakoubi khelifa, l’implication du personnel dans la certification ISO et démarche qualité, 

Magister، Faculté des sciences économiques, Université de Tlemcen, 2008, p 62. 
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 :الـدراسة الميـدانية: نيالمحور الثا
  :الهدف من الدراسة الميدانية

التعرف على مدى التزام اإلدارة يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم دف الدراسة امليدانية إىل 
  .سعيدة، بتطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة من منظور حمور الطالب -الطاهر موالي /التسيري جبامعة د
  :منهجية الدراسة

م االقتصادية والتجارية استخدم املنهج الوصفي يف البحث امليداين،حيث أخذنا عينة من طلبة كلية العلو 
وعلوم التسيري، ومت استطالع أرائهم من خالل استبيان، وهو األداة الوحيدة املستخدمة يف هذه الدراسة وذلك 

 100دف احلصول على البيانات الالزمة من خالل اإلجابة على أسئلته، قدر عدد االستبيانات املوزعة بـ
 .19النسخة  SPSSجلة هذا  االستبيان قمنا باستخدام برنامج استبيان، وملعا 75استبيان، اسرتجع منها 

 :ولقد قسمنا االستبيان إىل قسمني
 ؛متعلق ببيانات أولية خاصة بالطالب ومتكون من أربعة فقرات: اجلزء األول  
 يبني مدى التزام اإلدارة بتطبيق معايري اجلودة الشاملة:  اجلزء الثاين.    

  :فرضيات البحث
    :تنقسم إىل  فرضيتني ثحي: األولىالفرضية 
H0 :؛اإلدارة ال تلتزم بتطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة  
H1: اإلدارة تلتزم بتطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة.  

  : الفرضية الثانية
H0 :؛ال يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري اجلنس  
H1 : فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري اجلنسيوجد.  

  : الفرضية الثالثة
H0 :؛ال يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري التخصص  
H1 :يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري التخصص.  

  : الفرضية الرابعة
H0 :؛ال يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري النظام  
H1 :يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري النظام.   

  



 يعقوبي خليفة. أ
 بلبية محمد

  معايير تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي بالجزائر
 - وجهة نظر محور العملية التعليمية-

 

278 
 

  :المعالجة اإلحصائية
للتحقق من صدق االستمارة مبحاورها الرئيسية وضمن مالءمتها هلدف الدراسة يتم  :قياس ثبات وصدق األداة

  "ألفا كرونباخ"حساب معامل 
  جدول يبين صدق األداة: 01الجدول 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,859 10 

 من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر

 . وهذا يؤكد صالحية االستبيان للتوزيع على كامل العينة 0,859يساوي  "ألفا كرونباخ"من اجلدول يتضح أن 
 :الدراسة الوصفية للمتغيرات المتعلقة بالبيانات األولية

 جدول يوضح بيانات الجنس: 02الجدول 
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 
homme 17 22,7 22,7 22,7 
femme 58 77,3 77,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0  

 من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر

 %  22,7بينما نسبة الطلبة ذكور هي % 77,3 يوضح اجلدول أن نسبة الطالبات املستلمات لألستبيان متثل 

  .الطالبات املرتفعة يف اجلامعات اجلزائرية، بل حىت تفوقهن يف املسار الدراسي وهذا أمر طبيعي يربره نسبة
  

جدول يوضح بيانات التخصص: 03الجدول   
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 
économie 54 72,0 72,0 72,0 
commerce 21 28,0 28,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  
 من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر

بينما متثل هذه النسبة  % 72,0يوضح اجلدول أن نسبة الطالب املستجوبون يف ختصص العلوم االقتصادية ميثل 
مفتوحة باسم العلوم  د.م.ل ، وما يربر ذلك هو ختصصات ال% 28,0بالنسبة لتخصص العلوم التجارية 

  .د.م.لاالقتصادية، وكليتنا تشرف على السنة اخلامسة من االنطالق يف نطام 
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 جدول يوضح بيانات النظام: 04الجدول 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 
classique 29 38,7 38,7 38,7 

LMD 46 61,3 61,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0  

 من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر

بينما متثل هذه النسبة بالنسبة للنظام  % 61,3د ميثل .م.ام لظنيوضح اجلدول أن نسبة الطالب املستجوبون يف 
اجلامعي يف اجلزائر يف أغلب ختصصاته حنو تطبيق هذا  ، وما يربر ذلك هو توجه التعليم% 38,7الكالسيكي 

  .   النظام
جدول يوضح بيانات المستوى: 05الجدول    

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

deuxième 
année 

29 38,7 38,7 38,7 

troisième 
année 13 17,3 17,3 56,0 

quatrième 
année 17 22,7 22,7 78,7 

Master 10 13,3 13,3 92,0 
Magister 6 8,0 8,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  
 من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر

  .ان نسب السنوات املتفاوتة تتناسب مع عدد الطلبة يف كل سنة
   :اختبار الفرضيات 

  : الفرضية األولى
   H0: ؛اإلدارة ال تلتزم بتطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة  
  H1: اإلدارة تلتزم بتطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة.  
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تقوم الفرضية الرئيسية على مقارنة الوسط احلسايب للمحور ملعرفة مدى التزام اإلدارة بتطبيق معايري اجلودة الشاملة 
  :يتداللة املقياس كاآل اسي حبيث تكونعلى أساس سلم ليكارت اخلم

1.79إىل  1من  المتوسط الحسابي 2.59إىل  1.8من   3.39إىل  2.6من   4.19إىل  3.4من   5إىل  4.2من    

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف المستوى

 
لتزم بتطبيق معايري إدارة تمن جدول متوسطات احملور أعاله يتضح لنا أن اإلدارة  ،رجدول يبني متوسطات احملو 

  .اجلودة الشاملة بصفة متوسطة
جدول يبين متوسط المحور: 06الجدول   

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart 
type 

axefac 75 1,00 4,00 2,0867 ,70889 
N valide 
(listwise) 75     

 من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر

 :Studentاختبار 
 Studentاختبار نتائج جدول يبين : 07الجدول 

 Valeur du test = 0 

t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Inférieure Supérieure 
axefac 25,492 74 ,000 2,08667 1,9236 2,2498 

 من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر

يل نقبل وبالتا 0.05كان أقل من   Sig= 0من جدول اختبار ستونت فإن مستوى الداللة احملسوب الذي 
  . ، وبالتايل فان اإلدارة ال تلتزم بتطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملةالفرضية الصفرية

  : الفرضية الثانية 
H0 :فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري اجلنس ال يوجد  
H1 :يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري اجلنس   
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  ومتغير الجنس جدول يبين الفروق بين المحور: 08الجدول 
  

 

Test de Levene sur 
l'égalité des variances 

F Sig. 
Intervalle de confiance 95% 

de la différence 
Inférieure Supérieure 

axefac 

Hypothèse de 
variances égales ,000 ,990 -,23650 ,54482 

Hypothèse de 
variances inégales   -,24767 ,55598 

 من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر

تمعني من  sigمستوى الداللة احملسوب غري متجانسني حيث أن ) الرجال والنساء( اجلدول التايل يتضح لنا أن ا
يوجد فروق ، وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة  واليت تنص على أنه 0.05هو أكرب من 

  .اجلنس إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري
: الفرضية الثالثة  

H0 :؛ال يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري التخصص  
H1 :يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري التخصص.   

 
التخصصجدول يبين الفروق بين المحور ومتغير : 09الجدول   

 

Test de Levene sur 
l'égalité des variances 

F Sig. 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Inférieur
e Supérieure 

axefac 

Hypothèse de 
variances égales ,159 ,691 -,66814 ,04910 

Hypothèse de 
variances inégales   -,67364 ,05459 

  من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر
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تمعني مستوى غري متجانسني حيث أن ) العلوم التجاريةو  العلوم االقتصادية( من اجلدول التايل يتضح لنا أن ا
عليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة واليت تنص  ، وبناء0.05هو أكرب من  sigالداللة احملسوب 

  .يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري التخصصعلى أنه 
  : الفرضية الرابعة

H0 :؛ال يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري النظام  
H1 : فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري النظاميوجد.  

 
النظامجدول يبين الفروق بين المحور ومتغير : 10الجدول   

 

Test de Levene sur 
l'égalité des variances 

F Sig. 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

axefac 
Hypothèse de 

variances égales ,179 ,673 -,13814 ,53019 

Hypothèse de 
variances inégales   -,12863 ,52069 

  من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر
  

تمعني مستوى غري متجانسني حيث أن  )د مل نظام و  النظام الكالسيكي( من اجلدول التايل يتضح لنا أن ا
، وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة واليت تنص على 0.05هو أكرب من  sigالداللة احملسوب 

  .النظاميوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري أنه 
  

 :الخــاتمة
إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يتطلب ضمان تكوين ذو جودة يستجيب لتطلعات الطالب، وعلى 
اجلامعة العربية بصفة عامة واجلامعة اجلزائرية بصفة خاصة أن تتأقلم مع التغريات البيئية حيث عليها أن متتلك نظم 

مناهجها الدراسية من خالل تنفيذ براجمها  مرونة يف إعادة تصميمو  تعليمية سريعة االنسجام للتطورات التكنولوجيا
يف الوقت احملدد، باالعتماد على نظام  من حيث املعرفة واملهارةالتعليمية وفق املواصفات املطلوبة ملستوى اإلعداد 

أو إسرتاتيجية اليقظة، بدون إمهال دورها التقليدي يف تعزيز مهمتها الثقافية من خالل ترقية القيم العاملية مثل 
  .تسامح، الرتبية، السلم والتفتح على الغري، مع النضال من أجل تعاون دويل متوازنال
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أن اإلدارة ال تلتزم بتطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة من منظور هي إن النتيجة املستخلصة من دراستنا 
  .علنا نقدم بعض التوصيات اليت نراها ضروريةوهو ما جي الطالب اجلامعي، 

 موعة اجلامعية...) إدارة، أساتذة، طلبة(ط مجيع عناصر العملية التعليمية إشراك واخنرا  ؛يف ا
 ؛تعزيز املبدأ الدميقراطي من خالل نظام االقرتاحات وإشراك الطلبة يف أخذ القرارات 
 ؛توفري مجيع املستلزمات اليت تساعد الطالب على التحصيل العلمي وبنسبة كافية 
 ؛الدوليةو  جودة العرض التعليمي حسب املقاييس الوطنية حتديد مؤشرات للكفاءة لضمان 
 ؛تفتح اجلامعة على حميطها مبختلف مؤسساته واجتاهاته 
  داخل كل كلية، وأن يعهد إىل أساتذة هلم دراية مبفاهيم " مسئول إدارة واعتماد اجلودة"خلق منصب

كما جيب أن يكون مستقال يف قراراته ويتبع مباشرة من الناحية السلطوية إىل مدير   إدارة اجلودة،
 ؛اجلامعة

  وإعطاء التكوين البيداغوجي أمهيته يف دراسات املاجستري أو ، واإلدارينيتفعيل عملية التدريب لألساتذة
 ؛عند توظيف األساتذة

 امعة عموما والكليات خاصةتبين أسلوب املسابقة لاللتحاق باملناصب اإلدارية يف اجل.  
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