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 المستخلص

التركيز  –هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى ممارسة أبعاد إدارة الجودة الشاملة)التزام  ودعم اإلدارة العليا 
التحسين المستمر( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب والعلوم  –المشاركة الجماعية  –على العمالء 

إضافة إلى تبيان أثر ممارسة أبعاد إدارة الجودة الشاملة في تحقيق التنمية المستدامة ، وقامت الباحثتان  بالمرج
( عنصر وتم التركيز من 200( فقرة لجمع البيانات األولية من مجتمع الدراسة والبالغ )47بتصميم استبانة شملت )

عضو عيئة تدريس، وبلغ عدد  200ع البالغ عدده ( مفردة من المجتم132خالل اختيار عينة عشوائية قوامها )
( استمارة، وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي بمساعدة  99االستمارات المسترجعة الصالحة للتحليل اإلحصائي)

( ألجل استخالص النتائج، التي كان أبرزها : هناك أثر ذو داللة إحصائية SPSSبرنامج الحزمة اإلحصائية )
إدارة الجودة الشاملة في تحقيق التنمية المستدامة   وأخيرًا عرضت الدراسة مجموعة من التوصيات  لممارسة أبعاد 

  .التي قد تسهم في االهتمام بإدارة الجودة الشاملة وتفعيل دورها في تحقيق التنمية المستدامة بالكلية محل الدراسة

 .كلية اآلداب والعلوم إدارة الجودة الشاملة، التنمية المستدامة، الكلمات الدالة:

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                           Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal 
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The effect of practicing the dimensions of total quality management in 

achieving sustainable development from the perspective of the Faculty 

members in the College of Arts and Sciences 

Abstract 

This study aimed to identify the level of practice of total quality management 

dimensions (Commitment of top  management - customer focus - social participation - 

continuous improvement) from the perspective of the faculty members at the college of 

Arts and Sciences, Al-Marj University of Benghazi, The study also aimed to identify  

the impact of the practice of the dimensions of total quality management in achieving 

sustainable development , The population of the study reached (200), selected by 

random sampling method with size (132).The number of retrieved questionnaire for 

valid statistical analysis was (99) form The descriptive analytical was used and analyze 

the collected by using the (SPSS). The most important of results was: There is was 

significant impact for dimensions of total quality management in achieving sustainable 

development . 

Finally, the study provided a set of recommendations that may contribute to Attention 

total quality management and activating its role in achieving sustainable development, 

of the Faculty under study. 

Key Words: total quality management, sustainable development, the Faculty of Arts 

and Sciences. 
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Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal - Volume 8. Issue 15. Jan 2022.                        (44)                               

 

AFIQ 
 

 

   :المقدمة 1.1

بنهههاء مجتمعهههات المعرفهههة، والتنافسهههية والقيمهههة  منهههها تحهههد ات فرضهههتها العولمهههة والمعلوماتيهههة، عهههدةيواجهههل العهههالم اليهههوم 
لهى زيهادة إالمضافة وحما ة الملكية الفكرية وتنامي الفرص لمن  متلك المهارات والقدرات االبداعيهة وييرهها، ممها أدى 

يهة، المنافسة العالمية، فلم تعد المنظمات تهتم بالمنافسة المحلية فحسب وإنمها كهان عليهها التنبهل بخلهر المنافسهة الدول
مر الذي اقتضى أن تهتم بموضوع البيئة وتضعل فهي سهلم أولوياتهها مهن خهالل تلهوير ماسسهاتها واالرتقهاء ب دائهها األ

العام وتحسين مواردها لكي تلعب الدور المنوط  بها في ظل المتغيرات العالمية على  جميع االصعدة وعليها السعي 
 (2016)سالم وسراي،إلى تحقيق التنمية المستدامة.

كونهل  المسهتويات  كافهة وعلهى العهالم دول معظهم في كبيًرا من القلاعات التي القت اهتماًما العالي التعليم ويعتبر قلاع
 نحهو بهل المجتمهع والنههو  األمهر الهذي يهنعكس علهى  تلهور  ،الشهعوب ورقهي التنميهة فهي عمليهة يأساسه دور يلعهب

 علمًيها الماهلهة الفنيهة بهالكوادر مهن خهالل رفهده اإلنسهانية المجتمعهات في تظهر التي المتجددة الريبات لمواكبة األفضل

 العربيهة الهدول فهي العهالي التعلهيم وتواجهل ماسسهات المجهاالت،  وبمختله  للمسهتقبل القيهادات إعهداد خهالل ومهن وعملًيها

 جديًدا عالمًيا نظاًما ف وجدت العالم شكل تغير في دوًرا كبيًرا لعبت متغيرات عن نش ت الخلورة بالغة وتعقيدات تحد ات

 مجاال يدع ال الذي األمر والتفوق،  التقدم عالية تقنيات إلى لل، ويستند أساساً  المتسارع التكنولوجي والتلور العلم  عتمد

 الضهع  ونقهاط مشهكالتها تجهاوز علهى القهدرة الماسسهات لههذه تضهمن للتلوير والتحهدي  شاملة ببرامج البدء في للتردد

 (2008صرايرة والعساف ،)ال.فيها

 اإلنتهاج ماسسهات بهين الشهديدة العالميهة للمنافسهة نتيجهة ظههرت التهي الشهاملة مهن المفهاهيم الحديثهة الجهودة إدارة وتعهد

 فهي االهتمهام باسهتخدامل بهدأ اإلداري  الهنهج ههذا حققهل الهذي الكبيهر للنجها  ونظهرا ، األوروبيهة و و األمريكيهة اليابانيهة

 كبيهرة بدرجهة ، كونهل  سههم دول في عهدة بالماسسات التعليمية لتلبيقل شديدا وميال قويا مبررا وأوجدالمجاالت  مختل 

 ريبهات اللهالب تلبيهة تربهوي، مهن خهالل العمهل علهى ههدر أحهدا  بهدون  أهدافها تحقيق الماسسات وفي هذه نجا  في

 ال جهزءاً  العهالمي المسهتوى  العالي على التعليم تقويم جودة التدريس حي  أصبح هيئة وأعضاء والمجتمع األمور وأولياء
  (.2012)قادة،.العالمية األكاد مي االعتماد هيئات جميع تشترطل أساسياً  شرطاً  أصبح كما ، التعليمية العملية من يتجزأ

وت سيسا علهي ماسهبق تهرى الباحثتهان أن ظههور االقتصهاد القهائم علهي المعرفهة فهر  علهي كافهة الماسسهات التعليميهة 
  لجهودة الشهاملةا فيهها وتبنهي نظهم التحسهين المسهتمر  وتضهمين بهرامج واليهات التعليميهة اإلدارة بأسهاليضهرورة تلهوير 
ة  فههي تحقيههق االسههتغالل األمثههل للمههوارد بصههفة مسههتدامة، بواسههلة أهههم التقنيههات التسههييرية الحديثهه فههي كههل عملياتههها

بنهاء القهدرات والقهادرين علهى  ورفد المجتمع باالفراد المهاهلين التعليمية وتفعيل المساولية االجتماعية والبيئية للماسسة
 .التي تسهم في تحليل األداء اإلداري والتشغيلي نحو تحقيق األهداف التنموية 

 مشكلة الدراسة: 2.1

بطًء شديدًا في مواكبة التلورات التي تشهدها مثيالتها من ماسسات التعليم العالي في الدول  تعاني الجامعات الليبية
المتقدمة باإلضافة إلى عدم تلابق مخرجات العملية التعليمية من ماسسات التعليم العالي مع متللبات سهوق العمهل 

مختلهه  الجوانههب لمقابلههة التلههورات  فههي ليبيهها، األمههر الههذي يتللههب منههها إحههدا  تغييههر جههذري فههي كههل عملياتههها وفههي
المتسههارعة والمتالحقههة فههي البيئههة المحيلههة فههي ظههل مهها تشهههده ماسسههات التعلههيم العههالي فههي ليبيهها مههن توسههع ملحههو  
اسهتجابة السههتيعاب األعههداد المتزايههدة مههن اللههالب المتحصههلين علههي شهههادة الثانويههة العامههة، ومههن هههذا المنللههق تهه تي 
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 البقهاء أساسهية مهن أجهل القهدرة علهى ملحهة وركيهزة كحاجهة العهالي التعليم وماسسات الليبية تالجامعا في الجودة قضية

المنشهود للنههو  بالعمليهة التعليميهة ومعالجهة المشهكالت التهي تواجههها  لتحقيهق تعلهيم جيهد  واالزدهار وإحدا  التنمية
كبهر وأقهدم الجامعهات علهى مسهتوى ليبيها يواكب التلورات التي  قتضها سوق العمل، ولمها كانهت جامعهة بنغهازي أحهد أ

كان البد من توجيل االهتمام بها لغر  تحسين جودة مخرجاتها التعليمية واإلدارية بما  ضمن كفاءة الخريج واإل فاء 
( ودراسههههة )ابحههههيح 2015مثههههل )معيتيههههق، بمعههههايير الجههههودة المقبولههههة عالميهههها حيهههه  أظهههههرت نتههههائج بعهههه  الدراسههههات

مستوى جودة الخدمات اإلدارية المقدمة من جامعة بنغهازي بسهبب عهدم تبنهي القيهادة العليها  فيتدني ( 2021والفايدي,
لمبادئ الجودة الشاملة وعدم وجود الكادر الماهل لتلبيق إدارة الجهودة الشهاملة فهي إدارة الجامعهة عهالوة علهى ييهاب 

وعليل  مكن بلهورة مشهكلة الدراسهة  بالجامعةوأن هناك معوقات تعيق تلبيق الجودة الشاملة  اآلليات المناسبة لتلبيقها
 في التساؤل التالي:

مهها أثههر ممارسههة أبعههاد إدارة الجههودة الشههاملة فههي تحقيههق التنميههة المسههتدامة مههن وجهههة  نظههر أعضههاء هيئههة التههدريس  -
  المرج ؟ -بكلية اآلداب والعلوم

 : اآلتي إلى تحقيق الدراسة تهدف : الدراسة أهداف 3.1

  االلتههزام بممارسههة أبعههاد الجههودة الشههاملة كفلسههفة جديههدة تعتمههدها الماسسههة التعليميههة مههن أجههل الوقههوف علههى مههدى
 تحقيق التنمية المستدامة.

  معرفة مدى توفر أبعاد التنمية المستدامة بكلية اآلداب والعلهوم بجامعهة بنغهازي فهرع المهرج مهن وجههة نظهر أعضهاء
 هيئة التدريس بها.  

 اد إدارة الجههودة الشههاملة فههي تحقيههق التنميههة المسههتدامة مههن وجهههة نظههر أعضههاء هيئههة التعههرف علههى أثههر ممارسههة أبعهه
 التدريس  بكلية اآلداب والعلوم بجامعة بنغازي فرع المرج .

 تتضح أهمية الدراسة من خالل ما يلي:  :أهمية الدراسة  4.1

الههذي  شههغل العههالم اليههوم وهههو   تكتسههب الدراسههة أهميههة كونههها تلقههي الضههوء علههى موضههوع يتسههم بالحداثههة والجد ههة و -
 كيفية تحقيق تنمية مستدامة.

 عكههس إدراج أههههداف تهه تي أهميههة الدراسههة مهههن خههالل مجههال التلبيههق وههههو ماسسههات التعلههيم العههالي الليبيهههة حيهه   -
نهتج على عملياتها وسياسهتها واسهتراتيجياتها ونوعيهة مخرجاتهها والم زيالحاجة إلى التركتها التنمية المستدامة في أنشل

 العلمي الذي تقدمل مما  عزز التنمية المستدامة.

تبههرز الدراسههة أهميتههها مههن خههالل إثرائههها للمعرفههة العلميههة فههي هههذا النههوع مههن الدراسههات فههي مجههال العلههوم اإلنسههانية  -
 واالجتماعية ومجال العلوم اإلدارية بصفة عامة.

 قلة الدراسات التي ربلت بين المتغيرين في البيئة الليبية على حسب علم الباحثتين مما  -

  فتح مجاالت للمهتمين بهذا النوع من الدراسات من خالل المعلومات التي ستوفرها الدراسة.

  :بناًء على مشكلة الدراسة وأهدافها صيغت الفرضيات التالية: الدراسة فرضيات 5.1 

: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممارسة أبعاد إدارة الجودة الشاملة على تحقيق التنميهة المسهتدامة  األولىالفرضية 
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 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب والعلوم جامعة بنغازي فرع المرج ويتفرع منل:

االقتصهههادي للتنميهههة  علهههى تحقيهههق البعهههدأبعهههاد إدارة الجهههودة الشهههاملة ممارسهههة : ال يوجهههد أثهههر ذو داللهههة إحصهههائية لأ 
 المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالكلية محل الدراسة.

مهن  المسهتدامة أبعاد إدارة الجهودة الشهاملة علهى تحقيهق البعهد االجتمهاعي للتنميهةممارسة : ال يوجد أثر ذو داللة لب 
 ةوجهة نظر  أعضاء هيئة التدريس بالكلية محل الدراس

  المسهتدامة أبعهاد ادارة الجهودة الشهاملة علهى تحقيهق البعهد البيئهي للتنميهةممارسهة ل  يوجد أثهر ذو داللهة إحصهائية: الج
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالكلية محل الدراسة.

  المسهتدامة للتنميهة الخالقيأبعاد ادارة الجودة الشاملة على تحقيق البعد اممارسة ل ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية د.
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالكلية محل الدراسة.

يته ل  مجتمهع الدراسهة مهن جميهع أعضهاء هيئهة التهدريس بكليهة اآلداب والعلهوم بجامعهة الدراسة:  مجتمع وعينة  6.1
ههههههههههاء (عضو هيئة تدريس بحسب المعلومات المتحصل عليها من مكتهب أعض200بنغازي فرع المرج والبالغ عددهم )

( مفههههههههههردة وفههههههههههق جههههههههههدول ) 132هيئههههههههههههههههة التههههههههههدريس بالجامعههههههههههة وتههههههههههههههههم واختيههههههههههار عينههههههههههههههههة عشههههههههههوائية قوامهههههههههههههههههههها )
Krejcie&Morgan1970.) 

: تههم اسههتخدام االسههتبانة كوسههيلة لجمههع البيانههات الالزمههة لتحقيههق أهههداف الدراسههة واإلجابههة علههى  أداة القيااا   7.1
 تساؤالتها.

  نموذج الدراسة 8.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 النموذج: من إعداد الباحثتين

 والدراسات السابقة اإلطار النظري للدراسة: اثاني

 تقديم:  1.2

سههتجابة اللهها االسهاليب التهي  مكهن مهن خألأحهد ا كونهل امهتمههالنهال موضهوع إدارة الجهودة الشهاملة نصهيباً  كبيهرًا مهن ا
داء، األللتحد ات التي تواجل الماسسات وتحقق التحول المللوب، كمها تمثهل أحهد أههم السياسهات الهادفهة إلهى تلهوير 

أبعاد إدارة الجودة 

 الشاملة

 التزام االدارة العليا-

 التركيز عل  العمالء-

 المشاركة االجتماعية-

 التحسين المستمر-

 مستدامة  الالتنمية 

 البعد االقتصادي-

 البعد االجتماع -

 البعد البيئ -

 البعد االخالق -
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 .ت والعمليات والمخرجات، وتقد م أفضل الخدمات للمستفيدينالوتسعى إلى التحسين المستمر وتحقيق أفضل المدخ

وقد أصبح تلبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم مللبًا ملحًا من أجل التفاعهل والتعامهل بكفهاءة مهع متغيهرات عصهر 
خهذ األفهراد والجماعهات والماسسهات. فألفيل الصهراعات والمنافسهات بهين ايتسم بالتسارع المعرفي والتكنولوجي، وتتزايد 

واحتياجاتههل مههن الكههوادر  لبمتللباتهه سههاعد المجتمههع علههى الوفههاء والتقههدم  رلتنميههة والتلههو لأداة  عههد  بههالجودة فههي التعلههيم
 (2021)ابحيح والفايدي ،.المتخصصة القادرة على المنافسة

فههها  هنههاك العديههد مههن:  تعريااإ إدارة الجااودة الشاااملة 2.2 التعريفههات المرتبلههة بمفهههوم إدارة الجههودة الشههاملة فقههد عر 
ب نها "المدخل إلدارة الجودة، وتبنى على مشاركة جميع أعضاء المنظمهة، ويسهتهدف النجها  طويهل المهدى مهن  هالل

 .(13،ص2005،هالل)خالل إرضاء العميل وتحقيق منافع للعاملين في المنظمة". 

( ب نههها مجموعههة المعههايير واإلجههراءات التههي يهههدف تبنيههها وتنفيههذها إلههى تحقيههق 12،ص2008لههها طعيمههل) بينمهها أشههار
أقصهههى درجهههة مهههن األههههداف المتوخهههاة للماسسهههة والتحسهههين المتواصهههل فهههي األداء والمنهههتج وفقهههًا ل يهههرا  المللوبهههة 

 والمواصفات المنشودة ب فضل طرق وأقل جهد وتكلفة ممكنين.

( ب نههها عمليههة إداريههة ترتكههز علههى مجموعههة مههن القههيم وتسههتمد طاقههة مههن المعلومههات 12،ص2018،وقههد عرفههها )أبههي 
التي توظ  مواهب العاملين وتستثمر قدراتهم الفكرية في مختل  مستويات التنظيم على نحو إبداعي لضمان تحقيهق 

 التحسين المستمر للماسسة.

تنههاول العديههد مههن البههاحثين مفهههوم إدارة الجههودة الشههاملة فههي  مفهااوإ إدارة الجااودة الشاااملة فااي التعلاايم العااالي: 3.2
 : التعليم العالي نستعر  منها ما يلي

التعليم مدخل فكري وثقافي وإداري وتنظيمي ينبغي تلبيقل في الجامعات عامة لتحقيق ي إدارة الجودة الشاملة ف تمثل
التكامل والتنسيق بين جهود منتسبي الجامعة في كلياتها وأقسهامها المختلفهة ومشهاركتهم فهي عمليهة التحسهين المسهتمر 

تهي تصهبو إليهها إدارة الجامعهة فهي للمخرجات التي تقدمها الجامعة لتلبية حاجات وريبهات الزبهائن لتحقيهق األههداف ال
 البقاء واالستمرار والنمو والتلور 

 .(93،ص2010،اللويل وأيا )

( علهههى تعريهههة إدارة الجهههودة الشهههاملة فهههي مجهههال 93،ص2008( و)المصهههري،Dhlamini,2009,p48بينمههها أتفهههق )
 .المستمر في المنتج التعليميالتعليم على أنها مجموعة من المعايير واإلجراءات التي يهدف تنفيذها إلى التحسين 

عبهههارة عهههن المنهجيهههة المنظمهههة لضهههمان سهههير  ههههىإدارة الجهههودة الشهههاملة فهههي التعلهههيم  أن(37،ص2009ويهههرى بهههدر)
النشاطات التي تم التخليط لها مسبقا، حي  أنها األسلوب األمثل الذي  ساعد علهى منهع وتجنهب حهدو  المشهكالت 

اإلداري والتنظيمي األمثل في األداء واستخدام الموارد الماد ة والبشهرية  من خالل العمل على تحفيز وتشجيع السلوك
  بكفاءة وفاعلية.

 مهن بمسهتوى عهال   للمجتمهع خدمهة تقهد م علهى الجامعهة قهدرة أنهها( فيعرفانها  على 63:ص 2008أما )ربا عة ومنذر،
 .مورألاءاوأولي الللبة وريبات الوفاءباحتياجات لهاالخ من وتستليع المتميزة الجودة

وترى الباحثتان أن ادارة الجودة الشاملة تمثل مدخل فكري يهدف الي االرتقاء والتلوير والوصول الي مستويات اداء 
عالية ورفع كفاءة الخدمات االداريهة واالكاد ميهة لتلبيهة احتياجهات وريبهات االطهراف المسهتفيدة ذات العالقهة بالجامعهة 
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عي لتحقيهق التحسهين المسهتمرللمخرجات التهي تقهدمها الجامعهة بمها يتماشهي مهع من خالل استخدام ادوات واسهاليب تسه
 تحد ات سوق العمل.

 أهداف إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي: 4.2

أن الهدف الرئيسي للجهودة الشهاملة التعليميهة ههو إرضهاء الزبهون الهداخلي المتمثهل بهالمعلم واللالهب والزبهون الخهارجي 
( بينمها يهرى كهل 2006ب ولياء األمهور والمجتمهع وسهوق العمهل بالتحسهين المسهتمر للعمليهات التعليميهة. )البنها،المتمثل 

 ( أن أهداف الجودة تتمثل في:2007الزيادات، ،( و )مجيد2008من)حسن وعبود، 

 ضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة من حي  طريقة العمل وأداء العاملين. -ا

 الضع  والعمل على تالفيها مما  ظهر نقاط القوة والتركيز عليها.معرفة نقاط  -ب

 تقد م المساعدة في تخفي  الهدر في إمكانيات الماسسة التعليمية من حي  الوقت والجهد والموارد. -ج

 رعة.الح  على التميز وإظهار اإلبداع والتميز بالمرونة والقدرة على التكي  ومواجهة التغييرات البيئية المتسا -د

 ه _ االرتقاء والنهو  بمستوى اللالب في جميع الجوانب .

 ضبط وتكوين النظام اإلداري في أي ماسسة تعليمية نتيجة لوضو  األدوار وتحديد المساوليات بدقة. -و

 .الرفع من كفاءة اإلداريين واألساتذة والعاملين بالماسسات الجامعية وزيادة مستوى أدائهم -ز

 بادل التعاون بين الماسسات التعليمية والمجتمع.زيادة الثقة وت - 

 آليات تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومتطلباتها في التعليم العالي 5.2 

إن توفير بيئة تعليمية للتعليم العالي مرتفعة الجودة ليس باألمر الهين على كل األطهراف ( إلى 2008أشار )الحربي،
  منها :ذات الصلة، ولكن هناك وسائل مساعدة ومساندة لتحقيق هذه الجودة 

 عمههل هههذا األسههلوب علههى تشههجيع الههتعلم عههن طريههق العمههل التعههاوني أساالوب بثااوع العماات و التعلاايم العملااي:  -
ية، بإجراء البحو  حول موضوعات التدريس التي  قوم بها أعضاء هيئهة التهدريس ويشهاركهم العهاملون والبحو  العلم

بالماسسات التعليمية ، إضافة إلى التعليم العملهي بحيه  مهن الواجهب علهى األكهاد مي أو األسهتاذ الجهامعي أن  كهون 
ر اقتهران األسهلوبين مهع بعضههم الهبع  ههو الحهل مللعًا وخبيرًا وقادرًا على العمل بوصهفل معلمها ومربيهًا، وعليهل  عتبه

 األمثل.

لمعرفة ما إذا كانت الماسسة أو الجامعة واضحة األهداف، ومها إذا كانهت طهرق التعلهيم والتهدريس  التقويم الذاتي: -
 القائمة متماشية مع العصر ومتوافقة معل.

بهين الجامعهات النظيهرة فهي التعلهيم العهالي، : وهو  عد مكمال ألسلوب التقهويم الهذاتي، وههو التواصهل مراجعة النظير -
 وتبادل التعاون بينهما واألخذ بالنصائح واالستشارات ويمكن العمل بل من خالل تعيين مستشارين مدربين.

: وههو االكثهر اسهتخدامًا حاليهًا فهي الماسسهات، ذلهك أن تفاعهل التعلهيم العهالي االعتماد بنوعيه األكااديمي والمهناي -
تقنيههة الحديثههة واإلنتههاج حههتم علههى المسههاولين تلههويره، وفههر  علههيهم مسههاولية البحهه  عههن وسههائل ومواكبتههل لعصههر ال

مناسبة لتحسين جودة التعلهيم والرفهع مهن كفهاءة العمليهات التعليميهة، واعتبهر االعتمهاد األكهاد مي الخيهار األمثهل للحكهم 
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ة البههرامج، واألمانههة اإلداريههة والماليههة، علههى الجههودة الشههاملة مههن عههدمها وتركههز مقههاييس االعتمههاد علههى مههدى اسههتقام
 والكفاءة اإلدارية العلمية، والقدرة على معاصرة الجديد من مناهج دراسية متوافقة مع متللبات المجتمع. 

( بهه ن تحقيههق الجههودة فههي ماسسههات التعلههيم العههالي يتللههب مراحههل 2015مههع )الفليمههي واخههرون، وتتفااق الباحثتااا 
 الماسسهة أنشهلة لكافهة الهالزم والتمويهل بهراتوالمخت والمعامهل والمكتبهات الجامعيهة المبهانيوخلوات متتالية بدًء بتهوفير 

تضههيات سههوق العمههل وحاجههات االجيههال لتتناسههب مههع مق دوري بشههكل  المقههررات التعليميههة تقههويمواالهتمههام بتحههدي  و 
 والمنظمهات العامهة والخدميهة اإلنتاجيهة الماسسهات مهع التفاعهل خهالل مهن بهالمجتمع الجامعهة ربهط العمل علهىالقادمة و 

 الحلهول إل جهاد والبحثيهة والفكريهة العلميهةالقهدرات المختلفهة  وتسهخير والبحثيهة، والعلميهة التربويهة راكهزوالم والهيئهات

  .الجامعية الماسسة أداء جودة لتحقيق رئيسيا راوماشهاما  رامحو   عتبر واالقتصاد ة االجتماعية للمشكالت

 إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي:ابعاد  6.2

( إلههى أن أراء البههاحثين اختلفههت وتعههددت حههول عههدد المبههادئ واألبعههاد التههي تههدعم وجههود إدارة 2018أشار)اإلدريسههي،
الجههودة الشههاملة فههي أي منظمههة ، إال أن هنههاك اتفههاق بيههنهم حههول مجموعههة منههها تتههراو  بههين سههتة إلههى ثمانيههة أبعههاد 

الشههاملة بمختلهه  المجههاالت سههواء كانههت خدميههة أو  رئيسههية تشههكل ركههائز  مكههن أن ناسههس عليههها منلههق إدارة الجههودة
لى أن أهم مبادئ إدارة الجودة الشاملة تتمثل في إ (2010( ، واللويل وأيا)2015)الكميمإذ  شير كل من صناعية، 

التههزام اإلدارة العليهها، والتركيههز علههى العمههالء، والتحسههين المسههتمر، والمشههاركة الجماعيههة، واتخههاذ القههرارات بنههاًء علههى 
الحقائق، والتعلم والتدريب، ونظام التغذ ة العكسية، والثقافهة التنظيميهة الداعمهة للجهودة، ونظهم المعلومهات المتلهورة  ، 

يهتم  دراسهة كهل مهن )التهزام االدارة العليها( علهى اعتبهار أن ا مهان القيهادات بالجامعهات بثقافهة وفي ههذه الدراسهة سهوف 
، أمها )المشهاركة االجتماعيهة( ته تي مهن تلبيهق  م المجههودات المتعلقهة بههاالجودة ستادي إلى نشر ثقافة الجهودة ودعه

الجودة الشاملة بالجامعة  حتاج الى تكاث  جميع االطراف ذوي العالقة، بينما)التحسين المستمر( ياكد علهى ان كهل 
والتهدريب والتلهوير  االنشلة التعليميهة واالداريهة داخهل الجامعهة يهتم تلويرهها بشهكل مسهتمر مهن خهالل عمليهات الهتعلم

ويعني)التركيز علي العمالء( االهتمام بمخرجات الجامعة والمنهتج التعليمهي والهذي بهدوره يهاثر علهي اههم حلقاتهها وههو 
اللالههب والمجتمههع وسههوق العمههل ه وبههذلك تتفههق هههذه االبعههاد مههع  تعريههة ادوارد د مههنج لمبههادئ ادارة الجههودة الشههاملة 

دارة المنلمة )التزام االدارة العليا( التي تهدف الى تحقيق التعاوم والمشاركة المستمرة حي  عرفها على أنها طريقة اال
من اجل تحسين السهلعة او الخدمهة )التحسهين المسهتمر( واالنشهلة التهي  من العاملين بالمنظمة )المشاركة الجماعية(

مع " ويمكن توضيح هذه االبعاد بشيء تحقق رضا العمالء )التركيز على العمالء( وسعادة العاملين ومتللبات المجت
 :من التفصيل على  النحو التالي 

 لتمويل الكافية الموارد األهمية لتوفير بالغ أمر العليا اإلدارة جانب من الفعال االلتزام: أن التزاإ ودعم اإلدارة العليا -1

 الجودة، تحسين في الفعالة المشاركة من عبر تمكينهم العاملين وإرضاء، العاملين وتعليم وتدريب، والمشروعات البرامج

 مستمر. بشكل العمليات وتحسين

العمههالء أهههم عنصههر فههي الحكههم علههى جههودة المنههتج الههذي تقدمههل المنظمههة فههاألمر  :  مثههلالتركيااز علااى العماا   -2
نهتج، يتللب سهرعة فهي فههم احتياجهاتهم ومتللبهاتهم، وربلهها ربلهًا وثيقهًا ب نشهلة التخلهيط االسهتراتيجي، وتصهميم الم

 فهنهاك العميهل تحديهد حهول النظهر وجههات اخهتالف فهي هنهاك فهإن التعليميهة  بالمنظمات يتعلق وفيماوتحسين العملية، 

 العميل ب ن والبع  يرى ، العمل وسوق  المشغل ب نل يرى  من وهناك ،اللالب هو التعليمية المنظمة عميل ب ن من يرى 

 المنظمهات التعليميهة تهتفهم وعليهل  جهب أن، لهل تقهدمها التهي الخدمهة بهاختالف  ختله  التعليميهة للمنظمهة بالنسهبة
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 .العمل وسوق  ،والمجتمع، اللالب من لكل والمستقبلية والتوقعات الحالية االحتياجات

: إن نجا  إدارة الجودة الشاملة ال  عتمد على االلتزام الفعال لإلدارة العليا فقط، ولكنل أ ضها المشاركة الجماعية -3
 مهن مسهتوى  تحسهنو .أفضهل خلهة تصهميم تمكهن مهن ة المهوظفينبالمشهاركة الفعالهة مهن المهوظفين، ألن مشهاركمهرتبط 

، علهى اعتبهار أن كهل من خالل كفاءة صنع القرارات والتي تتم بمشاركة العقول المميزة والمفكرة الجودة بشكل مستمر
جههودة عاليههة، وتحقيههق رضهها العمههالء، ذات  او تقههد م خههدمات موظهه  فههي المنظمههة هههو المسههاول عههن إنتههاج منتجههات

 وتحسين الجودة في جميع أنحاء المنظمة

إن التحسههين المسهتمر للعمليههات يهرتبط ارتباطههًا وثيقهًا بههالجودة  ألن التحسهينات المسههتمرة فههي التثساين المسااتمر:  -4
وسههيكون لههل  ثههار العمليههة تههادي إلههى تحسههينات مسههتمرة للجههودة، ممهها يههادي إلههى جههودة وكفههاءة عاليههة داخههل المنظمههة، 

 إ جابية على أداء المنظمات.

 قبههل علمهاء وبحهها معههان  وتفسهيرات ونظريههات مهن عهدة ارتبلهت التنميهة كمفهههوم ، ب التنميااة المسااتدامة:مفهاوإ  7.2
ركههزت علههي القضهها ا المتعلقههة بالبيئههة وبمورادهههها مههن خههالل نقههل رأ  المههال اللبيعههي الههى االجيهههال حيهه   ،مختلفههين

المفهوم وتبلورت خلوطل مع اشتداد تنامي وعي الهيئات والدول واالفهراد بقضها ا البيئهة والمجتمهع فهي القادمة وتلور 
( ومههههع نشههههر تقريههههر اللجنههههة العالميههههة المعنيهههة بالبيئههههة والتنميههههة والمعروفههههة باسههههم لجنههههة برونتالنههههدي 1972سهههتوكهولم )

تلهههوير يلبهههي  لهههذي عرفهههها علهههي أنهههها"( حيههه  تهههم تبنهههي مصهههللح التنميهههة المسهههتدامة بشهههكل رسهههمي ودائهههم  وا1987)
 (2019" )القيزاني، احتياجات الجيل الحالي دون المسا  بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة

(Crane, 2005&(Schaefer. 

بههدء  عمليههة تلوريههة تههزداد فيههها القههدرة البشههرية مههن حيهه "ُتعههر ف التنميههة ب نههها تعريااإ التنميااة المسااتدامة :  1.7.2
هياكل جديدة ، والتعامل مع المشكالت ، والتكي  مع التغييهر المسهتمر ، والسهعي الههادف واإلبهداعي لتحقيهق أههداف 

 ( Mensah,2019)جديدة 

( ب نههها السههعي الههدائم لتلههوير جههودة الحيههاة االنسههانية مههع األخههذ فههي االعتبههار قههدرات 29،ص2007خههامرة، ويعرفههها)
 حياة وإمكانياتها.النظام البيئي الذي  حتضن ال

كما تعرف التنمية المستدامة على أنها أنها حالة اجتماعية داخل الدولة ، يتم فيها تلبية احتياجات سكانها مهن خهالل 
 Reyes, G. E. ,2001 )االستخدام الرشيد والمستدام للموارد واألنظمة اللبيعية)

األمثل لجميع الموارد المتاحة سواًء البشرية أو الماليهة أو ( ب نها تعني االستخدام 2010ويرى كل من )اللويل، وأيا 
الماد هههة أو المعنويهههة وييرهههها للمسهههتقبل البعيهههد مهههع التركيهههز علهههى حيهههاة أفضهههل ذات قيمهههة عاليهههة ل جيهههال القادمهههة فهههي 

 الحاضر والمستقبل.

يههل تتحههول مههن ظههاهرة جيلب نههها  ( إلههى التنميههة المسههتدامة Gross&Rotmans,2005,p135-150كههل مههن) ينظههرو 
جيل إلى  خر، والبد أن تحد  عبر فترة زمنية ال تقل عن جيلين ومن ثم فإن الزمن الكافي للتنمية المستدامة يتراو  

سنة(، وتشمل الخاصية المشتركة الثانية فهي مسهتوى القيها ، فالتنميهة المسهتدامة ههي عمليهة تحهد  50إلى  25من )
 ي، دولي(.في مستويات عدة تتفاوت بين)محلي، إقليم

تسههعى التنميههة المسههتدامة مههن خههالل محتواههها و لياتههها إلههى تحقيههق مجموعههة مههن أهااداف التنميااة المسااتدامة: 2.7.2
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afaq.elmergib.edu.ly                                                                                   E-ISSN: 2520-5005 
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 فيما   تي:(2019( )القيزاتي،2014( )الحداد،2007)ينيم  أبو زنط،وفق األهداف التي  مكن تلخيصها 

علهى العالقهة بهين نشهاطات اإلنسهان والبيئهة، وتتعامهل تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان: فالتنمية  المستدامة تركز  -
 مع النظم اللبيعية ومحتواها أنها أسا  حياة البشر، وتعمل على تلوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل وانسجام.

تعزيهههز وعهههي السهههكان بالمشهههكالت البيئيهههة القائمهههة: وذلهههك بتنميهههة إحساسههههم بالمسهههاولية تجهههاه بيئهههتهم وحهههثهم علهههى  -
ة الفاعلههة فهههي إ جههاد حلههول مناسهههبة لههها، مهههن خههالل تفههاعلهم  فهههي إعههداد بههرامج ومشهههاريع التنميههة المسهههتد مة المشههارك

 وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.

احتههرام البيئههة اللبيعيههة: التنميههة المسههتدامة تركههز علههى العالقههة بههين نشههاطات اإلنسههان والبيئههة، وتتعامههل مههع الههنظم  -
 ياة البشر، وتعمل على تحفيز هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل وانسجام.اللبيعية ومحتواها أنها أسا  ح

ربههط التكنولوجيهها الحديثههة ب هههداف المجتمههع: تحههاول توعيههة السههكان ب هميههة التقنيههات المتباينههة فههي مجههال التنميهههة،  -
ون أن  حهد  عهن وكيفية استخدام المتا  والجديد منها في تحسهين نوعيهة حيهاة المجتمهع وتحقيهق أهدافهل المسهتهدفة د

ذلههك مخههاطر و ثههار بيئيههة سههلبية، أو علههى األقههل أن تكههون هههذه المخههاطر واآلثههار مسههيلرا عليههها وذلههك بوجههود حلههول 
 مناسبة لها.

 إحدا  تغيير مستمر ومناسب في حاجات المجتمع وأولوياتل -

 تحقيق العدالة االجتماعية لالجيال المتعاقبة والمستقبلية. -

 المستدام والحفا  علي الموارد االقتصاد ة والبيئية معاتحقيق االداء االقتصادي  -

 زيادة الدخل القومي الحقيقي وتحسين مستوة المعيشة وتقليل التفاوت في في الدخول والثروات بين االفراد. -

ت االمهههم المتحهههدة ثالثهههة ابعهههاد اساسهههية للتنميهههة المسهههتدامة وههههى البعهههد قهههد حهههددأبعااااد التنمياااة المساااتدامة:  3.7.2
( 2018)أبهي ،االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئي ، أمها الدراسهة الحاليهة فههي تتفهق مهع االبعهاد التهي حهددها 

 :وهي دراستل عن التنمية  في

د الفقري للتنمية المستدامة، حي  أن كل تحركاتنا وهو االهتمام بإدارة المصادر اللبيعية وهو العمو البعد البيئي:  .1
وبصههورة رئيسههية ترتكههز علههى نههوع وكههم المصههادر اللبيعيههة علههى الكههرة االرضههية وعامههل االسههتنزاف البيئههي هههو أحههد 
العوامههل التههي تتعههار  مههع مفهههوم التنميههة المسههتدامة، لههذا نحههن بحاجههة إلههى معرفههة علميههة إلدارة المصههادر اللبيعيههة 

 قادمة من أجل الحصول على طرق منهجية تشجيعية ومترابلة مع البيئة. لسنوات عدة

يرتكز البعد االقتصادي للتنمية المستدامة على اإل فاء باالحتياجات الغذائيهة للبشهر بشهكل دائهم  البعد االقتصادي: .2
ك وزيهادة االنتهاج ومستمر مع عدم اإلضرار باللبيعة، وذلك من خالل التلوير المستمر في أنماط اإلنتاج واالسهتهال

 الوطني وتحقيق التقدم والتلوير والرقي االقتصادي.

البعهههد االجتمهههاعي للتنميهههة المسهههتدامة يرتكهههز علهههى أن االنسهههان  شهههكل جهههوهر التنميهههة وههههدفها البعاااد االجتمااااعي:  .3
المحتهاجين  الرئيسي من خهالل االهتمهام بالعدالهة االجتماعيهة ومكافحهة الفقهر وتهوفير الخهدمات االجتماعيهة إلهى جميهع

 وتخفي  الفوارق االجتماعية واالقتصاد ة والمساواة في النوع االجتماعي وتلبيق الد موقراطية وتنظيم النمو السكاني.

:  شهير البعهد األخالقهي للتنميهة المسهتدامة إلهى التركيهز علهى المسهاولية األخالقيهة للمنظمهات، أي  خ قيالبعد اال .4
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Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal - Volume 8. Issue 15. Jan 2022.                        (52)                               

 

AFIQ 
 

 

أسهس قيميهة وأخالقيهة، تحهتم عليهها االلتهزام باألعمهال الصهحيحة، ومنهع الضهرر بمعنى أن تكون المنظمة مبنيهة علهى 
عههن اآلخههرين، فعنههدما تراعههي المنظمههة األخههالق فههي قراراتههها، فهههذا  عنههي أنههها تعمههل فههي االتجههاه واللريههق الصههحيح، 

 وتحقيق العدالة، ونشر ثقافة القبول بالرأي والرأي اآلخر.

بهي ن مههاتمر اليونسههكو أن للتعلهيم دور مهههم جههدًا فهي تحقيههق التنميههة ميااة المسااتدامة: الع قااة بااين التعلاايم والتن 4.7.2
 :(UNESCO,2009,p2-3المستدامة من خالل عدة محاور سنذكرها فيما يلي)

 إن التعليم من أجل التنمية المستدامة  علي وجهة جديدة للتعليم والتعلم للجميع. -1

د المجتمعات على التصدي للعديد مهن األولويهات و المشهكالت: مثهل إن التعليم من أجل التنمية المستدامة  ساع -2
  ثار الكوار ، وضياع التنوع البيولوجي، وأزمات الغذاء، و انعدام األمن.

 التعليم من أجل التنمية المستدامة وثيق الصلة باحتياجات السكان وواقعهم.  -3

اف والتسههامح واالكتفههاء والمسههاولية والمسههاواة بههين  سههتند التعلههيم مههن أجههل التنميههة المسههتدامة إلههى العدالههة واإلنصهه -4
 الجنسين، والتالحم االجتماعي، والتخفي  من وط ة الفقر.

 ب ن التعليم  سهم في تحقيق التنمية المستدامة من خالل ما   تي: (Schimidt,2010,p25وأضاف )    

  التنمية التي تحققها.تنويع أساليب البرامج التعليمية والمفاضلة بينهما على أسا  حجم 

 .زيادة مستوى الوعي والفهم لفلسفة التنمية المستدامة بصورتها العامة 

 .زيادة مستوى التدريب على  ليات تحقيق التنمية المستدامة 

 .القدرة على تحسين جودة أساسيات العملية التعليمية 

ومهها ومبههادئ تختلهه  عههن ييرههها، فماسسههات أن إلدارة التعلههيم العههالي فههي ظههل الجههودة الشههاملة مفه وتاارا الباحثاتااا 
التعليم الحالية والتقليد ة ال تمار  أسهاليب إداريهة تتماشهى مهع الجهودة الشهاملة، فالههدف الرئيسهي للجهودة الشهاملة فهي 
العمليهههة التعليميهههة ههههو إرضهههاء الزبهههون الهههداخلي المتمثهههل بهههالمعلم واللالهههب والزبهههون الخهههارجي المتمثهههل ب وليهههاء األمهههور 

، وبشكل عام فإن هناك فروقًا واضحة بين إدارة تعتمهد  ع وسوق العمل بالتحسين المستمر للعمليات التعليميةوالمجتم
الجودة الشاملة وإدارة الزالت تستخدم األساليب التقليد هة، فمهن أجهل تحسهين جهودة التعلهيم العهالي ومخرجاتهل التعليميهة 

ن تسهههعى الجامعهههات الليبيهههة الهههى أالشهههاملة والهههذي يتللهههب  وتخهههريج طلبهههة مهههاهلين يتمتعهههون بمواصهههفات عاليهههة للجهههودة
تحقيقل ، يتللب أن  كون هنهاك اسهتعدادا وقبهوال مهن جميهع األطهراف المسهتفيدة. سهواًء كهانوا عهاملين أو أعضهاء هيه ة 
ابط تدريس. وهذا يتللب تغيير اتجاهاتهم جميعا بالقلاع بما يتالءم مع تلبيق إدارة الجهودة الشهاملة للوصهول إلهى تهر 
 وتكامل عال  بين العاملين  مكنهم من العمل برو  الفريق مع الحرص التام والت كيد على التحسين المستمر للجودة.

توجههد العديههد مههن الدراسههات التههي تناولههت موضههوعات الجههودة الشههاملة والتنميههة المسههتدامة مههن الدراسااات السااابقة: 8.2
 عدة جوانب منها :

داب آلههدفت الدراسهة التعهرف علهى معوقهات تلبيهق إدارة الجهودة الشهاملة فهي كليهة ا (2021دراسة )ابثيح والفايدي،
سهههتبانة، ولتحقيهههق أههههداف الدراسهههة اسهههتخدمت الباحثتهههان اال، بجامعهههة بنغهههازي مهههن وجههههة نظهههر المهههوظفين والموظفهههات
جههها أن معوقههات وأظهههرت الدراسههة فههي نتائ، حصههائية المناسههبةإلولتحليههل بيانههات الدراسههة اسههتخدمت بعهه  الوسههائل ا
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داريهة فهي المرتبهة الثانيهة، فهي حهين إله مجهال ثقافهة الجهودة اولى، ثم تهالألدارية في المرتبة اإلمجال نظم المعلومات ا
 .جاء نظام الحوافز والمكافآت بالمرتبة الثالثة، أما معوقات مجال المشاركة في اتخاذ القرار فكان في المرتبة الرابعة

هههدفت هههذه الدراسههة إلههى معرفههة دور إدارة الجههودة الشههاملة فههي تعزيههز التنميههة المسههتدامة  (2018،دراسااة )االدريسااي 
لبيئههة المنظمههات التعليميههة اليمنيههة، حيهه  اشههتمل مجتمههع الدراسههة علههى جميههع المنظمههات التعليميههة الحكوميههة واألهليههة 

مة تعليمية تم اختيارها وفقا للعينة ( منظ267(، فيما تمثلت عينة الدراسة بعدد)856بالعاصمة صنعاء والبالغ عددها)
( لتحليهههل البيانهههات spssفيمههها اسهههتخدم برنهههامج ) للقيههها  العشهههوائية المنتظمهههة، واسهههُتخدمت اسهههتمارة االسهههتبيان كههه داة 

واستخدم المنهج الوصفي التحليلي المقارن السهتخالص النتهائج والتهي كهان مهن أهمهها وجهود دور ذي داللهة إحصهائية 
الشههاملة وأبعادهها الفرعيههة فههي تعزيهز التنميههة المسههتدامة لبيئهة المنظمههات التعليميههة اليمنيهة ، كمهها أسههفرت إلدارة الجهودة 

النتائج أ ضا عن وجود مستوى عال من تحقق التنمية المستدامة في بيئة المنظمات التعليمية اليمنية بوجل عام. وأن 
يههة األهليههة أكبهر مههن مسههتوى  التحقهق  الحاصههل فههي بيئههة مسهتوى تحقههق التنميههة المسهتدامة فههي بيئههة المنظمهات التعليم

 المنظمات التعليمية الحكومية.

دور مبهادئ إدارة الجهودة الشهاملة فهي تحقيهق التنميهة المسهتدامة فهي الماسسهات به والموسومة( 2018دراسة )الخضر، 
للتعهرف  دراسهةال هههذ تههدفو االقتصاد ة السودانية "دراسة حالة على شركة جيهاد الصهناعية وبنهك فيصهل االسهالمي" 

علهههى دور اسهههتراتيجية إدارة الجهههودة الشههههاملة فهههي تحقيهههق التنميههههة المسهههتدامة فهههي اثنههههين مهههن الماسسهههات االقتصههههاد ة 
السودانية، ولتحقيق الهدف استخدم الباحه  المهنهج الوصهفي واتبهع عهدة أسهاليب احصهائية وتوصهل الباحه  إلهى عهدة 

وى ممارسة مرتفهع السهتراتيجية الجهودة الشهاملة فهي الماسسهتين محهل الدراسهة نتائج أهمها أن الدراسة كشفت عن مست
مههع زيههادة االهتمههام بالبعههد البيئههي وأظهههرت أ ضهها النتههائج وجههود عالقههة ارتباطيههة مرتفعههة وإ جابيههة دالههة إحصههائيا بههين 

 استراتيجية الجودة الشاملة وأبعاد التنمية المستدامة .

هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية تلبيق مهدخل إدارة الجهودة الشهاملة هدفت ( 2016دراسة) اليا  وسراي،
في قلاع التعليم العالي ودورها في االرتقاء بالمستوى األكاد مي لكل من اللهالب وأعضهاء هيئهة التهدريس واإلداريهين 

تنميهة المسهتدامة، وقهد توصهل ، وكذلك توفير المناخ التنظيمي المالئم للتلهوير وتحقيهق الفي جامعة المسيلى بالجزائر
الباح  إلى أنل  مكن تحقيق جودة التعليم العالي من خالل أسلوب الهتعلم العلمهي ، وبحهو  العمهل، والتقهويم الهذاتي، 

 واالعتماد االكاد مي والمهني والدراسة الذاتية.

معههايير الجههودة الشههاملة، هههدف الدراسههة إلههى تلههوير إدارة التعلههيم الجههامعي بليبيهها فههي ضههوء ( 2015)معيتيااق، دراسااة
وذلك من خالل التعرف على االتجاهات المعاصرة في تلوير اإلدارة الجامعية، والتعرف على مفهوم الجودة الشاملة 

وقهد اسهتخدمت الدراسهة  مهن وجههة نظهر القيهاديين فهي جامعهة بنغهازي ، ومبادئها ومتللباتها في إدارة التعليم الجامعي
هههم النتههائج التههي تههم التوصههل إليههها: أن جامعههة بنغههازي ال تضههع خلتههها ومههن أ  .SWOT المههنهج الوصههفي، وأسههلوب

االستراتيجية وفقًا لدراسة نقاط القوة والضهع  أو وفقهًا للفهرص المتاحهة والتهديهههدات فهي بيئتهها الخارجيهة، كمها أظههرت 
لههك توصهيفًا وظيفيههًا للوظههائ  جامعههة ال تمالأن  والدراسهة وجههود قصهور فههي أسههاليب الرقابهة علههى أداء تنفيههذ الخلهط. 

اإلدارية بالجامعة، وأن الجامعة ال تملك معايير محددة في اختيار موظفيها، وال يتوافر فيها أ ة وحدة إدارية لمواجههة 
معههايير محههددة فههي اختيههار قياداتههها الجامعههة  التملههك و  تسههويق الخههدمات الجامعيههة األزمههات، أو متابعههة الخههريجين، أو

اد ميههة، وأظههههرت النتههائج أ ضهههًا تحقيههق الجامعهههة لفههائ  سههنوي فهههي ميزانيتههها، إال أنهههها ال تسههتثمرُه فهههي اإلداريههة واألك
نظهههام التقهههويم اإلداري بجامعهههة  فهههي ضهههع  وأن هنهههاكتلهههوير بنيتهههها التحتيهههة أو تلهههوير أنشهههلتها الخدميهههة والتعليميهههة.
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afaq.elmergib.edu.ly                                                                                   E-ISSN: 2520-5005 
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 .بنغازي وعجزه عن القيام بوظيفتل

اسة إلى إ ضا  كيفية تحقيق التنميهة المسهتدامة للماسسهات االقتصهاد ة باتبهاع هدفت هذه الدر ( 2014دراسة )شيلي،
أسلوب استراتيجية الجودة الشاملة كلريق تعبر من خاللهل الماسسهة إلهى مواكبهة كافهة المنافسهات والتحهد ات المتعلقهة 

اعيهة والبيئيهة، وتوصهلت ههذه بالتنمية المستدامة وإكساب هذه المنظمات مكانل لمواجهة التحد ات االقتصهاد ة واالجتم
بهالجزائر الدراسة إلى وجهود مسهتوى متوسهط لتلبيهق اسهتراتيجية الجهودة الشهاملة فهي الماسسهة المينائيهة فهي )سهكيكدة( 

بعهاد التنميهة لهم يرتقهي إلهى المسهتوى المه مول ،كمها بينهت الدراسهة أ ضها تلبيهق متوسهط ألالماسسة أداء ما  عني أن م
بشههكل وتمهار   ، وههذا مها يوضههح أ ضها أن ثقافهة التنميههة المسهتدامة موجهودة فههي الماسسهة فهي الماسسهة قيهد الدراسههة

 متوسط. وأن هناك دور ذو داللة إحصائية الستراتيجية الجودة الشاملة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة.

فهههي التعلهههيم العهههالي سهههعت الدرسهههة الهههى التعهههرف علهههي متكلبهههات ادارة الجهههودة الشهههاملة  (2010دراساااة )الطويااات وأ اااا،
ومعرفة اثرها في تعزيز التنمية المستدامة من وجهة نزر القيهادات  االداريهة فهي جامعهة الموصهل بهالعراق ، وتوضهلن 

 الدراسة إلى أن هناك عالقة ارنباط واثر معنوية بين ادارة الجود الشاملة والتنمية المستدامة. 

 التعليق على الدراسات السابقة:

 ومجاالت ومنهجيتها أهدافها في تتباين راساتالد هذه أن ضحيت السابقة، راساتالد لبع  المختصر العر  خالل من

ى التعرف على اثر ممارسة ابعاد ادارة الجودة الشاملة علهى إل تهدف هاماسبق كون عندراسة ال هذهوتفردت  تلبيقها،
تحقيق التنمية المستدامة في كلية االداب والعلوم بالمرج من وجههة نظهر اعضهاء هيئهة التهدريس واختلفهت الدراسهة مهع 

المستدامة وهو  الدراسات السابقة في تناولها ألربعة أبعاد من أبعاد إدارة الجودة وكذلك إضافة البعد االخالقي للتنمية
مالم يتم تناولل في اي من الدراسات السابقة كدلك اختلفت من حي  الفتهرة الزمنيهة التهي اجريهت فيهها وبالتهالي جهاءت 
هههذه الدراسههة مكملههة للههنقر فههي الدراسههات التههي اجريههت فههي البيئههة المحليههة والعربيههة ، وتمههت االسههتفادة مههن الدراسههات 

 ومقارنة نتائجها مع نتائج دراسة الحالية. االبعاد التي ستجرى عليها الدراسة، وتحديدالسابقة في صياية الفرضيات 

 : الدراسة الميدانية ثالثا

، الهذي  المهنهج الوصهفي التحليلهيانلالقًا مهن مشهكلة الدراسهة وأههدافها فهإن المهنهج الُمتبهع ههو  منهج الدراسة : 1.3
 .واختبار فرضياتها جابة على تساؤالت الدراسةبوص  الظاهرة في الوقت الراهن وذلك من أجل اإلُ عنى 

تكههون مجتمهع الدراسههة مههن أعضهاء هيئههة التههدريس بكليهة اآلداب والعلههوم المههرج جامعههة : مجتمااع وعينااة الدراسااة  2.3
( مفهردة 132بنغازي وقد تم استخدام أسهلوب العينهة العشهوائية البسهيلة ألجهل اختيهار عينهة الدراسهة التهي بلهغ قوامهها )

( اسههتمارة اسهههتبيان، 132( ، ووزعههت )Krejcie&Morgan,1970( عنصههر باسهههتخدام جههدول )200إجمههالي )مههن 
( استمارات نظرًا لعدم صالحيتها للتحليل، ليصبح إجمالي استمارات عينهة 8( استمارة وتم استبعاد )107استلم عدد )

                   ( استمارة.99الدراسة الصالحة للتحليل )

وقهد  (،2018)االدريسى،تصميم استمارة االستبيان وفق االبعاد التي تناولها تم أسلوب جمع وتثليت البيانات :  3.3
 :وكما يلي تم استخدام مجموعة من األسهاليب اإلحصائية ألجل تحليلهاو على أفراد عينة الدراسة  ةناتوزيع االستبتم 

 الماشرات األساسية لوص  الخصائر العامة لعينة الدراسة.جداول التوزيعات اإلحصائية، الستخراج  -

( الستخراج معهدل ثبهات متغيهرات الدراسهة لمعرفهة درجهة وضهو  فقهرات Alpha Cronbachمعامل ألفا كرونباخ ) -
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 االستبيان.

 لمعرفة هل أن البيانات تتبع التوزيع اللبيعي أم ال. (Skewness )اختبار التوزيع اللبيعي -

(  وذلهك لتحليههل إجابهات المبحههوثين Standard Deviation( واالنحههراف المعيهاري )Meanالحسهابي )المتوسهط  -
 على محاور الدراسة.

 ( الختبار فرضيات الدراسة.Multiple regression analysisتحليل االنحدار المتعدد ) -

يس مهههها أعههههدت لقياسههههل ثبههههات االسههههتبانة  عنههههي الت كههههد مههههن أنههههها سههههوف تقهههه: ثبااااات مقيااااا  الدراسااااة وصاااادقه  3.3
 Alpha(، حي  تم اختبارها للت كد من درجة وضهو  فقراتهها باسهتخراج معامهل ألفها كرونبهاخ )429:1995)العساف،

Cronbach.لالتساق الداخلي لجميع مقاييس الدراسة، ويوضح الجدول التالي ثبات وصدق مقاييس الدراسة ) 

 ي لمتغيرات الدراسة( نتائج اختبار الثبات والصدق  الذات1جدول رقم )

 معامت الصدق الذاتي معامت ألفا كرونباخ للثبات المتغيرات
 0.914 0.836 إدارة الجودة الشاملة
 0.870 0.757 التنمية المستدامة

فقهرة(،  21( والمكون مهن )0.836أن معامل الثبات لمتغير إدارة الجودة الشاملة  بلغ ) (1)حي  يتضح من الجدول 
فقهرة(، ممها يهدل علهى ثبهات األداة، وأن االرتبهاط بهين  26( والمكهون مهن )0.757بينما لمتغير التنمية المستدامة بلهغ )
 اإلجابات جيد وثابت ومقبول إحصائيًّا.

إلههى مههدى الكفههاءة التههي تتصهه  بههها هههذه األداة البحثيههة فههي القيهها ، بمعنههى أن  أمهها صههدق اسههتمارة االسههتبيان، فيشههير
(، وللتحقههق مههن صههدق مقههاييس الدراسههة قههام الباحثههان 36:2000 قههيس المقيهها  الصههفات التههي صههمم لقياسههها )بربههر،

Vباستخدام طريقة معامل الصهدق اإلحصهائي عهن طريهق المعادلهة التاليهة :  = √S  :حيه  إنV معامهل الصهدق : 
: معامههههههههههل ثبههههههههههات المقيهههههههههها . أي أن الصههههههههههدق الههههههههههذاتي هههههههههههو الجههههههههههذر التربيعههههههههههي لمعامههههههههههل الثبههههههههههات  Sالههههههههههذاتي، 
(، 0.914(، وبهههذه المعادلههة تههم حسههاب صههدق المقيهها  لمتغيههر إدارة الجههودة الشههاملة  وبلههغ )429:1995)العسههاف،

قيهها  تقههيس مهها أعههدت لقياسههل (، وهههذا يبههرز صههدق المقههاييس، وأن أسههئلة الم0.870ومتغيههر التنميههة المسههتدامة بلههغ )
 .بالفعل

قامت الباحثتهان باسهتخدام معامهل االلتهواء للكشه  عهن مهدى تماثهل البيانهات  :  الطبيعي لمتغيرات الدراسة التوزيع -
 ( صحيح.1للتوزيع اللبيعي ، وتقتضي القاعدة بقبول أن البيانات موزعة توزيع طبيعي إذا كانت أقل من )

 االلتوا  للتوزيع الطبيعي ( اختبار معامت2جدول رقم )

 معامت االلتوا  المقاييس

 -0.071  - ادارة الجودة الشاملة
 -0.225- التنمية المستدامة

( صحيح، إًذا البيانات تتماثل للتوزيع 1أن قيمة معامل االلتواء لمقاييس الدراسة أقل من ) (2رقم)يتضح من الجدول 
 المعلمية  وذلك تحقيقا ألهداف الدراسة.اللبيعي ومن ثم  مكن اجراء االختبارات 
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afaq.elmergib.edu.ly                                                                                   E-ISSN: 2520-5005 
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 .مقيا  التثليت 

الخماسي إلعلاء الدرجات لكهل إجابهة فهي المقيها ، موافهق  (Likert Scale)اعتمدت مقاييس الدراسة على مقيا  
(، ولتحديد مستوى كل متغيهر فقهد تهم اعتبهار 1(، يير موافق تمامًا)2(، يير موافق)3(، محايد)4(، موافق )5تمامًا )

( ضعي  جدًا، والمتغير الذي متوسلة الحسهابي المهرجح 1.80أقل من  -1كل متغير وسلل الحسابي المرجح )من 
( متوسههط، 3.40أقههل مههن  – 2.60( ضههعي ، والههذي متوسههلة الحسههابي المههرجح )مههن 2.60أقههل مههن  – 1.80 )مههن

 4.20( مرتفع، والذي متوسلة الحسابي المهرجح )مهن 4.20أقل من  – 3.40والذي متوسلة الحسابي المرجح )من 
 . ( مرتفع جداً 5 –

 الدراسة مقيا   ( المعيار المتبع لتفسير3جدول رقم )
ط المتو 

 الممجح

أقل ان   -1ان 

1.8 
 2.6أقل ان -1.8ان 

أقل ان – 2.6ان 

3.4 

أقل ان  – 3.4ان 

4.2 
 5 - 4.2ان 

 امتفع جخا امتفع اتو ط ض ةف ض ةف جخا التقخيم

 ( يوضح الخصائر العامة ألفراد عينة الدراسة4)رقم الجدول  الدراسة: تثليت البيانات العامة ألفراد عينة. 

 ( الخصائص العامة لعينة الدراسة4) رقم  جدول

 النسبة التكرار الفئة

 النوع
 68.7% 68 ذكم

 31.3% 31 أنث 

 المؤهل ال فم 

 

 ا جستةم

 

60 %60.6 

 37.4% 37 ةكتوةاه

   

 ال مم

 22.2% 22  ن  35أقل ان

 46.5% 46  ن  45 لى 35ان 

 31.3% 31  ن  45أكحم ان 

 الخةج  ال فمة 

 3.0% 3 أ ت ذ

 7.1% 7 ا ت ذ اش ةك

 10.1% 10 ا ت ذ اس عخ

 43.4% 43 اح ضم

 36.4% 36 اح ضم اس عخ 

 اخ  الخخا 

 23.2% 23  نوات 5أقل ان 

 10 لى اقل ان  5ان 

  نوات
49 %49.5 

 لى اقل ان  10ان 

  ن  15
14 %14.1 

 13.1% 13  ن  فأكثم 15ان 

سهنة(  45 - 35أن توزيهع أفهراد العينهة كهان لصهالح الهذكور الهذين تتهراو  أعمهارهم بهين ) (4رقهم ) يتضح مهن الجهدول
 10 – 5وهههم مههن حملههة المههاهالت العلميههة الماجسههتير، وبدرجههة علميههة محاضههر، ولههديهم مههدة خدمههة بالجامعههة مههن )

قاف اإل فاد ومهن ثهم نجهدهم هذا التوزيع إلى أن ايلب أعضاء هيئة التدريس ت ثروا بفترة ا أن  عزى سنوات( ، ويمكن 
في هذا العمر ويحملون ماهل الماجستير وقد قضهوا فتهرة البه   بهها فهي الجامعهة، أمها انخفها  عهدد اإلنها  بالعينهة  
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ربما  عود لعدم تواجدهم بعد انتهاء محاضراتهم بسبب التزاماتهم العائلية، ويعكس تنوع خصهائر أفهراد عينهة الدراسهة 
لماهههل العلمههي ومههدة الخدمههة والدرجههة العلميههة قههدرتهم علههى إدراك أهههداف الدراسههة واإلجابههة مههن حيهه  النههوع والعمههر وا

 على األسئلة الملروحة في استمارة االستبانة. 

   يتعلهق ههذا تثليت متوسط إجابات أفاراد عيناة الدراساة علاى مادا االلتازاإ بممارساة ابعااد إدارة الجاودة الشااملة
مههن  بالكليههة قيههد الدراسههةالجهزء بتحليههل متوسههط إجابههات المبحههوثين المتعلههق بمههدى ممارسهة ابعههاد إدارة الجههودة الشههاملة 

(، وذلك على المقيها  21 - 1وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بها، عن طريق مقارنهة إجاباتهم على الفقرات من )
(، يير موافهق بشهدة 2(، يير موافق )3(، محايد )4(، موافق )5بشدة ) الخماسي الذي أعلي األوزان التالية )موافق

 (.4واالنحراف المعياري للتحقق من ذلك والموضح بالجدول ) 1( ، حي  تم استخدام المتوسط الحسابي 1)

( 93777.( بههانحراف معيههاري ) 3.2576أن قيمههة المتوسههط الحسههابي اإلجمههالي بلغههت )( 5) حيهه  وضههح الجههدول 
( أي أن هنهاك ممارسهة جيهدة ألبعهاد إدارة الجهودة الشهاملة بكليهة اآلداب والعلهوم 3مع قيمة المتوسط الفرضي )مقارنة 

 المرج جامعة بنغازي من وجهة نظر المبحوثين.

ويشير ذلك إلهى مسهاعي الكليهة لضهمان جهودة الخهدمات التعليميهة المقدمهة والحه  علهى التميهز والمرونهة والقهدرة علهى 
 ة التغييرات البيئية المتسارعة.التكي  ومواجه

 ( نتائج المتوسطات الثسابية واالنثرافات المعيارية ألبعاد إدارة الجودة الشاملة5جدول )

 المتو ط الحس   * ا   ة  ةاة  الجوة  الش اف 
االنحماف 

 الم ة ةي
 اخى المم ة  

 اتو ط 93256. 3.3182 ال فة  االةاة  الت ام

 اتو ط 85144. 2.8788 التمكة  عفى ال مالء

 اتو ط 87237. 3.3283 الجم عة  المش ةك 

 اتو ط 96317. 3.1616 المستمم التحسةن

   3.2576 المتو ط الحس    اإلجم ل *

  93777.  االنحماف الم ة ةي اإلجم ل 

   (3*عند متوسط فرضي )               

 مقيا  أبعاد إدارة الجودة الشاملة ( إجابات المبثوثين تجاه كت عبارة من عبارات6جدول )
ابعاد اجارة 

الجودة 

 الشاملة

 

 

 ت

 

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

ة  ال فة 
الةا
 ام ا

الت
 1 

تحمص قة ة  الج ا   عفى وضع ةؤي  واضح  

 .لفج ا  
 امتفع 1.08208 3.4949

2 
الجمةع ف  تمتفك الج ا   يط  ا تماتةجة  يس هم 

 . وض ه 
 اتو ط 1.06383 3.0303

 اتو ط 99442. 3.3636 تمتفك الج ا   ة  ل  احخة  3

4 
تفت م الج ا    خعم تطحةق اح ةئ  ةاة  الجوة  

 . الش اف 
 اتو ط 1.15497 3.1818

5 
 لح ج ت  وفق    اال تماتةجة  أهخافه  الج ا   تضع

 عمالئه  وةغح ت
 اتو ط 1.02031 3.1414

                                                           
1   = 3=  1/5+2+3+4+5تم استخراج املتوسط الفرض ي عن طريق = مجموع األوزان / عددها 
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عف
  
مكة
الت

الء
ال م

 اتو ط 1.00463 3.0303 .تحفل الج ا   ح ج ت وةغح ت عمالئه  6 

 اتو ط 99814. 3.0606 .ت مل الج ا   عفى تفحة  ح ج ت وةغح ت عمالئه  7

 اتو ط 89214. 3.0000 تضع الج ا    ل ف  استوي ته  اصفح  ال مالء أوال 8

9 
لف مالء  م  تحمص الج ا   عفى تقخيم يخا ته  

 يتج وز توق  تهم
 اتو ط 1.01838 2.7273

عة 
جتم 

ال
ةك  ا

ش 
الم

 

 

10 
تشجع الج ا   اعض ء هةئ  التخةي  ال  افةن عفى 

 . ال مل  موا الفميق الواحخ
 اتو ط 1.03654 3.3131

11 

تحمص الج ا   عفى تشلةل فمق عمل اتخصص  

ان  اعض ء هةئ  التخةي  لحل المشلالت الت  

 تواجهه 

 اتو ط 1.03594 3.2626

12 
تمنح الج ا   ال  افةن واعض ء هةئ  التخةي  فةه  

 .الصالحة ت الل فة  لفتغةةم والتطويم
 اتو ط 1.08465 3.1313

13 

ت تحم الج ا   ال  افةن  واعض ء هةئ  التخةي  

عمالء ةايفةةن يش ةكون ف  وضع السة   ت 

 . واال تماتةجة ت

 اتو ط 1.01838 2.9394

14 
تشجع الج ا   ال  افةن فةه  عفى االشتماك ف  

 .ا  لج     ض المشلالت االجتم عة 
 اتو ط 99639. 3.1313

15 

تحمص الج ا   عفى القة م  وةش ونخوات عفمة  

العض ء هةئ  التخةي  وال  افةن  لفتخةيب عفى 

 أنظم  الجوة 

 اتو ط 1.09965 3.2929

16 
اعض ء هةئ  التخةي   ت تحم الج ا   تخةيب

 وال  افةن حق ان حقوقهم
 امتفع 1.06101 3.3434

م
ستم
ن الم

سة
ح
الت

 

 

17 
تهتم الج ا     لتحسةن ت المستمم  لحمااجه  

 .. وأنشطته   المختفف 
 امتفع 1.04447 3.3030

18 

تتحع الج ا   انهج التحسةن المستمم ف  اخيالته  

احتة ج ت الحةئ  الت فةمة   وعمفة ته   م  يتوافق اع 

 .المحةط 

 اتو ط 1.13226 3.0606

19 
توفم الج ا   المواةة الالزا  لفتحسةن المستمم 

 ألنشطته 
 اتو ط 1.12412 2.9596

20 
تحمص الج ا   عفى أن يشمل التحسةن المستمم 

 ك ف   أنشطته 
 اتو ط 1.12321 2.9394

 

21 
تضع الج ا    مااج لتطويم وتحسةن الخخا ت 

 . الت فةمة 
 اتو ط 1.12467 3.0202

ابعاد ادارة الحودة الشاملة جاءت متوسهلاتها بهين  مستوى ممارسة مقيا يتبين من الجدول اعاله  أن معظم عبارات 
تشهير إلهى التهي و  متوسلة ومرتفعة  وفق مقيا  ليكهرت الخماسهي وههو ذات االمهر الهذي اكهدت عليهل النتيجهة السهابقة

 البعاد ادارة الجودة الشاملة من وجهة نظر المبحوثين.متوسط  مستوى ممارسة

تهم تحليهل متوسهط إجابهات  تثليت متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة على مدا توفر أبعاد التنمية المستدامة: 3.8
المبحهوثين المتعلهق بمهدى تهوفر أبعهاد التنميههة المسهتدامة فهي الكليهة محهل الدراسههة ، عهن طريهق مقارنههة إجابهاتهم علههى 

(، 4(، موافههق )5(، وذلههك علههى المقيهها  الخماسههي الههذي أعلههي األوزان التاليههة )موافههق بشههدة )26 - 1الفقههرات مههن )
(، حيههه  تهههم اسهههتخدام المتوسهههط الحسهههابي واالنحهههراف المعيهههاري 1ر موافهههق بشهههدة )(، ييههه2(، ييهههر موافهههق )3محايهههد )

 (.7) رقم للتحقق من ذلك والموضح بالجدول
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 ( نتائج المتوسطات الثسابية واالنثرافات المعيارية ألبعاد التنمية المستدامة7) جدول

 أبعاد التنمية المستدامة
المتوسط 

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري
 التوفرمدى 

 اتو ط 94172. 2.8030 الح خ االقتص ةي

 اتو ط 1.20408 3.1717 الح خ االجتم ع 

 اتو ط 1.01247 2.9798 الح خ الحةئ 

 اتو ط 86011. 3.3333 الح خ االيالق 

   3.0758 المتو ط الحس    اإلجم ل *

  87879.  االنحماف الم ة ةي اإلجم ل 

 (3*عند متوسط فرضي )               

( مقارنههًة 878.( بههانحراف معيههاري )3.07يتضههح مههن الجههدول السههابق، أن قيمههة المتوسههط الحسههابي اإلجمههالي بلغههت )
( أن هنهاك تهوفر جيهد أو متوسهط ألبعهاد التنميهة المسهتدامة بالكليهة محهل الدراسهة. كمها 3مع قيمة المتوسهط الفرضهي )
قيمة المتوسط الحسابي واالنحهراف المعيهاري مهدى تهوفر أبعهاد التنميهة المسهتدامة كهاًل علهى يوضح الجدول من خالل 

وفاعلية مواردهها البشهرية  كفاءة حدى. ويشير ذلك إلى أن هذه الكلية تسعى لتحقيق ونشر ثقافة االستدامة، من خالل
والمجتمهع ونشهر  المصهلحة أصهحاب مهع المختلفهة والتعهاون  األنشهلة مهن الناتجهة البيئيهة المخهاطر وتقليهل والماد هة،

 األخالقيات المختلفة من خالل مناهجها أو نشاطاتها العلمية.

ولت كيهههد النتهههائج سهههيتم عهههر  المتوسهههط الحسهههابي واالنحهههراف المعيهههاري التجاههههات المشهههاركين بالنسهههبة لكهههل عبهههارات  
 (.8كما مبين بالجدول ) الخاص بتوفر ابعاد التنمية االستدامة المقيا 

 االستدامة توافر ابعاد التنمية( إجابات المبثوثين تجاه كت عبارة من عبارات مقيا  8جدول )
ابعاد 

التنمية 

 المستدامة

 

 ت

 

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 التوافر

ي
ص ة

القت
الح خ ا

 

1 
تخيم الج ا    مااجه  وأنشطته   طميق  اقتص ةي  

 .  الحةئ  المحةط تس هم  ف  ةف هة  
 اتو ط 1.12495 2.8586

2 
تشمك الج ا   المجتمع المحةط  ه  ف  ةعم وتوفةم  

 الممافق المختفف 
 اتو ط 1.11112 2.9899

3 
تحمص الج ا   عفى تخفةض تل لةف عمفة ته  ةون  

 المس س   لجوة 
 اتو ط 1.09260 2.8990

4 
لمواةةه  تحمص الج ا   عفى اال تخخام االاثل 

 المختفف 
 اتو ط 1.03266 3.0707

5 
ت قخ الج ا   اتف قة ت ت  ون و شماك  اع انظم ت 

 المجتمع الخاعم 
 اتو ط 1.03286 3.1212

6 
تس هم الج ا   ف  التوعة  المجتم ة   أهمة  تخويم  

 وا تثم ة المواة المستهفل 
 اتو ط 1.05634 2.8081

7 
 تخويم المواة المستهفل تحمص الج ا   عفى  ع ة  

. 
 اتو ط 1.10050 2.7475

 
ع
جتم 

ال
الح خ ا

 

 

8 
تحمص الج ا   عفى توفةم  مااج التوعة  المهنة   

 .ل مالئه 
 اتو ط 2.12494 3.2929

9 
تسمح الج ا   لفمجتمع المحف     تخخام امافقه   

 و ال نة ته  عنخ الح ج   لةه 
 امتفع 81207. 3.5354

 اتو ط 1.11279 3.0808الج ا    لى التحسةن المستمم لجوة  يخا ته  تنظم  10
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 ان  زاوي  التنمة  المستخاا 

11 
تحمص الج ا   عفى اش ةك  الحةئ  المحةط   ه  

 . ف  يطط التنمة  المستخاا 
 اتو ط 1.11001 3.0505

12 
توفم الج ا    مااج توعوي  لفحةئ  المحةط   ه  

 . المستخاا   تخعم اف هةم التنمة 
 اتو ط 1.11990 2.9697

13 
تتضمن يطط الج ا   أهخاف   تت فق  مسؤولةته  نحو 

 .المجتمع
 اتو ط 1.08465 3.1313

14 
توفم الج ا   يخا ت ت فةمة  تتن  ب اع ذوي  

 االحتة ج ت الخ ص 
 اتو ط 1.16138 2.9091

 امتفع 1.07941 3.4242 . تحمص الج ا   عفى توفةم فمص الت فةم لفجمةع 15

16 
توفم الج ا    مااج ةعم وةع ي  الموهو ةن ف  

 . الحةئ   المحةط   ه 
 اتو ط 1.13725 3.0505

 
الح خ الحةئ

 

 

17 

تم ط الج ا    مااجه  وأنشطته   خطط التنمة  

المت فق    لحةئ  المحةط   ه  لضم ن ا تخااته  

 .وا تمماةيته 

 اتو ط 1.13725 3.0505

18 
تقخم الج ا    مااج التوعة  الصحة  ف  الحةئ  

 .المحةط 
 اتو ط 1.15577 3.0303

19 
تنفذ الج ا   حمالت تطوعة  لخخا  الحةئ  المحةط  

 كحمالت النظ ف  والتشجةم والحخ ان التفوث الحةئ 
 اتو ط 1.00504 2.9899

20 
تس هم الج ا   ف  توعة   فماة الحةئ  المحةط  

 . التنمة  المستخاا  أهخاف 
 اتو ط 1.03266 3.0707

 
الق
ي
ال
الح خ ا

 

 

21 
تمك  الج ا   ف   مااجه  وأنشطته  عفى المس وا  

 .  ةن الجنسةن
 اتو ط 1.14808 3.3737

 اتو ط 1.04545 3.2222 تفت م الج ا    تحن  ا تماتةجة ت الت فةم الت  ون  22

23 
والسالم ونحذ  تشجع الج ا   عفى نشم ثق ف  التس اح

 . ال نف واللماهة  ف  الحةئ  المحةط   ه 
 امتفع 1.03026 3.4141

24 
تشجع الج ا   ثق ف  قحو  المأي والمأي اآليم ف  

 الحةئ  المحةط   ه 
 اتو ط 1.04011 3.1414

25 
تضع الج ا    مااج لتطويم وتحسةن الخخا ت 

 . الت فةمة 
 اتو ط 1.00842 3.2323

 اتو ط 1.00257 3.2929 الج ا   ةلةال أيالقة   واضح   وا فن   تمتفك  26

جههاءت متوسههلاتها فههي  سههتدامةمال ابعههاد التنميههة مسههتوى تههوافر مقيهها يتبههين مههن الجههدول السههابق أن معظههم عبههارات 
المسههتوى المتوسههط الههي المرتفههع مقارنههة مههع المتوسههط الحسههابي وفههق مقيهها  ليكههرت الخماسههي وهههو ذات االمههر الههذي 

 . اكدت عليل النتيجة السابقة

 : فههي هههذا الجههزء تههم اختبههار فرضههيات الدراسههة  بعههد الت كههد مههن صههدق وثبههات متغيههرات  اختبااار فرضاايات الدراسااة
 . وأن البيانات تتبع التوزيع اللبيعي الدراسة 

ال يوجهههد أثهههر ذو داللهههة إحصهههائية  : الختبهههار صهههحة ههههذه الفرضهههية والتهههي تهههنر علهههى أنهههل ختباااار الفرضاااية األولاااىا
التهههدريس بكليهههة لممارسهههة أبعهههاد إدارة الجهههودة الشهههاملة علهههى تحقيهههق التنميهههة المسهههتدامة مهههن وجههههة نظهههر أعضهههاء هيئهههة 

ازي فههرع المههرج وتههم اسههتخدام اختبههار االنحههدار المتعههدد ومههدى داللتههل المعنويههة للتحقههق مههن اآلداب والعلههوم جامعههة بنغهه
 (.7ذلك والموضح بالجدول رقم )
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 أبعاد إدارة الجودة الشاملة على التنمية المستدامة (: تثليت اختبار االنثدار المتعدد للوقوف على أثر9) جدول 

                           %.  5* معنوية عند مستوى 

يتضهههح مهههن الجهههدول أعهههاله وجهههود ارتبهههاط طهههردي قهههوي ذو داللهههة إحصهههائية بهههين أبعهههاد إدارة الجهههودة الشهههاملة والتنميهههة 
  F(، أ ضهههًا تبهههين أن قيمههههة 0.00( عنهههد مسهههتوى داللهههة معنويهههة )79.5%االرتبهههاط )المسهههتدامة ، حيههه  بلهههغ معامهههل 

( ، كمهها ُتشههير النتههائج إلههى أن معامههل التحديههد لنمههوذج أبعههاد 0.05( وهههى معنويههة عنههد مسههتوى )40.448المحسههوبة )
تنميهة المسهتدامة، بينمها %( مهن التبهاين فهي تحقيهق ال63.3إدارة الجودة الشاملة حول التنمية المستدامة ُتفّسهر بنسهبة )

%( من قيمة التغُيرات في التنمية المستدامة ُتعزى لمتغيرات أخرى، و تشير قيمة معامل االنحدار إلى أن أي 36.7)
إلهى  0.262تغير في أبعاد إدارة الجودة الشاملة بوحدة واحدة يهادي لتغيهر فهي التنميهة المسهتدامة بمقهدار يتهراو  مهن )

ه، وعليههل نههرف  الفههر  الصههفري القائههل ب نههل ال يوجههد أثههر ذو داللههة معنويههة ألبعههاد إدارة ( لكههل بعههد علههى حههد0.387
الجودة الشاملة على التنمية المستدامة بكليهة اآلداب والعلهوم جامعهة بنغهازي فهرع المهرج مهن وجههة نظهر أعضهاء هيئهة 

لكليهة جهزء مهن كليهات جامعهة بنغهازي التدريس بها.  ونقبل الفر  البديل. وقد تعلي هذه النتيجة ماشهرًا لكهون ههذه ا
والتي تسعى جاهدة إلى ربط أهدافها األساسية لخدمة المجتمع في شتى مجاالتل وتخصير مواردها لتلبية احتياجاتل 
على المهدى اللويهل مهن أجهل تحقيهق األههداف التنمويهة المسهتدامة، وتتفهق ههذه النتيجهة مهع مها توصهلت إليهل كهل مهن 

( به ن هنهاك عالقهة وأثهر بهين أبعهاد ادارة 2010و)اللويهل وايها، (2018ودراسة )الخضر، (2018دراسة )االدريسي، 
 .الجودة الشاملة والتنمية المستدامة

وللوقوف على داللة هذه الفرضية الرئيسة، تم اختبار الفرضيات الفرعية منهها لكهل بعهد مهن أبعهاد التنميهة المسهتدامة، 
 كما يلي:

ال يوجد أثر ذو داللة معنوية إلدارة الجودة الشاملة في تحقيق البعد االقتصادي  ى :اختبار الفرضية الفرعية األول -
 للتنمية المستدامة بالكلية محل الدراسة ومن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بها.

 

 

 

 

المتغير 

 التابع

المتغير 

 المستقـلة

معامل 

 االرتباط

R 

معامل 

 التحديد

R 

Square 

 Fقيمة 

قيمة 

 الداللة

Sig 

معامــالت 

االنحــدار 

المقــدرة  

β 

 tقيمة 

قيمة 

 الداللة

Sig 

التنمة  

 المستخاا 

 التحسةن

 المستمم

.795
a

 .633 
40.448 

* 

 

0.000 

 

.357 3.907 .000 

 االةاة  الت ام

 ال فة 
.387 4.535 .000 

 المش ةك 

 االجتم عة 
.387 4.100 .000 

 التمكة  عف 

 ال مالء
-.262- -2.940- .004 
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 للتنمية المستدامة والبعد االقتصاديإدارة الجودة الشاملة ( نتائج اختبار االنثدار المتعدد بين 10جدول )

 giSقيمة الداللة  Tقيمة  Bمعامل  االنحدار  ابعاد ادارة الجودة الشاملة المتغير التابع

البعد االقتصادي التنمية 

 المستدامة

    

 005. 2.869 291. ال فة  االةاة  الت ام

 434. -785.- -091.- ال مالء التمكة  عف 

 113. 1.601 192. الجم عة  المش ةك 

 000. 3.899 409. المستمم التحسةن

    

    

R .701معامل االرتباط 
a

 

 𝐑𝟐 .492معامل التحديد

 22.744 المحسوبة Fقيمة 

000. قيمة الداللة اإلجمالية *
b

 

 0.05*ذات داللة عند مستوى 

(، وههذا يهدل علهى أن عالقهة االرتبهاط بهين إدارة 0.701يتضح من الجدول السهابق، أن قيمهة معامهل االرتبهاط بلغهت )
الجودة الشاملة بداللة أبعادها والبعد االقتصادي في الكلية المبحوثة جيد، حيه  أن أبعهاد إدارة الجهودة الشهاملة تفسهر 

ي تظهرهها قيمهة معامهل التحديهد، وتشهير قيمهة معامهل االنحهدار % من التغير الحاصل في البعهد االقتصهادي والته 49
إلى أن أي تغير في أبعاد إدارة الجودة الشاملة بوحدة واحدة يادي إلى تغير في البعد االقتصهادي بمقهدار يتهراو  مهن 

( 0.000بلغهت ) giS( لكل بعد على حده، كما يتضح من الجدول أن قيمة الداللة اإلجمالية 0.409إلى  -0.091)
( لكههل بعههد علههى 3.899-0.785التههي تتههراو  بههين ) T( وقيمههة 22.744) F( كمهها تفسههره قيمههة 0.05وهههى أقههل مههن )

 حده.

وحسههب قاعههدة القههرار نههرف  الفههر  الصههفري ونقبههل الفههر  البههديل القائههل ب نههل يوجههد أثههر ذو داللههة معنويههة ألبعههاد   
يههة المسههتدامة بكليههة اآلداب والعلههوم المههرج مههن وجهههة نظههر إدارة الجههودة الشههاملة  فههي تحقيههق البعههد االقتصههادي للتنم

أعضاء هيئة التدريس بها. وربما  شير ذلك إلى أن الكلية تسهم من خالل  برامجها وأنشلتها بلريقة اقتصاد ة  فهي 
ى رفاهيههة البيئههة المحيلههة كمهها تسهههم فههي التوعيههة المجتمعيههة ب هميههة تههدوير و اسههتثمار المههواد المسههتهلكة وتحههرص علهه

 االستخدام األمثل لمواردها المختلفة.

اختبههار الفرضههية الفرعيههة الثانيههة  : ال يوجههد أثههر ذو داللههة معنويههة ألبعههاد ادارة الجههودة الشههاملة فههي تحقيههق البعههد  -
 االجتماعي للتنمية المستدامة بالكلية محل الدراسة ومن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بها.
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 والبعد االجتماعي للتنمية المستدامةإدارة الجودة الشاملة ( نتائج اختبار االنثدار المتعدد بين 11جدول )

 Bمعامل االنحدار  ابعاد ادارة الجودة الشاملة المتغير التابع
قيمة 

T 
 giSقيمة الداللة 

البعد االجتماعي 

 التنمية المستدامة

    

 017. 2.434 401. ال فة  االةاة  الت ام

 663. -437.- -082.- ال مالء التمكة  عف 

 310. 1.021 199. الجم عة  المش ةك 

 506. 668. 114. المستمم التحسةن

    

    

R .424معامل االرتباط 
a

 

 𝐑𝟐 .180معامل التحديد

 5.151 المحسوبة Fقيمة 

قيمة الداللة اإلجمالية 

* 
.002 

 0.05*ذات داللة عند مستوى 

(، وههذا يهدل علهى أن هنهاك عالقهة االرتبهاط بهين 0.424يتبين من الجهدول السهابق، أن قيمهة معامهل االرتبهاط بلغهت )
إدارة الجودة الشاملة بداللة أبعادها والبعد االجتماعي في الكلية المبحوثة ، حي  أن أبعاد إدارة الجودة الشاملة تفسر 

ي تظهرهها قيمهة معامهل التحديهد، وتشهير قيمهة معامهل االنحهدار إلهى % فقط من التغير فهي البعهد االجتمهاعي والته 18
أن أي تغيهههر فهههي أبعهههاد إدارة الجهههودة الشهههاملة بوحهههدة واحهههدة تهههادي لتغيهههر فهههي البعهههد االجتمهههاعي بمقهههدار يتهههراو  مهههن 

 (0.002بلغهت ) giS( لكل بعد على حده، كما يتضح من الجدول أن قيمة الداللة اإلجمالية 0.401إلى  -0.082)
 ( لكل بعد على حده.2.434-0.437التي تتراو  بين ) T( وقيمة 5.151) F( كما تفسره قيمة 0.05وهي أقل من )

ووفقًا لقاعدة القرار نرف  الفر  الصفري ونقبهل الفهر  البهديل القائهل ب نهل يوجهد أثهر ذو داللهة معنويهة ألبعهاد إدارة 
المسهتدامة بكليهة اآلداب والعلهوم المهرج ومهن وجههة نظهر أعضهاء الجودة الشاملة  في تحقيق البعد االجتماعي للتنميهة 

 هيئة التدريس بها.

ال يوجههد أثههر ذو داللههة معنويههة ألبعههاد إدارة الجههودة الشههاملة فههي تحقيههق البعههد  :  اختبااار الفرضااية الفرعيااة الثالثااة -
 بها.البيئي للتنمية المستدامة بالكلية محل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 ( نتائج اختبار االنثدار المتعدد بين إدارة الجودة الشاملة والبعد البيئي للتنمية المستدامة12جدول )

 giSقيمة الداللة  Tقيمة  Bمعامل االنحدار  ابعاد ادارة الجودة الشاملة المتغير التابع

 الح خ الحةئ  التنمة  المستخاا 

 656. -447.- -051.- ال فة  االةاة  الت ام

 013. 2.535 328. ال مالء التمكة  عف 

 372. 898. 120. الجم عة  المش ةك 

 000. 3.952 463. المستمم التحسةن

 R .674aا  ال االةتح ط 

 𝐑𝟐 .454ا  ال التحخيخ

 19.530 المحسو   Fقةم  

 0.000 قةم  الخالل  اإلجم لة  *

 *ذات داللة عند مستوى 
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(، وهههذا يههدل علههى أن هنههاك ارتبههاط  موجههب بههين 0.674( أن قيمههة معامههل االرتبههاط بلغههت )12يوضههح الجههدول رقههم )
 إدارة الجهههههههههههههودة الشهههههههههههههاملة بداللهههههههههههههة أبعادهههههههههههههها والبعهههههههههههههد البيئهههههههههههههي فهههههههههههههي الكليهههههههههههههة المبحوثهههههههههههههة، حيههههههههههههه  أن أبعهههههههههههههاد 

تشههير قيمههة % مههن التغيههر فههي البعههد البيئههي والتههي تظهرههها قيمههة معامههل التحديههد، و  45.4إدارة الجههودة الشههاملة تفسههر 
معامهل االنحهدار إلههى أن أي تغيهر فههي أبعهاد إدارة الجههودة الشهاملة بوحهدة واحههدة تهادي لتغيههر فهي البعههد البيئهي بمقههدار 

بلغهت  Sig ( لكل بعد على حده، كما يتضح من الجدول أن قيمة الداللة اإلجمالية0.463إلى  -0.051يتراو  من )
( لكل بعد 3.952-0.447التي تتراو  بين ) T وقيمة (F 19.530 (( كما تفسره قيمة0.05( وهي أقل من )0.000)

 .على حده

وحسب قاعدة القرار نرف  الفر  الصفري ونقبل الفر  البديل القائل ب نل يوجد أثهر ذو داللهة معنويهة ألبعهاد إدارة 
ن وجههة نظهر أعضهاء هيئهة الجودة الشاملة في تحقيق البعهد البيئهي للتنميهة المسهتدامة بكليهة اآلداب والعلهوم المهرج ومه

 التدريس بها.

ال يوجههد أثههر ذو داللههة معنويههة ألبعههاد إدارة الجههودة الشههاملة فههي تحقيههق البعههد :   اختبااار الفرضااية الفرعيااة الرابعااة -
 االخالقي للتنمية المستدامة بالكلية محل الدراسة ومن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بها.

 المتعدد بين إدارة الجودة الشاملة والبعد االخ قي للتنمية المستدامة( نتائج اختبار االنثدار 13جدول )

 ا   ة اةاة  الجوة  الش اف  المتغةم الت  ع
ا  ال 

 Bاالنحخاة 
 Tقةم  

قةم  الخالل  

giS 

 الح خ االيالق  التنمة  المستخاا 

 425. 801. 088. ال فة  االةاة  الت ام

 188. -1.326- -167.- ال مالء التمكة  عف 

 001. 3.442 448. االجتم عة  المش ةك 

 251. 1.155 132. المستمم التحسةن

R .531ا  ال االةتح ط 
a

 

 𝐑𝟐 .282ا  ال التحخيخ

 9.232 المحسو   Fقةم  

 0.000 قةم  الخالل  اإلجم لة  *

 *ذات داللة عند مستوى 

(، وهذا يدل على أن هناك ارتباط  موجب بهين إدارة 0.531يوضح الجدول السابق، أن قيمة معامل االرتباط بلغت )
 28.2في الكلية المبحوثة، حي  أن أبعهاد إدارة الجهودة الشهاملة تفسهر  األخالقيالجودة الشاملة بداللة أبعادها والبعد 

% من التغير في البعد األخالقي والتي تظهرها قيمة معامل التحديد، وتشير قيمة معامهل االنحهدار إلهى أن أي تغيهر 
إلهههى  -0.088)فهههي أبعهههاد إدارة الجهههودة الشهههاملة بوحهههدة واحهههدة تهههادي لتغيهههر فهههي البعهههد األخالقهههي بمقهههدار يتهههراو  مهههن

( وههي أقهل مهن 0.000بلغهت ) Sig ( لكل بعد على حده، كما يتضهح مهن الجهدول أن قيمهة الداللهة اإلجماليهة0.448
 .( لكل بعد على حده3.442-0.801التي تتراو  بين ) T وقيمة (F 9.232 (( كما تفسره قيمة0.05)

ل ب نل يوجد أثهر ذو داللهة معنويهة ألبعهاد إدارة وحسب قاعدة القرار نرف  الفر  الصفري ونقبل الفر  البديل القائ
الجهودة الشههاملة  فههي تحقيهق البعههد األخالقههي للتنميههة المسهتدامة بكليههة اآلداب والعلههوم المههرج ومهن وجهههة نظههر أعضههاء 

 هيئة التدريس بها.
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 نتائج وتوصيات الدراسة:

 نتائج الدراسة : 

كلية اآلداب والعلوم جامعة بنغازي المرج حي  بلهغ المتوسهط هناك ممارسة جيدة ألبعاد إدارة الجودة الشاملة في  .1
، وجاء ُبعد المشاركة االجتماعية بالمرتبة األولى ب على متوسط  (0.9377( وانحراف معياري)  3.2576االجمالي )

وههذا  عنهي أن هنهاك  ُبعهد التركيهز علهى العمهالء حسابي يليل ُبعد التزام اإلدارة العليا ثهم ُبعهد التحسهين المسهتمر وأخيهرا
بهرامج  لتهوفير بالكليهة العليها اإلدارة جانهب مهن فعهال الجهودة بالكليهة ويوجهد التهزام تحسهين فهي الفعالهة المشهاركة مهنقهدرًا 

وأ ضهًا العمهل  الجهودة بالكليهة، تحسهين فهي ألداء مهام تسهاعد وتمكين أعضاء هيئة التدريس والموظفين خاصة بتدريب
 مستمر . لبشك العمليات على تحسين

هنههاك تههوفر جيههد ألبعههاد التنميههة المسههتدامة فههي الكليههة المبحوثههة  مههن خههالل قيمههة المتوسههط الحسههابي اإلجمههالي  .2
 (..87870( بانحراف معياري )3.0758)

( إلدارة الجودة الشاملة فهي تحقيهق التنميهة المسهتدامة بكليهة اآلداب 0.000يوجد أثر ذو داللة معنوية عند قيمة ) .3
 المرج من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بها.والعلوم 

بكليههة اآلداب  يوجههد أثههر ذو داللههة معنويههة إلدارة الجههودة الشههاملة فههي تحقيههق البعههد االقتصههادي للتنميههة المسههتدامة .4
والعلههوم المههرج مههن وجهههة نظههر أعضههاء هيئههة التههدريس بههها مههن خههالل اسههتثمار نتههائج البحهه  العلمههي للمحافظههة علههى 

 اد ة.الموارد االقتص

يوجههد أثههر ذو داللههة معنويههة إلدارة الجههودة الشههاملة فههي تحقيههق البعههد االجتمههاعي للتنميههة المسههتدامة بكليههة اآلداب  .5
والعلوم المرج ومن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بهها، وههذا ياشهر لقيهام ههذه الكليهة  مهن خهالل أقسهامها المختلفهة 

مههن خههالل مههنح فههرص التعلههيم والتههدريب ألفههراد  ةوهر التنميههة الجماعيههبههربط مخرجاتههها التعليميههة وأنشههلتها البحثيههة بجهه
 المجتمع باإلضافة إلى تقد م الخدمات االجتماعية الرئيسية إلى كّل األطراف ذات العالقة.

يوجهههد أثهههر ذو داللهههة معنويهههة إلدارة الجهههودة الشهههاملة فهههي تحقيهههق البعهههد البيئهههي للتنميهههة المسهههتدامة  بكليهههة اآلداب   .6
 لمرج ومن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بها  .والعلوم ا

يوجههد أثههر ذو داللههة معنويههة إلدارة الجههودة الشههاملة فههي تحقيههق البعههد األخالقههي للتنميههة المسههتدامة  بكليههة اآلداب  .7
 والعلوم المرج ومن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بها  .

 توصيات الدراسة :

يههات الجامعههة وأقسههامها والعمههل علههى تحههدي  المنههاهج التعليميههة بمهها نشههر ثقافههة إدارة الجههودة الشههاملة فههي كههل كل .1
 يتماشى مع مفاهيم وأهداف التنمية المستدامة.

 زيادة الربط بين أهداف الجامعة ويا اتها بمفاهيم التنمية المستدامة.  .2

 ربط البحو  والدراسات الجامعية بمشاكل وقضا ا التنمية خاصة البعدين البيئي واالخالقي.  .3

لعمهههل علهههى إنشهههاء قاعهههدة بيانهههات حديثهههة وشهههاملة خاصهههة بهههالتعليم الجهههامعي لتهههوفير معلومهههات عهههن احتياجهههات ا  .4
 . قلاعات العمل المختلفة بالمجتمع
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العمهل علههى تنظههيم المههاتمرات والنههدوات والهدورات والتههي تهههدف إلههى التوعيههة ب هميهة المحافظههة علههى كافههة المههوارد   .5
 وتحفي  الهدر ألدني حد ممكن من أجل المحافظة على حقوق األجيال القادمة.

 قائمة المراجع

 أوال: المراجع العربية

داب آلعوقهات تلبيهق إدارة الجهودة الشهاملة فهي كليهة ا،م( 2021) مان جهاد المهولى الفايهديابحيح، خد جهة احمهد،ا .1
م حهول ضهمان جهودة ماسسهات التعلهيم 2021الماتمر الهدولي ،مهن وجههة نظهر المهوظفين والموظفهات بجامعة بنغهازي 

 العالي

(، تلبيهههق إدارة الجهههودة الشهههاملة داخهههل ماسسهههات التعلهههيم العهههالي مهههن أجهههل تحقيهههق التنميهههة 2018أبهههي ، سهههمير) .2
 . 262-249،ص ص28،العدد7مجلة العلوم االجتماعية، جامعة االيواط، المجلدالمستدامة، 

(، دور إدارة الجهودة الشهاملة فهي تعزيهز التنميهة المسهتدامة لبيئهة المنظمهات التعليميهة 2018االدريسي، علي أحمد) .3
 اء.في إدارة االعمال، جامعة االندلس للعلوم والتقنية، صنع يير منشورةاليمنية، رسالة ماجستير 

(، أثر تلبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على أداء الماسسات األهليهة األجنبيهة العاملهة 2009بدر، رشا محمود) .4
 .في قلاع يزة، رسالة ماجستير منشورة، كلية التجارة ، الجامعة االسالمية، يزة فلسلين

التربههوي العشههرون، التعلههيم االبتههدائي: جههودة (، إدارة الجههودة الشههاملة فههالتعليم، المههاتمر 2006البنهها، ريهها  رشههاد) .5
 م، مصر.2006يناير 21-20شاملة ورؤية جديدة من 

(، أثههر إدارة الجههودة الشههاملة علههى التنميهة المسههتدامة فههي التعلههيم العههالي فههي العههراق، 2014الحهداد، حسههون محمههد) .6
 .313-283المشترك،ص ص  مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصاد ة الجامعة، العدد الخاص بالماتمر العلمي

(، متللبات تلبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي، جامعة الملهك سهعود، 2008الحربي، محمد بن محمد) .7
 كلية التربية، قسم االدارة التربوية، المملكة العربية السعود ة.

لشهههاملة فهههي جامعههههة (،" إمكانيهههة تلبيهههق مبهههادئ إدارة الجهههودة ا2008حسهههن، سهههحر عبههها   عبهههود، رشههها عبههها ) .8
 .235-225(، ص ص6(،المجلد)22كربالء"، المجلة العراقية للعلوم اإلدارية واالقتصاد جامعة كربالء، العدد)

(، دور مبهههادئ إدارة الجهههودة الشهههاملة فهههي تحقيهههق التنميهههة المسهههتدامة فهههي تحقيهههق 2018الخضهههر، سهههليمان الزبيهههر) .9
دراسهههة حالهههة علهههى شهههركة جيهههاد الصهههناعية وبنهههك فيصهههل -نيةالتنميهههة المسهههتدامة فهههي الماسسهههات االقتصهههاد ة السهههودا

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم. يير منشورةاإلسالمي، رسالة ماجستير 

(،إشكالية التنمية في الجزائر: دراسهة تقييميهل، رسهالة ماجسهتير منشهورة، قسهم التخلهيط، 2006زرنو ،  اسمينة ) .10
 لتسيير، جامعة الجزائر.كلية العلوم االقتصاد ة وعلوم ا

 التنمية ظل في العالي التعليم في و لياتها الشاملة الجودة إدارة تلبيق (: نظم2016سالم، اليا ، سراي أم السعد) .11

 ، جامعهة السهودان383-375العهالي، ص ص  التعلهيم جهودة لضهمان السهاد  الهدولي العربهي المسهتدامة، المهاتمر
 . ،2016فبراير  11-9خالل الفترة  للعلوم والتكنولوجيا

(. دور اسههتراتيجية الجههودة الشههاملة فههي تحقيههق التنميههة المسههتدامة فههي الماسسههة االقتصههاد ة 2014شههيلي، إلهههام) .12
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إدارة  -فهههي علهههوم التسهههيير تخصهههر ه ييهههر منشهههورة"دراسهههة ميدانيهههة فهههي الماسسهههة المينائيهههة بسهههكيكدة، رسهههالة دكتهههورا 
 جامعة فرحات عبا  سلي ، الجزائر. -د ةاالعمال االستراتيجية، كلية العلوم االقتصا

 النظريهة العهالي بهين التعلهيم ماسسهات فهي الشهاملة الجهودة (: إدارة2008الصهرايرة، خالهد احمهد، العسهاف، ليلهي) .13

 .46-1، ص ص 1الجامعي،العدد التعليم جودة لضمان العربية والتلبيق، المجلة

التعلهههيم بهههين ماشهههرات التميهههز ومعهههايير االعتمهههاد، دار (.الجهههودة الشهههاملة فهههي 2008طعيمهههل، رشهههدي، و خهههرون) .14
 .2المسيرة للنشر، عمان :االردن،ط

(، متللبههات إدارة الجههودة فههي التعلههيم العههالي وأثرههها فههي تحقيههق 2010)اللويههل، أكههرم أحمههد رضهها  أحمههد عههوني، .15
صههل، المههاتمر العلمههي الرابههع الجههودة فههي التنميههة المسههتدامة، دراسههة تحليليههة آلراء القيههادات االداريههة فههي جامعههة المو 

 13-11) المنعقهههههد فهههههي الهههههيمن  فهههههي الفتهههههرة لجامعهههههة عهههههدن، جهههههودة التعلهههههيم العهههههالي نحهههههو تحقيهههههق التنميهههههة المسهههههتدامة
 ( 2010أكتوبر

(، المهههدخل إلهههى البحههه  فهههي العلهههوم السهههلوكية، مكتبهههة العبيكهههان : الريههها ، 1995العسهههاف، صهههالح بهههن حمهههد ) .16
 السعود ة.

(، التنميههة المسههتد مة فلسههفتها وأسههاليب تخليلههها وأدوات قياسههها، 2007زنههط، ماجههد)ينههيم، عثمههان محمههد  أبههو  .17
 .دار صفاء للنشر و التوزيع: االردن

(, واقهههع تلبيهههق إدارة الجهههودة الشهههاملة فهههي ماسسهههات التعلهههيم الجزائريهههة دراسهههة تلبيقيهههة علهههى 2012قهههادة, يزيهههد ) .18
 بوبكر بالقايد، الجزائر.، جامعة يير منشورةمتوسلات وال ة سعيدة،رسالة ماجستير 

(، دور الجامعات الليبية في تلبية متللبات التنمية المستدامة وسبل تفعيلل من وجههة 2019القيزاني، عمر فرج) .19
 .36-1، ص ص العدد الثال  -نظر أعضاء هيئة التدريس العاملين فيها،مجلة جامعة الزاوية، المجلد األول 

نيههة تلبيههق إدارة الجههودة الشههاملة بالجامعههات الحكوميههة اليمنيههة، مجلههة (، تقيههيم إمكا2015الكمههيم، جمههال ناصههر) .20
 ، العدد الثامن، صادرة عن جامعة االندلس للعلوم والتقنية، صنعاء. 12االندلس للعلوم االنسانية واالجتماعية،المجلد

والتعلهيم،)دار (.إدارة الجهودة الشهاملة تلبيقهات فهي الصهناعة 2007مجيد، سوسن شاكر  الزيادات، محمهد عهواد) .21
 صفاء: عمان(.

(، "تلهههههوير األداء االداري لرؤسهههههاء االقسهههههام االكاد ميهههههة بالجامعهههههات 2007المصهههههري، مهههههروان وليهههههد سهههههليمان،) .22
الفلسههلينية فههي ضههوء مبههادئ إدارة الجههودة الشههاملة "، رسههالة ماجسههتير ييههر منشههورة، كليههة التربيههة الجامعههة االسههالمية 

 يزة فلسلين.

 -تلوير إدارة التعليم الجامعي بليبيا في ضوء معايير الجودة الشاملهة  (،2015)حمدمعيتيق، مصلفى محمد م .23
 .جامعة القاهرة، كلية الدراسات العليا للتربية ،ماجستير،رسالة دراسة حالة في جامعة بنغازي 

تلهوير  ، موسوعة الدريب، مركز3(، إدارة الجودة الشاملة في التعليم والتدريب،ط2005هالل، محمد عبدالغني) .24
 األداء والتنمية، مصر.
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Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal - Volume 8. Issue 15. Jan 2022.                        (68)                               

 

AFIQ 
 

 

 ثانيا: المراجع األجنبية:
Dhlamini, Joseph .Thabang,(2009),” The role of integrated quality management system 

to measure and improve teaching and learning in south African further education 

and training sector” PHD thesis Unpublished ,education management, university 

of south Africa, south Africa.  
Gross kurth ,J ,and J.ROTMANS,(2005),”the scene modle :getting grip on sustainable. 

Huang ,f ,postiglion  ,G ,Shin .J .C.,(2015).Mass .Higher Education Development in 

East Asia. Spring, Singapore, strategy, quality, and challenges, Knowledge 

studies in higher education, v. 2. 

Mok,K.H.,(2014).Internationalization of higher  Education in East Asia, Trends of 

student mobility and Impact in Education Governance. Rout ledge, London. 

Schimidt,H.G,(2010),”sustainability.in higher education an explorative  approach.on 

sustainable behavior in two universities”,PHD. THESIS ,Unpublished, 

Rotterdan-University. 

UNESCO. world conference on education for sustainable ,development(2009),31march-

2april),boon , Germany. 
Mensah, Justice(2019), Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, 

and implications for human action: Literature review, , Cogent Social Sciences, 

5 

Reyes, G. E. (2001). Four main theories of development: modernization, dependency, 

word-system, and globalization. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales 

y Jurídicas, University of Pittsburgh, USA, 4(2), 109–124.  

Schaefer, A., & Crane, A. (2005). Addressing sustainability and consumption. Journal 

of Macromarketing, 25(1), 76–92. 

 

 

 

 

 
 

 


