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  :ملخصال
درمان  كليتي االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة ام فيالدراسة الي التعرف على مدي تطبيق مبادئي إدارة الجودة الشاملة  هدفت      

في ( االكاديمية، والخبرة االكاديمية الوظيفة العمر، النوع)والي معرفة اثر المتغيرات، التدريسيةسالمية، من وجهة نظر أعضاء الهيئة اإل
تحقيق اهداف الدراسة، تم تصميم  استبيان هيئة تدريس، ول عضو106لدراسة من يتكون مجتمع ا، مدي تطبيق مبادئي الجودة الشاملة 

، وقد تم استخدام %من مجتمع الدراسة61.32عضو هيئة تدريس، بنسبة بلغت 65بغرض جمع البيانات من افراد العينة البالغ عددهم 
توصلت الدراسة الي مطابقة نتائج ،  الحسابية واالنحرافات المعيارية اعتمادا على المتوسطات ( الختبار الفرضياتSPSSبرنامج )

اء هيئة التدريس حول مدي تطبيق مبادئ إدارة الجودة الدراسة لثالثة من الفرضيات. بانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أعض
رفض فرض  اثبتت الدراسةوأيضا  االكاديمية(.الوظيفة  العمر، النوع،)الشاملة في كليتي االقتصاد والعلوم اإلدارية باختالف متغير

في درجة تطبيق مبادئي الجودة الشاملة في كليتي االقتصاد والعلوم االدارية ذات داللة إحصائية  توجد فروق ال )العدم الذي ينص
داللة إحصائية في درجة تطبيق مبادئي الجودة  فروق ذاتوقبول الفرض البديل )توجد  االكاديمية(باختالف متغير سنوات الخبرة 

نشر  أهمها،واختمت الدراسة بتوصيات من  االكاديمية(،الشاملة في كليتي االقتصاد والعلوم االدارية باختالف متغير سنوات الخبرة 
   والعاملين.ثقافة الجودة الشاملة بين أعضاء الهيئة التدريسية واإلداريين والطالب 

  .الجودة، مبادئي إدارة الجودة الشاملة، جامعة ام درمان اإلسالميةلكلمات المفتاحية: ا
 

 المقدمة:
، لتطبيق في إدارات التعليم العاليالشاملة على اهتمام العلماء والباحثين كنموذج يستحق الدراسة واحظي مفهوم إدارة الجودة        

نموذج  يوجد هناكحيث  الشاملة.وأصبحت الجامعات تضع نصب أعينها الميزة التنافسية والتي ال يمكن تحقيقها إال بتحقيق الجودة 
ا وفاعليتها التنظيمية من خالل استثمار جهود جميع العاملين في الجامعات أدائه من تحسينللجودة تستطيع من خالله الجامعات 

 . لى رضا العميل وحاجاته وتوقعاتهع بها، وتركيزهاومحاولتها لتحسين المستمر لجميع األنشطة والعمليات والمهام التي تقوم 
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 الدراسة:مشكلة 
 اآلتي:يمكن صياغة مشكلة الدراسة على النحو   
  بيق مبادئي إدارة الجودة الشاملةإدراك أعضاء هيئة التدريس بكليتي االقتصاد والعلوم اإلدارية ألهمية تطما مدي. 
 بكليتي االقتصاد والعلوم االدارية الجودة الشاملة ووجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ادارة مبادئي  بين تطبيق عالقة هناك هل

 النوع.متغير باختالف 
 تطبيق مبادئي ادارة الجودة الشاملة ووجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليتي االقتصاد والعلوم االدارية  عالقة بين هناك هل

 .تغير العمرباختالف م
  باختالف بكليتي االقتصاد والعلوم االدارية مبادئي الجودة الشاملة ووجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بين تطبيقتوجد عالقة هل 

 االكاديمية.الوظيفة 
 باختالف بكليتي االقتصاد والعلوم االدارية  مبادئي الجودة الشاملة ووجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هناك عالقة بين تطبيق هل

 االكاديمية. متغير الخبرة

 الدراسة:فرضيات 
 اآلتية:يهدف هذا البحث إلى إثبات صحة الفرضيات 

)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق مبادئي ادارة الجودة الشاملة في كليتي االقتصاد والعلوم  :الفرضية الرئيسية
وتتفرع منها الفروض ( الخبرة االكاديمية االكاديمية،الوظيفة  العمر، النوع،درمان االسالمية باختالف المتغيرات ) االدارية بجامعة ام

  :الفرعية التالية
  االقتصاد والعلوم  الشاملة بكليتيتطبيق مبادئي إدارة الجودة درجة توجد فروق ذات داللة إحصائية في  ال :ىاألولالفرضية الفرعية

 .     درمان االسالمية باختالف متغير النوع بجامعة اماإلدارية 
  مبادئي ادارة الجودة الشاملة ووجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليتي  توجد عالقة بين تطبيق ال الثانية:الفرضية الفرعية

  .متغير العمردرمان االسالمية باختالف  االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة ام
  مبادئي ادارة الجودة الشاملة ووجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليتي  بين تطبيق توجد عالقة ال الثالثة:الفرضية الفرعية

 .درمان االسالمية باختالف متغير الوظيفة االكاديمية تصاد والعلوم االدارية بجامعة اماالق
  مبادئي ادارة الجودة الشاملة ووجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليتي  توجد عالقة بين تطبيق ال الرابعة:الفرضية الفرعية

 .متغير الخبرة االكاديميةدرمان االسالمية باختالف  االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة ام

  الدراسة:أهداف 
 االتي:تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على    

  ام درمان اإلسالمية اإلدارية بجامعةمدي تطبيق مبادئي إدارة الجودة الشاملة في كليتي االقتصاد والعلوم  علىالتعرف. 
  درمان اإلسالمية ام اإلدارية بجامعةاتجاهات أعضاء هيئة التدريس في كليتي االقتصاد والعلوم  علىالتعرف 
  ام درمان  والعلوم بجامعة كليتي االقتصادالجودة الشاملة في البرامج التي تقدمها  مبادئ إدارةالتعرف على درجة أهمية توافر

 اإلسالمية 
 الدراسة:أهمية 

 اآلتي:تنبع أهمية الدراسة من خالل    
  البعد االستراتيجي الذي يساعد في تنفيذ العمل المطلوب  الممتازة ذاتإن تطبيق مبادئي الجودة الشاملة يسهم في وضع الخطط

  متميز.بصورة الصحيحة واألداء 
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  سالميةمفهوم الجودة الشاملة وتطبيقاتها في جامعة ام درمان اإل علىتسليط الضوء  علىتساعد.   
  األكاديمي.تمد جامعة ام درمان اإلسالمية باألساليب العلمية المبتكرة التي تساعدها في تحقيق التحسين المستمر والتميز 

 الدراسة:منهج 
باعتبارية المنهج األكثر استخداما في دراسة الظواهر  الميدانية،المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة  علىتقوم هذه الدراسة      

 .االجتماعية واإلنسانية ومناسب لوصف الحالة مكان الدراسة

 :مجتمع الدراسة
تم  تدريس.هيئة عضو 106والعلوم االدارية البالغ عددهم  بكليتي االقتصاداعضاء هيئة التدريس  يتكون مجتمع الدراسة من     

( استمارة بنسبة 56ء هيئة التدريس وتم استرجاع )استمارة على أعضا 65حيث تم توزيع  البحث.ة من مجتمع اختيار عينة عشوائي
 (86,15)استرجاع 

 السابقة:الدراسات  
  ،( بعنوان ) تطبيق مبادئي الجودة الشاملة لتحسين أداء كلية خدمة المجتمع بجامعة أم  2008دراسة )خالد بن جميل مصطفي

في البرامج والدورات التي تقدمها   Demingلالقرى. هدفت الدراسة الي التعرف على درجة استخدام مبادئي إدارة الجودة الشاملة 
في برامج الجامعات السعودية ، وأيضا  Demingهمية توفير مبادئي إدارة الجودة الشاملة ل والتعرف على درجة أ  الجامعات،

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدي وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات إفراد مجتمع الدراسة حول درجة 
دارة الجودة الشاملة في البرامج والدورات التي تقدمها جامعة أم أهمية توفر مبادئي إدارة الجودة الشاملة ودرجة استخدام مبادئي إ

  .القرى تعزي إلى الدرجة العلمية ، سنوات الخبرة ، بلد التخرج
المجتمع والتعليم  تم احتيار عينة من مجتمع الدراسة تتكون من جميع الذين سبق  لهم االشتراك  في البرامج التي تقدمها كلية خدمة  

المستمر، توصلت الدراسة إلي وجود فروق ذات داللة بالنسبة لدرجة استخدام ودرجة أهمية توفير مبادئي الجودة الشاملة ل 
Deming  البرامج والدورات التي تقدمها كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر تعزي لمتغير لسنوات الخبرة ، أيضا أثبتت الدراسة

في البرامج  Demingود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لدرجة استخدام وأهمية توفير مبادئي الجودة الشاملة ل إلى عدم وج
والدورات التي تقدمها الكلية تعزي لبلد التخرج ، وأيضا توصلت الدراسة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لدرجة 

 رة الجودة الشاملة في البرامج والدورات التي تقدمها الكلية تعزي للدرجة العلمية.  استخدام ودرجة أهمية توفير مبادئي إدا
  ،(، بعنوان إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها في كليات جامعة القادسية من وجهة نظر 2010دراسة )بشري عبد الحمرة عباس

يق إدارة الجودة الشاملة في كليات جامعة القادسية من وجهة نظر التعرف إمكانية تطب إلىهدفت الدراسة  التدريسية،أعضاء الهيئة 
 استبانة 120وتم استالم  استبانة 160تم توزيع  البيانات،تم استخدام االستبانة كاداه رئيسية لجمع  التدريسية، وقدأعضاء الهيئة 

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين بأ البحث،توصلت الدراسة إلى مطابقة نتائج الدراسة ألغلب فرضيات  %.75إي بنسبة 
المؤهل العلمي والكلية  )الجنس،أعضاء هيئة التدريس حول تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كليات جامعة القادسية تعزي لمتغير

 التي يدرس بهِا.   
  مكانية تطبيقها في كليات التربية الجودة الشاملة وإ إدارة )( بعنوان2012)عمار خليفة الدبر، وعبد هللا فرغلي خميس، دراسة

التعرف على إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها في كليات التربية بجامعة  إلىهذه الدراسة في مجملها  طرابلس(. تهدفبجامعة 
م تطبيق البحث تم استخدام المنهج الوصفي لمطابقته لطبيعة الدراسة وتم استخدام االستبانة كاداه لجمع البيانات وقد ت طرابلس.

ومن اهم نتائج الدراسة جاءت استجابات العينة نحو  إداريا. 16عضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس و 84على عينة بلغ حجمها 
في حين جاء الدعم المالي في المرتبة  %،49مجاالت إدارة الجودة الشاملة في كليات التربية بجامعة طرابلس بصورة حقيقية بنسبة 
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التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  برنامج الدوراتبينما جاء في المرتبة األخيرة  %.64متوسطة بنسبة األولي وبصورة 
  % 28مئوية والعاملين بالكلية وذلك لتنمية قدراتهم المهنية والعلمية المختلفة بصورة منخفضة وبنسبة 

   تطبيق إدارة الجودة الشاملة في برامج تدريس المحاسبة في الجامعات األردنية  )مديبعنوان  (2013احمد الهنيني، )إيماندراسة
إلى التعرف مدي إمكانية تطبيق إبعاد إدارة الجودة الشاملة في برامج  هذه الدراسةهدفت  والطلبة(.من وجهة نظر الهيئة التدريسية 

 الدراسة.على عينة  استبانة 165تم توزيع  والطلبة،يسية التدريس المحاسبة في الجامعات األردنية من وجهة نظر الهيئة التدر 
توصلت الدراسة إلي إن الجامعات األردنية ملتزمة بإبعاد  استبانة.Spss140 خضع منها للتحليل اإلحصائي من خالل برنامج 

والخطط  للطلبة،لمواد والمرافق المتاحة وإنها ال تلتزم بإبعاد الجودة المتعلقة با التدريسية،والهيئة  اإلداري،الجودة المتعلقة بالنظام 
 ذات داللةكما توصلت الدراسة إلى وجود فروقات  الخريجين.المقبولين ومتابعة  الطلبة، والطلبةوتقييم  والمناهج، واالمتحانات

       بولين ومتابعة الخريجين إحصائية بين المدرسين والطلبة نحو التطبيق إبعاد الجودة المتعلقة باالمتحانات وتقييم الطلبة والطلبة المق
   دراسة حالة جامعة  الجزائرية:( بعنوان إمكانية تطبيق مبادئي إدارة الجودة الشاملة في الجامعات 2014 عشي،دراسة )عمار بن

جامعة هدفت الدراسة إلى التعرف على إمكانية تطبيق مبادئي إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الجزائرية دراسة حالة  بسكرة.
عضو هيئة تدريس ولمعالجة ذلك استخدم الباحث  400بسكرة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وقد تكونت عينة الدراسة من 

، وأظهرت نتائج  Spssاستمارة تم توزيعها على عينة الدراسة، وتم تفريغ البيانات وتحليل النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي 
مبادئ إدارة الجودة الشاملة والمتمثلة في التزام اإلدارة العليا بالجودة ، التركيز على الزبون ، التحسين  الدراسة انه يمكن تطبيق

 المستمر، التدريب، اتخاذ القرارات بناء على الحقائق بالجامعة المبحوثة.
   هدفت الدراسة األمريكية(لعربية مدي تطبيق مبادئي إدارة الجودة الشاملة في الجامعة ا )بعنوان (2014 عالونة،دراسة )جابر .

وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية  األمريكية من الجامعة العربيةإلى التعرف على مدي تطبيق مبادئي إدارة الجودة الشاملة في 
الكلية التي يدرس  فيها،الجامعة التي تخرج  الجامعي،سنوات الخبرة في التدريس  العلمي،المؤهل  )الجنس،وعلى اثر المتغيرات 

توصلت  تدريس.هيئة  ( عضو61وأجريت الدراسة علي عينة مكونة من ) الشاملة،فيها والعمر علي تطبيق مبادئي إدارة الجودة 
الدراسة إلى إن درجة تطبيق مبادئي الجودة الشاملة في الجامعة العربية األمريكية كبيره على محال تهيئة متطلبات الجودة في 

كما توصلت الدراسة انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدي تطبيق  وتطويرها. العملية التعليميةال متابعة التعليم ومج
 العلمي.مبادئي إدارة الجودة الشاملة في الجامعة العربية األمريكية من وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية تعزي لمتغير المؤهل 

 الخبرة.ق ذات داللة إحصائية في مدي تطبيق مبادئي الجودة تعزي لمتغير سنوات كما بينت الدراسة إلي عدم وجود فرو 
  ( 2015 مداح،مكيد ولخضر  علىدراسة)  بعنوان مدي تبني إدارة الجودة الشاملة في الجامعة الجزائرية دراسة استقصائية على

هدفت هذه الدراسة في مجملها الي  الجزائر.ة المدية ـ العلوم االقتصادية والتجارية وعلم التسيير بجامع لتدريس لكليةأعضاء هيئة 
إدارة الجودة  أهم مبادئيوفي الجامعة بصفة خاصة مع الوقوف على  عامة،عرض إطار مفاهيمي إلدارة الجودة الشاملة بصفة 

 الدراسة. تمالجامعية على  وصوال إلى اختبار مدي تبني أهم مبادئي إدارة الجودة الشاملة الجامعية في المؤسسة الجامعية،الشاملة 
تم االعتماد في تحليل  ككل.% من مجتمع الدراسة  65عضو هيئة تدريس بنسبة  80اختيار عينة بشكل عشوائي بلغ عددها 

والمتوسطات الحسابية  Spssالبيانات على األساليب اإلحصائية المتاحة في برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 الشاملة،لكل عبارة من عبارات مبادئي إدارة الجودة  الدراسة.عينة  انحراف استجاباتمعيارية وذلك لمعرفة مدي واالنحرافات ال

  إليها.من المبادئ المتطرق  مبداوكذلك االنحراف الكلي للمتوسط العام لكل 

 النظري  اإلطار
 الشاملة:إدارة الجودة  : تعريفأوالا 

 مشترك متمثليوجد قاسم انه إال  المستمر،جود اختالفات حول تعريف إدارة الجودة الشاملة بسبب االستخدام والتطبيق و رغم   
 .مستوي المنظمة علىتطوير المستمر والتوافق معها من خالل الجهود وال وتوقعات اإلفرادفي تحري حاجات ورغبات 
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ميزة في األداء حيث يعمل كافة إفراد التنظيم بشكل مستمر لتحقيق توقعات ثقافة مت )خلقتعرف إدارة الجودة الشاملة بأنها   
 (  25، ص2010 )زيدان،وقت ممكن  أقصراعلية عالية وفي الزبون وأداء العمل مع تحقيق الجودة بشكل أفضل او بف

 العالي:إدارة الجودة في التعليم  : تعريفثانياا 
لعاملين عملية تطبيق مجموعة من المعايير والمواصفات التعليمية لرفع مستوي جودة المنتج التعليمي بواسطة كل فرد من ا )أنها    

  (p13) Roger, 1999 التعليمية.بالمؤسسة 
بما يتجاوز في تدرجه مستوي الحد األساس  التعليمية،تحقيق االمتياز واإلتقان في أداء المنظومة  على )القدرةوعرفها أخر بأنها     

وموارده التي تلبي احتياجات التحول في المجتمع المتقدم والتي تمكنه من مسايرة روح  إمكاناتهالمقرر له والي أقصي ما تبلغه 
المطلوبة. والتحديات  االستجابة السريعة للمتغيرات العالمية والمجتمعية علىالعصر ومواجهة تحدياته ومساعدة المؤسسات التعليمية 

 (30، ص2014 )رمان،
 الشاملة:إدارة الجودة  : أهميةثالثاا 

القـرن الثـامن  بالتزايـد منـذوأخذت هـذه األهميـة  المجتمع،على مستوي المنظمة وعلى مستوي  استراتيجية سواءتتبوأ الجودة أهمية 
اد واالرتقـــاء باإلنتاجيـــة والتميـــز بالســـوق وبالتـــالي عشـــر حيـــث أوضـــحت اليابـــان بـــان الجـــودة هـــي الهـــدف األساســـي فـــي بنـــاء االقتصـــ

 (.  Forod1995,p37العالمية. )الذي تطمح إلية في األسواق  الموقع لتنافسي علىالحصول 
بأهمية مفهوم إدارة الجودة الشاملة  الجامعات،لذا البد من توافر القناعة التامة لدي اإلدارة العليا والمجالس األكاديمية في 

الجودة وتأتي أهمية تطبيق مبادئي  فيها.على نشر قناعاتها لجميع العاملين  استراتيجياتها والعملوبضرورة تطبيقه واتخاذه في مقدمة 
 :(168،ص2012)سرحان ، اآلتييم من خالل التعل في

إلي الجامعة السمعة الحسنة  خدماتها فهذا يطفئتستمد الجامعة شهرتها من مستوي الجودة الذي تنتج به : شهرة الجامعةأ ـ 
 الجامعة وربماويترتب على فشل اإلدارة في إعطاء االهتمام الكافي بالجودة اإلساءة على سمعة  لمنتجاتها،واالنتشار الواسع 

  طالبها.فقدانها لعدد كبير من 
 التربوية  وتحسين مخرجات العمليةالجودة الشاملة باإلنتاجية واستمراريتها ارتباط إدارة ب ـ 
 التعليم العالي  المستمر فيتدعم إدارة الجودة الشاملة عملية التحسين ج ـ 
 زيادة العمل واالستخدام األمثل للموارد المتاحة والتقليل من الهدر والفاقد  د ـ 

 إجراء المزيد من التحسينات والتطوير المستمر في العملية التربوية المبنية على تطلعات المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات ه ـ 
 ارتباط عملية إدارة الجودة الشاملة بالتقويم الشامل للنظام التعليمي و ـ 
 فيجعل المجتمعات تتنافس  البشري مما تحديا للعقليمثل  إن الثورة التكنولوجية الشاملة والقائمة على التدفق العلمي والمعرفيز ـ 

 ( 402،ص2013 جويلي،االرتقاء بالمستوي النوعي لنظمها التعليمي )
 الترابط والتكامل بين جميع اإلداريين والعاملين بالمؤسسة التعليمية للعمل بروح الفريق  ح ـ 
نمط الثقافة التنظيمية اإلدارية في المؤسسة التعليمية وهذا يعني تغير للجودة الشاملة ثقافة إدارية خاصة وهذا يقتضي تغير ط ـ 

  تحقيق الجودة الشاملة علىالسائد بما يساعد  القيم السلوك
 العالي:إدارة الجودة الشاملة في التعليم  : مداخلرابعاا 

 (:46 ، ص1996االتي )زيدانتتمثل مداخل الجودة في التعليم العالي في   
  المؤسسة التربوية والتعليمية كوحدة متكاملة مترابطة المستويات والمراحل  إلىالمدخل الكلي الشامل الذي يفرض النظر 
  يحقق تغييرا فكريا وسلوكيا في اإلفراد عند الضرورة  والسلوكي الذيمدخل التغيير الفكري 
 إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة التعليمية والتربوية ورفع كفاءتها باستمرار وليس لمرحلة معينة  لمدخل التنافسي الذي يهدفا

 غيرها  فيها دون 
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  بهدف  وتحليله،وتنظيمية  والتعليمية،المدخل التخطيطي الذي يعتمد على تخطيط كل نشاط في الجامعة والمؤسسة التربوية
 التربوية ككل المستمر للمؤسسة التعليمية و  التحسين

  لكون الجودة ال تفرض على الفرد ولكنها تنبع منه  الذاتية،مدخل الرقابة 
  مدخل العمل الجماعي القائم على االهتمام بفريق العمل وليس العمل الفردي 
  ويات ومشاركة ومساهمة كل المست التربوية،مدخل المشاركة الذي يعتمد على تفهم ومشاركة كل فرد في الجامعة والمؤسسة

 الدراسية والمراحل التعليمية بالجامعة والمؤسسة التربوية بالتخطيط والتنفيذ لمبادئي إدارة الجودة الشاملة ـ
 العالي:إدارة الجودة الشاملة في التعليم  : مبادئيخامساا 

وإذا ما طبقت المؤسسة هذه  الجودة،اإلدارية التي تركز على تحسين  المبادئتتمثل إدارة الجودة الشاملة في مجموعة من 
 االتي )حمود، على النحو توضيح هذه المبادئ الجودة ويمكنفإنها ستنجح حتما في تحقيق مستوي متميز من  المبادئ بفعالية

 ( :102 ، ص2000
 العميل:التركيز على ـ 1

رة الجودة الشاملة تنظر إلي مسالة أرضا تعرف الجودة على أنها الدرجة التي يثمن العميل فيها المنتج أو الخدمة ، ولذا فان إدا
العميل على أنها المركز الذي تدور حوله كل أنشطة المؤسسة وجهودها ، ولذا كان من الضروري إن تعرف المؤسسة عمالئها وان 

جة عالية من تحلل احتياجاتهم وان نقوم بالعمل علي تلبيتها وتجاوز توقعاتهم للوصول إلي إرضائهم ، إذ إن العمل على تحقيق در 
رضاء العمالء ) الداخليين ( العمال والموظفين داخل المؤسسة  و)الخارجيين ( الذين يستخدمون منتجات المؤسسة يعتبرون من أهم 

 محاور إدارة الجودة الشاملة ، ولذلك تعميق فكرة العمل يدير المؤسسة على كافة المستويات التنظيمية . 
ولذلك فمن  رغباتهم،وهذا يعني إن تلبية احتياجات العمالء تتطلب تحليلها أوال وذلك بالتقرب إليهم واالتصال بهم لمعرفة 

    إليه.يحتاجون  المؤسسة ما عمالء فيالضروري إن يجد 
  العليا:اإلدارة  ـ التزام 2

ويعتبر هذا المبدأ شرطا أساسيا لنجاح  المدراء،تتعلق إدارة الجودة الشاملة بخيار استراتيجي يتطلب االلتزام الكلي من طرف 
 الشاملة.إدارة الجودة 

 العاملين:مشاركة ـ  3
من إظهار قدراتهم. ينظر إلى المشاركة على أنها عملية تفاعل اإلفراد وجدانيا مع جماعات العمل في التنظيم وبطريقة تمكنهم 

ال تتوقف المشاركة عند إبداء الرأي أو اتخاذ القرار بل تتعدي ذلك إلي المشاركة في تحليل العمل بهدف تحسينه مما يساعد علي 
 الموظفوكذلك االلتزام والوالء نحو المؤسسة والمهمة التي بين يدي العامل أو  المعنوية،تشجيع اإلبداع ورفع الروح 

 التخطيط االستراتيجي: ـ  4
ومن ثم يسهل وضع السياسات  االستراتيجية،طة شاملة تعتمد رؤية ورسالة وأهداف واسعة سيمكن من صياغة إن وضع خ

والبرامج في ضوء تحليل معمق للبيئة الداخلية والخارجية باعتماد تحليل نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية والفرص والمخاطر 
 .(40، ص2014ابراهيم ،للمؤسسة )دعم للميزة التنافسية الخطط الشاملة بالشكل الذي يوجد قابلية  بغرض وضعخارجية في البيئة ال

يستخدم المنهج الستشراف متغيرات المستقبل  الفعالة،مقوماته ومفاهيمه وتقنياته  منظم لهفالتخطيط االستراتيجي هو تفكير استراتيجي 
 والمتوقعة.لفرص المتاحة ومواجهة التحديات القائمة وتحليل البيئة لالستفادة من ا

 المستمر:تحسين ـ ال 5
وعليها إن تعدل من نفسها ليس من وقت ألخر فقط ولن طول  حولها،إن المنظمات ينبغي أن ننمو سريعا لمجاراة التغيرات من 

 التغيرات المتسارعة.ان تعمل باستمرار لمقابلة  ينبغيالعالمي ان القوي الفاعلة المرتبطة بالتكنولوجيا المتطورة واالقتصاد  الوقت،
فلسفة البحث المستمر عن طريق تحسين  هو Kaizen  كازن المسمى ان التحسين المستمر اعتمادا على المفهوم الياباني 

ان  العملية،في ويتضمن التحسين المستمر تحديد المقارنات المرجعية للممارسة الممتازة وغرس إحساس ملكية الموظف  العمليات،
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وان األشخاص األكثر ارتباطا بالعملية هم  فعليا،أساس فلسفة التحسين المستمر المعتقدات بأنه يمكن تحسين إي جانب من العملية 
 (221ص ،2006)السامرائي ،التغيرات التي ينبغي القيام به  في أفضل موقع لتحديد

 ,Ritzman1999دريين من ظهور تلك العناصر وهي )غي ان يتأكد الموينب الناجح،هناك جملة من العناصر المطلوبة للتغير 

219) 
هي  األفكار، والفكرةال يمكن إن تبغي إي مؤسسة تنافسية بدون أفكار جديدة والتغير هو التعبير الخارجي عن تلك  أ ـ األفكار:

 طريقة جديدة للقيام باإلعمال
يير عندما يري ال تدرس األفكار بشكل جدي ما لم تكن هناك حاجه مدركة للتغيير وتظهر الحاجة المدركة إلي التغ ب ـ الحاجة:

 المدراء وجود فجوة بين األداء الفعلي واألداء المرغوب 
 فعال فكره جديدة أو تقنية جديدة أو سلوك جديد  أعضاء المنظمةيحدث التنفيذ عندما يستخدم  ج ـ التنفيذ:

يتطلب الوقت والموارد من اجل خلق فكرة جديدة  لوحده فهوال يحدث التغيير  للتغيير،النشاط البشري مطلوب  ـ الموارد يكون د 
 يذود الموظفون بالطاقة لرؤية الحاجة والفكرة لتحقيق تلك الحاجة  وينبغي إنوتنفيذها 

 الحقائق:على  اتخاذ القرار بناءـ  6
 شخصية،على حقائق وبيانات صحيحة وليس مجرد تكهنات فردية او افتراضات او توقعات بنسبة إلى أراء  تتخذ القرارات بناء

لذا فهي تستخدم أدوات إحصائية التي تساعد ليس فقط في اتخاذ القرارات  االرتجالية،فليس بمقدور المؤسسة إصدار القرارات 
 (. 442، ص 2014 اهيمي،بر للمؤسسة ) واستراتيجياتالروتينية وان في وضع سياسات 

 مستمرة فيأن إدارة الجودة الشاملة تقيم المشاكل على أساس الحقائق وذلك لكشف السبب الحقيقي للمشكلة ثم البحث عن حلول 
تحقيق األهداف العملية للمؤسسة عن طريق تحسين عمليات األداء على أساس  إلىيهدف أسلوب اإلدارة بالحقائق  األجل الطويل

 بيانات كمية  علية منمكن أقصي ما ي
  الفحص:من األخطاء مقابل  ـ الوقاية 7

 الفحص( فيمن األخطاء مقابل  )بالوقايةيجعل من الممكن تطبيق المبدأ الذي ينادي  معا،ان إعطاء اهتمام للعمليات والنتائج  
وعند حدوث خطا في إنتاج  داخليا،الجودة  يستطيعون فحصبانيهم  المديرون،اعتقد  الشاملة،استخدام إدارة الجودة  الماضي وقبل

 (47، ص 2003)توفيق عبدالرحمن، الفاحصين.دد بعض المنتجات أو الخدمات فأنهم يكثفون من عملية الفحص بزيادة ع
 التركيز على العمليات: ـ  8

تلك الواجبات واإلعمال أن استخدام أسلوب آو نموذج العملية يعتمد على تحديد مدخالت  كل عمل والمخرجات المطلوبة  ، و 
التي  تؤدي من اجل تحويل المدخالت إلى  المخرجات والرقابة عليها بشكل فعال بحيث تكون الفروق بين المدخالت والمخرجات 
هي القيمة المضافة التي أحدثتها تلك الواجبات واإلعمال وهكذا تصبح المنشاة سلسلة من العمليات تمثل كل منها مدخال لعملية 

قيمة مضافة إجمالية للمنشاة ككل وتكون العمليات موثقة وتحت الرقابة بحيث يمكن تطويرها أو إلغاؤها أو اتخاذ إي إجراء أخري و 
بشأنها  يضمن تنظيم القيمة المضافة اإلجمالية والناتج النهائي للمنشاة ، وتكون المنشاة  كلها  عملية واحدة متكاملة مكونة من 

 تتصل يبعضها بحيث تؤدي في النهاية إلي إرضاء  العمالء وتتجاوز توقعاتهم. مجموعة من العمليات التي 
  :المعوقات العامة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية: سادساا 

 مقاومة التغيير سواء من الطالب أو أعضاء هيئة التدريس   .1
 تبني طرق وأساليب إلدارة الجودة الشاملة ال تتوافق مع خصوصية المؤسسة التعليمية  .2
 عدم التزام اإلدارة العليا   .3
 عدم حصول مشاركة جميع العاملين في الجامعة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة   .4
 توقع نتائج فورية وليست علي المدى البعيد   .5
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 :نتائج تحليل الدراسة الميدانية
 وتفسيرها،تتمثل في اسلوب جمع البيانات ومعالجتها احصائيا"  والتيمن البحث اجراءات الدراسة الميدانية  الجزءيشتمل هذا      

الى وصف لمجتمع وعينة الدراسة واالساليب االحصائية التي تم  باإلضافةواجراء اختبارات الثبات والصدق للتأكد من صالحيتها 
 واختبار فروض الدراسة وذلك على النحو التالي: بموجبها تحليل البيانات

 مجتمع وعينة الدراسة: : وصفأوالا 
 وعينتها  مجتمع الدراسة 

ج ذات العالقة بالمشكلة يقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث أن يعمم عليها النتائ     
االقتصاد والعلوم  كليتيعلى مشكلة الدراسة وأهدافها فأن المجتمع المستهدف يتكون من اعضاء هيئة التدريس في  وبناء   المدروسة،

 الدراسة،% من مجتمع 61.32استمارة بنسبة  65تم توزيع . ( عضو106والبالغ عددهم ) اإلسالميةاالدارية بجامعة ام درمان 
 %55.66مثل نسبة ت 59وكانت عدد االستبانات الصالحة للمعالجة 

 خصائص عينة الدراسة 
 فيما يلي تحليل للبيانات الشخصية ألفراد عينة البحث حسب خصائصهم المختلفة.

 خصائص أفراد عينة الدراسة :(1)جدول
 النسبة المئوية% التكرار الفئات المتغيرات

 %51.8 29 ذكر / النوع1
 %48.2 27 أنثى 

 19.6% 11 سنة 30الى 25 / العمر2
 26.8% 15 سنة 36إلى  31

 23.2% 13 سنة 42إلى -37 
 30.4% 17 سنة فأكثر 43 

 10.7% 6 مساعد تدريس الوظيفة االكاديمية / 3
 %32.1 18 محاضر

 %41.1 23 أستاذ مساعد
 %14.3 8 أستاذ مشارك

 1.8% 1 أستاذ
 الخبرة االكاديمية / 4

 
 28.6% 16 سنوات 5أقل من 

 30.4% 17 سنة 10-  5

 41.1% 23 سنوات 10أكثر من  

 2018المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 

 :يليما ( 1يتضح من الجدول رقم )
 %.( 48.2( % بينما بلغت نسبة االناث في العينة )51.8النوع: أن غالبية فراد العينة من الذكور حيث بلغت نسبتهم ) .1
االقتصاد والعلوم االدارية بالجامعة تتراوح أعمارهم ما  بكليتيالكبرى من أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس  العمر: النسبة .2

 ( %  30.4سنة فأكثر( حيث بلغت نسبتهم) 43)بين 
تهم ( أن غالبية أفراد عينة الدراسة من االساتذة المساعدين حيث بلغت نسب1من الجدول رقم) االكاديمية: يتضحالوظيفة  .3

مما يدل  ( %10.7التدريس في العينة فقد بلغت نسبتهم ) مساعدي( %. أما 32.1( % بينما بلغت نسبة المحاضرين )41.1)
 على جودة التأهيل العلمي ألفراد العينة وبالتالي قدرتهم على فهم عبارات االستبانة بشكل جيد واإلجابة عليها بدقة.
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سنوات( من الخبرة في العمل وقد بلغت  10الغالبية العظمى من إفراد العينة المبحوثة لديها أكثر من ) االكاديمية: أن الخبرة .4
وأخيرا"  %( 30.4سنة( بنسبة) 10الى  5بين )ثم في المرتبة الثانية أفراد الذين تتراوح سنوات خبرتهم ما  %( 41.1نسبتهم )

 .( %28.6) ت( بنسبةسنوا 5من  )أقلالذين تتراوح سنوات خبرتهم ما بين 
 :أداة الدراسة :ثانياا 

تتمثل أداة جمع البيانات التي اعتمد عليها الباحث في الحصول على البيانات األولية الالزمة للدراسة في قائمة االستقصاء تم      
ادارة الجودة  مبادئإعدادها وتطويرها بناء على االستعانة بالمقاييس التي وضعها الباحثون لقياس كل من مقومات مدى تطبيق 

 االستبانة:والعلوم االدارية واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء  االقتصاد كليتي فيالشاملة 
االطالع على أدبيات ادارة الجودة والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة واالستفادة منها في بناء االستبانة وصياغة  .1

 فقراتها.
 راتها.استشار الباحث عدد من األساتذة المختصين في تحديد إبعاد االستبانة وفق .2
 تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة من متغيرات. .3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. .4
 االستمارة من قسمين: األولية وتتكون تم تصميم االستبانة في صورتها  .5

 القسم األول: 
 :وهيالبيانات الشخصية المتعلقة بوصف عينة الدراسة  وهيويشتمل على البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة:    

 االكاديمية. الخبرةسنوات  -4.الوظيفة االكاديمية -3العمر. -2النوع/ . -1
 القسم الثاني:

 التالي:المحاور والتي من خاللها يتم التعرف على متغيرات الدراسة وذلك على النحو  وهيوشمل عبارات الدراسة األساسية:    
 ( عبارة وفقا  لما يلي:25وعدد )هذا القسم على خمسة محاور ويشتمل 

 ( عبارات.5االدارة العليا( وتم قياسه بعدد ) )التزامالمحور األول: يقيس: 
 .( عبارات5المحور الثاني: يقيس )التركيز على العميل( وتم قياسه بعدد)

 ( عبارات.5وتم قياسه بعدد ) المستمر( )التحسينالمحور الثالث: يقيس: 
 .( عبارات5المحور الرابع: يقيس )اتخاذ القرار بناء على حقائق( وتم قياسه بعدد)

 ( عبارات.5وتم قياسه بعدد ) االستراتيجي( )التخطيطالمحور الخامس: يقيس: 
(، فى Likart Scale) خماسيالكما تم قياس درجة االستجابات المحتملة على الفقرات إلى تدرج خماسي حسب مقياس ليكرت 

حقل االجابة )أوافق  فييمثل  والذي( درجات 5اعطيت له ) والذييتوزع من اعلى وزن له  والذيتوزيع اوزان اجابات أفراد العينة 
ان ك اوزان. وقد ثالثةبشدة( وبينهما  ال أوافقحقل االجابة ) في( درجة واحدة وتمثل 1اعطى له ) والذيبشدة( الى أدنى وزن له 

الدقيقة حسب تقدير أفراد العينة. كما هو موضح في الجدول  اإلجابةالغرض من ذلك هو اتاحة المجال أمام أفراد العينة الختيار 
 التالي:

 مقياس درجة الموافقة :(2جدول )
 درجة الموافقة الوزن النسبي النسبة المئوية الداللة اإلحصائية

 أوافق بشدة 5 %80من أكبر درجة موافقة عالية جدا"
 أوافق 4 %80-70 درجة موافقة عالية 
 محايد 3 %69-50 درجة موافقة متوسطة
 ألوافق 2 %49-20 درجة موافقة منخفضة

 ألوافق بشدة 1 %20أقل من  درجة موافقة منعدمة

 2018المصدر: إعداد الباحث              
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( 3( =15/5.=)5(/ 1+2+3+4+5هي مجموع األوزان على عددها ) وعلية يصبح الوسط الفرضي للدراسة: الدرجة الكلية للمقياس
( دل ذلك على موافقة أفراد العينة على 3وهو يمثل الوسط الفرضي للدراسة وعليه إذا ارتفع متوسط العبارة عن الوسط الفرضي )

 العبارة  وإذا انخفض متوسط العبارة عن الوسط الفرضي دل ذلك على عدم الموافقة.
 ار الصدق والثبات ألداة الدراسة:ثالثا" اختب

بشكل عام يمثل صدق وثبات قائمة االستقصاء إحدى الركائز األساسية التي يقوم عليها تصميم أداءه جمع البيانات وذلك لمواجهة  
النحو عقبات قياس متغيرات الدراسة وللتأكد من صالحية أداة الدراسة تم استخدام كل من اختبارات الصدق والثبات وذلك على 

 التالي:
 :صدق أداة الدراسة .1

يقصد بصدق أو صالحية أداة القياس أنها قدرة األداء على قياس ما صممت من أجله وبناء على نظرية القياس الصحيح تعنى     
الصالحية التامة خلو األداة من أخطاء القياس سواء كانت عشوائية أو منتظمة ، وقد اعتمدت الدراسة في قياس صدق أداة الدراسة 

 من:على كل 
 :(content validityمقياس )الاختبار صدق محتوى  - أ

بعد أن تم االنتهاء من إعداد الصيغة األولية لمقاييس الدراسة وحتى يتم التحقق من صدق محتوى أداة الدراسة والتأكد من أنها    
مجال موضوع  المحكمين في( من 5عرضها على مجموعة من المحكمين والخبراء المختصين بلغ عددهم ) الدراسة تمتخدم أهداف 

حول أداة الدراسة ومدى صالحية الفقرات وشموليتها وتنوع محتواها وتقويم مستوى  أراءهملدراسة، وقد طلب من المحكمين إبداء ا
أن تم استرجاع االستمارة من  الحذف. وبعدالصياغة اللغوية أو أية مالحظات يرونها مناسبة فيما يتعلق بالتعديل أو التغيير أو 

ستجاباتهم واألخذ بمالحظاتهم وإجراء التعديالت التي اقترحت عليه، مثل تعديل محتوى بعض الفقرات ، جميع الخبراء تم تحليل ا
وتعديل بعض الفقرات لتصبح أكثر مالئمة. وقد اعتبر الباحث األخذ بمالحظات المحكمين وإجراء التعديالت المشار إليها بمثابة 

 االستبانة في صورتها النهائية   لقياس ما وضعت له .وبذلك تمَّ تصميمالصدق الظاهري ، وصدق المحتوى و أن األداة صالحة 
 :(construct validityالبنائي )الصدق  - ب

المكونة لها مع بعضها  هذه الفقراتتم التحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة وكل محور من محاورها ومدى ارتباط 
لكلية والجداول البعض والتأكد من عدم التداخل بينها ، وتحقق الباحث من ذلك بإيجاد معامالت االرتباط  بين كل محور والدرجة ا

 :التالية توضح ذلك
 نتائج معامل االرتباط لمقياس محاور الدراسة :(3جدول )

 مستوى المعنوية قيمة االرتباط محاور الدراسة
 0.000 0.79 التزام االدارة العليا /1
 0.000 0.86 /التركيز على العميل2
 0.000 0.81 / التحسين المستمر3
 0.000 0.89 / اتخاذ القرار بناء على حقائق 4
 0.000 0.88 االستراتيجي/ التخطيط 5

 .2018إعداد الباحثة من نتائج الدراسة الميدانية  المصدر:

االرتباط بين كل محور محاور الدراسة والمقياس الكلى والذي يبين أن معامالت االرتباط لجميع  يوضح معامالت( 3الجدول )
( وتعنى هذه القيم توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي مما يمكننا من 0.05محاور الدراسة دالة عن مستوى معنوية )

 نتائجها.االعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل 
 اختبار الثبات  .2
البيانات قبل الشروع في استخدامها هي خاصية الثبات ، ويقصد  أداءه جمعمن الصفات األساسية التي ينبغي توافرها أيضا" في    

. في نفس 560،ص  1981) عبد الفتاح ،  بالثبات هو أي أن المقياس يعطي نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة(
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فهو يؤدى إلى الحصول على نفس النتائج أو نتائج متوافقة في كل مرة يتم فيها إعادة القياس. أو بعبارة  والشروط وبالتالي الظروف
توزيعها عدة مرات خالل  تم إعادةي نتائج االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو ثبات االستبانة يعنى االستقرار ف أخرى أن

الي كلما زادت درجة الثبات واستقرار األداة كلما زادت الثقة فيه، وهناك عدة طرق للتحقق من ثبات المقياس فترات زمنية معينة وبالت
ة منها طريقة التجزئة النصفية وطريقة الفأكرنباخ للتأكد من االتساق الداخلي للمقاييس ، وقد اعتمدت الدراسة الختبار ثبات أداة الدراس

 على  األسلوبين :
 التجزئة النصفيةأسلوب  - أ

ومن خالله يقوم الباحث بتقسيم فقرات االختبار إلى نصفين )احدهما فردى واألخر زوجي( الستخراج العالقات االرتباطية بينها وفى 
 هذا الصدد فقد اعتمدت الباحث على معامل جتمان للتجزئة النصفية في تقييم العالقات االرتباطية بين شطري االختبار

 لتالي نتائج االختبار ويلخص الجدول ا
 توزيع محاور الدراسة :(4جدول )

 المحور عدد الفقرات معامل االرتباط معامل االرتباط المصحح مستوى المعنوية
 التزام االدارة العليا .1 5 0.68 0.81 0.000

 التركيز على العميل .2 5 0.67 0.80 0.000
 التحسين المستمر .3 5 0.65 0.78 0.000
 اتخاذ القرار بناء على حقائق  .4 5 0.73 0.85 0.000
 االستراتيجيالتخطيط  .5 5 0.70 0.82 0.000

 2018المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 
( ارتفاع معامل الثبات لجميع محاور الدراسة حيث تراوحت قيم معامل الثبات لمحاور الدراسة ما بين) 4يتضح من الجدول رقم ) 
ومن ثم يمكن القول بان المقاييس التي اعتمدت عليها الدراسة تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكننا من ( ،  0.78( و)0.85)

 االعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.
 ب/ أسلوب االتساق الداخلي

ات االرتباطية بين كل عبارة وأخرى وذلك لمالحظة مدى ويعتمد هذا األسلوب على استخدام مصفوفة االرتباط التي تقيم العالق
(، والذي يأخذ Cronbach,s Alphaمعامل إلفا كرونباخ" ) المقياس علىاالتساق بينها وقد اعتمد الباحث في وصف درجة تجانس 

ساوية  للصفر، وعلى العكس قيما  تتراوح بين الصفر والواحد صحيح، فإذا لم يكن هناك ثبات في البيانات فإن قيمة المعامل تكون م
إذا كان هناك ثبات تام في البيانات فإن قيمة المعامل تساوي الواحد صحيح. أي أن زيادة معامل إلفا كرونباخ تعني زيادة مصداقية 

 البيانات ، وفيما يلي نتائج اختبار الثبات لمحاور الدراسة:
 الدراسة ( نتائج اختبار ألفا كرنباخ لمقياس عبارات محاور5) :جدول

 ألفا كرنباخ عدد العبارات محاور الدراسة
 0.83 5 التزام االدارة العليا .1
 0.78 5 التركيز على العميل .2
 0.82 5 التحسين المستمر .3
 0.89 5 اتخاذ القرار بناء على حقائق  .4
 0.77 5 االستراتيجيالتخطيط  .5

 0.89 25 اإلجمالي

 .2018إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية  المصدر:
%( وتعنى هذه القيم توافر درجة عالية جدا" من الثبات 60من ) أكبر( نتائج اختبار الصدق لجميع محاور الدراسة 5من الجدول )

ات مرتفع ومن ثم يمكن ( وهو ثب0.89محاور الدراسة حيث بلغت قيمة الفأكرنباخ للمقياس الكلى لمحاور الدراسة ) والصدق لجميع
 القول بان المقاييس التي اعتمدت عليها الدراسة لقياس )محاور الدراسة( تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكننا من االعتماد على

 هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.
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 أساليب التحليل اإلحصائي المستخدم في الدراسة:: رابعاا 
 لتحليل البيانات واختبار فروض الدراسة، تمَّ استخدام األدوات اإلحصائية التالية:    
 (  ألسئلة االستبانة  وذلك باستخدام " كل من:Reliability Testإجراء اختبار الثبات ) .1

 اختبار الصدق الظاهري. - أ
 اختبارات الصدق والثبات: - ب

 أساليب اإلحصاء الوصفي .2
 ود فروق ذات داللة احصائية لمحاور اختبار )ماوينتى( لقياس مدى وج .3

 :الدراسةعرض وتحليل نتائج  :خامساا 
للبيانات األساسية. يعكس األهمية النسبية لعبارات محاور  وصفيا   البيانات األساسية تقديم إحصاء   يهدف الباحث من تحليل    

( لتحليل فقرات االستبانة وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كان الوسط tالدراسة واستخدام اختبار)
أقل من  T%( وتكون قيمة مستوى الداللة الختبار 60( )الوزن النسبي اكبر من 3الحسابي للفقرة اكبر من الوسط الفرضي للدراسة )

ة بمعنى أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كان الوسط الحسابي للفقرة اقل من الوسط (.  وفى المقابل تكون الفقرة سلبي0.05)
(. وفيما يلي مناقشة لفروض 0.05%( وقيمة مستوى الداللة المعنوية أكبر من )60( )الوزن النسبي أقل من 3الفرضي للدراسة )

 الدراسة
 العليا: عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بمحور التزام االدارة .1

 االدارة العليا( )التزام(: تحليل فقرات محور 6جدول )
المتوسط  الفقرات م

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري 
الوزن 

 النسبي%
 الترتيب مستوى االستجابة

ـــي اتعمـــل  1 ـــة الجـــودة ف ـــى نشـــر ثقاف ـــة بصـــورة مســـتمرة عل دارة الكلي
 اإلداريةجميع األقسام والمستويات 

 5 متوسطة 60.6% 1.41 3.03

 4 متوسطة %64.2 1.27 3.21 الكلية خطة واضحة ومحددة عن الجودة وملتزمة بتطبيقها إلدارة 2
تمـــارس ادارة الكليـــة دورهـــا فـــي خدمـــة المجتمـــع بمـــا يتناســـب مـــع  3

 حجمها ومواردها
 2 متوسطة 69.6% 1.15 3.48

لتقويــة االلتـــزام بـــالجودة واالرتقـــاء بالنتـــائج العلميـــة التعليميـــة تقـــوم  4
 والحوافز المكافآتأدارة الكلية بتقديم 

 3 متوسطة 66.4% 1.22 3.32

تــــؤمن ادارة الكليــــة بمبـــــدأ تفــــويض الصـــــالحيات وتســــهيل تـــــدفق  5
 المعلومات بين األقسام

 1 مرتفعة 70.4% 1.30 3.52

  متوسطة %66.2 1.27 3.31 جميع الفقرات 

 2018المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل 
 ( ما يلي:6يتضح من الجدول رقم )

%( وهذه 60( واكبر من الوزن النسبي )3الوسط الفرضي للدراسة ) أكبر منرات المحور األول قالمتوسط الحسابي لجميع ف .1
استجابة متوسطة حيث حققت جميع العبارات  العليا بمستوى النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على مدى التزام االدارة 

  ( %66.2( وأهمية نسبية )1.27( وبانحراف معياري )3.31متوسطا" عام مقداره )
ت في جاء )تؤمن ادارة الكلية بمبدأ تفويض الصالحيات وتسهيل تدفق المعلومات بين األقسام( أن الفقرةويالحظ من الجدول  .2

( 1.30( بانحراف معياري )3.52األهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة ) المرتبة األولى من حيث
 . ( %70.4وبأهمية نسبية مرتفعة بلغت )

تليها في المرتبة الثانية العبارة )تمارس ادارة الكلية دورها في خدمة المجتمع بما يتناسب مع حجمها ومواردها( بمتوسط حسابي 
 .  ( %69.6( وبأهمية نسبية )1.15نحراف معياري )( وا3.48)
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ت العبارة )تعمل االدارة الكلية بصورة مستمرة على نشر ثقافة الجودة في جميع األقسام والمستويات يرة فقد جاءأما المرتبة األخ .3
 .( %60.6( وأهمية نسبية بلغت )1.41( وبانحراف معياري )3.04( حيث بلغ متوسطها )اإلدارية

 اقشة النتائج المتعلقة بمحور التركيز على العميلومن عرض .2
 (: تحليل فقرات محور التركيز على العميل7جدول )

المتوســــــــــــــــط  الفقرات م
 الحسابي

االنحــــــــــــــراف 
 المعياري 

ــــــــــــــــــــــــــــــــوزن  ال
 النسبي%

 الترتيب مستوى االستجابة

تعمل ادارة الكليـة علـى بنـاء مشـاركة فعالـة وعالقـات طويلـة المـدى  1
 مع الطالب

 4 متوسطة 65.4% 1.24 3.27

ــات  2 ــة رغب ــديم تخصصــات متنوعــة تلبي ــى تق ــة عل تحــرص ادارة الكلي
 الطالب ومتوافقة مع سوق العمل

 1 مرتفعة 72.6% 0.982 3.63

 3 متوسطة %65.8 1.20 3.29 تعمل ادارة الكلية على تحقيق رضا الطالب 3
 5 متوسطة %64.0 1.11 3.20 تقوم ادارة الكلية بمتابعة شكاوى وتقديم الحلول الممكنة 4
تهــتم ادارة الكليــة بتعميــق فكــرة أن االســاتذة والطــالب همــا شــركاء  5

 في ادارة الكلية على كافة المستويات
 2 متوسطة 67.2% 1.22 3.36

  متوسطة %67 1.15 3.35 جميع الفقرات 

 2018المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل 
 يلي:( ما 7يتضح من الجدول رقم )

وهذه النتيجة 60( واكبر من الوزن النسبي )3الوسط الفرضي للدراسة ) اكبر من الثانيرات المحور قالمتوسط الحسابي لجميع ف .1
استجابة متوسطة حيث حققت جميع العبارات متوسطا" عام  العميل بمستوى تدل على موافقة أفراد العينة على التركيز على 

 .( %67( وأهمية نسبية )1.15)ري ( وبانحراف معيا3.35مقداره )
)تحرص ادارة الكلية على تقديم تخصصات متنوعة تلبية رغبات الطالب ومتوافقة مع سوق  أن الفقرةويالحظ من الجدول  .2

( بانحراف 3.63ت في المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )( جاءالعمل
 . ( %72.6( وبأهمية نسبية مرتفعة بلغت )0.982معياري )

تليها في المرتبة الثانية العبارة )تهتم ادارة الكلية بتعميق فكرة أن االساتذة والطالب هما شركاء في ادارة الكلية على كافة  .3
  ( %.67.2( وبأهمية نسبية )1.22( وانحراف معياري )3.36المستويات( بمتوسط حسابي )

( 3.20ت العبارة )تقوم ادارة الكلية بمتابعة شكاوى وتقديم الحلول الممكنة( حيث بلغ متوسطها )يرة فقد جاءأما المرتبة األخ .4
 .( %64( وأهمية نسبية بلغت )1.11وبانحراف معياري )

 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بمحور التحسين المستمر: .3
 (: تحليل فقرات محور التحسين المستمر8جدول )

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي%

مستوى 
 االستجابة

 الترتيب

 الكـافيبـالموارد الالزمـة والوقـت  األسـاتذةتعمـل ادارة الكليـة علـى تزويـد  1
 من أجل خلق فكرة جيدة

 3 متوسطة 66.0% 1.20 3.30

تســـــتقطب ادارة الكليــــــة أعضــــــاء هيئـــــة التــــــدريس االكفــــــاء واالداريــــــين  2
 المتميزين باستمرار

 2 متوسطة 67.8% 1.21 3.39

ــر باســتمرار علــى ســد الفجــوة بــين األداء  3 ــة علــى التفكي تعمــل ادارة الكلي
 والمرغوب فيه الفعلي

 1 مرتفعة %73.2 1.08 3.66

ــــي  4 ــــى عــــدم انتظــــار المشــــكالت بــــل تســــارع ف ــــة عل تحــــرص ادارة الكلي
 اكتشاف المشكالت ومعالجتها قبل وقوعها

 5 متوسطة 61.0% 1.34 3.05

األفكـار الجديـدة وبصـورة  بإيجادتعمل ادارة الكلية وتحس العاملين فيها  5
 مستمرة 

 4 متوسطة 65.0% 1.33 3.25

  متوسطة %66.6 1.23 3.33 جميع الفقرات 

 2018المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل 
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 ( ما يلي:8يتضح من الجدول رقم )
%( وهذه 60( واكبر من الوزن النسبي )3الوسط الفرضي للدراسة ) اكبر منرات المحور الثالث قلجميع فالمتوسط الحسابي  .1

استجابة متوسطة حيث حققت جميع العبارات متوسطا"  المستمر بمستوى النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على التحسين 
 . ( %66.6( وأهمية نسبية )1.23( وبانحراف معياري )3.33عام مقداره )

ت ( جاءوالمرغوب فيه الفعلي)تعمل ادارة الكلية على التفكير باستمرار على سد الفجوة بين األداء  أن الفقرةويالحظ من الجدول  .2
( بانحراف معياري 3.66في المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )

 . ( %73.2ة مرتفعة بلغت )( وبأهمية نسبي1.08)
تليها في المرتبة الثانية العبارة )تستقطب ادارة الكلية أعضاء هيئة التدريس االكفاء واالداريين المتميزين باستمرار( بمتوسط 

  ( %.67.8( وبأهمية نسبية )1.21( وانحراف معياري )3.39حسابي )
لية على عدم انتظار المشكالت بل تسارع في اكتشاف المشكالت أما المرتبة األخيرة فقد جاءت العبارة )تحرص ادارة الك .3

 .( %61( وأهمية نسبية بلغت )1.34( وبانحراف معياري )3.05ومعالجتها قبل وقوعها( حيث بلغ متوسطها )
  :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بمحور اتخاذ القرار بناء على حقائق  .4

 بناء على حقائق(: تحليل فقرات محور اتخاذ القرار 9جدول )
المتوســــــــــــــــط  الفقرات م

 الحسابي
االنحــــــــــــــراف 

 المعياري 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزن  ال

 النسبي%
مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى 

 االستجابة
 الترتيب

ـــاء ت 1 ـــة القـــرارات بن ـــائق وبيانـــات صـــحيحة ويشـــارك فيهـــا تخـــذ ادارة الكلي علـــى حق
 الجميع

 2 متوسطة 65.4% 1.28 3.27

ـــرار تأخـــذ ادارة الكليـــة بحاجـــات ورغبـــات طالبهـــا بعـــين االعتبـــار  2 عنـــد اتخـــاذ الق
 المتعلقة بجودة العملية التعليمية باستمرار

 3 متوسطة %65.2 0.981 3.26

ـــرارات ووضـــع السياســـات  3 تســـتخدم الكليـــة األســـاليب االحصـــائية عنـــد اتخـــاذ الق
 واالستراتيجيات

 5 متوسطة 61.6% 1.37 3.08

 1 متوسطة 69.2% 0.952 3.46 باستمرار بأعمالهاتحرص ادارة الكلية على توفير البيانات والمعلومات الخاصة  4
تعمل الكلية على تقييم المشاكل على أساس الحقائق للكشـف عـن المشـكالت ثـم  5

 تعمل على ايجاد الحلول في األجل الطويل
 4 متوسطة 65.0% 1.23 3.25

  متوسطة %65.2 1.16 3.26 جميع الفقرات 

 2018المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل 
 ( ما يلي:9يتضح من الجدول رقم )

%( وهذه 60( واكبر من الوزن النسبي )3من الوسط الفرضي للدراسة )قرات المحور الرابع اكبر المتوسط الحسابي لجميع ف .1
القرار بناء على حقائق بمستوى استجابة متوسطة حيث حققت جميع العبارات  على اتخاذالنتيجة تدل على موافقة أفراد العينة 

 (% .65.2( وأهمية نسبية )1.16( وبانحراف معياري )3.26متوسطا" عام مقداره )
ت في ( جاءباستمرار بأعمالهاتحرص ادارة الكلية على توفير البيانات والمعلومات الخاصة ) أن الفقرةويالحظ من الجدول  .2

( 0.952( بانحراف معياري )3.46ة األولى من حيث األهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )المرتب
على حقائق وبيانات  تخذ ادارة الكلية القرارات بناءت. تليها في المرتبة الثانية العبارة )( %69.2وبأهمية نسبية متوسطة بلغت )

  ( %.65.4( وبأهمية نسبية )1.28( وانحراف معياري )3.27توسط حسابي )( بمصحيحة ويشارك فيها الجميع
( تستخدم الكلية األساليب االحصائية عند اتخاذ القرارات ووضع السياسات واالستراتيجياتت العبارة )ألخيرة فقد جاءأما المرتبة ا .3

  .%( 61.6( وأهمية نسبية بلغت )1.37( وبانحراف معياري )3.08حيث بلغ متوسطها )
 :االستراتيجيعرض ومناقشة النتائج المتعلقة بمحور التخطيط . 5
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 االستراتيجي(: تحليل فقرات محور التخطيط 10جدول )
المتوسط  الفقرات م

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري 
الوزن 

 النسبي%
 الترتيب مستوى االستجابة

 2 متوسطة %67.8 1.12 3.39 وتوافر المواردتعمل ادارة الكلية على ترتيب األولويات في ضوء التكلفة  1
تأخـذ ادارة الكليــة معـدالت التحســين والتغييـر الخاصــة بالكليـات المنافســة  2

 في االعتبار
 3 متوسطة %64.2 1.20 3.21

تركز الكلية على ما يحقق رضا الطالب واسـتمراره والحفـاع عليـه ودعمـه  3
 أكاديميا

 1 متوسطة 68.0% 1.09 3.40

ادارة الكليــة فــي بعــض األحيــان أنمــاط العمــل بصــورة جذريــة وبمــا  تغييــر 4
 يتالءم مع نظام ادارة الجودة

 4 متوسطة %62.8 1.22 3.14

 5 متوسطة %60.2 1.28 3.01 تصمم البرامج والخطط األكاديمية حسب رغبة الطالب 5
  متوسطة %64.6 1.18 3.23 جميع الفقرات 

 2018التحليل المصدر: إعداد الباحث من نتائج 
 ( ما يلي:10يتضح من الجدول رقم )

%( وهذه 60( واكبر من الوزن النسبي )3رات المحور الخامس اكبر من الوسط الفرضي للدراسة )قالمتوسط الحسابي لجميع ف .1
استجابة متوسطة حيث حققت جميع العبارات متوسطا"  االستراتيجي بمستوى النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على التخطيط 

 (%64.6( وأهمية نسبية )1.18( وبانحراف معياري )3.23عام مقداره )
ت في ( جاءتركز الكلية على ما يحقق رضا الطالب واستمراره والحفاع عليه ودعمه أكاديميا) أن الفقرةويالحظ من الجدول  .2

( 1.09( بانحراف معياري )3.40حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة ) المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية
 . ( %68وبأهمية نسبية متوسطة بلغت )

( بمتوسط حسابي تعمل ادارة الكلية على ترتيب األولويات في ضوء التكلفة وتوافر المواردتليها في المرتبة الثانية العبارة ) .3
  ( %.67.8وبأهمية نسبية )( 1.12( وانحراف معياري )3.39)

( 3.01( حيث بلغ متوسطها )تصمم البرامج والخطط األكاديمية حسب رغبة الطالبت العبارة )ما المرتبة األخيرة فقد جاءأ .4
 ( %60.2( وأهمية نسبية بلغت )1.28وبانحراف معياري )

 فروض الدراسة: : مناقشةسادساا 
 الفرضية الرئيسية:

 كليتيتوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في  )الللدراسة على  الرئيسيينص الفرض 
االكاديمية(.  االكاديمية، الخبرة العمر، الوظيفة متغيرات )النوع،االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة ام درمان االسالمية باختالف 

 وتتفرع منها الفروض الفرعية التالية:
  االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة ام  كليتيال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في

 درمان االسالمية باختالف متغير النوع.
  ارية بجامعة ام االقتصاد والعلوم االد كليتيال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في

 درمان االسالمية باختالف متغير العمر.
  االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة ام  كليتيال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في

 درمان االسالمية باختالف متغير الوظيفة االكاديمية.
 االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة ام  كليتية تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درج

 الخبرة االكاديمية.سنوات درمان االسالمية باختالف متغير 
 الدراسة:مناقشة فروض  يليوفيما 
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والعلـوم االداريـة بجامعـة ام االقتصـاد  كليتـيال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية فـي درجـة تطبيـق مبـادئ ادارة الجـودة الشـاملة فـي  .1
 درمان االسالمية باختالف متغير النوع.

ادارة  مبــادئدرجــة تطبيــق  فــيوالختبــار معنويــة الفــروق بــين إدراك أفــراد عينــة الدراســة حــول امــدى وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية 
 أنـاث تـم اسـتخدام اختبـار ذكـور،تعـزى لمتغيـر النـوع ) اإلسـالميةاالقتصاد والعلوم االدارية بجامعة ام درمان  في كليتيالجودة الشاملة 
(، وتعد الفروق دالـة إحصـائيا إذا كانـت قيمـة مسـتوى داللـة α=  0.05حيث اعتمد الباحث مستوى داللة )(ANOVAتحليل التباين )

 ائج كمـا يبينهـا الجـدول( أصغر من مستوى الداللة الذي اعتمده الباحـث فـي الدراسـة، والعكـس صـحيح، وقـد جـاءت النتـ.Sigاالختبار)
 اآلتي:

 درجة تطبيق ادارة الجودة الشاملة تعزى لمتغير النوع الفروق فيلمعرفة داللة  F( نتائج اختبار11جدول )
 مستوى الداللة Fقيمة  المتوسط الحسابي العدد الجنس

Sig. 

 النتيجة اإلحصائية

وجود فروق ولصالح  0.000 24.4 3.93 29 ذكور

 الذكور
 2.55 27 إناث

 2018المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات الذكور واإلناث  ( عدم وجود11يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم )
( وهي أقل من 0.000)معنوية( بمستوى داللة 24.4)( Fأي أن الجنس يؤثر في اتجاهات األفراد حول إذ بلغت قيمة ) حول،

 (.2.55) متوسط االناث( بينما بلغ 3.9) الذكور متوسطبلغ (، ولصالح الذكور حيث 0.05مستوى الداللة المعتمد في هذه الدراسة )
ال توجد فروق ذات داللة معنوية في آراء المبحوثين حول تعزى ينص ) الذيH0 ومن خالل ذلك نتوصل إلى رفض فرض العدم  

) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق مبادئ ادارة الجودة H1( ونقبل الفرض البديل الجنس ألفراد العينة في لخاصية
 االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة ام درمان االسالمية باختالف متغير النوع(. كليتيالشاملة في 

االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة ام  كليتيارة الجودة الشاملة في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق مبادئ اد .2
 درمان االسالمية باختالف متغير العمر.

وقد جاءت النتائج كما Fوالختبار معنوية الفروق بين إدراك أفراد عينة الدراسة حول تعود الختالف المؤهل العلمي تم استخدام اختبار 
 اآلتي: يبينها الجدول

االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة ام  كليتيدرجة تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في لمعرفة داللة الفروق حول  F( نتائج اختبار 12جدول )
 العمردرمان االسالمية باختالف متغير 

المتوسط  العدد العمر
 الحسابي

 مستوى الداللة Fقيمة 
Sig. 

 النتيجة اإلحصائية

 عدم وجود فروق  0.232 1.44 3.90 11 30سنة الى  25
 3.33 15 سنة 36الى  31

 3.30 23 سنة 42الى  37

 2.76 27 سنة 43أكثر من 

 2018المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 

بين متوسطات إجابات المبحوثين وذلك  داللة إحصائية( عدم وجود فروق ذات 12يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم )
االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة ام درمان االسالمية   كليتيباختالف فئاتهم العمرية حول درجة تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في 
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د والعلوم االدارية بجامعة ام االقتصا كليتييؤثر في اتجاهات األفراد حول تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في ال ، أي أن العمر 
( وهي اكبر من مستوى الداللة 0.232)بمستوى داللة معنوية (1.44)  تحليل التباين ( الختبارFدرمان االسالمية إذ بلغت قيمة )

ة الذي ينص )ال توجد فروق ذات داللة إحصائيH0 (، ومن خالل ذلك نتوصل إلى قبول فرض العدم 0.05المعتمد في هذه الدراسة )
 االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة ام درمان االسالمية باختالف متغير العمر(  كليتيفي درجة تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيـق مبـادئ ادارة الجـودة الشـاملة فـي كليتـى االقتصـاد والعلـوم االداريـة بجامعـة ام  ال  .3
 الوظيفة االكاديمية درمان االسالمية باختالف متغير 

حيـث التباين لتحليـل F ام اختبـاروالختبار معنويـة الفـروق بـين إدراك أفـراد عينـة الدراسـة حـول تعـود الخـتالف المؤهـل العلمـي تـم اسـتخد
ــة ) ــار)α=  0.05اعتمــد الباحــث مســتوى دالل ــة إحصــائيا إذا كانــت قيمــة مســتوى داللــة االختب ( أصــغر مــن .Sig(، وتعــد الفــروق دال

 اآلتي: مستوى الداللة الذي اعتمده الباحث في الدراسة، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول
 الوظيفة االكاديمية لمعرفة داللة الفروق حول  F( نتائج اختبار 13جدول )

المتوسط  العدد المؤهل العلمي
 الحسابي

قيمة كروسكال 
 واليس

 مستوى الداللة
Sig. 

 النتيجة اإلحصائية

 عدم وجود فروق  0.121 2.03 3.67 6 مساعد تدريس
 3.50 18 محاضر

 3.13 23 أستاذ مساعد
 2.62 8 أستاذ مشارك

 2.11 1 أستاذ

  2018المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 
 ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين حول13يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم )

الوظيفة االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة ام درمان االسالمية باختالف متغير  كليتيدرجة تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في 
 كليتي االقتصاددرجة تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في  ؤثر في اتجاهات األفراد حولتال  الوظيفة االكاديمية، أي أن االكاديمية

( وهي 0.121)بمستوى داللة معنوية (2.03)تحليل التباينالختبار  (Fوالعلوم االدارية بجامعة ام درمان االسالمية إذ بلغت قيمة)
 (،.0.05اكبر من مستوى الداللة المعتمد في هذه الدراسة )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق مبادئ ادارة الذي ينص )H0 ومن خالل ذلك نتوصل إلى قبول فرض العدم   
 ( ةاألكاديميالوظيفة د والعلوم االدارية بجامعة ام درمان االسالمية باختالف متغير االقتصا كليتيالجودة الشاملة في 

االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة ام  كليتيتوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في  ال  .4
 االكاديمية.الخبرة درمان االسالمية باختالف متغير 

ــوم  كليتــيدرجــة تطبيــق مبــادئ ادارة الجــودة الشــاملة فــي  معنويــة الفــروق بــين إدراك أفــراد عينــة الدراســة حــولوالختبــار  االقتصــاد والعل
وقـد جـاءت النتـائج كمـا يبينهـا التباين  لتحليل Fاالدارية بجامعة ام درمان االسالمية تعود الختالف المؤهل العلمي تم استخدام اختبار 

 اآلتي الجدول
االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة ام  كليتيدرجة تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في  لمعرفة داللة الفروق حول F( نتائج اختبار 14جدول )

 الخبرة االكاديمية  متغير سنواتدرمان االسالمية باختالف 
المتوسط  العدد سنوات الخبرة

 الحسابي
قيمة كروسكال 

 واليس
 مستوى الداللة

Sig. 
 النتيجة اإلحصائية

 عدم وجود فروق  0.025 3.93 3.68 16 سنوات 5أقل من 
 3.58 17 سنة 10الى   5

 3.73 23 سنوات 10أكثر من 

 2018المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 
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درجـة  متوسـطات إجابـات المبحـوثين حـول(  وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين 14يتضح من النتائج الموضحة في الجـدول رقـم )
 الخبـرة االكاديميـةاالقتصاد والعلوم االدارية بجامعة ام درمان االسـالمية بـاختالف متغيـر  كليتيتطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في 

االقتصـاد والعلـوم االداريـة  كليتـيدرجة تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشـاملة فـي  ، أي أن سنوات الخبرة  تؤثر في اتجاهات األفراد حول
( وهـي قيمـة أقـل مـن 0.025)بمسـتوى داللـة معنويـة (3.93)  تحليـل التبـاين( الختبـار Fبجامعة ام درمان االسـالمية إذ بلغـت قيمـة )

الـذي يـنص )ال توجـد فـروق H0 ومن خـالل ذلـك نتوصـل إلـى رفـض فـرض العـدم   ،(0.05المعتمد في هذه الدراسة ) مستوى الداللة
االقتصـاد والعلـوم االداريــة بجامعـة ام درمـان االســالمية  كليتــيداللـة إحصـائية فـي درجــة تطبيـق مبـادئ ادارة الجــودة الشـاملة فـي ذات 

الـذي يـنص )توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي درجـة تطبيـق مبـادئ  H1 الفـرض البـديل االكاديمية( وقبـولالخبرة باختالف متغير 
 .االكاديمية(الخبرة االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة ام درمان االسالمية باختالف متغير  كليتيادارة الجودة الشاملة في 

 : التوصيات:سابعاا 
 باآلتي:يمكن التوصية  فإنهوفقا لنتائج   
 والعاملين. والطالب، واإلداريين، التدريسية،ـ نشر ثقافة الجودة الشاملة بين أعضاء الهيئة  1
 األكاديمية.ـ منح الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية الفرصة والمشاركة في اتخاذ القرارات  2
 المستويات.ـ تعميق فكرة إن األساتذة والطالب هما شركاء في إدارة الكلية في كافة  3
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 وجيز.زمن  في الشكاوى الطالب وتقديم الحلول لهذه  شكاوى ـ االهتمام بمتابعة 6
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Abstract: 

       This study aims to identify the extent to which the principals of Comprehensive Quality 

Management (CQM) are applied in the Faculty of Economics and Administrative Sciences at 

Omdurman Islamic University; from Staff Members’ point of View.   Also it aims to identify the 

effect of the other variables such as: gender, age, academic career and academic experience; in 

applying the principals of Comprehensive Quality Management. 

      The population of this study consists of 106 members from the teaching staff.  So, in order to 

achieve the objectives of this study a questionnaire was designed to collect the data.  Whereby, 

samples of 65 teaching staff members were chosen to represent the population of the study.  This was 

at the percent of 61.32% from the population of the study.   

       The SPSS program was used to test hypotheses based on the mean and standard deviations.  So 

that, the researcher found that the results of this study correspond to three hypotheses: firstly, there 

are no statistically significant differences among teaching staff members; regarding the extent to 

which the principals of Comprehensive Quality Management are applied on the faculties of 

economics and administrative sciences; except for the variable of gender, age, academic career.  The 

study also denied the Null hypnosis, which proved that there is no statistical difference in the degree 

of applying the principles of Comprehensive Quality Management (CQM) on the faculties of 

economics and administrative sciences except for the variable of the years of academic experience.   

Thus, the researcher accepted the alternative hypnosis that assumed the existence of statistical 

difference in the degree of applying the principles of Comprehensive Quality Management (CQM) 

on the faculties of economics and administrative sciences except for the variable of the years of 

academic experience.  

      The study concluded with some recommendations, most of which are: spreading the culture of 

comprehensive quality among the members of teaching staff, the administrators, the students and the 

workers.  
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