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 ص لخستامل

 المىىفيىة بجبمعىة األكبديميىة األقسىب  سؤسىبء أداء واقى  علىً التعشف الذساسة هزي استهذفت

 الكليىىب  بىىضع  التىىذسي  هيئىىة أعضىىبء وظىىش وجهىىة مىىه للجىىىد  ببلىىذسي  كى مىىبل ومىىىر  فىىض ءىىىء

 سئيسىية كىددا  االسىتضبوة علىً االعتمىبد وتى  الىصفض المىه  استخذ  حيث ببلجبمعة، والعملية الىظشية

 األصىلض المجتمى  مىه% 01 بىسىضة التىذسي  هيئىة عضىى( 745) مه العيىة وتكىوت الضيبوب ، لجم 

حيىىث بلىىع عىىذد  عشىىىائية، بطشيقىىة اختيىىبسه  عضىىى هيئىىة تىىذسي ، وقىىذ تىى  (7451الضىىبلع عىىذدي )

 بشوبم  بىاسطة الضيبوب  تحليل ( استضبوة، وت 731االستضبوب  الصبلحة للتفشيع والتحليل اإلحصبئض )

 الذساسىة مجتم  أفشاد تقذيش أن إلً الذساسة ، وتىصلتSPSS االجتمبعية للعلى  اإلحصبئية الحزمة

 عىب ، بشىكل متىسطة كبوت األقسب  سؤسبء أداء فض السضعة للجىد  ببلذسي  مبلكى  بييشمع تىافش لمذي

 مىبلكى  ومىىر  ءىىء فىض المىىفيىة بجبمعىة األكبديمية األقسب  سؤسبء أداء لتقىي  آليب  وأوصت بعذ 

 .للجىد  ببلذسي 

 دريح للدودة الكلواث الوفتاحيت : رئيس القسن األكاديوي، تقوين األداء، ًووذج هالكوم بال
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 0202/ 9/   5البحث :  قبولتاريخ 

 
 7171:    /     / البحث قبولتاريخ 
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Malcolm Baldridge Quality Model An Introduction to Evaluating the 

Performance of Academic Division Heads at Menoufia University 
 

Abstract 

This study aimed to identify the reality of the performance of the 

heads of academic departments at Menoufia University in the light of the 

Malcolm degree model for quality from the viewpoint of faculty members in 

some theoretical and practical colleges at Menoufia University, where the 

descriptive approach was used and the questionnaire was relied upon as the 

main tool for data collection, and the sample consisted of (245) A faculty 

member with 10% of the original community of (2450) who were randomly 

selected, and the number of valid questionnaires for discharge and 

statistical analysis reached (230) questionnaires, and the data was analyzed 

by the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program and the study 

concluded that the estimate of individuals The study population of the extent 

to which Malcolm degree criteria for the quality of the seven in the 

performance of department heads was average in general, and it 

recommended several mechanisms to evaluate the performance of academic 

departments heads at Menoufia University in light of the Malcolm degree 

model for quality.  
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   :أواًل: اإلطار العام لمبحث       
 :البحث  مقدمة

يشيد العالم في الوقت الحالي العديد من التغيرات والتطورات التي مست جميع عناصر النظام       
التعميمي، لذا أصبح لزاًما عمى الجامعات تحقيق التفوق والتميز واإلبداع لمواكبة ىذه التغيرات 

لجامعات، ونتج عنيا أن أصبح تحقيق الجودة والتميز ىو أبرز والتحوالت التي أثرت في ىذه ا
 التحديات التي تواجو إدارة الجامعات في القرن الحالي.

وقد ظيرت نماذج عديدة في مجال إدارة الجودة الشاممة، قام بوضعيا العديد من المفكرين     
األثر الكبير في دفع عجمة والرواد، حيث تعد نماذجيم ىذه من اإلسيامات الرائدة التي كان ليا 

تطور مفيوم إدارة الجودة الشاممة إلى األمام، وقد تباينت تمك النماذج من حيث العناصر الرئيسية 
ن كانت جميعيا ترمي إلى ىدف واحد يتمثل في تحسين سمعة المؤسسات  التي تتألف منيا، وا 

 (401، 6002التعميمية وتحسين جودة منتجاتيا وخفض كمفتيا. )بداح، 
وقد تم اختيار نموذج مالكوم بالدريج لمجودة من بين العديد من النماذج ألن نموذج مالكوم      

بالدريج إطار عمل لتقييم مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاممة بين العاممين في المؤسسة وذلك من 
في  Crosby, Juran, Demingخالل تجميع عناصر إدارة الجودة الشاممة التي وضعيا كل من 

إطار عمل تقويمي موحد يستخدم لمحكم عمى مدى نجاح المؤسسة التعميمية في تحقيق برنامج إدارة 
 ( 6009،422الجودة الشاممة. )الزىراني، 

كما يعتبر ىذا النموذج من أكثر النماذج شيرة في مجال الجودة النوعية وتميز األداء ويستند      
ة الجودة العالية، وخدمة الجامعة والبيئة والمستفيد باعتماد ىذا النموذج عمى فمسفة تتسم باستمراري

القيادة والتخطيط االستراتيجي وأنظمة تحميل المعمومات وتنمية الموارد البشرية وتقويم الجيود بالطرق 
 (.684، 6042القياسية )اليادي، 

ة توفر إطار وقد تطور ىذا النموذج من وسيمة لتقويم مدى تطبيق الجودة إلى طريقة شامم    
 ,Badri)منيجي لموصول لألداء العالمي وكوسيمة لمتطوير المستمر بين العاممين داخل المؤسسة. 

2006, 2) 
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وقد أشارت العديد من الدراسات إلى وجود قصوٍر في أداء رؤساء األقسام األكاديمية، ومن بين 
 ىذه الدراسات: 

وفية إلى أن النظام القائم لتعيين توصمت دراسة صبحى شرف التي طبقت عمى جامعة المن -
رؤساء األقسام يعتمد عمى القدرة األكاديمية، عمى افتراض أن القادر أكاديمًيا قادر إدارًيا، 

 (124، 6002وىذا يعد افتراًضا خاطًئا وليس صحيًحا بالضرورة )شرف، 
اري كما أشارت دراسة حربى إلى أن رؤساء األقسام األكاديمية ينقصيم اإلعداد اإلد -

 (.88، 4999الضروري )حربي، 
وتوصمت دراسة الدىشان والسيسي إلى أن رؤساء األقسام يؤدون مسئولياتيم اإلدارية،  -

ومسئولياتيم االجتماعية والسياسية وأنيم يقصرون في أداء مسئولياتيم العممية والتعميمية، 
ى أن أدوار وكذلك في أداء مسئولياتيم في مجال خدمة المجتمع، وربما يرجع ذلك إل

ومسئوليات رئيس مجمس القسم ال تزال غير محددة وغير موصوفة توصيف دقيًقا، ولذلك 
فإنيا تختمف باختالف أعضاء ىيئة التدريس، واختالف وجيات نظرىم. )الدىشان 

 ( 442، 6008والسيسي، 
جامعية كما أشارت العديد من الدراسات إلى وجود قصور في جوانب التقويم لدى القيادات ال   

وتتمثل فيما يمى: كثير من القادة التربويين ال يستطيعون أن يصدروا حكًما دقيًقا عمى مستوى األداء 
األكاديمي، وال يستطيعون تقويم أداء رؤساء األقسام لدييم، وىذا يعزى إلى عدم استعمال عممية 

 (40، 6009التقويم بشكل مناسب. )الدليمي، الزىيري، 
األداء في الجامعات المصرية عمى المجنة العممية الدائمة التابعة يقتصر عممية تقويم  -

 (64، 6002لممجمس األعمى لمجامعات. )مسيل، نافع، 
نظًرا لما يعانيو رؤساء األقسام من قصور في أدائيم، أصبحت الحاجة ماسة لتقويم أداء رؤساء     

وم بالدريج لمجودة مدخاًل لتقويم أداء األقسام األكاديمية. وانطالًقا من ىذا؛ تم اتخاذ نموذج مالك
 رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة المنوفية.
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 مشكمة الدراسة: 
عمى الرغم من أىمية دور رئيس القسم األكاديمي وبما تتضمنو من مسئوليات ذات أىمية بالغة     

يتولون ىذا المركز  والتي يتوقف عمييا نجاح العمل وجودة األداء في الكمية والجامعة، إال أن من
يكونوا ممن ىم أقل خبرة ودراية وغير معدين مسبقا، ويتم اختيارىم بناًء عمى معايير فردية وشخصية 

 (.60، 6008)الحربى، 
ويعتبر قياس األداء الوظيفي وتقويمو من أىم خطوات تطوير المؤسسات المختمفة، ونظًرا     

مدادىم الرتباط الجامعات بتنمية العنصر البشري "ال عدادىم لمحياة العممية وا  طالب والطالبات" وا 
بالمعارف والميارات المتعددة، لذا أصبحت عممية تقويم األداء الوظيفي لمقيادات داخل الكميات 
 واألقسام األكاديمية في الجامعات من األولويات التي ينبغي أن تأخذ نصيبيا من العناية واالىتمام. 

و نحو النماذج التي من شأنيا أن تعمل عمى تقويم أداء رؤساء ويتضح مما سبق ضرورة التوج
نظًرا ألىمية ىذا النموذج في أداء  -ومن بينيا نموذج مالكوم بالدريج لمجودة-األقسام األكاديمية 

إلى اعتبار  (Xua, 1999)لدراسات عمى أىميتو، منيا دراسة الجامعات وقد أكدت العديد من ا
ودة نموذًجا يمكن لمجامعات األخذ بو لتطبيق الجودة الشاممة بيا، كما نموذج مالكوم بالدريج لمج

( إلى أن نتائج التقويم الذاتي )لبالدريج( أدت إلى مجموعة من Hackett, 2001أشارت دراسة )
( إلى 6009دراسة )الزىراني،  -أيًضا-اإلجراءات والخطط التطويرية التحسينية المستمرة، وأشارت 

 ير وجاءت الدعوة لتطبيقيا لتعزيز كفاءة وفاعمية إنتاجية الجامعات.أىمية تمك المعاي
 وبناًء عمى ما سبق؛ يمكن بمورة مشكمة الدراسة في األسئمة الفرعية التالية:  

 ما األسس النظرية ألداء رؤساء األقسام األكاديمية ونموذج مالكوم بالدريج لمجودة؟ -
جامعة المنوفية في ضوء نموذج مالكوم ما مستوى أداء رؤساء األقسام األكاديمية ب -

 بالدريج لمجودة؟ 
ما آليات تقويم أداء رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة المنوفية في ضوء نموذج مالكوم  -

 بالدريج لمجودة؟ 
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: ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوف عمى مستوى أداء رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة أىداف الدراسة
نموذج مالكوم بالدريج لمجودة لموصول إلى آليات تقويم أداء رؤساء األقسام المنوفية في ضوء 

 األكاديمية بجامعة المنوفية. 
 أىمية الدراسة 

تستمد الدراسة الحالية أىميتيا من كونيا تسعى إلى التعرف عمى آراء أعضاء ىيئة التدريس  -
أكثرىم قدرة عمى تقويمو بوصفيم من أكثر الفئات اتصاال بميام رئيس القسم ومسئولياتو، و 

 والحكم عمى مدى كفاءتو. 
ندرة الدراسات التي تناولت تقويم أداء رئيس القسم األكاديمي في الجامعة في ضوء نموذج  -

 مما يضيف ليذه الدراسة أىمية كبيرة.  -في حدود عمم الباحثة–مالكوم بالدريج لمجودة 
داء رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة قد تفيد نتائج ىذه الدراسة في تطوير نظام تقويم أ -

 المنوفية، مما يؤدي لتنمية قدراتيم ومياراتيم.
 مصطمحات الدراسة:

تم استعراض المفاىيم المختمفة لمدراسة الحالية في إطارىا النظري، وسوف تستقر الدراسة عمى     
 التعريفات التالية:

قق من أدائيا عمى النحو المحقق ألغراضيا : السبيل المناسب إلجادة األعمال والتحتقويم األداء
 والوقوف عمى مواطن القوة ونقاط الضعف في محاولة لتعزيز نواحي القوة وعالج مظاىر الضعف. 

 ( 77، ص 6008)سعيد، 
: كل عضو من أعضاء ىيئة التدريس المكمف رسمًيا من قبل رئيس رؤساء األقسام األكاديميين

كاديمي والذي يممك حق صنع القرار من موقعو كإداري. )درادكة، الجامعة ليترأس رئاسة القسم األ
6046 ،486) 

: يعرف بأنو عبارة عن مجموعة من المعايير المالئمة لمتعميم، والتي نموذج مالكوم بالدريج لمجودة 
تحتوى عمى سبع فئات مختمفة تسمح لممؤسسات التعميمية بتقويم فعالية عممياتيا الحالية والمحتممة، 

اخل كل فئة مجموعة من البنود والتي يمكن أن تستخدميا المؤسسات التعميمية في عممية التقويم وبد
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 .R. Pالذاتي عن طريق معرفة درجة تحقق كل بند من ىذه البنود عمى أرض الواقع.  )
Mohanty, 2002, 419 ) 

 المحور الثاني: اإلطار النظري لمدراسة  
 فإن اإلطار النظري ليا يتضمن عرض وتحميل األبعاد التالية: وفًقا لطبيعة الدراسة وأىدافيا،   

 البعد األول: رؤساء األقسام األكاديمية )أدائيم ألدوارىم، مشكالت أدائيم( 
 أداء رئيس القسم األكاديمي ألدواره اإلدارية واألكاديمية: .1
الجامعية تم التوصل  باستطالع العديد من الدراسات واألدبيات في مجال إدارة األقسام العممية    

 إلى التصنيف التالي حول أداء رؤساء األقسام األكاديمية ألدوارىم اإلدارية واألكاديمية وىى كالتالي: 
 األداء اإلداري، واألداء التنموي، واألداء البحثي، واألداء الخدمي، واألداء التدريسي:

ل بدور رئيس مجمس القسم في والمتمثل في إدارة القسم كما يمي: فيما يتص األداء اإلداري - أ
اإلدارة الذاتية لمقسم، فإنو يعتبر ىو المسئول عن تناول األمور األكاديمية واإلدارية، 

عمى رئيسو وبراعتو في قيادة  -بدرجة كبيرة-فيتوقف تطوير القسم وتحسين العمل بو 
القسم وأعضائو، حيث يحدد ويوزع االختصاصات عمى أعضاء القسم وويعمل عمى 

عدتيم عمى تنفيذىا، كما يقوم بوضع الخطة المستقبمية لمعمل بالقسم، والتي تشمل مسا
البرامج والمشروعات والمقررات والدراسات التي يطمع القسم في إنجازىا في المستقبل. 

 (202، 6046)حرب، 
 األداء التنموي والمتمثل في تنمية أداء أعضاء ىيئة التدريس كما يمي:-ب 
القسم اإلسيام في تطوير األعضاء من خالل تفويض بعض السمطات ليم، وأن يستطيع رئيس     

يعطييم بعض الصالحيات التي تساعدىم عمى ممارسة دورىم في اتخاذ القرارات، ويعمل عمى 
، 6002تشجيع العمل الجماعي، وتكوين فرق عمل تستطيع تحقيق أنشطة القسم. )الكندري ، 

662) 
كما يمى: حيث يقوم رئيس القسم بتوفير البيئة  في البحث العممياألداء البحثي والمتمثل  -ج

المناسبة وتييئة المناخ المناسب إلجراء األبحاث العممية بصورة جيدة، ففي ظل التعاون المثمر بين 
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أعضاء القسم تزداد اإلنتاجية البحثية، ويتمثل ىذا التعاون في إجراء البحوث المشتركة، أو تشكيل 
 (208وعة من الباحثين أو تناول الخبرات )حرب، مرجع سابق، فرق عمل من مجم

كما يمي: ومن أىم أداء رئيس القسم في ىذا المجال  األداء الخدمي والمتمثل في خدمة المجتمع-د
ىو تخطيط برامج خاصة بخدمة المجتمع وتوزيعيا عمى أعضاء القسم، ال تستطيع الجامعات أن 

ت التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع إال بوجود قيادات تقوم بالدور المنوط بيا من عمميا
إدارية فعالة في مختمف مستويات اإلدارة الجامعية، فوجود القيادات اإلدارية الفاعمة يساىم في 

 (287، 6046تحقيق رؤى وتطمعات وأىداف الجامعة. )عاشور، 
    وم رئيس القسم بدوٍر جوىرّي في كما يمي: يق األداء التدريسي والمتمثل في المناىج والتدريس-ىـ

إعداد وتطوير المناىج الدراسية، حيث إن االنفجار التكنولوجي والمعرفي والتطور العممي أدى إلى 
حداث نقمة نوعية في المعمومات وحتى تواكب الجامعات ىذه التطورات كان البد  ازدياد المعارف وا 

يد الطمبة بأحدث المعارف والمعمومات ذات ليا من الحرص عمى تطوير المناىج الدراسية لتزو 
 (661العالقة بالتخصصات المختمفة. )الكندري، مرجع سابق، 

 مشكالت أداء رؤساء األقسام األكاديمية:  .2
إن رئاسة القسم العممي تعترضيا بعض الصعوبات التي تعرقميا عن القيام بمياميا، ويمكن    

 سام األكاديمية وىي عمى النحو التالي: تصنيف المشكالت التي تعوق أداء رؤساء األق
 مشكالت إدارية، ومشكالت تعميمية، ومشكالت قانونية. 

: يوجد العديد من المشكالت اإلدارية التي تعوق أداء رؤساء األقسام من المشكالت اإلدارية - أ
أىميا ما يمي: العالقات غير الطيبة بين رئيس القسم والمتعاممين معو، وعدم توفر 

ت المالية، كما يوجد معوقات في تشكيالت وأقسام الجامعة اإلدارية واألكاديمية اإلمكانا
بمستويات وأنواع مختمفة، ومحاولة الحد منيا أو تحديدىا وضرورة لالرتقاء بالعمل اإلداري 
وتجاوز مشكالت بين األقسام الجامعية والدعوة إلى وضع إطار جديد لعمل الجامعة 

عمى االرتقاء بالعمل اإلداري واالبتعاد عن معوقاتو ومشكالتو المستقبمي، كذلك التأكيد 
التي تؤدي إلى تمكؤ عمل جميع المؤسسات التعميمية لمجامعة. )جامعة بغداد، الدورة 

 ( 6، 6041المشتركة مع األكاديمية العالمية لمتدريب، 
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 المشكالت التعميمية: - ب
 ؤساء األقسام من أىميا ما يمي: توجد العديد من المشكالت التعميمية التي تعوق أداء ر 

النقص في بعض ىيئات التدريس، وانخفاض مستوى أداء قسم من التدريسيين ألسباب مينية ونفسية 
وتنوع سموكياتيم. ضعف التفاعل بين التدريسيين والطمبة في القسم العممي، وعدم وضوح فمسفة 

 (9، 6048، النشاطات التربوية وقمة الكوادر الفنية المتخصصة. )الطائي
: يوجد العديد من المشكالت القانونية التي تعوق أداء رؤساء األقسام من المشكالت القانونية -ج 

أىميا ما يمي: أشار المؤتمر المنعقد في إقميم كردستان في العراق تحت عنوان )تطمع ورؤيا في 
تتعمق بأداء دور  نظام التعميم العالي والبحث العممي في العراق إلى أن ىناك مشكالت عديدة

المؤسسات التعميمية المختمفة بما فييا األقسام العممية برئاسة رئيس القسم وىي ضرورة إعادة النظر 
بالقوانين واألنظمة اإلدارية والقرارات والتعميمات التي ال تتالئم مع واقع التشكيالت اإلدارية. )وزارة 

 (1، 6009التعميم، 
الحاجة الماسة لمبحث عن معايير نستطيع من خالليا تقويم أداء بناًء عمى ما سبق؛ تتبين      

رؤساء األقسام، فتطرقنا لممعايير العالمية لمجودة حيث توجد عدة نماذج لتقويم األداء منيا النماذج 
جوران( والنموذج األوربي والنموذج األمريكي )نموذج مالكوم بالدريج لمجودة( الذي –اليابانية )ديمنج 

 لو الدراسة.تتمحور حو 
 معاييره( -مميزاتو-أىدافو-سماتو-البعد الثاني: نموذج مالكوم بالدريج لمجودة )التعريف بالنموذج

: نموذج مالكوم بالدريج ىو نموذج مثالي لمجودة يتم من خاللو تحديد التعريف بالنموذج .4
نو وتقويم التطور المؤسسي بشكل فعال، كما أنو نموذج مرن وشامل في الوقت ذاتو أل

يناسب أية مؤسسة تعميمية لذا تبنت العديد من المؤسسات معايير ىذا النموذج في التعميم 
لموصول إلى األداء األفضل بين العاممين داخل المؤسسة حيث بنيت ىذه المعايير عمى 
مجموعة من المفاىيم والقيم التي تدخل في صمب أفكار وسموكيات المؤسسات ذات األداء 

(، ولقد لعبت معايير نموذج مالكوم بالدريج لمتميز في 26، 6002بميو، المتميز )تشارلزد
األداء دوًرا رئيسًيا في تحقيق األىداف المحددة لجائزة بالدريج، فيي اآلن مقبولة عمى 
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في جميع أنحاء  -أيًضا–نطاق واسع، ال في الواليات المتحدة األمريكية وحدىا ولكن 
 العالم كمعيار لمتميز في األداء.

 (The Malcom Baldrige, 2009, 1) 
يستند النموذج األمريكي إلى مجموعة سمات النموذج األمريكي )مالكوم بالدريج لمجودة(:  .2

سمات رئيسية تعبر عن قيم الجودة والفعالية وتنبع بالدرجة األولى من فكر إدارة الجودة 
 وىي كما يمي:الشاممة؛ 

 اخل الجامعة.االىتمام بالجودة ينبع من رغبة العمالء د - أ
 أىمية وحيوية القيادة كعنصر فعال في تحقيق تميز وجودة األداء. - ب
إعطاء األىمية الكبرى لمعنصر البشرى النشط وما يمتمكو من قدرات فكرية وميارات تعتبر  - ت

 (.621، 6007األساس في تحريك طاقات الجامعة وتحقيق أىدافيا. )باشيوه،ا لبراورى، 
: يتحدد اليدف األساسي لمنموذج في نقل )مالكوم بالدريج( لمجودة أىداف النموذج األمريكي .2

تجارب وخبرات الجامعات التي تستطيع تحقيق مستويات عميا من التميز إلى غيرىا من الجامعات 
التي تسعى إلى تحسين األداء، وترويج وتدعيم المفاىيم المتصمة بعناصر ومكونات تميز األداء في 

(، كما ييدف نموذج بالدريج أيًضا إلى 86، 6008ة التنافسية ليا )الشمراني، الجامعات وتنمية القدر 
إرضاء العميل وذلك عن طريق تقديم جودة عالية لو بشكل مستمر، ووفًقا لما يحتاجو ويأممو وتقديم 

 (.487، 6000المنفعة والخير لمبيئة واالبتعاد عن أي تصرف يضر البيئة )عقيمي، 
: يضم نموذج مالكوم بالدريج لمجودة سبعة معايير عمى م بالدريج لمجودةمعايير نموذج مالكو . 1

 النحو التالي: 
 المعيار األول: القيادة اإلدارية:

يقصد بالقيادة اإلدارية: ىي الوسيمة المناسبة التي يمكن بواسطتيا المدير من بث روح التآلف     
 (9، 6008ق األىداف. )القحطاني، والتعاون المثمر بين الموظفين في المؤسسة من أجل تحقي

 المعيار الثاني: التخطيط االستراتيجي  
يتناول ىذا المعيار تفحص فئة التخطيط االستراتيجي كيفية قيام المؤسسة بتطوير األىداف     

 ( Frederick Morre, 2004, 9االستراتيجية وخطط العمل. )
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 المعيار الثالث: إدارة الموارد البشرية:
إدارة الموارد البشرية بأنيا "اإلدارة التي تقوم بتوفير ما تحتاجو المؤسسة من األيدي  وتعرف    

العاممة والمحافظة عمييا وتدريبيا وتطويرىا والعمل عمى استقرارىا ورفع روحيا المعنوية ومتابعة 
في المؤسسة تطبيق الموائح والتعميمات والقوانين التي شاركت في صياغتيا واعتمدتيا اإلدارة العميا 

كذلك تعمل اإلدارة عمى تعديميا من وقت آلخر بما يتمشى مع مصمحة المنظمة والعاممين بيا 
 ( 62، 6001")صالح، 

 المعيار الرابع: إدارة العمميات 
دارتيا وتشمل: )القزاز وآخرون،        ( تصميم 662، 6009ويقصد بيا جودة تصميم العمميات وا 

 ورغبات العمالء.العمميات بشكل يناسب حاجات 
  .توفير درجة عالية من المرونة في تحسين جودة العمميات 
   وجود رقابة فاعمة عمى إنجازات العمميات مما يؤدي إلى تفادي حدوث األخطاء أثناء تنفيذ

 العمميات. 
 المعيار الخامس: التركيز عمى المستفيدين 

لجامعة ويتمقون الخدمات منيا، ويطمق يعرف المستفيدون بأنيم األشخاص الذين يتعاممون مع ا    
 (486، 6008عمييم أيًضا المستيمكين. )الدرادكة، 

 المعيار السادس: تحميل البيانات والمعمومات 
يشتمل ىذا النظام عمى كيفية اختيار المؤسسة لمبيانات والمعمومات المستخدمة في اإلدارة     

 ( 48، 6004البيانات والمعمومات لمجودة. )سعيد، والتخطيط وتقويم األداء الكمي، أي مستوى إدارة 
 المعيار السابع: نتائج األداء  

يقصد بنتائج األداء تمك التي تحددىا درجة رضا المستفيدين )الطالب( وجودة المنتج وأداء     
 (671، 6008الموردين وأثر ذلك عمى المجتمع. )الدرداكة، 
 موذج مالكوم بالدريج لمجودة ما يمي: من خالل ما سبق يتبين لنا أن من مميزات ن

نجح ىذا النموذج في تجميع مبادئ ومعايير نماذج ديمنج وجوران وكروسبي إلدارة الجودة الشاممة -
في إطار عمل تقويمي موحد يستخدم لمحكم عمى مدى نجاح المؤسسة التعميمية في تحقيق برنامج 
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أىمية إضافة بعد جديد في إدارة الجودة والتميز إدارة الجودة الشاممة، كما يؤكد ىذا النموذج عمى 
وىو اإلدارة بالحقائق، حيث أشار إلى ضرورة استناد القرارات الجامعية عمى حقائق فعمية، كما وضع 
بالدريج برامج لضمان ومراقبة جودة المنتج التعميمي والخدمات التعميمية التي تقدميا المؤسسات 

 ة الموجودة لدى األفراد لضمان التحسين المستمر لممؤسسة. التعميمية، وتقويم مستويات الجود
 المحور الثالث: إجراءات الجانب الميداني لمدراسة 

استيدفت الدراسة في جانبيا الميداني الكشف عن مستوى أداء رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة     
 المنوفية في ضوء نموذج مالكوم بالدريج لمجودة. 

أستاذ  -: تمثمت عينة الدراسة الحالية في بعض أعضاء ىيئة التدريس )أستاذ)أ( عينة الدراسة
مساعد، مدرس( ببعض الكميات النظرية والعممية بجامعة المنوفية، وتم تطبيقيا عمى ست كميات 

كمية التجارة( وثالث كميات عممية )ىي: كمية  –كمية اآلداب –ثالث كميات نظرية )ىي: كمية التربية
عضو ىيئة تدريس،  618كمية الزراعة(، حيث بمغت العينة  –كمية العموم  –لمعموماتالحاسبات وا
قد (، تم ف6180%( من المجتمع األصمي ألعضاء ىيئة التدريس البالغ عدده )40بواقع تمثيل )

( 620استبانة حيث وصمت عدد االستبيانات الصالحة لمتفريغ والتحميل اإلحصائي إلى ) 48حوالى 
 م وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية.6049/ 6048استبانة، وذلك خالل العام الجامعي 

: المحور األول يتعمق )ب( بناء أداة الدراسة تكونت االستبانة في صورتيا المبدئية من محورين
البيانات الشخصية التالية: نوع الجنس، نوع الكمية، الدرجة العممية، مصدر الحصول عمى ب

الدكتوراه، عدد سنوات الخبرة في الجانب اإلداري، والمحور اآلخر يتعمق باألبعاد والذي يتكون من 
بارة ( ع29سبعة أبعاد رئيسية، وتم عرض االستبانة في صورتيا األولية والتي بمغ عدد عباراتيا )

عمى عدد من المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين في مجال التربية والجودة وفى 
 ضوء مالحظاتيم تم تعديل االستبانة بحذف أو إضافة بعض الكممات والعبارات.

 المحور األول: تكونت االستبانة في صورتيا النيائية من محورينالصورة النيائية لالستبانة 
الشخصية متمثمة في نوع الجنس، نوع الكمية، مصدر الحصول عمى الدكتوراه، الخاص بالبيانات 

: الذي يتكون من سبعة أبعاد رئيسية ىي المحور الثانيعدد سنوات الخبرة في الجانب اإلداري، 
( عبارة، البعد الثاني التخطيط االستراتيجي لمقسم واشتمل 46البعد األول قيادة القسم واشتمل عمى )
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( عبارة، البعد الرابع 44عبارة، البعد الثالث: إدارة الموارد البشرية بالقسم واشتمل عمى )( 41عمى )
( عبارات، البعد الخامس التركيز عمى الطالب والمجتمع 9إدارة العمميات بالقسم واشتمل عمى )

رات، ( عبا8( عبارات، البعد السادس تحميل البيانات ولمقسم واشتمل عمى )8الخارجي واشتمل عمى )
( عبارات. وبعد أن أصبحت االستبانة في صورتيا 8البعد األخير نتائج األداء واشتمل عمى )

 ( عبارة تم حساب معامل الصدق والثبات ليا. 70النيائية والتي بمغ عدد عباراتيا )
 األساليب اإلحصائية المستخدمة: - 
تجابات، فقد اعتمدت الدراسة في ( اس2نظًرا ألن استجابات االستبيان كانت موزعة عمى عدد )    

توزيع درجات الوزن النسبي لالستجابات عمى نمط ليكارت الثالثي، حيث يبدأ ىذا النمط بـ "يتوافر 
(، ومن أجل الوصول إلى النتائج المطموبة اعتمدت 4(، وينتيي بـ" ال يتوافر ")2بدرجة كبيرة" = )

( SPSSحصائية عمى البرنامج اإلحصائي )الباحثة في تفريغ البيانات واستخالص النتائج اإل
 t–test، واختبارONE WAY ANOVAوالمعامالت اإلحصائية التالية: تحميل التباين األحادي 

الختبار الفروق بين المتوسطات، والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، فضال عن التكرارات 
 والنسب المئوية.

 ثالثًا: نتائج الدراسة وتفسيرىا
النتائج الخاصة بآراء أفراد العينة حول كل محور من محاور االستبانة، وسوف يتم تناول  أواًل:

 النتائج كما يمي: 
 النتائج المتعمقة بالمحور األول )قيادة القسم(  .1
بدراسة النتائج يتبين أن المتوسط الحسابي العام لدرجة توافر معيار قيادة القسم تتوافر "إلى حد     

(، وىو ما يشير إلى أن ىذا المتوسط يقع ضمن 6268ط الحسابي ليذا المحور )ما"، وأن المتوس
( وىي الفئة التي تشير إلى أن ىذا المحور 6222 – 4227الفئة الثانية لمقياس ليكرت الثالثي )

وقد يرجع  -إلى حد ما-يتوافر إلى حد ما ويعني ذلك أن معيار قيادة القسم يتوافر لدى رئيس القسم 
مة الدورات والبرامج التدريبية المتاحة لرؤساء األقسام لتطوير خبراتيم فيما يتعمق بالجوانب ذلك إلى ق

 اإلدارية، نقص الموارد واإلمكانيات المتاحة من الجامعة.
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 النتائج المتعمقة بالمحور الثاني التخطيط االستراتيجي: .2
ر معيار التخطيط االستراتيجي تتوافر بدراسة النتائج يتبين أن المتوسط الحسابي العام لدرجة تواف    

( ووفًقا لمقياس ليكرت الثالثي نجد أنيا تقع 6267"إلى حد ما"، وأن المتوسط الحسابي ليذا المحور )
(، مما يعنى ذلك أن معيار التخطيط االستراتيجي 6222 –4227ضمن الفئة الثانية التي تتراوح بين )

رجع ذلك إلى ارتفاع تكمفة إعداد الخطة االستراتيجية، وقمة لدى رئيس القسم يتوافر إلى حد ما، وقد ي
الموارد المتاحة إلعداد الخطة االستراتيجية من موارد بشرية وتنظيمية وتقنية، وقمة البرامج والدورات 

 التي تحث األعضاء عمى المشاركة في الخطة االستراتيجية.
 رية بالقسم:النتائج المتعمقة بالمحور الثالث: إدارة الموارد البش .3
بدراسة النتائج يتبين أن المتوسط الحسابي العام لدرجة توافر معيار إدارة الموارد البشرية كانت      

( وفًقا لمقياس ليكارت الثالثي 6262تتوافر "إلى حد ما"، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذا المحور )
( مما يعني أن معيار إدارة الموارد 6222 – 4227تجد أنيا تقع ضمن الفئة الثانية التي تتراوح بين )

البشرية لدى رئيس القسم يتوافر إلى حد ما، وقد يرجع ذلك إلى كثرة األعمال التي يقوم بيا رئيس 
القسم مما يؤدي إلى إغفالو بعض األمور منيا السالمة المينية والصحية ألعضاء القسم، وقمة 

 فيما يتصل بشئون أعضاء القسم. الدورات والبرامج المقدمة لرؤساء األقسام خاصة 
 النتائج المتعمقة بالمحور الرابع: إدارة العمميات بالقسم: .4

بدراسة النتائج تبين أن المتوسط العام لدرجة توافر معيار إدارة العمميات كانت تتوافر "إلى حد    
تجد أنيا تقع ( ووفًقا لمقياس ليكارت الثالثي 6242ما"، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذا المحور )

( مما يعني ذلك أن معيار إدارة العمميات يتوافر 6222 –4227ضمن الفئة الثانية التي تتراوح بين )
لدى رئيس القسم إلى حد ما، وقد يرجع ذلك إلى قمة الميزانية المخصصة لمجامعة مما يؤدي إلى 

 نقص في اإلمكانيات والموارد المتاحة لتمبية احتياجات الطالب.
 عمى الطالب والمجتمع الخارجي:  التركيز .5
بدراسة النتائج يتبين أن المتوسط الحسابي العام لدرجة توافر معيار التركيز عمى الطالب     

( ووفًقا 6246والمجتمع الخارجي تتوافر "إلى حد ما"، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذا المحور )
( مما يعني 6222 –4227ة التي تتراوح بين )لمقياس ليكارت الثالثي تجد أنيا تقع ضمن الفئة الثاني
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ذلك أن معيار التركيز عمى الطالب والمجتمع الخارجي لدى رئيس القسم يتوافر إلى حد ما وقد 
يرجع ذلك إلى قمة اإلمكانيات المالية واالعتمادات الالزمة لممارسة األنشطة الخاصة بالطالب مما 

الب المشاركين في األنشطة، عدم توفر الكوادر الفنية يؤثر عمى الحوافز التشجيعية التي تقدم لمط
المؤىمة لمتابعة األنشطة عمى أسس عممية، إغفال مشكالت الطالب وعدم االىتمام بيا مما يؤدي 
 إلى عدم رضا الطالب، وعدم ربط األقسام بما تتضمنو من برامج وتخصصات باحتياجات المجتمع.

 يل البيانات لمقسم: النتائج المتعمقة بالمحور السادس: تحم .6
بدراسة النتائج يتبين أن المتوسط العام لدرجة توافر معيار تحميل البيانات لمقسم تتوافر "إلى حد      

( ووفًقا لمقياس ليكارت الثالثي نجد أنيا تقع 6208ما"، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذا المحور )
ما يعني أن معيار تحميل البيانات يتوافر لدى (، م6222 -4227ضمن الفئة الثانية التي تتراوح بين )

رئيس القسم إلى حد ما، ويمكن تفسير ىذه النتيجة إلى عدم وجود نظام معموماتي دقيق بالجامعات 
يسيل الوصول إلى البيانات والمعمومات في أي وقت مما يسيل عمى رؤساء األقسام االتصال 

الع وجيات نظرىم واالستعانة بآرائيم في تقويم أداء بالخريجين والمقيدين والقيادات الجامعية واستط
 القسم من حين آلخر.

 النتائج المتعمقة بالمحور السابع: نتائج األداء: .7
بدراسة النتائج يتبين أن المتوسط العام لدرجة توافر معيار نتائج األداء تتوافر "إلى حد ما"، حيث     

ا لمقياس ليكارت الثالثي نجد أنيا تقع ضمن الفئة ( ووفقً 6، 42بمغ المتوسط الحسابي ليذا المحور )
( وقد يرجع ذلك إلى قمة اإلنفاق عمى البحث العممي نتيجة 6222 – 4227الثانية التي تتراوح بين )

لعدم وجود صناديق متخصصة لتمويل البحث العممي، وقمة المصادر الضرورية المتاحة لمبحث 
يسية لعضو ىيئة التدريس مما يجعمو ال يوازن بين أدواره الثالثة العممي، وكثرة األعباء اإلدارية والتدر 

)التعميم، اإلنتاج العممي، خدمة المجتمع(، واألبحاث التي يتناوليا األعضاء بعيدة عن احتياجات 
 المجتمع ومتطمباتو. 
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حول ثالثًا: النتائج المتعمقة بمدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد العينة 
 محاور االستبانة:

لم تظير فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد مجتمع الدراسة تبًعا لمتغير النوع  -4
االجتماعي في درجة توافر المعايير التالية )قيادة القسم، إدارة الموارد البشرية، إدارة 

األداء( في العمميات، التركيز عمى الطالب والمجتمع الخارجي، تحميل البيانات، نتائج 
 حين وجدت فروق في معيار التخطيط االستراتيجي لصالح اإلناث. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد مجتمع الدراسة تبًعا لنوع الكمية في  -6
درجة توافر المعايير التالية )إدارة الموارد البشرية، إدارة العمميات، التركيز عمى الطالب 

حميل البيانات، نتائج األداء( لصالح الكميات العممية، في حين لم والمجتمع الخارجي، ت
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في معياري )قيادة القسم، التخطيط االستراتيجي(.

لم تظير فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد مجتمع الدراسة تبًعا لمصدر  -2
يير التالية )قيادة القسم، التخطيط الحصول عمى درجة الدكتوراه في درجة توافر المعا

االستراتيجي، إدارة الموارد البشرية، نتائج األداء( في حين وجدت فروق في المعايير التالية 
)إدارة العمميات، التركيز عمى الطالب والمجتمع الخارجي، تحميل البيانات( لصالح 

 الحاصمين عمى درجة الدكتوراه من خارج البالد. 
ات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد مجتمع الدراسة تبًعا لمتغير لم تظير فروق ذ -1

الدرجة العممية في درجة توافر المعايير التالية )قيادة القسم، التخطيط االستراتيجي لمقسم، 
إدارة الموارد البشرية، إدارة العمميات، تحميل البيانات لمقسم، التركيز عمى الطالب 

 داء(.والمجتمع الخارجي، نتائج األ
لم تظير فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد مجتمع الدراسة تبًعا لمتغير عدد  -8

سنوات الخبرة في درجة توافر المعايير التالية )قيادة القسم، التخطيط االستراتيجي لمقسم، 
إدارة الموارد البشرية، إدارة العمميات، تحميل البيانات لمقسم، التركيز عمى الطالب 

 تمع الخارجي، نتائج األداء(.والمج
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 المحور الرابع: التوصيات: 
 عمى ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث تم تقديم مجموعة من التوصيات:

 فيما يتعمق بقيادة القسم توصى الدراسة بما يمي:  قيادة القسم - أ
ضرورة تعزيز وتكثيف مشاركة جميع رؤساء األقسام األكاديمية في المؤتمرات والندوات  -

 رش العمل داخمًيا وذلك لتطوير معارفيم وخبراتيم فيما يتعمق بالجوانب اإلدارية. وو 
 ضرورة االىتمام بتنمية روح التقدير واالحترام بين العاممين لتحفيزىم عمى العمل. -
ضرورة العمل عمى تشجيع العاممين، وذلك بمنحيم مزايا معنوية إضافية في حالة تحقيق  -

 األىداف المطموبة.
 توصى الدراسة بما يمي:  بالتخطيط االستراتيجي لمقسم لمقسم فيما يتعمق ط االستراتيجيالتخطي - ب

توفر القناعة الكافية لدى المشاركين بالخطة فيما يتعمق بحجم الفوائد المترتبة عمى تطبيق  -
الخطة االستراتيجية، والعمل عمى توفير البرامج والدورات التدريبية لألعضاء لممشاركة في 

 االستراتيجية لمقسم.الخطة 
 : فيما يتعمق بإدارة الموارد البشرية توصى الدراسة بما يمىإدارة الموارد البشرية  - ت

العمل عمى تمبية احتياجات األعضاء وتوفير برامج السالمة الصحية لجميع أعضاء القسم  -
 .وتشجيع العاممين وذلك بمنحيم مزايا معنوية إضافية في حالة تحقيق األىداف المطموبة

إقناع كل عضو في القسم بأنو عضو ميم في ىذا القسم ميما كان عممو صغيًرا، ألن شعور  -
 العضو بأىميتو بالنسبة لمقسم الذي يعمل فيو سيكون ذلك دافًعا كبيًرا لو لتحسين أدائو.

 فيما يتعمق بإدارة العمميات توصى الدراسة بما يمى:  إدارة العمميات - ث
في كل قسم أكاديمي وتوفير المخصصات المالية الالزمة  العمل عمى إنشاء مركز إرشادي -

 لتطوير الخدمات التي تقدم لمطالب.
ضرورة عقد لقاءات دورية بين الطمبة ورؤساء األقسام األكاديمية لموقوف عمى مشكالتيم  -

 وأخذ توقعاتيم في الحسبان عند وضع المعايير.
 لخدمات التي تقدم لمطالب. العمل عمى توفير المخصصات المالية الالزمة لتطوير ا -
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: فيما يتعمق بالتركيز عمى الطالب والمجتمع التركيز عمى الطالب والمجتمع الخارجي - ج
 الخارجي توصى الدراسة بما يمي: 

زيادة الوعي بأىمية األنشطة الطالبية لدى الطالب من خالل وسائل اإلعالم والندوات  -
ان متخصصين في وضع الخطة والمحاضرات، والعمل عمى توفير كوادر مؤىمة ولج

لألنشطة الطالبية، وضرورة أخذ النشاط الطالبي بعين االعتبار عند التخطيط لمتعميم 
 الجامعي.

 العمل عمى توفير كوادر مؤىمة ولجان متخصصين في وضع الخطة لألنشطة الطالبية.  -
 يمي:  : فيما يتعمق بتحميل البيانات لمقسم توصى الدراسة بماتحميل البيانات لمقسم - ح

ضرورة توفير نظام معموماتي دقيق بالجامعات يسيل الحصول عمى البيانات المتعمقة بأداء  -
أعضاء ىيئة التدريس، وسن تشريعات منظمة ومشجعة عمى توظيف وسائل التكنولوجيا 

 الحديثة بالجامعات. 
لتي تحث العمل عمى تعزيز وتكثيف مشاركة رؤساء األقسام في البرامج والدورات التدريبية ا -

 عمى استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة العمل باألقسام. 
 نتائج األداء فيما يتعمق بنتائج األداء توصي الدراسة بما يمى: 

ضرورة حّث إدارة الجامعة عمى مواجية المعوقات التي تحّد من اإلنتاجية العممية لعضو  -
والتدريسية لعضو ىيئة التدريس  ىيئة التدريس، وذلك من خالل تقميل األعباء اإلدارية

 بحيث توازن بين أدواره الثالثة )التعميم، اإلنتاج العممي، خدمة المجتمع(.
دعوة وزارة التعميم لمعمل عمى تعديل األنظمة والتشريعات المختمفة المتعمقة بالبحث العممي،  -

ن عمى بحيث تكون أكثر مرونة ومحفزة عمى البحث العممي، تشجيع األعضاء والباحثي
 المشاركة في المؤتمرات الدولية واإلقميمية. 
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 أواًل: المراجع العربية:

 ( ،األنماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام األكاديمية من 6046درادكة، أمجد محمود .)
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرموك، دراسات عربية في التربية، ع 

 .470-414ليرموك، الصفحات من (، جامعة ا2(، ج )20)
 ( أنموذج مقترح إلدارة الجودة الشاممة في الجامعات األردنية العامة، 6002بداح، أحمد .)

(، كمية األميرة عالية الجامعية، جامعة البمقاء 12مجمة اتحاد الجامعات العربية، ع )
 .426 -89التطبيقية، األردن، ص ص 

 ( دور رئيس 6002شرف، صبحى شعبان .) القسم األكاديمي في تنمية قدرات أعضاء ىيئة
التدريس وعالقتو بإنتاجيتيم األكاديمية دراسة حالة بجامعة المنوفية، المؤتمر القومي 

، مركز تطوير التعميم  64الجامعات العربية في القرن -السنوي الثالث عشر
 ، ص6002نوفمبر  68-62جامعة عين شمس، المنعقد في الفترة من  –الجامعي

 .110 -108ص 
 ( دراسة تحميمية لرؤساء األقسام العممية في مؤسسات التعميم العالي"، 6002الكندري نبيمة" .)

 .682 -646(، ص ص2(، العدد )4مجمة كمية التربية، جامعة المنصورة، الجزء )
 ( رؤساء األقسام األكاديميون في القرن الحادي والعشرين: أدوار 4999حربى، منير عبداهلل" .)

(، ص 84(، العدد )42وتحديات متوقعة واحتياجات تدريبية"، مجمة التربية المعاصرة، مج )
 .448 -88ص

 ( إدارة تغيير مؤسسات التعميم العالي العربي نحو جودة 6042اليادي، شرف إبراىيم .)
النوعية وتميز األداء. المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعي، جامعة صنعاء، 

 .208 -612، الصفحات من 44(، العدد 2المجمد )
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 د/ إيواى هحود عبدالعال لطفي                                                           

 
 د/ إيواى هحود عبدالعال لطفي                                                           

 
 د/ إيواى هحود عبدالعال لطفي                                                           

 ( 6008الحربى، محمد بن محمد.) اإلدارة اإلبداعية في مؤسسات التعميم العالي بالمممكة"
 جامعة الممك سعود، الرياض.منشورة، العربية السعودية، نموذج مقترح، رسالة ماجستير غير

 ( آراء القيادات اإلدارية واألكاديمية ن6009الزىراني، نجود .) حو درجة تطبيق الجودة في
ضوء اإلطار العام لمعايير مالكوم بالدريج لمجودة، المممكة العربية السعودية، رسالة 

 ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى.
 ( معايير مقترحة لمجودة التعميمية في ضوء معايير بالدريج لمجودة 6008الشمراني، حامد .)

تعميم العام بالمممكة نموذج مقترح، رسالة دكتوراه غير منشورة، الشاممة في مدارس ال
 كمية التربية، جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية.

 (التميز 6002تشارلز دبميو، وفيرست جولى.)تطبيق  في الجودة النوعية واألداء في التعميم العالي
 .تبة العبيكان لمنشر والتوزيع، الرياضنظام بالدريج في الجامعات والمعاىد، ترجمةعبد ربو، مك

 ( نماذج اإلدارة التعميمية المعاصرة بين 6007باشيوه، حسن عبداهلل والبراورى نزار .)
متطمبات الجودة الشاممة والتحوالت العالمية دراسة مقارنة، ورقة عمل مقدمة في ندوة 

منعقدة في المنامة، وال 64استراتيجية التعميم الجامعي العربي وتحديات القرن الـــ 
 .681 -664مممكة البحرين، ص ص 

 ( أداء رؤساء األقسام األكاديمية 6008الدىشان، جمال عمى والسيسي، جمال أحمد .)
لمسئولياتيم المينية وعالقتو برضا أعضاء ىيئة التدريس عن عمميم، بحث مقدم إلى 

ير أداء الجامعات المؤتمر السنوي الثاني عشر لمركز تطوير التعميم الجامعي، تطو 
العربية في ضوء معايير الجودة الشاممة ونظم االعتماد، جامعة عين شمس، المنعقد 

 .468 – 78ديسمبر، الصفحات من  49-48في الفترة من 
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 ( المشكالت اإلدارية التي تواجو رؤساء األقسام العممية في 6048الطائي، عمر أزىر .)
ات معالجتيا، رسالة ماجستير غير كميات جامعتي بغداد والمستنصرية ومقترح

 منشورة، كمية التربية لمعموم الصرفة )ابن الييثم(، جامعة بغداد.
 ( (. المؤتمر بعنوان )تطمع ورؤيا في نظام التعميم 6009وزارة التعميم العالي والبحث العممي

من  8العالي والبحث العممي في العراق(، إقميم كردستان، العراق، المنعقد في 
 .28 -4ر، الصفحات من ديسمب

 ( تصميم نظام تقويم األداء االستراتيجي لمجامعات باعتماد 6008سعيد، سناء عبدالرحيم" .)
تقنية بطاقات الدرجات المتوازية " دراسة تطبيقية في جامعة بغداد، كمية اإلدارة 

 واالقتصاد، جامعة بغداد، رسالة دكتوراه غير منشورة. 
 (. تقويم أداء رؤساء األقسام في كميات جامعة 6009دالكريم )الدليمي، منذر والزىيري عب

األنبار من وجية التدريسيين ببغداد ومقترحات لتطوير عمميم، كمية التربية لمعموم 
 اإلنسانية، جامعة األنبار، العراق، رسالة ماجستير غير منشورة.

 ( تطوير نظام تقويم أ6002مسيل، محمود عطا ونافع عبدالمنعم محمد .) داء عضو ىيئة
التدريس بالجامعات المصرية في ضوء خبرة بعض الجامعات األخرى، مجمة التربية، 

 .428-48(،ص ص48(، العدد)9السنة التاسعة، مج ) الجمعية المصرية لمتربية المقارنة،
 ( ممارسة رؤساء األقسام العممية لميارات العالقات 6046حرب، محمد خميس حرب .)

( 4(، ع )66انية بجامعة اإلسكندرية، مجمة كمية التربية، مج )اإلنسانية دراسة ميد
 .289-698كمية التربية، جامعة اإلسكندرية، ص ص 

 ( درجة تصور أعضاء ىيئة التدريس لمنمط القيادي الممارس 6046عاشور، محمد عمى .)
من قبل رؤساء األقسام األكاديميين في جامعة اليرموك، مجمة جامعة دمشق، مج 

 .290-288(، جامعة اليرموك، األردن، ص ص 2) (، ع68)
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 ( الدورة المشتركة مع األكاديمية العالمية لمتدريب، بغداد، آذار.6041جامعة بغداد .) 
 ( القيادة اإلدارية التحول نحو النموذج العالمي، ط6008القحطاني، سالم .)مكتبة الممك 6 ،

 فيد الوطنية، الرياض.
 ( إدار 6001محمد صالح، محمد .).ة الموارد البشرية عرض وتحميل، دار الحامد، عمان 
 ( ستة سيجما وأساليب حديثة أخرى في إدارة 6009القزاز، إسماعيل إبراىيم وآخرون .)

 الجودة الشاممة، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عّمان، األردن. 
 ( إدارة الجودة الشاممة وخدمة العم6008الدرادكة، مأمون سميمان .) .الء، دار البيان، عمان 
 ،(. إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي )دراسة استطالعية 6004ىديل كاظم سعيد )سعيد

لعينة من أساتذة وأساتذة كميتي اإلدارة واالقتصاد جامعتي بغداد والمستنصرية(، 
 رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة إلى كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد. 
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