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Third International Conference on Technical Sciences (ICST2020), 28 – 30  November 2020, Tripoli - Libya 

 )الواقع واألفاق المستقبلية( 
أثر إدارة الجودة الشاملة على األداء الوظيفي
  

  (تطبيقية على جامعة الزاوية )دراسة

  للعلوم العالي المركز تدريس هيئة عضو

 

 هذه مجتمع َتكّون الزاوية،بجامعة  الوظيفي األداء على الشاملة الجودة إدارة أثر بيان هدفت الدراسة إلى الملخص: 

 (150)حجمها بسيطة عشوائية عينة اختيار تم حيث اإلدارية، مستوياتهم بجميع بالجامعة العاملين جميع من الدراسة

باستخدام برنامج الحزم االحصائية  أكدت التحليل االحصائي استبانة، (144للدراسة) الصالحة االستبانات عدد بلغ موظف

  ،  spss.( ،0.774كرومباخ( لالستبيان المستخدم بالدراسة )الفا بأن معدل الثبات ) (،SPSSللعلوم اإلنسانية )

 . وقد اعتمد الباحثان عينة عشوائية

 

مشاترك   الطاب،  علا  الاركةاا المساامر  الايساة  العلةات  اإلدارة الاااا  الشاتمل   الجاددة إدارة: الكلمات  المتاتيةا 

 .الدظةتي األداء العتملة  

 محمد    عطية د. أحمد 
AhmedAtea722@gmail.com 

   الزاويةبجامعة  تدريس هيئة عضو

 aishahadei6@gmail.com د. عائشة الهادي محمد أبوعبدهللا
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 مقدم  : - 1

 نتيجاة مساتقرة غيار أوضااعا اليوم المؤسسات تعيش

 البيئاة فاي يومياا تحادث التايوالتغيارات  للتطاورات

 العولماة، ،المنافساة حادة كاشتداد الخارجية والداخلية

 وتكنولوجيا السريع التكنولوجي التقدم التجارة، حرية

 توجهاات إلاى باإلضافة  الخ... واالتصال المعلومات

 حاول مجملهاا فاي تدور جديدة سلوكيات نحو الزبائن

 أكثار المحايط أصاب  حياث والوقات، والتكلفاة الجودة

 نحو السعي المؤسسات على يفرض وحيوية ديناميكية

 علاى إرضااء العمال خالل من وذلك والتفوق، التميز

 باالجودة تتميز وخدمات سلع بتقديم واحترامه الزبون

 تازداد التحاديات هاذه وأماام .رغباتاه تحقياق أجل من

 أو األساالي  تحاديث فاي والتفكيار االرتقااء أهمياة

 أعماال المؤسساات، تساين   فاي اإلدارياة المقارباات

 مواجهاة فاي وعلمياة منهجياة أساس إلاى تستند بحيث

  الشاملة الجودة إدارة مقاربة ومنها المتقلبة الظروف

 التاي المهمة اإلدارية المفاهيم من الشاملة الجودة تعد

 تمكان التاي والمبااد  األفكار من مجموعة على تقوم

 أداء ممكان، أفضال تحقيق من طبقتها إذا مؤسسة أي

 مباد  تطبيق على العمل عليها لزاما أصب  فقد ولهذا

 الزباون لمطالا  أجال االساتجابة مان الشااملة الجودة

 المنتجات من العديد بين المفاضلة بإمكانه صار الذي

 فالجودة أنواعها،و بأشكال المتعددة المقدمة والخدمات

 ساعيا تنتهجاه للمؤسساة وهاماا ضاروريا سلوكا باتت

 .باستمرار ترقيتهو األداء وتطوير لتحسن   منها

 عملية هي للعاملين الوظيفي األداء تقييم عملية تعدو 

 التي اإلدارية أهم العمليات من أذ تعتبر ومعقدة، هامة

 لتشامل التقيايم موضاع األفاراد نطااق تأثيرهاا يتعاد 

 .المنظمة أعمال جميع

 مواردهاا تنمياة علاى الياوم المؤسساات تعمالحياث 

 العنصار باعتباار منهاا، البشارية خاصاة المتاحاة

 ومقيااس والتخلاف، التقادم باين الفيصال هاو البشاري

 العملياة فاي األساساي ألناه المحاور الفشال أو للنجاا 

 وتطوير تنمية تحدي أمام المؤسسات هذهو اإلنتاجية،

 العاملاة القاو  وقادرات إمكانياات اساتغالل وترشايد

 بكفااءة الوظيفياة بأعبائهاا القياام مان لتاتمكن داخلهاا

 فاالجودة وبالتاالي.والتمياز التفاوق ، لتحقياق وفعالياة

 المؤسساات لنجاا  األساساية المرتكازات مان الشاملة

 باين عالقة قوياة وجود من التجار  أثبتته لذا خاصة

 تحساين وباين الشااملة الجاودة إدارة فلسافة ترسايخ

     الوظيفي. األداء

ولهااااذا نجاااااد أن إدارة الجااااودة الشااااااملة لهااااا تاااااأثير 

واضااااااا  علاااااااي األداء الاااااااوظيفي للعااااااااملين ،أذ ان 

االفاااراد يعتبااارون مااان أهااام ماااوارد المنظماااة، حياااث 

انهااااا ال تسااااتطيع تحقيااااق أهاااادافها اال عاااان طريااااق 

اعااااادادهم وتاااااوجيههم بالشاااااكل المناسااااا ، لتطاااااوير 

 وتحسين أدائهم الوظيفي.

 :الدراس  مشكل  1 – 1 

تعاني الجامعات الليبية بصفة عامة من تدني  

مستويات الجودة سواء على المستو  التعليمي أو 

تؤكده الدراسات السابقة التي  الوظيفي، وهذا ما

دراسة )  اجريت على البيئة الليبية في هذا الجان 

م بعنوان : مد  إمكانية  2014زهير صال  حبايبى

قتصاد جامعة تطبيق إدارة الجودة الشاملة بكلية اال

دارسة عز الدين مختار فرج غميض  وطرابلس، 

( بعنوان : صعوبات تطبيق فلسفة ادارة 2011)

من وجهة نضر  الجودة الشاملة بالجامعات الليبية

 هلل عبدا-الدبر  خليفة اعضاء هيئة التدريس ، عمار

 بعنوان : إدارة( 2012)،  خميس احمد فرغلى
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التربية  كليات في تطبيقها وإمكانية الشاملة الجودة

يتض  ذلك من خالل حصول و ،  طرابلس بجامعة

الليبية على تراتي  متأخرة بين الجامعات  الجامعات

 .العربية والعالمية حس  التصنيف الدولي للجامعات

كدليل  (11393)العالميالتصنيف جامعة الزاوية 

 .على تدني الجودة بها

الدراسااة الحاليااة وتأسيسااا  علااى مااا ساابق فااإن مشااكلة 

  تتلخص في محاولة اإلجابة على التساؤل اآلتي:

اإلدارة  لاااا )ا بأبعتدهات الشاتمل  الجددة دارةإ أثرمت 

  الطااب، علا  لاركةاا  االمساامر لايساة العلةات  ا

بجتمعاا   الاادظةتي األداء علاا مشااترك  العااتملة   

   ؟الاادة 

  :الدراس  فرضةت  2 – 1

ل حاول مشاكلة الدراساة قمناا التسااؤ على لإلجابة     

 :التالية الفرضياتبصياغة 

 :الرئةسة  الترضة  :أدال

 الشااملة الجودة إلدارة إحصائية داللة ذو أثر يوجد  -

، المسااتمر لتحساايناإلدارة العليااا، ا لتاازامابأبعادهااا )

 األداء على( مشاركة العاملين ،الطال  على لتركيزا

 الزاوية. بجامعة الوظيفي

 :التالية الفرعية الفرضيات منها وينبثق

 :الترعة  الترضةت  :ثتنةت

 العلياا اإلدارة اللتازام إحصاائية داللاة ذو أثار يوجد -

 .بجامعة الزاوية الوظيفي األداء على

 على المستمر للتحسين إحصائية داللة ذو أثر يوجد -

 .بجامعة الزاوية الوظيفي األداء

 الطاال  علاى للتركيز إحصائية داللة ذو أثر يوجد -

 .بجامعة الزاوية الوظيفي األداء على

 على العاملين لمشاركة إحصائية داللة ذو أثر يوجد -

 .بجامعة الزاوية الوظيفي األداء

 :الدراس  أهداف 3 – 1

اخاتالف  بياان فاي يكمان للدراساة األساساي الهادف

 الوظيفي األداء على الشاملة الجودة إدارة أثرمستو  

األهاداف الفرعيااة خاالل  ماان وذلاك الزاوياةبجامعاة 

 : التالية

التعرف على مستو  تطبيق إدارة الجودة الشااملة  -1

 .بالمنظمة قيد الدراسة

التعاارف علااى مسااتو  األداء الااوظيفي للعاااملين  -2

 .بالمنظمة قيد الدراسة والعوامل المؤثرة فيه

 :الدراس  أهمة  4 – 1

 يتسام لموضاو  تناولهاا فاي الدراسة هذه أهمية تكمن

 التعلايم مؤسساات فاي يظهار أخاذ والاذي بالحداثاة،

 إدارة نظاام وهاو أال ،المتقدماة العاالم دول فاي العالي

 لهااتتناو فاي أيضاا   تهااأهمي تبرز كما الشاملة، الجودة

 ،الجامعاات الليبياة فاي الشاملة الجودة إدارة موضو ل

 تحقيق عن المسئولة العلمية المؤسسات أهم باعتبارها

 بااالمؤهالت المجتمااع تمااد والتااي الشاااملة، التنميااة

 .ومشروعاتها التنمية خطط لتنفيذ الالزمة

 إدارات مان لكال مهماة الدراساة هاذه وبالتاالي تعاد

 ويتوقاع المجاال، هاذا فاي ليبيا والبااحثين الجامعة في

 على العتماداوذلك ب اقتراحها، يمكن التي للتوصيات

 إدارات تسااعد أن ،الدراساةستصال اليهاا  نتاائجال

 األهميااة إلقاااء ىعلاا تطبيقهااا فااي حالااة الجامعااة

 في المطلوبة بمستو  الجودة العالقة ذات للمؤشرات

 .الجامعي التعليم
 

 :الدراس  يددد 5 – 1

 علااى الدراساة ت: اقتصارالحادود الموضاوعية – 1

 الشااملة الجاودة إدارة :باين المتغيارين العالقاة دراساة

دراساة المكانياة حادود ال تمات حياث ،الوظيفي واألداء

 .في جامعة الزاوية
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 الزاوية.جامعة  المكانية:الحدود  – 2

أجرياااااات هااااااذه الدراسااااااة :  الحاااااادود الزمانيااااااة - 3
 م.2020 – 2019خالل سنة 

 

  اإلجرائة :الاعرةتت   6 – 1

 المفااهيم ابارز أحاد هاي الجاددة الشاتمل  :إدارة  -1

 تغييارات إحاداث علاى تعمالالتاي  الحديثاة اإلدارياة

 وفاي فلسافتها المنظماة عمال أسالو  فاي جذرياة

 جمياع فاي شااملة تحسايناتإجاراء  بهادف وأهادافها،

 المواصافات ماع يتفاق الاذي بالشاكل العمال مراحال

 سابيل فاي العماالء، ماع رغباات والمتفقاة المحاددة

 إساعادهم، العماالء أو إرضاء إلى فقط ليس الوصول

خاااالل الفعااال تقاااديم سااالع أبهاااارهم ماان  إلاااى وإنمااا

 [1] وخدمات ال يتوقعونها .

يعنااي جهااد الموظااف وأداءه فااي  الاادظةتي: األداء- 2

وقيااس األداء  العمل،العمل أي سلوك الفرد في مجال 

الاااوظيفي هاااو عملياااة إصااادار حكااام علاااى قيماااة أداء 

وسلوكهم الوظيفي يهادف إلاى رفاع كفااءتهم  العاملين،

 [2]" في القيام بأعباء الوظائف التي يشغلونها.
 

  الدراس : منهج 7 – 1

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي 

يقااوم بوصااف الظاااهرة قيااد الدراسااة وجمااع البيانااات 

وتحليلهااا، حيااث اسااتخدمت صااحيفة االسااتبيان كااأداة 

 لجمع البيانات.

  :البةتنت  جمع أستلة، 8 – 1

حياث اتجاه الباحثاان فاي معالجاة  الثانوية:المصادر  -

اإلطار النظاري للدراساة إلاى مصاادر الثانوياة والتاي 

تتمثاال فااي الكتاا  والمراجااع العربيااة واألجنبيااة ذات 

واألبحاااث والدراسااات السااابقة  والاادوريات، العالقااة،

وشاابكة المعلومااات  الدراسااة،التااي تناولاات موضااو  

 اإلنترنت.الدولية 

لمعالجااااة الجواناااا  التحليليااااة  األوليااااة:المصااااادر  -

لموضاااو  البحاااث لجاااأ الباحثاااان إلاااى جماااع البياناااات 

 للدراسااة،األوليااة ماان خااالل االسااتبانة كااأداة رئيسااة 

 .ووزعت على العاملين بجامعة الزاوية محل الدراسة

 

 النظري: الجتن،- 2

 الشتمل : الجددة إدارة متهد  1 – 2

اإلداري حاول  الفكار فاي المختصاينلاف رراء اخت لقاد

مصطل  إدارة الجاودة الشااملة كغياره مان الكثيار مان 

 بااااأن [4] . ويضاااايف[3]المصااااطلحات االقتصااااادية 

المفاهيم المتعلقة بالجودة وإدارتها تختلف تبعاا  للمياول 

واالتجاهااات واالفكااار الخاصااة بالباااحثين والمنظاارين 

أنه وإن تشاابهت تعااريف  [5]مجالها . بينما يري في 

إدارة الجااودة الشاااملة إال أنهااا تختلااف حساا  النظاار 

  لألبعاد المهمة التي يري أنها تحقق الجودة الشاملة .

 [6] عرفها( كما TQMفإدارة الجودة الشاملة )

المواه   بتحريك األعمال ألداء تعاوني شكل "بأنها

والقدرات لكل من العاملين واإلدارة لتحسين اإلنتاجية 

والجودة بشكل مستمر مستخدمة فرق عمل من خالل 

المقومات األساسية الثالثة لنجاحها وهي : االشتراك 

في اإلدارة ، التحسين المستمر للعمليات ، استخدام 

أن إدارة الجودة الشاملة هي  [7]ويبين ، فرق العمل 

مجموعة من المباد  والطرق المنظمة وفق 

استراتيجية شاملة تهدف إلى تعبئة المؤسسة من أجل 

تحقيق هدفها األسمى ، والذي هو إرضاء العمالء 

 وبأقل التكاليف . 
تعناااي التطاااوير والمحافظاااة علاااى إمكانياااة  فاااتإلدارة:

. مساااتمرالمؤسساااة مااان أجااال تحساااين الجاااودة بشاااكل 
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معناهااا الوفاااء بالمتطلبااات وتجاوزهااا )أي  :والجااودة

تجاوزها إلى إرضاء العميل من خالل تالفاي العياو  

 الشااتمل  : األولااى للعمليااة(.والنقااائص ماان المراحاال 

تعني إشاراك جمياع العااملين فاي المؤسساة ، والبحاث 

عن الجودة في أي مظهر من مظاهر العمال بادءا  مان 

يااال ، وانتهااااء بتقاااويم التعااارف علاااى احتياجاااات العم

فاإدارة  [8]إلياه رضاه عن السلع أو الخدمات المقدمة 

الجودة الشاملة هي تطاور مساتمر بالعملياات اإلدارياة 

، وذلااك بمراجعتهااا وتحليلهاااا والبحااث عاان الوساااائل 

والطااااارق لرفاااااع مساااااتو  األداء ، وتقليااااال الوقااااات 

إلنجازهاااا باالساااتغناء عااان الوظاااائف عديماااة الفائااادة 

وغياار الضاارورية للمسااتفيد ، لتخفاايض التكلفااة ورفااع 

مراحاال التطااوير مسااتو  الجااودة باالسااتناد فااي جميااع 

 . [9]على متطلبات واحتياجات العمل 

 .الشتمل  الجددة إدارة أهداف 2- 2

 ترغا  التاي دافهاأل من عدد الشاملة الجودة إلدارة

 معرفاة عليهاا يج  والتي برقيقها في ؤسسةمال إدارة

هذه األهداف في االتجاه الصحي  وتنفيذها  إدارة كيفية

 ااعتمادها خاالل مان ؤسسةمال المناس . إنفي الوقت 

 مان العديد لتحقيق تسعى الشاملةالجودة  إدارة لفلسفة

  :[10]في النقاط التالية  تلخيصها يمكن دافهاأل

* تخفيض تكااليف اإلنتااج : حياث أن الجاودة الشااملة 

تقااوم علااى نظاام تساايريه لتخطاايط اإلنتاااج وفقااا ألسااس 

تلبيااة حاجااات ورغبااات  -فينااة تساااهم فااي التكاااليف .

الزباااائن والمساااتهلكين : وذلاااك بإنتااااج وتقاااديم سااالع 

وخااادمات مطابقاااة للمواصااافات ولحاجاااات ورغباااات 

الزبااائن والمسااتهلكين ، مااع مسااايرة تطوراتهااا هااؤالء 

تحقيق الميازة التنافساية  -وتغيراتها مع مرور الزمن .

للمؤسساااة فاااي األساااواق العالمياااة : ذلاااك أن تحقياااق 

الهاادفين السااابقين للجااودة الشاااملة يساااهم فااي تعزيااز 

قاادرة المؤسسااة علااى تحقيااق الجااودة ، مااع تخفاايض 

ا ، وبالتااالي األسااعار دون أن يااؤثر ذلااك علااى أرباحهاا

تقليل الوقت الاالزم  -تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة 

إلنجااز المهماات للعمياال : فااإلجراءات التاي وضااعت 

قاد ركازت من قبل المؤسسة إلنجاز الخادمات للعميال 

على تحقياق األهاداف ومراقبتهاا وبالتاالي جااءت هاذه 

اإلجراءات طويلة وجامدة فاي كثيار مان األحياان مماا 

  على العميل .أثر سلبا 

 أبعتد ادارة الجددة الشتمل : 2-2 

رضا العمالء يمثال المحاور  عل  العمبء: الاركةا-1

األساسي إلدارة الجودة الشااملة، وعلياه فاأن المنظماة 

تسعى باستمرار إلى تحقيق رضا العماالء فاي الاداخل 

والخااارج، وهاام المسااتفيدون ماان الخاادمات ماان خااالل 

 متميز.تقديم خدماتهم بشكل 

تعبياار عاان ممارسااات ال  هااو المسااامر: الايسااة -2

فاااي مختلاااف أوجاااه عمااال  نهاياااة لهاااا مااان التحساااينات

 ياادرك،الهاادف منهااا بلااوا الكمااال الااذي ال  المؤسسااة،

فحاجاات ورغباات العميال  إليه،فيستمر ويدوم السعي 

 باستمرار.وتوقعاته متغيرة 

السعي لبلاوا رضاا الطاال   الطب،:عل   الاركةا-3

وتحقيق توقعاته ورغباته واعتباره شريكا ألناه يسااهم 

 القرار.في عملية اتخاذ 

العااملين وتعناي مشااركة جمياع  العتملة : مشترك -4

العماال فااي أنشااطة الجااودة ماان خااالل فاارق  المؤسسااة

 القااارارات،فاااي عملياااات التخطااايط واتخااااذ  لمسااااهمة

حيث أن هاذه المشااركة تنماي رو  المهاارة واإلبادا  

والثقااااة فااااي الاااانفس والمؤسسااااة وبالتااااالي االلتاااازام 

 تحقيقها.باألهداف والتفاني في سبيل 
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 :الدظةتي األداء متهد  2-3

 وجهاات بااختالف الاوظيفي األداء مفااهيم اختلفات لقاد

ينظار  من فهناك وظيفة، كل ومتطلبات الباحثتين نظر

 لمهاراتاه الفارد اساتخدام "أناو علاى الاوظيفي لاألداء

 وظيفياة بأنشاطة للقياام وخبراتاه ومعلوماتاه وقدراتاه

 [9]، "التنظيمية األهداف مع تتفق نتائج إلنجاز معينة

 بالسرعة الوظيفي يرتبط األداء أن ير  من وهناك  

 التعااون، ماد  اإلنجااز، للوقات، الكافء واالستغالل

 فااي والدقااة نوعيتااه األداء، حجاام التخطاايط،

 كثيارة تعااريف إعطااء ومناه يمكان .الاخ....اإلنجااز

 :يلاي كماا منهاا بعاض باذكر سانكتفي لاألداء الاوظيفي

 أفاراد لمؤسساة أداء "أناه علاى الاوظيفي األداء يعرف

 لاىع قاادر اساتراتيجي ماورد اعتباارهم الاذين يمكان

 خاالل مان التنافساية األفضالية وتحقياق القيماة صانع

 درجة تحقيق إلى يشير "وهو .}11{مهاراتهم  يرتسي

 يعكاس ماا وهاو الفارد، لوظيفاة المكونة المهام وإتمام

 ."الوظيفاة متطلباات بهاا الفارد يشابع أو التاي الكيفياة

 و باألنشطة الفرد قيام" بأنه أيضا يعرف كما ، [12]

 ، ويعرفاه عملاه، منهاا يتكاون التاي المختلفاة المهاام

 يتحادد السالوك ذلاك وأن العامال، لسلوك تفاعل "بأنه

 [13]“ المؤسسة في العامل وقدرات جهد بتفاعل

 الدظةتي: األداء دأهمة  متهد  4 – 2  

 أهمية بالغاة من لألداء لما نظرا .األداء متهد  :أدال

 الباحثين اهتمام من وافرا قسطا أخذ فقد المؤسسة لد 

لم  أنه إال له، شامل و تعريف دقيق تقديم حاولوا الذين

 محادد لاألداء، مفهاوم حاول إجماا  إلاى التوصال ياتم

 سانكتفي ، لاذلك باه الخاصاة نظاره وجهاة واحد فلكل

 .باألداء المتعلقة المفاهيم هذه أهم بذكر

 أن يمكن القاول الدظةتي : األداء أهمة  5 – 2

 تمارساه الاذي النشااط طبيعاة كانات أياا المؤسسة حياة

 قااموا بأعماالهم فاإذا العااملين فيهاا، أداء علاى تتوقاف

لاه  والمخطاط المطلاو  الوجاه علاى وأنجزوا مهاامهم

من قبل اإلدارة ، فإن هذا سيقود المؤسسة نحو تحقيق 

 كاان ما إذا و.والتوسع والنمو كالبقاء أهدافها المنشودة

 عاائق سيشاكل فإناه المطلاو ، المساتو  دون األداء

 فاإن وعلياه أهادافها المؤسساة فاي تحقياق أماام كبيار

 أي تتاألف :يلاي  فيماا تتمثال الاوظيفي األداء أهمياة

 وتناتج للوجاود حتاى تخارج مراحال عادة مان عملياة

   أنهاا كماا لهاا، المصاممة وتحقياق األهاداف منتجاات

 الابعض بعضاها ماع تتفاعال ماوارد عادة حتااج إلاىت

 العملياة تكاون وقاد أهادافها، جديادة تحقاق ماادة لتناتج

 غيار أو الصاناعي، اإلنتااج عملياات ملموساة مثال

 المجااالت فاي الخادمات تقاديم عملياات مثال ملموساة

 وهاو للعملياة، الرئيساي هاو المكاون واألداء المختلفة،

 العنصار (باإلنساان مارتبط ألناه منهاا الحاي الجازء

 الخاام الماواد وتحاول العملياة يادير الاذي) البشاري

 ياتم مادياة، قيماة ذات مصانعة ماواد إلاى) الماوارد)

 الماوارد التاي قيماة مان أعلاى بقيماة للمساتهلك بيعهاا

 العنصار ) إنتاجية( وعمل جهد وقيمة فيها، استخدمت

 ثباات كلفاة فاإن وعلياه الارب ، تحقاق وباذلك البشري،

 نصال البشري يجعلنا العنصر إنتاجية وتفعيل الموارد

 وأقل قدرة أفضلو فعالية بأفضل المؤسسة أهداف إلى

 كبيارة أهمياة الاوظيفي لألداء [14] ربحا  وأكثر كلفة

 والتقادم النجاا  تحقياق تحااول مؤسساة أي داخال

 التاي األنشاطة جمياع لمحصالة النهاائي الناتج باعتباره

 النااتج هاذا كاان فاإذا المؤسساة، أو الفارد بهاا يقاوم

 لنجاا  المؤسساة واضاحا مؤشارا يعد ذلك فإن مرتفعا

 استقرارا أكثر تكون فالمؤسسة .وفعاليتها واستقرارها

ثام  ومان العاملين متميزا، أداء يكون حين بقاء وأطول

 المؤسساة إدارة اهتماام أن عاام بشاكل القاول يمكان
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 العااملين اهتماام عاادة يفاوق األداء بمساتو  وقيادتهاا

 داخال تنظيماي مستو  أي في األداء فإن ثم بها، ومن

 لقادرات انعكاساا يعاد ال منهاا جازء أي وفاي المؤسسة

 لقادرات انعكااس هاو بال المرؤوساين فحسا  ودوافاع

األداء  أهمية ترجع كما أيضا، والقادة الرؤساء ودوافع

 حياتهاا بادورة ارتباطاه إلاى للمؤسسة بالنسبة الوظيفي

 االنطاالق، مرحلاة( فاي المتمثلاة المختلفة مراحلها في

 والفخار، السامعة االساتقرار، واالساتمرارية، البقااء

 المؤسساة قادرة أن إذ ) الريادة مرحلة وأخيرا   التميز،

 في والدخول النمو مراحل من ما مرحلة على تخطي 

 األداء مساتو  علاى يعتماد إنماا تقادما أكثار مرحلاة

 [15]الوظيفي بها  

  :الستبق  الدراست  6 – 2

لعربياة التاي جعلات اهناك العدياد مان الدراساات       

من الجودة مبحثا لهاا، وقاد نمات هاذه الدراساات نماوا 

يفرضااه العصاار المعرفااي للقاارن الواحااد والعشاارين 

والذي يفرض التمسك بأسبا  الجودة، لتحقيق مرامي 

 وأهدافها.المجتمعات المعاصرة 

  .العربة  الدراست 
 

  بعناوان 2010 الادعاس أحماد هللا عباد دراساة - 1

الماالي  األداء تحساين في وأثرها الشاملة الجودة إدارة

 التجارياة المصاارف مان عيناة فاي تطبيقياة دراساة

 إشاكالية لمعالجاة الباحاث محاولاة مان فاي." األردنية

 لماا مان األداء علاى الشااملة الجاودة إدارة أبعااد تاأثير

 علااى ماوز  اساتبيان 200 تحليلاه لبياناات خاالل

 الباحاث خلاص األردنياة، التجارياة باالبنوك العااملين

 كل بن   معنوية ذات داللة ارتباطية عالقات وجود إلى

 المساتمر، التحسان   العلياا، اإلدارة التازام( أبعااد مان

 تحسان  و ) العااملين مشااركةو  المطلوباة المعلوماات

 .األردنية التجارية المصارف في المالي األداء

 "بعناوان 2014 المعمار ساليمان وساام دراساة - 2

الجامعاات  فاي الماوظفين باأداء الشااملة الجاودة عالقة

 إلاى الدراساة هاذه وهادفت." غازة قطاا  الفلساطينية

 األداءو الشاملة الجودة إدارة بن   العالقة على التعرف

 الفلساطينية العاملين في الجامعات لإلداريين الوظيفي

 الجاودة إدارة تطبياق درجة أن وتوصلت غزة بقطا 

غيار  غازة بقطاا  الفلساطينية الجامعاات فاي الشااملة

 الوظيفي األداء مستو و  % 68,8   ويقدر مرتفع

 توجاد وأناه % 68,27 بنسابة ومرتفاع   ايجاابي،

 الشاملة الجودة إدارة مجاالت قوية لكل طردية عالقة

  ) غزة ( الفلسطينية الجامعات في

 تطبياق متطلباات"بعناوان بالجبال نادياة دراساة - 3

البشارية  الماوارد تسايير فاي الشااملة الجاودة إدارة

  فاي دكتاوراه رساالة ،"الجزائرية الصناعية بالمؤسسة

 العلاوم ،كلياة التسايير علاوم تخصاص التسايير، علوم

 التساايير ، جامعااة و التجاريااة وعلااوم االقتصااادية

 الباحثة قامت )غير منشورة( 2014/ 2013بسكرة،

 دالماوار تساين   فاي المسااهمة العوامال عان بالبحاث

الشااملة،  الجاودة إدارة تطبيق في المساهمة و البشرية

 مؤسسااات ثااالث التطبيقيااة الدراسااة هااذه شااملت

 الساميد إنتااجو  القما  طحان لقطاا  تابعاة جزائرياة

 العوامل أن وهو التالية النتائج توصلت إلىو الدقيق،و

 اإلداري ، الاتمكن   و المشااركة هاي نظرياا الحاسامة

 توصالتو .الجاودة علاى التادري  المعاارف، تسايير

 هاذه فاي الشااملة الجاودة إدارة تطبياق أن الباحثاة

 باالتركيز تعلاق فيماا عالياة بمساتويات جاء المؤسسات

 زباائن بوجاود وعي دون من الخارجين   على العمالء

 .داخلين  

 :نبعنوا  2018 والجبالي الفارسي( دراسة  – 4

 العمانية الجامعات في ةلالشام الجودة إدارة أثر
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 جامعتي حالة دراسة  :التنافسية القدرة ىلع الخاصة

 .ونزو  صحار

 تطبيق  واقع ىلعالتعرف  إلى هذه الدراسة سعت
 العمانية الجامعاتالتزام  ومدى ةلالشام الجودة إدارة

 التنافسية، القدرة ىلع تأثيرها ومدى اهبتطبيق الخاصة
 البيانات لجمع للدراسة كأداة االستبانة ماستخدا مت

ًا يضم ضالعين في فرد  (220) البالغ الدراسة لمجتمع
داريين   )أكاديميين العماني العالي مجال التعليم في وا 

الجامعتين ( . توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 
أن الجامعات العمانية الخاصة تلتزم بتطبيق مبادئ 

وأن  العاملين ، نظر من وجهه ةلالشام الجودة إدارة
التزام الجامعات العمانية الخاصة  بتطبيق مبادئ 

 يؤثر إيجابا على القدرة التنافسية. ةلالشام الجودة إدارة
( بعناااوان 2019) دراساااة أحماااد عطياااة محماااد – 5

إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها في ضوء ثقافاة 

 هاذه وهادفت الغرباي،اإلدارة التنظيمية بجامعة الجبل 

 الجودة إدارة تطبيق إمكانية على لتعرفا إلى الدراسة

بجامعااة  التنظيميااةثقافااة اإلدارة  ضااوء فااي الشاااملة

 :اهمهاا نتاائج إلاى لدراسةا توصلت وقدالجبل الغربي 

 لثقافاة إحصاائية داللاة ذو أثار وجود الدراسة أظهرت

 حياث التعليمياة، اإلدارة جاودة على التنظيمية اإلدارة

 .رخر مؤثر يؤثر لم ما %( 27.9) األثر نسبة بلغت

 
 Maria PALOU OLIVER) 2012) راسة -6

J.J. MONTAÑO M.J.  بعنوان: 

Qualité et contexte actuel: le rôle des 

systèmes d’assurance qualité (AQ) 

et les perspectives d'avenir des 

systèmes d'assurance qualité dans 

les universities espagnoles".    

تحلياال واقااع تطبيااق نظااام  :تهاادف هااذه الدراسااة إلااى

الجامعااات اإلساابانية ماان خااالل  ضاامان الجااودة فااي

 مسؤولي الجودة بالجامعات محال الدراساة، استجوا 

ن وجااود إ -توصاالت هااذه الدراسااة إلااى نتااائج أهمهااا :

الجامعااات وعاان تطااور  خاليااا لضاامان الجااودة بهااذه

لوحادات  وظائفها وتنوعها من مجرد تاوفير معلوماات

إلاى الساهر علاى التطبياق  التقيايم الداخلياة والخارجياة

المسااتمر لنظااام ضاامان الجااودة، كمااا كشاافت الدراسااة 

المعوقااات والمتطلبااات، نااذكر  عاان وجااود جملااة ماان

مساااؤول  -فاااي بعاااض الحااااالت  -منهاااا عااادم وجاااود 

للتحدياااد الااادقيق لسياساااة  لضااامان الجاااودة، والحاجاااة

ووضاع اإلجاراءات،  الجودة وأهدافها والحاجة لتحديد

في إدارة الجاودة، والحاجاة  ونقص األفراد المختصين

للماوارد التكنولوجيااة، كمااا أظهارت الدراسااة أّن نظااام 

أحااد أهاام العناصاار التااي تضاامن  ضاامان الجااودة يعااد

لمؤسسات التعليم العاالي اإلسابانية التكياف بنجاا  ماع 

 . للتعليم العالي الفضاء األوروبي

 .الستبق  الدراست  اقةة  1 – 3
 الدراساات مان العيناة لهاذه استعراضانا خاالل مان

 الجودة إدارة موضو  تناول أغلبها أن نالحظ السابقة

 أنوا  من واحد نو  أو عنصر على وتأثيرها الشاملة

 هاذا تطبياق باين العالقاة رباط حااول من فمنها األداء

 طار  مان ومنهاا الاوظيفي، األداء تحساين و النظاام

 مان تحساينها وكيفياة اإلنتاجياة الكفااءةرفاع  إشاكالية

 الدراسات عن دراستنا وتتميز ، الشاملة الجودة خالل

 الشااملة الجاودة إدارة العالقة بين تختبر بأنها السابقة

 مفاهيمه طر  على تقتصر لم التيو الوظيفي واألداء

 يمياز تقييماه وماا طارق تناولات بال وحسا  النظرياة

 والتاي األداء باإدارة المتعلاق الجانا  الدراساة هاذه

 .التساييرية األدبياات فاي الحديثاة المفااهيم مان تعتبار

 علاى الشااملة الجاودة إدارة أبعااد مد  تأثير ودراسة
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 باعتبارهاا الزاوياة،بجامعاة  الاوظيفي األداء مساتو 

 اهتماماا تاولي التاي ليبياا فاي المؤسساات مان أهام

 .أهدافها لتحقيق الشاملة بالجودة

 :المةدانة الدراس   3 – 3
  للدراس :أداة جمع البةتنت  البام  

 
ستخدم الباحثان االستبيان لغرض تحقيق أهداف أ

الدراسة فقاما بتصميم استمارة استبيان واشتملت على 

أثر إدارة الجودة الشاملة على األداء  متغيرين لبيان

 الزاوية.الوظيفي بجامعة 

ويتكون من  :إدارة الجددة الشتمل  المساقل:الماغةر -

محور التزام اإلدارة العليا،  كالتالي: هيمحاور  أربع

 الطال ،محور التركيز على  المستمر،التحسين  ،محور

 العاملين.محور مشاركة 

تكون المحور من يو ي:الاتبع: األداء الدظةت الماغةر- 

( 19( فقرات. وكانت إجمالي أسئلة االستبيان )9)

 أسئلة.( 9األداء الوظيفي ) سؤاال ،

 الايلةل اإليصتئي دمعتلج  البةتنت  4 – 3
 

بعد ترميز البيانات تم إدخالها إلى الحاس  اآللاي إلجاراء 

العمليااات اإلحصااائية الالزمااة لتحلياال البيانااات باسااتخدام 

الحاااااازم اإلحصااااااائية للعلااااااوم  اإلحصااااااائي،البرنااااااامج 

 Statistical Package forSocial))االجتماعياة 

Sciences ) ومختصاااره )SPSS  النساااخة الثانياااة

الخماسااي فااي  والعشاارون وتاام اسااتخدام مقياااس ليكاارت

أسئلة االساتبيان، حياث كاان متوساط القيااس مسااويا إلاى 

( لإلجابااات 5، 4، 3،  2،  1( وهااو متوسااط القاايم )3)

 الخمسة.

 أستلة، الايلةل اإليصتئي للبةتنت : 2 – 3
نحتاااااج فااااي بعااااض األحيااااان إلااااى حسااااا  بعااااض 

المؤشاارات التااي يمكاان االعتماااد عليهااا فااي وصاااف 

الظااااااااهرة مااااااان حياااااااث القيماااااااة التاااااااي تتوساااااااط

القاايم أو تنااز  إليهااا القاايم، وماان حيااث التعاارف علااى 

مد  تجانس القيم التي يأخذها المتغيار، وأيضاا ماا إذا 

كااان هناااك قاايم شاااذة أم ال. واالعتماااد علااى العاارض 

البياني وحدة ال يكفى، لذا فإنناا بحاجاة لعارض بعاض 

المقاااييس اإلحصااائية التااي يمكاان ماان خاللهااا التعاارف 

البحث، وكاذلك إمكانياة على خصائص الظاهرة محل 

مقارنااة ظاااهرتين أو أكثاار، وماان أهاام هااذه المقاااييس 

مقاييس النزعاة المركزياة والتشاتت، وقاد تام اساتخدام 

 : اآلتي

  لتحدياااد عااادد التكااارارات،  :الاداةعااات  الاكرارةااا

والنساابة المئويااة للتكاارار التااي تتحصاال عليااه كاال 

إجماااالي التكااارارات، وذلاااك إجاباااة، منساااوبا إلاااى 

 لتحديد األهمية النسابية لكال إجاباة ويعطاي صاورة
الدراساااة علاااى  مجتماااعأولياااة عااان إجاباااة أفاااراد 

يساتعمل  المادسط اليساتبي: - العبارات المختلفة.

لتحديااد درجااة تمركااز إجابااات المبحااوثين عاان كاال 

محااور ، حااول درجااات المقياااس، وذلااك لمعرفااة 

ن محااااور ماااد  تاااوفر متغيااارات كااال محاااور مااا

لتحدياااد  :المادسااط اليساااتبي الماارج  -الدراسااة.

 :االنيااراف المعةااتري -.مقياااس التاادرج الخماسااي
لقيااااااس تشاااااتت يساااااتخدم االنحاااااراف المعيااااااري 

 -اإلجابات ومد  انحرافها عن متوسطها الحسابي.

: ( One Sample T – test)اباتر ااي اخ

 لتحديد جوهرية الفروق بين متوسط استجابة أفاراد
( فااااااي المقياااااااس 3ومتوسااااااط القياااااااس ) العينااااااة

لتحدياد العالقااة بااين  : معتماال االرابااتط -.الخماساي

كاااال محااااور ماااان محاااااور االسااااتبيان وإجمااااالي 

 االستبيان.
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 وتم ذلك من خالل االسابةت :صدق فقرا  
حيث إن صدق المحكمين يعاد  :الميكمة أدالً: صدق 

ماان الشااروط الضاارورية والالزمااة لبناااء االختبااارات 

والمقاااييس والصاادق ياادل علااى مااد  قياااس الفقاارات 

للظاااهرة الماااراد قياساااها، وان أفضاال طريقاااة لقيااااس 

الصااادق هاااو الصااادق الظااااهري والاااذي هاااو عااارض 

حكم على الفقرات المقياس على مجموعة من الخبراء 

صااالحيتها. وقااد تحقااق صاادق المقياااس ظاهريااا  ماان 

خاالل عارض الفقارات علااى مجموعاة مان المحكمااين 

المتخصصين ، وقد تم األخذ في نظار االعتباار جمياع 

.المالحظاااااات التاااااي قااااادمت مااااان قبااااال المحكماااااين

لبناتئي لكال ميادر ما  صادق االاساتق ا :ثتنةتً 
 ميتدر الدراس 

محااااور الدراساااة ( معامااال االرتبااااط باااين 1جااادول )
 وإجمالي االستبيان

 العـبــــــــــارات ت
معامللللل  

 االرتباط

قيملللللللللللللل  

الدالللللللللللل  

 اإلحصائي 

1 
إلتززززززززززز           

  لعليا
0.533 0.000 

2 
 لتحسززززززززززززززززززززي  

  لمستم 
0.425 0.000 

3 
 لت كيززززز   لززززز  

  لطالب
0.407 0.000 

4 
مشزززززززززززززززززززززززا ك  

  لعاملي 
0.694 0.000 

 0.000 0.706  أل  ء  لوظيفي 5

( أن قيماااة معامااال 1قاااد بينااات النتاااائج فاااي الجااادول )

االرتباط بين إجمالي االستبيان ومحور )التازام إلدارة 

(، وباااين إجماااالي االساااتبيان 0.533العلياااا( تسااااوي )

(، وباين 0.425ومحور )التحسين المستمر( تساوي )

االسااتبيان ومحااور )التركيااز علااى الطااال ( إجمااالي 

(، وبااين إجمااالي االسااتبيان ومحااور 0.407تساااوي )

(، وباين إجماالي 0.694)مشاركة العاملين( تسااوي )

االساااااااتبيان ومحاااااااور )األداء الاااااااوظيفي( تسااااااااوي 

وكاناااات قاااايم الداللااااة اإلحصااااائية دالااااة  (،0.706)

حيث كانات قايم  0.05إحصائيا  عند مستو  المعنوية 

 (. 0.05لة اإلحصائية جميعها أقل من ) الدال
 

وهااو االتساااق فااي نتااائج المقياااس إذ يعطااي : الثباات 

النتاائج نفساها بعاد تطبيقاه مارتين فاي زمناين مختلفاين 

على اإلفراد نفسهم، وتم حسا  الثبات بطريقة معامل 

 ألفا كرونباخ:

   لباستق الداخلي:معتمل )ألتت
إن معامل ألفا يزودنا بتقادير جياد فاي أغلا  المواقاف 

وتعتمد هذه الطريقة علاى اتسااق أداء الفارد مان فقارة 

إلى أخر ، وأن قيمة معامل ألفا للثبات تعد مقبولة إذا 

 ،( واقاااال مااااان ذلااااك تكااااون منخفضاااااة0.6كاناااات )

والسااتخراج الثبااات وفااق هااذه الطريقااة تاام اسااتخدام 

وقااااد  ( اسااااتمارة،144البااااالغ عااااددها )اسااااتمارات 

إلاى  0.653تراوحت قيم معامل الفا للثباات ماا باين )

وبلاااغ معامااال الثباااات إلجماااالي االساااتبيان ( 0.849

ذات  إنهااا معااامالت(، وبالتااالي يمكاان القااول 0.774)

ماد عليها في االعت داللة جيدة ألغراض البحث ويمكن

 .النتائجتعميم 

 

 

 



 

178 

  
ICTS32830112020-AF12013 

 

 ( يوض  معامل الفاكرونباخ للثبات2الجدول رقم )

 مجامع البيث دالعةن  المخاترة:

يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في جامعة 

( فردا ، وقد اعتمد 230والبالغ عددهم )الزاوية، 

 كريسي معادلة الباحثان عينة عشوائية تم حسابها من

 الرياضية التالية:

  
)1()1(

)1(
22

2

PPXNd

PPNX
n




  

144
)5.01(5.0*841.3)1230(05.0

)5.01(5.0*230*841.3
2






 

 2قيمة كا X2يمثل حجم العينة ،  nحيث إن 

حجم مجتمع الدراسة  Nالجدولية لمستو  المعنوية ، 

ترمز إلى تقدير نسبة أفراد المجتمع الذين  Pالكامل، 

الدقة المطلوبة  dيملكون الخاصية المدروسة ، 

 .للنسبة

( 144حجم العينة المطلو  ال يقل عن )أي أن  

، ولضمان الحصول على العدد المطلو  قام مفردة

( استمارة وتم لحصول على 150الباحثان بتوزيع )

 %(.96)وبنسبة  ( استمارة صالحة للتحليل144)

الدصف اإليصتئي إلجتبت  أفراد عةن  
 البيث يس، ميتدر البيث: 

لتحديد درجة الموافقة على كل فقرة من فقرات 

المحاور وعلى كل محور من محاور االستبيان، تم 

(، فإذا كانت قيمة الداللة T-Testاستخدام االختبار )

( وقيمة متوسط االستجابة 0.05اإلحصائية أقل من )

(، تكون درجة 3أكبر من قيمة متوسط القياس )

الموافقة مرتفعة، وإذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية 

( وقيمة متوسط االستجابة أقل من 0.05أقل من )

(، تكون درجة الموافقة 3قيمة متوسط القياس )

قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من  وإذا كانتمنخفضة، 

 ، فإن درجة الموافقة تكون متوسطة.0.05

الماغةر المساقل )إدارة الجددة الشتمل      -أدالً:
دةشمل )الااا  اإلدارة العلةت  الايسة  المسامر  

 الاركةا عل  الطب،  مشترك  العتملة  

 الااا  اإلدارة العلةت  -الميدر األدل:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

      لعزبززززززززززا  ت ت
 معامل ألفا  لفق  ت

 0.693 5         لعليا  لت    1

 0.653 5  لتحسي   لمستم  2

 لت كي   ل   3
  لطالب

4 0.791 

 0.682 5 مشا ك   لعاملي  4

 0.849 9  أل  ء  لوظيفي 5

 0.774 28 إجمالي  الستبيا 
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ونتائج التحليل  ( التوزيعات التكرارية5جدول رقم )
 لفقرات محور التزام اإلدارة العلياالوصفي 

 

( إن درجة 5لقد بينت النتائج في الجدول رقم )

( فقرات من فقرات 4الموافقة كانت مرتفعة على )

، في حين كانت درجة التزام اإلدارة العليامحور 

االتفاق منخفضة على باقي فقرات هذا المحور، 

وتبين أن متوسط االستجابة إلجمالي المحور يساوي 

أن ( و3( وهو أكبر من متوسط القياس )3.5)

(، ولتحديد معنوية هذه الفروق 0.5الفروق تساوي )

فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي صفرا  

  وتشير إلى معنوية الفروق 0.05وهي أقل من 

دهذا ةدل عل  أ  مسادى الااا  اإلدارة العلةت كت  

 تً.مراتع

 الايسة  المسامر  -الميدر الثتني:
ونتائج التحليل  ( التوزيعات التكرارية6جدول رقم )

 لفقرات محور التحسين المستمرالوصفي 

 

( إن درجة 6لقد بينت النتائج في الجدول رقم )

( فقرات من فقرات 4الموافقة كانت مرتفعة على )

، في حين كانت درجة التحسين المستمرمحور 

 هذا المحور، االتفاق منخفضة على باقي فقرات

وتبين أن متوسط االستجابة إلجمالي المحور يساوي 

( وأن 3( وهو أكبر من متوسط القياس )3.45)

(، ولتحديد معنوية هذه 0.45الفروق تساوي )

الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي 

وتشير إلى معنوية  0.05صفرا  وهي أقل من 

  دهذا ةدل عل  أ  مسادى الايسة  الفروق

 تً.المسامر كت  مراتع

 
  

سط الفقرة ت
ملتو

ا
 

جح
املر

لة  
دال

ة ال
يم

ق
ئية

حصا
اإل

 

جة
لدر

ا
 

1 
تؤم          لعليا بأهمي  

 مرتفع  0.000 4.37 إ      لجو    لشامل  .

2 

تخصص  لجامع  مو    
مالي  وبش ي  لتحسي  

  لجو    لشامل 
 مرتفع  0.000 3.54

3 
تعم  إدارة الجامع  على 

نشر ثقاف  الجودة في جميع 

 مستوياتها اإلداري .

 مرتفع  0.000 3.55

4 
توجد لدى الجامع  أهداف 

واضح   وخطط  استراتيجي 

 لتنظيم الجودة الشامل .

 مرتفع  0.000 3.42

5 

الهيك  التنظيمي الحالي 

للجامع  يتناسب مع 

متطلبات إدارة الجودة 

 الشامل .

 منخفض  0.002 2.65

 مرتفع 0.000 3.50 أجمالي المحور

سط الفقرة ت
ملتو

ا
 

جح
املر

لة  
دال

ة ال
يم

ق
ئية

حصا
اإل

 

جة
لدر

ا
 

1 
يسززززززز ل  لتحسزززززززي   لمسزززززززتم  

 التصزززال بزززي  كليزززات  لجامعززز  
 .لتطبيق  لجو    لشامل 

 مرتفع  0.000 4.18

2 

تسززززتخ   جتززززايم  لتقززززوي   أل  ء 
     ي فززي إجزز  ء ت  لتحسززي  

  لمستم  .
 مرتفع  0.000 3.58

3 
تحافظ الجامع  على عقد ندوات 

رات لتأكيلللللد مفهللللللو  ومحاضللللل

 .الجودة الشامل 

 مرتفع  0.001 3.38

4 
تللدريب  تحللرا الجامعلل   علللى

العللامليو وتطللويرهم فللي مجللا  

 إدارة الجودة الشامل  .

 مرتفع  0.000 3.50

5 
يتم إنجاز األعما  المطلوب  فلي 

 والمناسللب بأقلل الوقللا المحللدد 

 األخطاء .

 منخفض  0.000 2.63

 مرتفع 0.000 3.45 أجمالي المحور
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 الاركةا عل  الطب،  -الميدر الثتلث:
 

ونتائج التحليل  ( التوزيعات التكرارية7جدول رقم )
 لفقرات محور التركيز على الطال الوصفي 

( إن درجة 7لقد بينت النتائج في الجدول رقم )

الموافقة كانت مرتفعة على فقرتين من فقرات محور 

، في حين كانت درجة االتفاق التركيز على الطال 

منخفضة على  فقط، وكانتمتوسطة على فقرة واحدة 

باقي فقرات هذا المحور، وتبين أن متوسط االستجابة 

( وهو أكبر من 3.35إلجمالي المحور يساوي )

(، 0.35( وأن الفروق تساوي )3متوسط القياس )

ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة 

اإلحصائية لالختبار تساوي صفرا  وهي أقل من 

دهذا ةدل عل  أ    وتشير إلى معنوية الفروق 0.05

 تً.كت  مراتع الاركةا عل  الطب،مسادى 
 

 العتملة  مشترك الرابع: الميدر 
ونتائج التحليل  ( التوزيعات التكرارية8جدول رقم )

 لفقرات محور مشاركة العاملينالوصفي 

( إن درجة 8لقد بينت النتائج في الجدول رقم )

( فقرات من فقرات 3الموافقة كانت مرتفعة على )

، في حين كانت درجة االتفاق العاملينمشاركة محور 

متوسطة على باقي فقرات هذا المحور، وتبين أن 

( 3.35متوسط االستجابة إلجمالي المحور يساوي )

( وأن الفروق 3وهو أكبر من متوسط القياس )

(، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن 0.46تساوي )

قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي صفرا  وهي 

  دهذا ةدل وتشير إلى معنوية الفروق 0.05ل من أق

 تً.كت  مراتع مشترك  العتملة عل  أ  مسادى 

    

 

 الفقرة ت

سط
ملتو

ا
جح 

املر
لة  
دال

ة ال
يم

ق
ئية

حصا
اإل

 

جة
لدر

ا
 

1 
يت   لعمل  ل  حل  لمشكالت 

 مرتفع  0.000 4.31 .بالجامع  تو جه  لطالب لتي 

2 

تحتفظ إ      لجامع  ببياجات 
ومعلومات كامل  و قيق  في 

  لمجاسب. لوقت 
 متوسط  0.168 3.15

3 
تضع إدارة الجامع   األنشط  

 الطالبي  ضمو أولوياتها .
 مرتفع  0.000 3.42

4 
تراعي الجامع  ميو  الطلب  عند 

القبو  والتنسيب حسب اللوائح 

 المعمو  بها .

 منخفض  0.000 2.53

 مرتفع 0.000 3.35 أجمالي المحور

سط الفقرة ت
ملتو

ا
 

جح
املر

لة  
دال

ة ال
يم

ق
ئية

حصا
اإل

 

جة
لدر

ا
 

1 
تهلتم إدارة الجامعلل  بالتة يلل  العكسللي  

اللللللللواردة ملللللللو الملللللللو فيو وتقبللللللل  

 مقترحاتهم لتطبيق الجودة الشامل .

 مرتفع  0.000 4.32

2 
تعمللل  الجامعللل  عللللى إ لللرا  جميلللع 

العامليو بكاف  المستويات في عمليات 

 تحسيو جودة العم  .

 مرتفع  0.001 3.33

3 
تهتم الجامع  بالعم  بروح الفريق في 

كافلل  مسللتوياتها اإلداريلل  فللي عمليلل  

 تحسيو جودة العم  .

 متوسط  0.160 3.15

4 
تمللنح اإلدارة فر لل  للعللامليو إلبللداء 

رأيهللللم فللللي األعمللللا  الموكللللل  إللللليهم 

 واتخاذ القرارات الناجح  .

 مرتفع  0.000 3.49

5 
تشللللجع اإلدارة علللللى أو يسللللود جللللو 

التعللللللللاوو الجمللللللللاعي بلللللللليو اإلدارة 

 والعامليو بها .

 متوسط  0.953 2.99

 مرتفع 0.000 3.46 أجمالي المحور
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 -One Sample T)( نتائج اختبار 9ول رقم )ج

test) إدارة الجودة الشاملة إلجمالي محور 

 

فإن  ولتحديد مستو  تطبيق إدارة الجودة الشاملة  

( أظهرت أن متوسط 9النتائج في الجدول رقم )

( وهو 3.45االستجابة إلجمالي المحور يساوي )

( وأن الفروق تساوي 3أكبر من متوسط القياس )

(، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة 0.45)

الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي صفرا  وهي أقل 

ا ةدل عل  دهذوتشير إلى معنوية الفروق،  0.05من 

كت   اطبةق إدارة الجددة الشتمل أ  مسادى 

 .مراتعتً 

 

 الماغةر الاتبع )األداء الدظةتي  -ثتنةتً:
( إن درجة 10لقد بينت النتائج في الجدول رقم )

( فقرات من فقرات 4الموافقة كانت مرتفعة على )

، في حين كانت درجة االتفاق األداء الوظيفيمحور 

وكانت منخفضة على   ( فقرات،4متوسطة على )

باقي فقرات هذا المحور، وتبين أن متوسط االستجابة 

( وهو أكبر من 3.25إلجمالي المحور يساوي )

(، 0.25( وأن الفروق تساوي )3متوسط القياس )

ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة 

 اإلحصائية لالختبار تساوي صفرا  وهي أقل من

   دهذا ةدل عل  أ الفروقوتشير إلى معنوية  0.05

 .مسادى االداء الدظةتي كت  مراتعت

 

 

ونتائج التحليل  ( التوزيعات التكرارية10جدول رقم )
 لفقرات محور األداء الوظيفيالوصفي 

 

 

 

 

 

 

 

 احملــــــــــــور

بي
حلسا

ط ا
وس

املت
ئية 

حصا
 اإل

اللة
الد

 

م
ى 

ستو
يق

طب
الت

 

 مراتع 0.000 3.45 إدارة الجددة الشتمل 

 الفقرة ت

سط
ملتو

ا
جح 

املر
لة  
دال

ة ال
يم

ق
ئية

حصا
اإل

 

جة
لدر

ا
 

1 
يزززززؤ ي موظفزززززو   لجامعززززز  أ مزززززال   

 مرتفع  0.000 4.06 بكفاء   أثجاء  ل و    ل سمي .

2 
يلت    لموظفو  بأ  ء و جبزات   وفزق 

 مرتفع  0.000 3.57 . معايي   لجو    لشامل 

3 
تقللللد  الجامعلللل  للجهللللات المختصلللل  

تقارير دوريل  لتوضليح مسلتوى أداء 

 مو فيها  .

 متوسط  0.142 3.17

4 
معلللد  مسلللتوى األداء اللللو يفي فلللي 

الجامعلل  تحقللق لهللا مراتللب عليللا بلليو 

 الجامعات .

 متوسط  0.823 2.97

5 

تعمللللل  الجامعللللل  عللللللى تطلللللوير أداء 

مو فيها ملو خلال  التحضلير والقيلا  

بالللللدورات التدريبيلللل  لتحقيللللق األداء 

 األفض  .

 منخفض  0.017 2.75

6 
تشجع الجامع  على تلوفير المهلارات 

والقدرة لمو فيها ألج  ح  مشلكالت 

 اليومي .

 متوسط  0.708 3.04

7 
الجملاعي تشجع الجامع  عللى العمل  

ال ي يساعد على رفع مستوى الجهلد 

 المب و  في العم .

 مرتفع  0.019 3.23

8 

تتوفر للدى ملو في الجامعل  الدافعيل  

للعملل  خللارق أوقللات الللدوا  الرسللمي 

ملللللو أجللللل  إنجلللللاز بعللللل  األعملللللا  

 المطلوب  منهم.

 مرتفع  0.021 3.25

9 
إيجلللاد عالقلللات إنسلللاني  جيلللدة داخللل  

 بيئ  العم  مما يحسو األداء الو يفي 
 متوسط  0.110 3.18

 مرتفع 0.000 3.25 أجمالي المحور
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 :اخابتر الترضةت  5 – 3
الختبار صحة فرضيات الدراسة تم استخدام 

ارتباط بيرسون الختبار جوهرية العالقة بين إدارة 

الجودة الشاملة واألداء الوظيفي، فتكون العالقة 

طردية إذا كانت قيمة معامل االرتباط موجبة وتكون 

عكسية إذا كانت قيمة معامل االرتباط سالبة، وتكون 

ئية( إذا كانت قيمة العالقة معنوية )ذات داللة إحصا

، وتكون غير 0.05الداللة اإلحصائية أقل من 

معنوية اذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من 

0.05. 

 إدارة الجودة الشاملة على األداءولتحديد أثر 

الوظيفي، سيتم استخدام تباين االنحدار لبيان نسبة أثر 

ل المتغير المستقل على المتغير التابع عن طريق معام

التحديد، وسيتم تأكيد نسبة األثر عن طريق البرنامج 

 Bath analysis versionاإلحصائي المرئي )

22.) 

الترضاااة  الرئةساااة : ةدجاااد أثااار معنااادي ذد داللااا  

إيصااااتئة  لااااشدارة الشااااتمل  علاااا  األداء الاااادظةتي 

 مع  قةد الدراس .تبتلج

الترضة  الترعة  األدل : ةدجد أثر معندي ذد دالل  
اإلدارة العلةت بتلجتمع  عل  األداء  اللااا إيصتئة  

 الدظةتي بتلجتمع  قةد الدراس .
 

(: نتائج تباين االنحدار لتحديد أثر التزام 11جدول )
 اإلدارة العليا بالجامعة على األداء الوظيفي

 

( وجود 11أظهرت النتائج في الجدول رقم )

عالقة معنوية بين التزام اإلدارة العليا بالجامعة 

واألداء الوظيفي، حيث كانت قيمة معامل االرتباط 

(، وقيمة الداللة اإلحصائية تساوي 0.236وتساوي )

وتشير إلى معنوية  0.05وهي أقل من ( 0.004)

العالقة بين المتغيرين أي إن التزام اإلدارة العليا 

 بالجامعة يرفع من مستو  األداء الوظيفي.

ولتحديد أثر التزام اإلدارة العليا على األداء 

(، 0.004قيمة الداللة اإلحصائية )الوظيفي، فإن 

وجود أثر ، وهذا يدل على  0.05وهي أقل من 

 اإلدارة العليا  اللتزامي ذو داللة إحصائية معنو

 

 

 

 

 

 

وكانت قيمة  بالجامعة على األداء الوظيفي،

( وهي تشير إلى أن ما نسبته 0.056) حديدمعامل الت

األداء الوظيفي يعود إلى %( من التغيرات في 5.6)

التزام اإلدارة العليا بالجامعة ما لم يؤثر مؤثر أخر، 

ةدجد أثر ) الترعة  األدل لذا ةا  قبدل الترضة  

اإلدارة العلةت  اللااا معندي ذد دالل  إيصتئة  

بتلجتمع  عل  األداء الدظةتي بتلجتمع  قةد 

  .الدراس 

الترضة  الترعة  الثتنة : ةدجد أثر معندي ذد دالل  
إيصتئة  للايسة  المسامر عل  األداء الدظةتي 

 بتلجتمع  قةد الدراس .
 

 

 

 

معتمل 

 االرابتط

قةم  الدالل  

 اإليصتئة 

نسب  

 األثر

0.236 0.004 5.6% 
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 (: نتائج تباين االنحدار لتحديد أثر التحسين 12جدول )
المستمر على األداء الوظيفي

 

( وجود 12) أظهرت النتائج في الجدول رقم

عالقة معنوية بين التحسين المستمر واألداء الوظيفي، 

(، 0.183حيث كانت قيمة معامل االرتباط وتساوي )

( وهي أقل 0.028وقيمة الداللة اإلحصائية تساوي )

وتشير إلى معنوية العالقة بين المتغيرين  0.05من 

ر يرفع من مستو  األداء أي إن التحسين المستم

يد أثر التحسين المستمر على األداء ولتحد الوظيفي.

(، 0.028قيمة الداللة اإلحصائية )الوظيفي، فإن 

وجود أثر ، وهذا يدل على  0.05وهي أقل من 

معنوي ذو داللة إحصائية للتحسين المستمر على 

وكانت قيمة معامل التحديد   األداء الوظيفي،

%( من 3.4( وهي تشير إلى أن ما نسبته )0.034)

األداء الوظيفي يعود إلى التحسين في التغيرات 

لذا ةا  قبدل الترضة  المستمر ما لم يؤثر مؤثر أخر، 

ةدجد أثر معندي ذد دالل  إيصتئة  ) الترعة  الثتنة 

للايسة  المسامر عل  األداء الدظةتي بتلجتمع  قةد 

  الدراس 

الترضة  الترعة  الثتلث : ةدجد أثر معندي ذد دالل  

عل  الطب، عل  األداء الدظةتي إيصتئة  للاركةا 

 بتلجتمع  قةد الدراس .

(: نتائج تباين االنحدار لتحديد أثر التركيز 13جدول )
 على الطال  على األداء الوظيفي

معتمل 

 االرابتط

قةم  الدالل  

 اإليصتئة 

نسب  

 األثر

0.13 0.12 1.7% 

( عدم 13)أظهرت النتائج في الجدول رقم 

وجود عالقة معنوية بين التركيز على الطال  

واألداء الوظيفي، حيث كانت قيمة معامل االرتباط 

(، وقيمة الداللة اإلحصائية تساوي 0.13وتساوي )

وتشير إلى عدم  0.05( وهي أكبر من 0.12)

معنوية العالقة بين التركيز على الطال  واألداء 

 الوظيفي.

ى الطال  على األداء ولتحديد أثر التركيز عل

(، وهي 0.12قيمة الداللة اإلحصائية )الوظيفي، فإن 

وجود أثر ، وهذا يدل على عدم  0.05أكبر من 

معنوي ذو داللة إحصائية للتركيز على الطال  على 

لذا ةا  رفض الترضة  الترعة   األداء الوظيفي،

ةدجد أثر معندي ذد دالل  إيصتئة  للايسة   "الثتلث 

 عل  األداء الدظةتي بتلجتمع  قةد الدراس "المسامر 

ةدجد أثر معندي ذد دالل   ال)وقبول نقيضها 

إيصتئة  للايسة  المسامر عل  األداء الدظةتي 

 (.بتلجتمع  قةد الدراس 

 
 
 

الترضة  الترعة  الرابع : ةدجد أثر معندي ذد دالل  

األداء الدظةتي إيصتئة  لمشترك  العتملة  عل  

 بتلجتمع  قةد الدراس .

معتمل 

 االرابتط

قةم  الدالل  

 اإليصتئة 

نسب  

 األثر

0.183 0.028 3.4% 
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(: نتائج تباين االنحدار لتحديد أثر مشاركة 14جدول )
 العاملين على األداء الوظيفي

معتمل 
 االرابتط

قةم  الدالل  
 اإليصتئة 

نسب  
 األثر

0.249 0.003 6.2% 

( وجود 14أظهرت النتائج في الجدول رقم )

معنوية بين مشاركة العاملين واألداء الوظيفي،  عالقة

(، 0.249حيث كانت قيمة معامل االرتباط وتساوي )

( وهي أقل 0.003وقيمة الداللة اإلحصائية تساوي )

وتشير إلى معنوية العالقة بين المتغيرين  0.05من 

أي إن مشاركة العاملين ترفع من مستو  األداء 

 الوظيفي.

عاملين على األداء الوظيفي، ولتحديد أثر مشاركة ال

(، وهي أقل من 0.003حصائية )قيمة الداللة اإلفإن 

وجود أثر معنوي ذو داللة ، وهذا يدل على 0.05

 العاملين على األداء الوظيفي، إحصائية لمشاركة

( وهي تشير إلى 0.062التحديد )وكانت قيمة معامل 

األداء %( من التغيرات في 6.2أن ما نسبته )

الوظيفي يعود إلى مشاركة العاملين ما لم يؤثر مؤثر 

ةدجد  "لذا ةا  قبدل الترضة  الترعة  الرابع أخر، 

أثر معندي ذد دالل  إيصتئة  لمشترك  العتملة  

 .عل  األداء الدظةتي بتلجتمع  قةد الدراس "

ةدجد أثر معندي ذد دالل  الترضة  الرئةسة : 

شتمل  عل  األداء الدظةتي إيصتئة  إلدارة الجددة ال

 قةد الدراس بتلجتمع  

(: نتائج تباين االنحدار لتحديد أثر إدارة 15جدول )
 الجودة الشاملة على األداء الوظيفي 

( وجود عالقة 15أظهرت النتائج في الجدول رقم )

معنوية ذات داللة إحصائية بين إدارة الجودة الشاملة 

واألداء الوظيفي، حيث كانت قيمة معامل االرتباط 

(، وقيمة الداللة اإلحصائية تساوي 0.356)

وتشير معنوية العالقة  0.05( وهي أقل من 0.001)

 لمتغيرين.بين ا

ولتحديد أثر إدارة الجودة الشاملة على األداء 

(، 0.001قيمة الداللة اإلحصائية )الوظيفي، فإن 

وجود أثر وهذا يدل على  ،0.05وهي أقل من 

معنوي ذو داللة إحصائية إلدارة الجودة الشاملة على 

التحديد ، وكانت قيمة معامل األداء الوظيفي

%( 12.7( وهي تشير إلى أن ما نسبته )0.127)

الداء الوظيفي يعود إلى إدارة من التغيرات في 

لذا ةا  قبدل الجودة الشاملة ما لم يؤثر مؤثر أخر، 

ةدجد أثر معندي ذد دالل  )الترضة  الرئةسة  

إيصتئة  إلدارة الجددة الشتمل  عل  األداء الدظةتي 

   قةد الدراس بتلجتمع  

معتمل 
 االرابتط

قةم  الدالل  
 اإليصتئة 

نسب  
 األثر

0.356 0.001 12.7% 
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 :الناتئج  6 – 3

بعد تحليل البيانات التي تم جمعها، فإن الدراسة توصلت 

 إلى ما يلي:

اإلدارة  اللتزاموجود أثر معنوي ذو داللة إحصائية  .1

فقد تبين إن ، العليا بالجامعة على األداء الوظيفي

 التزام اإلدارة العليا يؤثر بنسبة 

 .%( في األداء الوظيفي ما لم يؤثر مؤثر رخر5.6)

أوضحت الدراسة وجود أثر معنوي ذو داللة  .2

إحصائية للتحسين المستمر على األداء الوظيفي، 

%( 3.4ة )فقد تبين إن التحسين المستمر يؤثر بنسب

 في األداء الوظيفي ما لم يؤثر مؤثر رخر.

أظهرت الدراسة عدم وجود أثر معنوي ذو داللة  .3

إحصائية للتركيز على الطال  على األداء الوظيفي 

 بالجامعة.

إحصاائية  الدراسة وجود أثر معناوي ذو داللاةبينت  .4

لمشاركة العاملين على األداء الوظيفي، فقد تباين إن 

%( فااي األداء 6.2تااؤثر بنساابة )مشاااركة العاااملين 

 الوظيفي ما لم يؤثر مؤثر رخر.

وجاااود أثااار معناااوي ذو داللاااة الدراساااة أوضاااحت  .5

إحصائية إلدارة الجودة الشاملة على األداء الوظيفي 

%( فااي األداء الااوظيفي مااا لاام 12.7يااؤثر بنساابة )

 يؤثر مؤثر رخر.

أظهرت الدراسة ارتفا  مستو  التزام اإلدارة العليا  .6

سااين المسااتمر والتركيااز علااى الطااال  وكااذلك والتح

 مشاركة العاملين بالجامعة

بيناااات الدراسااااة ارتفااااا  مسااااتو  األداء الااااوظيفي  .7

 بالجامعة.

 الادصةت  : - 4
بعد تحليل البيانات التي تم جمعها وبناء  على النتائج التي 

 تم التوصل إليها، فإن الدراسة توصي باآلتي:

إنجااااز األعمااال المطلوباااة فاااي الحاارص علاااى  .1

 .األخطاء والمناس  بأقلالوقت المحدد 

ضرورة االحتفاظ بالبيانات والمعلومات الكاملة  .2

والدقيقة والرجو  إليها عند الحاجة لهاا فاي أي 

 وقت.

مياااول الطلباااة عناااد القباااول ضااارورة مراعااااة  .3

 .والتنسي  حس  اللوائ  المعمول بها

الفريق في كافة ضرورة االهتمام بالعمل برو   .4

مسااتوياتها اإلداريااة فااي عمليااة تحسااين جااودة 

 .العمل

علاى أن يساود جاو التعااون الجمااعي  الحرص .5

 .بين اإلدارة والعاملين بها

الجامعة للجهات المختصة ضرورة أن تقدم  .6

 .تقارير دورية لتوضي  مستو  أداء موظفيها

تطوير أداء موظفيها من خالل العمل على  .7

الدورات التدريبية لتحقيق التحضير والقيام ب

 .األداء األفضل

 المراجع -5

 ،" البشارية الماوارد إدارة " (،2009) وصافي عمار ، عقيلي [1]

 عمان زهران، مؤسسة

( ، إدارة الجااااودة الشاااااملة وخدمااااة 2008الدرادكااااة مااااأمون ) [2]

العماااالء ، الطبعاااة األولاااى ، دار صااافاء للنشااار والتوزياااع ، عماااان 

 األردن.

 ،إباراهيم أحماد / اإلدارة التعليمياة باين النظرياة والتطبياق  أحمد [3]

 ف.  2002 اإلسكندرية: ،مكتبة المعارف الحديثة 

المفهوم والنظرياات والمبااد   التنظيم:( 1997العبيدي ، قيس ) [4]

 ، اإلسكندرية ، مطابع رويال.

تطبيااااق نمااااوذج إداري إلدارة (. 2012العضاضااااي ،سااااعيد ) [5] 

وقاائع الماؤتمر العرباي  العاالي.الجودة الشاملة فاي مؤسساات التعلايم 

 الثاني لضمان جودة التعليم العالي . الجامعة الخليجية ، البحرين .

، دار ( ، إدارة الجاااااودة الشااااااملة 2013عيشااااااوي ، أحماااااد ) [6] 

    الحامد للنشر والتوزيع ،عمان، األردن. 

( ، أثاااار إدارة الجااااودة الشاااااملة 2016، أمياااار عماااار ) صااااال  [7]

كاساااتراتيجية لتطاااوير األداء األكااااديمي بجامعاااة الطاااائف ، وقاااائع 

المااؤتمر العربااي السااادس لضاامان جااودة التعلاايم ، جامعااة السااودان 

 السودان. للعلوم والتكنولوجيا ، الخرطون ، 

( TQM( ، إدارة الجااودة الشاااملة )2006عيشاااوي ، أحمااد ) [8] 

فااي المؤسسااات الخدميااة ، مجلااة الباحااث ، كليااة العلااوم االقتصااادية 
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( ، جامعاة قاصادي مرباا  ، 04والعلوم التجارية وعلوم التسايير ، )

 الجزائر.ورقلة ، 

( ، إدارة الوقاااات 2012زكااااي عبااااد المعطااااي أبااااو زيااااادة ، ) [9] 

والجااودة الشاااملة وأثرهمااا فااي األداء الااوظيفي، المجلااة األردنيااة فااي 

 .1، العدد  8ة األعمال ، المجلد إدار

( درجااة تحقياق معااايير إدارة 2012، ونااس ) ، عاياادالكنااني  [10]

الجااودة الشاااملة كمااا يراهااا أعضاااء هيئااة التاادريس فااي كليااة التربيااة 

وقائع المؤتمر الثاني لضمان جاودة التعلايم كربالء. الرياضية جامعة 

 البحرين. الخليجية،الجامعة  العالي،

محماااد بااان ساااعيد ، إدارة الجاااودة الشااااملة وعالقتهاااا بالتسااايير  [11]

اسااااتراتيجيات االسااااتراتيجي والتاااادري  ، الملتقااااي الااااوطني حااااول 

فاااي ظااال إدارة الجاااودة الشااااملة كمااادخل لتحقياااق الميااازة  التااادري 

التنافساااية ، كلياااة العلاااوم االقتصاااادية والتجارياااة وعلاااوم التسااايير ، 

 .2009نوفمبر  11/  10جامعة سعيدة ، الجزائر ، 

األنماااااط القياديااااة ( 2004)الشااااريف طااااالل عبااااد الملااااك ،  [12] 

وعالقتهااا باااألداء الااوظيفي ماان وجهااة نظاار العاااملين بإمااارة مكااة 

المكرماااة ، ماااذكرة ماجساااتير فاااي العلاااوم اإلدارياااة ، جامعاااة ناااايف 

 .ليا ، السعودية العربية للعلوم الع

نحاااو تقيااايم فعاااال ألداء الماااورد البشاااري فاااي رابااا  يخلاااف ، [13]

المؤسساااة االقتصاااادية ، دراساااة حالاااة ساااونلغاز ، توزياااع الوساااط ، 

البليدة ، مذكرة ماجستير تسيير منظمات ، كلياة العلاوم االقتصاادية ، 

العلاااوم التجارياااة وعلاااوم التسااايير ، جامعاااة باااومرداس ، الجزائااار ، 

2006  /2007 .[20] 

دور ثقافة المؤسساة ( ، 2015 – 2014)جمعة خير الدين ،  [14]

فااي تحساااين أداء الماااوارد البشااارية بالمؤسساااة االقتصاااادية ، رساااالة 

دكتااوراه علااوم فااي العلااوم االقتصااادية ، كليااة العلااوم االقتصااادية ، 

 .  التجارية وعلوم التسيير ، جامعة بسكرة ، الجزائر

 األداء تقيايم و إدارة (،2013)المحاسانة، محماد إباراهيم [15]

  .األردن عمان، التوزيع، و للنشر جرير دار الوظيفي،

تقيايم األداء المؤسساي فاي الوحادات ( ، 2009)عمار حاماد ،  [16]

الحكومية ، المؤتمر العربي السنوي الثالث حول قيااس وتقيايم األداء 

 .، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ، مصر 

بعنااااوان : مااااد    م(2014) حبااااايبىدراسااااة زهياااار صااااال   [17]

منشاورة  غيار ماجساتير رسالة، إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

 .بكلية االقتصاد جامعة طرابلس

( بعنااوان : 2011دارسااة عااز الاادين مختااار فاارج غماايض ) [18]

صعوبات تطبياق فلسافة ادارة الجاودة الشااملة بالجامعاات الليبياة مان 

منشاورة  غيار ماجساتير رساالة .ريسوجهة نضار اعضااء هيئاة التاد

 .بكلية االقتصاد جامعة طرابلس

 (2012)، خمايس احماد فرغلاى هلل عبادا ،الادبر خليفاة عماار [19]

التربياة  كلياات فاي تطبيقهاا وإمكانياة الشااملة الجودة إدارة"بعنوان : 

لثااني لضامان الماؤتمر العرباي ا إلاى مقادم بحاث ، طارابلس بجامعاة
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