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 ص:ــُملخ

إلى      الدراسة  هذه  اإلدارية  مستوى    تبيانتهدف  المبادئ  توافر 

اإلدارة   الشاملة في  الجودة  إدارة  تطبيق  تُساعد على  التي  األساسية 

زلـيــــــتن،  العامة   مدينة  في  اإلسالمية  األسمرية  أن  بالجامعة  و 

ميدانية،   دراسة  خالل  من  الوصفي  المنهج  هو  المستخدم  المنهج 

ل أساسية  كأداة  االستبانة  على  خاللها  من  الباحث  جمع  أعتمد 

الخماسي كونه يجعل من السهل    Likertالبيانات، كما اعتمد مقياس  

وأُتبِع أسلوب  إجراء العمليات الحسابية على إجابات مفردات العينة،  

ال الشامل  التي  المسح  األساسية  اإلدارية  المبادئ  توافر  مدى  ختبار 

باإلدارة   ميدانية  كدراسة  الشاملة  الجودة  إدارة  تطبيق  على  تُساعد 

اإلسالمية، العا األسمرية  للجامعة  في    مة  الدراسة  مجتمع  وتمثل 

مدينة    عاملينال في  اإلسالمية  األسمرية  بالجامعة  العامة  باإلدارة 

 . عامل( 61زلـيـتن والبالغ عددهم )

الدراسة      هذه  نتائج  أكثر  وأهم  هي:  أن  أهمية  اإلدارية  المبادئ 

التغيير   بأن  والعاملين  القيادات  لدى  قناعة  حياتهم  وجود  من  جزء 

هو   الجماعي  العمل  بأن  العاملين  لدى  اعتقاد  يوجد  وأنه  المهنية، 

الرضا   الجامعة  إدارة  تحقق  أيضاً  الشاملة،  الجودة  إلدارة  داعم 

االجازات والعالوات والخضوع للبرامج   الوظيفي للعاملين من خالل

التدريبية، وكذلك تحرص إدارة الجامعة على االتصال المستمر مع  

اإلدارية  مراك القيادات  لدى  اعتقاد  ويوجد  العلمية،  البحوث  ز 

التحسين   عملية  هو  الشاملة  الجودة  إدارة  جوهر  بأن  بالجامعة 

 المستمر. 

المفتاحية:    الشاملة   الكلمات  الجودة  األسمرية  إدارة  الجامعة   ،

 . زلـيــــــتناإلسالمية، مدينة 

Abstract: 

   This study aims to show the level of availability of 

basic administrative principles that help to apply the 

TQM in public administration at the Islamic University of 

Alasmarya in the city of Zliten, and that the methodology 

used is the descriptive method through a field study, the 

researcher relied on the questionnaire as a basic tool for 

data collection, Likert's five-point scale also makes it  

 

 

 

easy to perform calculations on sample vocabulary 

answers, and a comprehensive survey method was used  

to test the availability of basic administrative principles 

that help to implement TQM as a field study in the 

general administration of the Islamic University of 

Alasmarya, and represents the community in the study of 

employees of the General Administration of Islamic 

University of Alasmarya in the city of Zliten totaling (61) 

factor. 

   The most important results of this study that the most 

important administrative principles are: the conviction of 

leaders and employees that change is part of their 

professional life, and that there is a belief among 

employees that teamwork is supportive of the 

management of total quality, also the university 

administration achieves job satisfaction of employees 

through leave and allowances and subject to programs 

The university administration is keen to maintain 

constant contact with the scientific research centers. 

   Keywords: Total Quality Management, Islamic 

University of Alasmarya, Zliten City.    
 

 دمة ـــــــمق

أداء      تطوير  إلى  سواء  حد  على  الدول  جميع  تسعى 

بها،   العمل  أهم    وأن نظم  يعتبر من  اإلداري  العمل  نظم 

تحقيق  مجال  في  محوري  دور  لها  والتي  العمل،  نظم 

لذ العمل،  ودقة  اإلنتاجية  الدول    لكالكفاءة  هذه  تسعى 

للبحث عن أفضل ُسبل تطوير نظم العمل اإلداري والتي  

، باإلضافة لحرص  إدارة الجودة الشاملةمن بينها تطبيق  

لمؤسساتها والتي   تنظيميال  األداءهذه الدول على تطوير  

وذلك  ي اإلدارية،  األجهزة  ألداء  األساسي  المحرك  عتبر 
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ا مثل  المعاصرة  األساليب  خالل  التصاالت من 

 .والمعلوماتية

حديثة،      إدارية  فلسفة  هي  الشاملة  الجودة  إدارة  إن 

ي الغرب بوصفها أسلوب عمل ووسيلة  نشأت باألساس ف

الربح،   إلى  الهادفة  )اإلنتاجية(  المؤسسات  أداء  لتطوير 

متطلبات   تحقق  الجودة  عالية  منتجات  تقديم  خالل  من 

هذه   ونشر  بتطوير  المهتمين  وإن  عمالئها،  ورغبات 

تطبيقها  إمكانية  أكدوا  اإلداري  الفكر  علماء  من  الفلسفة 

الب مثل  الخدمية  المؤسسات  والمستشفيات  في  نوك 

و حتى تتبنى المؤسسة فلسفة إدارة  واألجهزة الحكومية،  

المتطلبات الالزمة   الشاملة ينبغي عليها أن توفر  الجودة 

،  ثقافة المنظمة، ومشاركة وتحفيز العاملين لذلك، و هي 

والتدريبو التركيز ،  و  بالجودة،  العليا  اإلدارة  التزام 

التخطيط االستراتيجي  و  ،المستمر التحسين، وعلى العمالء

التحليل و  القياس  و  وللجودة،  قبل    ،  األخطاء  منح 

 .وقوعها

وقد تعرضت األدبيات وأمهات الكتب لمفاهيم الجودة    

)اإلنتاجية  المؤسسات   في  تطبيقها  وأساليب  الشاملة 

الجودة  مستويات  أعلى  لتحقيق  وذلك  والخدمية(، 

األدا في  التميز  إلى  والوصول  العميل  ء  وإرضاء 

منهج  هي  الشاملة  الجودة  إدارة  أن  وخاصة  المؤسسي، 

العميل  إرضاء  األساسي  هدفها  متكامل،  وإداري  علمي 

العمل   خالل  من  المؤسسة،  في  والخارجي(  )الداخلي 

 على إستراتيجيات تقوم على تطبيق مفاهيمها األساسية. 

في ضبط     الشاملة  الجودة  إدارة  مهمة  تأتي  هنا  ومن 

الع هذه  إستراتيجيات ومراقبة  األساسية من خالل  مليات 

الجودة، تستطيع بها   إلى تقديم مستويات عليا من  تهدف 

في   التميز  وتحقيق  لعمالئها،  الرضا  تحقيق  المؤسسة 

أغلبية  تشهدها  التي  المنافسات  ظل  في  وخاصة  األداء 

 . المؤسسات في هذا العصر
 

 : للـدراســةطــار الـعـــام اإل /المحــور األول . 1

  في  الشاملة الجودة تطبيقإن    /مشكلة الدراسة .  1.1

الدولة صار ضرورة    المتغيرات مع للتفاعلمؤسسات 

التطور وخاصة  المحيطة  البيئة  في  تحدث    ات التي 

في التكنولوجيا، والذي أدى إلى زيادة المنافسة    ةالسريع

يُ  حيث  والخدمية،  اإلنتاجية  المؤسسات  تقدم بين  قاس 

بمدى   العصر  هذا  في  تخلفها  أو  الذي    االهتمامالدول 

والدور   الجامعية  المؤسسات  وخاصة  لمؤسساتها  توليه 

الشاملة،   التنمية  مجال  في  المؤسسات  هذه  تقدمه  الذي 

اإلداريةاألج تطوير أجل ومن المؤسسات  لهذه هزة 

بينها من  واالرتقاءالمؤسسات    والتي   بها الجامعية 

 التي المشكالت  ومعالجة الحديثة االتجاهات لمسايرة

 أن تتبنى الضروري من كان اإلدارية، تواجهها أجهزتها

 واالقتصادية اإلنتاجية  المجاالت في المتبع األسلوب

عامة  كفأتها   بصورة  في   ويتمثل اإلدارية،لتحقيق   ذلك 

لة، وبناًء على ذلك يمكن ـــامــالش ودةـــالج  إدارة أسلوب

المشـيـــتوص ال ــف  في  الــتـكلة  وهــتـساؤل    ماو:  ـــالي 

تُساعد على   التي  األساسية  اإلدارية  المبادئ  توافر  مدى 

العامة   الشاملة في اإلدارة  الجودة  إدارة  بالجامعة  تطبيق 

 األسمرية اإلسالمية في مدينة زلـيــــــتن؟ 
 

تم    /الدراسة   فرضية.  2.1 الدراسة  أهداف  لتحقيق 

 : التالية الرئيسة صياغة الفرضية  

1H:  فر المبادئ اإلدارية األساسية التي تُساعد على  اتو

العامة بالجامعة   الشاملة في اإلدارة  الجودة  إدارة  تطبيق 

 األسمرية اإلسالمية في مدينة زلـيــــــتن. 
 

ال.  3.1 لتحقيق   /دراسةأهداف  الدراسة  هذه  تهدف 

 التالي: 

المبادئ اإلدارية األساسية التي توافر مستوى  تبيان .1

تُساعد على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة  

مدينة العامة   في  اإلسالمية  األسمرية  بالجامعة 

 زلـيــــــتن. 

لمساهمة  على  التعّرف   .2 النسبية  المبادئ  األهمية 

على تُساعد  التي  األساسية  إدارة   اإلدارية  تطبيق 

الجودة الشاملة في تطوير الجهاز اإلداري للجامعة  
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مفردات   نظر  وجهة  من  اإلسالمية  األسمرية 

 . مجتمع الدراسة
 

فإن    الدراسةبناًء على أهداف    /الدراسة أهمية    . 4.1

 فيما يلي: اتكمن أهميته الدراسة هذه

للعلـــم:  .1.4.1 الدراسة   بالنسبة  تناولت  حيث 

بين   التطبيق  الربط  الشاملة إدارة  األداء وتطوير    جودة 

في  اإلداري األساسيين  المفهومين  يعتبران  واللذان   ،

اإلدارية،مجالي   من  و  التنمية  المعاصرة هما  المفاهيم 

 .المهمة

للمجتمـع:   . 2.4.1 لنتائج   بالنسبة  يكون  أن  يتوقع 

الدراسة تطبيق    هذه  بين  الربط  آلية  تطوير  في  مساهمة 

الشاملة الجودة  اإلداريةوتطوير    إدارة  والذي  األجهزة   ،

يُفترض أن ينعكس على مستوى إنتاجية المؤسسة ضمن 

 المجتمع.

للباحث:  .3.4.1 الباحث    بالنسبة  اكتساب  يأمل 

    بهذه الدراسة. لقيامهخبرة علمية وعملية 
 

الدراسة    تعتبر  / الدراسة منهجية  .  5.1 ية  ميدانهذه 

 . الوصفيتحليلية، تتبع المنهج 
 

 وهو على النحو التالي:  / الدراسةهيكل . 6.1

النظري:  . 1.6.1 اإلطار   اإلطــار  هذا  تكوين  وتم 

تناولت  التي  المعاصرة  اإلدارية  األدبيات  إلى  بالرجوع 

الجودة الشاملةموضوعي تطبيق   األداء  و تطوير    إدارة 

والدوريات  اإلداري الكتب  إلى  الرجوع  خالل  من   ،

المفاهيم  من  مجموعة  الستخالص  وذلك  والتقارير 

 ً  . الفكرية التي تم اختبارها تطبيقيا

الميدان  . 2.6.1 يشتمل   ي: اإلطــار  اإلطار  وهذا 

ضوء   في  الميدانية  الدراسة  بإجراء  المتعلقة  الجوانب 

لمجال   العرض  خالل  من  للدراسة  الفكري  اإلطار 

البيانات  ومصادر  وأساليب  الالزمة  والبيانات  التطبيق 

 . التي تم جمعها وتحليلها

حيث أن المنهج   أسلوب جمــع البيـانـات:  .3.6.1

المستخدم هو المنهج الوصفي التحليلي من خالل دراسة  

ميدانية، اعتمد الباحث على االستبيان كأداة أساسية لجمع  

 . البيانات األولية

وعينة    . 4.6.1 مجتمع    : الدراسةمجتمع  يتكون 

  بالجامعة  في اإلدارة العامة    الدراسة من جميع العاملين

مسح    إجراء(، وقد تم  61األسمرية اإلسالمية وعددهم )

 شامل لكامل مفردات مجتمع الدراسة. 

 وهي كالتالي:  الدراسات السابقة/. 7.1
مداوي)دراسة    . 1.7.1 محمد  ، آل  محفوظ    ، عبير 

2007( بعنوان:  في  (  الشاملة  الجودة  تطبيق  متطلبات 

اإلدارة المدرسية بمرحلة التعليم الثانوي بالمملكة العربية  

الفكر   ضوء  في  المعاصر(:السعودية   هدفت  اإلداري 

 الجودة تطبيق متطلبات على التعرف إلى الدراسة

 الثانوي التعليم بمرحلة  المدرسية اإلدارة في الشاملة

 اإلداري الفكر ضوء في السعودية العربية بالمملكة العام

 مدير  (13)  من الدراسة عينة وتكونت  ،المعاصر

 مدرسة، وكيل  (36) و مدرسة، مديرة (17) و مدرسة،

 في أبها بمدينة  الثانوية للمرحلة مدرسة وكيلة (46)  و

 وتنحصر،  والتعليم التربية لوزارة  التابعة عسير منطقة

 متطلبات أهم ما عدة تساؤالت منها:  في الدراسة مشكلة

 بمرحلة المدرسية اإلدارة في الشاملة الجودة تطبيق

 وقد  ،السعودية؟ العربية بالمملكة العام  الثانوي التعليم

 إعداد  وتم التحليلي،  الوصفي المنهج الدراسة  استخدمت

 عن الدراسة مجتمع  من المعلومات لجمع كأداة االستبانة

  اإلدارة في الشاملة الجودة متطلبات تطبيق معوقات

 البيانات لمعالجة واستخدم الثانوية، للمرحلة المدرسية

 النسب التكرارات،: التالية اإلحصائية األساليب الميدانية

 المعياري، واالنحراف الحسابي، المتوسط المئوية،

 التي النتائج أهم من وكان  ،األحادي  التباين وتحليل

 األساسية المتطلبات أهم منأن   الدراسة لها توصلت

 الثانوي التعليم بمرحلة المدرسية اإلدارة تساعد التي

 الجودة تطبيق على السعودية العربية بالمملكة  العام
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 تطبيق مراقبة الشاملة، الجودة  ثقافة نشر  :يلي ما الشاملة

 التنظيمي،  التطوير ، الفعّالة القيادة الشاملة، الجودة

 أداء تقويم،  المستمر التدريب العمل،  فرق تشكيل

 . الجودة تخطيط ،الفعّال االتصال العاملين،

محمد  ،عايش)دراسة    . 2.7.1 عطا  (  2008  ،شادي 

( األداء  بعنوان:  على  الشاملة  الجودة  إدارة  تطبيق  أثر 

 أثر على التعرف إلى الدراسة  هذه هدفت  المؤسسي(:

 غزة  قطاع في العاملة اإلسالمية المصارف تطبيق

 ،التطبيق ذلك مستويات  و الشاملة الجودة إدارة لمفهوم

 عناصر  بين  العالقة طبيعة على  التعرف إلى باإلضافة

 لتلك المؤسسي األداء و درجتها و الشاملة الجودة إدارة

 استبانة تصميم تم الدراسة، أهداف لتحقيق و ،  المصارف

 الدراسة   مشكلة لمتغيرات الميدانية الدراسة  إلى تهدف

 من: الدراسة مجتمع كان حيث الفرضيات، اختبار ألجل

 تم وقد نوابهم و األقسام  رؤساء و نوابهم و المديرين

 ،الشامل الحصر أسلوب باستخدام الدراسة عينة اختيار

 (استبانة  (77  استردادو(  استبانة  82)  توزيع تم حيث

 أن إلي  الدراسة توصلت وقد ،  (%93.9)بنسبة   أي

 إدارة مفهوم مازالت و تبنت اإلسالمية المصارف

 التطبيق مستويات أن إال عناصره، بكافة الشاملة الجودة

  تطبيق  مستوى أعلى ارتبط فقد متفاوتة، العناصر لتلك

 ثم العاملين، احتياجات تلبية يليه العميل، على التركيز

 أقل ارتبط  حين في العمليات،  تحسين على التركيز

 و اإلدارية االحتياجات على بالتركيز تطبيق مستوى

 ال أنه إلىأيضاً    توصلت كما  ،للمنافسة التكنولوجية

 على تأثرها حيث من الشاملة الجودة أبعاد تختلف

 على  التركيز مجال بعد أن و المؤسسي،  األداء تحسين

 البنك عن الفلسطيني اإلسالمي البنك من يختلف العميل

 .الفلسطيني اإلسالمي البنك لصالح العربي، اإلسالمي

 مستوى تعزيز ضرورةهي   الدراسة أهم توصياتو    

 العاملة اإلسالمية  المصارف في العاملين جميع معرفة

 عقد  خالل  من  الجودة إدارة تطبيق بمنهج غزة قطاع في

 األداء تحسين في اإليجابي لدورها  تدريبية دورات

  في  العاملين بتحفيز العليا اإلدارة قيام و المؤسسي،

 خالل من غزة قطاع في  العاملة اإلسالمية المصارف

 يتم التي  الخدمات مقابل مكافئات و حوافز إعطائهم

 االهتمام ضرورة مع فعالية، و كفاءة و بسرعة تقديمها

 إلدارة  اإلسالمية المصارف  تطبيق مستوى بتعزيز

 األداء على الهام و اإليجابي لتأثيرها الشاملة؛ الجودة

 كفاءة و اإلنتاجية و  الربحية في المتمثل  و المؤسسي،

 .المقدمة الخدمات عن العمالء رضا مستوي و التشغيل

جاسم)دراسة    .3.7.1 و  بعنوان: 2013،  محمود   )

تكريت(: ) جامعة  في  الشاملة  الجودة  إدارة   متطلبات 

متطلبات   مدى  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

حيث   الدراسة،  عينة  المنظمة  في  الشاملة  الجودة  إدارة 

الجودة   إدارة  مفهوم  توضيح  إلى  البحث  الشاملة  سعى 

من   عينة  آراء  من خالل  تكريت  جامعة  في  ومتطلباتها 

رؤساء األقسام العلمية وتحليلها، واعتمدت هذه الدراسة  

النتائج: أهم  وكانت  التحليلي،  الوصفي  المنهج  أن    على 

األكاديمي  العمل  في  وسلوكها  الجودة  نظم  ممارسة 

المنظمة  لعمل  أفضل  أداء  تحقيق  إلى  يقود  واإلداري 

بشكل  )الجامع وعملياتها  ونشاطاتها  الدراسة  محل  ة( 

في   العليا  اإلدارة  التزام  فهي:  التوصيات  أهم  أما  عام، 

يضمن  ومتطلباتها،  الشاملة  الجودة  بفلسفة  الجامعة 

ويدعمها،  التعليمية  العملية  في  والتحسين  التطوير 

على   ينعكس  والذي  العمل  بيئة  في  اإلنسانية  والعالقات 

 ي. يمنظتنتائج األداء ال

( بعنوان: 2017،  قريصة و السوسي)دراسة    .4.7.1

في  ) الشاملة  الجودة  إدارة  تطبيق  معوقات  دراسة 

 أبرز على  للتعرف الدراسة هذه جاءتشركات التشييد(:  

 مدينة في التشييد العاملة شركات تواجه التي المعوقات

ً  وتشكل،  مصراتة  الشاملة  الجودة إدارة تطبيق في  عائقا

 .فيها

  تم  تساؤالتها، على الدراسة واإلجابة أهداف لتحقيق و   

 بتصميم وذلك البحث في التحليلي الوصفي المنهج اتباع

 الدراسة  مجتمع على محكمة  علمية استبانة وتوزيع
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 االستبانة  بيانات تحليل ثم محاور، ومن ثماني من مكونة

 . SPSS)اإلحصائي ) البرنامج خالل من

 النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد   

 مبادئ تطبيق امام معوقات  وجود في تمثلت والتوصيات

  الدراسة،   موضوع التشييد بشركات الشاملة الجودة إدارة

ً  وكشفت  مكتب وتأسيس وجود ضرورة إلى ايضا

 محل للشركات التنظيمي  الهيكل ضمن الجودة لمراقبة

 اإلنشائية، األعمال جودة وضمان مراقبة بهدف الدراسة

 الجودة إدارة وأساليب نظم تطبيق تبني وضرورة

 لتمويل المالية الموارد  لتوفير حاجة وهناك الشاملة،

 إلى والحاجة الجودة، ومشاريع اإلنشائية المشاريع

 من واالستفادة التشييد، مشاريع في التعاقد نظام  تطوير

 بالمشاريع الجودة   مشاريع في  اآلخرين تجارب

 .اإلنشائية

 يتبن أهميةعلى   تأكيدالب الدراسة أوصتكما  و   

جودة نظام اإلنشائية الشركات  بقطاع  خاص  إدارة 

قريصة و  دراسة  )  دراسةال ههذ في والمقترح اإلنشاءات

  .إنشاءات – أيزو مسمى تحت) السوسي

دور  ( بعنوان: )2018  ، ليليا  ،دحدوح)دراسة    .5.7.1

الجودة   الموارد  إدارة  أداء  كفاءة  رفع  في  الشاملة 

 دور على التعرف إلى الدراسة  هذه  هدفت  (:البشرية

 البشرية   الموارد  أداء كفاءة رفع في  الشاملة  الجودة إدارة

 التساؤل على اإلجابة في الدراسة مشكلة وتحددت

 أداء من الشاملة الجودة إدارة ترفع كيف: التالي  الرئيس

 .  الجافة؟  والبقول الحبوب تعاونية في البشرية الموارد

 الباحثة استخدمت الدراسة أهداف تحقيق ولغرض   

 الدراسة، ومتطلبات  طبيعة مع لتناسبه الوصفي المنهج

 التي الطبقية التناسبية العشوائية العينة على  االعتماد وتم

من  المستويات مختلف يمثلون موظف 30  من تكونت

  أصل من التنفيذ أعوان – التحكم أعوان – إطارات

 الجافة، والبقول الحبوب تعاونية في عامل فرد  299

 والمعلومات  البيانات لجمع  كأداة استبيان تصميم وتم

 صورته في تكون والذي الدراسة، موضوع تخدم التي

 استوفت عبارة 29 تضمن  محاور (04) من النهائية

 تطبق هو الدراسة  وأهم نتائج والثبات، الصدق معايير

 مواردها كفاءة تطور تخدم فعّالة تدريب برامج التعاونية

والبشرية  عملية في الموظفين بمشاركة االهتمام، 

 أداء  في االنتظام إلى يؤدي وتحفيزهم المستمر التحسين

 على تأثير له الجماعي العمل ثقافة وكذلك تبني،  العمل

 .البشرية الموارد  أداء كفاءة وتطوير تنمية
 

 : للـدراسةي اإلطــار النظر / المحــور الثاني. 2

الشاملة  . 1.2 الجودة  إدارة  أول  :  مفهوم  إن 

الحرب   بعد  كان  الشاملة  الجودة  إدارة  لمفهوم  ظهور 

الثانية حدثت  العالمية  الياباني،   عندما  االقتصاد  أزمة 

جعل  إ  من  والذي  إلى  اليابانية  الصناعة  حداث  ستكبار 

بمساعدة   )بأبو الجودة  يسمى  والذي  )ديمنج(  األمريكي 

إدارية   هي  الشاملة الجودة إدارة  و  الجودة(، فلسفة 

أنها من أي   في الحديثة االتجاهات مداخل أهم حديثة، 

والعشرون  اإلدارة الحادي  القرن  بدايات  بحيث  ،خالل 

 أصبحت أسلوب حياة للمؤسسات )المنافسة في السوق(،

 أن يمكن التي المبادئ من مجموعة على  فلسفتها  تقوم

 ممكن. أداء أفضل إلى الوصول أجل من تتبناها

نعرض   ، تعريفات إدارة الجودة الشاملةلوقبل التطرق     

 : [1]ة معنى كل مصطلح على حد

تطوير    اإلدارة:  –أ   والقدرات  وتعني  اإلدارية  القيادات 

المستمر  التحسين  على  قادرة  تكون  بحيث  التنظيمية 

 . [2]أعلى مستوياتها من جودة األداءللمحافظة على 

 وتعني تحقيق رغبات ومتطلبات المستفيد   الجودة:  –ب  

خدمات،   أو  سلع  من  المؤسسة  له  تقدمه  مما  وتوقعاته 

إلى  وحتى تلك   تصل  من  أعلى  مستوى  تقديم  محاولة 

 التوقعات.

من الشاملة:    –ج   )مظهر  الجودة  عن  البحث  وتعني 

من   بداية  العمل(،  المستفيد، مظاهر  )حاجات(  متطلبات 

 وتنتهي بتقويم رضا المستفيد عن الخدمة التي قدمت له. 
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  الدولية للتوحيد القياسي  المنظمة  تعريف.1.1.2

(IOS) :    في لإلدارة  مدخل  الشاملة هي  الجودة  إدارة 

كل   المنظمة، مشاركة  على  ويبنى  الجودة،  على  يرتكز 

الطويل من خالل  أعضائها، ويستهدف النجاح في األجل  

المنظمة  أعضاء  لجميع  المنافع  وتحقيق  العميل،  رضا 

 .[3]والمجتمع

لحلقات  2.1.2 الفرنسية  المنظمة  تعريف   .

( المبادئ    :(AFCERQالجودة  مجموعة  هي 

واألساليب المنظمة في إستراتيجية شاملة، بهدف توجيه 

كل المؤسسة نحو الحصول على أحسن إرضاء للزبون،  

   .[4]بأقل تكلفة

في  3.1.2 الفدرالي  الجودة  معهد  تعريف   .

األمريكية) المتحدة  القيام    :( FQIالواليات  أنها 

بالعمل وبشكل سليم من أول مرة، مع ضرورة االعتماد  

مدى  في  والخدمات  السلع  من  المستفيدين  آراء  على 

 . [5]تحسين األداء

 البريطاني  المقاييس  معهد  تعريف  .4.1.2

(BSI  :)  النشاطات كافة  تشمل  إدارية  فلسفة  أنها 

العميل المنظمة   احتياجات  تحقيق  يتم  خاللها  من  التي 

كذلك،   المؤسسة  أهداف  وتحقيق  والمجتمع،  وتوقعاتهم 

األمثل  االستخدام  تكلفة، عن طريق  وأقلها  الطرق  بأكفأ 

 . [6]لطاقات جميع العاملين بدافع مستمر للتطوير

تعريف إدارة الجودة الشاملة:  وفي ضوء ما سبق يمكن  

والعاملين  المنظمات  أداء  لتطوير  علمي  منهج  بأنها 

وتوقعات   احتياجات  تلبي  خدمات  أو  سلع  تقديم  بهدف 

ورضاء العمالء، وذلك من خالل الحرص على التحسين 

وإشراك   الفريقي  والعمل  العاملين  وتدريب  المستمر 

 . [7]العمالء في جميع مراحل العمل
 

أهداف 2.2 الشاملة  .  الجودة  تستهدف   :إدارة 

ألنه  المنتج  جودة  األولى  بالدرجة  الشاملة  الجودة  إدارة 

لها  والشامل  المتكامل  الضبط  في  األولى  االهتمام  نقطة 

عن طريق تجميع وتطوير عمل الوحدات المختلفة داخل  

في  الشاملة  يمكن حصر أهداف إدارة الجودة  المنظمة، و

 . [8]يكالتالثالثة أهداف رئيسة 

   جودة الموارد البشرية )العاملين بالمنظمة(. .1.2.2

   جية(.رجودة البيئة للمنظمة )الداخلية والخا .2.2.2

  جودة التكنولوجيا المستخدمة )داخل المنظمة(. .3.2.2
 

يزيد تحسين  :  . عناصر إدارة الجودة الشاملة3.2

عندما   المؤسسات  بعناصر أداء  باألخذ  إداراتها  تقوم 

الشاملة الجودة  بينها  إدارة  فيما  مشتركة  ، وهي عناصر 

  عناصر، والومتفاعلة بحيث يتأثر بعضها بالبعض األخر

 : [9]هي

 التركيز على العميل.  .1.3.2

 مساندة ودعم اإلدارة العليا. .2.3.2

 العمل الجماعي.  .3.3.2

 تدريب العاملين.  .4.3.2

 حترام العاملين.اتقدير و .5.3.2

 التحسين المستمر. .6.3.2

 نشر ثقافة الجودة.  .7.3.2

الجودة  .  8.3.2 إدارة  لفلسفة  االستراتيجية  الصياغة 

 الشاملة. 
 

الشاملة4.2 الجودة  إدارة  أهمية  تسعى :  .  دائماً 

 : [10]إدارة الجودة الشاملة إلى تحقيق عدة فوائد منها

على   .1.4.2 تقوم  التي  والمقترحات  المبادرات  تشجيع 

 تحسين أساليب العمل.

جميع   .2.4.2 بين  الوظيفي  األداء  معدل  من  الرفع 

 العاملين.

اإلبداع   .3.4.2 على  تشجع  مناسبة  عمل  بيئة  تحقيق 

 واالبتكار، وزيادة معدالت الداء واإلنتاجية.

األعمال    .4.4.2 انجاز  في  والجهد  الوقت  اختصار 

 وتبسيط إجراءات العمل. وتطوير

العاملين    .5.4.2 من  أدائها  المطلوب  المهام  توضيح 

 . باالرتياحوهذا يجعلهم يشعرون 

تسهيل قياس أداء العاملين وفق معايير واضحة    .6.4.2

 ودقيقة.
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تخفيض .  7.4.2 إلى  الشاملة  الجودة  إدارة  تؤدي 

 التكاليف وزيادة األرباح. 

اح.  8.4.2 دراسة  من  المنظمة  العمالء  تمكن  تياجات 

 والوفاء به. 

أو .  9.4.2 المنتوج  جودة  من  التحسين  على  تعمل 

 الخدمة النهائية.
 

هذه التقنيات    :. تقنيات إدارة الجودة الشاملة5.2

فاعلية   تحسين  في  نجاحها  ثبت  عمل  طرق  هي 

الزمن،   بمرور  التقنياتالمنظمات  عناصر   تعتبر  فهذه 

ككل اإلدارة  تطوير  التقنيات  لبرنامج  هذه  في  ما  وأهم   ،

أنها تطبيق لطرق عديدة على مجموعة واحدة في نفس  

 : [11] الوقت، وأهمها

 تقنية تفويض السلطة.  .1.5.2

 تقنية مشاركة وارتباط العامل.. 2.5.2

 تقنية اإلبداع واالبتكار.. 3.5.2

 تقنية اإلدارة عن طريق تسجيل النتائج.. 4.5.2

 تقنية بناء الفريق. . 5.5.2

 تقنية تطوير المهارات )المديرين والعاملين(.. 6.5.2
 

تطبيق  6.2 ُحسن  على  تساعد  التي  اإلدارية  المبادئ   .

المؤسسة وسيلة حياة   :ةإدارة الجودة الشامل لكي تكون 

المبادئ  على  تقوم  أن  عليها  جديد،  مجتمع  في  جديدة 

 : [12]اإلدارية التالية 

على المواصفات  اإلدارية    القيادات  تأهيل  .1.6.2

 التالية:

على    . 1.1.6.2 والقدرة  للمستقبل  اإلستراتيجية  الرؤية 

 تأسيس البنية التحتية. 

االهتمام بتدريب وتأهيل العاملين من الشباب .  2.1.6.2

 وتحفيزهم على اكتساب المهارات.

اجتذاب .  3.1.6.2 على  والدراية  القدرة  لها  تكون  أن 

المؤهلة الفرق   الكفاءات  وتكوين  العقبات  لمواجهة 

 كل. المختصة لحل المشا

وجودة .  4.1.6.2 المساءلة  إتقان  على  قادرة  تكون  أن 

 االستماع وتقديم النصح.

الشخصية  .  5.1.6.2 المكاسب  إسقاط  مع  بالقيم  التحلي 

عند  والقبول  واألمانة  القوة  مع  العامة  المصلحة  ألجل 

 تصحيح ومعالجة األخطاء.

على  .  6.1.6.2 واللوائح    االلتزامالتدريب  بالقوانين 

مع مع   المؤسسية  التعامل  في  السياسي  الحس  وجود 

الروابط  من  االستفادة  على  والمقدرة  المسؤولين 

 المجتمعية ومؤسسات البحث العلمي.

)المستفيد(2.6.2 العميل  رضا  تحقيق  ويتم  .   ،

 التاليين:  باالعتبارين ذلك باألخذ 

وهذا يتطلب تحديد من هو   ،أنه أساس الجودة  .1.2.6.2

احتياجاته  ؟المستفيد هي  المنتج    ىحت  ؟وما  تصميم  يتم 

 الذي يلبي هذه االحتياجات. 

يجب التمييز بين المستفيد الداخلي )العاملين  .  2.2.6.2

و  ،بالمؤسسة( الشخص  الخارجي   األشخاص  والمستفيد 

من   األمر  نهاية  في  يستفيد  الذي  المنتج  أو  الجهة  أو 

الحكم   أو غير مباشر والذي يعتبر  الخدمة بشكل مباشر 

   األخير للجودة. 

ويكون    ،. التقويم الذاتي وتحسين األداء3.6.2

 عن طريق المعايير التالية: 

 التزام ومشاركة اإلدارة العليا في الجودة.  . 1.3.6.2

تح.  2.3.6.2 على  في  الحرص  المديرين  التزام  قيق 

 الجودة الشاملة. 

ألنشطة .  3.3.6.2 اإلستراتيجية  األهداف  تكامل 

 التحسين على كافة المستويات. 

 بناء مقاييس األداء وأنظمة التغذية العكسية.. 4.3.6.2

 االحتفاظ بتوثيق كامل إلدارة الجودة الشاملة.  . 5.3.6.2

 العمل الجماعي وتشكيل الفرق ألداء العمل.  . 6.3.6.2

اإلحصائية   .7.3.6.2 للبيانات  المستمر  الجمع 

 وتوظيفها. 
 

 : ـار التطبيقي للـدراسةاإلط /المحــور الثالث -3

 : صدق أداة القياس )االستبانة( وثباته. 1.3

 االختبارات اإلحصائية المناسبة لها:وذلك بإجراء     
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)االستبانة(:  .1.1.3 القياس  أداة  قام    صدق 

صدق  بطريقة  االستبانة  صدق  من  بالتأكد  الباحث 

االتساق   حساب  تم  وقد  الداخلي(،  )االتساق  التجانس 

االرتباط  معامالت  حساب  خالل  من  لالستبانة  الداخلي 

( بين Pearson Correlation)معامل ارتباط بيرسون  

االستبانة والدرجة الكلية  مجاالت  كل عبارة من عبارات  

 للمجال نفسه. 

   ( رقم  الجدول  كل 1يوضح  بين  االرتباط  معامل   )

للمجال،   الكلية  المجال والدرجة  هذا  عبارة من عبارات 

دالة   بالجدول  المبينة  االرتباط  معامالت  أن  يبين  والذي 

( المعنوية  مستوى  عند  يعتبر  0.05إحصائياً  وبذلك   ،)

 المحور صادق لما وضع لقياسه. 

من عبارات   بارةع معامل االرتباط بين كل :(1جدول )
 المجال والدرجة الكلية للمجال 

 العدد  رة الــعبـــــــــــا ت
معامل  
ارتباط  
 بيرسون 

الداللة 
 اإلحصائية 
P-Value 

1 

توجــــد قناعــــة لــــدى 
القيادات والعاملين بأن 
التغييــــر جــــزء مــــن 

 .حياتهم المهنية

61 0.552 0.000  * 

2 

ــديرين  ــدريب الم ــتم ت ي
ــارات إدارة  ــى مهـ علـ
 األداء لتطــــــــــــــوير

 .خبراتهم المهنية

61 0.647 0.000  * 

3 

توجــد لــدى العـــاملين 
ــف  ــى توظي ــدرة عل الق
ــة  ــين الجامع ــة ب العالق

 .والمجتمع

61 0.358 0.005  * 

4 

ــات  ــوافر اإلمكانيــ تتــ
ــة  ــة الالزمــــ الماديــــ
الســــتخدام األســــاليب 
المتنوعة لتنفيذ أنشـطة 

 .إدارة الجودة الشاملة

61 0.743 0.000  * 

5 

تتـــــــوافر أجهـــــــزة 
ــة  ــة حديث ــيب آلي حواس
ــإدارة  ــاملين ب ــدى الع ل

 .الجامعة

61 0.380 0.002  * 

6 
ــال  يوجـــد نظـــام اتصـ
متكامل الستخدام تقنية 

 .المعلومات

61 0.363 0.004  * 

7 

ــوم  ــيح مفهـ يـــتم توضـ
ــاملة  ــودة الش إدارة الج
مــــن قبــــل القيــــادات 

 .اإلدارية

61 0.681 0.000  * 

8 

توجــــد رغبــــة لــــدى 
القيــــــادة اإلداريـــــــة 
بالممارسـات  بالجامعة 
تعتـزم  التي  التطويرية 

61 0.442 0.000  * 

 العدد  رة الــعبـــــــــــا ت
معامل  
ارتباط  
 بيرسون 

الداللة 
 اإلحصائية 
P-Value 

ــال  ــي األعم ــا ف إدخاله
 .اإلدارية

9 
ــاملين   ــارك العـــ يشـــ

ــع  ــي وضـ ــاإلدارة فـ بـ
 .استراتيجية الجامعة

61 0.557 0.000  * 

10 

يوجد وعي لدى القيادة 
اإلداريــــة بالجامعـــــة 
بواقــع البيئــة المحيطــة 
ــه  ــا لتوجيـــ ومتابعتهـــ
إجــــراءات التخطــــيط 

 .والتحسين

61 0.414 0.001  * 

11 

تتعــاون إدارة الجامعــة 
ــة  ــة المحيطـ ــع البيئـ مـ
لحـــل المشـــاكل التـــي 

 .تواجه المجتمع

61 0.576 0.000  * 

12 

تقـــوم إدارة الجامعــــة 
بتوزيع نشرات دوريـة 
ــف  ــمن التعريـــ تتضـــ
ــايير الجــــــودة  بمعــــ

 .الشاملة

61 0.675 0.000  * 

13 

ــة  ــع إدارة الجامعـ تضـ
ــق  ــات محــددة للتحق آلي
ــاملين  ــاءة العـ مـــن كفـ
الجدد حسب متطلبـات 

 .الوظيفة

61 0.729 0.000  * 

14 

ــة  ــدد إدارة الجامعـ تحـ
السـلطات  تحديد  لوائح 
وتوزيــع المســؤوليات 

 .وتفويض السلطات

61 0.553 0.000  * 

15 

تنـــتهج إدارة الجامعـــة 
مبدأ التحسين المسـتمر 

العمليـــات فـــي جميـــع 
 .اإلدارية

61 0.714 0.000  * 

16 
ــة  ــوفر إدارة الجامعـ تـ
شبكة معلومـات تـربط 

 .بينها وبين المجتمع

61 0.527 0.000  * 

17 

تقييم األداء يكون على 
األســـــس والمعـــــايير 
الكفـاءة  المعتمدة علـى 
في مـدى تطبيـق إدارة 

 .الجودة الشاملة

61 0.644 0.000  * 

18 

يوجـــد اعتقـــاد لـــدى 
العــاملين بـــأن العمـــل 
الجمـــاعي هـــو داعـــم 

 .إلدارة الجودة الشاملة

61 0.508 0.000  * 

19 

ــيم األداء  ــام تقيـــ نظـــ
الحـــــالي فـــــي إدارة 
الجامعـــة يهـــدف إلـــى 

 .تحسين األداء

61 0.541 0.000  * 

20 

يوجـــد اعتقـــاد لـــدى 
ــة  ــادات اإلداريـــ القيـــ
ــأن جــوهر  بالجامعــة ب
ــاملة  ــودة الش إدارة الج
هـــو عمليـــة التحســـين 

61 0.564 0.000  * 
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 العدد  رة الــعبـــــــــــا ت
معامل  
ارتباط  
 بيرسون 

الداللة 
 اإلحصائية 
P-Value 

 .المستمر

21 

توجـــد مشـــاركة بـــين 
ــي  ــاملين ف اإلدارة والع
وضـــــع السياســـــات 

 .وخطط العمل

61 0.597 0.000  * 

22 
تعمــــل إدارة الجامعــــة 
علــى تحــديث أســاليب 

 .مستمرةالعمل بصورة  

61 0.729 0.000  * 

23 

ــة  تتبنـــى إدارة الجامعـ
ــتراتيجية  ــة اســـ خطـــ
الشاملة  الجودة  لتحقيق 
ــاالت ــع المج ــي جمي  ف

 .ةالجامعب

61 0.576 0.000  * 

24 

ــة  ــل إدارة الجامعـ تعمـ
علــى جعــل العــاملين 
يعملــون كفريــق واحــد 
ــتغالل  ــل اسـ ــن أجـ مـ

 .الوقت بشكل جيد

61 0.709 0.000  * 

25 

ــل إدارة  ــة تعمـ الجامعـ
بصورة مسـتمرة علـى 
توجيـــــــه وإرشـــــــاد 
ــة  ــاملين إلـــى كيفيـ العـ

 .تحسين الجودة

61 0.621 0.000  * 

26 

تقـــوم إدارة الجامعــــة 
بمشاركة العـاملين فـي 
ــرارات  ــنع القــــ صــــ
االســتراتيجية المتعلقــة 

 .بالجودة

61 0.608 0.000  * 

27 

ــة  ــزم إدارة الجامعـ تلتـ
ــة  ــام نحــو تلبي بشــكل ت
حاجـــــات ورغبـــــات 

 .المجتمع

61 0.712 0.000  * 

28 

تقـــوم إدارة الجامعــــة 
ــا  ــق التكنولوجيـ بتطبيـ
الحديثــة لتحســين أداء 

 .العاملين

61 0.600 0.000  * 

29 

ــة  ــه إدارة الجامع تتوج
نحـــــو الالمركزيـــــة 
ــاذ  ــي اتخـ ــة فـ اإلداريـ

 .القرارات

61 0.536 0.000  * 

30 

تطـــوير نظـــم التعلـــيم 
ــورة  ــدريب بصــ والتــ

ــتمرة  ــتخدام مســ الســ
الوســـائل االلكترونيـــة 
فــي االتصـــال لتنميـــة 
ــاملين  ــدرات العــــ قــــ

 .بالجامعة

61 0.742 0.000  * 

31 

تســـــــاهم البـــــــرامج 
ــل  ــى تقلي ــة عل التدريبي
األخطـــــاء اإلداريـــــة 

 .والفنية

61 0.477 0.000  * 

32 

تحقـــق إدارة الجامعـــة 
الرضــــــا الــــــوظيفي 
ــالل  ــن خـ ــاملين مـ للعـ
االجـــازات والعـــالوات 

61 0.494 0.000  * 

 العدد  رة الــعبـــــــــــا ت
معامل  
ارتباط  
 بيرسون 

الداللة 
 اإلحصائية 
P-Value 

ــرامج  ــوع للبــ والخضــ
 .التدريبية

33 

تجـــــدد إدارة الجامعـــــة 
ــيم أداء  ــاليب تقيــــ أســــ

بمــــا يتناســــب جالعاملين
 .متطلبات العصر جمع

61 0.351 0.006  * 

34 

تحرص إدارة الجامعة 
ــال  ــى االتصـــــ علـــــ
ــز  ــع مراك ــتمر م المس

 .البحوث العلمية

61 0.469 0.000  * 

35 
تقـــوم إدارة الجامعــــة 
بتشجيع البحث العلمـي 

 .لدى العاملين

61 0.451 0.000  * 

36 
تهــــتم إدارة الجامعــــة 
العمليات  بتوثيق جميع 

 .وفق تسلسلها الزمني

61 0.332 0.009  * 

37 

ــة  ــى إدارة الجامعـ تتبنـ
ــنمط اإلداري  الـــــــــــ
الديمقراطي في تسـيير 

 .العمل

61 0.658 0.000  * 

38 
يــتم تشــجيع العــاملين 

االبتكار واإلبداع على  
 .في مجال عملهم

61 0.636 0.000  * 

39 
ــين  ــاهم بــ ــد تفــ يوجــ
العاملين يسمح بتشكيل 

 .فرق عمل منسجمة

61 0.623 0.000  * 

 0.05* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى المعنوية  
 (SPSS)  من إعداد الباحث استناداً على نتائج برنامج  المصدر:

 

)االستبانة(أداة  ثبات    .2.1.3 اتّبََع    :القياس 

القياس  أداة  ثبات  لمعرفة  اإلحصائي  القياس  الباحث 

ألفا   معامل  هما:  طريقتين  خالل  من  وذلك  )االستبانة(، 

 كرونباخ و التجزئة النصفية، وذلك كما يلي:

ألفا    . 1.2.1.3 كرونباخ   Cronbach's alpha)معامل 

Coefficient)  لمعرفة اإلحصائي  القياس  الباحث  اتّبََع   :

ألفا   كرونباخ  طريقة  )االستبانة(،  القياس  أداة  ثبات 

(Cronbach's alpha Coefficient)  يتم وفيها   ،

 احتساب معامل ألفا كرونباخ عن طريق المعادلة التالية: 

( )
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:ttR حيث: 
 ألفا.       تشير إلى معامل ارتباط 

             n: .تشير إلى عدد فقرات القياس 
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2

TSd:           .تشير إلى تباين االختبار الكلي 

( )
2

Sd:
 تشير إلى مجموع تباينات الفقرات. 

قيمة      كانت  إذا  ضعيف  ثبات  ذات  االستبانة  وتكون 

%(، ومقبوالً إذا كانت 60كرونباخ أقل من )معامل ألفا  

%(،  70% أو أقل من  60هذه القيمة ضمن الفترة )من  

الفترة   ضمن  كرونباخ  ألفا  معامل  قيمة  كانت  إذا  وجيد 

%(، أما إذا كانت هذه القيمة  80% أو أقل من  70)من  

%( يشير ذلك إلى أن االستبانة 80أكبر من أو يساوي )

وكل ممتاز،  ثبات  ذات  من تكون  المقياس  اقترب  ما 

 %( تعتبر النتائج الخاصة باالختبار أفضل. 100)

أما فيما يتعلق بثبات أداة هذه الدراسة )االستبانة(، فقد     

الدراسة   متغير  لفقرات  ألفا  كرونباخ  معامل  احتساب  تم 

( عبارة، وقد سجلت قيمة معامل ألفا 39والبالغ عددها )

ثبات عالي94.5كرونباخ ) قيم  ومقبولة %( وهي  ة جداً 

 في العرف اإلحصائي. 

 : (Split Half)التجزئة النصفية  .2.2.1.3

فقرات      تجزئة  على  النصفية  التجزئة  طريقة  تعتمد 

ارتباط   إلىاالختبار   معامل  ايجاد  ثم  ومن  مجموعتين، 

بين    Pearson Correlation coefficientبيرسون  

وبعد  21rالمجموعتين   معامل ،  بتصحيح  نقوم  ذلك 

 االرتباط بأحد الطريقتين:

براون     :األولى سبيرمان  ثبات   coefficientمعامل 

Spearman Brown:    ثبات معامل  استخدام  يتطلب 

يكون   أن  االرتباط  معامل  لتصحيح  براون  سبيرمان 

للمجموعتين   متساوي  فيها  )التباين  )2

2

2

1  وكما    =

متساوي    أنيتطلب   كرونباخ  الفا  ثبات  معامل  يكون 

)للمجموعتين )2211 RR  ، والذي يعطي بالعالقة التالي: =

21

21

r1

r2

+


=

 

Spearman Brown  Formula 

 Guttmanالنصفية    معامل ثبات جثمان للتجزئة  :الثانية

Split-Half Coefficient:   معامل المعامل  هذا  يشبه 

يكون التباين فيها   أنثبات سبيرمان براون، لكنه يتطلب  

للمجموعتين   متساوي  )غير  )2

2

2

1    يكون   أو أن 

للمجموعتين   متساوي  غير  كرونباخ  الفا  ثبات  معامل 

( )2211 RR   ويتم حساب معامل ثبات جثمان لتصحيح .

 معامل االرتباط بالصيغة:













 +
−=

2

2

2

2
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Guttman Formula 

لهذه     النصفية  التجزئة  ثبات  بطريقة  يتعلق  فيما  أما 

 ( رقم  بالجدول  الواردة  البيانات  من  يتضح  ( 2الدراسة، 

ولى ال تساوي قيمة التباين  أن قيمة التباين للمجموعة األ

الحسابي  المتوسط  قيمة  سجلت  حيث  الثانية،  للمجموعة 

( األولى  له  68.79للمجموعة  المناظر  والتباين   )

وا162.604) الثانية  (  للمجموعة  الحسابي  لمتوسط 

 (. 160.982( وقيمة التباين المناظرة له )66.57)

المتوسط الحسابي والتباين واالنحراف  :(2جدول )
 المعياري لكل مجموعة

 
Mean 

 المتوسط 
Variance 

 التباين 
Std. Deviation 

 االنحراف المعياري 
N of Items 

 العدد 

Part 1 68.79 162.604 12.752 20 

Part 2 66.57 160.982 12.688 19 

Both 

Parts 
135.36 608.734 24.673 39 

 ( SPSS) المصدر: من إعداد الباحث استناداً على نتائج برنامج
 

  أن(  3كما يتضح من البيانات الواردة بالجدول رقم )   

( وان  0.881معامل ارتباط بيرسون بين المجموعتين )

للمجموعة   كرونباخ  الفا  معامل  (  0.898)  األولىقيمة 

( للمجموعة 20لعدد  كرونباخ  الفا  ومعامل  عبارة   )

( لعدد )0.895الثانية  قيمة 19(  فان  وبالتالي  عبارة،   )

 معامل الفا كرونباخ متساوي للمجموعتين.

 ئة النصفيةمعامل ثبات التجز :(3جدول )

Cronbach's Alpha 

 معامل الفا كرونباخ 

Part 1 
Value 0.898 

N of Items 20 

Part 2 
Value 0.895 

N of Items 19 

Total N of Items 39 

Correlation Between Forms 

 معامل ارتباط بيرسون بين المجموعتين 
0.881 

Spearman-Brown Coefficient 

 سبيرمان براون معامل  

Equal Length 0.937 

Unequal Length 0.937 

Guttman Split-Half Coefficient 

 معامل ثبات جثمان 
0.937 

 ( SPSS) المصدر: من إعداد الباحث استناداً على نتائج برنامج
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وبما أن قيمة التباين للمجموعة األولى ال تساوي قيمة     

ثبات   معامل  نستخدم  بالتالي  الثانية  للمجموعة  التباين 

خالل   من  بيرسون،  ارتباط  معامل  لتصحيح  جثمان 

( رقم  بالجدول  الواردة  نستنتج  3البيانات  قيمة    أن ( 

النصفية يساوي ) للتجزئة  ثبات جثمان  (  0.937معامل 

القيمة هذه  العرف    وتعتبر  في  ومقبولة  جداً  عالية 

 اإلحصائي.

قيم      جميع  أن  يالحظ  السابقة،  المعامالت  إلى  بالنظر 

ومطمئنة  جيدة  مؤشرات  تمثل  وهي  مرتفعة  االختبار 

ثبات  على  بها وتدل  الوثوق  الدراسة، ويمكن  ألغراض 

 أداة القياس بشكل جيد. 

وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانة    

االستبانة ال بصحة  تامة  ثقة  على  يجعله  مما  دراسة 

الدراسة   أسئلة  واإلجابة على  النتائج  لتحليل  وصالحيتها 

 واختبار فرضياتها. 

توافر  تحليل  .  2.3 التي  مدى  األساسية  اإلدارية  المبادئ 

تُساعد على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة العامة  

 : نة زلـيــــــتن بالجامعة األسمرية اإلسالمية في مدي

بمراجعتها      الباحث  قام  الدراسة،  بيانات  جمع  بعد 

للحاسوب   إدخالها  تم  وقد  للحاسوب،  إلدخالها  تمهيداً 

بإعطائها أرقاماً معينة، أي بتحويل اإلجابات اللفظية إلى  

موافق  "غير  اإلجابة  أعطيت  الجزء  هذا  وفي  رقمية، 

واح درجة  موافق"  ــتماماً"   "غير   ، درجتين، دة 

ما"   حد  "إلى  اإلجابة  درجات    4درجات،    3وأعطيت 

اإلجاب أعطت  فيما  "موافق"،  ــ لإلجابة  موافق  ـــــــ  " ة 

اإلجابة    5تماماً"   درجة  زادت  كلما  بحيث  درجات، 

وهذه   صحيح،  والعكس  عليها  التوافر  درجة  زادت 

على   الدراسة  في  المشاركين  إجابات  تمثل  الدرجات 

بقا الواردة  الدراسة  العبارات  مخرجات  االستبانة  ئمة 

اإلحصائي،   التحليل  مدخالت  تعد  ذاتها  وهي  الميدانية، 

والذي يهدف إلى استخالص النتائج من خالل تحليل هذه  

المتوسطات،   احتساب  إحصائياً  تم  وقد  المدخالت، 

 واالنحرافات المعيارية، ونسبة اإلجابات لكل عبارة.

اختبار      الباحث  ا  Tواستخدم   Oneلواحدة  للعينة 

Sample T-Test مجال كل  عبارات  الختبار  وذلك   ،

آراء   )داللة(  معنوية  ومعرفة  االستبانة،  مجاالت  من 

المشاركين في الدراسة على محتوى كل عبارة، وتكون  

الدراسة   في  المشاركين  أن  بمعنى  ايجابية  العبارة 

الداللة اإلحصائية  قيمة  إذا كانت  موافقين على محتواها 

المعنوية )للعبارة أ ( والمتوسط 0.05صغر من مستوى 

أكبر من   للعبارة  المرجح  العبارة  (3)الحسابي  ، وتكون 

على   موافقين  غير  الدراسة  المشاركين  أن  بمعنى  سلبية 

محتواها إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية للعبارة أصغر 

( المعنوية  مستوى  الحسابي 0.05من  والمتوسط   )

، وتكون أراء أفراد عينة (3)المرجح للعبارة أصغر من  

( محايدة  الداللة    إلىالدراسة  قيمة  كانت  إذا  ما(  حد 

( المعنوية  مستوى  من  أكبر  وهذا  0.05اإلحصائية   ،)

 ينطبق على جميع العبارات في استبانة الدراسة. 

تُساعد على      التي  اإلدارية األساسية  المبادئ  ولدراسة 

الشاملة في   الجودة  إدارة  العامة بالجامعة  تطبيق  اإلدارة 

األسمرية اإلسالمية في مدينة زلـيــــــتن ومدى توافرها،  

والتي   للدراسة  الرئيسة  الفرضية  باختبار  الباحث  قام 

 صياغتها كالتالي:

1H:  فر المبادئ اإلدارية األساسية التي تُساعد على  اتو

العامة بالجامعة   الشاملة في اإلدارة  الجودة  إدارة  تطبيق 

 األسمرية اإلسالمية في مدينة زلـيــــــتن. 

اختبار      الباحث  استخدم  الفرضية،  هذه    Tوالختبار 

، وذلك للتحقق   One Sample T-Testللعينة الواحدة  

الفرضية،   هذه  آراء  من صحة  )داللة(  معنوية  ومعرفة 

التالي   والجدول  الفرضية،  هذه  في  الدراسة  عينة  أفراد 

واالنحراف   للفرضية  المرجح  الحسابي  المتوسط  يبين 

اختبار   نتائج  وكذلك  لها،  االختبار   Tالمعياري  )قيمة 

 والداللة اإلحصائية(.
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( المتوسط الحسابي المرجح واالنحراف  4جدول )
 للفرضية Tختبار المعياري ونتائج ا

 

المتوسط 
 المرجح

االنحراف  
 المعياري 

إحصاءة  
 االختبار 

الداللة 
 اإلحصائية

 النتيجة

3.47 0.633 5.812 0.000  * 
ج رفض

0H 
 0.05* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى المعنوية 

 (SPSS)المصدر:من إعداد الباحث استناداً على نتائج برنامج 
 

   ( الجدول  بيانات  خالل  من  المتوسط 4ناُلحظ  أن   )

( المرجح  له 3.47الحسابي  مناظر  بانحراف معياري   )

( بداللة  5.812( وان قيمة إحصاءة االختبار )0.633)

( من 0.000إحصائية  أصغر  القيمة  هذه  أن  وبما   )

)مستوى   الحسابي  0.05المعنوية  المتوسط  وقيمة   )

من أكبر  إلى  يُ   وهذا(،  3)  المرجح  الفرضية شير   قبول 

للدراسة ال ت  القائلة،  1Hرئيسة  اإلدارية  اوبـ:  المبادئ  فر 

الشاملة   الجودة  إدارة  تطبيق  على  تُساعد  التي  األساسية 

اإلسالمية في مدينة في اإلدارة العامة بالجامعة األسمرية 

 زلـيـتن. 

حدة،      على  كالً  المجال  عناصر  بدراسة  الباحث  وقام 

(  5ن من خالل البيانات الواردة بالجدول رقم )حيث يتبيّ 

التحليل اإلحصائي إلجابات المشاركين في الدراسة حول  

هذا المجال )المبادئ اإلدارية األساسية التي تُساعد على  

الجودة الشاملة(، ومن خالل الجدول يتضح  تطبيق إدارة  

أن أغلب المبادئ اإلدارية التي استطاع الباحث تجميعها 

وعددها   متوفرة  أنها  على  الدراسة  في  المشاركين  اتفق 

(32( أصل  من  اتفق  39(  التي  والعبارات  مبدأ،   )

هي   متوفرة  ليست  أنها  على  الدراسة  في  المشاركين 

صورة مستمرة الستخدام )تطوير نظم التعليم والتدريب ب 

الوسائل اإللكترونية في االتصال لتنمية قدرات العاملين 

من   الشاملة  الجودة  إدارة  مفهوم  توضيح  يتم  بالجامعة، 

في   باإلدارة  العاملين  يشارك  اإلدارية،  القيادات  قبل 

وضع استراتيجية الجامعة، تقوم إدارة الجامعة بمشاركة 

االستر القرارات  صنع  في  المتعلقة العاملين  اتيجية 

دورية  نشرات  بتوزيع  الجامعة  إدارة  تقوم  بالجودة، 

الشاملة، الجودة  بمعايير  التعريف  تتوافر    تتضمن 

المتنوعة   األساليب  الالزمة الستخدام  المادية  اإلمكانيات 

لتنفيذ أنشطة إدارة الجودة الشاملة، تتوجه إدارة الجامعة  

القرار  اتخاذ  في  اإلدارية  الالمركزية  أما  نحو  ات(، 

توفرها   على  الدراسة  في  المشاركين  اتفق  التي  المبادئ 

 : تم حصرها بالجدول التالي

 

المعياري  واالنحراف( المتوسط المرجح 5جدول )
 لعناصر المجال  Tونتائج اختبار 

المتوسط   رةبـــــــــــــاـالــع ت
 المرجح 

االنحراف 
 المعياري 

إحصاءة  
 االختبار 

 الداللة  
 اإلحصائية 

 األهمية
 النسبية% 

ترتيب  
 األهمية

1 

دى  ة ـل د قناـع توـج
ادات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ القيـ
أن  ــ املين بـ ــ والعـ
ن  زء ـم ر ـج التغيـي

 حياتهم المهنية.

4.18 0.904 10.199 0.000 * 83.6 1 

2 

دريب  ــ ـ ـ تم تـ ــ ـ ـ يـ
ى  ــ ديرين علـ ــ المـ
ارات إدارة  ــ ـ ـ مهـ
وير  ــ ـ ـ األداء لتطـ

 خبراتهم المهنية.

3.41 1.101 2.907 0.005 * 68.2 21 

3 

دى  ــ ـ ـ د لـ ــ ـ ـ توجـ
درة  املين القــ العــ
ــف  ى توظيـ ــ علـ
ين  ــ ـ ة بـ ــ ـ العالقـ
ة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجامعـ

 والمجتمع.

3.31 1.148 2.119 0.038 * 66.2 31 

4 

زة  ــ وافر أجهـ ــ تتـ
ة  ــ يب آليـ ــ حواسـ
دى  ــ ـ ة لـ ــ ـ حديثـ
إدارة  املين بــ العــ

 الجامعة.

3.34 1.031 2.608 0.011 * 66.9 29 

5 

ام  ــ ـ د نظـ ــ ـ يوجـ
ل  ـ ال متكامـ اتصــ
ة  ـ تخدام تقنيـ ـ السـ

 المعلومات.

3.39 1.115 2.757 0.008 * 67.9 24 

6 

دى  ة ـل د رغـب توـج
ة  ادة اإلداريــ القيــ
ة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بالجامعـ
ات  ــ ـ ـ ـ ـ بالممارسـ
ي  ة التــ التطويريــ
ي  تعتزم إدخالها ـف
 األعمال اإلدارية.

3.59 1.070 4.306 0.000 * 71.8 13 

7 

دى  ي لـ د وعـ يوجـ
ة  ادة اإلداريــ القيــ
ع  ة بواقــ بالجامعــ
ة  ــ ة المحيطـ ـ البيئـ
ه  ا لتوجـي ومتابعتـه
راءات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إجـ
يط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ التخطـ

 والتحسين.

3.30 1.145 2.012 0.049 * 65.9 32 
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المتوسط   رةبـــــــــــــاـالــع ت
 المرجح 

االنحراف 
 المعياري 

إحصاءة  
 االختبار 

 الداللة  
 اإلحصائية 

 األهمية
 النسبية% 

ترتيب  
 األهمية

8 

اون إدارة  ــ ـ ـ ـ تتعـ
ة  الجامعة مع البيـئ
ل  ــ ة لحـ ــ المحيطـ
ي  ــ اكل التـ ــ المشـ

 تواجه المجتمع.

3.57 1.310 3.422 0.001 * 71.5 14 

9 

ع إدارة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تضـ
ات  ــ ة آليـ ــ الجامعـ
للتحقق من  محددة 
املين  ــ اءة العـ ــ كفـ
ب  ــ ـ دد حسـ ــ ـ الجـ
ات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ متطلبـ

 الوظيفة.

3.34 1.209 2.223 0.030 * 66.9 30 

10 

دد إدارة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تحـ
وائح  ــ ة لـ ــ الجامعـ
لطات  ــ د الس ــ تحدي
ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وتوزيـ
ؤوليات  ــ ـ ـ ـ ـ المسـ
ويض  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وتفـ

 السلطات.

3.64 1.081 4.621 0.000 * 72.8 9 

11 

تهج إدارة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تنـ
دأ  ـ ـ ة مبـ ــ الجامعـ
تمر  المـس التحسين 
ع  ــ ـ ـ ي جميـ ــ ـ ـ فـ
ات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ العمليـ

 اإلدارية.

3.38 1.171 2.514 0.015 * 67.5 26 

12 

وفر إدارة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـ
بكة  ــ ة شـ ــ الجامعـ
ربط  ات تــ معلومــ
ين  ــ ـ ـ ا وبـ ــ ـ ـ بينهـ

 المجتمع.

3.67 1.235 4.252 0.000 * 73.4 6 

13 

ون  يم األداء يـك تقـي
س  ــ ـ ى األسـ ــ ـ علـ
ايير  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ والمعـ
ى  ــ دة علـ ــ المعتمـ
دى  ي مـ اءة ـف الكـف
ق إدارة  ــ ـ ـ ـ ـ تطبيـ

 الجودة الشاملة.

3.44 0.786 4.399 0.000 * 68.9 19 

14 

دى  اد ـل يوجد اعتـق
أن  ــ ـ املين بـ ــ ـ العـ
اعي  ل الجمــ ــ العم
م إلدارة  ــ و داع ــ ه

 الجودة الشاملة.

4.07 1.014 8.204 0.000 * 81.3 2 

15 

يم األداء  ام تقيـ نظـ
ي إدارة  الي فــ الحــ
دف  ــ ة يهـ ـ الجامعـ
ين  ــ ـ ى تحسـ ــ ـ إلـ

 األداء.

3.67 0.961 5.461 0.000 * 73.4 7 

المتوسط   رةبـــــــــــــاـالــع ت
 المرجح 

االنحراف 
 المعياري 

إحصاءة  
 االختبار 

 الداللة  
 اإلحصائية 

 األهمية
 النسبية% 

ترتيب  
 األهمية

16 

دى  اد ـل يوجد اعتـق
ة  ادات اإلدارـي القـي
أن  ــ ة بـ ــ بالجامعـ

وهر  ــ ـ ـ ـ ـ إدارة جـ
املة  ـ ودة الشـ الجــ
ة  ــ ـ ـ و عمليـ ــ ـ ـ هـ
ين  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ التحسـ

 المستمر.

3.70 1.070 5.146 0.000 * 74.1 5 

17 

اركة  ــ د مشـ ــ توجـ
ين اإلدارة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بـ
ي  ــ املين فـ ــ والعـ
ات  ع السياســ وضــ

 وخطط العمل.

3.41 1.116 2.868 0.006 * 68.2 22 

18 

ل إدارة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تعمـ
ى  ــ ة علـ ــ الجامعـ
اليب  ديث أســ تحــ
ورة  ــ ل بصـ ــ العمـ

 مستمرة.

3.66 1.063 4.819 0.000 * 73.1 8 

19 

ى إدارة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تتبنـ
ة  ــ ة خطـ ــ الجامعـ
ق  استراتيجية لتحقـي
ي  الجودة الشاملة ـف
االت  ع المجــ جميــ

 بالجامعة.

3.62 0.969 5.021 0.000 * 72.5 11 

20 

ل إدارة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تعمـ
ى  ــ ة علـ ــ الجامعـ
املين  ــ ل العـ ــ جعـ
ون كفريــق  يعملــ
ل  ــ ن أج ــ د م ــ واح
تغالل الوقــت  اســ

 بشكل جيد.

3.61 1.173 4.039 0.000 * 72.1 12 

21 

ل إدارة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تعمـ
ورة  ة بصــ ــ الجامع
ى  ــ ـ تمرة علـ ــ ـ مسـ
اد  ــ ه وإرشـ ــ توجيـ
ة  ى كيفـي العاملين إـل

 تحسين الجودة.

3.52 0.993 4.124 0.000 * 70.5 16 

22 

زم إدارة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تلتـ
ام  الجامعة بشكل ـت
ات  نحو تلبية حاـج
ات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ورغبـ

 المجتمع.

3.41 1.086 2.948 0.005 * 68.2 23 

23 

وم إدارة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تقـ
ق  ــ ة بتطبي ــ الجامع
ا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ التكنولوجيـ
ين  ــ ة لتحس ــ الحديث

 أداء العاملين.

3.36 1.001 2.815 0.007 * 67.2 28 

24 

رامج  ــ اهم البـ ــ تسـ
ى  ــ ة علـ ــ التدريبيـ
اء  ــ ل األخطـ ــ تقليـ

 اإلدارية والفنية.

3.56 1.009 4.316 0.000 * 71.1 15 

25 

ق إدارة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تحقـ
ا  ة الرضــ الجامعــ
املين  للـع الوظيفي 
الل  ــ ـ ـ ن خـ ــ ـ ـ مـ

3.92 0.988 7.256 0.000 * 78.4 3 
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المتوسط   رةبـــــــــــــاـالــع ت
 المرجح 

االنحراف 
 المعياري 

إحصاءة  
 االختبار 

 الداللة  
 اإلحصائية 

 األهمية
 النسبية% 

ترتيب  
 األهمية

ازات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ االجـ
الوات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ والعـ
وع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ والخضـ
رامج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ للبـ

 التدريبية.

26 

دد إدارة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تجـ
اليب  ــ ة أس ــ الجامع
يم أداء  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تقيـ
ا  ــ ـ املين بمـ ــ ـ العـ
ع  ــ ـ ــب مـ ـ يتناسـ
 متطلبات العصر.

3.38 0.799 3.685 0.000 * 67.5 27 

27 

ــرص إدارة  ـ ـ تحـ
ى  ــ ة علـ ــ الجامعـ
تمر  االتصال المـس
ز  ــ ـ ـ ع مراكـ ــ ـ ـ مـ

 العلمية.البحوث  

3.82 0.885 7.232 0.000 * 76.4 4 

28 

وم إدارة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تقـ
جيع  ة بتشــ الجامعــ
ي  ــ ث العلمـ ــ البحـ

 لدى العاملين.

3.48 1.089 3.408 0.001 * 69.5 18 

29 

تم إدارة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تهـ
ة بتوثيــق  الجامعــ
ات  ع العمليــ جميــ
لها  ــ ــق تسلسـ وفـ

 الزمني.

3.52 0.906 4.524 0.000 * 70.5 17 

30 

ى إدارة  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تتبنـ
نمط  ــ ة الـ ــ الجامعـ

اإلداري 
ي  ديمقراطي فــ ــ ال

 تسيير العمل.

3.39 1.100 2.794 0.007 * 67.9 25 

31 

جيع  ــ ـ ـ تم تشـ ــ ـ ـ يـ
ى  ــ املين علـ ــ العـ
داع  ار واإلـب االبتـك

 في مجال عملهم.

3.43 1.297 2.567 0.013 * 68.5 20 

32 

ين  اهم بــ د تفــ يوجــ
مح  ــ املين يسـ ـ العـ
رق  ــ ـ كيل فـ ـ ـ بتشـ

 عمل منسجمة.

3.64 1.184 4.219 0.000 * 72.8 10 

 0.05* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى المعنوية 
 (SPSS) المصدر: من إعداد الباحث استناداً على نتائج برنامج

 

 

وقام الباحث بترتيب توافر المبادئ اإلدارية األساسية     

التي تُساعد على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة  

األسمرية اإلسالمية في مدينة زلـيــــتن،  العامة بالجامعة  

 حسب األهمية النسبية كالتالي:

التغيير  .1 بأن  والعاملين  القيادات  لدى  قناعة  توجد 

 %(. 83.6حياتهم المهنية، بأهمية نسبية ) جزء من

يوجد اعتقاد لدى العاملين بأن العمل الجماعي هو   .2

 %(. 81.3)نسبية  بأهمية الشاملة، الجودة إلدارة داعم

من  .3 للعاملين  الوظيفي  الرضا  الجامعة  إدارة  تحقق 

للبرامج   والخضوع  والعالوات  االجازات  خالل 

 %(.78.4بأهمية نسبية ) ،التدريبية

المستمر مع  .4 الجامعة على االتصال  إدارة  تحرص 

 %(. 76.4بأهمية نسبية ) ،مراكز البحوث العلمية

بالجامعة   .5 اإلدارية  القيادات  لدى  اعتقاد  بأن  يوجد 

التحسين   عملية  هو  الشاملة  الجودة  إدارة  جوهر 

 %(.74.1بأهمية نسبية ) ،المستمر

بينها   .6 تربط  معلومات  شبكة  الجامعة  إدارة  توفر 

 %(. 73.4وبين المجتمع، بأهمية نسبية )

يهدف  .7 الجامعة  إدارة  في  الحالي  األداء  تقييم  نظام 

 %(. 73.4إلى تحسين األداء، بأهمية نسبية )

ا .8 إدارة  العمل تعمل  أساليب  تحديث  على  لجامعة 

 %(. 73.1بصورة مستمرة، بأهمية نسبية ) 

تحدد إدارة الجامعة لوائح تحديد السلطات وتوزيع   .9

نسبية   بأهمية  السلطات،  وتفويض  المسؤوليات 

(72.8 .)% 

العاملين يسمح بتشكيل فرق عمل  .10 يوجد تفاهم بين 

 %(.72.8منسجمة، بأهمية نسبية )

خ .11 الجامعة  إدارة  لتحقيق  تتبنى  استراتيجية  طة 

بالجامعة،  المجاالت  جميع  في  الشاملة  الجودة 

 %(. 72.5بأهمية نسبية )

يعملون  .12 العاملين  جعل  على  الجامعة  إدارة  تعمل 

الوقت بشكل جيد،  استغالل  كفريق واحد من أجل 

 %(. 72.1بأهمية نسبية )

رغبة   .13 بالجامعة   لدى توجد  اإلدارية  القيادة 

الت التطويرية  في  بالممارسات  إدخالها  تعتزم  ي 

 %(. 71.8األعمال اإلدارية، بأهمية نسبية )

لحل   .14 المحيطة  البيئة  مع  الجامعة  إدارة  تتعاون 

نسبية  بأهمية  المجتمع،  تواجه  التي  المشاكل 

(71.5 .)% 

األخطاء  .15 تقليل  على  التدريبية  البرامج  تساهم 

 %(. 71.1اإلدارية والفنية، بأهمية نسبية )

إدارة   .16 توجيه تعمل  على  مستمرة  بصورة  الجامعة 

الجودة، بأهمية  إلى كيفية تحسين  العاملين  وإرشاد 

 %(.70.5نسبية )

وفق   .17 العمليات  جميع  بتوثيق  الجامعة  إدارة  تهتم 

 %(. 70.5تسلسلها الزمني، بأهمية نسبية )
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لدى   .18 العلمي  البحث  بتشجيع  الجامعة  إدارة  تقوم 

 %(.69.5العاملين، بأهمية نسبية )

المعتمدة  تقييم   .19 والمعايير  يكون على األسس  األداء 

على الكفاءة في مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة،  

 %(. 68.9بأهمية نسبية )

في  .20 واإلبداع  االبتكار  على  العاملين  تشجيع  يتم 

 %(. 68.5مجال عملهم، بأهمية نسبية )

األداء   .21 إدارة  مهارات  على  المديرين  تدريب  يتم 

ب المهنية،  خبراتهم  نسبية لتطوير  أهمية 

(68.2 .)% 

وضع   .22 في  والعاملين  اإلدارة  بين  مشاركة  توجد 

نسبية   بأهمية  العمل،  وخطط  السياسات 

(68.2 .)% 

حاجات   .23 تلبية  نحو  تام  بشكل  الجامعة  إدارة  تلتزم 

 %(. 68.2ورغبات المجتمع، بأهمية نسبية )

تقنية   .24 الستخدام  متكامل  اتصال  نظام  يوجد 

 (.%67.9المعلومات، بأهمية نسبية )

تتبنى إدارة الجامعة النمط اإلداري الديمقراطي في   .25

 %(.76.9تسيير العمل، بأهمية نسبية )

في  .26 المستمر  التحسين  مبدأ  الجامعة  إدارة  تنتهج 

نسبية  بأهمية  اإلدارية،  العمليات  جميع 

(67.5 .)% 

تجدد إدارة الجامعة أساليب تقييم أداء العاملين بما   .27

العصر،   متطلبات  مع  نسبية يتناسب  بأهمية 

(67.5 .)% 

الحديثة  .28 التكنولوجيا  بتطبيق  الجامعة  إدارة  تقوم 

 %(. 67.2لتحسين أداء العاملين، بأهمية نسبية )

العاملين  .29 لدى  حديثة  آلية  حواسيب  أجهزة  تتوافر 

 %(. 66.9بإدارة الجامعة، بأهمية نسبية )

تضع إدارة الجامعة آليات محددة للتحقق من كفاءة  .30

ح الجدد  بأهمية العاملين  الوظيفة،  متطلبات  سب 

 %(.66.9نسبية )

توجد لدى العاملين القدرة على توظيف العالقة بين  .31

 %(. 66.2الجامعة والمجتمع، بأهمية نسبية )

بواقع   .32 بالجامعة  اإلدارية  القيادة  لدى  وعي  يوجد 

إجراءات  لتوجيه  ومتابعتها  المحيطة  البيئة 

 %(. 65.9التخطيط والتحسين، بأهمية نسبية )
 

 : جــــــــــالنتائ. 3.3

من  بن    مجموعة  استخالص  يمكن  سبق  ما  على  اء 

 النتائج على النحو التالي: 

تبيّن من خالل نتائج التحليل اإلحصائي المدونة    .1.3.3

( رقم  األولى ال  2بالجدول  للمجموعة  التباين  قيمة  أن   )

تساوي قيمة التباين للمجموعة الثانية، حيث سجلت قيمة 

األولى للمجموعة  الحسابي  والتباين68.79)  المتوسط   ) 

( والمتوسط الحسابي للمجموعة 162.604له )  المناظر

( له  66.57الثانية  المناظرة  التباين  وقيمة   )

(160.982 .) 

2.3.3.  ( رقم  الجدول  خالل  من  معامل 3تبيّن  أن   )

( المجموعتين  بين  بيرسون  قيمة  0.881ارتباط  وأن   )

للمجموعة   كرونباخ  الفا  لعدد  0.898)  األولىمعامل   )

الثانية  20) للمجموعة  كرونباخ  الفا  ومعامل  عبارة   )

ن قيمة معامل  إ( عبارة، وبالتالي ف19( لعدد )0.895)

 تين. الفا كرونباخ متساوي للمجموع

3.3.3.  ( الجدول  بيانات  خالل  من  أن  4اتضح   )

المرجح الحسابي  معياري   بانحراف   (3.47)  المتوسط 

( له  و0.633مناظر  االختبار أ(  إحصاءة  قيمة  ن 

(5.812 ( إحصائية  بداللة  هذه  0.000(  أن  وبما   )

( المعنوية  مستوى  من  أصغر  قيمة  0.05القيمة  و   )

يشير إلى    وهذا(،  3المتوسط الحسابي المرجح أكبر من)

الفرضية للدراسة ال  قبول  ت  القائلة ،  1Hرئيسة  فر  اوبـ: 

األساسية التي تُساعد على تطبيق إدارة  المبادئ اإلدارية  

األسمرية  بالجامعة  العامة  اإلدارة  في  الشاملة  الجودة 

 اإلسالمية في مدينة زلـيــــــتن. 

4.3.3.  ( رقم  الجدول  خالل  أن  (5من  اتضح  أغلب ، 

اتفق   تجميعها  الباحث  استطاع  التي  اإلدارية  المبادئ 
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( 32ا )المشاركين في الدراسة على أنها متوفرة وعدده

( أصل  المشاركين  39من  اتفق  التي  والعبارات  مبدأ،   )

نظم  )تطوير  هي  متوفرة  ليست  أنها  على  الدراسة  في 

الوسائل  الستخدام  مستمرة  بصورة  والتدريب  التعليم 

العاملين   قدرات  لتنمية  االتصال  في  اإللكترونية 

من   الشاملة  الجودة  إدارة  مفهوم  توضيح  يتم  بالجامعة، 

القيادات   في قبل  باإلدارة  العاملين  يشارك  اإلدارية،  

وضع استراتيجية الجامعة، تقوم إدارة الجامعة بمشاركة 

المتعلقة  االستراتيجية  القرارات  صنع  في  العاملين 

دورية  نشرات  بتوزيع  الجامعة  إدارة  تقوم  بالجودة، 

تتوافر   الشاملة،  الجودة  بمعايير  التعريف  تتضمن 

الالزمة ال المادية  المتنوعة  اإلمكانيات  األساليب  ستخدام 

لتنفيذ أنشطة إدارة الجودة الشاملة، تتوجه إدارة الجامعة  

 نحو الالمركزية اإلدارية في اتخاذ القرارات(.

  أكثر  ، أن (5تبيّن من خالل الجدول رقم )أيضاً    .5.3.3

القيادات    المبادئ لدى  قناعة  وجود  هي:  أهمية  اإلدارية 

بأهمية   المهنية  حياتهم  من  جزء  التغيير  بأن  والعاملين 

( بأن  83.6نسبية  العاملين  لدى  اعتقاد  يوجد  وأنه   ،)%

بأهمية  الشاملة  الجودة  إلدارة  داعم  هو  الجماعي  العمل 

( الرضا  81.3نسبية  الجامعة  إدارة  تحقق  أيضاً   ،)%

للعاملي والعالوات الوظيفي  االجازات  خالل  من  ن 

( نسبية  بأهمية  التدريبية  للبرامج  %(،  78.4والخضوع 

وكذلك تحرص إدارة الجامعة على االتصال المستمر مع 

%(، ويوجد 76.4مراكز البحوث العلمية بأهمية نسبية )

إدارة   بأن جوهر  بالجامعة  اإلدارية  القيادات  لدى  اعتقاد 

ين المستمر بأهمية نسبية الجودة الشاملة هو عملية التحس

(74.1.)%   
 

 : اتــــــتوصيل ا. 4.3

في ضوء النتائج السابق ذكرها وأهداف الدراسة، يقدم     

 ات التالية:توصيالباحث بعض ال

تكثيف الجهود المبذولة في ســبيل إعــداد بــرامج   .1.4.3

لواقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة والحفاظ على الطاقات 

وتطويرهــا وتوســيع نطاقهــا، مــن أجــل إدراك المتيســرة 

طبيعة اإلشكالية التــي تواجــه عمليــة التطبيــق فــي مجــال 

 تطوير األجهزة اإلدارية.

ــغل  .2.4.3 ــاملين لشـ ــدريب العـ ــار وتـ ــام باختيـ االهتمـ

ــاز  ــوى الدافعــة للجه ــا هــي الق ــة، ألنه الوظــائف اإلداري

اإلداري، والقادرة علــى تطــويره، وهــم المســؤولين عــن 

انكماش األعمــال أو تعطيلهــا أو تجميــدها أو التــدني فــي 

 معدالتها.

تطـــوير ظـــروف أداء العمـــل اإلداري، وذلـــك  .3.4.3

ــتراتيجي  ــيط اإلس ــي التخط ــري ف ــال العنصــر البش بإدخ

للجامعة، وهذا يضمن قيــام عقالنيــة إداريــة تعتمــد العلــم 

والبحــث والتــدريب المالئــم، حيــث أن التخطــيط الرشــيد 

 ن قاعدة التطوير الضرورية.جزء أساسي م

إن الواقع التخطيطي األفضل يستند على نقــاش   .4.4.3

واســع للمخططــين وواضــعي السياســات حــول تصــميم 

ــين مســتوى ونوعيــة  التفضــيالت فيمــا يخــص العالقــة ب

ــذي  إدارة الجــودة الشــاملةبــرامج  وفاعليــة تطبيقهــا، وال

إلدارة يمكن أن يوفره المخططــون لتحقيــق تطبيــق نشــط 

 في اإلدارة العامة بالجامعة.لجودة الشاملة ا

العمــل علــى اكتســاب القــدرة التقنيــة الفعالــة  .5.4.3

والمالئمــة، وهــذا يعنــي عــدم االســتيراد غيــر المتبصــر 

للتكنولوجيا وفي نفــس الوقــت عــدم التســليم المظلــل بــأن 

ــالي  اســـتيراد التقنيـــة يعنـــي )نقـــل التكنولوجيـــا(، وبالتـ

تقنيــة المســاعدة لتحقيــق ذلــك، يستوجب السعي لتــوفير ال

وعلى ذلك فإن تطوير وتنمية العاملين باألجهزة اإلدارية 

يستلزم جلب التقنيــة الذاتيــة ومــن ثــم تطويرهــا باإلبــداع 

ال    إلدارة الجــودة الشــاملةالذاتي وصوالً إلــى تطبيــق فعــّ

والتــي تســاهم فــي التنميــة اإلداريــة النشــطة إلــى جانــب 

 التنمية االقتصادية مع الربط واالنسجام بينهما.
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