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“الحمد هلل الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل "نشكره على نعمته
وفضله ،والصالة والسالم على رسولنا محمد صلى اهلل عليه وسلم معلم اإلنسانية كلها
أجمعين إلى يوم الدين.
لقد أمرنا اهلل سبحانه وتعالى أن نقدم الشكر لمن أجرى اهلل النعمة على أيديهم لخدمة
اإلسالم والمسلمين ،حيث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في حديث :"...ومن صنع
إليكم معروفا؛ فكافئوه  ،فإن لم تجدوا ما تكافئونه به ،فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه"
)رواه أحمد( ،و في حديث أخر "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل".
أتقدم بالشكر الجزيل إلى مشرفي الدكتورة /نهاية عبد الهادي التلباني،
والدكتور /محمد جودت فارس على ما قدماه لي من عون و مساندة في مراحل إعداد
الدراسة ،حيث لم يبخال علي من علمهما ،ففتحا أمامي بمالحظاتهما و توجيهاتهما
وعلمهما أبواب العلم الواسع حتى تمت هذه الدراسة.
كما أتقدم بالشكر أيضا لكل من الدكتور /وسيم الهابيل والدكتور /رامز بدير اللذان
شرفاني بقبولهما مناقشة هذه الدراسة.
و أتوجه بالشكر و التقدير أيضا إلى زمالئي والذين كان لمساعدتهم أبلغ األثر في إثراء
هذه الدراسة ،وأخص بالشكر كل من األستاذ :رافع الوحيدي واألستاذ محمود الغرباوي،
و األستاذ محمد أبو عودة ،و الدكتور وليد أبو وردة ،والمهندس وائل شحادة ،المهندسة
ديانا المغاري ،و األستاذ هاني الرمالوي؛ لما قدموا لي من إثراء للبحث ،كما أتقدم
بالشكر الجزيل ألصدقائي و زمالء عملي في شركة رواد التطوير لالستشارات لما قدموه
من دعم معنوي ومادي و أخي ار إلى أساتذتي أعضاء الهيئة التدريسية في قسم إدارة
األعمال بجامعة األزهر و زمالئي الكرام للجهود التي بذلوها في توفير األجواء
األكاديمية المناسبة إلنجاح برنامج الماجستير الذي تشرفت بااللتحاق به.
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ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واألداء الوظيفي لإلداريين
العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،
واالستبانة كأداة لجمع البيانات وكانت مجاالت محور الجودة الشاملة مكونة من( القيادة والرؤية
السليمة ،المشاركة والمبادرة من قبل العاملين ،تطبيق مفهوم النظام ،عمليات التحسين المستمر)
وتكون مجتمع الدراسة من الموظفين اإلداريين واالكاديميين بمناصب إدارية في كل من الجامعات
الفلسطينية الثالث(جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة االقصى) وتم توزيع االستبانات على
عينة عشوائية طبقية قوامها( )305موظفا ،وبلغ عدد االستبانات المستردة ( )291استبانة بنسبة
مقدارها(.)%95.4
وقد اظهرت الدراسة نتائج أهمها :كانت درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة مرتفعة بوزن نسبي مقداره  ، %68.8ومستوى األداء الوظيفي ايجابي ومرتفع بوزن
نسبي مقداره  ، %68.27وأنه توجد عالقة طردية قوية لكل مجاالت إدارة الجودة الشاملة االربعة
منفردة ومجتمعة مع األداء الوظيفي للعاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،وتوجد فروق
ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثين حول درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغير
اسم الجامعة ولصالح كل من جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية على حساب جامعة االقصى،
ولمتغير المؤهل العلمي لصالح الدكتوراه.
كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها :العمل على توحيد مفهوم الجودة الشاملة

وعناصرها األساسية لدى كافة األطراف في الجامعات الفلسطينية ،وأهدافها وكيفية تنفيذها من جانب
جميع العاملين ،وعقد المؤتمرات الدورية لمناقشة واقع تطبيق الجودة الشاملة على مستوى الجامعات
الفلسطينية ونتائج تطبيقها ،وتعديل الكادر اإلداري والمالي لإلداريين للعاملين في جامعة االقصى

أسوة بالجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر مما سيؤثر إيجابيا على ارتفاع مستوى أداء العاملين وارتفاع
مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
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Abstract
The aim of this study is to identify the relation between Total Quality
Management (TQM) and employee performance in the Palestinian
universities in Gaza Strip. The study used the analytical descriptive
approach. It used questionnaires as data collecting tool. Aspects of Total
Quality Management axis consist of: leadership and good vision،
participation and initiative by employees, implementation of discipline, and
constant process improvement. The study population is the administrators,
and academic staff employed at the three Palestinian universities (Al Azhar
University, the Islamic University, and Al Aqsa University). A Stratified
Random a sample was selected where 305 questionnaires were distributed,
and 291 were returned with a response rate of 95.4%.
The study reached many results such as: The implementation of Total
Quality Management is conducted at a high level (68.8%). The level of
employee performance is positively high (68.27%). In addition, there is a
positive relationship between the two variables (the four aspects of total
quality management individualy or collectively and employee
performance of employees in Gaza universities). There are differences
of statistical significant manner in the respondents' answers concerning the
degree of implementing Total Quality Management due to university name
in favor of both the Islamic University and Al Azhar University, and PhD
degrees.
The study offered many recommendations such as: It is significant to
unify the concept of Total Quality Management, and its elements among
all parties in the Palestinian universities as well as its objectives, and the
way it is implemented on the part of all employees. The conferences
should be held periodically to discuss reality of implementing Total
Quality Management and its results at the Palestinian universities. These
conferences should discus how to improve administrative and financial
situation at Al Aqsa University similar to that in the Islamic University
and Al Azhar University. This will positively impact performance of
employees and the implementation of Total Quality Management.
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الفصــل األول

اإلطار العام للدراسة

1

المقدمة :
الشك أن موضوع األداء الوظيفي بالغ االهتمام ويشهد بحوثا مستمرة عن حلول للمشكالت المتعلقة
باألداء الوظيفي ،وقد فاضت الدوريات العلمية بتقارير عديدة عن قيادات جديدة واعادة تصميم
الهياكل التنظيمية ،ومحاوالت إشراك العاملين فيها في وضع السياسات بصورة أكبر ،واستخدام نظام
حلقات الجودة ،والتركيز على أسلوب فريق العمل وابتكار حوافز جديدة للجهود الفردية والجماعية
الملموسة وكثير من األساليب األخرى التي تركز على غاية واحدة وهي تحسين األداء وبالتالي فإن
مفهوم األداء الوظيفي ارتبط ارتباطا جوهريا بإدارة الجودة الشاملة( .الفايدي.)2008،
وينظر إلى إدارة الجودة الشاملة باعتبارها أسلوبا في العمل وهدفا في آن واحد ،وبأنها عملية مستمرة
وليست مرحلة تنقضي بانتهاء مدة او مرحلة معينة ،وتركز إدارة الجودة الشاملة على إيجاد ثقافة
المسؤولية الجماعية والمساءلة والتميز ،كما تركز على العمل الوقائي ،أي منع وقوع المشكالت والخلل
بدال من االنشغال بمعالجة المشكالت وحلها بعد وقوعها(عابدين وخالف:2007،ص.)102
ويتطلب نظام إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاته جهودا كبيرة وطويلة المدى تشمل عادة على إعادة
التركيز على رغبات وطموحات منظمات األعمال والتجارة والمنظمات االخرى في المجتمع باإلضافة
إلى التطوير السريع في أنظمة المدخالت والعمل بروح الجماعة وتعميق روح الفريق بدال من اتباع
الهيكلية الفردية ،إضافة إلى ذلك العمل بمنظور الرؤيا الطويلة االمد بدال من اإلصالحات والحلول
الفورية(اآلنية) ذات االمد القصير ،إذ يهدف نظام الجودة الشاملة إلى تجديد األعمال التي لها عالقة
مباشرة بالجودة مع تحديد المسؤوليات والصالحيات لألفراد ذات العالقة واقامة عالقات تعاونية بينهما
وكذلك إلى تأسيس آلية منظمة لتكامل الوظائف داخل المنظمة كلها(العلي:2008،ص.)17-16
ويتضح أن التنافس الذي تشهده األسواق العالمية انتقل بين الشركات إلى مؤسسات التعليم العالي،
تنافس من نوع جديد محوره اإلبداع والتطوير كوسيلة للحصول على أعلى المردودات ،وهذا التحول
في طبيعة المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي ،يحتم على أية جامعة ترغب في التنافس أن تطور
من فلسفتها وتحسن من أداء العاملين بها لتقديم الخدمة األفضل ،حيث أن نجاح أي جامعة يرتبط
بجودة خدماتها وأداء موظفيها وفي ذلك نرى أن مستوى األداء الجامعي لن يرتفع بدون مفهوم إدارة
الجودة الشاملة.
مما سبق نجد أن نجاح المؤسسات التعليمية يعتمد على مستوى جودة الخدمات اإلدارية التي تقدمها
إدارة المؤسسة ،األمر الذي يلعب دور كبير في تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية وبشكل يؤثر على
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مستوى جودة مخرجاتها ونتاجها ،ومن هنا يقع على عاتق هذه المؤسسات التعليمية تهيئة وتوفير
الخدمات التعليمية بمستويات عالية من الجودة والقيام باألبحاث العلمية وخدمة المجتمع وال يتأتى ذلك
إال باتباع إدارة الجودة الشاملة للوصول إلى مستوى عالي من األداء.
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أوالا :مشكلة الدراسة:
تحرص المنظمات بشكل عام على تحقيق األهداف الموضوعة وفق خططها االستراتيجية ومنها
تحقيق الربحية والتميز في سوق العمل وهذا ال يتأتى إال باالهتمام بالعنصر البشري ورفع مستوى
إنتاجيته و تحسين مستوى أدائه الوظيفي من خالل الحوافز والبرامج التدريبية وغيرها.
وتحرص مؤسسات التعليم العالي على تطوير أداء العاملين اإلداريين واألكاديميين باستمرار بما
يضمن لها تحقيق األهداف المطلوبة ،ورغم قلة الدراسات التي تناولت أداء الموظفين في الجامعات
الفلسطينية النظامية الثالث الكبرى في غزة( جامعة االزهر -الجامعة اإلسالمية -جامعة األقصى)
فقد أشار الحجار( )2004بأن المستوى العام لألداء الجامعي لم يصل إلى المستوى المرغوب ،وأكدت
بعض الدراسات أن الجامعات تواجه مشاكل عديدة ومعيقات تؤثر على كفاءة العمل وارتفاع مستوى
األداء كما في دراسة سكر). )2002
وفي إطار إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية والتي تهدف لرفع مستوى الخدمات التعليمية
والتي تنعكس إيجابيا على مستوى أداء الموظفين ،فقد أظهرت دراسةالعطار ) (2005أن واقع إدارة
الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة) اإلسالمية ،األزهر ،األقصى ( لم يصل إلى
الحد األدنى لمقياس الجودة في الجامعات ،حيث بلغت الدرجة الكلية للجامعات الثالث نسبة
(،(%67.44وأن هناك معيقات يواجهها رؤساء األقسام األكاديمية عند تطبيقهم لمبادئ إدارة الجودة
الشاملة أثناء أداء عملهم اإلداري(المصري ،) 2007 ،و أن الكليات تتبع المركزية في التخطيط،
وتسعى لعدم تفعيل العمل الجماعي وفرق العمل مما يؤدي لضعف انتماء العاملين للعمل (راضي،
. (2006
ومن خالل ما سبق تم تحديد مشكلة الدراسة ،حيث يرى الباحث أنه على الرغم من تبني الكثير من
الجامعات الفلسطينية لمبادئ الجودة الشاملة في المجال اإلداري إال أن هناك قصور واضح في
تطبيقها بناءا على الدراسات السابقة المختصة بهذا ،كما يرى الباحث قصور هذه الفلسفة في تطبيقها
وعالقتها بأداء الموظفين في هذه الجامعات.
ويمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيسي التالي:

ما عالقة إدارة الجودة الشاملة بأداء الموظفين في الجامعات الفلسطينية  -قطاع غزة؟
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ثانيا :متغيرات الدراسة
المتغير المستقل :إدارة الجودة الشاملة (القيادة والرؤية السليمة  ،المشاركة والمبادرة من قبل العاملين
 ،تطبيق مفهوم النظام  ،التحسين المستمر)
المتغير التابع :األداء الوظيفي
الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،اسم الجامعة

إدارة الجودة الشاملة
 .1القيادة والرؤية السليمة
 .2المشاركة والمبادرة من قبل العاملين

األداء الوظيفي

 .3تطبيق مفهوم النظام
 .4التحسين المستمر

شكل ( :)1يوضح متغيرات الدراسة
المصدر :جرد بواسطة الباحث()2014

ثالث ا :أسئلة الدراسة
السؤال األول:
ما درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة؟
السؤال الثاني:
ما هو مستوى االداء الوظيفي لإلداريين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة؟

رابعا :فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية األولى:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة
واألداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة.
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وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية :
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين القيادة والرؤية السليمة
واألداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين المشاركة والمبادرة
من قبل العاملين واألداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة.
 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين تطبيق مفهوم
النظام واألداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة.
 .4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين عمليات التحسين
المستمر واألداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة.
الفرضية الرئيسية الثانية:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05في استجابات المبحوثين حول إدارة
الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة تعزى للمتغيرات التالية (الجنس ،العمر،
المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،اسم الجامعة).
الفرضية الرئيسية الثالثة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05في استجابات المبحوثين حول
األداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة تعزى للمتغيرات التالية (الجنس ،العمر،
المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،اسم الجامعة).

خامس ا :أهداف الدراسة
 .1التعرف على عالقة إدارة الجودة الشاملة بأداء الموظفين في الجامعات الفلسطينية -قطاع
غزة.
 .2التعرف على درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة.
 .3التعرف على مستوى األداء الوظيفي لإلداريين العاملين في الجامعات الفلسطينية -قطاع غزة.
 .4التعرف على الفروق في استجابات المبحوثين حول إدارة الجودة الشاملة تعزى للمتغيرات
الديموغرافية.
 .5التعرف على الفروق في استجابات المبحوثين حول األداء الوظيفي تعزى للمتغيرات
الديموغرافية.
6

 .6اقتراح مجموعة من التوصيات حول إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة لرفع مستوى االداء الوظيفي مما يساهم في تطوير مؤسسات التعليم العالي.

سادس ا :أهمية الدراسة
تظهر أهمية هذه الدراسة كما يلي :
 .1األهمية العلمية :
تنبثق أهمية هذه الدراسة من الموضوع الذي تناولته وهو إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بأداء
الموظفين في الجامعات الفلسطينية الثالث( جامعة األزهر ،جامعة األقصى ،الجامعة اإلسالمية)
حيث من المتوقع ان تسهم هذه الدراسة في زيادة التراكم المعرفي من خالل النتائج التي تلقي
بعض الضوء حول مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات المذكورة ،والمتطلبات الواجب
توافرها لتحسين ظروف العاملين وأدائهم الوظيفي.
إن أهمية هذه الدراسة تكمن في كونها من الدراسات القليلة –على حد علم الباحث  -التي تناولت
موضوع إدارة الجودة الشاملة وعالقتها في تحسين أداء الموظفين في الجامعات الفلسطينية .
 .2األهمية العملية :
ستشكل هذه الدراسة االطار المعرفي الخاص بمدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات
الفلسطينية ومستوى األداء الوظيفي لإلداريين العاملين في الجامعات المذكورة ،ومدى أهمية مدخل
إدارة الجودة الشاملة كأسلوب وفلسفة إدارية في تحسين أداء الموظفين ،والتعرف على الصعوبات
التي تعيق تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية وسبل التغلب عليها.
.3المجتمع :
تعد الجامعات الفلسطينية الثالث(جامعة األزهر ،جامعة األقصى ،الجامعة اإلسالمية ) من كبرى
الجامعات الفلسطينية  ،لذا فإن تطبيق إدارة الجودة الشاملة بدرجة مرتفعة يساهم في ارتفاع
مستوى جودة التعليم الجامعي في فلسطين وارتفاع مستوى أداء الموظفين العاملين فيها
ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع الفلسطيني بشرائحه المختلفة .

.4االهمية للباحث:
حصول الباحث على الدرجة العلمية(ماجستير إدارة األعمال).
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مما

سابعا :مصطلحات الدراسة:
 .1إدارة الجودة الشاملة:
هي فلسفة وطريقة تعين المؤسسات على إدارة التغيير لتوفير وضع تنافسي أفضل بما توفره من
أساليب وأدوات ،وتنمية مهارات جميع مستويات اإلدارة (بسيوني:2001،ص  )121ومجاالتها في
هذه الدراسة هي:
ا .القيادة والرؤية السليمة:
تعتبر القيادة الموجه الرئيسي في كافة المنظمات حيث تتطلب منظمات إدارة الجودة التحول
الجذري من السلوكيات التقليدية للمديرين إلى سلوكيات ومفاهيم إدارة الجودة الشاملة ،وبهدف
تحقيق النجاح في الوقت الراهن يتوجب من المديرين التنفيذين الشعور بانهم فريق عمل واحد
يعملون على تطوير وتأسيس ومراجعة قيم الجودة بصورة معمقة بهدف الوصول إلى حالة التميز،
لذا يتم القيام بوضع خطة شاملة ذات رسالة وأهداف استراتيجية واضحة سواء على المدى القصير
أو المدى البعيد حيث تحاول المنظمة من خاللها تحقيق الميزة التنافسية لها ،مع ضرورة التحليل
الشامل للبيئة الداخلية والخارجية للمنظمة حيث يأخذ بعين االعتبار نقاط القوة والضعف باإلضافة
إلى تحديد الفرص والتهديدات التي تحيط بالمنظمة(العلي:2008،ص.(38-37
ب .مشاركة العاملين:
يعتمد نجاح أي منشأة في تحسين األداء بشكل كبير على المهارات والحوافز التي تملكها قوة
العمل في هذه المنشأة ،كما أن نجاح العاملين يعتمد بصورة كبيرة على حصولهم على فرص ذات
معنى للتعلم واكتساب مهارات عملية ،ويحدر بالمنشأة االستثمار في تطوير قوة العمل من خالل
التعليم والتدريب وخلق الفرص للنمو المطرد من خالل التدريب على رأس العمل ودوران الوظيفة
والدفع للمهارات المعروضة (بستر فيلد وبستر فيلد:2006،ص.)32
ج .تطبيق مفهوم النظام:
ويعني التحقق من أن األهداف المحددة قد تم تحقيقها من خالل المعلومات التي يتم الحصول
عليها من نتائج األداء المتحقق للعملية ،وهذا يعني عملية مقارنة المعلومات المتحققة عن األداء
مع المعايير والق اررات المعتمدة على تلك النتائج (العلي:2008،ص. (42
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د .التحسين المستمر:
هو مجموعة عمليات إلدخال االبتكارات الصغيرة المستمرة على المنتج أو الخدمة ،وسرعان ما
يصبح المنتج بتراكم هذه التحسينات منتجا جديدا يختلف تماما عن المنتج األصلي ،كما يعد
فلسفة للبحث المستمر عن الطرق الالزمة لتحسين العمليات وهو يتضمن تحديد األفضل من حيث
التطبيقات وغرس شعور ملكية العاملين ،ويركز أحيانا على تخفيض الوقت المطلوب ألداء العمل
أو تخفيض الهدر أو تخفيض عدد اإلصابات(الجبوري:2010،ص.)207
 .2األداء الوظيفي:
هو اإلنجاز الناجم عن ترجمة المعارف النظرية إلى مهارات من خالل الممارسة العملية والتطبيقية
لهذه النظريات وبواسطة الخبرات المتراكمة والمكتسبة في مجال العمل (نصر :2002،ص.)94
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الفصل الثاني

اإلطــــــار النظــــري
المبحث األول :إدارة الجودة الشاملة
المبحث الثاني :األداء الوظيفي
المبحث الثالث :الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
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المبحث األول :إدارة الجودة الشاملة
المقدمة:
إن للتقدم العلمي والتكنولوجي الذى يشهد العالم اليوم أثره البالغ على جهود المؤسسات التعليمية
بمختلف أنواعها ومجاالتها وأنشطتها ،ولذلك أصبحت إدارة هذه المؤسسات التعليمية مسؤولة عن
مواكبة هذا التقدم والتغير السريع والتكيف معه ،مما يتطلب أن تكون الهيئات االدارية الحديثة
واستيعابها للمرحلة الحالية والمستقبلية.
واستدعى التغير السريع في الميادين االقتصادية والتقنية واالجتماعية والديموغرافية نشوء مطالب
ملحة على الجودة التعليمية ،إذ نادت كل من الحكومات االتحادية ،واتحادات المعلمين ،ورجال
االعمال ،والجامعات التابعة للقطاع الخاص ،في الواليات المتحدة االمريكية بإصالحات تربوية
وتعليمية على نطاق واسع من خالل التركيز على تنفيذ ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات
التربوية(بدح:2007،ص ،)49وقد شاع في العقود االخيرة استخدام مصطلح " الجودة الشاملة"
حتى أضحى أحد المفاهيم األكثر انتشا ار فيما يتعلق بتطوير اساليب العمل في مختلف المجاالت،
وأصبحت الجودة الشاملة متطلبا أساسيا في جميع الممارسات واألعمال االدارية واألكاديمية
والفنية ،ويشير مصطلح الجودة الشاملة الى "مجموعة المعايير واالجراءات التي يهدف تبنيها
وتنفيذها الى تحقيق أقصى درجة من األهداف المتوخاة للمؤسسة والتحسن المتواصل في األداء
والمنتج وفقا لألغراض المطلوبة والمواصفات المنشودة بأفضل طرق وأقل جهد وتكلفة ممكنتين
(طعمية:2006،ص.)12
أما إدارة الجودة الشاملة فهي فلسفة ادارية حديثة ترتكز إلى نماذج الرواد الثالثة ،)Deming( :و
( ،)Juranو ( ،)Crosbyوتتمثل في نظام إدارى شامل يهدف إلى احداث تغييرات إيجابية
جذرية داخل المؤسسة تشمل الفكر ،والسلوك ،والقيم والمعتقدات التنظيمية ،والمفاهيم االدارية،
ونمط القيادة االدارية  ،ونظم العمل واجراءاته ،نظم المتابعة والتقييم من أجل الوصول الى مستوى
عال من جودة المخرجات  ،األمر الذى يستلزم التحسين والتطوير المستمرين ،ويتسع تعريف
مفهوم إدارة الجودة الشاملة أو يضيق بين الباحثين بسبب تعدد عناصره ،لكن التعريفات يكمل
بعضها البعض ويجمع بينهما قاسم مشترك يتمثل في االهتمام بتلبية حاجات المستفيدين وتوقعاتهم
والتوافق معها ،والسعي الدؤوب للتطوير(عابدين وخالف:2007،ص.)101-100
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وفى خضم هذا الزخم الفكري الهائل ،حظيت عمليات اصالح التعليم باهتمام كبير في معظم دول
العالم ،وحظيت الجودة الشاملة بجانب كبير من هذا االهتمام الى الحد الذى جعل المفكرين
يطلقون على هذا العصر عصر الجودة ،باعتبارها احدى الركائز االساسية لنموذج االدارة
الجديدة ،الذى تولد لمسايرة المتغيرات الدولية والمحلية ،ومحاولة التكيف معها فأصبح المجتمع
العالمي ينظر الى الجودة الشاملة واالصالح التربوي باعتبارها وجهين لعملة واحدة  ،بحيث يمكن
القول ان الجودة الشاملة هي التحدي الحقيقي الذى ستواجهه االمم في العقود القادمة ،واالهتمام
بإدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية ال يعنى التخطيط لجعل المؤسسات التعليمية،
وخصوصا الجامعات ،منشآت تجارية او صناعية ،تسعى الى مضاعفة ارباحها عن طريق
تحسين منتجاتها ،ولكن تطوير اساليب االدارة التعليمية تحقيقا لجودة المنتج ،وسعيا الى مضاعفة
افادة المستفيد األول من كافة الجهود التعليمية ،وهو المجتمع بكل مؤسساته  ،وجماعاته وأفراده
في مجال التعليم (عالونة وغنيم:2005،ص.)1326

أوالا :مفهوم الجودة:
يرجع مفهوم الجودة إلى الكلمة الالتينية ( )Qualitasوالتي تعني طبيعة الشخص أو طبيعة
الشيء ودرجة الصالبة ،وقديما كانت تعني الدقة واإلتقان من خالل قيامهم بتصنيع اآلثار
التاريخية والدينية ،وقد حظيت الجودة بتعاريف عدة منها أنها عبارة عن مجموعة من الصفات
والخصائص التي يتميز بها المنتج أو الخدمة ،والتي تؤدي إلى تلبية حاجات المستهلكين والعمالء
سواء من حيث تصميم المنتج أو تصنيعه أو قدرته على األداء ،في سبيل الوصول إلى إرضاء
هؤالء العمالء واسعادهم ،ويمكن أن تتحقق الجودة من خالل ثالثة زوايا ،ترتبط األولى بجودة
التصميم وهي مواصفات الجودة التي توضع عند تصميم المنتج أو الخدمة ،وترتبط الثانية بجودة
اإلنتاج وهي المواصفات التي تتحقق خالل العملية اإلنتاجية نفسها ،وترتبط الثالثة بجودة األداء
وهي التي تظهر للمستهلك عند االستعمال الفعلي للمنتج ،إضافة إلى ضرورة التركيز على الجودة
أثناء

تقديم

هذه

السلع

والخدمات

إلى

العمالء

وهو

ما

يعرف

بجودة

خدمة

العمالء(الدرادكة:2006،ص. )17
وقد عرفها طعامنة(:2001ص )87بأنها التمشي مع المعايير واألداء الصحيح بطريقة آمنة
مقبولة من المجتمع ،وبتكلفة مقبولة بحيث تؤدي إلى إحداث خدمة فعالة ،وأوضح
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الزعبي(:2013ص )11بأن الجودة هي المواصفات الشمولية لكيان ما ،كأن يكون منتج ،فرد،
منظمة ،والتي تتصل بقدراتها على إشباع الحاجات القائمة أو المفترضة.
وتعني الجودة الوفاء بمتطلبات المستفيد وتجاوزها ،كما تعني تحقيق أعلى درجة من الجودة
المثالية بأقل تكلفة ممكنة في كل المراحل ،وتكامل مجهودات كافة األنشطة من خالل تحسين
العمليات(الدبر وخميس:2013،ص.)26

ثاني ا :تعريف إدارة الجودة الشاملة:
ال يوجد ثمة تعريف متفق عليه بشأن إدارة الجودة الشاملة وذو قبول عام لدى المفكرين والباحثين،
فقد عرفها  )1991( Omachonuبانها استخدامات العميل المقترنة بالجودة واطار تجربته بها،
ولذا يمكن القول بان ادارة الجودة الشاملة عبارة عن نظام يتضمن مجموعة الفلسفات الفكرية
المتكاملة واالدوات االحصائية والعمليات االدارية المستخدمة لتحقيق االهداف ورفع المستوى
ورضا العميل والموظف على حد سواء ،كما عرفها  )1992( Tunksبانها اشتراك والتزام االدارة
والموظف في ترشيد العمل عن طريق توفير ما يتوقعه العمل او ما يفوق توقعاته
وأوضح  )1995(Coleأن مفهوم ادارة الجودة الشاملة بأنه نظام ادارى يضع رضا العمال على
راس قائمة االولويات بدال من التركيز على األرباح ذات االمد القصير ،إذ أن هذا االتجاه يحقق
أرباحا على المدى الطويل اكثر ثباتا واستق ار ار بالمقارنة مع المدى الزمنى القصير.
وادارة الجودة الشاملة هي أحد أبرز المفاهيم اإلدارية الحديثة التي تعمل على احداث تغييرات
جذرية في أسلوب عمل المنظمة وفي فلسفتها وأهدافها ،بهدف إجراء تحسينات شاملة في جميع
مراحل العمل بالشكل الذي يتفق مع المواصفات المحددة والمتفقة مع رغبات العمالء ،في سبيل
الوصول ليس فقط إلى إرضاء العمالء أو إسعادهم وانما إلى إبهارهم من خالل تقديم سلع
وخدمات ال يتوقعونها(الدرادكة:2006،ص ،)19وادارة الجودة الشاملة هي عبارة عن استراتيجية
إدارية ترتكز على مجموعة من القيم تستمد حركتها من المعلومات التي تتمكن في إطارها من
استثمار وتوظيف المواهب والقدرات الفكرية للعاملين في مختلف مراحل التنظيم ،من تخطيط
وتنفيذ ومتابعة ،وفق نظم محددة وموثقة تقود إلى تحقيق رسالة الجامعة في بناء اإلنسان ،من
خالل االلتزام طويل المدى ،ووحدة الهدف ،والعمل الجماعي بمشاركة جميع أفراد
المنظمة(بدح:2007،ص.)54
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وهي تفاعل المدخالت وهي األفراد واألساليب والسياسات واألجهزة ،لتحقيق جودة عالية
للمخرجات ،وهذا يعني إشراك ومساهمة العاملين كافة وبصورة فاعلة في العمليات اإلنتاجية أو
الخدمية مع التركيز على التحسين المستمر لجودة المخرجات بهدف تحقيق الرضا لدى
المستهلكين ومن هنا يتضح نظام إدارة الجودة الشاملة عبارة عن توليفة (أو تركيبة) الفلسفة
اإلدارية الشاملة مع مجموعة من األدوات والمداخل ألغراض التطبيق وتعتمد على ثالث مبادىء
أساسية وهي(العلي:2008،ص:)23
 التركيز على رضا الزبائن أفراد ومنظمات من المخرجات الملموسة وغير الملموسة.
 المساهمة الجماعية وفرق العمل .
 التحسينات المستمرة على نوعية العمليات والمخرجات.

ثالثا :المراحل التاريخية لتطور إدارة الجودة الشاملة :
إ ن المتتبع لمراحل تطور هذا المفهوم يرى أنه قد مر بسبعة مراحل رئيسية هي (مجيد و
الزيادات:2007،ص:)47-43
 .1مرحلة ما قبل الثورة الصناعية  :ضبط العامل المنفذ للجودة.
تتلخص بأن عامال أو مجموعة من العمال مسؤولين عن تصنيع المنتج بالكامل بوحدات تصنيعية
مصغرة وفى هذه المرحلة كان االحساس باإلنجاز والفخر موجودا لدى العامل الذى يخلق حاف از
للعمل لديه.
 .2مرحلة ما بعد الثورة الصناعية :ضبط رئيس العمال للجودة.
من بداية القرن العشرون حتى اواخر العقد الثاني منه نتيجة لتوسع المصانع والتخصص
في العمل وظهور الصناعات الحديثة وتوسعها فقد ادى الى ان يتوزع العمل على اكثر
من عامل وتطلب ذلك الى ان يكلف رئيس العمال بمسؤولية الجودة في االنتاج.
 .3مرحلة االدارة العملية  :مرحلة ضبط الجودة والتفتيش.
ظهرت مطلع القرن العشرين بريادة فريدريك ونسلو تايلور اذ اهتم فيها بالوقت والحركة
وسبل تخفيض االنتاج من خالل الحد من الهدر والضياع ،وقد دفعت الحرب العالمية
االولى  1914بظاللها على الصناعة فتعددت أنظمتها وتنوعت اساليب االنتاج وأصبح
رئيس العمال مسؤوال عن اعداد كبيرة من العمال ،فأدى ذلك الى ظهور المفتش  ،وتطلب
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ذلك تكليف مفتشين في ورش االنتاج متخصصين إلنجاز مهمة التفتيش وقد وضعت
مواصفات قاسية في التصنيع ومورست عمليات تفتيش صارمة سميت بالرقابة البوليسية.
 .4مرحلة ضبط الجودة احصائيا.
ان زيادة االنتاج بشكل كبير زاد من تعقيد التفتيش الكلى بنسبة  %100مما ادى الى
ضرورة اتباع اسلوب فحص العينات مع االعتماد على لوحات الضبط .ويعد العالم والتر
شيورات من مؤسسي ومطوري نظرية ضبط الجودة االحصائية .أن نمطية المنتج وفق
قياسات موحدة مكنت من استخدام االساليب واالدوات االحصائية في مجال الرقابة .وابرز
من استخدم الرقابة االحصائية على الجودة العالم (. )Edward Deming
 .5مرحلة ضمان الجودة.
نتيجة لما حققه اليابانيون من ايجابيات ملموسه بتطبيقهم فكرة حلقات الجودة والتي حققوا
من خاللها االنتاج الخالي من العيوب وهذا يتطلب رقابة شاملة على العمليات كافة
وجهود مشتركة من االدارة المعنية كافة بتنفيذ مراحل العمل وقد تم اعتماد ثالثة أنواع من
الرقابة (الوقائية ،المرحلية ،البعدية).
وقد اصبح ضمان الجودة احدى االستراتيجيات االساسية التي تقوم عليها ادارة الجودة
الشاملة فاإلنتاج من دون اخطاء يعنى انتاج عالي الجودة وهو الجسر الذى تعبر
المؤسسة من خالله الى تحقيق الرضا لدى المستفيدين.
 .6مرحلة ادارة الجودة االستراتيجية.
دخلت التجارة العالمية في حالة منافسة شديدة بين الشركات لكسب حصص أكبر من
السوق ال سيما الشركات اليابانية وقد اعتمدت شركة ( )IBMادارة الجودة االستراتيجية
لمواجهة التقدم والزحف الياباني ونفذت المعايير االتية:
 ارضاء المستفيدين وتلبية ما يريده.
 الجودة مسؤولية الجميع من قمة الهرم التنظيمي حتى قاعدته.
 المطلوب تحقيق الجودة في كل شيء (االنظمة ،الثقافة التنظيمية ،الهيكل التنظيمي،
أساليب واجراءات العمل).
ان ادارة الجودة االستراتيجية تركز على الجودة وارضاء المستهلك هي االساس الذى تقوم عليه
استراتيجيات المؤسسات العالمية في الوقت الحاضر.
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 .7مرحلة إدارة الجودة الشاملة.
ان زيادة شدة المنافسة العالمية واكتساح الصناعة اليابانية لألسواق العالمية دفع
بالمؤسسات االمريكية الى تطوير وتوسيع مفهوم ادارة الجودة االستراتيجية بإضافة جوانب
اكثر شموال وعمقا  ،واستخدمت اساليب متطورة تأكيد الجودة ليصبح أسلوبا رقابيا
استراتيجيا على الجودة ،يتضح من هذا اإلجراء ان ادارة الجودة الشاملة أكثر عمقا
وشموال من ادارة الجودة االستراتيجية ويمكن في نهاية االمر القول بان ادارة الجودة
الشاملة قد خطت خطوات بعيدة عن االدارة التقليدية .

رابع ا :مزايا تطبيق إدارة الجودة الشاملة:
تعكس إدارة الجودة الشاملة العديد من اآلثار اإليجابية على أداء المنظمة ويلخص كل من
الزعبي(:2013ص )17والبلداوي ونديم(:2007ص )98وعاشوروالعبادلة(:2004ص)149
النتائج اإليجابية المتحققة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة في:
 .1تحسين جودة الخدمة أو المنتج.
 .2االرتقاء بالربحية.
 .3انخفاض شكاوى المستهلكين والعمالء من جودة السلعة والخدمة المقدمة إليهم.
 .4استخدام الوقت بشكل أكثر كفاءة.
 .5تحقيق رضا الزبون.
 .6تخفيض شكاوي العاملين وانخفاض نسب الحوادث الصناعية .
 .7المحافظة على حيوية المنظمة ،والتجديد ،والتحسين ،والتكيف.
 .8تحقيق الميزة التنافسية.
 .9تحسين العالقات اإلنسانية ورفع الروح المعنوية .
.10

تمكن من اكتشاف األخطاء منذ الوهلة األولى .

.11

تخفيض تكاليف الجودة.

.12

تحقيق العمل الجماعي .

.13

زيادة الحصة السوقية من خالل جذب المزيد من الزبائن.
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خامسا :عيوب إدارة الجودة الشاملة:
يشير الزعبي (:2013ص )17إلى أنه هناك بعض العيوب التي قد تنتج من تطبيق إدارة الجودة
الشاملة أهمها:
 .1أنها تستنزف الكثير من وقت اإلدارة والعاملين .
 .2ال يمكن أن تكون فعالة إال إذا كانت المنظمة تسير في االتجاه الصحيح ،فهي ليست
إدارة لتحويل اتجاه المنظمة .
 .3مردود إدارة الجودة الشاملة ليس سريعا إذ أنها ال تثمر سريعا بل تستغرق سنوات في
تنفيذها وهي في الحقيقة عملية ال تنتهي.
 .4يمكن أن تؤدي إلى توجيه اهتمام زائد عن الحد المطلوب إلى احتياجات العميل النهائي
واهتمام غير كافي الحتياجات العاملين .
 .5من المحتمل ان تسبب اضطرابا في مختلف المراحل والعمليات داخل المنظمة .
سادس ا :األخطاء الشائعة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة:
على الرغم من النجاح الذي حققته أغلب المنظمات عند تطبيقها إلدارة الجودة الشاملة إال أن
هناك أخطاء شائعة ترتكبها المنظمات أحيانا في مجال التطبيق مما قد يؤدي إلى نتائج سلبية لهذا
التطبيق ومن هذه االخطاء (البلداوي ونديم:2007،ص:)91
 .1تعجل المنظمة لتحقيق نتائج سريعة.
 .2التقليد والمحاكاة لتجارب المنظمات األخرى .
 .3اقرار التطبيق قبل إعداد البيئة المالئمة لتقبلها .
 .4عدم التقدير الكافي بأهمية المورد البشري.
 .5عدم اتساق سلوكيات قادة المنظمة مع أقوالهم.
 .6اتباع أنظمة وسياسات وممارسة ال تتوافق مع مدخل الجودة الشاملة .
 .7الفشل في توفير معلومات عن االنجازات المتحققة .
 .8التصدي من البداية للمشاكل الكبيرة.
 .9عدم اإلنصات الكافي للعمالء والموردين .
 .10إهمال تحقيق التوازن بين األهداف القصيرة والطويلة األجل.
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سابعا :نماذج إدارة الجودة الشاملة :
كما سبق توضيحه بعدم وجود تعريف محدد ومتفق عليه إلدارة الجودة الشاملة فقد قام الباحثون
والمفكرون بوضع نماذج لمفهوم إدارة الجودة الشاملة حاولوا من خاللها إثراء األدب اإلداري بهذا
المفهوم وآلياته وفوائده ومن هذه النماذج:

.1

نموذج (:)Edward Deming

يعتبر العالم ( )Demingهو األب الحقيقي لمفهوم الجودة  ،وكان أول من أوضح أهمية التركيز
على األمور التالية (الدرادكة:2006،ص: )27-26
أ -أن اإلدارة مسئولة بشكل دائم عن جودة األداء كجزء أساسي من أعمالهم اليومية
وكجزء من وظيفة اإلدارة .
ب -ضرورة تعليم وتدريب األفراد على كيفية التحسين الدائم والعمل الجماعي في المنظمة
ت -ضرورة توفر الدوافع الداخلية لدى جميع العاملين لتحسين الجودة وتدريبهم على
استخدام األساليب اإلحصائية للرقابة على الجودة .
ث -أن النظم التي يسير عليها العمل تعتبر مسئولة عن حوالي  %85من األخطاء
والعيوب التي تحدث في العملية اإلنتاجية ،واإلدارة هي وحدها القادرة على تغيير هذه
النظم بينما األفراد العاملين مقيدون بهذه النظم ،وهذا األمر يعني أن الفكر التقليدي
الذي يرى أن عمال اإلنتاج هم المسؤولون بشكل دائم عن كل المشاكل التي تحدث
في اإلنتاج هو غير صحيح وأن  %15فقط من األخطاء والعيوب يمكن إرجاعها إلى
عامل بذاته أو آلة بذاتها ،وهذا يتطلب بالضرورة التركيز في عملية الرقابة على
عيوب تصميم النظام اإلنتاجي أكثر من العيوب التي ترجع إلى عامل بعينه أو آلة
بعينها.
ج -يؤمن( )Demingبنظرية ( )Yفي السلوك التنظيمي القائمة على كفاءة األفراد
ورغبتهم في العمل وميلهم للمعرفة وحب العمل وامكانية حفزهم من خالل الحاجات
المعنوية .
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 .2نموذج (: )Josefph Juran
قدم العالم( )Josefph Juranمساهمات مثيرة في إدارة الجودة الشاملة خالل الحرب العالمية
الثانية من خالل تركيزه على العيوب أو األخطاء أثناء العمل التشغيلي(العمليات) وكذلك على
الوقت الضائع أكثر من األخطاء المتعلقة بالجودة ذاتها ،وعلى الرقابة على الجودة دون التركيز
على كيف ية إدارة الجودة ،ولذا فهو يرى أن النوعية تعني مواصفات المنتج التي تشبع حاجات
المستهلكين وتنال رضاهم مع عدم احتوائها على المبيعات أو النواقص ولذا فإن( )Juranيرى أن
التخطيط للجودة يمر بعدة مراحل وهي كما يلي(حمود:2010،ص:)27-25
 .1تحديد من هم المستهلكين الحاليين والمرتقبين .
 .2تحديد حاجاتهم وتطلعاتهم ورغباتهم .
 .3تطوير مواصفات المنتج لكي تستجيب لحاجات هؤالء المستهلكين.
 .4تطوير العمليات التي من شأنها تحقيق إنجاز تلك المواصفات أو المعايير المطلوبة
 .5نقل نتائج الخطط الموضوعة إلى القوى التشغيلية .
و يرى( )Juranأن الرقابة على الجودة يجب أن تتضمن الخطوات التالية:
 تحديد المعايير والمواصفات القياسية(المعيارية).
 تقييم األداء الفعلي(المتحقق) للعمل.
 مقارنة األداء المتحقق(الفعلي) باألهداف والمعايير القياسية الموضوعة.
 معالجة االختالفات أو االنحرافات بإنجاز االجراءات التصحيحية كما بالشكل التالي:
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األداء المتحقق

المقارنة

االنحراف الحاصل

االجراءات التصحیحیة

المواصفات المعیاریة

المخرجات

العملیات التشغیلیة

المدخالت

التغذیة الراجعة

شكل رقم( )2يوضح فاعلية نظام األداء الرقابي للجودة
المصدر (:حمود:2010،ص)27
في حين أن تطوير المنتج يمثل صميم إدارة الجودة الشاملة كما يراه ( )Juranوانها عملية
مستمرة ال تنتهي ويساهم كل من المستهلك الخارجي والداخلي في تطوير المنتج وتحسينه بصورة
مستمرة.

 .3نموذج (:)Walter Shewhart
قام ( )Shewhartو( )Demingبإعادة العناصر السابقة التي وضعها( )Juranعلى شكل
دورة متتابعة أطلق عليها وهي تتكون من(الدرادكة:2006،ص:(28-27
أ -التخطيط للجودة وتتعلق برسم المالمح األساسية لنظام الجودة من خالل تحديد
المواصفات والمقاييس التي ستكون عليها السلعة او الخدمة في ضوء متطلبات ورغبات
وتوقعات العمالء في السوق ،وما تقتضيه ظروف المنافسة مع المنتجين اآلخرين.
ب -التنفيذ وتتعلق ببدء سير العمليات التشغيلية في ضوء المخطط له في النقطة)،(A
والوصول بالتالي إلى مجموعة من السلع والخدمات المنتجة .
ت -التقييم ويتعلق بتقييم السلع والخدمات المنتجة من خالل مقارنتها بمعايير ومواصفات
الجودة الموضوعة في النقطة).(A
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ث -التحسين والتطوير ويتم هنا تحسين السلع والخدمات المقدمة للجمهور من خالل تقييمها
وذلك بالحصول على تغذية راجعة من العمالء والسوق حول مستوى جودة هذه الخدمات
والسلع .

خوط P
نفــذ D
حسن A
قیــم C

شكل رقم(  )3يوضح الدورة المتتابعة لعمليات الجودة
المصدر(:الدرادكة:2006،ص)28

 .4نموذج (:)Philip Grosby
تركزت المفاهيم التي جاء بها (فيليب كروسبي) في التأكيد على المبيعات تساوي صفر في إطار
العمليات اإلنتاجية ،حيث يرى كروسبي أن الجودة ماهي إال انعكاسا لمدى معيارية القيادة وكذلك
األدوات األخرى التي تعكس معايير الجودة ولكي تكون الجودة في تطور مستمر يجب أن يأتي
ذلك من خالل عوامل متعددة منها(حمود:2010،ص:(28-27
أ -أن المستهلكين ذوي وعي كامل بأهمية الجودة لمختلف المنتجات السلعية والخدمية التي
تقوم بتقديمها المنظمات المختلفة .
ب -أن تطوير األدوات التي تساعد على تطوير الجودة ستؤدي بالنتيجة إلى زيادة الحصة
السوقية للمنظمة وتوفير الميزة التنافسية المالئمة لمنتجاتها وخدماتها .
ت -يجب أن يتم تطوير الثقافة المتعلقة بالجودة بما يالئمها من متغيرات بيئية وظرفية أخرى،
إذ أن بناء الثقافة المالئمة للجودة تعد على أهمية سياسية في توفير قاعدة أساسية لتطبيق
برنامج الجودة الشاملة.
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 .5نموذج (:)Kaoru Ishikawa
يعد( )Ishikawaمن رواد الجودة اليابانيين الذي يتمتع بشهرة كبير على البعدين اإلقليمي
والعالمي ،وحصل على جائزة ( )Demingتكريما له إلسهاماته في تطوير مفهوم الجودة ،واليه
يعود الفضل في تطبيق حلقات الجودة ونشر مفهوم الجودة بين العاملين.
وتتلخص المبادئ األساسية التي وضعها( )Ishikawaلمراقبة الجودة الشاملة فيما
يلي(خاشقجي:2003،ص:(46-45
أ -إن الجودة مبنية على وجهة نظر العميل.
استثمار
ب -إن الجودة هي جوهر العملية اإلدارية ،وينبغي أن ينظر إليها على أساس أنها
ُ
طويل األجل بدال من التركيز على األرباح قصيرة األجل.

ت -إن الجودة تعتمد اعتمادا كليا على المشاركة الفاعلة من قبل العاملين والموظفين.
ث -استخدام األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات والمعلومات من أجل المساعدة في
عملية اتخاذ الق اررات.
وقام ايشيكاوا باستنباط فكرة خريطة عظمة السمكة لتحليل العالقة بين السبب والنتيجة ،وعن
طريقها تستطيع اإلدارة حل مشكلة معينة ومعرفة األسباب الرئيسة والفرعية التي أدت إلى حدوثها،
ويعود الفضل أيضا إلى( )Ishikawaفي تطوير مجموعة من األدوات اإلحصائية التي يستخدمها
الموظفون والعاملون في تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة وهي( خرائط بارتيو -الرسم البياني
لعالقة األسباب بالنتيجة-المدرجات التك اررية-خرائط االنتشار-خ ارئط المراقبة-الخرائط االنسيابية-
قائمة الفحص.

 .6نموذج (:)Malcolm Baldridge
هو أحد رواد إدارة الجودة الشاملة األمريكية ،ويتم منح جائزة باسمه للشركات التي تنجح في
تطبيق معايير نموذجه الذي يعتبر أن إدارة الجودة الشاملة ليست مجرد برنامج إضافي تطبقه
المنظمة لكي تهدف من ورائه تحسين مستوى الجودة لديها ،بل أنها ثورة على القديم وتغيير جذري
وشامل لكل مكونات المنظمة ،وفلسفة إدارية جديدة والشكل رقم( )4يوضح مكونات نموذج
( Baldridgeمجيد والزيادات:2007،ص:)75-69
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إدارة وتنمیة

التخویط

نتائج النظام:
تحقيق أعلى
جودة

القیادة

إشباع

حاجات

وتوقعات العمالء

نظام تحلیل

إدارة عملیة

إرضاء العمالء

قياس وتقييم
الجودة

شكل رقم(  )4يوضح مضمون إدارة الجودة الشاملة
المصدر(:مجيد والزيادات:2007،ص)69
أ -القيادة اإلدارية :وهي المسؤول األول وبشكل مباشر عن إرضاء العمالء ،وخاصة لإلدارة
الوسطى والتنفيذية مع ضرورة توفر القناعة الكافية لدى القيادة بجدوى وفائدة إدارة الجودة
الشاملة .
ب -التخطيط االستراتيجي :وهو عملية متكاملة  ،وأشار إلى ضرورة جعل خطط تحقيق
الجودة مترابطة وتسعى جميعها إلى تحقيق أهداف هذا التخطيط الذي يشتمل على وضع
أهداف استراتيجية بعيدة األجل ووضع ثقافة تنظيمية جديدة وادخال تغييرات جذرية على
األداء التنظيمي.
ت -نظام جمع وتحليل المعلومات :ويشتمل على كيفية اختيار المؤسسة للمعلومات والبيانات
المستخدمة في التخطيط واإلدارة وتقويم األداء الكلي الذي يعني مستوى إدارة البيانات
والمعلومات للجودة وكيفية تحليل البيانات الخاصة بالنوعية والمستفيدين واألداء مع
ضرورة تحديث المعلومات بشكل مستمر.
ث -إدارة عملية الجودة :ويقصد بها تصميم العمليات وادارة جودتها وتتضمن عمليات تصميم
المنتج والتصنيع وادارة المواد والرقابة وتقييم األداء ،وتصميم جميع العمليات التي تؤدي
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إلى تلبية حاجات ورغبات العميل ،والعمل على منع وقوع األخطاء في العمليات ،
والتحسين المستمر لجودة العمليات وتوفير درجة عالية من المرونة والسرعة في العمل.
ج -إدارة وتنمية الموارد البشرية :ويشتمل على جوانب متعددة تتعلق بجودة تشغيل واستثمار
الموارد البشرية مثل( تبني أسلوب فرق العمل -مشاركة العاملين وادماجهم في تخطيط
الجودة الشاملة -تحفيز العاملين-تدريب العاملين -االهتمام والعناية بصحة وسالمة
العاملين).
ح -تصميم العمليات :منهجية الجودة الشاملة تؤكد حاجة المؤسسة إلى تصميم عملياتها بما
يتماشى مع اتجاهات ومتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة من خالل تصميم العمليات
والذي يتضمن (تصميم المخرجات -تصميم جميع العمليات التي تحقق رضا العميل
واحتياجاته -جودة المدخالت -توثيق نتائج المراقبة والقياس والتقييم).
خ -قياس إدارة الجودة :ويراد به التعرف على جودة المؤسسة بهدف قياس النتائج المتحققة
ومقارنتها باألهداف مسبقا من أجل اتخاذ الخطوات الالزمة لتجاوزها ،والمقارنة عادة تتم
بين ما هو متحقق وما هو مستهدف وما هو مستهدف ضمن سقف زمني محدد ويتم ذلك
من خالل توفير نظام لقياس مستوى الجودة المنجز في جميع العمليات وآخر لمستوى
المخرجات ،ومقارنة مستوى الجودة المنجز مع مستوى الجودة الذي حققه المنافسون،
وتقييم المدخالت في ضوء نتائج جودة المخرجات.
د -التركيز على المستفيد ورضاه :إن مستوى رضا العميل ،هو نتاج أو انعكاس لمستوى
الجودة المحقق في السلعة أو الخدمة المقدمة له ،ولتحقيق هذا الرضا يتطلب ( تحديد
ودراسة حاجات ومطالب العميل -التفاعل المستمر مع العميل -قياس ردود فعل العميل
واتجاهاته وشعوره نحو المنظمة ومستوى رضاه عنها -اللياقة في التعامل -ابداء المودة
وتوفير جو األلفة -مقارنة رضا العمالء مع درجة رضا العمالء في المنظمات المنافسة-
متابعة اعتراضات وشكاوي العمالء.
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.7

نموذج (:)Partown & Marsson
يسمى بنموذج القطاع العام حيث تمكنا من تطوير نموذج إلدارة الجودة الشاملة يمكن تطبيقه
في المنظمات الحكومية ،ويشتمل نموذجهما على العناصر والجوانب التالية (مجيد
والزيادات:2007،ص:.(76-75
أ -يجب على المنظمات

الحكومية التي تود تطبيق إدارة الجودة الشاملة أن تحدد

شريحة المواطنين أو الجمهور المستفيد من خدماتها التي تقدمها لهم.
ب -استطالع الحاجات والرغبات والتوقعات للجمهور من أجل االطالع عليها ومعرفتها،
أي معرفة ماذا يريده ويتوقعه المواطن( العميل).
ت -في ضوء نتائج الخطوة السابقة يجب على المنظمة الحكومية القيام بإعادة تصميم
سياساتها كافة ،واجراءاتها ،وطرق أداء الخدمة لديها ،بشكل يؤدي إلى تلبية مطالب
الجمهور وتوقعاته.
ث -تأتي خطوة تحديد التقنيات الحديثة التي سوف يستخدمها الموظفون في تقديم الخدمة
للعمالء ،اسهاما في تحقيق الجودة والسرعة والسهولة والمرونة في تقديمها.
لدورت تدريبية مستمرة من أجل شرح الفلسفة والنهج
ا
ج -إخضاع جميع الموظفين
الجديدين ،وتمكنيهم من تطبيقه ،وجعل إرضاء الجمهور هاجسهم األول واألخير .
ح -تبني سياسة ال مركزية السلطة وتفويضها إلى جانب ال مركزية أداء الخدمة وذلك من
أجل تسهيل تقديمها للمواطنين .
خ -تنفيذ استطالعات لرأي الجمهور المستفيد من الخدمة للتعرف وبشكل دائم على
مالحظاته ومقترحاته من أجل رفع مستوى جودتها وادخال التحسينات المستمرة عليها.
د -قيام اإلدارة الحكومية بإجراء مقارنات بين مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل
منظماتها بعضها مع بعض لتحديد المنظمات ذات الجودة العالية في خدماتها والرضا
العالي لدى جمهورها.
ذ -تحفيز الموظفين والمتميزين سواء على صعيد المنظمات أو على صعيد الموظفين
العاملين بداخلها.
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 .8نموذج (:)Irvin
وفيه يقترح ( )Irvinأبعادا تبين استراتيجيات تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات
التعليمية ،حيث تتمثل هذه األبعاد في التالي(الخطيب:2000،ص:.(95-94
أ -الضغط الخارجي من أجل التغيير -المتغيرات الداخلية والخارجية في عملية التغيير.
ب -التزام القيادة -دور القيادة في الدفع إلى األمام لحفظ إدارة الجودة الشاملة وتنفيذها.
ت -خيارات استراتيجية – سواء قصدت المؤسسة التعليمية إحراز تحسين على مستوى
المؤسسة كلها ،أو هدفت إلى بذل الجهود لتحقيق التنفيذ ،أو توفير الدعم اإلداري ،أو
وضع االستراتيجيات لبناء التزامات عملية التغيير.
ث -النهج التقييمي -اختيار مؤشرات المؤسسات التعليمية لتقييم التقدم ومساندة النظم
لجمع المعلومات وايصالها إلى أعضاء المنظمات .
ج -خصوصية الهدف -األهداف الدقيقة لمبادرات إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات
التعليمية.
خیارات استراتیجیة
التركیز على التنفیذ
الدعم اإلداري
بناء االلتزامات

التزام القیــــادة
الضغط
الخارجي

تحدیـــــد
الهــــدف

البیئة الخارجیــــة
النتائــج التصحیحیة
البیئـــة الداخلیــة

شكل رقم( )5يوضح عناصر(نموذج أرفن) إلدارة الجودة الشاملة
المصدر(:الخطيب:2000،ص)95

ثامن ا :مرتكزات إدارة الجودة الشاملة:
تباينت آراء المفكرين واألكاديميين في شأن تحديد أولويات وأهمية هذه المرتك ازت من باحث آلخر
ويمكن استعراضها على النحو التالي:
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.1التركيز على العميل:
حيث يعتبر العميل أهم المرتك ازت التي تستند إليها إدارة الجودة الشاملة ،لذا ينبغي على المنظمات
العاملة أن تضع في حساباتها األنشطة التي من شأنها أن تحقق للعميل سواء الخارجي أو
الداخلي الجودة العالية التي تنسجم مع ضرورة تعزيز أواصر الثقة بينه وبين المنظمة ويفيد كسب
والئه ورضاه وثقة الهدف األسمى الذي ينبغي التركيز عليه في كافة األنشطة التشغيلية التي
تؤديها المنظمة إذ لواله فإن المنظمة تصاب بالفشل وتتعرض أنشطتها للزوال سيما في
ظل

هذه

األجواء

التنافسية

التي

تستهدفها

عادة

األسواق

االقتصادية

بمختلف

أنشطتها(حمود:2000،ص(.99
.2القيادة والتخطيط االستراتيجي:
تعتبر القيادة الموجه الرئيسي في كافة المنظمات حيث تتطلب منظمات إدارة الجودة التحول
الجذري من السلوكيات التقليدية للمديرين إلى سلوكيات ومفاهيم إدارة الجودة الشاملة ،وبهدف
تحقيق ا لنجاح في الوقت الراهن يتوجب من المديرين التنفيذين الشعور بانهم فريق عمل واحد
يعملون على تطوير وتأسيس ومراجعة قيم الجودة بصورة معمقة بهدف الوصول إلى حالة التميز،
لذا يتم القيام بوضع خطة شاملة ذات رسالة وأهداف استراتيجية واضحة سواء على المدى القصير
أو المدى البعيد حيث تحاول المنظمة من خاللها تحقيق الميزة التنافسية لها ،مع ضرورة التحليل
الشامل للبيئة الداخلية والخارجية للمنظمة حيث يأخذ بعين االعتبار نقاط القوة والضعف باإلضافة
إلى تحديد الفرص والتهديدات التي تحيط بالمنظمة(العلي:2008،ص.(38-37
.3مشاركة العاملين:
يعتمد نجاح أي منشأة في تحسين األداء بشكل كبير على المهارات والحوافز التي تملكها قوة
العمل في هذه المنشأة ،كما أن نجاح العاملين يعتمد بصورة كبيرة على حصولهم على فرص ذات
معنى للتعلم واكتساب مهارات عملية ،ويحدر بالمنشأة االستثمار في تطوير قوة العمل من خالل
التعليم والتدريب وخلق الفرص للنمو المطرد من خالل التدريب على رأس العمل ودوران الوظيفة
والدفع للمهارات المعروضة ،وتشتمل بيئة تطوير قوة العمل على التحديات الرئيسية التالية (بستر
فيلد وبستر فيلد:2006،ص:)32
أ -عملية تكامل إدارة الموارد البشرية(االختيار ،واألداء ،والعرفان ،والتدريب ،والتقدم
الوظيفي).
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ب -تقوية العالقة إلدارة الموارد البشرية ومواءمتها مع خطط األعمال وعمليات التغيير
االستراتيجية.
ويتطلب مناقشة تلك التحديات استخدام البيانات ذات العالقة بالعاملين من حيث المهارات،
والرضى ،والحوافز ،واألمن ،والرفاهية.
.4نظام المعلومات والتغذية العكسية:
يعتبر توفر نظام المعلومات والتغذية العكسية من الركائز المهمة واألساسية التي تقتضيها
متطلبات إدارة الجودة الشاملة حيث يعتبر ذلك من أكثر العوامل الهادفة لتحقيق نجاح المنظمة
سيما وان توفير المقاييس والمواصفات والمعايير الهامة للجودة ذات أثر بالغ في تحقيق األهداف،
إذ أن اتخاذ الق اررات الصائبة يرتبط بشكل وثيق بتوفر البيانات والمعلومات الصحيحة التي يتطلبها
النجاح المستهدف ،كما إن استم اررية التحسين والتطوير المستمرين يقترن بشكل فعال بالتدفق
المعلوماتي وأنظمة االسترجاع الفاعلة(حمود:2000،ص. (100
.5أنظمة السيطرة على الجودة:
ويعني التحقق من أن األهداف المحددة قد تم تحقيقها من خالل المعلومات التي يتم الحصول
عليها من نتائج األداء المتحقق للعملية ،وهذا يعني عملية مقارنة المعلومات المتحققة عن األداء
مع المعايير والق اررات المعتمدة على تلك النتائج ،وتوجد عدة أنظمة للسيطرة على الجودة
وهي(العلي:2008،ص:(43-42
أ -السيطرة التمهيدية :والتي تشتمل على تطوير معايير القياس التي تستخدم في التحقق من
أن مدخالت الجودة من المواد التي تلبي متطلبات المواصفات المحددة ،كما وأن األفراد
العاملين يعرفون جيدا مسئولياتهم ويستطيعون استخدام أساليب السيطرة بمعنى أنه تم
تدريبهم بصورة جيدة .
ب -السيطرة المتزامنة وتعني مشاركة المديرين المباشرة في إدارة العمليات ،وتوجيه العملية
بموجب المتطلبات المخططة.
ت -السيطرة المرتجعة :وتعني استخدام األهداف والنتائج كأساس إلجراء عملية التغيير ،أو
االجراءات الهادفة إلى تطبيق التحسينات المطلوبة.
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.6العالقة مع الموردين:
يحتل الموردون دو ار مهما في تحديد نوعية المدخالت للمنظمة وفقا للمواصفات والمعايير المحددة
للجودة

المتفق

عليها

وصوال

إلى

مخرجات

المنظمة

المحققة

ألهدافها(البلداوي

ونديم:2010،ص.(79
.7التحسين المستمر:
هو مجموعة عمليات إلدخال االبتكارات الصغيرة المستمرة على المنتج أو الخدمة ،وسرعان ما
يصبح المنتج بتراكم هذه التحسينات منتجا جديدا يختلف تماما عن المنتج األصلي ،كما يعد
فلسفة للبحث المستمر عن الطرق الالزمة لتحسين العمليات وهو يتضمن تحديد األفضل من حيث
التطبيقات وغرس شعور ملكية العاملين ،ويركز أحيانا على تخفيض الوقت المطلوب ألداء العمل
أو تخفيض الهدر أو تخفيض عدد اإلصابات(الجبوري:2010،ص.)207
وهناك عالقة تكاملية بين الجودة وسرعة االستجابة للتطوير واإلنتاجية ويجب أن يؤخذ معيار
التكامل بنظر االعتبار عند اعتماد أي تغير أو تطوير مستهدف وهناك مكونات للتحسين المستمر
وهي(حمود:2000،ص:)101
أ -تنميط وتوثيق اإلجراءات
ب -تعيين فرق لتحديد العمليات التي تحتاج إلى تحسين
ت -استخدام طرق التحليل وأدوات حل المشاكل
ث -استخدام دائرة خطط -اعمل -افحص-نفذ
ج -توثيق إجراءات التحسين

تاسعا :إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي:

الجودة الشاملة في التعليم هي معايير عالمية للقياس واالعتراف  ،واالنتقال من ثقافة الحد االدنى

الى ثقافة االتقان والتميز  ،واعتبار المستقبل هدفا نسعى اليه  ،واالنتقال من تكرس الماضي
والنظرة الماضية الى المستقبل الذى تعيش فيه االجيال التي تتعلم االن ،ولتحقيق الجودة الشاملة
في التعليم  ،البد من تطوير جميع العناصر المتضمنة في العملية التعليمية  ،والتي من اهدافها
تحقيق النمو الشامل للطالب وتمتعه بشخصية متوازنة تطور حركة تنموية وسط التيار الثقافي
السريع  ،ويرجع مفهوم الجودة الشاملة الى تحسين مدخالت العملية التعليمية بوجه عام بما
تتضمنه من معلم ومتعلم وادارة ومبنى ومناخ عام  ،وتحسين العمليات التعليمية بتطبيق االسس
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العلمية في تخطيط وتنفيذ المنظومة التعليمية على ضوء اهداف تربوية محددة يمكن قياسها(بني
مصطفى:2012،ص.)15

عاشرا :تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي:

تشكل متطلبات وحاجات سوق العمل جزءا أساسيا من متطلبات وحاجات الطالب الذي يكتشف
بمجرد حصوله على شهادته الجامعية أن رحلته األصعب قد بدأت ،إن هناك حالة من شبه اليقين

في وجود أزمة واشكالية في التعليم الجامعي يمكن اختصارها في ندرة وشح التمويل الجامعي
وانعدام ارتباط محتوى وطرق التدريس الجامعي بحاجات المجتمعات في عصرنا الذي يتطور
بشكل متسارع في مجال المعرفة وتكنولوجيا المعلومات ،مما يؤدي إلى قصور معارف وقدرات
الخريجين ،وهذا ما يؤكد حالة التدني العامة في جودة ونوعية التعليم العالي ،ويتوجب أال نغمض
أعيننا عن وجود ندرة في الكفاءات العلمية والفاعلة لدينا وضعف التحصيل العلمي لطالبنا ،وعدم
وضوح في المناهج التعليمية ،وتهاون في تحمل األعباء اإلدارية وقصور في المراقبة واإلشراف
والمتابعة ،إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة بطريقة سلمية ومنهجية مدروسة سيؤدي حتما إلى
تحقيق نتائج تدريجية مرضية وسيؤدي إلى تحسين فعالية التعليم الذي أصبح مطلبا يفرضه الواقع
الراهن ويراهن عليه المستقبل(المشهراوي:2004،ص.)148-147
وتمر عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات بخمس مراحل أساسية على النحو
التالي(القريوتي والمطيري:2007،ص:)65-64
أوال :مرحلة اقتناع وتبني إدارة المؤسسة التعليمية لفلسفة إدارة الجودة الشاملة ،وينعكس ذلك ببدء
برامج تدريبية لكبار المسئولين تتناول مفهوم النظام وأهميته ومتطلباته والمبادئ التي يستند إليها.
ثانيا :مرحلة التخطيط :وتشمل وضع الخطط التفصيلية للتنفيذ وتحديد متطلبات تطبيق ذلك
النظام.
ثالثا :مرحلة التقويم :وتبدأ ببعض التساؤالت الهامة والتي يتم في ضوء اإلجابة عليها تهيئة
األرضية المناسبة للبدء في تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
رابعا :مرحلة التنفيذ :وتتضمن اختيار فرق العمل التي سيعهد إليها بعملية التنفيذ ،ليتم تدريبهم
على أحدث وسائل التدريب المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة.
خامسا :مرحلة تبادل ونشر الخبرات  :حيث يتم استثمار الخبرات والنجاحات التي يتم تحقيقها من
تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة.
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تعقيب الباحث على مبحث إدارة الجودة الشاملة:
من خالل ما تقدم في المبحث األول إدارة الجودة الشاملة فلقد استخدم العلماء عدة نماذج لتطبيق
إدارة الجودة الشاملة ولكن يرى العلماء و الباحثون أنه ال يمكن اإلعتماد على هذه النماذج في
التعرف على إدارة الجودة الشاملة بشكل جوهري وأجمع الباحثون أن مرتكزات إدارة الجودة الشاملة
هي األنسب للتعرف عليها لذلك فإن الباحث استخدم هذه المرتكزات وأهمها (القيادة والرؤية
السليمة ،مشاركة العاملين ،التحسين المستمر) وهي المرتكزات األساسية التي اعتمد عليها
الباحثون السابقون ولكن تم إستبعاد مرتكز التركيز على العميل حيث أنه اختلف الباحثون في
تعريف العميل في مؤسسات التعليم العالي وأيضا استبعد الباحث مرتكز نظام المعلومات والتغذية
العكسية ومرتكز التركيز على الموردين ألن معظم الباحثين في إدارة الجودة الشاملة بالتعليم
العالي لم يأخذوا هذين المرتكزين بعين األعتبار بينما وجد الباحث أن مرتكز تطبيق مفهوم النظام
سيضيف للبحث لما له من عالقة بأداء الموظفين و بالتالي فقد اعتمد الباحث المرتكزات االتية
(القيادة والرؤية السليمة ،مشاركة العاملين ،تطبيق مفهوم النظام ،التحسين المستمر) في فهم
جوهر إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بأداء الموظفين.
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المبحث الثاني :األداء الوظيــــــــــــفي
المقدمة :
لقي األداء الوظيفي اهتمام العديد من الباحثين والمفكرين في مجاالت متعددة وقد أجمع المفكرون
أن االهتمام بأداء الفرد في المنظمة واعطائه العناية الالزمة يصل بالمؤسسة إلى أسمى أهدافها،
وبطبيعة الحال تسعى كل المنظمات إلى إنجاز أعمالها بكفاءة وفعالية عالية وذلك من أجل
الوصول إلى تحقيق األهداف التي تم التخطيط لها مسبقا وبأقل تكلفة ممكنة ،وتمتلك المنظمات
العديد من الموارد التي يمكنها استخدامها لتحقيق ميزة تنافسية في أسواق منتجاتها ضمن إطار
نشاطها سواء كان ذلك محليا أو إقليميا أو دوليا ،ومن ثم تحقيق أهدافها المحددة وتصنف هذه
الموارد في ثالث مجموعات تشمل الموارد المادية مثل المباني والمعدات والتكنولوجيا واألرصدة
المالية ،والموارد التنظيمية مثل الهياكل واألنظمة المالية واإلدارية والرقابية وغيرها ،والموارد
البشرية التي تتضمن خبرات ومهارات وقدرات العاملين (جالل الدين:2009،ص.)70
ويعد األداء مفهوما جوهريا وهاما بالنسبة للمنظمات بشكل عام ،وهو يمثل القاسم المشترك الهتمام
علماء اإلدارة ،ويكاد يكون الظاهرة الشمولية وعنص ار محوريا لجميع فروق وحقول المعرفة
اإلدارية ،فضال عن كونه البعد األكثر أهمية لمختلف المنظمات والذي يتمحور حوله وجود
المنظمة من عدمه(الغالبي وادريس:2007،ص. (476
ويعتبر األداء المحور الرئيسي الذي تتمحور حوله جهود اإلدارة ،كونه يشكل أهم أهداف أي
مؤسسة ،حيث تتوقف كفاءة ادائها في مختلف المجاالت على مستوى أداء مواردها البشرية ،والتي
يفترض أن تؤدي وظائفها التي تسند إليها بكل فعالية ،واذا ما ورد مصطلح األداء على مستوى
المؤسسة فإنه ال يوجد اتفاق بين الباحثين بالنسبة لتعريف مصطلح األداء ،ويرجع هذا االختالف
إلى تباين وجهات نظرهم واختالف أهدافهم المتوخاة من صياغة تعريف محدد ،فمنهم من انطلق
من المفهوم الكمي(األرقام والنسب) ومنهم من اعتبر االداء مفهوم ذو أبعاد تنظيمية واجتماعية
فضال عن الجوانب االقتصادية(المحاسنة:2013،ص.)105-104

أوالا :مفهوم األداء الوظيفي :
يشير مفهوم األداء إلى درجة تحقيق واتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد ،وهو يعكس الكيفية التي
يتحقق بها ،أو يشبع الفرد بها متطلبات الوظيفة ،كما أنه يعتبر أحد المؤشرات الدالة على كفاءة
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العاملين وبلوغهم مستوى االنجاز المطلوب وفق اإلمكانيات المتاحة وغالبا ما يحدث لبس وتداخل
بين مفهوم األداء والجهد ،حيث أن الجهد يشير إلى الطاقة المبذولة ،أما األداء فيقاس على أساس
النتائج التي حققها الفرد ،فمثال قد يبذل الطالب جهدا كبي ار في االستعداد لالمتحان ،لكنه قد
يحصل على درجات منخفضة ،وفي مثل هذه الحالة يكون الجهد المبذول عالي بينما األداء
منخفض(حسن:2001،ص. (209
ويعبر مفهوم األداء الوظيفي عن األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وادراك الدور أو
المهام

والذي

بالتالي

يشير

إلى

درجة

تحقيق

واتمام

المهام

المكونة

لوظيفة

الفرد(سلطان:2004،ص (214ويعرف العواملة(:2004ص )66األداء الوظيفي على أنه
مجموعة السلوكيات اإلدارية المعبرة عن قيام الموظف بعمله ،وتتضمن جودة األداء ،وحسن التنفيذ
والخبرة الفنية في الوظيفة ،فضال عن االتصال والتفاعل مع بقية أعضاء المنظمة ،وااللتزام
باللوائح اإلدارية التي تنظم عمله ،والسعي نحو االستجابة لها بكل حرص.
كما يعرف األداء الوظيفي بأنه دراسة وتحليل أداء العاملين لعملهم ومالحظة سلوكهم وتصرفاتهم
أثناء العمل ،وذلك للحكم على مدى نجاحهم ومستوى كفاءتهم في القيام بأعمالهم الحالية وأيضا
للحكم على إمكانيات النمو والتقدم للفرد في المستقبل وتحمله لمسئوليات أكبر ،أو ترقية لوظيفة
أخرى(المدهون:2005،ص. (152
و يعرف األداء الوظيفي على انه السلوك اإلداري الذي من خالله يقوم الموظف بتنفيذ المهام
الموكلة إليه لتحقيق الهدف المخطط له ،متأث ار باستعداد وقدرات الموظف وبالبيئة التنظيمية
المحيطة به ،بما تشمله من مساندة زمالء العمل ونمط اإلشراف والظروف المادية للعمل وأيضا
متطلبات وتحديات الوظيفة وكذلك الجمهور متلقي الخدمة(أبو سلطان:2011،ص.(37
واألداء الوظيفي هو سلوك وظيفي هادف ال يظهر نتيجة قوى او ضغوط نابعة من داخل الفرد
فقط ،ولكنه نتيجة تفاعل وتوافق بين القوى الداخلية للفرد والقوى الخارجية المحيطة
به(الشريف:2013،ص. (30

ثاني ا :عناصر األداء الوظيفي:
يتكون األداء الوظيفي من مجموعة من العناصر أو المكونات األساسية والتي بدونها ال يمكن
الحديث عن وجود أداء فعال ،وقد أجمع كل من (درة والصباغ:2008،ص)304
و(الفايدي:2008،ص ) 85و(السكران:2004،ص )55على أن عناصر األداء الوظيفي هي :
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 .1كفايات الموظف :ويقصد بها معلوماته ومهاراته واتجاهاته وقيمه .
 .2متطلبات الوظيفة :ويقصد بها المهام والمسئوليات أو االدوار التي يتطلبها عمل من
األعمال أو وظيفة من الوظائف .
 .3بيئة التنظيم :وتتكون من عوامل داخلية وعوامل خارجية .
 .4نوعية العمل :وتتمثل في مدى ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به وما يمتلكه من
رغبة ومهارات وبراعة وقدرة على التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع في األخطاء.
 .5كمية العمل المنجز :أي مقدار العمل الذي يستطيع الموظف إنجازه في الظروف العادية
للعمل ،ومقدار سرعة هذا االنجاز.
 .6المثابرة والوثوق :وتشمل الجدية والتفاني في العمل وقدرة الموظف على تحمل مسؤولية
العمل وانجاز األعمال في اوقاتها المحددة ،ومدى حاجة هذا الموظف لإلرشاد والتوجيه
من قبل المشرفين وتقييم نتائج عمله .

ثالث ا :العوامل المؤثرة على األداء الوظيفي :
يصعب تحديد كافة العوامل المؤثرة على األداء الوظيفي لتعددها والتي يمكن ان نذكر منها (درة
والصباغ:2008،ص:)424-423
 .1عوامل إدارية تنظيمية :وتتلخص في النقاط التالية:
أ -غياب المناخ المناسب الداعم للعمل واالنتاجية في المؤسسة .
ب -حدوث صراعات بين الموظفين ورؤساءهم .
ت -عدم تحديد المهام الوظيفية بدقة .
ث -اإلشراف السيء.
ج -نقص التدريب .
ح -نقص الموارد المادية والظروف المناسبة للعمل.
 .2عوامل بيئية خارجية :
أ -الصراع بين القيم واالتجاهات التي يحملها الموظف وبين القيم واالتجاهات
السائدة في المجتمع .
ب -األحوال االقتصادية وظروف سوق العمل
ت -التشريعات الحكومية
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ث -سياسات النقابات
ج -االضطراب السياسي
 .3عوامل تتعلق بالموظف:
أ -نقص في رغبته ودافعيته .
ب -ضعف في شخصيته أو قصور في قدراته العقلية .
ت -تغيب مستمر عن العمل .
ث -مشكالت عائلية .

رابع ا :أنواع األداء الوظيفي :
يتطلب تصنيف األداء وتحديد انواعه اختيار المعيار الدقيق والعملي الذي يمكن االعتماد عليه
لتحديد مختلف هذه األنواع وهي:
 حسب معيار الشمولية:
وفيه تقسم االهداف إلى كلية وجزئية ويصنف حينها األداء إلى(شاهين:2010،ص: (44
 .1األداء الكلي :وهو الذي يتجسد من خالل االنجازات التي ساهمت جميع العناصر
والوظائف أو األنظمة الفرعية للمنظمة في تحقيقها ،وال يمكن نسب إنجازها إلى أي
عنصر دون مساهمة باقي العناصر ،وفي إطار هذا النوع من األداء يمكن الحديث عن
مدى وكيفيات بلوغ المنظمة ألهدافها الشاملة كاالستم اررية ،األرباح ،النمو .....الخ.
 .2األداء الجزئي :وهو الذي يتحقق على مستوى األنظمة الفرعية للمنظمة ،وينقسم بدوره إلى
عدة أنواع باختالف المعيار المعتمد لتقييم عناصر المنظمة ،حيث يمكن أن ينقسم حسب
الوظائف إلى أداء وظيفة المالية ،أداء وظيفة األفراد ....الخ ،وتجدر اإلشارة إلى أن
األداء الكلي للمنظمة هو نتيجة تفاعل أداء مختلف أنظمتها الفرعية .
 حسب معيار المصدر:
وفقا لهذا المعيار يمكن تقسيم األداء إلى نوعين األداء الذاتي أو األداء الداخلي واألداء
الخارجي(جالل الدين:2009،ص: (76
 .1األداء الداخلي :ويطلق على هذا النوع من األداء أداء الوحدة ،أي أنه ينتج ما تملكه
المؤسسة من الموارد وينتج أساسا مما يلي:
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أ -األداء البشري :وهو اداء أفراد المؤسسة الذي يمكن اعتبارهم موردا استراتيجيا قاد ار
على صنع القيمة وتحقيق األفضلية التنافسية من خالل مهاراتهم .
ب -األداء التقني :ويتمثل في قدرة المؤسسة على استعمال استثمارها بشكل فعال.
ت -االداء المالي :ويكمن في فعالية تهيئة واستخدام الوسائل المالية المتاحة .
 .2االداء الخارجي :وهو األداء الناتج عن المتغيرات التي تحدث في المحيط الخارجي
فالمؤسسة ال تتسبب في إحداثه ولكن المحيط الخارجي هو الذي يولده ،فهذا النوع بصفة
عامة يظهر في النتائج الجيدة التي تتحصل عليها المؤسسة كارتفاع سعر البيع ،وكل
هذه التغيرات تنعكس على األداء سواء باإليجاب أو السلب ،وهذا النوع من األداء يفرض
على المؤسسة تحليل نتائجها ،وهذا مهم إذا تعلق األمر بمتغيرات كمية أين يمكن قياسها
وتحديد أثرها.
 حسب معيار الطبيعة:
وفيه يتم تصنيف االداء إلى اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي وتقني ،إذ ال يمكن للمنظمة تحقيق
اهدافها باعتماد أداء دون اآلخر العتبار التكامل بينهم ،فمثال لن يتحقق األداء االقتصادي دون
وجود أداء تكنولوجي(أبو سلطان:2011،ص.(43
ويصنف األداء الوظيفي أيضأ إلى ثالثة أنواع هي :
 .1أداء المهام :ويقصد به السلوكيات التي تسهم في إنجاز عمليات جوهرية في
المنظمة مثل اإلنتاج المباشر للبضائع والخدمات ،البيع ،جرد المخزون ،إدارة
التابعين وكل أداء يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تنفيذ عمليات المنظمة ،فمثال
في الوظائف اإلدارية يمكن أن يشمل هذا األداء أو السلوك الحاجة إلى إحداث
تحويل األفراد من حالة النزاع بواسطة الصراع إلى جو تنافسي ،كذلك أيضا يمكن
أن يكون هذا السلوك عبارة عن جهود تحفيزية إليجاد مثل هذا الجو(أبو
سلطان:2011،ص.)44
 .2األداء الظرفي:

وهو كل السلوكيات التي تسهم بشكل غير مباشر في تحويل

ومعالجة العمليات الجوهرية في المنظمة ،وهذه السلوكيات تسهم في تشكيل كل من
الثقافة والمناخ التنظيمي ،واالداء هنا ليس دو ار إضافيا في طبيعته ،وانما يكون خارج
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نطاق مهام الوظيفة األساسية ويعتمد على الظرف الذي تجري فيه معالجة
العمليات(بظاظو:2010،ص.)49
 .3االداء المعاكس أو المجابه :ويختلف عن النوعين السابقين حيث يتميز بسلوك سلبي
في العمل مثل التأخر عند مواعيد العمل أو الغياب ،وانما يشمل سلوكيات مثل
االنحراف والعدوان وسوء االستخدام والعنف وروح االنتقام والمواجهة(أبو
شرخ:2010،ص.(19

خامسا :تحسين األداء الوظيفي :
ويعني استخدام جميع الموارد المتاحة لتحسين المخرجات وانتاجية العمليات ،وتحقيق التكامل بين
التكنولوجيا الصحيحة التي توظف رأس المال بالطريقة المثلى ،ويتطلب تحسين أداء أية منظمة
توازن العناصر األربع التالية(:الجودة ،اإلنتاجية ،التكنولوجيا ،التكلفة) ألن توزان هذه العناصر
يؤكد أن توقعات واحتياجات أصحاب المصلحة في المنظمة قد أخذت في االعتبار ،ويطلق على
هذا المنهج المتكامل إدارة التحسين الشامل ويتكون من خمسة عناصر أو طبقات أساسية كما هو
موضح بالشكل التالي( :المربع:2004،ص)66-65

شكل رقم( )6يوضح عناصر إدارة التحسين الشاملة لألداء
المصدر( :المربع:2004،ص)66
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 .1التوجيه :ويمثل التوجيه االستراتيجية التي تحدد اتجاهات التحسين المستقبلية ،والتي تعمل
على تركيز الطاقات وحشد الجهود لتحسين عالقات العمل الرئيسية في المنظمة.
 .2المفاهيم األساسية :تتميز هذه الطبقة بأن أحجار بناؤه تضع المنظمة أمام منهجيات
التحسين األساسية التي تتكامل مع االنشطة العادية ألداء األعمال .
 .3عمليات التسلم :يركز بناء هذه الطبقة على عمليات تحفيز صناعة المنتج أو الخدمة
التي تجعل المنظمة أكثر كفاءة وفعالية ،وتزيد من قدرتها على التكيف ،وفي الوقت ذاته
تخفيض الوقت والجهد والتكلفة .
 .4التأثير التنظيمي :يختص هذا البناء بوضع المقاييس والهيكل التنظيمي للمنظمة.
 .5المكافآت واالعتراف بالفضل :يختص هذا البناء بنظام المكافآت واالعتراف بالفضل الذي
يتضمن المكافآت المالية وغير المالية بهدف دعم أهمية المهام االخرى داخل البناء
الهرمي .
ويرى بعض الباحثين أن هناك ثالثة مستويات أو مداخل لتحسين االداء أهمها كما
يلي(:الفايدي:2008،ص)87
المدخل االول :تحسين أداء الموظف:
وهو أكثر العوامل صعوبة في التغيير ،واذا تم التأكد بعد تحليل األداء بأن الموظف بحاجة إلى
تغيير أو تحسين في األداء فهناك عدة وسائل إلحداث التحسين وهي :
أ -التركيز على نواحي القوة لدى الموظف ،واتخاذ اتجاه إيجابي عن الموظف بما في ذلك
مشاكل األداء التي يعاني منها ،واالعتراف بأنه ليس هناك فرد كامل ،وادراك حقيقة بأنه
ال يمكن القضاء على جميع نواحي القصور والضعف لدى الموظف ،وتركيز جهود
التحسين في األداء من خالل االستفادة مما لدى الموظف من مواهب والعمل على
تنميتها.
ب -التركيز على التوازن من خالل إحداث نوع من التوازن بين ما يرغب الفرد في عمله وبين
ما يؤديه .
ت -الربط

باألهداف الشخصية من خالل ربط مجهودات تحسين االداء مع اهتمامات

وأهداف الموظف .
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المدخل الثاني :تحسين الوظيفة:
يوفر تغيير الوظيفة فرصا لتحسين االداء حيث تساهم محتويات الوظيفة في تدني مستوى االداء
إذا كانت مملة أو مثبطة للهمم أو إذا كانت تفوق قدرات الموظف ،أو تحتوي على مهام غير
مناسبة أو غير ضرورية.
المدخل الثالث :بيئة العمل:
يعتبر الموقف أو البيئة التي تؤدي فيها الوظيفة ،فرصة للتغيير الذي يؤدي إلى تحسين االداء من
خالل معرفة مدى مناسبة عدد المستويات التنظيمية ،والطريقة التي يتم بها تنظيم المؤسسة ،ومدى
مناسبة ووضوح خطوط االتصال ،والمسؤولية وفعالية التفاعل المتبادل مع الدوائر ومع المستفيدين
من الخدمة.

سادسا:إدارة الجودة الشاملة وأثرها على األداء الوظيفي:

في ظل تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة  ،فإن هناك تغييرات تحدث في أداء العاملين ،وهذه

التغيرات تمثلت في )(http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy
أ -جمع البيانات عن العمليات والنتائج المترتبة عليها :في ظل تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة ،
فإن فرق العمل في المنظمة أصبح تتوافر لديهم بيانات عن العمليات اإلنتاجية  ،ويقومون كذلك
بإجراء تحسين في هذه العمليات  ،وذلك من خالل خرائط العمل الموجودة في منطقة العمل
الخاصة بهم.
ب -المكافآت الخاصة :بينما يقوم فريق العمل بنفسه بتسجيل النتائج المتعلقة بعمله ،فإن هناك نتائج
خاصة تستحق مكافأة خاصة ،وفى ظل تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة فإن هناك أنواع متعددة
من المكافآت الخاصة ،هي:
 -1مكافآت تعتمد على النتائج القابلة للقياس والمرتبطة بالتوجه نحو الجودة الشاملة ،وهذه النتائج قد
تكون أولية مثل :انخفاض نسبة المعيب في اإلنتاج  ،انخفاض نسبة مردودات المبيعات ،
انخفاض الفاقد والتالف في اإلنتاج  ،زيادة معدل االستجابة للعمالء  ،كما قد تكون ثانوية (وهى
نتائج ثانوية قابلة للقياس تؤدى إلى وجود النتائج األولية) مثل :عدد المقترحات التي يقدمها
العاملين والمتعلقة بتحسين العمليات  ،جودة العمليات اإلنتاجية  ،جودة عملية التوريد  ،األيام التي
لم يحدث فيها فاقد للوقت نتيجة الحوادث.
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 -2المكافآت المنتظمة :وهى مكافآت قد تكون أسبوعية  ،شهرية  ،ربع سنوية وسنوية وتمنح للعاملين
الذين يتقدمون بمقترحات لتحسين جودة األداء أو بانخفاض شكاوى العمالء من جودة المنتجات.
 -3مكافآت جماعية لفريق العمل ككل وليس لألفراد  ،وهى تمنح في شكل نسبة مئوية وتوزع على
فريق العمل ككل.
ج-

التدريب :إن تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة يتطلب تدريب العاملين على المعارف الجديدة
وأدوات حل المشكالت والتطبيقات اإلحصائية الالزمة للرقابة على الجودة.

د-

تقييم األداء :في ظل تطبيق إدارة الجودة الشاملة ال يقتصر األداء على تقييم الرئيس ألداء
المرؤوسين  ،وانما يوحد تقييم ألداء الرئيس من قبل المرؤوسين  ،وكذلك تقييم العمالء والموردين
ألداء فرق العمل الموجودة بالمنظمة  ،وتقييم أداء زمالء العمل بعضهم لبعض.

ه-

األجور والحوافز :في ظل تطبيق إدارة الجودة الشاملة  ،فإن األجور والحوافز تكون عبارة عن
حزمة إجمالية من األجور والحوافز .واألجور والحوافز هذه منها ما هو مادى ومنها ما هو غير
مادى.
قديما وطبقا لنظرية العدالة ،فإن العاملين يحصلون على أجر يتعادل مع الجهد المبذول في
العمل ،وعلى ذلك فإن العاملين كانوا يحصلون على أجور منخفضة ألنهم كانوا يقدمون مساهمات
محدودة للمنظمة من خالل وظائف محددة ضيقة المجال.
أما اآلن فإن المنظمات تحصل على قدر كبير من المساهمات من العاملين بها  ،فالعاملين
يقومون بإجراء تحسينات كبيرة في العمليات التي يمتلكونها  ،وكذلك فإنهم يمتلكون مهارات متعددة
ومتنوعة تساعدهم على أداء أكثر من مهمة في نفس الوقت .ونتيجة لزيادة هذه المساهمات من
قبل األفراد للمنظمة  ،فإنهم يحصلون على مكافآت كبيرة تسمى حزمة المكافآت والحوافز.
ومعظم هذه الحوافز غير مادية مثل التدريب  ،وقديما كان االعتقاد السائد لدى العامل هو األمان
الوظيفي نتيجة استم ارره في الوظيفة  ،أما اآلن فإن األمان الوظيفي يتمثل في تدريب العامل على
مهارات متعددة تشمل مهارات تحسين العمليات.
ومن أمثلة الحوافز غير المادية أيضا العمل في فريق حيث يقوم العامل بالمشاركة في وضع
أهداف فريق العمل وتنفيذها  ،وجود أماكن انتظار لسيارات العاملين بالمنظمة  ،تقديم وجبات لهم
 ،تقديم تذاكر للسينما أو المسرح للتسلية.
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أي أنه في ظل تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة تعددت صور األجور والحوافز المادية وغير
المادية التي يحصل عليها العامل مثل :األجر  ،الحوافز  ،تملك أسهم بالمنظمة  ،المشاركة في
األرباح  ،مكافآت الترقية  ،مكافآت مقابل تقديم العامل لمقترحات لتحسين األداء ومكافآت مقابل
تقديم العامل لمعرفته وخبرته في العمل  ،وتدريب العامل بشكل مستمر على كل ما هو جديد ،
العمل في فريق عمل.

تعقيب الباحث على عالقة إدارة الجودة الشاملة بأداء الموظفين:
مما ورد ذكره يرى الباحثون أن أداء الموظفين يجب أن يتابع بدقة ويتم تطويره وأن بإمكان إدارة

الجودة الشاملة وتطبيقها ان تكون قادرة على الزيادة واالرتقاء بأداء الموظفين لذا يرى الباحث أن
ثمة عالقة بين إدارة الجودة الشاملة وأداء الموظفين وحيثما تم االهتمام بإدارة الجودة الشاملة في

المؤسسات وخاصة مؤسسات التعليم العالي ينعكس إيجابيا على أداء الموظفين لذا وجب على
الباحث تحديد مرتكزات إدارة الجودة الشاملة وهي (القيادة والرؤية السليمة ،مشاركة العاملين،

تطبيق مفهوم النظام ،التحسين المستمر) ودراسة عالقتها بأداء الموظفين وكيفية إسهام هذه

المرتكزات في زيادة أداء الموظفين في مؤسسات التعليم العالي.
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المبحث الثالث :الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
المقدمة:
الجامعة هي مؤسسة اجتماعية من صنع المجتمع ،وهي تمثل قمة الهرم التعليمي ،ليس لمجرد

كونها آخر مراحل النظام التعليمي وحسب بل ألنها تتحمل مسئولية كبيرة في صياغة وتكوين
الشباب الجامعي علميا وقوميا وثقافيا وفكريا ووجدانيا ،فهي أداة المجتمع في صنع قياداته في
مختلف الميادين الفنية والمهنية واالقتصادية والسياسية واإلدارية والثقافية والفكرية ،والتي من

خاللها إما ان يتابع المجتمع مسيرته بخطى حثيثة وباندفاع وحيوية واما أن يراوح مكانه مع التقدم

بخطى بطيئة(عناية.)2010،

إن أهم ما يهدف إليه التعليم الجامعي هو خدمة المجتمع واالرتقاء به حضاريا ،وترقية الفكر،
وتقديم العلم ،وتنمية القيم اإلنسانية وتزويد البالد بالمتخصصين والفنيين والخبراء واعداد اإلنسان
المزود بأصول المعرفة ،وطرق البحث المتقدمة ،والقيم الرفيعة للمساهمة في بناء المجتمع وصنع

مستقبل الوطن وخدمة اإلنسانية(شحادة.)2001،

أضاف الباحث نبذة مختصرة عن الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة التي شملتها الدراسة ،وهي

جامعة األزهر ،والجامعة اإلسالمية ،وجامعة األقصى ،وهم أكبر وأقدم الجامعات في قطاع غزة.
 .1جامعة األزهر  -غزة ()http://www.alazhar.edu.ps

أنشئت جامعة األزهر – غزة في مطلع الفاتح من سبتمبر من العام 1991م ،بقرار من الشهيد
الراحل الرمز ياسر عرفات (أبو عمار) رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ،وجاء إنشاء الجامعة
لإلسهام في إتاحة فرصة التعليم الجامعي للشباب الفلسطيني ،داخل الوطن وخارجه بهدف

المحافظة عليهم والحد من هجرتهم في طلب العلم إلى الخارج.

الرؤية:

جامعة األزهر  -غزة تسعى إلى التميز ،واإلبداع  ،والرقمية؛ لتكون ضمن الجامعات المرموقة
فلسطينيا وعربيا ودوليا ،ولتكون مرك از لإلشعاع العلمي ،والبحثي ،والتنموي للمجتمع الفلسطيني
المبني على الجودة الشاملة والتحسين المستمر.
الرسالة:
جامعة األزهر هي مؤسسة تعليم مستقلة غير ربحية ،تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع
الفلسطيني والعربي من موارد البشرية المؤهلة في التخصصات المعرفية المختلفة ،والبحوث العلمية
التطبيقية ،والتنمية المستدامة مع التركيز على توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
والمحافظة على أصالة التراث العربي اإلسالمي وااللتزام بمبادئ حقوق اإلنسان التي تشمل العدالة
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والمساواة وااللتزام بحكم القانون والشفافية والتسامح واالحترام وعدم التميز والتنوع والشراكة
ألصحاب المصلحة.
وبدأت جامعة األزهر بكليتين فقط هما :كلية الشريعة والقانون (الحقوق اآلن) ،وكلية التربية ،وفي

العام  1992تم إنشاء أربع كليات أخرى هي  :الصيدلة ،الزراعة ،العلوم ،واآلداب اإلنسانية ،ثم
أضيفت لها في العام  1993كلية سابعة وهي كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية.

أما في العام  1997فقد تم إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية تلبية الحتياجات المجتمع
الفلسطيني القادر على الخوض في مجال التخصصات الدقيقة ،وفي العام  1999م تمت الموافقة

على إنشاء كلية طب فلسطين فرع جامعة األزهر ،حيث باشر طلبة كلية الطب دراستهم

األكاديمية.

وفي العام  2001ونتيجة للتطور الهائل في علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات كان لجامعة

األزهر القرار الحكيم في إنشاء الكلية العاشرة بالجامعة وهي كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

وذلك لمواكبة التقدم العلمي والتطور السريع في مجال التخصصات العلمية الحديثة ،وتم بعد ذلك

وفي السنوات الالحقة استحداث بعض الكليات مثل كلية طب األسنان و قسم هندسة الحاسوب
واالتصاالت في كلية الهندسة.

الدرجات التي تمنحها الجامعة على مستوى درجة البكالوريوس:
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  :اللغة االنجليزية وآدابها  -اللغة االنجليزية  /فرعي لغة فرنسية -
اللغة العربية وآدابها  -علم اجتماع  /فرعي علوم سياسي وعلم نفس وخدمة اجتماعية – تاريخ -
الجغرافيا.
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  :العلوم السياسية  -االقتصاد – اإلحصاء – اإلحصاء التطبيقي –
المحاسبة  -إدارة األعمال  -إدارة األعمال باللغة اإلنجليزية  -المحاسبة باللغة اإلنجليزية.
 كلية التربية  :تخصص المرحلة األساسية األولى  -تعليم التربية اإلسالمية – اللغة العربية -
اللغة االنجليزية  -الفيزياء  -الكيمياء  -األحياء  -الرياضيات – تاريخ  -جغرافيا  -إرشاد
نفسي.
 كلية الحقوق  :القانون.
 كلية العلوم  :الرياضيات  -الكيمياء  -العلوم الحياتية  -الفيزياء  -جيولوجيا.
 كلية الزراعة والبيئة  :العلوم الزراعية والبيئية  -الصناعات الغذائية  -اإلنتاج الحيواني  -اإلنتاج
النباتي والوقاية.
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 كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات  :نظم المعلومات  -علوم الحاسوب  -هندسة أنظمة
الحاسوب  -هندسة الميكاترونكس  -هندسة الحاسوب واالتصاالت – تكنولوجيا المعلومات.
 كلية الدكتور حيدر عبد الشافي لطب األسنان  :طب األسنان.
 كلية الطب  :الطب البشري.
 كلية العلوم التطبيقية  :العالج الطبيعي -التصوير الطبي  -الطب المخبري.
 كلية الصيدلة  :الصيدلة.
 كلية الشريعة  :الشريعة.
الدرجات التي تمنحها الجامعة على مستوى درجة الماجستير:
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  :دراسات الشرق األوسط  -اللغة العربية األدب والنقد  -اللغة
العربية والعلوم اللغوية.
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  :العلوم السياسية – اإلحصاء  -االقتصاد – إدارة األعمال -
المحاسبة.
 كلية التربية  :علم النفس  -مناهج وأساليب التدريس  -أصول التربية  -دبلوم التأهيل التربوي
/عام.
 كلية الحقوق  :القانون العام.
 كلية العلوم  :الكيمياء – الرياضيات  -العلوم الحياتية.
 كلية الزراعة والبيئة  :الزراعة  -علوم المياه والبيئة.
 كلية الصيدلة  :التغذية اإلكلينيكية  -الصيدلة.
الجودة في جامعة األزهر:

تم تأسيس وحدة الجودة بجامعة األزهر عام  ، 2004وهي تتبع الشؤون األكاديمية ،وتنبثق عنها لجان

الجودة في الكليات.
رؤية الوحدة:

أن تكون الوحدة هي المرجعية األساسية في الجامعة التي توفر الدراسات والمعلومات المطلوبة
المتعلقة بالتخطيط والتطوير لمختلف فعاليات الجامعة األكاديمية واإلدارية وأن تقوم بوضع الخطط
والبرامج لتقييم ومراقبة تطبيق معايير الجودة والتميز في األداء والمخرجات والخدمات داخل الجامعة

والكليات التابعة لها.
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رسالة الوحدة:
االرتقاء بمستوى أداء الجامعة والكليات التابعة لها ،وتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى المحلي
واإلقليمي والدولي ،وضمان تطبيقها ألنظمة ومعايير االعتماد والجودة ،والتأكد من تحقيق أهدافها بما
ينسجم مع السياسات واالستراتيجيات الموضوعة.

أهداف الوحدة:

 وضع التعليمات والسياسات واإلجراءات واألدلة المطلوبة والضرورية إلنجاز مهام الوحدة. إشاعة وتجذير ثقافة الجودة لدى العاملين وترسيخ مفاهيم التطوير والتحديث. مساعدة الكليات في تبني إجراءات وسياسات التخطيط والتطوير والجودة. -بناء القدرات البشرية وتأهيلها في مجال التخطيط والتطوير والجودة.

 تعميم التطبيقات الحسنة المعمول فيها داخليا وعالميا وتطبيقها في مستويات اإلدارة األكاديميةالمختلفة.

 .2الجامعة اإلسالمية  -غزة ()http://www.iugaza.edu.ps
تأسست الجامعة اإلسالمية بغزة في العام  1978م ،وهي مؤسسة أكاديمية مستقلة من مؤسسات

التعليم العالي في فلسطين ،تعمل بإشراف و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ،وهي عضو في
اتحاد الجامعات العربية ،ورابطة الجامعات اإلسالمية ،ورابطة جامعات البحر األبيض المتوسط،
واالتحاد الدولي للجامعات ،وتربطها عالقات تعاون بالكثير من الجامعات العربية واألجنبية.

بدأت الجامعة اإلسالمية بصورة أولية بكلية الشريعة والقانون وكلية أصول الدين وقسم اللغة
العربية ،بدأت الجامعة تتوسع بشكل كبير ،فمع افتتاح الجامعة عام 1978م بدأ الطالب يدرسون

في كليتي الشريعة وقسم اللغة العربية (نواة كلية اآلداب) وفي العام الجامعي 1980-1979
افتتحت كليتا أصول الدين والتربية ،وفي العام التالي افتتحت كليتا التجارة والعلوم ،وفي العام

الجامعي  1986-1985قررت الجامعة افتتاح كلية التمريض إال أنها اضطرت لتأجيل ذلك

بسبب رفض سلطات االحتالل ،لكن الجامعة افتتحت تلك الكلية في العام الجامعي -1992

 ،1993كما افتتحت في نفس العام كلية الهندسة ،وفي العام الجامعي  ،2005 2004وافتتحت
كلية تكنولوجيا المعلومات ،وفي عام  2006افتتحت كلية الطب.

الدرجات التي تمنحها الجامعة على مستوى درجة البكالوريوس (دليل الطالب – الجامعة
اإلسالمية:)2013،

 كلية أصول الدين  :أصول دين (عام).
 كلية الشريعة والقانون ( :الشريعة والقانون  -الشريعة اإلسالمية ).
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 كلية اآلداب  ( :اللغة العربية  -لغة عربية فرعي صحافة  -اللغة اإلنجليزية  -الخدمة
االجتماعية  -الجغرافيا فرعي نظم معلومات جغرافية  -الصحافة واإلعالم  -التاريخ واآلثار –
الجغرافيا ).
 كلية التربية  ( :اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي  -المرحلة األساسية  -تعليم التربية اإلسالمية
 تعليم اجتماعيات  -تعليم العلوم  -تعليم الرياضيات  -تعليم اللغة العربية  -تعليم اللغةاالنجليزية  -الكيمياء وأساليب تدريسها  -الفيزياء وأساليب تدريسها  -األحياء وأساليب تدريسها -
الحاسوب وأساليب تدريسها).
 كلية التجارة  ( :المحاسبة  -إدارة األعمال  -االقتصاد والعلوم السياسية  -العلوم المالية
والمصرفية – السياسة واإلعالم  -االقتصاد  /إحصاء تطبيقي  -إدارة األعمال باللغة اإلنجليزية
 المحاسبة باللغة اإلنجليزية). كلية التمريض ( :التمريض  -القبالة ( طالبات)).
 كلية تكنولوجيا المعلومات  ( :علم الحاسوب  -تكنولوجيا المعلومات  -تطوير البرمجيات –
تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير الويب).
 كلية العلوم  ( :الرياضيات  -الرياضيات/إحصاء  -الرياضيات/كمبيوتر – الكيمياء  -الكيمياء
الحيوية  -التكنولوجيا الحيوية – األحياء – الفيزياء  -علوم األرض والبيئة – اإلنتاج النباتي).
 كلية الهندسة  ( :الهندسة المدنية  -الهندسة المعمارية  -الهندسة الكهربائية – هندسة الحاسوب
 الهندسة البيئية  -الهندسة الصناعية  -الهندسة الميكانيكية). كلية الطب  ( :الطب البشري ).
 كلية علوم الصحة  ( :العلوم الطبية المخبرية – تكنولوجيا البصريات الطبية – العالج الطبيعي
الدرجات التي تمنحها الجامعة على مستوى درجة الماجستير:
 كلية الهندسة  ( :الهندسة المدنية  -الهندسة الكهربائية  -هندسة الحاسوب  -الهندسة
المعمارية).
 كلية تكنولوجيا المعلومات  ( :تكنولوجيا المعلومات).
 كلية العلوم  ( :العلوم الحياتية  :أحياء دقيقة  -الفيزياء  -الرياضيات  -العلوم البيئية  -الكيمياء
 التكنولوجيا الحيوية). كلية التجارة  ( :إدارة األعمال  -المحاسبة والتمويل  -اقتصاديات التنمية).
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 كلية التربية ( :علم النفس  -أصول التربية  -المناهج وطرق التدريس).
 كلية اآلداب  ( :اللغة العربية  -التاريخ  -الجغرافيا  -الصحافة واإلعالم).
 كلية أصول الدين  ( :التفسير  -الحديث الشريف  -العقيدة).
 كلية الشريعة والقانون  ( :الفقه المقارن – القانون).
الدرجات التي تمنحها الجامعة على مستوى الدبلوم المهني المتخصص:
 معهد التنمية المجتمعية  -عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ( :اللغة اإلنجليزية -إدارة
مؤسسات المجتمع المدني  -الترجمة  -التجارة الخارجية وادارة األعمال الدولية  -صحة وتغذية
الطفل لألطباء  -السياحة والسفر  -العلوم المالية والمصرفية  -الدراسات اإلسالمية  -الدعم
النفسي واإلرشاد).
كما و تمنح الجامعة اإلسالمية الدبلوم العام والدبلوم العالي في:
 تمنح الجامعة درجة التأهيل التربوي في التربية.
درجة الدبلوم العالي في  :اإلدارة التربوية _ الدراسات اإلسالمية _ الصحة النفسية والمجتمعية _
اإلرشاد النفسي والتربوي.

الجودة في الجامعة اإلسالمية:

قامت الجامعة اإلسالمية بتشكيل وحدة الجودة في الجامعة اإلسالمية ،بقرار إداري رقم (2002 /47

م) ،لتساهم في تطوير وتحسين األداء لدى مختلف دوائر الجامعة األكاديمية واإلدارية بتاريخ (/3/2

 ، (2002للوقوف على المشكالت التي من شأنها أن تعيق عملية االرتقاء باألداء األكاديمي واإلداري
والتغلب عليها ()http://www.iugaza.edu.ps

رؤية الوحدة:

تطمح الوحدة في أن تصبح واحدا من مراكز الجودة الهامة من خالل تطويرها لمعايير متجددة للجودة

المؤسسية واألكاديمية واإلدارية في التعليم الجامعي على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.

رسالة الوحدة:

تهيئة الجامعة اإلسالمية للوفاء بمتطلبات ومعايير الجودة المحلية والعالمية ،ونشر ثقافة الجودة،
وقيادة عملية التحسين المستمر لألداء الجامعي المؤسسي واألكاديمي واإلداري ،وكسب ثقة المجتمع

الفلسطيني في نوعية الخريجين وفقا لمعايير أداء محددة وواضحة.

أهداف الوحدة:

 اكتساب ثقة المجتمع الفلسطيني والدولي في مخرجات العملية التعليمية في الجامعة وتطويرهابشكل مستمر كمحصلة لتحسين جودة األداء.
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 ضمان قدرة خريج الجامعة اإلسالمية على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي واإلقليمي في ضوءالمتغيرات والتحديات المعاصرة.

 إعالء قيم التميز والقدرة التنافسية في الكليات والمراكز التابعة للجامعة. -االرتقاء بمستوى الخدمات اإلدارية المقدمة للمستفيدين.

 -وضع معايير ومقاييس ثابتة لألداء اإلداري حسب مفهوم الجودة الشاملة.

الوحدات الرئيسية التابعة لوحدة الجودة:
 الجودة األكاديمية
 الجودة اإلدارية

فرق التميز:

 .1فريق التدريب :فريق التدريب مسئول عن إعداد المواد التدريبية وتدريب الطاقم اإلداري.

 .2فريق تحسين اإلجراءات اإلدارية :يعني بدراسة وتخطيط النظم اإلدارية وتحسين وهندسة العمليات
في الجامعة واصدار أدلة اللوائح والهياكل التنظيمية والتحليل الوظيفي والعمليات اإلدارية ويسعى إلى
تطوير آليات العمل وفق هذه النظم واللوائح باستخدام التكنولوجيا والبرمجة.

 .3فريق تحسين البيئة الجامعية :يهتم بجودة البيئة الجامعية ويعمل على مراعاة مطابقتها للمعايير
والمواصفات المعتمدة في كافة مجاالتها ،بهدف تحقيق الرضا العام ودعم العملية التعليمية واإلدارية
في الجامعة.

 .4فريق الموقع اإللكتروني يهتم الفريق بتصميم وبرمجة ومتابعة موقع وحدة الجودة في الجامعة

مصدر من مصادر المعلومات التي تخدم الباحثين في هذا المجال.
ا
اإلسالمية ليكون

 .5فريق قياس وتوكيد الجودة :فريق قياس وتوكيد الجودة هو أحد فرق التميز ويعنى الفريق
بالمساهمة في متابعة ومراقبة مدى التحقق الحاصل في الجودة داخل دوائر وأقسام الجامعة والرقابة

على تحقيق أهداف الخطة اإلستراتيجية للجودة كما يهتم بقياس الرضا الوظيفي للعاملين وقياس رضا

المستفيدين.

بعد اإلطالع على تجربة الجامعة اإلسالمية فإن وحدة الجودة تتبع رئيس الجامعة مباشرة ،وأن الوحدة
تسعى إلى تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في المجالين اإلداري واألكاديمي لالرتقاء بمستوى

الخدمات اإلدارية واألكاديمية من خالل التحسين والتطوير المستمر لكافة الدوائر والكليات ،لكسب ثقة
المستفيدين ونيل رضا العاملين ،لضمان الحصول على خريجين وفقا لمعايير األداء المحددة من قبل

التعليم العالي والجامعة .ويتفرع من وحدة الجودة وحدتين رئيسيتين هما وحدة الجودة األكاديمية
والمسؤلة عن جودة الطالب وجودة عضو هيئة التدريس وجودة الكتاب الجامعي ،ووحدة الجودة

اإلدارية التي تسعى إلى تطوير العمل اإلداري داخل الدوائر اإلدارية والكليات في الجامعة ،وينبثق من
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وحدة الجودة اإلدارية فرق التميز ومندوبي الجودة اإلدارية في العمادات والدوائر والمراكز ،لضمان

جودة العمليات اإلدارية واإلجراءات داخلها.

وقد تميزت تجربة الجامعة اإلسالمية في مجال الجودة اإلدارية بالوضوح ،حيث أثبثت فاعلية تطبيق
نظام إدارة الجودة الشاملة في المجال اإلداري في دعم إدارة الجامعة اإلسالمية ومكنها من إحداث

عملية التغيير والتحديث في النظام اإلداري التربوي والتعليمي ،إضافة إلى تحديد مهام الجودة اإلدارية
ودورها في تحسين وتطوير اإلجراءات واألنشطة اإلدارية وهندسة العمليات ،وضمان االتصال والرقابة

الفعالة لجميع اإلجراءات ووضع قواعد عمل واضحة ،ونشر فرق التميز في دوائر وكليات الجامعة
والتي لكل منها مهام واختصاصات واضحة تعمل جميعها على تحسين أسلوب اإلدارة واالرتقاء

بمستوى األداء اإلداري للموظفين وكسب رضا المستفيدين.

 .3جامعة األقصى  -غزة ()http://www.alaqsa.edu.ps
بدأت جامعة األقصى سنة  1955كمعهد للمعلمين تحت إدارة الحكومة المصرية ،وكان الهدف

آنذاك هو إعداد المعلمين وتأهيلهم ،وفي عام  1991م تطور المعهد إلى كلية عرفات بكلية

التربية الحكومية ،ومنذ ذلك الحين أخذت الكلية تتنامى شيئا فشيئا في خططها التعليمية ،وأقسامها
العلمية ،وأساتذتها ،وطالبها ،وخرجت كثي ار من المدرسين والباحثين ذوى الكفاءة العلمية والتربوية

العالية من حملة البكالوريوس والليسانس والدكتوراه عبر برنامج الدراسات العليا المشترك مع

جامعة عين شمس ،ومع بداية العام الجامعي  2001/2000تم تحويل الكلية إلى جامعة األقصى
رؤية الجامعة:
رؤية تسعى جامعة األقصى أن تكون متميزة بين الجامعات الفلسطينية ،واإلقليمية فى مجاالت
التعليم الجامعي ،والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع المبنية على ثقافة الجودة الشاملة.
رسالة الجامعة:
جامعة األقصى هي مؤسسة تعليم ٍ
عال حكومية فلسطينية تهدف إلى إعداد إنسان مزود بالمعرفة،
و المهارات ،والقيم ،ولديه القدرة على التعلم المستمر وتوظيف تكنولوجيا المعلومات من خالل

برامج بناء القدرات ،والتعليم الجامعي ،والبحث العلمي ،وتنمية وخدمة المجتمع .تلتزم جامعة

األقصى خالل تحقيقها لرؤيتها بالثقافة العربية ،واإلسالمية ،ومبادئ حقوق اإلنسان التي تشمل

المسئ ولية ،وااللتزام بحكم القانون ،والشفافية ،واالحترام ،والتسامح ،والعدالة ،والمساواة ،والتمكين،
والمشاركة ألصحاب المصلحة.
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و تضم الجامعة حاليا ثماني كليات هي :كلية مجتمع األقصى ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،
كلية التربية ،كلية العلوم التطبيقية ،كلية اإلعالم ،وكلية الفنون الجميلة ،كلية التربية البدنية
والرياضية ،كلية العلوم اإلدارية.

الدرجات التي تمنحها الجامعة على مستوى درجة البكالوريوس (دليل الطالب – جامعة األقصى
:)2013،

 كلية العلوم التطبيقية ( :الحاسوب – الكيمياء – الفيزياء – االحياء – التكنولوجيا الطبية –
الرياضيات )
 كلية التربية ( :االشراف التربوي – تعليم المرحلة االساسية – اصول التربية – اساليب التدريس –
علم النفس)
 كلية االداب والعلوم االنسانية( :اللغة العربية – الدراسات اإلسالمية – اللغة االنجليزية –اللغة
الفرنسية – الجغرافيا – التاريخ – علم االجتماع  -علوم المكتبات – االرشاد والتربية الخاصة)
 كلية العلوم االدارية( :ادارة االعمال – المحاسبة – نظم المعلومات االدارية – العلوم المالية
والمصرفية)
 كلية االعالم ( :عالقات عامة – صحافة واعالم – اذاعة وتلفزيون)
الدرجات التي تمنحها الجامعة على مستوى الدبلوم المهني المتخصص:
 كلية مجتمع االقصى( :السكرتاريا الدولية – تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت – تربية طفل –
ادارة اعمال – الصحافة االلكترونية – ادارة السياحة والفندقة – ادارة المنظمات غير الحكومية –
العالج الوظيفي – العالقات العامة واالعالم )

الجودة في جامعة األقصى

نشأت دائرة ضمان الجودة في الجامعة عام  ، 2005بقرار من رئيس الجامعة وتتبع له مباشرة،
ويتولى مهامها مدير الدائرة.

رسالة الدائرة:

تنطلق رسالة دائرة ضمان الجودة في جامعة األقصى من ضرورة مواكبة تغيرات العصر المتعددة
والمتالحقة وحرص جامعة األقصى على رفد المجتمع الفلسطيني بالخريجين المؤهلين القادرين على

الوفاء بمتطلبات تلك التغيرات من خالل القيام بأدوارهم االجتماعية على الوجه األمثل سعيا لتحقيق
التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع الفلسطيني.
رؤية الدائرة:
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تسعى دائرة ضمان الجودة بشكل طموح ودائم للمساهمة بفعالية في تحقيق تميز جامعة األقصى من

خالل تحقيق أعلى مستوى لبرامج الجامعة األكاديمية و اإلدارية وتوفير البيئة الجامعية المالئمة
لتحسين جودة الحياة الجامعية بجوانبها المختلفة داخل الجامعة وخارجها و كذلك تحسين كافة أنشطتها

التدريسية و البحثية و التدريبية.

أهداف الدائرة:

 نشر مفهوم وثقافة الجودة الشاملة لدى جميع العاملين في الجامعة. -االرتقاء المستمر بالمستوى األكاديمي واإلداري للجامعة كما وكيفا.

 التأكد من مطابقة النظم والبرامج التعليمية ،وأنماط وأساليب اإلدارة في الجامعة للمعايير والشروطالمعمول بها في الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية في و ازرة التربية والتعليم العالي.

الوحدات الرئيسية التابعة لدائرة ضمان الجودة:
 .1وحدة المشاريع التطويرية والتدريب.
 .2وحدة التقييم والمتابعة.

 .3وحدة المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

إن دائرة الجودة في جامعة األقصى تتبع لرئيس الجامعة مباشرة ،وتسعى دائرة ضمان الجودة في
تحقيق التميز لبرامج الجامعة األكاديمية و اإلدارية من خالل الوحدات الرئيسة التابعة لدائرة ضمان

الجودة وهي كالتالي :وحدة المشاريع التطويرية والتدريب ،وحدة التقييم والمتابعة ،وحدة المعلومات
ودعم اتخاذ القرار ،ومن خالل هذه الوحدات يتم تشكيل فرق الجودة في الكليات واألقسام والدوائر

لمتابعة األداء األكاديمي واإلداري ،إال أن هناك دمج بين مهام الجودة اإلدارية والجودة األكاديمية في
جامعة األقصى من خالل الوحدات للتأكد من مطابقة النظم والبرامج التعليمية داخل الجامعة وأساليب

اإلدارة لمعايير الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية .
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الفصل الثالث

الدراســــــات الســـــابقــة
المحور األول :إدارة الجودة الشاملة
المحور الثاني :األداء الوظيفي
المحور الثالث :إدارة الجودة الشاملة واالداء
الوظيفي
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المقدمة :
يهدف هذا الفصل إلى استعراض بعض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة بشكل مباشر
أو غير مباشر ،ويتم توزيعها على ثالث محاور:
المحور األول :الدراسات التي تناولت إدارة الجودة الشاملة.
المحور الثاني :الدراسات التي تناولت األداء الوظيفي.
المحور الثالث :الدراسات التي تناولت إدارة الجودة الشاملة واألداء الوظيفي معا.
وسيتم عرض الدراسات السابقة وفقا للتدرج التاريخي من األحدث إلى األقدم في كل محور من
المحاور .

المحور األول :الدراسات التي تناولت إدارة الجودة الشاملة:
أ -الدراسات الفلسطينية:
 .1دراسة (المزين وسكيك:)2012،

بعنوان :مؤشرات ادارة الجودة الشاملة من وجهة نظر الدراسات العليا في ضوء بعض

المتغيرات

هدفت الدراسة الى التعرف على مؤشرات ادارة الجودة الشاملة من وجهة نظر الدراسات العليا في

ضوء بعض المتغيرات  ،كما هدفت الى معرفة ما اذا كانت هناك فروق ذات داللة احصائية في
درجة تقدير عينة الدراسة نحو مؤشرات ادارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية من وجهة
نظرهم تعزى للمتغيرات (الجنس  ،المستوى الدراسي  ،الجامعة )  ،وقد استخدم الباحثان المنهج

الوصفي التحليلي  ،كما تم استخدام االستبانة كأداة للدارسة وبلغت عينة الدراسة ( )202طالبا

وطالبة من طلبة الدراسات العليا من مختلف التخصصات  ،وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك
فروق ذات داللة احصائية في درجة تقدير أفراد العينة نحو مؤشرات ادارة الجودة تغزى للمتغيرين

( الجنس  ،الجامعة ) لصالح االناث  ،والجامعة اإلسالمية  ،وعدم وجود فروق ذات داللة

احصائية تعزى لمتغير ( المستوى الدراسي ) ،وأوصت الدراسة بضرورة نشر مفاهيم ثقافة إدارة
الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي مع تعزيز مظاهر القوة ودعم عوامل تحقيق الجودة

في الجامعات الفلسطينية ومشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات.
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.2دراسة (مدوخ:) 2008 ،

بعنوان "معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة وسبل التغلب

عليها".

هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية

بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع
الدراسة من جميع العمداء ورؤساء األقسام ،ورؤساء لجان الجودة في الجامعات الثالث (اإلسالمية،

األزهر ،األقصى) ،وقد تم تصميم أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانة تكونت من ( )64فقرة موزعة

على خمسة مجاالت ،طبقت على (  ) 155فردا من أفراد عينة الدراسة ،وقد توصلت الدراسة إلى
وجود معوقات في الهيئة اإلدارية ،وعلى رأسها وجود درجة عالية من المركزية في اتخاذ الق اررات

الجامعية ،وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المستجيبين المتعلقة بمتغير الجامعة

(اإلسالمية ،األزهر ،األقصى) وذلك لدى جامعة األزهر لغياب تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،وأنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المستجيبين تعزى للمتغيرات (المسمى الوظيفي،

سنوات الخدمة ،مصدر آخر درجة علمية) ،وأوصت الدراسة بالحد من المركزية في اتخاذ الق اررات
الجامعية وضرورة مشاركة العاملين في الجامعات والعمل الجاد على نشر ثقافة الجودة الشاملة

ومبادئها داخل المؤسسات التعليمية .
.3دراسة (أبو عامر:)2008،

بعنوان :واقع الجودة االدارية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر االداريين وسبل تطويره
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع الجودة االدارية في الجامعات الفلسطينية من وجهة

نظر االداريين وسبل تطويره  ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لموضوع

الدراسة  ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين الذين يحملون مسمى وظيفي ( أكاديمي
ادارى  ،ادارى ) في الجامعات الفلسطينية االربع في محافظات غزة ( األزهر  ،اإلسالمية ،

األقصى  ،القدس المفتوحة )  ،والبالغ عددهم ( )280فردا  ،للعام الدراسي (، )2008/2007
واستجاب منهم ( )227فردا أي ما نسيته ( )%81.1من مجتمع الدراسة  ،وتوصلت الدراسة الى

ان المتوسط الكلى لدرجة توافر الجودة االدارية في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة

مرتفع بدرجة كبيرة ،وأوصت الدراسة بضرورة استحداث عمادة لشئون الجودة والتطوير لتفعيل
تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات ،والعمل على تعميق وزيادة الوعي بمفهوم الجودة

اإلدارية لدى القيادات والعاملين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
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.4دراسة (أبو فارة: ) 2006 ،

بعنوان "واقع تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية".
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وقياس واقع إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية بالضفة

الغربية ، ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،مستخدما االستبانة كأداة للدراسة ،وتم
تطبيقها على عينة من أعضاء الهيئة التدريسية تم اختيارها بصورة عشوائية ،وقد توصلت الدراسة إلى

أن الجامعات الفلسطينية ال تولي اهتماما جوهريا بسبعة عناصر رئيسة من عناصر إدارة الجودة
الشاملة ،وهي( :التركيز على المستفيد ،الثقافة التنظيمية ،تصميم العملية ،دعم اإلدارة العليا للجودة،

التحسين المستمر ،التركيز على العاملين ،العالقة مع الموردين) وأنها تولي أهمية لثالثة عناصر فقط
من عناصر إدارة الجودة الشاملة وهي القياس الدقيق وضمان الجودة والبعد المجتمعي ،وأوصت
الدراسة بضرورة توفير هيئة من األكاديمين واإلداريين ذوي الخبرة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة ،و

ضرورة توفير التمويل والدعم الكافي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية.

.5دراسة (العطار:) 2005 ،

بعنوان "واقع إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية وسبل تطويره من وجهة نظر رؤساء

األقسام األكاديمية بجامعات قطاع غزة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على الواقع الحالي إلدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة ،ووضع السبل لتطويره ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتم تصميم استبانة مكونة من

(  ) 51فقرة موزعة على ستة أبعاد هي :جودة اإلدارة الجامعية ،جودة النظم والتشريعات الجامعية،
جودة التركيز على المستفيد ،جودة التقويم ،جودة التحسين المستمر ،جودة الخدمات المجتمعية،
وتكونت العينة من جميع رؤساء األقسام األكاديمية بجامعات قطاع غزة والبالغ عددهم (  ) 84وقد

توصلت الدراسة إلى أن واقع إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة (اإلسالمية،
األزهر ،األقصى) لم يصل إلى الحد األدنى لمقياس الجودة في الجامعات ،حيث بلغت الدرجة الكلية

للجامعات الثالث نسبة (  ،)%67.44وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح الجامعة

اإلسالمية بين متوسطات تقدير رؤساء األقسام األكاديمية لواقع إدارة الجودة الشاملة ،وأوصت الدراسة

بزيادة اهتمام إدارات الجامعات الثالث عامة وجامعتي األزهر واألقصى خاصة بتطبيق عناصر

الجودة الشاملة ،وضرورة تبني الجامعات نظرة شمولية لعملية التحديث واإلصالح اإلداري.
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.6دراسة (عالونة وغنيم:)2005،

بعنوان :درجة التزام جامعة النجاح الوطنية بمباد=دئ ادارة الجودة الشاملة من وجهة نظر

العاملين فيها .

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على درجة التزام جامعة النجاح الوطنية بمبادئ ادارة الجودة
الشاملة من وجهة نظر العاملين فيها ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع اعضاء الهيئة التدريسية
في جامعة النجاح الوطنية  ،واجريت الدراسة على عينة مؤلفة من ( )130عضو هيئة التدريس
في جامعة النجاح الوطنية ،وأظهرت النتائج الى ان جامعة النجاح الوطنية تلتزم بتطبيق مبادئ
الجودة الشاملة بدرجة كبيرة وكذلك تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
( )0.05=aفي درجة التزام جامعة النجاح الوطنية بمبادئ ادارة الجودة الشاملة من وجهة نظر
العاملين فيها تعزى لمتغير الجنس  ،والرتبة األكاديمية  ،وسنوات الخبرة في التدريس الجامعي ،
والجامعة التي تخرج فيها عضو هيئة التدريس  ،والكلية التي يدرس فيها  ،والعمر  ،والوظيفة
التي يشغلها ،وأوصت الدراسة بالعمل على تأسيس مركز الجودة في جامعة النجاح الوطنية كما
في بعض الجامعات الفلسطينية ،وادخال مفهوم الجودة الشاملة من ضمن التخصصات المعتمدة
في الجامعة .
 .7دراسة (المالح:)2005،
بعنوان :درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات
الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية
كما يراها أعضاء هيئة التدريس ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية
الم تفرغين والناطقين باللغة العربية في جامعات محافظات الضفة الغربية والبالغ عددهم()1084
وبلغت عينة الدراسة ( )346عضة هيئة تدريس تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية .
وتوصلت الدراسة إلى أن درجة تحقيق معاير الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في
محافظات الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس فيها كانت متوسطة ،وأوصت الدراسة
باالعتماد على فرق العمل في إنجاز األعمال بدال من الفردية ،واعتماد مبدأ تفويض السلطات
على قدر المسؤولية ،وزيادة االهتمام بالبحث العلمي وتوفير التمويل المالي الالزم إلجراء البحوث
العلمية المرتبطة بمشكالت المجتمع وقضاياه التنموية الشاملة.
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ب -الدراسات العربية:
.1دراسة (الكناني ووناس:)2013،
بعنوان :درجة تحقيق معايير ادارة الجودة الشاملة كما يراها اعضاء هيئة التدريس في كلية

التربية الرياضية جامعة كربالء :

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تحقيق معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر هيئة التدريس
في جامعة كربالء واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة البحث على ()34
عضو هيئة تدريس  ،وقد كان مستوى تحقيق ادارة الجودة من وجهة نظر العينة ( درجة تحقيق
ضعيفة جدا ،أما بالنسبة لمجاالت المقياس  ،فكان مجال الثقافة التنظيمية ومجال عالقة الكلية
بالمجتمع المحلي بدرجة تحقيق ضعيفة جدا ،والمجال األكاديمي بدرجة تحقيق ضعيفة  ،أما
مجال النمو المهني فبدرجة تحقيق كبيرة ،واوصت الدراسة بان تعمل الكلية على تنمية القدرات،
وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ،وتشجيعهم ،واتاحة الفرص للعاملين بالمشاركة في اتخاذ
الق اررات .
 .2دراسة (محمود وجاسم:)2013،
دراسة تحليلية " بعنوان :متطلبات ادارة الجودة الشاملة في جامعة تكريت "
هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم ادارة الجودة الشاملة ومتطلباتها في جامعة تكريت ،لذا تم
اختيار عينة من رؤساء األقسام قوامها( )33رئيس قسم موزعين على عدد( )6كليات إنسانية
وعلمية في جامعة تكريت ،وأظهرت النتائج أنه توجد إمكانية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في
كليات جامعة تكريت ،وأنه توجد فروق ذات داللة احصائية في متطلبات إدارة الجودة الشاملة من
حيث الكليات العلمية واإلنسانية ،وأوصت الدراسة بضرورة ان تعمل الجامعة على تنمية المناخ
الذي يعزز االتجاه اإليجابي وسلوكه لدى العاملين فيه ،والتزام اإلدارة العليا في الجامعة بفلسفة
الجودة الشاملة ومتطلباتها بما يضمن التطوير والتحسين في العملية التعليمية ويدعمها.
.3دراسة(الدبر و خميس)2013،
بعنوان :إدارة الجودة الشاملة وامكانية تطبيقها في كليات التربية بجامعة طرابلس
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إدارة الجودة الشاملة وامكانية تطبيقها في كليات التربية
بجامعة طرابلس ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة جمع البيانات،
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تكونت عينة البحث من( )84عضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس و( )16إداريا ،وأظهرت
الدراسة أن استجابات العينة نحو مجاالت إدارة الجودة الشاملة في كليات التربية بجامعة طرابلس
جاءت ضعيفة ،وأوصت الدراسة بتبني استراتيجية علمية لتطوير التعليم الجامعي ،والعمل على
توحيد مفهوم الجودة الشاملة وعناصرها األساسية في كافة الجامعات ،وضرورة ممارسة عملية
تحسين الجودة واالعتماد االكاديمي والمهني للمؤسسات الجامعية.
 .4دراسة(الوادي والزعبي:)2011،

بعنوان :مستلزمات إدارة الجودة الشاملة كأداة لتحقيق الميزة التنافسية في الجامعات األردنية
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وتفحص إدارة الجودة الشاملة ومستلزماتها في تحقيق المزايا

التنافسية ،وطبقت هذه الدراسة على( )8جامعات أردنية ،وتم اختيار عينة قصدية
قوامها()120عضو هيئة تدريس ،وأظهرت الدراسة وجود عالقة احصائية بين إدارة الجودة
الشاملة والميزة التنافسية ،وعدم إيالء إدارات الجامعات االهتمام الكافي إلدارة الجودة الشاملة،

وأوصت الدراسة بالعمل على اعتماد معايير جودة عالمية ومعاصرة في ظل تكنولوجيا المعلومات

والتعليم االلكتروني ومنها القيادة وثقافة المنظمة ورؤية ورسالة الجامعة والبحث العلمي ،والسعي
الجاد نحو تطبيق مستلزمات إدارة الجودة الشاملة باعتبارها وسائل ناجحة لتحقيق العديد من

الجامعات أعلى درجات الجودة وبأقل التكاليف.

.5دراسة(عباس:)2010،

بعنوان :إدارة الجودة الشاملة وامكانية تطبيقها في كليات جامعة القادسية من وجهة نظر

أعضاء الهيئة التدريسية

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على امكانية تطبيق ادارة الجودة الشاملة في كليات جامعة
القادسية  ،من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية  ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
واالستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات من العينة البالغ قوامها( )160عضو هيئة تدريس .
وأظهرت النتائج أن هناك التزام ودعم من قبل اإلدارة العليا في كليات جامعة القادسية بتطبيق
إدارة الجودة الشاملة ،واهتمام اإلدارة العليا بعمليات التحسين المستمر ،وال توجد فروق في
استجابات العينة تعزى لمتغير المؤهل العلمي والجنس والكلية التي يدرسون بها ،وأوصت الدراسة
بضرورة نشر ثقافة الجودة الشاملة ومفاهيمها لكل العاملين بالجامعة لتهيئة المناخ المنظمي لتقبل
متطلبات الجودة الشاملة من خالل عقد الندوات واللقاءات والدورات التدريبية للعاملين ،واعتماد
معايير ومؤشرات الجودة لتقييم التعليم بالجامعة مقارنة بالجامعات األخرى.
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ت -الدراسات األجنبية:
.1دراسة(:)Tahtamoni et al,2013
بعنوان :العوامل المؤثرة على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في البنوك التجارية األردنية
Factors affecting total quality management (TQM) implementation in
Jordanian commercial banks.
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العوامل التي تؤثر على تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،واستخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات من عينة قوامها( )160مدير فرع .
وأظهرت الدراسة أن اتخاذ الق اررات الفاعلة ونظم التشغيل ورضا الزبون هي من العوامل المؤثرة
في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في البنوك التجارية األردنية  ،وأن مدراء البنوك ال يشعرون بأن
جودة الخدمة هي من العناصر المؤثرة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،وأوصت الدراسة بتطوير
عملية اختيار وتعيين الموظفين داخل البنوك التجارية ،واستحداث برامج تدريبية مبنية على تحديد
احتياجات الموظفين بما يضمن تحسين أدائهم وقدراتهم ومهاراتهم.
.2دراسة(:)ALamri,2012
دراسة بعنوان :ممارسات إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الحكومية اليمنية
The Total Quality Management practices in Yemeni public
universities.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة نشاطات وممارسات إدارة الجودة الشاملة في الجامعات اليمنية،
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات بطريفة المسح الشامل لكل الموظفين
األكاديميين العاملين في الجامعات المحلية اليمنية والبالغ عددهم( )262موظفا.
وأظهرت الدراسة أن الجامعات المحلية اليمنية تملك معدال منخفضا من ممارسات إدارات الجودة
الشاملة .
وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تحسين جودة المخرجات التعليمية ،وتصميم برامج تعليمية
جديدة تساهم في تحسين وضع الجامعات اليمنية  ،والعمل على استقطاب الطواقم اإلدارية
واألكاديمية المتميزة.
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.3دراسة(:)Akashah,2010
بعنوان :تأثير عوامل إدارة الجودة الشاملة على رضا الموظفين
The impact of TQM factors on employees job satisfaction.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى إدراك الموظفين لعوامل إدارة الجودة الشاملة وتأثيره على
الرضى الوظيفي ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات من عينة
قوامها( )120موظفا ،وأظهرت الدراسة أن التعليم والتدريب هما العوامل األكثر تأثي ار في تحديد
رضا الموظفين ،تالهما كل من مشاركة العاملين ،فرق العمل والثقافة التنظيمية ،واحتلت التقدير
والمكافآت المركز األخير في العوامل المؤثرة على رضا الموظفين ،وأوصت الدراسة بضرورة وجود
نظام رقابي على الموظفين ليقوموا بواجباتهم على أكمل وجه ،وضرورة أن تقوم اإلدارة بإعادة
النظر في برامج الجودة الشاملة المطبقة .
.4دراسة ):(Padhi,2010
بعنوان :العناصر الثمانية إلدارة الجودة الشاملة
The eight elements of TQM.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مفهوم إدارة الجودة الشاملة ونشأتها وعناصرها  ،حيث قسم

الباحث تلك العناصر إلى أربع مجموعات:

 .1المجموعة األولى األساس ويشم  :األخالقيات والفضيلة والثقة
 .2مرحلة البناء وتشمل التدريب والعمل بروح الفريق والقيادة
 .3مرحلة الصعود وتشمل التواصل.

 .4مرحلة السقف :وتشمل التشخيص.

وقد توصل الباحث إلى أن العناصر الثمانية السابقة ضرورية وأكيدة لنجاح إدارة الجودة الشاملة

في المنظمة وان للمشرف على تنفيذها له دور عظيم في تطوير هذه العناصر في مكان العمل،
وبدون هذه العناصر فإن وحدة العمل ال يمكن أن تنجح ،كما أن إدارة الجودة الشاملة لكي تكتمل

ال بد أن تحتوي على الفضيلة واألخالق ،والتدريب هو المفتاح ألي منظمة لكي تخلق بيئة إدارة

الجودة الشاملة ،وأن قلة التواصل بين األقسام والمشرفين والموظفين تخلق عبئا على عملية إدارة
الجودة الشاملة ككل.

.5دراسة(:)Cheng & Liu,2007
بعنوان :عالقة الثقافة التنظيمية بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في شركات البناء.
The relationship of organizational culture and the implementation of
total quality management in construction firms.
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هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين الثقافة التنظيمية وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في
شركات البناء ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات من عينة قوامها()51
مقاول بناء في شركات حاصلة على شهادة األيزو في هونج كونج ،وأظهرت الدراسة أن أسلوب
اإلدارة والقيادة والتماسك التنظيمي هما العوامل الهامة في تحديد نجاح تطبيق إدارة الجودة
الشاملة ،وأن هناك عالقة ذات داللة احصائية بين الثقافة التنظيمية وتطبيق إدارة الجودة الشاملة،
وأوصت الدراسة ضرورة أن تفهم إدارة الشركات الثقافة الموجودة داخلها لكي تتكامل مع مفهوم
إدارة الجودة الشاملة والتي تدعم العمل الجماعي داخل الشركات.
 .6دراسة ):(Hurst,2002
بعنوان :إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي :كيف توضح المفاهيم والعمليات نفسها في
الغرفة الصفية
Total Quality Management in Higher Education: How concepts and
processes manifest themselves in the classroom.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومفاهيمها في جامعة
)  (Public University Northwesternواستخدم الباحث أسلوب المقابالت  ،ومراجعة

السجالت الصفية وأسلوب المالحظة باعتبارها أدوات للدراسة وجمع البيانات ،وأظهرت نتائج

الدراسة أن كليات الجامعة تطبق فعال مفاهيم إدارة الجودة الشاملة.
 .7دراسة (:) Collier,2001

بعنوان :منهج النظم لتحسين المدرسة-تعريف باألولويات التربوية باستخدام معايير (بالدريج)
للجودة كإطار تحسيني للمدارس ذات األداء المرتفع.
A systems Approach to School Improvement: The Identification and
Prioritization of Core Educational Processes Using the Baldrige
Quality Criteria as an Improvement Framework for HighPerformance Schools.
هدفت الدراسة إلى تحديد أولويات العمليات التربوية باستخدام نظرية ( )T.Q.M.باالعتماد على
معيار (بالدريج) للجودة في التربية ،وذلك من أجل التغلب على العوائق في األداء.حيث تمت
مقابلة القيادات التربوية على مستوى المنطقة التعليمية  ،ودلت النتائج إلى أن نموذج (بالدريج)
مدخال مهما في التطوير التنظيمي ،وان التزام القيادة العليا على مستوى المنطقة التعليمية هو
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ضروري لتنفيذ ( .)T.Q.M.وتم التأكيد هنا على ضرورة االلتزام بالتدريب والتعليم في جميع
المستويات للمنظمة لتبني فلسفة الجودة.
 .8دراسة )(Hernandez,2001
بعنوان :إدارة الجودة الشاملة في التربية :تطبيق ) (T.Q.M.في مدارس )(Texas
Total Quality Management in Higher Education: The application of
T.Q.M. in Texas School District.
هدفت الدراسة إلى تفحص كيفية تطبيق) (T.Q.M.في المدارس وما تم إنجازه ،من خالل مقابلة
مدراء التعليم وأعضاء المكتب المركزي للتعليم ،ومدراء المدارس والمدرسين وأولياء األمور في

) )14مدرسة  .ودلت البيانات أنه تم استخدام نظام تدريب مستمر للمدرسين والمدراء الجدد من
خالل أكاديمية القيادة في المقاطعة وصفوف التحسين المستمر ،وقد كان أسلوب )(T.Q.M.

إجباريا على مستوى المدير واختياريا على مستوى المعلم .وبينت النتائج أن التحسينات ارتبطت

باستخدام ) (T.Q.M.لما له من فوائد كثيرة تتضمن ثقافة مدرسية إيجابية ومناخ منظمي صحي

وسليم.
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المحور الثاني :الدراسات التي تناولت األداء الوظيفي
أ -الدراسات الفلسطينية:
.1دراسة(الشريف:)2013،
بعنوان :أثر المساءلة اإلدارية على األداء الوظيفي للعاملين اإلداريين في وزارة التربية والتعليم
العالي بقطاع غزة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المساءلة اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي للعاملين
اإلداريين ،وقام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات بواسطة االستبانة
من عينة قوامها( )320موظفا إداريا في و ازرة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة  ،وأظهرت الدراسة
وجود مفهوم المساءلة ومعرفته لدى العاملين في الو ازرة ،وأن هناك عالقة ذات داللة احصائية بين
المساءلة اإلدارية واألداء الوظيفي ،وأوصت الدراسة بتنمية مهارات الموظفين اإلداريين في
استخدام أساليب المساءلة الحديثة وصوال إلى تحقيق أعلى مستويات من العمل واإلنجاز ،وتوفير
أجواء اجتماعية مالئمة تشجع العاملين على تطوير أدائهم الكلي وتحسينه.
.2دراسة(البلبيسي:)2012،
بعنوان :جودة الحياة الوظيفية وأثرها على األداء الوظيفي للعاملين في المنظمات غير الحكومية
في قطاع غزة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الحياة الوظيفية في المنظمات غير الحكومية
في قطاع غزة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في
المنظمات غير الحكومية وتم اختيار عينة عشوائية طبقية قوامها( )265موظفا ،وأظهرت الدراسة
أن المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة تتمتع بحياة وظيفية ذات جودة عالية ،وأنه يوجد
عالقة ايجابية بين جودة الحياة الوظيفية داخل المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة واألداء
الوظيفي لعامليها ،وأوصت الدراسة بضرورة تحسين جودة الحياة الوظيفية في المنظمات غير
الحكومية من خالل التركيز على األمان الوظيفي ،واالهتمام بإصدار تقارير األداء بصورة دورية
لمعالجة مواطن الخلل على وجه السرعة.
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.3دراسة(أبو سلطان:)2011،
بعنوان :االغتراب الوظيفي وعالقته باألداء الوظيفي للعاملين في وزارة التربية والتعليم العالي في
قطاع غزة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على االغتراب الوظيفي وعالقته باألداء الوظيفي للعاملين في
المؤسسات الحكومية في قطاع غزة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات
بواسطة االستبانة من عينة عشوائية طبقية قوامها( )302موظفا إداريا ،وأظهرت النتائج أنه يوجد
اغتراب وظيفي لدى العاملين اإلداريين في و ازرة التربية والتعليم بقطاع غزة ،وان هناك عالقة ذات
داللة احصائية بين االغتراب الوظيفي واألداء الوظيفي للعاملين اإلداريين في و ازرة التربية والتعليم
في قطاع غزة ،وأوصت الدراسة باالهتمام بتفعيل دور الحوافز والمكافآت وضرورة وضوح األنظمة
واللوائح ووصولها إلى جميع العاملين بصورة سلسلة ،واالهتمام بتكوير المسار الوظيفي للعاملين،
وضرورة تنمية قدراتهم ومهاراتهم من خالل البرامج التدريبية والتثقيفية الموجهة.
.4دراسة(شاهين:)2010،
بعنوان :مدى فاعلية وعدالة نظام تقييم أداء للعاملين في الجامعات الفلسطينية وأثره على
األداء الوظيفي والوالء والثقة التنظيمية -دراسة مقارنة بين الجامعة اإلسالمية واألزهر
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين فاعلية وعدالة نظام تقييم األداء للعاملين في الجامعات
الفلسطينية وأثره على األداء الوظيفي والوالء التنظيمي والثقة التنظيمية ،واستخدم الباحث المنهج
الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات بواسطة االستبانة من عينة طبقية مركبة قوامها( )179
موظفا ،وأظهرت الدراسة وجود رضا على نظام تقييم األداء الوظيفي المطبق وعلى عدالته لدى
العاملين في الجامعة اإلسالمية ،وعدم توفر متطلبات كل من الفاعلية والعدالة في نظام تقييم
األداء المطبق في جامعة األزهر ،ومستوى األداء الوظيفي والوالء التنظيمي كان بدرجة معقولة في
كال الجامعتين ،وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق نظام يسمح بتقييم األكاديمين من ذوي المناصب
اإلدارية ،وضرورة وضع نظام تقييم فعال لتشجيع الموظفين على األداء من خالل ربط اإلنجاز
المتحقق بالمكافآت والترقيات والحوافز.
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.5دراسة(جبر:)2010،
بعنوان( :اإلبداع اإلداري وأثره على األداء الوظيفي -دراسة تطبيقية على مديري مدارس وكالة
الغوث الدولية بقطاع غزة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى اإلبداع اإلداري وأثره على مستوى األداء الوظيفي
لدى مدراء المدارس في وكالة الغوث ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت
البيانات من كل مفردات مجتمع الدراسة والبالغ عددهم ( )208مدير مدرسة ،وأظهرت النتائج أن
مستوى اإلبداع اإلداري لدى مدراء المدارس يعتبر مرتفعا ،وأنه توجد عالقة طردية بين مستوى
اإلبداع اإلداري وبين األداء الوظيفي لدى مدراء المدارس ،وأوصت الدراسة بضرورة تحديث نظام
اختيار وتعيين مدراء المدارس بحيث تتضمن تلك النظم مقاييس للقدرات والسمات اإلبداعية لدى
المتقدمين للوظائف ،وضرورة تطوير نظام تقييم األداء الوظيفي وربطه بعملية التدريب.

ب -الدراسات العربية:
.1دراسة(غلبون وخالد:)2013،

بعنوان :خصائص القيادة االدارية الحديثة وتأثيرها على اداء المرؤوسين -دراسة تطبيقية على

جهاز تنفيذ مشروعات االسكان والمرافق في ليبيا .

هدفت هذه الدراسة الى التعرف الى الخصائص القيادية وتأثيرها على أداء المرؤوسين ،وقد
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات من عينة قوامها( )329من المديرين
ورؤساء األقسام والموظفين ،وأظهرت الدراسة أن النسبة العظمى من المبحوثين يمارسون
خصائص القيادة بدرجة مرتفعة ،وأن خاصية إدارة التغيير هي أكثر الخصائص تدنيا ،وأن اإلدارة
باألهداف واالتصال الفعال هو أكثر الخصائص ارتفاعا بين القادة اإلداريين ،وأنه توجد عالقة
ذات داللة احصائية بين أداء العاملين والخصائص القيادية ،وأوصت الدراسة بتنمية الخصائص
الق يادية الحديثة ضعيفة التوافر لدى المبحوثين واالهتمام بتنمية مهاراتهم وذلك من خالل الدورات
التدريبية حتى يستطيعوا تكوين رؤية واضحة عن تلك الخصائص وآثارها وفوائدها.
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.2دراسة(الحاليبة:)2013،
بعنوان :أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات القطاع العام في األردن-
دراسة تطبيقية على أمانة عمان الكبرى.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الحوافز في تحسين األداء لدى موظفي أمانة عمان
الكبرى ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وجمعت البيانات من عينة طبقية عشوائية من
المديرين ورؤساء األقسام والموظفين اإلداريين في أمانة عمان الكبرى قوامها( )150موظفا،
وأظهرت النتائج وجود عالقة خطية وترابطية قوية بين استخدام أبعاد الحوافز وتحسين األداء لدى
موظفي أمانة عمان الكبرى  ،وأوصت الدراسة بضرورة دعم وتعزيز عالقات العمل اإليجابية بين
الموظفين الرسمية وغير الرسمية ،وترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد كحافز معنوي للوصول
لمستويات األداء المخطط لها .
.3دراسة(عطية:)2012،
بعنوان :أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على األداء الوظيفي للعاملين في األجهزة الحكومية
المحلية -دراسة ميدانية في جامعة ورقلة(الجزائر)
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تكنولوجيا المعلومات على االداء الوظيفي للعاملين في
األجهزة الحكومية المحلية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وجمعت البيانات من عينة
عشوائية قوامها( )61موظفا وموظفة ،وأظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة احصائية بين
استخدام تكنولوجيا المعلومات واألداء الوظيفي للعاملين ،وأنه توجد فروق ذات داللة احصائية نحو
أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على األداء الوظيفي تعزى لمتغيرات السن واألقدمية المهنية
والفئة الوظيفية ،وأوصت الدراسة بإعادة النظر في بعض الهياكل اإلدارية بما يتناسب مع الدور
المتوقع للجهاز اإلداري وتحقيق التوازن بين وحدات الجهاز اإلداري ،والعمل على تحديث وتطوير
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بشكل دائم ومستمر .
.4دراسة(الصرايرة:)2011،
بعنوان :األداء الوظيفي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية الرسمية من
وجهة نظر رؤساء األقسام فيها
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى األداء الوظيفي ألعضاء الهيئات التدريسية في
الجامعات األردنية الرسمية من وجهة نظر رؤساء األقسام فيها ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي
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التحليلي ،وجمعت البيانات من عينة عشوائية بسيطة قوامها( )77رئيس قسم أكاديمي ،وأظهرت
الدراسة أن مستوى األداء الوظيفي ألعضاء الهيئات التدريسية كان مرتفعا ،وأنه ال توجد فروق
ذات داللة احصائية تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية ،وأوصت الدراسة بأن تقوم الجامعات
بتعزيز األداء الوظيفي ألعضاء الهيئات التدريسية فيها ،وأن تتعرف إلى حاجاتهم ورغباتهم لتحقيق
الممكن منها  ،وضرورة توفير نظام حوافز تشجيعية مادية ومعنوية لما لها من تأثير على االداء
الوظيفي.
.5دراسة(صليحة:)2010،
بعنوان :المناخ التنظيمي وتأثيره على األداء الوظيفي للعاملين – دراسة حالة جامعة أمحمد
بوقرة بومرداس.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير المناخ التنظيمي على األداء الوظيفي للعاملين في
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات من
عينة عشوائية قوامها( )85موظفا ،وأظهرت الدراسة وجود عالقة موجبة بين كل عناصر المناخ
التنظيمي(الهيكل التنظيمي ،نمط القيادة ،نمط االتصال ،التكنولوجيا ،العمل الجماعي ،المشاركة
في صنع الق اررات والحوافز) واألداء الوظيفي ،وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام المسؤولين في
جامعة بومرداس على اختالف مستوياتهم الوظيفية بعناصر المناخ التنظيمي داخل الجامعة ،ومنح
الثقة واعطاء الفرصة للموظفين إلظهار إبداعاتهم وذلك من خالل اتباع األسلوب الديمقراطي في
اإلدارة وتفويض الصالحيات لهم.

ت -الدراسات األجنبية:
 .1دراسة(:)Funmilola et al,2013

بعنوان :تأثير أبعاد الرضا الوظيفي على األداء الوظيفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في

مدينة عبدان بجنوب غرب نيجيريا.
Impact of job satisfaction dimensions on job performance in a small
and medium enterprise Ibadan, South Western, Nigeria
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير أبعاد الرضا الوظيفي على األداء الوظيفي للمؤسسات
الصغيرة و المتوسطة للعاملين في مدينة عبدان  ،جنوب غرب نيجيريا ،واستخدم الباحث المنهج

الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة عشوائية بسيطة قوامها( )105عامال
من ثالث قطاعات مختلفة ،وأظهرت النتائج أن أبعاد الرضا الوظيفي لديهم تأثير كبير على األداء
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الوظيفي ،وأن هذه األبعاد متكاملة تتنبأ باألداء الوظيفي ،وأوصت الدراسة بضرورة إشراك العاملين

في تحديد مستوى تقدمهم ومنحهم الفرص لتطوير أنفسهم من خالل عملية التدريب والتطوير

الممنهجة .

.2دراسة(:)Abdel-Razek,2011
بعنوان :العوامل المؤثرة على فعالية األداء الوظيفي لإلخصائيين العاملين في رعاية الشباب
بجامعة حلوان
Factors affecting the effectiveness of the job performance of the
specialists working in the youth care at Helwan University
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى العوامل التي تؤثر على فعالية األداء الوظيفي لدى
المتخصصين العاملين في رعاية الشباب بجامعة حلوان ،من خالل تحديد(المناخ التنظيمي ،فعالية
األداء الوظيفي ،العالقة بين محاور المناخ التنظيمي ومستوى فعالية األداء الوظيفي  ،العقبات
التي تعوق فعالية األداء الوظيفي ،مدى العالقة بين العقبات التي تؤثر على األداء و كال من
المناخ التنظيمي وفعالية األداء الوظيفي ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي،
وجمعت البيانات من عينة قوامها()100متخصصا يعمل في مجال رعاية الشباب.
وأظهرت الدراسة أن تأثير المناخ التنظيمي على فعالية األداء الوظيفي للمبحوثين كان متوسطا ،
وأن هناك عالقة احصائية مباشرة بين فاعلية األداء الوظيفي ومحاور المناخ التنظيمي وكذلك
بين الدرجة الكلية لكل من األداء الوظيفي والمناخ التنظيمي ،وأنه هناك عالقة عكسية بين
العقبات التي تعوق فعالية األداء الوظيفي وكال من المناخ التنظيمي وفعالية األداء الوظيفي.
.3دراسة(:)Kazmi et al,2008
بعنوان :تأثير الضغوط المهنية على األداء الوظيفي – دراسة حالة على مسئولي البيوت الطبية
بحي ابوت آباد
Occupational stress and its effect on job performance-A case study of
medical house officers of district Abbottabad.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير ضغوط العمل على األداء الوظيفي لمسئولي البيوت
الطبية في حي ابوت آباد الباكستاني ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت
البيانات من عينة قوامها( )55طبيبا ،وأظهرت الدراسة أنه توجد عالقة عكسية بين ضغوط العمل
واالداء الوظيفي من خالل ظهور مستوى ضغوط عمل عالي عند األطباء يقابله انخفاض في
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األداء الوظيفي  ،وأوصت الدراسة باعتماد االتصاالت المفتوحة بين اإلدارة والموظفين العاملين
داخل البيوت الطبية بما يساهم في انخفاض ضغوط العمل لديهم ،وضرورة دعم المدراء والمشرفين
لثقافة تنظيمية جيدة.
 .4دراسة(:)Kahya,2007
بعنوان :تأثير الخصائص الوظيفية وظروف العمل على األداء الوظيفي
The effects of job characteristics and working conditions on job
performance
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير الخصائص الوظيفية(الجهد البدني والدرجة الوظيفية) وظروف
العمل(الظروف البيئية والمخاطر) باإلضافة إلى الخبرة والمستوى التعليمي في أداء المهام،
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات من عينة قوامها( )154موظفا في
( )18فريق من الشركات المعدنية متوسطة الحجم والتي تمارس عملها منذ ( )10سنوات.
أظهرت الدراسة أنه يوجد عالقات جوهرية بين أداء الموظفين وكال من الدرجة الوظيفية والظروف
البيئية ،وتساهم ظروف العمل السيئة في تخفيض األداء الوظيفي للعاملين.
وأوصت الدراسة بضرورة تحسين ظروف العمل الفيزيائية والبيئية لضمان زيادة تأثيرها على أداء
الموظفين.
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المحور الثالث :الدراسات التي تناولت إدارة الجودة الشاملة واألداء الوظيفي معا:
أ-الدراسات الفلسطينية:
.1دراسة(أبو زيادة:)2012،
بعنوان :ادارة الوقت والجودة الشاملة وأثرهما في األداء الوظيفي " دراسة ميدانية في عينة من

المصارف التجارية الفلسطينية" :

هدفت هذه الدراسة الى تعرف مدى طبيعة العالقة بين ادارة الوقت والجودة الشاملة وأثرها في
األداء الوظيفي في المصارف التجارية الفلسطينية  .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم
وتطوير استبانة لغرض جمع البيانات من أفراد العينة والتي بلغ تعدادها ( )114مدي ار  ،وقد

توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان من أبرزها  :أن المصارف التجارية الفلسطينية تهتم
بتطبيق جميع أبعاد ادارة الجودة الشاملة باستثناء بعد مشاركة العاملين وتحفيزهم ،كما أن

اتجاهات المبحوثين في هذه المصارف نحو مستوى فاعلية ادارة الوقت واألداء الوظيفي تتصف
بدرجة عالية  ،كما تبين انه يوجد عالقة ذات تأثير معنوي بين أبعاد ادارة الجودة الشاملة وكل

من فاعلية ادارة الوقت واألداء الوظيفي  ،وكذلك تبين وجود عالقة ذات تأثير معنوي بين فاعلية

ادارة الوقت واألداء الوظيفي  ،كما أظهرت الدراسة أنه يوجد عالقة ذات تأثير معنوي بين فاعلية
ادارة الوقت والجودة الشاملة مجتمعتين واألداء الوظيفي ،وأوصت الدراسة بضرورة ترسيخ الوعي
والثقافة لدى اإلدارة العليا والعاملين في كافة المستويات اإلدارية بأهمية تطبيق أبعاد إدارة الجودة

الشاملة بشكل متكامل وهادف ،واالهتمام بمشاركة العاملين وتحفيزهم.

.2دراسة (أبو زيادة:)2011،

بعنوان :أ ثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة على األداء التنظيمي_ دراسة تطبيقية في عينة
من المصارف التجارية الفلسطينية:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة على األداء التنظيمي

في المصارف التجارية الفلسطينية  .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم وتطوير استبانة
لغرض جمع البيانات من أفراد العينة والتي يبلغ تعدادها ( )112مدي ار  ،وأظهرت الدراسة إن

المصارف التجارية الفلسطينية تهتم بشكل عام بتطبيق كافة أبعاد إدارة الجودة الشاملة بدرجة

متوسطة  ،كما أن اتجاهات المبحوثين نحو مستوى أبعاد األداء التنظيمي المرتبطة بأداء الموارد
البشرية بشكل عام جاءت بدرجة متوسطة أيضا كما تبين أنه يوجد أثر هام ذو داللة إحصائية

ألبعاد إدارة الجودة الشاملة مجتمعة(اقتناع ودعم اإلدارة العليا ،التركيز على العميل  ،مشاركة

العاملين وتحفيزهم  ،تدريب التحسن للخدمات المصرفية  ،القدرة على االتصال الفعال  ،اتخاذ
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الق اررات اعتمادا على البيانات ) على األداء التنظيمي المرتبط بأداء الموارد البشرية(الرضا

الوظيفي ،االلتزام التنظيمي ،مها ارت التفكير االبتكار ،سلوكيات الدور اإلضافي) ،وأوصت الدراسة
بضرورة قيام المصارف التجارية الفلسطينية بزيادة االهتمام والوعي بتطبيق كافة أبعاد إدارة الجودة
الشاملة بشكل شامل وهادف نحو تحسين األداء التنظيمي.
.3دراسة(بدر:)2009،

بعنوان :أثر تطبيق مبادئ الجودة الشاملة على أداء المؤسسات في المنظمات االهلية :
تهدف هذه الدراسة الى دراسة أثر تطبيق مبادئ الجودة الشاملة على اداء المؤسسات في
المنظمات االهلية األجنبية العاملة في قطاع غزة  ،كذلك تسعى هذه الرسالة الى التعرف على
واقع تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في المؤسسات االهلية األجنبية  ،والتعرف على مقاييس االداء

الذى تتبعه هذه المؤسسات  ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات من
عينة قوامها( )80من العاملين في االدارة العليا (مدير المؤسسة  ،نائب المدير  ،رئيس قسم ) في
المؤسسات والمنظمات غير الحكومية (االهلية) االجنبية التي تعمل في قطاع غزة ،وأظهرت

الدراسة أنه يوجد اهتمام كبير من قبل المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة بمبادئ الجودة
الشاملة ،وأنه توجد عالقة ذات داللة احصائية بين جميع متغيرات مبادئ الجودة الشاملة التي

اعتمدها الباحث واألداء المؤسسي المتبع في تلك المؤسسات األهلية ،وأوصت الدراسة بضرورة

زيادة اهتمام والتزام إدارة المؤسسات األهلية في قطاع غزة بتطبيق كافة أبعاد الجودة الشاملة،
وضرورة إشراك العاملين في اتخاذ الق اررات المتعلقة بالجودة مع ضرورة العمل على تحسين

واعادة هندسة العمليات اإلدارية( الهندرة).

.4دراسة(عايش:)2008،

بعنوان :أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على األداة المؤسسي -دراسة تطبيقية على المصارف

اإلسالمية العاملة في قطاع غزة.

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر تطبيق المصارف اإلسالمية في قطاع غزة لمفهوم ادارة
الجودة الشاملة ومستويات ذلك التطبيق  ،باإلضافة الى التعرف على طبيعة العالقة بين عناصر

ادارة الجودة الشاملة ودرجتها واألداء المؤسسي لتلك المصارف ،وتكون مجتمع الدراسة من المدراء
ونوابهم و رؤساء االقسام ونوابهم ،وتم اختيار عينة الدراسة باستخدام اسلوب الحصر الشامل ،

حيث تم توزيع (82استبانة) على العينة المستهدفة ،وأظهرت الدراسة أن المصارف اإلسالمية
تتبنى مفهوم إدارة الجودة الشاملة بكافة عناصره ،وأن جميع عناصر إدارة الجودة الشاملة تؤثر

على االداء المؤسسي ،واوصت الدراسة بضرورة تعزيز مستوى معرفة جميع العاملين في

المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة لمنهج تطبيق إدارة الجودة الشاملة من خالل عقد
الدورات التدريبية ،وتعزيز مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
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.5دراسة (غانم:) 2008 ،

بعنوان "مدى تطبيق إدارة الجودة وأثرها على أداء كليات العلوم اإلدارية واالقتصادية في

الجامعات الفلسطينية".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق نظام إدارة الجودة وأثرها على أداء كليات العلوم

اإلدارية واالقتصادية في الجامعات الفلسطينية من خالل تحسين أدائها في طرق العمل ،وتقليل
التكاليف ،استخدام فرق العمل ،ورضا المستفيدين ،وتحقيق الميزة التنافسية واكساب العاملين
مهارات الفهم الجيد لكيفية أداء عملهم وخدمة المجتمع المحلي بما يتوافق وحاجة سوق ( العمل،

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتم تصميم استبانة وزعت على 10جامعات ،طبقت

العينة المتمثلة ب (  ) 120فرد من جميع العمداء وأعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم
اإلدارية ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق نظام إدارة الجودة يعمل على تحسين األداء

وتطويره ،باستثناء مجال رضا المستفيدين لم يكن موفقا ،وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

في إجابات أفراد العينة حول مدى تطبيق نظم الجودة في أداء الكليات وفقا للمتغيرات الدراسة

(المستوى العلمي ،الجامعة ،التخصص) ،وتوجد فروق ذات داللة إحصائية تشير إلى أن بعض

الجامعات تباينت من حيث الميزة التنافسية وكسب العاملين مهارات الفهم الجيد لكيفية أداء العمل،

لصالح جامعة بيت لحم ،جامعة بيرزيت ،الجامعة اإلسالمية ،الجامعة العربية األمريكية ،وأوصت
الدراسة أن تلتزم الجامعات الفلسطينية بشكل عام وكليات العلوم اإلدارية واالقتصادية بتطبيق

وتوحيد مقاييس نظم إدارة الجودة ،وتوحيد مقاييس التعلم الجامعيين تلك الكليات ،وأن تشرك
الكليات عامليها في صناعة القرار وسماع وجهات نظرهم.

 .6دراسة (المصري:) 2007 ،

بعنوان "تطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمي بالجامعات الفلسطينية في ضوء مبادئ

إدارة الجودة الشاملة".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات

الفلسطينية في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر المحاضرين وتحديد معوقات تطبيق

رؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات الفلسطينية لمبادئ إدارة الجودة الشاملة أثناء أداء عملهم

اإلداري ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وقد اعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة

لجمع البيانات  ،وطبقت الدارسة على عينة مكونة من (  ) 283فرد ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن
مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات الفلسطينية في ضوء مبادئ إدارة الجودة

الشاملة كان عاليا ،ووجود درجة متوسطة من المعوقات التي يواجهها رؤساء األقسام األكاديمية عند
تطبيقهم لمبادئ إدارة الجودة أثناء أداء عملهم اإلداري ،وأوصت الدراسة بالعمل على إيجاد وصف

وظيفي واضح لطبيعة عمل رؤساء األقسام األكاديمية يفسر مهامهم واختصاصاتهم ،والعمل على
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تدريب رؤساء األقسام األكاديمية على النظام األكاديمي مع التوسع المستمر في استخدام تكتولوجيا

المعلومات بما ينعكس على تحسين االداء اإلداري.

ب-الدراسات العربية:
 .1دراسة(بني مصطفى وآخرون:)2012،
بعنوان :إدارة الجودة الشاملة وأثرها على كفاءة األداء األكاديمي في الجامعات السعودية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إدارة الجودة الشاملة وأثرها على األداء األكاديمي في
الجامعات السعودية ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي وجمعت البيانات من عينة
عنقودية وأخرى حصصية من أعضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعة السعودية وبلغ
قوامها( )100مدرسا ،وأظهرت الدراسة أنه يوجد أثر إيجابي لتطبيق مبادىء إدارة الجودة الشاملة
على كفاءة األداء األكاديمي في الجامعات السعودية ،وأوصت الدراسة بضرورة تركيز اإلدارة العليا
في المؤسسات التعليمية على عملية تطبيق مبادىء إدارة الجودة الشاملة لتحسين نظام التعليم
الجامعي ،وتأهيل وتدريب القائمين على متابعة تطبيق مبادىء إدارة الجودة الشاملة.
.2دراسة(الحراحشة:)2011،

بعنوان :تقييم االداء الجامعي في ضوء ادارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين واإلداريين

في جامعة ال البيت

هدفت الدراسة تقييم األداء الجامعي في ضوء ادارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين

االداريين في جامعة ال البيت  ،واثر كل من النوع االجتماعي والمؤهل العلمي  ،وسنوات الخبرة ،
والمسمى الوظيفي  ،على تقييم األداء الجامعي  ،وتكونت عينة الدراسة من ( )122فردا ،

وأظهرت الدراسة أن مستوى تقييم األداء الجامعي بدرجة تقدير متوسطة ،كما أظهرت الدراسة عدم
وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى تقييم األداء الجامعي في ضوء ادارة الجودة الشاملة

من وجهة نظر العاملين االداريين في جامعة ال البيت تعزى الى متغير النوع االجتماعي ،

والمؤهل العلمي  ،وسنوات الخبرة  ،والمسمى الوظيفي ،وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية على
ادارة الجودة الشاملة تشمل جميع العاملين في الجامعة لنشر ثقافة ادارة الجودة الشاملة ،والعمل

على توفير اإلمكانات البشرية والمادية التي تساند تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة.
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.3دراسة(نصيرات:)2007،
بعنوان :الجودة الشاملة واألداء المؤسسي -دراسة استطالعية آلراء اإلداريين في بعض
مستشفيات القطاع الخاص في منطقة العاصمة عمان /األردن
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق عناصر الجودة الشاملة ،وعالقتها باألداء التنظيمي
لمستشفيات القطاع الخاص ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وجمعت البيانات من عينة
قوامها( )320موظفا إداريا من العاملين في تسعة مستشفيات خاصة في مدينة عمان ،وأظهرت
الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جهود تطبيق الجودة الشاملة واألداء التنظيمي ،وأن
أكثر العناصر تأثي ار على األداء هو عنصر التركيز على العميل ،وأوصت الدراسة بإعادة النظر
في تطبيق عناصر الجودة الشاملة وأنشطتها بحيث يتم إعطاء اهتمام وتركيز أكبر لتطبيق هذه
العناصر ،واالهتمام بالتقييم المستمر والدوري للنواتج النهائية ألنشطة إدارة الجودة الشاملة لضمان
تحقيق أهداف األداء المرغوبة ،وضرورة التركيز على عناصر الجودة األكثر اهمية وتأثي ار على
األداء.
.4دراسة(التميمي:)2005،
بعنوان :إدارة الجودة الشاملة وأثرها في األداء الوظيفي للعاملين -دراسة ميدانية في عينة من
البنوك التجارية األردنية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستويات تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة وتأثيرها في
األداء الوظيفي للعاملين ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات من عينة
قوامها( )586من العاملين في خمسة بنوك تجارية ذات القيمة السوقية األعلى للسهم ،وأظهرت
الدراسة أن البنوك التجارية األردنية تطبق إدارة الجودة الشاملة بكافة أبعادها وبمستوى مرتفع ،وأنه
يوجد تأثير معنوي لجميع أبعاد إدارة الجودة الشاملة في األداء الوظيفي للعاملين ،وأوصت الدراسة
بضرورة العمل على إيجاد النظام المناسب للمعلومات الذي يقوم بتزويد اإلدارة واألقسام المصرفية
بكافة البيانات والمعلومات المساندة لتفعيل مبدأ اتخاذ الق اررات المبنية على الحقائق ،وضرورة
استحداث أقسام متخصصة لضمان ومتابعة الجودة في الخدمة المصرفية.
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ت -الدراسات األجنبية:
.1دراسة(:)Salajegheh et al,2013

بعنوان :العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واألداء التنظيمي – دراسة حالة على مصانع الصلب

بكاران
The Relationship between Total Quality Management (TQM) and
Organizational Performance (Case study in Kerman Steel and Rolling
)Plant
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واألداء التنظيمي في مصنع
الصلب بكاران ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليل ،وجمعت البيانات من عينة عشوائية

طبقية تناسبية قوامها( )97من اإلداريين والمدراء والمشرفين في كافة المستويات اإلدارية ،وأظهرت
الدراسة وجود عالقة إيجابية ذات داللة احصائية بين ترسيخ مبادئ إدارة الجودة الشاملة واألداء

التنظيمي فيما عدا بعد جمع البيانات وتحليلها الذي لم يظهر عالقة مع األداء التنظيمي ،وأوصت
الدراسة بضرورة استحداث نظم معلومات إدارية تساعد في جمع البيانات وتحليلها بطرق علمية

سليمة تساهم في رفع مستوى االداء التنظيمي للعاملين.

.2دراسة(:)Hassan et al,2013

بعنوان :العالقة بين عناصر إدارة الجودة الشاملة واألداء التنظيمي -دراسة ميدانية على القطاع

الصناعي الباكستاني
Relationship between TQM elements and organizational
performance: An empirical study of manufacturing sector of
Pakistan.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير عناصر إدارة الجودة الشاملة ( القيادة ،إدارة األفراد،
التركيز على العمالء ،تحليل المعلومات ،التخطيط االستراتيجي) على األداء التنظيمي في قطاع

الصناعات التحويلية الباكستانية ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات
من عينة قوامها( )160من المدراء التنفيذين في الشركات الصناعية ،وأظهرت الدراسة أن هناك
عالقة إيجابية بين إدارة الجودة الشاملة مع األداء التنظيمي في الشركات الصناعية ،وأن عنصر

التركيز على العمالء هو األكثر أهمية في تطبيق الجودة الشاملة ،واوصت الدراسة بضرورة
اهتمام الشركات بنشر ثقافة الجودة الشاملة واعطائها أهمية أكبر النعكاساتها على األداء

الوظيفي.
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.3دراسة(:)Fapohunda,2012

بعنوان :االرتباط بين إدارة الجودة الشاملة واألداء الوظيفي -دراسة اولية على الشركات

الصناعية في نيجيريا
Correlates of total quality management and employee performance:
An empirical study of a manufacturing company in Nigeria.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ارتباطات إدارة الجودة الشاملة وأداء الموظفين في شركة
صناعية في نيجيريا ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات من عينة

قوامها( )150موظفا ،وأظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة الجودة الشاملة
وأداء الموظفين.

وأوصت الدراسة بانه يجب على اإلدارة أن تحسن بيئتها الداخلية لتطبيق سياسات إدارة الجودة

الشاملة مع تعزيز نمط القيادة الديمقراطي فيها ،والتفكير بكيفية تحقيق رضا الزبون بالدرجة

االولى.

.4دراسة(:)Karahan & Tetik,2012

بعنوان :تحديد مستوى التأثير على األداء الوظيفي من خالل تطبيقات إدارة الجودة الشاملة مع

الشبكات العصبية االصطناعية -دراسة حالة على الشركات الصناعية التحويلية في تركيا
The Determination of the Effect Level on Employee Performance of
TQM Practices with Artificial Neural Networks: A Case Study on
Manufacturing Industry Enterprises in Turkey.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير تطبيق أدوات الجودة الشاملة واألداء الوظيفي في ثالث
شركات صناعية حائزة على شهادة األيزو  ،9001واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي،

وجمعت البيانات من عينة قوامها( (600عامال ،وأظهرت الدراسة أن أداء الموظفين يتأثر
بالعوامل التالية( رضا اإلدارة ،تحليل العمليات ،التحسسين المستمر ،الرضا الوظيفي ،التركيز على

العميل) ،وأن إدارة الجودة الشاملة تؤثر على أداء الموظفين ،واوصت الدراسة بالتركيز اكثر على

الجودة ،وتطوير مهارات وقدرات الموظفين باستمرار ،والتركيز على اتجاهات الزبائن وتحسين كل

العمليات التي تحقق رضا الزبون ،واتاحة الفرص للموظفين وزيادة آلية الحوافز والمكافآت
الملموسة وغير الملموسة.

.5دراسة(:)Oluwatoyin & Olusem,2008

بعنوان :إدارة الجودة الشاملة :اختبار تأثير إدارة الجودة الشاملة على األداء ورضا أصحاب

المصلحة.
Total quality management- A test of the effect of TQM on
performance and stakeholder satisfaction.
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هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على فائدة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة من قبل

شركات الطيران النيجيرية في زيادة فعاليتها وزيادة عمالئها ومؤشرات االداء للموظفين ،واستخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات بطريقتي االستبانة والمقابلة من عينة

قوامها( )116موظفا من ثالث أقسام مختلفة  ،وأظهرت الدراسة ان إدارة الجودة الشاملة لها تأثير
كبير على األداء التنظيمي ،وأوصت الدراسة بضرورة العمل على نشر ثقافة الجودة الشاملة والتي

تساعد الشركات على تحقيق التميز والمنافسة داخل السوق المحلي ،واجراء المزيد من الدراسات
حول إدارة الجودة الشاملة وتأثيرها على االداء الوظيفي.

التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل الدراسات السابقة حول موضوع الجودة الشاملة واألداء الوظيفي نستنتج أن جميعها قد

تناولت موضوع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مجاالت ومجتمعات احصائية مختلفة وأنها اتفقت

جميعها على ضرورة تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة في مختلف المجتمعات التي أجريت عليها هذه
الدراسات.

تتفق هذه الدراسة مع كثير من الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وفيما يخص

الدراسات التي تتعلق بإدارة الجودة الشاملة فاتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات في مجتمع الدراسة

"الجامعات" كما في دراسات(المزين وسكيك،2012مدوخ،2008ابو عامر،2008ابو فارة،2006

العطار،2005عالونة وغنيم ،2005المالح،2005كناني ووناس ،2013محمود وجاسم ،2013الدبر
وخميس ،2013الوادي والزعبي ،2011عباس )Alamri2012،2010واتفقت بالكامل مع عينة
الدراسة مع دراسة أبو عامر 2008المكونة من اإلداريين واألكاديميين بمناصب إدارية في الجامعات

الفلسطينية بقطاع غزة فيما عدا جامعة القدس المفتوحة التي لم يتناولها الباحث ضمن مجتمع الدراسة.

واتفقت هذه الدراسة مع دراسات كل من ( أبو زيادة ،2012أبو زيادة ،2011بدر،2009

عايش ،2008غانم ،2008المصري ،2007الحراحشة ،2011بني مصطفى وآخرون،2012
نصيرات،2007

التميمي،2005

al2013،Salajegheh2013

et

Hassan

،

 ) Qluwatoyin & Olusem2008، Karahan & Tetik2012،Fapohunda,2012في دراسة
العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واألداء الوظيفي .

وفيما يخص أبعاد إدارة الجودة الشاملة فقد اتفقت هذه الدراسة مع العديد من الدراسات في تناول أبعاد
إدارة الجودة الشاملة المعتمدة في هذه الدراسة وهي:

القيادة والرؤية السليمة ،المشاركة والمبادرة من قبل العاملين ،تطبيق مفهوم النظام ،التحسين المستمر

ويلخصها الباحث في الجدول التالي:
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جدول رقم( )1يوضح عالقة الدراسة بالدراسات السابقة
البعد
القيادة
والرؤية

السليمة
المشاركة
والمبادرة

من قبل

العاملين
تطبيق

الدراسات التي اتفقت مع الدراسة الحالية
أبو عامر ،2008ابو فارة ،2006محمود وجاسم ،2013الوادي والزعبي ،2011عباس،2010أبو
زيادة ،2012ابو زيادة ،2011بدر ،2009المصري ،2007الحراحشة ،2011بني مصطفى

وآخرون ،2012نصيرات ،2007التميمي، Hassan et al2013، Salajegheh2013،2005
Qluwatoyin & Olusem2008

أبو عامر ،2008ابو فارة، 2006محمود وجاسم 2013الوادي والزعبي ،2011عباس،2010أبو
زيادة ،2012ابو زيادة ،2011بدر،2009عايش،2008غانم ،2008المصري ،2007بني

مصطفى وآخرون ،2012نصيراتHassan et al2013، Salajegheh2013، 2007
Fapohunda,2012, Qluwatoyin & Olusem2008
بني مصطفى وآخرون ،2012بدر ،2009العطار2006

مفهوم

النظام

التحسين

المستمر

ابو فارة ،2006محمود وجاسم ،2013الدبر وخميس ،2013الوادي والزعبي،2011
عباس،2010أبو زيادة ،2012ابو زيادة ،2011بدر ،2009عايش ،2008العطار
،2006غانم،2008المصري ،2007حراحشة ،2012بني مصطفى وآخرون،2012عالونة
وغنيم ،2005نصيرات ،2007التميميQluwatoyin & ، Karahan & Tetik2012،2005
Olusem2008

يتضح من الجدول السابق أن هذه الدراسة تتفق بشكل كامل مع دراسة كل من (بني مصطفى

وآخرون )2012ودراسة (بدر )2009،في دراسة العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واألداء الوظيفي
وفق األبعاد األربعة المذكورة ،وتختلف معهم في مجتمع الدراسة وعينتها.

وفيما يتعلق بالدراسات التي تناولت االداء الوظيفي فقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسات كل من

(الشريف،2013

البلبيسي،2012

أبو

سلطان،2011شاهين،201

جبر،2010

غلبون

وخالد،2013الحاليبة ،2013عطية،2012الصرايرة ،2011صليحةFunmilola et ،201

 )Kahya2007،Kazmi et al2008،Abdel-Razak2011،al2013في دراسة االداء
الوظيفي كمتغير تابع.
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خالصة الدراسات السابقة:

من خالل الدراسات السابقة حول موضوع الجودة الشاملة واألداء الوظيفي نستنتج أن جميعها قد

تناولت موضوع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مجاالت عدة وأنها اتفقت جميعها على ضرورة تبني

فلسفة إدارة الجودة الشاملة في مختلف المجتمعات التي أجريت عليها هذه الدراسات.
كما تبين من عرض الدراسات السابقة ما يلي:

أ -أكدت الدراسات السابقة على ضرورة تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة في مختلف المجتمعات
التي أجريت عليها هذه الدراسات.

ب -أظهرت الدراسات أهمية ودور إدارة الجودة الشاملة في تحسين وتطوير األداء االداري
واألكاديمي داخل الجامعات.

ميزة هذه الدراسة:

أ -الدراسة هي األولى على حد علم الباحث التي تتناول إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بأداء
الموظفين في الجامعات الفلسطينية.

ب -تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تناولت مفهوم تطبيق النظام ضمن أبعاد إدارة
الجودة الشاملة وخاصة في مجال التعليم الجامعي.

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

أ -االستفادة من الدراسات السابقة في اختيار منهج الدراسة واألساليب االحصائية وكيفية
تحليل البيانات في هذه الدراسات.

ب -االستفادة من الدراسات السابقة في عرض اإلطار النظري.
ت -االستفادة من الدراسات السابقة في تكوين االستبانة.

ث -االستفادة من المراجع والكتب التي اعتمدت عليها الدراسات السابقة لتوفير الوقت والجهد.
ج -الربط بين نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة.
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الفصــــل الرابع

اإلجراءات المنهجية
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مقدمة:

يتناول هذا الفصل توصيفا شامال إلجراءات الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث لتحقيق أهداف
الدراسة ،ويتضمن تحديد المنهج المتبع في الدراسة ،ومجتمع الدراسة وعينة الدراسة ،ثم يتطرق إلى

أداة الد ارسة وكيفية بنائها ،واإلجراءات التي تم استخدامها في فحص أداة الدراسة (التحقق من
صدق أداة الدراسة وثباتها) ،واألساليب والمعالجات اإلحصائية التي تم االعتماد عليها في تحليل
البيانات واختبار فرضية وأسئلة الدراسة بهدف الوصول للنتائج التي تعبر عن واقع الظاهرة قيد
الدراسة.

أوالا :منهجية الدراسة:
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث معين
بطريقة كمية أو نوعية في فترة زمنية أو عدة فترات من أجل التعرف على الظاهرة أو الحدث من
حيث المحتوى والمضمون  ،والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد في فهم الواقع وتطويره،
واعتمد الباحث على نوعين من المصادر لجمع البيانات هي :
المصادر األولية :
تم تصميم استبانة تتكون من الجزء األول يتعلق بإدارة الجودة الشاملة  ،والجزء الثاني يتعلق
باألداء الوظيفي وقد تمت االستعانة بالدراسات السابقة لصياغة االستبانة.
المصادر الثانوية :
تمت مراجعة الرسائل العلمية والكتب والدوريات والمنشورات والمجالت العلمية والمواقع االلكترونية
على شبكة االنترنت ذات العالقة بموضوع الدراسة ،ومن خالل المصادر الثانوية تعرف الباحث
على األسس والطرق السليمة في كتابة األبحاث واإللمام العلمي بجوانب موضوع الدراسة وهي
إدارة الجودة الشاملة واالداء الوظيفي .

ثاني ا :مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من الموظفين اإلداريين واألكاديميين الذين يشغلون المناصب اإلدارية في
الجامعات الفلسطينية الكبرى النظامية الموجودة في قطاع غزة (جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية،
جامعة األقصى) .

حيث أن أعداد مجتمع الدراسة كما هو موضح في الجدول التالي:

81

جدول رقم( )2يوضح مجتمع الدراسة
اسم الجامعة

عدد األكاديميين بمناصب

اإلداريين

المجموع

إدارية

جامعة األزهر

61

205

266

الجامعة اإلسالمية

86

432

524

جامعة األقصى

61

271

332
1122

حجم مجتمع الدراسة

المصدر :دوائر شئون الموظفين في الجامعات األزهر ،اإلسالمية ،األقصى – في قطاع غزة ()2014

ثالث ا :عينة الدراسة

وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية للعاملين في المناصب اإلدارية بالجامعات الفلسطينية – قطاع غزة

(جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة األقصى) ،ومنها تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من كل
طبقة بالتناسب مع حجم أفراد المجتمع في كل جامعة.
وتم حساب حجم العينة من المعادلة التالية:

حيث:

 Zالقيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم (مثال 1.96=Z :لمستوى داللة )α = 0.05
 mالخطأ الهامشي ويعبر عنه بالعالمة العشرية (مثال)0.05 ± :
يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:

حيث  Nتمثل حجم المجتمع
باستخدام المعادلة ( )1نجد أن حجم العينة يساوي:
n = (1.96/2*0.05)2 = 384
حيث أن مجتمع الدراسة في الجامعة الفلسطينية يمثل  N = 1120فإن حجم العينة المعدل
باستخدام المعادلة ( )2يساوي:
n (adjusted) = (384*1120/1120+384 – 1) =287
ويوضح الجدول التالي حجم العينة التي تم اختيارها من كل جامعة .
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جدول رقم( )3يوضح حجم العينة التي تم اختيارها من كل جامعة
اسم الجامعة

النسبة

حجم عينة

حجم عينة

حجم

اإلداريين

عدد

المجموع

األكاديميين

المئوية من

اإلداريين

األكاديميين

العينة

بمناصب

المجتمع

بمناصب

اإلجمالي

إدارية

إدارية
جامعة األزهر

61

205

266

%23.7

52

16

68

الجامعة اإلسالمية

86

432

524

%46.7

112

22

134

جامعة األقصى

61

271

332

%29.6

69

16

85

1122

%100

233

54

287

المجموع

وقد قام الباحث بتوزيع عدد ( )305استبانة على العينة المستهدفة ،والجدول التالي يوضح ما تم

استرداده من االستبيانات من خالل العينة المطلوبة في الجامعات:

جدول رقم( )4عدداالستبانات المستردة من العينة
اسم الجامعة

عدد

اإلداريين

المجموع

النسبة المئوية

األكاديميين

السترداد

بمناصب

االستبانات

إدارية
جامعة األزهر

15

55

70

%22.95

الجامعة اإلسالمية

23

113

136

%44.59

جامعة األقصى

16

69

85

%27.86

291

%95.4

المجموع

رابع ا :أداة الدراسة :

اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على االستبانة كأداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة،

حيث تم إعداد االستبانة من قبل الباحث من خالل االطالع على الدراسات واألبحاث السابقة ذات

الصلة باإلضافة إلى االستعانة بآراء ووجهات نظر المحكمين وذوي الخبرة واالختصاص ،وبناء
عليه فقد تكونت أداة الدراسة (االستبانة) من قسميين رئيسيين على النحو االتي:

القسم األول :تمثل القسم األول بمجموعة من االسئلة التي تهدف للتعرف على البيانات الشخصية
عن المستجيب وتمثلت في (الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،اسم الجامعة).
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القسم الثاني :وهو القسم الذي يعبر عن محور إدارة الجودة الشاملة حيث تكون من ( )38فقرة ،
موزعة على ( )4مجاالت على النحو االتي:

أ .المجال األول (القيادة والرؤية السليمة) :ويقيس هذا المجال مستوى القيادة والرؤية
السليمة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وذلك من خالل ( )13فقرة .

ب .المجال الثاني (المشاركة والمبادرة من قبل العاملين) :ويقيس هذا المجال مستوى
المشاركة والمبادرة من قبل العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وذلك من خالل

( )8فقرات .

ت .المجال الثالث (تطبيق مفهوم النظام) :ويقيس هذا المجال مستوى تطبيق مفهوم النظام
في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وذلك من خالل ( )6فقرات.

ث .المجال الرابع (التحسين المستمر) :ويقيس هذا المجال مستوى التحسين المستمر في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وذلك من خالل ( )11فقرة .

القسم الثالث(األداء الوظيفي) :حيث تكون هذا المحور من ( )15فقرة تهدف لقياس مستوى
األداء الوظيفي لإلداريين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

خامس ا :تصميم أداة الدراسة :

تم تصميم االستبانة وفق مقياس ليكرت ( )Likert Scaleالخماسي ،حيث تعرض فقرات

االستبانة على المبحوثين ومقابل كل فقرة خمس إجابات تحدد مستوى موافقته عليها وتُعطى فيه
اإلجابات أوزان رقمية تمثل درجة االجابة على الفقرة ،حيث في حالة الفقرات اإليجابية لصالح
المقياس تعطى القيمة( )5لإلجابة موافق بشدة ،والقيمة( )4لإلجابة موافق ،والقيمة( )3لإلجابة
موافق بدرجة متوسطة ،والقيمة( )2لإلجابة معارض ،والقيمة( )1لإلجابة معارض بشدة ،ويتم

االعتماد على قيمة المتوسط الحسابي والوزن النسبي بشكل أساسي لتحديد مستوى موافقة أفراد
عينة الدراسة على فقرات ومحاور االستبانة ،والجدول رقم ( )5يوضح ذلك:

جدول رقم ( )5يوضح سلم المقياس المستخدم في الدراسة

منخفض جد ا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جد ا

مستوى الموافقة
الوسط الحسابي

أقل من 1.80

2.59 - 1.80

3.39 - 2.60

4.19 - 3.40

أكبر من 4.20

الوزن النسبي

أقل من %36

%51.9 - %36

%67.9 - %52

%83.9 - %68

أكبر من %84

وهذا يعطي داللة واضحة على أن المتوسطات التي تقل عن ( )1.80تدل على وجود درجة

منخفضة جدا من الموافقة على فقرات ومحاور االستبانة ،أما المتوسطات التي تتراوح بين ( 1.80

إلى  )2.59فهي تدل على وجود درجة منخفضة من الموافقة على فقرات ومحاور االستبانة ،بينما
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المتوسطات التي تتراوح بين (  2.66إلى  )3.39فهي تدل على وجود درجة متوسطة من الموافقة،
والمتوسطات التي تتراوح بين( 3.40إلى  )4.19فهي تدل على وجود درجة مرتفعة من الموافقة،

أما ما يزيد عن ( )4.20فيدل على وجود درجة مرتفعة جدا من الموافقة ،وهذا التقسيم تم تحديده
وفق مقياس ليكرت الخماسي الذي تم اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.

سادسا :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
يستخدم اإلحصائيون نوعين من االختبارات اإلحصائية الختبار الفرضيات ،النوع األول
االختبارات المعلمية ( )Parametric Testsوالنوع الثاني االختبارات الالمعلمية ( Non
 ،)Parametric Testsويشترط الستخدام االختبارات المعلمية شرط التوزيع الطبيعي للبيانات
المراد إجراء االختبارات اإلحصائية عليها ،بينما تستخدم االختبارات الالمعلمية كبديل لالختبارات
المعلمية في حال عدم تحقق شرط التوزيع الطبيعي للبيانات ولكن ذلك يكون فقط في حال العينات
الصغيرة التي يقل حجمها عن ( )30مفردة ،بينما العينات التي يزيد حجمها عن ( )30مفردة
يمكن التخلي عن شرط التوزيع الطبيعي وذلك وفقا لما تقره نظرية النهاية المركزية
(أمين:2007،ص.)111
كما توصل ( )Norman,2010إلى انه يمكن استخدام االختبارات المعلمية مع بيانات مقياس
ليكرت الخماسي بغض النظر عن حجم العينة كبي ار او صغي ار ،وبغض النظر عن البيانات تتبع
التوزيع الطبيعي أم ال.
وفي هذه الدراسة سيتم استخدام االختبارات المعلمية وفقا لما تم ذكره سابقا بغض النظر عن
التوزيع الطبيعي للبيانات.

سابع ا :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

( Statistical Package for Social Sciences (SPSSفي معالجة وتحليل البيانات التي
تم الحصول عليها من خالل أداة الدراسة.
حيث تم استخدام األساليب الوصفية لوصف خصائص أفراد العينة واستخراج التك اررات والنسب
المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لكل فقرة من فقرات الدراسة،
وذلك بهدف تحديد مستوى اإلجابة عليها من قبل أفراد العينة ،باإلضافة الستخدام األساليب
اإلحصائية االستداللية من اختبارات إحصائية بغرض التحقق من صحة فرضيات الدراسة
85

واإلجابة عليها ،وفيما يلي أهم األساليب الوصفية واالستداللية اإلحصائية التي تم استخدام في
معالجة بيانات هذه الدراسة:
 .1التك اررات ( )Frequenciesوالنسب المئوية ( )Percentوالتي تم استخدامها بشكل
أساسي في وصف البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة.
 .2معامل ارتباط سبيرمان بروان ) (Spearman-Brownلقياس الثبات بطريقة التجزئة
النصفية.
 .3معامل ألفاكرونباخ  (Cronbach's Alpha):لقياس الثبات في بيانات أداة الدراسة.
 .4معامل ارتباط بيرسون ( :)Pearson Correlation Coefficientلقياس صدق االتساق
الداخلي للفقرات ،باإلضافة الستخدامه في اختبار وجود عالقة بين متغيرات الدراسة.
 .5المتوسط الحسابي ( :)Meanوذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد عينة
الدراسة على فقرات وأبعاد ومحاور الدراسة.
 .6االنحراف المعياري ( :)Standard Deviationللتعرف على مدى انحراف استجابات
مفردات الدراسة لكل فقرة من الفقرات عن وسطها الحسابي ،إلى جانب المحاور الرئيسة،
فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها.
 .7اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ( )Independent Samples T-testوذلك بغرض اختبار
وجود فروقات ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة حول مستوى تطبيق إدارة
الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير الجنس.
 .8اختبار تحليل التباين االحادي ( )One way ANOVAوذلك الختبار وجود فروقات في
آراء أفراد عينة الدراسة حول مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة تعزى للمتغيرات (العمر ،سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي ،اسم الجامعة).
 .9اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ( )Independent Samples T-testوذلك بغرض اختبار
وجود فروقات ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة حول مستوى األداء
الوظيفي لإلداريين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير الجنس .
.10اختبار تحليل التباين االحادي ( )One way ANOVAوذلك الختبار وجود فروقات في
آراء أفراد عينة الدراسة حول مستوى األداء الوظيفي لإلداريين العاملين في الجامعات
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الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغيرات (العمر ،سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي ،اسم
الجامعة).
.11اختبار شيفيه لمعرفة الفروق في آراء أفراد عينة الدراسة حول مستوى األداء الوظيفي

لإلداريين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغيري اسم الجامعة
والمؤهل العلمي .
.12اختبار شيفيه لمعرفة الفروق في آراء أفراد عينة الدراسة مستوى تطبيق إدارة الجودة
الشاملة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغيري اسم الجامعة والمؤهل العلمي.

ثامنا :صدق أداة الدراسة (االستبانة):

 .1الصدق من وجهة نظر المحكمين(الصدق الظاهري):

الصدق الظاهري يستخدم بهدف التأكد من مدى صالحية االستبانة ومالءمتها ألغراض البحث،
ويتم ذلك من خالل عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة والمختصين
بالموضوع قيد البحث ،ويطلب منهم إبداء الرأي فيما يتعلق بمدى صدق وصالحية كل فقرة من
فقرات االستبانة ومدى ومالءمتها لقياس ما وضعت لقياسه ووصف الموضوع الذي أعدت من
أجل البحث فيه ،كما يطلب منهم إبداء وجهة النظر فيما تحتويه أداة الدراسة وادخال التعديالت
الالزمة والمناسبة التي تستخدم في قياس الظاهرة بشكل دقيق.
وبناء عليه اتبع الباحث هذا االسلوب وتم عرض االستبانة على عدد من المحكمين من كل
الجامعات وكل التخصصات ،حيث قدم السادة المحكمين ملحق رقم ( )2العديد من التعديالت
الجوهرية على أداة الدراسة  ،واستجاب الباحث لهذه التعديالت وقام بإعادة صياغة االستبانة في
ضوء المالحظات التي قدمها المحكمين ،حتى أخذت االستبانة شكلها النهائي الملحق رقم (.)1
.2صدق االتساق الداخليInternal Consistency :
يقصد باالتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه
الفقرة ،ويتم التحقق من وجود صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت االرتباط بين
درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ،وذلك بهدف التحقق من مدى صدق
االستبانة ككل ،وفيما يلي عرض نتائج التحقق من صدق االتساق الداخلي.
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أ .معامالت الصدق لفقرات مجال القيادة والرؤية السليمة
الجدول رقم ( )6أدناه يشمل على فقرات مجال القيادة والرؤية السليمة الذي يتكون من ()13
فقرة ،وتم حساب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات بالدرجة الكلية للمحور وذلك بغرض قياس
مدى ارتباطها بالمحور الذي تنتمي إليها كدليل على صدق هذه الفقرات لقياس ما وضعت لقياسه.
جدول رقم ( )6يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال القيادة والرؤية السليمة والدرجة
الكلية للمحور

رقم

معامل
ارتباط
بیرسون

الفقرة

مستوى
الداللة

 .1توجد لدى إدارة الجامعة خطة واضحة ومحددة األهداف حول الجودة.

0.721

**0.00

 .2تعتبر إدارة الجامعة الجودة شعا ار لها.

0.758

**0.00

 .3تؤيد إدارة الجامعة مبدأ تفويض الصالحيات وتدفق المعلومات من األقسام
المختلفة لتحسين الجودة.

0.561

 .4تعمل إدارة الجامعة على نشر ثقافة الجودة في جميع المستويات اإلدارية.

0.781

**0.00

 .5تعمل إدارة الجامعة جاهدة كي تكون خدمات مميزة وذات جودة عالية.

0.776

**0.00

 .6تؤمن إدارة الجامعة بأن الجودة هي طريقها وفلسفتها في تسيير أعمالها.

0.699

**0.00

 .7تؤكد اإلدارة على األهمية االستراتيجية للجودة .

0.737

**0.00

 .8تقدر إدارة الجامعة االنجازات المتميزة لموظفيها في تحقيق مفهوم إدارة
الجودة الشاملة.

0.839

 .9تواكب إدارة الجامعة عمليات إدارة التغيير بصورة ناجحة لتحسين الجودة.

0.798

**0.00

 .11تهتم إدارة الجامعة بتوفير نظام تحفيز مستمر لتحقيق الجودة الشاملة .

0.778

**0.00

 .11تشجع إدارة الجامعة األساليب المبتكرة بالعمل في تطوير الجودة اإلدارية.

0.736

**0.00

 .12تعمل إدارة الجامعة على تطوير مسؤوليات الموظفين باستمرار لتحقيق
الجودة الشاملة.

0.758

 .13توفر الجامعة ميزانية خاصة لتطوير الجودة الشاملة.

0.743

**دالة إحصائية عند مستوى .%5
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**0.00

**0.00

**0.00
**0.00

حيث يتضح من خالل الجدول رقم ( )6ان معامالت ارتباط بيرسون لفقرات المجال األول "

القيادة والرؤية السليمة" تراوحت بين  0.561كحد أدني وذلك للفقرة الثالثة التي تنص على" تؤيد

إدارة الجامعة مبدأ تفويض الصالحيات وتدفق المعلومات من األقسام المختلفة لتحسين الجودة"

و 0.839كحد اقصى وذلك للفقرة الثامنة التي تنص على " تقدر إدارة الجامعة االنجازات
المتميزة لموظفيها في تحقيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة" وكانت جميع معامالت االرتباط ذات

داللة إحصائية عالية عند مستوى  %5مما يشير لوجود درجة عالية في صدق فقرات المجال
األول وقدرتها على قياس ما وضعت لقياسه.

ب .معامالت الصدق لفقرات مجال المشاركة والمبادرة من قبل العاملين

الجدول رقم ( )7أدناه يشمل على فقرات مجال المشاركة والمبادرة من قبل العاملين الذي يتكون
من ( )8فقرات ،وتم حساب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات بالدرجة الكلية للمحور وذلك
بغرض قياس مدى ارتباطها بالمحور الذي تنتمي إليها كدليل على صدق هذه الفقرات لقياس ما
وضعت لقياسه.
جدول ( )7يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال المشاركة والمبادرة من قبل العاملين
والدرجة الكلية للمحور

معامل
ارتباط
بیرسون

مستوى
الداللة

 .1يساهم موظفو الجامعة في تقديم الحلول والمقترحات لتحسين الجودة.

0.664

**0.00

 .2يشارك موظفو الجامعة في حل المشكالت من خالل جهد شامل لتحسين الجودة.

0.695

**0.00

 .3تهتم إدارة الجامعة بالتغذية الراجعة من الموظفين بتقبل المقترحات الجيدة
وتبنيها لتحسين الجودة

0.830

 .4يوجد فرق جودة لمناقشة المشكالت واتخاذ الق اررات

0.755

**0.00

 .5يتم تشكيل حلقات جودة في الجامعة.

0.740

**0.00

 .6يتم مناقشة وجهات النظر المختلفة بين موظفي الجامعة من خالل فرق الجودة

0.792

**0.00

 .7يتم تشجيع العمل الجماعي في الجامعة ضمن إطار مفهوم إدارة الجودة
الشاملة.

0.772

 .8تعمل إدارة الجامعة على إشراك جميع العاملين بكافة المستويات في عمليات
تحسين جودة العمل

0.749

رقم

الفقرة
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**0.00

**0.00
**0.00

حيث يتضح من خالل الجدول رقم ( )7ان معامالت ارتباط بيرسون لفقرات المجال الثاني "

المشاركة والمبادرة من قبل العاملين" تراوحت بين  0.664كحد أدني وذلك للفقرة األولى التي

تنص على" يساهم موظفو الجامعة في تقديم الحلول والمقترحات لتحسين الجودة" و0.830

كحد اقصى وذلك للفقرة الثالثة التي تنص على " تهتم إدارة الجامعة بالتغذية الراجعة من
الموظفين بتقبل المقترحات الجيدة وتبنيها لتحسين الجودة " وكانت جميع معامالت االرتباط

ذات داللة إحصائية عالية عند مستوى  %5مما يشير لوجود درجة عالية في صدق فقرات المجال
الثاني وقدرتها على قياس ما وضعت لقياسه.

ج .معامالت الصدق لفقرات مجال تطبيق مفهوم النظام

الجدول رقم ( )8أدناه يشمل على فقرات مجال تطبيق مفهوم النظام الذي يتكون من ( )6فقرات،
وتم حساب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات بالدرجة الكلية للمحور وذلك بغرض قياس مدى
ارتباطها بالمحور الذي تنتمي إليها كدليل على صدق هذه الفقرات لقياس ما وضعت لقياسه.
جدول ( )8يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال تطبيق مفهوم النظام والدرجة الكلية
للمحور

الفقرة

معامل
ارتباط
بیرسون

مستوى
الداللة

توصف النظم واللوائح بالجامعة بأنها سريعة االستجابة للمتغيرات في إطار

0.767

**0.00

رقم
.1

مفهوم إدارة الجودة الشاملة

 .2تسن الجامعة لوائح وتشريعات وقوانين واضحة لتطبيق مفهوم إدارة الجودة
الشاملة.

0.878

**0.00

 .3تحد التشريعات واللوائح بالجامعة من البيروقراطية اإلدارية التي تعيق تطبيق
مفهوم الجودة الشاملة

0.805

**0.00

 .4تحدد لوائح الجامعة المهام والوظائف الموكلة بكل عضو بها ضمن مفهوم
إدارة الجودة الشاملة.

0.765

**0.00

 .5يوجد في الجامعة قوانين واضحة تنظم عملية الترقية والحوافز لتطبيق
مفهوم الجودة الشاملة.

0.802

**0.00

 .6يوجد قسم خاص بمراقبة أو توكيد الجودة في الهيكل التنظيمي للجامعة .

0.737

**0.00

حيث يتضح من خالل الجدول رقم ( )8ان معامالت ارتباط بيرسون لفقرات المجال الثالث "

تطبيق مفهوم النظام" تراوحت بين  0.737كحد أدني وذلك للفقرة السادسة التي تنص على" يوجد
قسم خاص بمراقبة أو توكيد الجودة في الهيكل التنظيمي للجامعة " و 0.878كحد اقصى وذلك
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للفقرة الثانية التي تنص على " تسن الجامعة لوائح وتشريعات وقوانين واضحة لتطبيق مفهوم

إدارة الجودة الشاملة" وكانت جميع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عالية عند مستوى
 %5مما يشير لوجود درجة عالية في صدق فقرات المجال الثالث وقدرتها على قياس ما وضعت

لقياسه.

د .معامالت الصدق لفقرات مجال التحسين المستمر

الجدول رقم ( )9أدناه يشمل على فقرات مجال التحسين المستمر الذي يتكون من ( )11فقرة ،وتم
حساب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات بالدرجة الكلية للمحور وذلك بغرض قياس مدى
ارتباطها بالمحور الذي تنتمي إليها كدليل على صدق هذه الفقرات لقياس ما وضعت لقياسه.
جدول ( )9يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال التحسين المستمر والدرجة الكلية
للمحور

معامل
ارتباط
بیرسون

مستوى
الداللة

.1

تسعى الجامعة إلى التحسين المستمر لجودة الخدمات التي تقدمها للطلبة.

0.688

**0.00

.2

تحرص إدارة الجامعة على تدريب موظفيها لتشكيل فرق عمل لعملية تحسين الجودة.

0.797

**0.00

.3

تستثمر الجامعة مصادرها المادية والبشرية من أجل تحسين الجودة

الفقرة

رقم

0.803

**0.00

.4

يوجد برامج لتيسير وتسهيل اإلجراءات لتحقيق تحسين الجودة .

0.805

**0.00

.5

يتم إلغاء األعمال واألنشطة غير الضرورية المعيقة لجودة الخدمات.

0.833

**0.00

.6

تتحمل الجامعة مسئولياتها تجاه المجتمع من خالل التحسين المستمر لجودة

خدماتها.

0.643

**0.00

.7

تنظر إدارة الجامعة إلى التحسين المستمر على أنه جزء من متطلبات الجودة.

0.780

**0.00

.8

تنشر الجامعة تقارير دورية عن طبيعة سير العمل ومستوى جودة خدماتها.

0.723

**0.00

.9

تعتمد الجامعة سياسة تفويض السلطات والصالحيات لموظفيها بهدف تحسين

الجودة.

.11

تتميز الجامعة بقدرة كبيرة في مجال التطوير والتحسين القائم على أسس علمية .

.11

تحرص الجامعة على تبادل المعلومات حول المشكالت والموارد المجتمعية مع

الجامعات االخرى من أجل تحسين جودة خدماتها.
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0.840
0.772
0.800

**0.00
**0.00
**0.00

حيث يتضح من خالل الجدول رقم ( )9ان معامالت ارتباط بيرسون لفقرات المجال الرابع "

التحسين المستمر" تراوحت بين  0.643كحد أدني وذلك للفقرة السادسة التي تنص على" تتحمل
الجامعة مسئولياتها تجاه المجتمع من خالل التحسين المستمر لجودة خدماتها" و 0.840كحد

اقصى وذلك للفقرة التاسعة التي تنص على " تعتمد الجامعة سياسة تفويض السلطات
والصالحيات لموظفيها بهدف تحسين الجودة" وكانت جميع معامالت االرتباط ذات داللة

إحصائية عالية عند مستوى  %5مما يشير لوجود درجة عالية في صدق فقرات المجال الرابع
وقدرتها على قياس ما وضعت لقياسه.

ه .معامالت الصدق لفقرات محور األداء الوظيفي

الجدول رقم ( )10أدناه يشمل على فقرات محور األداء الوظيفي الذي يتكون من ( )15فقرة ،وتم
حساب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات بالدرجة الكلية للمحور وذلك بغرض قياس مدى
ارتباطها بالمحور الذي تنتمي إليها كدليل على صدق هذه الفقرات لقياس ما وضعت لقياسه.
جدول ( )10يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور األداء الوظيفي والدرجة الكلية
للمحور

معامل
ارتباط
بیرسون

مستوى
الداللة

 .1يؤدي موظفو الجامعة أعمالهم بالكفاءة والفاعلية المطلوبة.

0.679

**0.00

 .2يلتزم موظفو الجامعة بتعليمات وتوجيهات مدراءهم.

0.647

**0.00

 .3يحقق موظفو الجامعة األهداف المطلوب إنجازها.

0.734

**0.00

 .4يتم تقييم اداء الموظفين بناء على أسس علمية ومعايير واضحة.

0.758

**0.00

 .5ينجز موظفو الجامعة مهامهم الوظيفية طبقا لمعايير الجودة المطلوبة .

0.741

**0.00

 .6تساهم الثقافة التنظيمية السائدة لدى موظفي الجامعة في تحسين االداء
الوظيفي .

0.688

 .7يشارك موظفو الجامعة في اتخاذ الق اررات المتعلقة بطبيعة أدائهم.

0.716

**0.00

 .8يتوفر لدى موظفي الجامعة المهارة والقدرة على حل مشكالت العمل اليومية

0.681

**0.00

 .9يوجد تنسيق مستمر بين المستويات اإلدارية لتحسين الجودة المطلوبة في
إنجاز االعمال.

0.590

رقم

الفقرة
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**0.00

**0.00

**0.00

 .11تساهم السياسات واالجراءات المتبعة في الجامعة في انجاز االعمال بكفاءة
وفاعلية .

0.708

 .11تزود الجامعة موظفيها بتقارير دورية توضح مستوى أدائهم.

0.663

**0.00

 .12يستطيع موظفي الجامعة العمل ضمن فرق العمل.

0.656

**0.00

 .13تسعى الجامعة إلى تطوير أداء موظفيها من خالل البرامج والدورات
التدريبية المطلوبة .

0.772

 .14تقوم الجامعة بتحفيز أصحاب االداء المميز.

0.741

 .15تتوفر لدى موظفي الجامعة الدافعية للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي من
أجل إنجاز بعض األعمال المطلوبة منهم. .

0.687

**0.00
**0.00
**0.00

حيث يتضح من خالل الجدول رقم ( )10ان معامالت ارتباط بيرسون لفقرات محور " األداء

الوظيفي" تراوحت بين  0.590كحد أدني وذلك للفقرة التاسعة التي تنص على" يوجد تنسيق
مستمر بين المستويات اإلدارية لتحسين الجودة المطلوبة في إنجاز االعمال" و 0.772كحد

اقصى وذلك للفقرة الثالثة عشر التي تنص على " تسعى الجامعة إلى تطوير أداء موظفيها من
خالل البرامج والدورات التدريبية المطلوبة " وكانت جميع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية
عالية عند مستوى  %5مما يشير لوجود درجة عالية في صدق فقرات المحور وقدرتها على قياس
ما وضعت لقياسه.

تاسعا :ثبات أداة الدراسة:

إن توافر مقاييس دقيقة وثابتة هو من االمور الضرورية جدا في مجال البحوث الميدانية التي
تعتمد على االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،ألن المقاييس الغير ثابتة ال تعطي صورة

صادقة عن الوضع الراهن موضوع االهتمام ،أي أن نتائج المقاييس غير الثابتة ال تساعد الباحث

على الوقوف على حقيقة الظاهرة التي يدرسها ،مما يجعله عاج از عن اتخاذ أي قرار مناسب حيال

النتائج التي توصل لها (أبو هاشم :2006 ،ص.)1

والثبات يختص بمدى الوثوق في البيانات التي نحصل عليها من خالل تطبيق أداة الدراسة على

عينة البحث ،بمعنى أن النتائج التي يتم الحصول عليها من خالل تحليل بيانات أداة الدراسة يجب
أال تتأثر بالعوامل التي تعود إلى أخطاء الصدفة ،فهو يعني دقة أداة الدراسة ،وبصورة مختصرة

يمكن وصف الثبات بأنه ضمان الحصول على نفس النتائج تقريبا إذا أعيد تطبيق األداة على

نفس المجموعة من األفراد ،وهذا يعني قلة تأثير عوامل الصدفة والعشوائية على نتائج األداة (أبو
هاشم :2006 ،ص.)2
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ويقدم برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSالعديد من طرق حساب ثبات أداة

الدراسة ،وهنا اكتفى الباحث بحساب الثبات باستخدام الطرق االتية:

 .1طريقة التجزئة النصفية:

وتعتمد هذه الطريقة على تجزئة الفقرات المراد قياس الثبات لها إلى نصفين ،النصف

األول يمثل الفقرات ذات األرقام الفردية والنصف الثاني يمثل الفقرات ذات األرقام الزوجية ،ومن

ثم يتم حساب معامل االرتباط بين النصفين (البطش وأبو زينة:2007،ص ،)134ومن ثم تم
تعديله من خالل حساب معامل سبيرمان بروان ( ،)Spearman-Brownوالجدول رقم ()11

أدناه يوضح نتيجة ذلك.

جدول رقم ( )11يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقة التجزئة النصفية
المحور

عدد الفقرات

13
8
6
11
15
53

القیادة والرؤیة السلیمة
المشاركة والمبادرة من قبل العاملین
توبیق مفهوم النظام
التحسین المستمر
األداء الوظیفي
االستبانة ككل

معامل االرتباط

معامل االرتباط

0.801
0.750
0.759
0.854
0.726
0.840

0.890
0.857
0.863
0.922
0.842
0.913

قبل التعديل

بعد التعديل

يتضح من خالل الجدول رقم ( )11أن جميع معامالت االرتباط قبل التعديل تراوحت بين

 0.726لمحور "األداء الوظيفي" و 0.854لمحور "التحسين المستمر" ،كما وبلغ معامل االرتباط
قبل التعديل لالستبانة ككل  ،0.840وبعد تعديله باستخدام معادلة سبيرمان بروان ارتفعت قيمته

لتصل إلى  0.913بينما تراوحت المعامالت المعدلة بين  0.842لمحور "االداء الوظيفي"
و 0.922لمحور "التحسين المستمر".

ومن خالل ذلك يتضح لنا أن بيانات الدراسة تتمتع بدرجة عالية جدا من الثبات ،وبالتالي يمكن

االعتماد على هذه البيانات وتحليلها وتعميم نتائج على مجتمع الدراسة

 .2طريقة ألفاكرونباخ:

لمزيد من الدقة في التحقق من ثبات البيانات التي تم جمعها من أفراد العينة ،تم أيضا استخدام
معامل ألفاكرونباخ ،وكانت النتائج كما هو موضح بالجدول رقم (.)12
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جدول رقم ( )12يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفاكرونباخ
عدد الفقرات

المحور

معامل ألفاكرونباخ

0.934
13
القیادة والرؤیة السلیمة
0.889
8
المشاركة والمبادرة من قبل العاملین
0.881
6
توبیق مفهوم النظام
0.932
11
التحسین المستمر
0.924
15
األداء الوظیفي
0.976
53
االستبانة ككل
النتائج في الجدول رقم ( )12تؤكد النتائج السابقة التي أشارت ألن اداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية
م ن الثبات ،وعليه يالحظ أن معامالت ألفاكرونباخ لقياس الثبات تراوحت بين  0.881لمحور
"تطبيق مفهوم النظام" و 0.934لمحور "القيادة والرؤية السليمة" ،كما وبلغت قيمة معامل
ألفاكرونباخ لالستبانة ككل  0.976وتشير هذه القيمة لتمتع أداة الدراسة بدرجة كبيرة جدا من
الثبات في البيانات التي تم جمعها.
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الفصل الخامــــــس

تحليل البيانات واختبار فرضيات
الدراسة

96

مقدمة:
يستعرض هذا الفصل تحليل البيانات واختبار فرضية الدراسة ،و اإلجابة عن أسئلة الدراسة
والوقوف على أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ،وذلك
باستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية لتحليل بيانات الدراسة والتوصل لنتائجها ومن
ثم مناقشتها والتعليق عليها.

أوالا :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية
جدول رقم ( )13يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية
المتغیر

المسمى الوظیفي

الجنس

اسم الجامعة

سنوات الخدمة

الفئة العمریة

المؤهل العلمي

اإلداریین

الفئة
موظف إداري
مدیر دائرة
مدیر وحدة
عمید
مساعد عمید
رئیس قسم
نائب رئیس الجامعة
اإلجمالي
ذكر
انثى
اإلجمالي
األزهر
اإلسالمیة
األقصى
اإلجمالي
أقل من  5سنوات
من  5ألقل من 10سنوات
من  10ألقل من  15سنة
 15سنة فأكثر
اإلجمالي
أقل من  25سنة
من  25ألقل من  35سنة
من  35ألقل من  45سنة
 45سنة فأكثر
اإلجمالي
دبلوم
بكالوریوس
ماجستیر
دكتوراه

اإلجمالي

العدد

النسبة %

194
22
21
0
0
0
0
237
186
41
237
55
113
69
237
32
91
89
25
237
15
83
109
30
237
24
160
42
11
237

81.9
9.3
8.9
0
0
0
0
100.0
82.7
17.3
100.0
23.2
47.7
29.1
100.0
13.5
38.4
37.6
10.5
100.0
6.3
35
46
12.7
100.0
10.1
67.5
17.7
4.6
100.0

األكادیمیین بمناصب
إداریة
النسبة%
العدد
0
8
0
14
9
22
1
54
49
5
54
15
23
16
6
11
15
22
54
0
4
21
29
54
0
0
13
41
54
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0
14.8
0
25.9
16.7
40.7
1.9
100.0
90.7
9.3
100.0
27.8
42.6
29.6
100.0
11.1
20.4
27.8
40.7
100.0
0
7.4
38.9
53.7
100.0
0
0
24.1
75.9
100.0

يتضح من خالل الجدول رقم ( )13وصف إحصائي دقيق للبيانات الشخصية المتعلقة بأفراد عينة

الدراسة كما يلي :
الجنس:

نالحظ أن  %82.7من أفراد عينة الدراسة اإلداريين ذكور ،بينما  %17.3اناث ،وأن  %90.7من
افراد عينة الدراسة األكاديميين ذكور ،و  %9.3اناث ،أي أن نسبة اإلداريين العاملين في

الجامعات الفلسطينية من الذكور أكبر بما نسبته  %80.7والتي تظهر تأثر الجامعات الفلسطينية
في عملية توظيف العاملين بالعوامل الثقافية السائدة في المجتمع الفلسطيني ،أو الن هناك بعض
األعمال اإلدارية التي ال تستطيع اإلناث القيام بها.

المسمى الوظيفي:

نالحظ أن  %81.9من افراد عينة الدراسة اإلداريين هم موظفين اداريين ،و  %9.3مسماهم
الوظيفية مدير دائرة ،و  %8.9مسماهم الوظيفية مدير وحدة ،بينما  %40.7من افراد عينة

الد ارسة األكاديميين مسماهم الوظيفية رئيس قسم ،و  %25.9مسماهم الوظيفية عميد ،و %16.7
مسماهم الوظيفية مساعد عميد ،و  %14.8مسماهم الوظيفية مدير دائرة ،و  %1.9مسماهم

الوظيفية نائب رئيس الجامعة ،وهذا يعني أن الموظفين الذين يعملون بوظائف إدارية هم النسبة

األكبر من العاملين في الجامعات الفلسطينية مقارنة باألكاديميين ،لذا يجب العمل على إشراكهم
في عملية التخطيط والتنفيذ لتطبيق إدارة الجودة الشاملة .

اسم الجامعة:

نالحظظظ أن  %47.7مظظن أفظراد عينظظة الد ارسظظة اإلداريظظين مظظن الجامعظظة اإلسظظالمية ،بينمظظا  %29.1مظظن
جامعة األقصى ،و  %23.2من جامعة األزهر ،بينما  %42.6من أفراد عينة الدراسة األكاديميين
مظظن الجامعظظة اإلسظظالمية ،و  %29.6مظظن جامعظظة األقصظظى ،و  %27.8مظظن جامعظظة األزهظظر ،وهظظذا
يعنظظي أن الجامعظظة اإلسظظالمية تعظظيش حالظظة مظظن التطظظور اإلداري واألكظظاديمي تجعلهظظا تسظظتقطب وتعظظين
العدد األكبر من الموظفين.
العمر:
نالحظ أن  %87.3من أفراد عينة الدراسة االداريين يبلغ أعمارهم أقل من  45سنة ،بينما
 %12.7متوسط أعمارهم من  45سنة فاكثر ،و أن  %53.7من افراد عينة الدراسة األكاديميين

متوسط أعمارهم من  45سنة فاكثر ،و  %38.9يتراوح أعمارهم ما بين  35سنة الي  45سنة ،و

 %7.4يتراوح أعمارهم ما بين  25سنة الي  35سنة ،وتدل هذه النتائج على أن أغلب الموظفين
اإلداريين في الجامعات من فئة الشباب  ،وهذا يعني اهتمام الجامعات بتعيين فئة الشباب في

الوظائف اإلدارية .
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سنوات الخدمة:
نالحظ ان %89.5من أفراد عينة الدراسة االداريين يبلغ متوسط سنوات الخدمة لديهم  15سنة

فأقل ،و  %10.5متوسط سنوات الخدمة لديهم اكثر من  15سنة ،بينما  %40.7من افراد عينة
الدراسة األكاديميين متوسط سنوات الخدمة لديهم اكثر من  15سنة ،و  %27.8يتراوح سنوات

الخدمة لديهم ما بين  10سنوات الي  15سنة ،و  %20.4يتراوح سنوات الخدمة ما بين  5سنوات
الي  10سنوات ،و  %11.4متوسط سنوات الخدمة اقل من  5سنوات ،ويعني هذا أن اإلداريين
العاملين في الجامعات الفلسطينية يتمتعون بخبرة عملية عالية تجعلهم قادرين على المساهمة في
تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالشكل العلمي الصحيح.

المؤهل العلمي:

نالحظظظ أن  %67.5مظظن أفظراد عينظظة الد ارسظظة االداريظظين حاصظظلين علظظى البكظظالوريوس ،بينمظظا %17.7
حاصظظلين علظظى الماجسظظتير ،و  %10.1حاصظظلين علظظى الظظدبلوم المتوسظظط ،و  %4.6حاصظظلين علظظى
الظظدكتوراه ،و أن  %75.9مظظن اف ظراد عينظظة الد ارسظظة األكظظاديميين حاصظظلين علظظى دكتظظوراه ،و %24.1
حاصلين علظى ماجسظتير ،وهظذا يبظين اهتمظام الجامعظات بتعيظين المظوظفين المظؤهلين جامعيظا ،ووجظود
تنوع في الوظائف اإلدارية ومؤهالت الموظف التي تتناسب مع طبيعة تلك الوظائف.

ثاني ا :نتائج تحليل أسئلة الدراسة:

السؤال االول :ما درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ؟

 .1مجال القيادة والرؤية السليمة:

فيما يلي عرض ألهم المقاييس اإلحصائية ،لفقرات المجال األول "القيادة والرؤية السليمة" الذي

يتكون من ( )13فقرة استجاب لها أفراد العينة وفق مقياس ليكرت الخماسي ،حيث تم حساب
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال ومن ثم تم اختبار
مساواة متوسط كل فقرة من الفقرات للقيمة ( )3التي تعبر عن حياد أفراد العينة تجاه كل فقرة وذلك
باستخدام اختبار( ،)T-testوترتيب كل فقرة على المحور بمقارنة الوسط الحسابي.
جدول رقم ( )14يوضح نتائج تحليل فقرات مجال القيادة والرؤية السليمة
رقم
الفقرة

1
2
3
4

الفقرات

توجد لدى إدارة الجامعة خطة واضحة ومحددة واألهداف
حول الجودة .
تعتبر إدارة الجامعة الجودة شعار لها
تؤيد إدارة الجامعة مبدأ تفويض الصالحيات وتدفق
المعلومات من األقسام المختلفة لتحسين الجودة .
تعمل إدارة الجامعة على نشر ثقافة الجودة في جميع

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

الوزن
النسبي
%

4.017

0.781

80.34

**22.22

3.732

0.768

74.64

**16.26

3.612

0.782

72.23

**13.35

0.00
0.00

3.515

0.828

70.31

**10.62

0.00
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مستوى
الداللة

مستوى
الموافقة

0.00

مرتفع
مرتفع
مرتفع

4

مرتفع

7

الترتی
ب

1
2

5
6
7
8
9
10
11
12
13

المستويات اإلدارية
تعمل إدارة الجامعة كي تكون خدمات مميزة وذات جودة
عالية .
تؤمن إدارة الجامعة بأن الجودة هي طريقها وفلسفتها في
تيسير أعمالها .
تؤكد اإلدارة على األهمية اساتتراتيجية للجودة .
تقدر إدارة الجامعة اإلنجازات المتميزة لموظفيها في تحقيق
مفهوم إدارة الجودة الشاملة .
تواكب إدارة الجامعة عمليات إدارة التغيير بصورة ناجحة
لتحسين الجودة
تهتم إدارة الجامعة بتوفير نظام تحفيز مستمر لتحقيق الجودة
الشاملة
تشجع إدارة الجامعة األتاليب المبتكرة بالعمل في تطوير
الجودة اإلدارية
تعمل إدارة الجامعة على تطوير مسؤوليات الموظفين
باتتمرار لتحقيق الجودة الشاملة .
توفر الجامعة ميزانية خاصة لتطوير الجودة

المتوسط العام

3.625

0.831

72.51

**12.84

0.00

مرتفع

3

3.584

0.811

71.68

**12.29

0.00

مرتفع

6

3.601

0.822

72.03

**12.49

3.409

0.940

68.18

**7.42

0.00
0.00

مرتفع
متوتط

11

3.509

0.900

70.17

**9.64

0.00

مرتفع

8

3.354

0.929

67.08

**6.50

0.00

متوتط

12

3.505

0.857

70.10

**10.06

0.00

مرتفع

9

3.433

0.905

68.66

**8.16

0.00

مرتفع

10

3.289

0.964

65.77

**5.11

0.00

متوتط

13

3.553

0.855

71.05

**11.30

0.00

مرتفع

** المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند   0.05

تبين من النتائج الموضحة في الجدول رقم( )14ما يـلي:
أن الفقرة االولى والتي تنص على " توجد لدى إدارة الجامعة خطة واضحة ومحددة واألهداف حول

الجودة " قد جاءت المرتبة األولى ،بمتوسط حسابي  4.017وبلغ الوزن النسبي  ،%80.34والقيمة
االحتمالية أقل من  ،0.05وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ،   0.05مما
يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد وهي  3وهذا يعني أن

أفراد عينة الدراسة قالوا انهم موافقون بدرجة مرتفعة على أنه توجد لدى إدارة الجامعة خطة
واضحة ومحددة واألهداف حول الجودة.

وفي المرتبة األخيرة من حيث قيمة المتوسط الحسابي نجد الفقرة الثالثة عشر والتي تنص على "
توفر الجامعة ميزانية خاصة لتطوير الجودة" بمتوسط حسابي  3.289وبلغ الوزن النسبي
 ،%65.77والقيمة االحتمالية اقل من  ،0.05وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى
داللة  ،   0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد
وهي  3وهذا يعني أن أفراد العينة قالوا انهم موافقون بدرجة متوسطة على انه توفر الجامعة
ميزانية خاصة لتطوير الجودة.
وبشكل عام يالحظ أن متوسط مجال "القيادة والرؤية السليمة" بلغ 3.553وبوزن نسبي %71.05
،والقيمة االحتمالية أقل من  ،0.05وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة
 ،   0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد وهي ،3
وهذا يدلل أن القيادة والرؤية السليمة تساهم بدرجة مرتفعة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
100
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وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل من (أبو عامر(،)2008،أبو زيادة(،)2012،أبو
زيادة(،)2011،عباس( ،)2010،محمود وجاسم( ،)2013،التميمي( ،)2005،نصيرات،)2007،
(بدر( ،)2009،المصري )Hassan et al,2013)،)2007،في ارتفاع المتوسط الحسابي لمجال
القيادة والرؤية السليمة وأهميته في تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع
نتائج كل من (أبو فارة( ،)2006،بني مصطفى وآخرون )2012،والتي كان فيها المتوسط الحسابي
للمجال متوسطا ،وتختلف مع دراسة (الوادي والزعبي )2011،والتي كان فيها المتوسط الحسابي
لمجال القيادة والرؤية السليمة منخفضا .ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف عينة ومكان الدراسة،
ولكن في الدراسات التي كانت عينتها من اإلداريين أعطت أغلبها نتائج ايجابية وهذا يدلل على أن
اإلداريين هم من يشعرون بتطبيق إدارة الجودة الشاملة وفوائدها أكثر من أعضاء هيئة التدريس.

.2مجال المشاركة والمبادرة من قبل العاملين:
فيما يلي عرض ألهم المقاييس اإلحصائية ،لفقرات المجال الثاني "المشاركة والمبادرة من قبل
العاملين" الذي يتكون من ( )8فقرات استجاب لها أفراد العينة وفق مقياس ليكرت الخماسي ،حيث
تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال ومن ثم
تم اختبار مساواة متوسط كل فقرة من الفقرات للقيمة ( )3التي تعبر عن حياد أفراد العينة تجاه كل
فقرة وذلك باستخدام اختبار( ،)T-testوترتيب كل فقرة على المحور بمقارنة الوسط الحسابي.
جدول رقم ( )15يوضح نتائج تحليل فقرات مجال المشاركة والمبادرة من قبل العاملين
رقم
الفقرة

1
2
3
4
5
6
7
8

الفقرات

يساهم موظفو الجامعة في تقديم الحلول والمقترحات لتحسين
الجودة .
يشارك موظفو الجامعة في حل المشكالت من خالل جهد
شامل لتحسن الجودة .
تهتم إدارة الجامعة بالتغذية الراجعة من الموظفين بتقبل
المقترحات الجيدة وتبنيها لتحسين الجودة.
يوجد فرق جودة لمناقشة المشكالت واتخاذ القرارات
يتم تشكيل حلقات جودة في الجامعة
يتم مناقشة وجهات النظر المختلفة بين موظفي الجامعة من
خالل فرق الجودة
يتم تشجيع العمل الجماعي في الجامعة ضمن إطار مفهوم
إدارة الجودة الشاملة .
تعمل إدارة الجامعة على إشراك جميع العاملين بكافة
المستويات في عمليات تحسين جودة العمل

المتوسط العام

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

3.667

0.763

73.33

**14.91

3.340

0.833

66.80

**6.97

3.612

0.865

72.23

**12.06

3.392

0.795

3.388

0.873

67.84
67.77

**8.40
**7.59

3.302

0.897

66.05

**5.75

3.405

0.891

68.11

**7.76

3.299

0.938

65.98

**5.44

3.426

0.857

68.51

**8.61

** المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند   0.05
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مستوى

مستوى

الداللة

الموافقة

0.00

مرتفع

0.00

متوسط

0.00

مرتفع

0.00
0.00
0.00

متوسط
متوسط
متوسط

0.00

متوسط

0.00

متوسط

0.00

مرتفع

الترتيب

1
6
2
4
5
7
3
8

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )15ما يلي:
أن الفقرة األولى والتي تنص على " يساهم موظفو الجامعة في تقديم الحلول والمقترحات

لتحسين الجودة" قد جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي  3.667وبلغ الوزن النسبي
 ،%73.33والقيمة االحتمالية أقل من  ،0.05وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى

داللة  ،   0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد
وهي  3وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة قالوا انهم موافقون بدرجة مرتفعة على هذه الفقرة.

وفي المرتبة األخيرة من حيث قيمة المتوسط الحسابي نجد الفقرة الثامنة والتي تنص على" تعمل
إدارة الجامعة على إشراك جميع العاملين بكافة المستويات في عمليات تحسين جودة العمل"

بمتوسط حسابي  ، 3.299وبلغ الوزن النسبي  ،%65.98والقيمة اإلحتمالية اقل من ،0.05
وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ،   0.05مما يدل على أن متوسط
درجة االستجابة لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد وهي  3وهذا يعني أن أفراد العينة قالوا أنهم
موافقون بدرجة متوسطة على أنه تعمل إدارة الجامعة على إشراك جميع العاملين بكافة المستويات
في عمليات تحسين جودة العمل.
وبشكل عام يالحظ أن متوسط مجال " المشاركة والمبادرة من قبل العاملين " بلغ  3.426وبوزن
نسبي ، %68.5والقيمة االحتمالية أقل من  ،0.05وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند
مستوى داللة  ،   0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد كبر عن درجة
الحياد وهي  ،3وأنه هناك موافقة مرتفعة على أن المشاركة والمبادرة من قبل العاملين لها دور
كبير في تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج كل من(أبو عامر( ،)2008،أبو فارة( ،)2006،أبو
زيادة( ،)2012،أبو زيادة( ،)2011،عباس( ،)2010،بني مصطفى وآخرون،)2012،
(بدر )2009،في ارتفاع المتوسط الحسابي لمجال المشاركة والمبادرة من قبل العاملين ،وتختلف
مع دراسات كل من( نصيرات )Hassan et al,2013(،)2007،والتي كان فيها المتوسط الحسابي
للمجال متوسطا ،وتختلف مع دراسات كل من( الوادي والزعبي)Fapohunda,2012) ،)2011،
والتي كان المتوسط الحسابي فيها لمجال المشاركة والمبادرة من قبل العاملين ضعيفا.
ويعزو الباحث إلى اختالف مكان وعينة هذه الدراسة عن باقي الدراسات والى عدم شعور
الموظفين المبحوثين في تلك الدراسات باالهتمام من قبل مرؤوسيهم.
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.3نتائج تحليل مجال تطبيق مفهوم النظام:

الجدول رقم( )16أدناه يشمل على أهم المقاييس اإلحصائية ،لفقرات المجال الثالث "تطبيق مفهوم
النظام" الذي يتكون من ( )6فقرات استجاب لها أفراد العينة وفق مقياس ليكرت الخماسي ،حيث
تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال ومن ثم
تم اختبار مساواة متوسط كل فقرة من الفقرات للقيمة ( )3التي تعبر عن حياد أفراد العينة تجاه كل
فقرة وذلك باستخدام اختبار( ،)T-testوترتيب كل فقرة على المحور بمقارنة الوسط الحسابي.
جدول رقم ( )16يوضح نتائج تحليل فقرات مجال تطبيق مفهوم النظام
رقم
الفقرة

1
2
3
4
5
6

الفقرات

توصف النظم واللوائح بالجامعة بأنها سريعة االستجابة
للمتغيرات في إطار مفهوم إدارة الجودة الشاملة .
تسن الجامعة لوائح وتشريعات وقوانين واضحة لتطبيق
مفهوم إدارة الجودة الشاملة .
تحد التشريعات واللوائح بالجامعة من البيروقراطية اإلدارية
التي تعيق تطبيق مفهوم الجودة الشاملة .
تحدد لوائح الجامعة المهام والوظائف الموكلة بكل عضو بها
ضمن مفهوم إدارة الجودة الشاملة .
يوجد في الجامعة قوانين واضحة تنظم عملية الترقية
والحوافز لتطبيق مفهوم الجودة الشاملة .
يوجد قسم خاص بمراقبة أو توكيد الجودة في الهيكل
التنظيمي للجامعة .

المتوسط العام

اختبار "ت"

مستوى

مستوى

الداللة

الموافقة

0.00

مرتفع
متوسط

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

3.546

0.859

70.93

**10.85

3.368

0.854

67.35

**7.34

0.00

3.337

0.861

66.74

**6.67

0.00

متوسط

3.361

0.841

67.22

**7.32

0.00

متوسط

3.454

0.921

69.07

**8.40

0.00

مرتفع

3.337

0.941

66.74

**6.10

0.00

متوسط

3.400

0.880

68.01

**7.78

0.00

مرتفع

** المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند   0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )16ما يلي :
الفقرة االولى والتي تنص على" توصف النظم واللوائح بالجامعة بأنها سريعة االستجابة للمتغيرات

في إطار مفهوم إدارة الجودة الشاملة" قد جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ، 3.546

وبلغ الوزن النسبي  ،%70.93والقيمة االحتمالية أقل من  ،0.05وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة

إحصائيا عند مستوى داللة  ،   0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد
كبر عن درجة الحياد وهي  3وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة قالوا انهم موافقون على انه توصف
النظم واللوائح بالجامعة بأنها سريعة االستجابة للمتغيرات في إطار مفهوم إدارة الجدوة الشاملة.

وفي المرتبة االخيرة جاءت الفقرة الثالثة والتي تنص على " تحد التشريعات واللوائح بالجامعة من
البيروقراطية اإلدارية التي تعيق تطبيق مفهوم الجودة الشاملة" بمتوسط حسابي  ، 3.337وبلغ
الوزن النسبي  ،%66.74والقيمة االحتمالية اقل من  ،0.05وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا
عند مستوى داللة  ،   0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد كبر عن
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الترتيب

1
3
5
4
2
5

درجة الحياد وهي  ،3وهذا يعني أن أفراد العينة قالوا أنهم موافقون بدرجة متوسطة على أنه تحد
التشريعات واللوائح بالجامعة من البيروقراطية اإلدارية التي تعيق تطبيق مفهوم الجودة الشاملة.
وبشكل عام يالحظ أن متوسط مجال " تطبيق مفهوم النظام " بلغ  3.40وبوزن نسبي %68.01
،والقيمة االحتمالية أقل من  ،0.05وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة
 ،   0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد وهي ،3
وأنه هناك موافقة مرتفعة على أنه في حالة تطبيق مفهوم النظام بشكل سليم يساهم في تطبيق إدارة
الجودة الشاملة بدرجة مرتفعة.
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل من( بني مصطفى وآخرون( ،)2012،بدر)2009،
(العطار )2006،والتي أظهرت ارتفاع المتوسط الحسابي لمجال تطبيق مفهوم النظام.
ويعزو الباحث ذلك إلى شعور المبحوثين في مختلف المجتمعات اإلحصائية بأهمية وجود نظام
قوي وسليم يتم تطبيقه ومتابعته للوصول إلى التطبيق الكامل والصحيح إلدارة الجودة الشاملة .

 .4نتائج التحليل لمجال التحسين المستمر:
الجدول رقم( )17أدناه يشمل على أهم المقاييس اإلحصائية ،لفقرات المجال الرابع "التحسين
المستمر" الذي يتكون من ( )11فقرة استجاب لها أفراد العينة وفق مقياس ليكرت الخماسي ،حيث
تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال ومن ثم
تم اختبار مساواة متوسط كل فقرة من الفقرات للقيمة ( )3التي تعبر عن حياد أفراد العينة تجاه كل
فقرة وذلك باستخدام اختبار( ،)T-testوترتيب كل فقرة على المحور بمقارنة الوسط الحسابي.
جدول رقم ( )17يوضح نتائج تحليل فقرات مجال التحسين المستمر
رقم
الفقرة

1
2
3
4
5
6
7

الفقرات

تسعى الجامعة إلى التحسين المستمر لجودة الخدمات التي
تقدمها للطلبة .
تحرص إدارة الجامعة على تدريب موظفيها لتشكيل فرق
عمل لعملية تحسين الجودة .
تستثمر الجامعة مصادرها المادية والبشرية من أجل تحسين
الجودة .
يوجد برامج لتيسير وتسهيل اإلجراءات لتحقيق تحسين
الجودة .
تم إلغاء األعمال واألنشطة غير الضرورية المعيقة لجودة
الخدمة
تتحمل الجامعة مسؤولياتها تجاه المجتمع من خالل التحسين
المستمر لجودة خدماتها
تنظر الجامعة إلى التحسين المستمر على أنه جزء من
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المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

3.715

0.741

74.30

3.254

0.861

65.09

3.268

0.900

65.36

3.615

0.811

72.30

3.268

0.786

65.36

3.471

0.789

69.42

3.450

0.809

69.00

مستوى

مستوى

الداللة

الموافقة

0.00

مرتفع

0.00

متوسط

0.00

متوسط

0.00

مرتفع

0.00

متوسط

0.00

مرتفع

0.00

مرتفع

الترتيب

1
11
9
2
9
3
4

8
9
10
11

متطلبات الجودة .
تنشر الجامعة تقارير دورية عن طبيعة سير العمل ومستوى
جودة خدماتها .
تعتمد الجامعة سياسة تفويض السلطات والصالحيات
لموظفيها بهدف تحسين الجودة .
تتميز الجامعة بقدرة كبيرة في مجال التطوير والتحسين
القائم على أسس علمية
تحرص الجامعة على تبادل المعلومات حول المشكالت
والموارد المجتمعية مع الجامعات األخرى من أجل تحسين
جودة خدماتها

المتوسط العام

3.354

0.872

67.08

3.340

0.854

66.80

3.385

0.824

67.70

3.364

0.885

67.29

3.408

0.830

68.15

0.00

متوسط

0.00

متوسط

0.00

متوسط

8
5

0.00
متوسط
0.00

مرتفع

** المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند   0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )17ما يلي:
الفقرة األولى والتي تنص على" تسعى الجامعة إلى التحسين المستمر لجودة الخدمات التي

تقدمها للطلبة" قد جاءت في المرتبة األولى بمتوسط  ، 3.715وبلغ الوزن النسبي ،%74.30
والقيمة االحتمالية أقل من  ،0.05وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة
 ،   0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد وهي 3

وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة قالوا انهم موافقون على أنه تسعى الجامعة إلى التحسين المستمر
لجودة الخدمات التي تقدمها للطلبة.

وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة الثانية والتي تنص على" تحرص إدارة الجامعة على تدريب
موظفيها لتشكيل فرق عمل لعملية تحسين الجودة" بمتوسط حسابي  ، 3.254وبلغ الوزن

النسبي  ،%65.09والقيمة االحتمالية اقل من  ،0.05وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند
مستوى داللة  ،   0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد كبر عن درجة
الحياد وهي  3وهذا يعني أن أفراد العينة قالوا أنهم موافقون بدرجة متوسطة على أنه تحرص إدارة
الجامعة على تدريب موظفيها لتشكيل فرق عمل لعملية تحسين الجودة.
وبشكل عام يالحظ أن متوسط مجال " التحسين المستمر " بلغ  3.408وبوزن نسبي %68.15
،والقيمة االحتمالية أقل من  ،0.05وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة
 ،   0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد وهي ،3
وأنه هناك موافقة مرتفعة على أن عمليات التحسين المستمر للخدمات لها دور كبير في تطبيق
إدارة الجودة الشاملة بدرجة مرتفعة.
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل من(أبو زيادة( ،)2011،عباس،)2010،
(محمودوجاسم(،)2013،عالونة وغنيم(،)2005،التميمي(،)2005،بني مصطفى،
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وآخرون(،)2012نصيرات(،)2007،أبوزيادة(،)2012،بدر(،)2009غانم،)2008،
(المصري )Qluwatoyin& Olusem,2008)،)2007،في ارتفاع المتوسط الحسابي لمجال
التحسين المستمر ،ويعزو الباحث هذا إلى أهمية عمليات التحسين المستمر للخدمات التي تقدم في
مختلف المجتمعات اإلحصائية وشعور العاملين في هذ المجتمعات بأهميته في الوصول إلى إدارة
الجودة الشاملة.
وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج كل من( أبو فارة( ،)2006،العطار )2006،والتي كان فيها
المتوسط الحسابي متوسطا ،وتختلف مع دراسات كل من(الوادي والزعبي( ،)2011،الدبر
وخميس )2013،والتي كان فيها المتوسط الحسابي منخفضا  ،ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف
مكان وعينة الدراسة عن الدراسات األخرى ،أو ألن عمليات التحسين المستمر تحتاج إلى مزيد من
الوقت لتظهر نتائجها وعدم إحساس العاملين بها.

.5نتائج تحليل مجاالت إدارة الجودة الشاملة االربعة :

والجدول رقم ( )18يوضح المتوسطات واالوزان النسبية وقيمة اختبار ( )T-testومستوى الداللة
لالختبار لمجاالت إدارة الجودة الشاملة األربعة (القيادة والرؤية السليمة-المشاركة والمبادرة من

قبل العاملين -تطبيق مفهوم النظام -التحسين المستمر) .
جدول رقم ( )18يوضح نتائج تحليل مجاالت إدارة الجودة الشاملة األربعة (القيادة والرؤية
السليمة-المشاركة والمبادرة من قبل العاملين -تطبيق مفهوم النظام -التحسين المستمر) .
م

1
2
3
4

المجال

المجال األول :القيادة والرؤية السليمة
المجال الثاني :المشاركة والمبادرة من قبل العاملين
المجال الثالث :تطبيق مفهوم النظام
المجال الرابع :التحسين المستمر

المتوسط العام

اختبار "ت"

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

3.553
3.426
3.400
3.408

0.855
0.857
0.880
0.830

71.05
68.51
68.01
68.15

**11.30
**8.61
**7.78
**8.52

3.447

0.885

68.80

**8.81

مستوى

مستوى

الداللة

الموافقة

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

** المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند   0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )18ما يـلي:
 المجال األول :القيادة والرؤية السليمة احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي .%71.05
 المجظظال الثظظاني :المشظظاركة والمبظظادرة مظظن قبظظل العظظاملين احتلظظت المرتبظظة الثانيظظة بظظوزن نسظظبي
.%68.51
 المجال الرابع :التحسين المستمر احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبي .%68.15
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 المجال الثالث :تطبيق مفهوم النظام احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%68.01
حيث يالحظ من خالل الجدول رقم ()18أن المتوسط الحسابي لكل مجال من المجاالت يزيد
زيادة جوهرية وذات داللة إحصائية عن القيمة ( )3التي تعبر عن المتوسط التام للموافقة على
المجال ،وبناءا عليه نستنتج وجود موافقة مرتفعة وجوهرية من قبل أفراد عينة الدراسة على
مجاالت إدارة الجودة الشاملة وعليه وجود درجة تطبيق مرتفعة إلدارة الجودة الشاملة في الجامعات
الفلسطينية بقطاع غزة.
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من (بني مصطفى وآخرون،)2012،
(بدر(،)2009،التميمي )2005،في ارتفاع درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،وتتفق مع
(العطار)2006،في ارتفاع درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة اإلسالمية وتختلف معه
فيما يخص تطبيقها في جامعتي األزهر واألقصى والتي جاءت مرتفعة في كال الجامعتين .
وتختلف مع دراسة (مدوخ )2008،والتي أظهرت أنه ال تطبق إدارة الجودة الشاملة في جامعة
األزهر ،وتختلف مع دراستي كل من (الكناني ووناس )Alamri,2012( ،)2013،والتي أظهرت
درجة تطبيق ضعيفة.
ويعزو الباحث تللك النتيجة إلى حالة االستقرار اإلداري التي تعيشها جامعة األزهر والتي تساهم
في تطبيق إدارة الجودة الشاملة من خالل وجود القيادة القادرة على توجيه العاملين بما فيه
مصلحة الجامعة وتحقيق أهدافها ،ومساواة الكادر األكاديمي ماليا في جامعة األقصى بنظرائهم
في جامعتي األزهر واإلسالمية.
وفيما يتعلق بترتيب مجاالت إدارة الجودة الشاملة حسب الجدول رقم( )18فقد اتفقت نتائج هذه
الدراسة مع دراسة (الوادي والزعبي )2011،في احتالل القيادة والرؤية السليمة للمرتبة االولى في
ترتيب المجاالت االربعة ويعزو الباحث ذلك إلى شعور الموظفين اإلداريين العاملين داخل
الجامعات الفلسطينية بقوة القيادة وقدرتها على التخطيط السليم وفق رؤية واضحة لتحقيق االهداف
االستراتيجية للجامعة ،وتختلف مع دراسة (عباس )2010،والتي احتلت فيها المركز الثالث ودراسة
(أبو عامر )2008 ،والتي احتلت فيها المركز الثاني بمتوسط حسابي أكبر من المتوسط الحسابي
لمجال القيادة في هذه الدراسة ،ويعزو الباحث االختالف في النتائج إلى اختالف عينة ومكان
البحث ففي دراسة (عباس )2010 ،كانت عينة الدراسة من اعضاء هيئة التدريس وفي دراسة
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(أبو عامر )2008،كانت عينة البحث من اإلداريين العاملين في الجامعات الفلسطينية المذكورة
في هذا البحث باإلضافة لجامعة القدس المفتوحة.
وفيما يتعلق بمجال المشاركة والمبادرة من قبل العاملين فقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج كل

من (عباس )Akashah,2010( ،)2010،في احتالل المركز الثاني ويعزو الباحث تلك النتيجة
إلى مدى اهتمام إدارة الجامعات الفلسطينية بالكادر البشري العامل لديها والحرص على اشراكه في
عملية اتخاذ الق اررات بما يتالءم والفكر اإلداري الحديث من خالل تفويض وتمكين العاملين

ومشاركتهم في وضع الخطط والبرامج الالزمة لتحقيق المصلحة العليا للجامعات.

وفيما يتعلق بمجال عمليات التحسين المستمر والذي احتل المركز الثالث في ترتيب هذه المجاالت

فقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة كل من (العطار( ،)2005،الدبر وخميس )2013،في
احتالل المراكز االخيرة واختلفت مع نتيجة دراسة (عباس )2010،والذي احتل مجال عمليات

التحسين المستمر المرتبة االولى.

ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى قلة اهتمام إدارات الجامعات بتحسين جودة الخدمات التي تقدمها

للطلبة في بعض الجامعات ،والبيروقراطية اإلدارية في المعامالت التي تتعلق بالموظفين في تلك

الجامعات خاصة وان جامعة األقصى هي جامعة حكومية تخضع لقوانين و ازرة التربية والتعليم
العالي وعمليات التحسين المستمر بحاجة لخطط واضحة من الو ازرة مما قد ينعكس على النتيجة

العامة للمجال ،وأيضا عدم استثمار الموارد البشرية والمالية في تلك الجامعات على أحسن وجه
بهدف تحسين الجودة .

وفيما يتعلق بمجال تطبيق النظام والذي احتل المرتبة األخيرة في الترتيب فقد اختلفت نتيجة هذه

الدراسة مع دراسة (العطار )2005،والتي كان فيها مجال النظم في المرتبة االولى ويعزو الباحث
هذا االختالف إلى اختالف عينة الدراسة حيث تكونت عينة دراسة (العطار )2005،من رؤساء

األقسام األكاديمية بالجامعات الفلسطينية وبالتالي يشغلون مناصب إدارية عليا ويحملون درجات

أكاديمية في تلك الجامعات فتطبيقهم وتعاملهم مع النظم والتشريعات هو جزء اصيل من عملهم
بما ينعكس على رؤيتهم لمدى اهمية تطبيق النظم في الجامعات ،أما في الدراسة الحالية فتكونت

عينة الدراسة من اإلداريين العاملين في الجامعات الفلسطينية باختالف مسمياتهم وقدراتهم
ومؤهالتهم العلمية بما ينعكس على رؤيتهم لمدى تطبيق مفهوم النظام.

السؤال الثاني :ما هو مستوى األداء الوظيفي لإلداريين للعاملين في الجامعات
الفلسطينية بقطاع غزة ؟

المحور الثاني من االستبانة يتكون من ( )15فقرة تهدف لقياس األداء الوظيفي لإلداريين العاملين
في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،والجدول رقم( )19أدناه يوضح أهم نتائج تحليل فقرات
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المحور من خالل حساب أهم المقاييس اإلحصائية لهذه الفقرات والمتمثلة في الوسط الحسابي
واالنحراف المعياري والوزن النسبي وكذلك تم اختبار متوسط كل فقرة من الفقرات باستخدام
اختبار( )T-testللتحقق من أن متوسط الفقرة يزيد عن المتوسط التام أم ال ،وترتيب كل فقرة على
المحور بمقارنة الوسط الحسابي.
جدول رقم ( )19يوضح نتائج تحليل فقرات محور "األداء الوظيفي"
رقم
الفقرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

الفقرات

يؤدي موظفو الجامعة أعمالهم بالكفاءة والفاعلية المطلوبة .
يلتزم موظفو الجامعة بتعليمات وتوجيهات مدرائهم .
يحقق موظفو الجامعة األهداف المطلوب إنجازها .
يتم تقييم أداء الموظفين بناء على أتس علمية ومعايير
واضحة
ينجز موظفو الجامعة مهامهم الوظيفية طبقا ً لمعايير الجودة
المطلوبة
تساهم الثقافة التنظيمية السائدة لدى موظفي الجامعة في
تحسين األداء الوظيفي .
يشارك موظفو الجامعة في إتخاد القرارات المتعلقة بطبيعة
أدائهم .
يتوفر لدى موظفي الجامعة المهارة والقدرة على حل
مشكالت العمل اليومية .
يوجد تنسيق مستمر بين المستويات اإلدارية لتحسين الجودة
المطلوبة في إنجاز األعمال .
تساهم السياتات واإلجراءات المتبعة في الجامعة في إنجاز
اساعمال بكفاءة وفاعلية .
تزود الجامعة موظفيها بتقارير دورية توضح مستوى أدائهم
.
يستطيع موظفي الجامعة العمل طمن فرق العمل .
تسعى الجامعة إلى تطوير أداء موظفيها من خالل البرامج
والدورات التدريبية المطلوبة .
تقوم الجامعة بتحفيز أصحاب األداء المتميز .
تتوفر لدى موظفي الجامعة الدافعية للعمل خارج أوقات
الدوام الرتمي من أجل إنجاز بعض األعمال المطلوبة منهم

المتوسط العام

الوزن
النسبي
%

0.00
0.00
0.00
0.00
2
0.00

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

0.00

متوتط

0.00

متوتط

0.00

مرتفع

0.00

مرتفع

0.00

مرتفع

0.00

متوتط
مرتفع
متوتط

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

3.794

0.756

3.588

0.802

3.481

0.832

75.88
71.75
69.62

**9.87

3.416

2.556

68.32

**2.78

3.412

0.884

68.25

**7.96

3.368

0.901

67.35

**6.96

3.258

0.905

65.15

**4.86

3.495

0.876

69.90

**9.63

3.608

0.850

72.16

**12.21

3.433

0.829

68.66

**8.91

3.254

0.919

65.09

**4.72

3.454

0.910

69.07

**8.50

3.326

0.954

66.53

**5.84

0.00
0.00

3.213

1.018

64.26

**3.57

3.107

1.053

62.13

//1.73

0.00
0.15

متوتط
متوتط

3.414

1.003

68.27

**7.86

0.00

مرتفع

** المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند   0.05
 //المتوسط الحسابي غير دال إحصائيا عند   0.05
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اختبار "ت"

مستوى
الداللة

مستوى
الموافقة

**17.92
**12.50

الترتیب

1
3
5
8
9
10
12
4
2
7
13
6
11
14
15

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )19ما يلي:
الفقرة األولى والتي تنص على " يؤدي موظفو الجامعة أعمالهم بالكفاءة والفاعلية المطلوبة" قد
جاءت في المرتبة االولى بمتوسط حسابي ،3.794وبلغ الوزن النسبي  ،%75.88والقيمة

االحتمالية أقل من  ،0.05وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ،   0.05
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد وهي  3وهذا يعني

أن أفراد عينة الدراسة قالوا انهم موافقون على انه يؤدي موظفو الجامعة أعمالهم بالكفاءة والفاعلية
المطلوبة.

أما في المرتبة األخيرة فقد جاءت الفقرة الخامسة عشر والتي تنص على " تتوفر لدى موظفي
الجامعة الدافعية للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي من أجل إنجاز بعض األعمال المطلوبة
منهم" بمتوسط حسابي  ، 3.107وبلغ الوزن النسبي  ،%62.13والقيمة االحتمالية اقل من

 ،0.05وبذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ،   0.05مما يدل على أن
متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد كبر عن درجة الحياد وهي  3وهذا يعني أن أفراد العينة
قالوا انهم موافقون بدرجة متوسطة على انه تتوفر لدى موظفي الجامعة الدافعية للعمل خارج
أوقات الدوام الرسمي من أجل إنجاز بعض األعمال المطلوبة منهم .
أما بالنسبة للدرجة الكلية لمحور األداء الوظيفي فقد بلغ المتوسط الحسابي  ، 3.414وبلغ الوزن
النسبي  ،%68.27وهذا يدل على أن مستوى األداء الوظيفي لإلداريين العاملين في الجامعات
الفلسطينية بقطاع غزة مرتفع .
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسات كل من (الصرايرة( ،)2011،جبر،)2010،
(البلبيسي( ،)2012،عايش( ،)2008،المصري )2007،في ارتفاع مستوى األداء الوظيفي
للعاملين ،وتختلف مع دراسات كل من (أبو سلطان )Kazmi,2008 (،)2011 ،والتي جاء فيها
مستوى األداء ضعيفا ،وتختلف مع نتائج دراسات كل من ( أبو زيادة(، )2011،حراحشة)2012،
والتي كان فيها األداء متوسطا ،ويعزو الباحث هذا االختالف إلى اختالف مكان وعينة الدراسة
عن باقي الدراسات  ،وكذلك طبيعة العاملين وظروف عملهم التي تنعكس على أدائهم.
ويرجع الباحث ارتفاع مستوى األداء الوظيفي لإلداريين العاملين في الجامعات الفلسطينية إلى ان
طبيعة العمل في وظيفة إدارية في مؤسسات التعليم العالي كالجامعات تعتبر من الوظائف الحيوية
والمرغوب ة لما فيها من خصائص إيجابية كالراتب واالستقرار اإلداري والمكانة االجتماعية ،وأيضا
ارتفاع مستوى األداء الوظيفي للموظفين يعطى داللة كبيرة عن الرضا التام لهؤالء عن عملهم .
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ثالثا :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة االولى:

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين تطبيق إدارة الجودة
الشاملة واألداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة".

ويتفرع من هذه الفرضية أربعة فرضيات فرعية ،وللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام معامل

ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين متغيرات الدراسة وفيما يلي نتائج اختبار الفرضيات الفرعية:

الفرضية الفرعية األولى:

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين القيادة والرؤية

السليمة واألداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة".

جدول رقم( )20يوضح نتائج اختبار العالقة بين القيادة والرؤية السليمة واالداء الوظيفي
األداء الوظیفي

المجال
القیادة والرؤیة السلیمة

معامل ارتباط بيرتون

0.716

مستوى الدسالة ()Sig

**0.000
291

عدد اساتتجابات ()N
**دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( )r=0.716وتعبر عن وجود
عالقة طردية قوية بين القيادة والرؤية السليمة واألداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع

غزة ،وهذا يعني انه كلما زادت القيادة والرؤية السليمة لدى إدارات الجامعات الفلسطينية يزداد
مستوى األداء الوظيفي ،وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل من (أبو زيادة،)2012،

(أبو زيادة( ،)2011 ،بدر( ،)2009،المصري( ،)2007،بني مصطفى وآخرون،)2012،

(نصيرات،)2007،

(التميميal,2013(،)Salajegheh,2013(،)2005،

e

Hassan

( )Qluwatoyin & Olusem, 2008والتي أظهرت وجود عالقة طردية بين القيادة والرؤية
السليمة واألداء الوظيفي.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى شعور اإلداريين العاملين في الجامعات الفلسطينية قيد الدراسة

بوجود خطة استراتيجية واضحة من قيادة الجامعات لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بكافة

مستلزماتها ،وشعور العاملين بأهميتها ودورها الفعال في تحسين األداء اإلداري واألكاديمي داخل
الجامعات بما ينعكس إيجابيا على أداء الموظفين وارتفاع مستوى أدائهم.
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الفرضية الفرعية الثانية:

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين المشاركة والمبادرة من
قبل العاملين واألداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة".

لتحقق من صحة الفرضية تم استخدام معامل االرتباط بين المتغير المستقل (المشاركة والمبادرة

من قبل العاملين) والمتغير التابع (األداء الوظيفي) والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول رقم( )21يوضح نتائج اختبار العالقة بين المشاركة والمبادرة من قبل العاملين واألداء
الوظيفي

المجال
المشاركة والمبادرة من قبل
العاملین

األداء الوظیفي
معامل ارتباط بيرتون

0.683

مستوى الدسالة ()Sig

**0.000
291

عدد اساتتجابات ()N
**دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة معامل االرتباط بلغت( )r=0.683وتعبر عن وجود
عالقة طردية قوية بين المشاركة والمبادرة من قبل العاملين واألداء الوظيفي في الجامعات

الفلسطينية – قطاع غزة ،وهذا يعني أنه كلما زادت المشاركة والمبادرة من قبل العاملين لدى
الجامعات الفلسطينية يزداد مستوى األداء الوظيفي،

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل من (أبو زيادة(،)2012،أبو زيادة،)2011 ،

(بدر(،)2009،عايش(،)2008،غانم(،)2008،بني

مصطفى

وآخرون،)2012،

(نصيرات،(Fapohunda,2012( ،(Hassan et al,2013)،(Salajegheh,2013)،)2007،

) ،(Qluwatoyin & Olusem,2008والتي أظهرت وجود عالقة طردية بين المشاركة والمبادرة

من قبل العاملين واألداء الوظيفي ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن نشر ثقافة الجودة الشاملة القائمة
على تنمية دور الموارد البشرية داخل الجامعات من خالل إشراكهم في عمليات التخطيط والتنفيذ

والمتابعة من خالل لجان الجودة تساهم في تعزيز دورهم داخل الجامعات مما يحفزهم ويشجع روح
المبادرة لديهم بما ينعكس على حاالتهم النفسية ويتحسن مستوى أدائهم الوظيفي.

الفرضية الفرعية الثالثة:

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين تطبيق مفهوم النظام
واألداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة".

لتحقق من صحة الفرضية تم استخدام معامل االرتباط بين المتغير المستقل (تطبيق مفهوم

النظام) والمتغير التابع (األداء الوظيفي) والجدول التالي يوضح ذلك.
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جدول رقم( )22يوضح نتائج اختبار العالقة بين تطبيق مفهوم النظام واالداء الوظيفي
المجال
توبیق مفهوم النظام

األداء الوظیفي
معامل ارتباط بيرتون

0.745

مستوى الدسالة ()Sig

**0.000
291

عدد اساتتجابات ()N
**دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة معامل االرتباط بلغت( )r=0.745وتعبر عن وجود

عالقة طردية قوية بين تطبيق مفهوم النظام واألداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع
غزة ،وهذا يعني أنه كلما زاد تطبيق مفهوم النظام في الجامعات الفلسطينية يزداد مستوى األداء

الوظيفي ،وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج كل من (بدر( ،)2009،بني مصطفى
وآخرون )2012،والتي أظهرت وجود عالقة طردية بين تطبيق مفهوم النظام واالداء الوظيفي
ويعزو الباحث تلك النتيجة ورغم اختالف عينة الدراسة عن الدراستين المذكورتين إال أن تطبيق
مفهوم نظام إدارة الجودة الشاملة بمدخالته المادية والبشرية بطريقة صحيحة والعمليات التي

تصاحبه وصوال إلى المخرجات وهي المحصلة النهائية سيؤدي حتما إلى رضا الموظفين عن

النظام وبالتالي ارتفاع وتحسن مستوى أدائهم الوظيفي.

الفرضية الفرعية الرابعة:

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين عمليات التحسين
المستمر واألداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة".

لتحقق من صحة الفرضية تم استخدام معامل االرتباط بين المتغير المستقل (عمليات التحسين

المستمر) والمتغير التابع (األداء الوظيفي) والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول رقم( )23يوضح نتائج اختبار العالقة بين عمليات التحسين المستمر واالداء الوظيفي
المجال

عملیات التحسین المستمر

األداء الوظیفي
معامل ارتباط بيرتون

0.786

مستوى الدسالة ()Sig

**0.000
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عدد اساتتجابات ()N

من خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( )r=0.786وتعبر عن وجود

عالقة طردية قوية بين عمليات التحسين المستمر واألداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية –

قطاع غزة ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط  ،0.786وهذا يعني أنه كلما زادت عمليات التحسين
المستمر في الجامعات الفلسطينية يزداد مستوى األداء الوظيفي .
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وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج كل من (أبو زيادة( ،)2012،بدر( ،)2009،عايش،)2008،

(غانم( ،)2008،المصري( ،)2007،بني مصطفى وآخرون( ،)2012،نصيرات،)2007،
(التميمي،(Qluwatoyin & Olusem,2008( ، )Karahan & tetik,2012( ،)2005 ،
والتي أظهرت جميعها وجود عالقة طردية بين عمليات التحسين المستمر واألداء الوظيفي.

و يعزو الباحث االتفاق مع نتائج هذه الدراسات مع اختالف المجتمعات اإلحصائية ذلك إلى

االهتمام الكبير من قبل الجامعات بعمليات التحسين المستمر لخدماتها وأداء موظفيها وتطويره

للحفاظ على مكانتها العلمية والتنافسية في المجتمع المحلي مما يساهم في زيادة الثقة بين اإلدارة

والعاملين بما ينعكس على العاملين و يؤدي لتحسين أدائهم الوظيفي.

وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (أبو زيادة )2011،التي أظهرت عدم وجود عالقة

بين التحسين المستمر واألداء الوظيفي ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن مفهوم التحسين المستمر تم
تطبيقه بشكل سريع وبطرق غير مدروسة في مجتمع دراسة الباحث (أبو زيادة )2011،مما أدى

إلى عدم رضا الموظفين وانعكس على أدائهم ،وعندما أعاد (أبو زيادة )2012،الدراسة على نفس
مجتمع الدراسة "البنوك" أثبت ان عمليات التحسين المستمر يجب أن تخضع لعملية تخطيط سليمة
واألخذ بعين االعتبار دور العامل البشري وانسجامه ما أدى إلى وجود عالقة قوية مع األداء

الوظيفي.

اختبار الفرضية الرئيسة األولى :

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين تطبيق إدارة الجودة
الشاملة واألداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة".

ولقياس العالقة بين المتغير المستقل (تطبيق إدارة الجودة الشاملة) بشكل عام والمتغير التابع

(األداء الوظيفي) تم حساب معامل االرتباط بين المتغيرين والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول رقم( )24يوضح نتائج اختبار العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واالداء الوظيفي
المحور

إدارة الجودة الشاملة

األداء الوظیفي
معامل ارتباط بيرتون

0.869

مستوى الدسالة ()Sig

**0.000
291

عدد اساتتجابات ()N
**دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة معامل االرتباط بلغت( )r=0.869وتعبر عن وجود
عالقة طردية قوية بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة واألداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية –
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قطاع غزة ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط  ،0.869وهذا يعني انه كلما زاد تطبيق إدارة الجودة

الشاملة في الجامعات الفلسطينية يزداد مستوى األداء الوظيفي .

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج كل من (بدر( ،)2009،عايش( ،)2008،غانم،)2008،

(المصري( ،)2007 ،بني مصطفى وآخرون( ،)2012،نصيرات( ،)2007،التميمي(،)2005،أبو
زيادة،)2012،

(أبو

زيادة،)2011،

(،)Hassan et al,2013(،(Salajegheh,2013

)(Qluwatoyin & Olusem,2008) ،(Karahan & tetik,2012 ) )Fapohunda,2012
والتي أظهرت جميعها وجود عالقة طردية بين إدارة الجودة الشاملة واألداء الوظيفي.

ويعزو الباحث ذلك ورغم اختالف المجتمعات اإلحصائية في تلك الدراسات إال انها أجمعت على

اهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة ودورها في تحسين أداء الموظفين ،ويتأتى ذلك من خالل

القيادة اإلدارية االستراتيجية والتي تضع الجودة الشاملة هدفا لها وضمن رؤيتها  ،وتعمل على

تطبيق مفهوم نظام إدارة الجودة الشاملة باحترافية وتسخير كل اإلمكانات المادية والبشرية ،وتنمية

الكادر البشري واشراكه وتعزيز العمل الجماعي وتشجيعه وتنمية روح المبادرة لديهم ،ومتابعة
عمليات التحسين المستمر والتطوير للخدمات التي تقدمها بما يؤدي إلى تحقيق النجاحات على
مستوى المجتمع بما ينعكس على الموظفين وارتفاع وتحسن مستوى أدائهم. .
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الفرضية الرئيسة الثانية:

" توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05في استجابات المبحوثين
حول إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة تعزى للمتغيرات التالية

(الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،اسم الجامعة ،المؤهل العلمي).

أوالا :بالنسبة لمتغير الجنس

للتحقق من صحة الفرضظية تظم اسظتخدام اختبظار "ت"  Independent Samples T testلمعرفظة
الفروق بين متغيرات الدراسة.

جدول رقم ()25يوضح نتائج اختبار الفروق في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة حسب
متغير الجنس

المجال

الجنس

العدد

القیادة والرؤیة
السلیمة

ذكر
انثى
ذكر

245
46
245

المتوسط
الحسابي
3.551
3.564
3.435

االنحراف
المعیاري
0.592
0.785
0.663

انثى

46

3.378

0.663

ذكر
انثى
ذكر
انثى
ذكر
انثى

245
46
245
46
245
46

3.390
3.453
3.402
3.439
3.444
3.458

0.697
0.713
0.615
0.637
0.593
0.655

المشاركة والمبادرة
من قبل العاملین
توبیق مفهوم النظام
عملیات التحسین
المستمر
االجمالي

قیمة اختبار
"ت"

مستوى
الداللة

0.105-

//0.916

0.595

//0.535

0.556-

//0.579

0.371-

//0.711

0.142-

//0.887

**دالة عند مستوى داللة 0.05

 //غير دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنظد مسظتوى داللظة 0.05
في استجابات المبحوثين حول إدارة الجودة الشاملة (القيادة والرؤية السليمة ،المشاركة والمبادرة من
قبظ ظظل العظ ظظاملين ،تطبيظ ظظق مفهظ ظظوم النظظ ظظام ،عمليظ ظظات التحسظ ظظين المسظ ظظتمر ،اإلجمظ ظظالي) فظ ظظي الجامعظ ظظات
الفلسطينية – قطاع غزة تعزى لنوع الجنس.

وتتفظظق نتيجظظة هظظذه الد ارسظظة مظظع نتظظائج د ارسظظة كظظل مظظن (عالونظظة وغنظظيم( ،)2005،عظظايش،)2008،

(عبظظاس )2010،والتظظي أظهظظرت عظظدم وجظظود فظظي درجظظة تطبيظظق إدارة الجظظودة الشظظاملة تعظظزى لمتغي ظر
الجظظنس ،ويعظظزو الباحظظث ذلظظك إلظظى تشظظابه طبيعظظة العمظظل اإلداري واألكظظاديمي بظظين الظظذكور واإلنظظاث

والمسؤوليات والواجبات .

وتختل ظ ظ ظ ظظف نتيج ظ ظ ظ ظظة ه ظ ظ ظ ظظذه الد ارس ظ ظ ظ ظظة م ظ ظ ظ ظظع نت ظ ظ ظ ظظائج د ارس ظ ظ ظ ظظة ك ظ ظ ظ ظظل م ظ ظ ظ ظظن (المظ ظ ظ ظ ظزين وس ظ ظ ظ ظظكيك)2012،

( )Tahtamoni,2013التي كانت الفروق فيهما لصالح اإلناث ،ويعزو الباحث ذلك إلى اخظتالف
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مكظظان وعينظظة الد ارسظظة الحاليظظة عظظن الد ارسظظات األخظظرى والتظظي تكظظون مجتمظظع الد ارسظظة فيهمظظا مظظن طلبظظة
الدراسات العليا وموظفي البنوك.

ثاني ا :بالنسبة لمتغير العمر

للتحقظق مظن صظحة الفرضظية تظم اسظتخدام اختبظار "ف"  One Way ANOVAلمعرفظة الفظروق بظين

متغيرات محل الدراسة.

جدول رقم ()26يوضح نتائج اختبار الفروق في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة حسب
متغير العمر

المجال
القیادة والرؤیة
السلیمة
المشاركة
والمبادرة من قبل
العاملین
توبیق مفهوم
النظام
عملیات التحسین
المستمر
االجمالي

مصدر التباین
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
1.416
111.945
113.361
1.951
125.270
127.221
2.024
139.419
141.443
2.163
108.289
110.452
1.728
103.474
105.202

درجة
الحریة
3
287
290
3
287
290
3
287
290
3
287
290
3
287
290

متوسط
المربعات
.472
.390

قیمة اختبار
"ف"
1.210

مستوى
الداللة
//.306

.650
.436

1.490

//.217

.675
.486

1.389

//.246

.721
.377

1.911

//.128

.576
.361

1.598

//.190

**دالة عند مستوى داللة 0.05

 //غير دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنظد مسظتوى داللظة 0.05

في استجابات المبحوثين حول إدارة الجودة الشاملة (القيادة والرؤية السليمة ،المشاركة والمبادرة من
قبظ ظظل العظ ظظاملين ،تطبيظ ظظق مفهظ ظظوم النظظ ظظام ،عمليظ ظظات التحسظ ظظين المسظ ظظتمر ،اإلجمظ ظظالي) فظ ظظي الجامعظ ظظات
الفلسطينية – قطاع غزة تعزى لمتغير العمر.

وتتفظظق نتيجظظة هظظذه الد ارسظظة مظظع نتيجظظة د ارسظظات كظظل مظظن (عالونظظة وغنظظيم( ،)2005،المظظالح)2005،

التظظي أظهظظرت عظظدم وجظظود فظظروق تعظظزى لمتغيظظر العمر،ويعظظزو الباحظظث ذلظظك إلظظى أن غالبيظظة المظظوظفين
اإلداريظظين فظظي الجامعظظات الفلسظظطينية قيظظد الد ارسظظة هظظم دون  45عظظام ،أي أنهظظم يتمتعظظون بظظنفس الفكظظر
ويدركون أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
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ثالثا :بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي

للتحقظق مظن صظحة الفرضظية تظم اسظتخدام اختبظار "ف"  One Way ANOVAلمعرفظة الفظروق بظين
متغيرات محل الدراسة.

جدول رقم ()27يوضح نتائج اختبار الفروق في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة حسب
متغير المسمى الوظيفي

المجال
القیادة والرؤیة
السلیمة
المشاركة
والمبادرة من
قبل العاملین
توبیق مفهوم
النظام
عملیات التحسین
المستمر
االجمالي

مصدر التباین
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
.600
94.285
94.884
.242
97.511
97.753
.171
111.799
111.969
.737
91.647
92.384
.343
84.246
84.589

درجة
الحریة
7
283
290
7
283
290
7
283
290
7
283
290
7
283
290

متوسط
المربعات
.086
.333

قیمة اختبار
"ف"
.257

.035
.345

.101

.748
//

.024
.395

.062

.837
//

.105
.324

.325

.392
//

.049
.298

.165

.621
//

مستوى الداللة
.476
//

**دالة عند مستوى داللة 0.05

 //غير دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05

في استجابات المبحوثين حول إدارة الجودة الشاملة (القيادة والرؤية السليمة ،المشاركة والمبادرة من
قبل العاملين ،تطبيق مفهوم النظام ،عمليات التحسين المستمر ،اإلجمالي) في الجامعات

الفلسطينية – قطاع غزة تعزى لمتغير للمسمى الوظيفي.

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسات كل من (مدوخ(،)2008،عالونة وغنيم(،)2005،أبو عامر،

 )2008التي أظهرت عدم وجود فروق تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،ويعزو الباحث ذلك إلى

أن عينة الدراسة مكونة من اإلداريين واألكاديميين بمناصب إدارية ،والنسبة األكبر منهم بدرجة
موظف إداري يشعرون بمدى اهمية وفوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

وتختلف مع دراسة (عايش )2008،التي أظهرت فروقا لصالح لمسمى المدير ،ويعزو الباحث ذلك
إلى اختالف عينة الدراسة المذكورة والمكونة من العاملين في المصارف اإلسالمية.
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رابعا :بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة

لإلجابة على السؤال تم استخدام اختبار "ف"  One Way ANOVAلمعرفة الفروق بين متغيظرات

محل الدراسة.

جدول رقم ()28يوضح نتائج اختبار الفروق في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة حسب
متغير سنوات الخدمة

المجال
القیادة والرؤیة
السلیمة
المشاركة
والمبادرة من
قبل العاملین
توبیق مفهوم
النظام
عملیات التحسین
المستمر
االجمالي

مجموع
المربعات
.482
112.879
113.361
.488
126.733
127.221
1.260
140.184
141.443
.561
109.891
110.452
.401
104.801
105.202

مصدر التباین
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

درجة
الحریة
3
287
290
3
287
290
3
287
290
3
287
290
3
287
290

متوسط
المربعات
.161
.393

قیمة اختبار
"ف"
.408

مستوى
الداللة
.747
//

.163
.442

.368

.776
//

.420
.488

.860

.462

.187
.383

.488

//
.691
//

.134
.365

.366

.777
//

**دالة عند مستوى داللة 0.05

 //غير دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنظد مسظتوى داللظة 0.05

في استجابات المبحوثين حول إدارة الجودة الشاملة (القيادة والرؤية السليمة ،المشاركة والمبادرة من
قبظ ظظل العظ ظظاملين ،تطبيظ ظظق مفهظ ظظوم النظظ ظظام ،عمليظ ظظات التحسظ ظظين المسظ ظظتمر ،اإلجمظ ظظالي) فظ ظظي الجامعظ ظظات
الفلسطينية – قطاع غزة تعزى لمتغير لسنوات الخدمة.

وتتفظق نتيجظظة هظذه الد ارسظظة مظع نتظظائج د ارسظظات كظل مظظن (عالونظة وغنظظيم( ،)2005،حراحشظظة)2012،
التي أظهرت عدم وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،ويعزو الباحث ذلك إلظى أن المظوظفين
اإلداريين في الجامعات الفلسظطينية متقظاربين فظي عظدد سظنوات الخدمظة ممظا يظنعكس علظى آرائهظم فظي

تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

وتختلظف نتيجظة هظذه الد ارسظظة مظع نتيجظة د ارسظظة (عظايش )2008،والتظي أظهظرت أنظظه هنظاك فظروق فظظي
متغي ظظر س ظظنوات الخدم ظظة ،ويع ظظزو الباح ظظث ذل ظظك إل ظظى اخ ظظتالف عين ظظة الد ارس ظظة الم ظظذكورة والمكون ظظة م ظظن

العاملين في المصارف اإلسالمية. .
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خامسا :بالنسبة لمتغير اسم الجامعة

للتحقظق مظن صظحة الفرضظية تظم اسظتخدام اختبظار "ف"  One Way ANOVAلمعرفظة الفظروق بظين
متغيرات محل الدراسة.

جدول رقم ()29يوضح نتائج اختبار الفروق في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة حسب
متغير اسم الجامعة

المجال
القیادة والرؤیة
السلیمة
المشاركة
والمبادرة من
قبل العاملین
توبیق مفهوم
النظام
عملیات التحسین
المستمر
االجمالي

مجموع
المربعات
3.968
109.393
113.361
8.089
119.132
127.221
2.089
139.355
141.443
.390
110.062
110.452
2.923
102.280
105.202

مصدر التباین
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

درجة
الحریة
2
288
290
2
288
290
2
288
290
2
288
290
2
288
290

متوسط
المربعات
1.984
.380

قیمة اختبار
"ف"
5.223

مستوى
الداللة
.006
**

4.044
.414

9.777

.000
**

1.044
.484

2.158

.117
//

.195
.382

.510

.601
//

1.461
.355

4.115

.017
**

**دالة عند مستوى داللة 0.05

 //غير دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنظد مسظتوى داللظة 0.05

ف ظظي اس ظظتجابات المبح ظظوثين ح ظظول إدارة الج ظظودة الش ظظاملة (تطبي ظظق مفه ظظوم النظ ظظام ،عملي ظظات التحس ظظين
المستمر) في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة تعزى لمتغير اسم الجامعة ،وأنه يوجد فروق ذات

داللظظة إحصظظائية عنظظد مسظظتوى داللظظة  0.05فظظي اسظظتجابات المبحظظوثين حظظول إدارة الجظظودة الشظظاملة

(القيادة والرؤية السليمة ،المشاركة والمبادرة من قبل العاملين ،االجمالي) في الجامعظات الفلسظطينية
– قط ظظاع غظ ظزة تع ظظزى لمتغي ظظر اس ظظم الجامع ظظة ولتوض ظظيح الفروق ظظات اس ظظتخدم الباح ظظث اختب ظظار ش ظظيفيه
والجداول التالية توضح ذلك.

أوالا :مجال القيادة والرؤية السليمة

جدول رقم( )30يوضح الفروقات بين فئات اسم الجامعة في مجال القيادة والرؤية السليمة
اسم الجامعة
األزهر م= 3.590
اإلسالمیة م= 3.584
األقصى م= 3.268

اإلسالمیة
م= 3.584
0.006*0.317

األزهر
م= 3.590
0.006
*0.323
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األقصى
م= 3.268
*0.323*0.317-

من خالل الجدول السابق يتضح أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05
بين فئات اسم الجامعة (األزهر ،األقصى) لصالح األزهر ،وبين (اإلسالمية ،األقصى) لصالح

اإلسالمية ،ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف تصنيف الجامعات حيث أن كال من جامعة األزهر
والجامعة اإلسالمية هي جامعات خاصة بينما جامعة االقصى هي جامعة حكومية تتبع

البيروقراطية الحكومية .

ثاني ا :مجال المشاركة والمبادرة من قبل العاملين

جدول رقم()31يوضح الفروقات بين فئات اسم الجامعة في مجال المشاركة والمبادرة من قبل
العاملين

األزهر
م= 3.552
0.121
*0.465

اسم الجامعة
األزهر م= 3.552
اإلسالمیة م= 3.431
األقصى م= 3.087

اإلسالمیة
م= 3.431
0.121*0.345

األقصى
م= 3.087
*0.465*0.345-

*دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح انه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05

بين فئات اسم الجامعة (األزهر ،األقصى) لصالح األزهر ،وبين (اإلسالمية ،األقصى) لصالح

اإلسالمية.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن كال من الجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر تتميزان عن جامعة

األقصى بالمرونة في القوانين والنظم التي تسمح بمشاركة وتحفيز العاملين على عكس األنظمة
الروتينية في جامعة األقصى الحكومية .

ثالثا :محور إدارة الجودة الشاملة

جدول رقم( )32يوضح الفروقات بين فئات اسم الجامعة في محور إدارة الجودة الشاملة
اسم الجامعة

األزهر م= 3.510
اإلسالمیة م= 3.433
األقصى م= 3.206

اإلسالمیة
م= 3.433
0.077*0.228

األزهر
م= 3.510
0.077
*0.305

األقصى
م= 3.206
*0.305*0.228-

*دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05
بين فئات اسم الجامعة (األزهر ،األقصى) لصالح األزهر ،وبين (اإلسالمية ،األقصى) لصالح

اإلسالمية.

ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف تصنيف الجامعات حيث أن كال من جامعة األزهر والجامعة

اإلسالمية هي جامعات خاصة بينما جامعة االقصى هي جامعة حكومية تتبع إداريا وماليا و ازرة
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التربية والتعليم العالي والبيروقراطية الحكومية التي تعيق تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،وعدم مساواة

الكادر اإلداري فيها بالكادر المالي والوظيفي لإلداريين العاملين في جامعتي األزهر واإلسالمية.

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل (العطار( ،)2005،المزين وسكيك) 2012،في وجود

فروق حسب متغير اسم الجامعة وتختلف معهما في أن هذه الفروق كانت لصالح لجامعة األزهر
والجامعة اإلسالمية على جامعة األقصى ،بينما في الدراستين المذكورتين كانت الفروق لصالح

الجامعة اإلسالمية ،ويعزو الباحث هذا االختالف إلى اختالف عينة الدراسة في كال الدراستين

والتي كانت مكونة من طلبة الدراسات العليا في د ارسة(المزين وسكيك ،) 2012،ورؤساء األقسام

األكاديمية في دراسة(العطار.)2005،

سادس ا :بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي

للتحقظق مظن صظحة الفرضظية تظم اسظتخدام اختبظار "ف"  One Way ANOVAلمعرفظة الفظروق بظين
متغيرات محل الدراسة.

جدول رقم ()33يوضح نتائج اختبار الفروق في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة حسب
متغير المؤهل العلمي

المجال
القیادة والرؤیة
السلیمة
المشاركة
والمبادرة من قبل
العاملین
توبیق مفهوم
النظام
عملیات التحسین
المستمر
االجمالي

مصدر التباین
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
8.734
104.627
113.361
10.676
116.545
127.221
10.635
130.808
141.443
9.372
101.080
110.452
9.788
95.415
105.202

درجة
الحریة
3
287
290
3
287
290
3
287
290
3
287
290
3
287
290

متوسط
المربعات
2.911
.365

قیمة اختبار
"ف"
7.986

مستوى
الداللة
.000
**

3.559
.406

8.763

.000
**

3.545
.456

7.778

.000
**

3.124
.352

8.870

.000
**

3.263
.332

9.814

.000
**

مظظن خظظالل الجظظدول السظظابق يتضظظح انظظه يوجظظد فظظروق ذات داللظظة إحصظظائية عنظظد مسظظتوى داللظظة 0.05

في استجابات المبحوثين حول إدارة الجودة الشاملة (القيظادة والرؤيظة السظليم ،المشظاركة والمبظادرة مظن
قبظ ظظل العظ ظظاملين ،تطبيظ ظظق مفهظ ظظوم النظظ ظظام ،عمليظ ظظات التحسظ ظظين المسظ ظظتمر ،االجمظ ظظالي) فظ ظظي الجامعظ ظظات
الفلسطينية – قطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ولتوضيح الفروقات اسظتخدم الباحظث اختبظار
شيفيه والجداول التالية توضح ذلك.
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أوالا :مجال القيادة والرؤية السليمة:

جدول رقم()34يوضح الفروقات بين فئات المؤهل العلمي في مجال القيادة والرؤية السليمة
المؤهل العلمي

دبلوم
م= 3.320
بكالوریوس م=
3.449
ماجستیر
م= 3.663
دكتوراه
م= 3.864

بكالوریوس
3.449

دبلوم
م= 3.320

م=

ماجستیر
م= 3.663

-

0.128

0.342

0.128-

-

0.214

0.342-

0.214-

-

*0.543-

*0.415-

0.201-

دكتوراه
م= 3.864
*0.543
*0.413
0.201
-

*دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05

بين فئات المؤهل العلمي بين الدكتوراه وبين ( الدبلوم ،البكالوريوس) لصالح الدكتوراه.
ثاني ا :مجال المشاركة والمبادرة من قبل العاملين:

جدول رقم()35يوضح الفروقات بين فئات المؤهل العلمي في مجال المشاركة والمبادرة من قبل
العاملين

المؤهل العلمي
دبلوم
م= 3.167
بكالوریوس م=
3.313
ماجستیر
م= 3.534
دكتوراه
م= 3.776

دبلوم
م= 3.167

بكالوریوس
م= 3.313

ماجستیر
م= 3.534

-

0.147

0.367

0.147-

-

0.221

0.367-

0.221-

-

*0610-

*0.463-

0.242-

دكتوراه
م= 3.776
*0.610
*0.463
0.242
-

*دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح انه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05
بين فئات المؤهل العلمي بين الدكتوراه وبين ( الدبلوم ،البكالوريوس) لصالح الدكتوراه.

ثالث ا :مجال تطبيق مفهوم النظام:

جدول رقم()36يوضح الفروقات بين فئات المؤهل العلمي في مجال تطبيق مفهوم النظام
ماجستیر م=
3.506
0.353

0.134-

-

0.219

دكتوراه م=
3.753
*0.600
*0.467

0.353*0.600-

0.219*0.467-

0.247-

0.247
-

المؤهل العلمي

دبلوم م= 3.153

دبلوم م= 3.153
بكالوریوس م=
3.287
ماجستیر م= 3.506
دكتوراه م= 3.753

-

بكالوریوس
3.287
0.134

م=

*دالة عند مستوى داللة 0.05
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من خالل الجدول السابق يتضح انه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05

بين فئات المؤهل العلمي بين الدكتوراه وبين ( الدبلوم ،البكالوريوس) لصالح الدكتوراه.

رابع ا :مجال عمليات التحسين المستمر

جدول رقم()37يوضح الفروقات بين فئات المؤهل العلمي في مجال عمليات التحسين المستمر
المؤهل العلمي

دبلوم م= 3.246

دبلوم م= 3.246
بكالوریوس م=
3.283
ماجستیر م=
3.539
دكتوراه م= 3.727

-

بكالوریوس
3.283
0.037

م=

ماجستیر م=
3.539
0.293

0.037-

-

0.256

0.293-

0.256-

-

*0.481-

*0.444-

0.188-

دكتوراه م=
3.727
*0.481
*0.444
0.188
-

*دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح انه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05
بين فئات المؤهل العلمي بين الدكتوراه وبين (الدبلوم ،بكالوريوس) لصالح الدكتوراه.
خامس ا :محور إدارة الجودة الشاملة

جدول رقم( )38يوضح الفروقات بين فئات المؤهل العلمي في محور إدارة الجودة الشاملة
المؤهل العلمي

دبلوم
م= 3.222
بكالوریوس م=
3.333
ماجستیر
م= 3.561
دكتوراه
م= 3.780

دبلوم
م= 3.222

بكالوریوس
3.333

م=

ماجستیر
م= 3.561

-

0.111

0.339

0.111-

-

0.228

0.339-

0.228-

-

*0.559-

0.447-

0.219-

دكتوراه
م= 3.780
*0.559
*0.447
0.219
-

*دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح انه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05
بين فئات المؤهل العلمي بين الدكتوراه وبين ( الدبلوم ،البكالوريوس) لصالح الدكتوراه.

ومن الجداول السابقة يتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

≤ (α

) 0.05في استجابات المبحوثين حول إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة
تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح الدكتوراة

ويعزو الباحث ذلك إلى أن عينة الدراسة مكونة من الموظفين اإلداريين واألكاديميين بمناصب

إدارية ،وبالتالي حملة شهادة الدكتوراة يمثلون نسبة كبير من العينة لها تأثيرها في اتجاه تطبيق

إدارة الجودة الشاملة .
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وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسات كل من (أبو عامر(،)2008،عباس )2010،التي أظهرت
عدم وجود فروق في استجابات المبحوثين حول إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

ويعزو الباحث ذلك إلى توحيد الكادر الوظيفي والمالي لألكاديميين بمناصب إدارية في الجامعات
الفلسطينية فكلما ازدادت الدرجة االكاديمية لإلداري كلما تقلد مناصب اكبر وعائد مالي أكبر.
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الفرضية الرئيسة الثالثة:

" توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05في استجابات المبحوثين
حول األداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة تعزى للمتغيرات التالية (الجنس،

العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،اسم الجامعة ،المؤهل العلمي)".

أوالا :بالنسبة لمتغير الجنس

للتحقق من صحة الفرضظية تظم اسظتخدام اختبظار "ت"  Independent Samples T testلمعرفظة
الفروق بين متغيرات الدراسة.

جدول رقم ()39يوضح نتائج اختبار الفروق في مستوى األداء الوظيفي حسب متغير الجنس
الجنس

العدد

ذكر
انثى

245
46

المتوسط
الحسابي
3.388
3.552

االنحراف
المعیاري
0.692
0.582

قیمة اختبار
"ت"

مستوى
الداللة

1.513-

//0.131

**دالة عند مستوى داللة 0.05

 //غير دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنظد مسظتوى داللظة 0.05

في استجابات المبحظوثين حظول األداء الظوظيفي فظي الجامعظات الفلسظطينية – قطظاع غظزة تعظزى لنظوع

الجنس.

وتتفظظق نتيجظظة هظظذه الد ارسظظة مظظع نتظظائج د ارسظظات كظظل مظظن (غلبظظون وخالظظد( ،)2013،عطيظظة،)2012،

(البلبيس ظظي(،)2012،الصظ ظرايرة( ،)2011اب ظظو س ظظلطان( ،)2011،ش ظظاهين( ،)2010،جب ظظر)2010،
التظ ظظي أظهظ ظظرت عظ ظظدم وجظ ظظود فظ ظظروق ،ويعظ ظظزو الباحظ ظظث ذلظ ظظك إلظ ظظى إلظ ظظى تشظ ظظابه طبيعظ ظظة العمظ ظظل اإلداري
واألكاديمي بين الذكور واإلناث والمسؤوليات والواجبات .

وتختلظف مظظع د ارسظات كظظل مظن (الحاليبظظة ) kazmi,2008( ،)2013،والتظي أظهظظرت فروقظا لصظظالح
الظظذكور ،ويعظظزو الباحظظث ذلظظك الخظظتالف مكظظان وعينظظة الد ارسظظة الحاليظظة عظظن الد ارسظظات المظظذكورة التظظي
تكونظ ظ ظظت مظ ظ ظظن المظ ظ ظظوظفين اإلداريظ ظ ظظين فظ ظ ظظي أمانظ ظ ظظة عمظ ظ ظظان ( الحاليبظ ظ ظظة )2013،ومسظ ظ ظظئولي البيظ ظ ظظوت

الطبية(.) kazmi,2008
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ثانيا:بالنسبة لمتغير العمر

للتحقظق مظن صظحة الفرضظية تظم اسظتخدام اختبظار "ف"  One Way ANOVAلمعرفظة الفظروق بظين

متغيرات محل الدراسة.

جدول رقم ()40يوضح نتائج اختبار الفروق في مستوى األداء الوظيفي حسب متغير العمر
مصدر التباین
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
1.947
131.198
133.145

متوسط
المربعات
.649
.457

درجة
الحریة
3
287
290

قیمة اختبار
"ف"
1.419

مستوى
الداللة
//.237

**دالة عند مستوى داللة 0.05

 //غير دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنظد مسظتوى داللظة 0.05
في استجابات المبحوثين حول األداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة تعزى لمتغير

العمر.

وتتفظ ظظق نتيجظ ظظة هظ ظظذه الد ارسظ ظظة مظ ظظع د ارسظ ظظات كظ ظظل مظ ظظن (البلبيسظ ظظي( ،)2012،ابظ ظظو سظ ظظلطان،)2011،

(شظاهين( ،)2010،جبظظر )2010،فظظي عظظدم وجظظود فظظروق تعظظزى لمتغيظظر العمظظر ،ويعظظزو الباحظظث ذلظظك
إلى أن غالبية الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية قيد الدراسة هم دون  45عظام وبالتظالي

وجهات النظر حول أدائهم الوظيفي متقاربة.

وتختلف نتيجظة هظذه الد ارسظة مظع نتيجظة د ارسظة (عطيظة )2012 ،والتظي اظهظرت فروقظا تعظزي لمتغيظر

العمر ،ويعزو الباحث ذلك الختالف عينة ومكان الدراسة حيث تكونت عينظة الد ارسظة المظذكورة مظن
الموظفين الحكوميين.

ثالثا :بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي

للتحقظق مظن صظحة الفرضظية تظم اسظتخدام اختبظار "ف"  One Way ANOVAلمعرفظة الفظروق بظين

متغيرات محل الدراسة.

جدول رقم ()41يوضح نتائج اختبار الفروق في مستوى األداء الوظيفي حسب متغير المسمى
الوظيفي

مصدر التباین
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
6.581
126.564
133.145

درجة
الحریة
6
284
290

متوسط
المربعات
1.097
0.446

**دالة عند مستوى داللة 0.05

 //غير دالة عند مستوى داللة 0.05
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قیمة اختبار
"ف"
2.461

مستوى
الداللة
.131
//

من خالل الجدول السابق يتضح انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنظد مسظتوى داللظة 0.05

في استجابات المبحوثين حول األداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة تعزى لمتغير
للمسمى الوظيفي .وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجظة د ارسظة (أبظو سظلطان )2011،فظي عظدم وجظود

ف ظظروق تع ظظزى لمتغي ظظر المس ظظمى ال ظظوظيفي ،ويع ظظزو الباح ظظث ذل ظظك إل ظظى أن عين ظظة الد ارس ظظة مكون ظظة م ظظن
اإلداريين واألكاديميين بمناصب إدارية ،والنسبة األكبر منهم بدرجة موظف إداري.

رابعا :بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة

للتحقق من الفرضية تم استخدام اختبار "ف"  One Way ANOVAلمعرفة الفروق بظين متغيظرات

محل الدراسة.

جدول رقم ()42يوضح نتائج اختبار الفروق في مستوى األداء الوظيفي حسب متغير سنوات
الخدمة

مصدر التباین
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
.980
132.165
133.145

درجة
الحریة
3
287
290

متوسط
المربعات
.327
.461

قیمة اختبار
"ف"
.709

مستوى
الداللة
//.547

**دالة عند مستوى داللة 0.05

 //غير دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنظد مسظتوى داللظة 0.05
في استجابات المبحوثين حول األداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة تعزى لمتغير
لسنوات الخدمة.

وتتفق نتيجة هظذه الد ارسظة مظع نتيجظة د ارسظة (حراحشظة( ،)2012،الصظرايرة ) 2011،فظي عظدم وجظود

فروق تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن المظوظفين اإلداريظين فظي الجامعظات
الفلسطينية متقاربين في عدد سنوات الخدمة مما يجعل مستوى أدائهم الوظيفي متقارب.

خامس ا :بالنسبة لمتغير اسم الجامعة

للتحقظق مظن صظحة الفرضظية تظم اسظتخدام اختبظار "ف"  One Way ANOVAلمعرفظة الفظروق بظين
متغيرات محل الدراسة.
جدول رقم( )43يوضح نتائج اختبار الفروق في مستوى األداء الوظيفي حسب متغير اسم الجامعة
مصدر التباین
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
.840
132.305
133.145

درجة
الحریة
2
288
290

متوسط
المربعات
.420
.459

**دالة عند مستوى داللة 0.05

 //غير دالة عند مستوى داللة 0.05
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قیمة اختبار
"ف"
.914

مستوى
الداللة
.402
//

من خالل الجدول السابق يتضح أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنظد مسظتوى داللظة 0.05

في استجابات المبحوثين حول األداء الوظيفي في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة تعزى لمتغير
الس ظظم الجامع ظظة ،ويع ظظزو الباح ظظث ذل ظظك إل ظظى طبيع ظظة العم ظظل اإلداري المتش ظظابه ف ظظي المه ظظام والواجب ظظات
والمسئوليات في الجامعات الفلسطينية .

سادسا :بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي

للتحقظق مظن صظحة الفرضظية تظم اسظتخدام اختبظار "ف"  One Way ANOVAلمعرفظة الفظروق بظين
متغيرات محل الدراسة.

جدول رقم ()44يوضح نتائج اختبار الفروق في مستوى األداء الوظيفي حسب متغير المؤهل
العلمي

مصدر التباین
بین المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
13.199
119.946
133.145

متوسط
المربعات
4.400
.418

درجة
الحریة
3
287
290

قیمة اختبار
"ف"
10.527

مستوى
الداللة
.000
**

**دالة عند مستوى داللة 0.05

 //غير دالة عند مستوى داللة 0.05

مظظن خظظالل الجظظدول السظظابق يتضظظح أنظظه يوجظظد فظظروق ذات داللظظة إحصظظائية عنظظد مسظظتوى داللظظة 0.05

ف ظظي اس ظظتجابات المبح ظظوثيين ح ظظول األداء ال ظظوظيفي ف ظظي الجامع ظظات الفلس ظظطينية – قط ظظاع غظ ظزة تع ظظزى
لمتغير المؤهل العلمي ،ولتوضيح الفروقات استخدم الباحث اختبظار شظيفيه والجظداول التاليظة توضظح

ذلك.

جدول رقم( )45يوضح الفروقات في مستوى األداء الوظيفي حسب متغير المؤهل العلمي

المؤهل العلمي
دبلوم
م= 3.251
بكالوریوس م=
3.251
ماجستیر
م= 3.543
دكتوراه
م= 3.805

دبلوم
م= 3.353

بكالوریوس
3.251

م=

ماجستیر
م= 3.543

-

0.101-

0.190

0.101

-

*0.292

0.190-

*0.292-

-

*0.452-

*0.554-

0.262-

دكتوراه
م= 3.805
*0.452
*0.554
0.262
-

*دالة عند مستوى داللة 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح انه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05
بين فئات المؤهل العلمي بين الدكتوراه وبين ( الدبلوم ،البكالوريوس) لصالح الدكتوراه ،وبين

(الماجستير ،البكالوريوس) لصالح الماجستير،ويعزو الباحث ذلك إلى توحيد الكادر الوظيفي
والمالي لالكاديميين بمناصب إدارية في الجامعات الفلسطينية فكلما ازدادت الدرجة االكاديمية
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لإلداري كلما تقلد مناصب اكبر وعائد مالي أفضل مما يساهم في تحسين ورفع مستوى أدائه

الوظيفي.

وتختلظظف نتظظائج هظظذه الد ارسظظة مظظع نتظظائج د ارسظظات كظظل مظظن (ابظظو سظظلطان( ،)2011،الحاليبظظة،)2013،

(عطيظظة( ،)2012،جبظظر( ،)2010،غلبظظون وخالظظد( ،)2013،حراحشظظة )2012 ،التظظي أظهظظرت عظظدم
وجود فروق فظي اسظتجابات المبحظوثين حظول مسظتوى األداء الظوظيفي تعظزى لمتغيظر المؤهظل العلمظي،
ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف عينة ومكان الدراسة الحالية عن الدراسات المذكورة.
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الفصل السادس

النتــائج والتوصيــــــات
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أوالا :النتائج:

بناءا على الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث حول العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واالداء

الوظيفي لإلداريين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة  ،فقد خلصت الدراسة إلى

مجموعة من النتائج وذلك من خالل البيانات التي جمعها الباحث من خالل االستبانة التي قام
بها ،وبعد عرض وتفسير النتائج وربطها بالدراسات السابقة ذات العالقة فقد توصلت الدراسة إلى:
.1

توجد عالقة طردية قوية بين إدارة الجودة الشاملة واألداء الوظيفي لإلداريين العاملين في

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة  ،وهذا يدلل على أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة ودورها في
تحسين أداء الموظفين ،ويتأتى ذلك من خالل القيادة اإلدارية االستراتيجية والتي تضع الجودة

الشاملة هدفا لها وضمن رؤيتها  ،وتعمل على تطبيق مفهوم نظام إدارة الجودة الشاملة باحترافية
وتسخير كل اإلمكانات المادية والبشرية ،وتنمية الكادر البشري واشراكه وتعزيز العمل الجماعي
وتشجيعه وتنمية روح المبادرة لديهم ،ومتابعة عمليات التحسين المستمر والتطوير للخدمات التي
تقدمها بما يؤدي إلى تحقيق النجاحات على مستوى المجتمع بما ينعكس على الموظفين وارتفاع

وتحسن مستوى أدائهم.

.2

توجد عالقة طردية قوية بين القيادة والرؤية السليمة واألداء الوظيفي لإلداريين العاملين

في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة  ،ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى شعور اإلداريين العاملين
في الجامعات الفلسطينية قيد الدراسة بوجود خطة استراتيجية واضحة من قيادة الجامعات لتطبيق

إدارة الجودة الشاملة بكافة مستلزماتها ،وشعور العاملين بأهميتها ودورها الفعال في تحسين األداء

اإلداري واألكاديمي داخل الجامعات بما ينعكس إيجابيا على أداء الموظفين وارتفاع مستوى

أدائهم.

 .3توجد عالقة طردية قوية بين المشاركة والمبادرة من قبل العاملين واألداء الوظيفي لإلداريين

العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة  ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن نشر ثقافة الجودة
الشاملة القائمة على تنمية دور الموارد البشرية داخل الجامعات من خالل إشراكهم في عمليات
التخطيط والتنفيذ والمتابعة من خالل لجان الجودة تساهم في تعزيز دورهم داخل الجامعات مما

ي حفزهم ويشجع روح المبادرة لديهم بما ينعكس على حاالتهم النفسية ويتحسن مستوى أدائهم
الوظيفي.
.3

توجد عالقة طردية قوية بين تطبيق مفهوم النظام واألداء الوظيفي لإلداريين العاملين في

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة  ،وهذا يدلل على أن تطبيق مفهوم نظام إدارة الجودة الشاملة

بمدخالته المادية والبشرية بطريقة صحيحة والعمليات التي تصاحبه وصوال إلى المخرجات وهي
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المحصلة النهائية سيؤدي حتما إلى رضا الموظفين عن النظام وبالتالي ارتفاع وتحسن مستوى
أدائهم الوظيفي.

.4

توجد عالقة طردية قوية بين عمليات التحسين المستمر واألداء الوظيفي لإلداريين

العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة  ،وهذا يدلل على االهتمام الكبير من قبل
الجامعات بعمليات التحسين المستمر لخدماتها وأداء موظفيها وتطويره للحفاظ على مكانتها

العلمية والتنافسية في المجتمع المحلي مما يساهم في زيادة الثقة بين اإلدارة والعاملين بما ينعكس

على العاملين و يؤدي لتحسين أدائهم الوظيفي.
.5

كانت درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية مرتفعة وقد ترتبت

مجاالتها حسب متوسطاتها الحسابية على التوالي( :القيادة والرؤية السليمة -المشاركة والمبادرة

من قبل العاملين -عمليات التحسين المستمر -تطبيق مفهوم النظام) ،وهذا يدلل على حالة
االستقرار اإلداري التي

تعيشها الجامعات الفلسطينية والتي تساهم في تطبيق إدارة الجودة

الشاملة من خالل القيادة القادرة على توجيه العاملين بما فيه مصلحة الجامعة وتحقيق األهداف
االستراتيجية.

.6

أن مستوى األداء الوظيفي لإلداريين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة إيجابي

وبدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي  3.41ووزن نسبي  ،%68.2وهذا يدلل على الرضا التام
للموظفين عن عملهم باإلضافة لكون العمل في وظيفة إدارية في مؤسسات التعليم العالي

كالجامعات تعتبر من الوظائف الحيوية والمرغوبة .
.7

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثين حول درجة تطبيق إدارة

الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغيرات ( الجنس ،العمر ،المؤهل

العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة).

.8

توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثين حول درجة تطبيق إدارة الجودة

الشاملة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة( القيادة والرؤية السليمة -المشاركة والمبادرة من قبل
العاملين) تعزى لمتغير اسم الجامعة ،وأن هذه الفروقات لصالح جامعة األزهر والجامعة

اإلسالمية على حساب جامعة األقصى في كال المجالين.
.9

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثين حول درجة تطبيق إدارة

الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة( تطبيق مفهوم النظام -عمليات التحسين

المستمر) تعزى لمتغير اسم الجامعة.

 .10توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثين حول درجة تطبيق إدارة الجودة
الشاملة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي الدكتوراه وبين(الدبلوم

والبكالوريوس) لصالح الدكتوراه.
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 .11ال توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثين حول مستوى األداء الوظيفي
في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغيرات ( الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي،

سنوات الخدمة ،اسم الجامعة).

توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثين حول مستوى األداء الوظيفي

.12

في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي بين الدكتوراه وبين(الدبلوم

والبكالوريوس) لصالح الدكتوراه ،وبين (الماجستير ،البكالوريوس) لصالح الماجستير.

.1

ثاني ا :التوصيات:

العمل على توحيد مفهوم الجودة الشاملة وعناصرها األساسية لدى كافة االطراف في

الجامعات الفلسطينية ،وأهدافها وكيفية تنفيذها من جانب جميع العاملين.

.2

العمل على تفعيل اإلمكانات المادية والبشرية التي تساند تطبيق معايير إدارة الجودة

الشاملة.
.3

عقد المؤتمرات الدورية لمناقشة واقع تطبيق الجودة الشاملة على مستوى الجامعات

.4

تشكيل لجنة متخصصة على مستوى كل جامعة إلعداد نظام معلومات ألنشطة وبرامج

.5

االستعانة بخبراء الجودة والتميز اإلداري في تقييم تطبيق إدارة الجودة الشاملة والمقارنة

.6

انشاء قسم خاص بمراقبة أو توكيد الجودة في الجامعات الفلسطينية.

.7

تعديل الكادر اإلداري والمالي لإلداريين العاملين في جامعة األقصى أسوة بالجامعة

الفلسطينية ونتائج تطبيقها.

الجودة الشاملة وتوثيقها ،ومتابعة نظم تقييم األداء الجامعي اإلداري.
بنماذج عربية ودولية.

اإلسالمية وجامعة األزهر مما سيؤثر إيجابيا على ارتفاع مستوى أداء العاملين وارتفاع مستوى
تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

الدراسات المستقبلية :

يوصي الباحث بإجراء الدراسات واألبحاث التالية :
 .1عالقة تطبيق مفهوم نظام الجودة الشاملة بأداء الموظفين في الجامعات الفلسطينية.
 .2عالقة إدارة الجودة الشاملة بأداء الموظفين في البنوك التجارية الفلسطينية.
 .3عالقة إدارة الجودة الشاملة برضا الموظفين في الجامعات الفلسطينية.
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ملحق رقم()1
االستبانة بصورتها النهائیة

جامـــــــــــعـة األزهر – غـــــــــــــــــــــزة
عمادة الدراسات العلیا والبحث العلمي
كلیــة االقتصـــاد والعـلــوم اإلداریة
قســــــــــم إدارة األعــمــــــــــال

السيد الفاضل  /الدكتور  ..................................حفظه اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

الموضوع :تحكيم قائمة استقصاء
أتوجه إليكم بالتقدير واالحترام مثمنا جهودكم العظيمة في خدمة البحث العلمي ،وباإلشارة
للموضوع أعاله فإنني أقوم بإعداد دراسة بعنوان:

" عالقة إدارة الجودة الشاملة بأداء الموظفين في الجامعاات
الفلسطينية  -قطاع غزة "
الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير تخصص إدارة األعمال من جامعة األزهر-
غزة ،ولذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذه القائمة في ضوء خبرتكم في هذا المجال.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،
الباحث  :وسام سليمان المعمر
E-Mail: wessam@pioneer.ps
Mobile: 0597562424
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یرجى التكرم باختیار البدیل المناسب لكل عبارة من العبارات التالیة وذلك بوضع إشارة (: )X
القسم األول  /البیانات الشخصیة:

 .1الجنس

أنثى

ذكر

 .2العمر
أقل من 25

من  – 25أقل من 35

من  – 35أقل من 45

من  45سنة وأكثر

 .3المؤهل العلمي
ثانویة عامة فأقل

بكالوریوس

دبلوم

ماجستیر

دكتوراة

 .4المسمى الوظیفي
عمید

مساعد عمید

موظف إداري

مدیر دائرة

رئیس قسم

مدیر وحدة

غیرذلك.......................:

 .5سنوات الخدمة
من  – 5أقل من 10

أقل من  5سنوات

من  15فأكثر

من  – 10أقل من 15
 .6الجامعة
اإلسالمیة

األزهر
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األقصى

القسم الثاني  /فقرات االستبانة:
درجة الموافقة
الفقرة

الرقم

موافق
بشدة

موافق

محايد

المجال األول  :القيادة والرؤية السليمة
.1

توجد لدى إدارة الجامعة خطة واضحة ومحددة

.2

تعتبر إدارة الجامعة الجودة شعا ار لها.

.3

تؤيد إدارة الجامعة مبدأ تفويض الصالحيات وتدفق

.4

تعمل إدارة الجامعة على نشر ثقافة الجودة في

.5

تعمل إدارة الجامعة جاهدة كي تكون خدمات مميزة

.6

تؤمن إدارة الجامعة بأن الجودة هي طريقها

.7

تؤكد اإلدارة على األهمية االستراتيجية للجودة .

.8

تقدر إدارة الجامعة االنجازات المتميزة لموظفيها في

.9

تواكب إدارة الجامعة عمليات إدارة التغيير بصورة

.10

تهتم إدارة الجامعة بتوفير نظام تحفيز مستمر

األهداف حول الجودة.

المعلومات من األقسام المختلفة لتحسين الجودة.
جميع المستويات اإلدارية.
وذات جودة عالية.

وفلسفتها في تسيير أعمالها.

تحقيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة.

ناجحة لتحسين الجودة.

لتحقيق الجودة الشاملة .
.11

تشجع إدارة الجامعة األساليب المبتكرة بالعمل في

.12

تعمل إدارة الجامعة على تطوير مسؤوليات

.13

توفر الجامعة ميزانية خاصة لتطوير الجودة

تطوير الجودة اإلدارية.

الموظفين باستمرار لتحقيق الجودة الشاملة.
الشاملة.

المجال الثاني  :المشاركة والمبادرة من قبل العاملين
.14

يساهم

موظفو

الجامعة

في

تقديم

الحلول

والمقترحات لتحسين الجودة.
.15

يشارك موظفو الجامعة في حل المشكالت من خالل

جهد شامل لتحسين الجودة.
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غير موافق

غير موافق
بشدة

الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

.16

تهتم إدارة الجامعة بالتغذية الراجعة من الموظفين

.17

يوجد فرق جودة لمناقشة المشكالت واتخاذ الق اررات

.18

يتم تشكيل حلقات جودة في الجامعة.

.19

يتم مناقشة وجهات النظر المختلفة بين موظفي

موافق

بتقبل المقترحات الجيدة وتبنيها لتحسين الجودة

الجامعة من خالل فرق الجودة
.20

يتم تشجيع العمل الجماعي في الجامعة ضمن إطار

.21

تعمل إدارة الجامعة على إشراك جميع العاملين

مفهوم إدارة الجودة الشاملة.

بكافة المستويات في عمليات تحسين جودة العمل

المجال الثالث  :تطبيق مفهوم النظام
.22

توصف النظم واللوائح

بالجامعة بأنها سريعة

االستجابة للمتغيرات في إطار مفهوم إدارة الجودة

الشاملة.
.23

تسن الجامعة لوائح وتشريعات وقوانين واضحة

.24

تحد التشريعات واللوائح بالجامعة من البيروقراطية

.25

تحدد لوائح الجامعة المهام والوظائف الموكلة بكل

.26

يوجد في الجامعة قوانين واضحة تنظم عملية

.27

يوجد قسم خاص بمراقبة أو توكيد الجودة في

لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة.

اإلدارية التي تعيق تطبيق مفهوم الجودة الشاملة

عضو بها ضمن مفهوم إدارة الجودة الشاملة.

الترقية والحوافز لتطبيق مفهوم الجودة الشاملة.

الهيكل التنظيمي للجامعة .

المجال الرابع  :التحسين المستمر
.28

تسعى الجامعة إلى التحسين المستمر لجودة

.29

تحرص إدارة الجامعة على تدريب موظفيها لتشكيل

.30

تستثمر الجامعة مصادرها المادية والبشرية من أجل

الخدمات التي تقدمها للطلبة.

فرق عمل لعملية تحسين الجودة.
تحسين الجودة
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محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

.31

يوجد برامج لتيسير وتسهيل اإلجراءات لتحقيق

.32

يتم إلغاء األعمال واألنشطة غير الضرورية المعيقة

.33

تتحمل الجامعة مسئولياتها تجاه المجتمع من خالل

.34

تنظر إدارة الجامعة إلى التحسين المستمر على أنه

.35

تنشر الجامعة تقارير دورية عن طبيعة سير العمل

.36

السلطات

موافق

تحسين الجودة .
لجودة الخدمات.

التحسين المستمر لجودة خدماتها.
جزء من متطلبات الجودة.
ومستوى جودة خدماتها.
تعتمد

الجامعة

سياسة

تفويض

والصالحيات لموظفيها بهدف تحسين الجودة.
.37

تتميز الجامعة بقدرة كبيرة في مجال التطوير

.38

تحرص الجامعة على تبادل المعلومات حول

والتحسين القائم على أسس علمية .

المشكالت والموارد المجتمعية مع الجامعات االخرى

من أجل تحسين جودة خدماتها.

المجال الخامس  :األداء الوظيفي
.39

يؤدي موظفو الجامعة أعمالهم بالكفاءة والفاعلية

.40

يلتزم موظفو الجامعة بتعليمات وتوجيهات مدراءهم.

.41

يحقق موظفو الجامعة األهداف المطلوب إنجازها.

.42

يتم تقييم اداء الموظفين بناء على أسس علمية

المطلوبة.

ومعايير واضحة.
.43

ينجز موظفو الجامعة مهامهم الوظيفية طبقا

.44

تساهم الثقافة التنظيمية السائدة لدى موظفي

.45

يشارك موظفو الجامعة في اتخاذ الق اررات المتعلقة

لمعايير الجودة المطلوبة .

الجامعة في تحسين االداء الوظيفي .

بطبيعة أدائهم.
.46

يتوفر لدى موظفي الجامعة المهارة والقدرة على حل

مشكالت العمل اليومية .
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محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

الفقرة

الرقم
.47

يوجد تنسيق مستمر بين المستويات اإلدارية

.48

تساهم السياسات واالجراءات المتبعة في الجامعة

.49

تزود الجامعة موظفيها بتقارير دورية توضح

.50

يستطيع موظفي الجامعة العمل ضمن فرق العمل.

.51

تسعى الجامعة إلى تطوير أداء موظفيها من خالل

موافق
بشدة

لتحسين الجودة المطلوبة في إنجاز االعمال.

في انجاز االعمال بكفاءة وفاعلية .
مستوى أدائهم.

البرامج والدورات التدريبية المطلوبة .
.52

تقوم الجامعة بتحفيز أصحاب االداء المميز.

.53

تتوفر لدى موظفي الجامعة الدافعية للعمل خارج
أوقات الدوام الرسمي من أجل إنجاز بعض األعمال
المطلوبة منهم. .
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موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

ملحق رقم()2
قائمة بأسماء المحكمین

م.

االسم

مكان العمل

.1

د .يوسظظف بح ظ ظظر

الجامعة اإلسالمية

مساعد عميد الدراسات العليا

.2

د .سامي أبو الروس

الجامعة اإلسالمية

أستاذ إدارة االعمال المشارك

.3

د .وسيظظم الهابيظ ظظل

الجامعة اإلسالمية

أستاذ إدارة االعمال المساعد

.4

د .اكرم سمظ ظ ظظور

الجامعة اإلسالمية

أستاذ إدارة االعمال المساعد

.5

د .سناء أبو دقة

الجامعة اإلسالمية

أستاذ التربية المشارك

.6

د .صالح األغظ ظ ظ ظظا

الجامعة اإلسالمية

أستاذ الهندسة الصناعية المساعد

.7

د .محمد أبو هيبة

الجامعة اإلسالمية

أستاذ الهندسة الصناعية المساعد

.8

د .سميظ ظ ظظر صافي

الجامعة اإلسالمية

أستاذ اإلحصاء المشارك

.9

د .خليل جعفر حجاج

جامعة األزهر

أستاذ إدارة االعمال المشارك

.10

د .وفيق حلمي األغا

جامعة األزهر

أستاذ إدارة االعمال المساعد

.11

د .وائل محمد ثابت

جامعة األزهر

أستاذ إدارة االعمال المساعد

.12

د .رامز عزمي بدير

جامعة األزهر

أستاذ إدارة االعمال المساعد

.13

د .حسن مصطفى طموس

جامعة األزهر

أستاذ الكيمياء المساعد

.14

د .جالل شبظ ظ ظ ظظات

جامعة القدس المفتوحة

أستاذ إدارة االعمال المساعد

.15

د .محمد اشتيوي

جامعة القدس المفتوحة

أستاذ إدارة االعمال المساعد

.16

د .أسامة السدودي

مؤسسة ميرسى كور

مدير المتابعة والمراقبة
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مالحظات

ملحق رقم ()3
كتاب تسهیل مهمة لجامعة األزهر
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ملحق رقم ()4
كتاب تسهیل مهمة للجامعة اإلسالمیة

153

ملحق رقم ()5
كتاب تسهیل مهمة لجامعة أاألقصى
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