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 الشكر والتقدير 

د اهلل فإني أحم, في هذه اللحظات األخيرة التي تكاد الصعوبات والمتاعب تتحول إلى أمل

ول يسعني في هذا المقام إل أن أرفع آيات الشكر والثناء هلل , تعالى على إتمام هذه الدراسة

ذلك الفضل من اهلل : "قال تعالى , سبحانه وتعالى الذي لول فضله لما كان لهذا العمل أن يرى النور

ول وقدوتنا سيدي رسول وأصلي وأسلم على نبينا معلمنا األ, (01آية , النساء" )وكفى باهلل عليما

 ."ل يشكر اهلل من ل يشكر الناس: "الذي قال, اهلل عليه أفضل صالٍة وأتم تسليم

لى من أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والمتنان إ, ومن منطلق قول نبينا صلى اهلل عليه وسلم

, المدهونم ابراهيالدكتور محمد إلى أستاذي , نجاز هذه الدراسةبعلمه ووقته إل لم يبخل عليّ 

وأن  ,وأسأل اهلل أن يبارك له وقته وعمله ,دراسةالذي شرفني بالموافقة على اإلشراف على هذه ال

 .إلى الجنة يسهل له بعلمه طريقاا 

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لإلخوة العاملين في وزارة النقل والمواصالت على تعاونهم 

 .اسةالفعال مع الباحث في سبيل إنجاز هذه الدر 
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 ملخص الدراسة 

في وزارة النقل  الشاملة الجودة التعرف على مدى تطبيق مبادئ إدارةهدفت الدراسة إلى 
التعرف على درجة اختالف تطبيق مبادئ إدارة وكذلك , والمواصالت من وجهة نظر العاملين

 ., وموقع العملومدة الخدمة, والمسمى الوظيفي, رلعما لشاملة في الوزارة باختالفالجودة ا

ت بين أبعادها تحليل الظاهرة, وكشف العالقا بهدفالوصفي واتبعت الدراسة المنهج 
عدا  واصالت  بكافة إداراتها ودوائرهاالعاملين بوزارة النقل والم الدراسةمل مجتمع تشواالمختلفة, 

ولصغر , موظفاا  000ـبوالمقدر عددهم  (الفنيين والمراسلين والسائقين)موظفي الفئة الخامسة 
, التطبيقي من دراستهأسلوب المسح الشامل في الجانب  استخدمت الدراسةفإن المجتمع األصلي 

 .وذلك عبر توزيع استبانة محكمة على مجتمع الدراسة

 : وقد أظهرت الدراسة ما يلي

, لمشاركة والدافعيةا, اتخاذ القرارات, اإلدارة العليا)التالية  المبادئ تدعمل    -
إدارة الجودة  تطبيق( لتركيز على المستفيدينا, لتدريب والتطويرا, لتحسين الشاملا

 .في وزارة النقل والمواصالت الشاملة

فرق العمل , لهيكل التنظيمي والعالقات التنظيميةا)المبادئ التالية  تدعم   -
إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل  تطبيق (أهداف الوزارة والعاملين, والعمل الجماعي

 .والمواصالت

بيقها للعاملين وأهمية تط الشاملة الجودة إدارة بمفهوم الوعي زيادةوأوصت الدراسة ب
, وخصوصا الدارة العليا, كذلك وضع آلية واضحة لتخاذ القرارات تشارك فيها جموع العاملين 

 ,غزة في قطاع وزارة المواصالتضرورة تعزيز مستوى معرفة جميع العاملين في كما نبهت ل
 داءدورها في تحسين األلبيان بمنهج تطبيق إدارة الجودة من خالل عقد دورات تدريبية 

 ., كذلك التركيز على المستفيد كهدف أساسي من أهداف ادارة الجودة الشاملةالمؤسسي

 



 ل
 

Abstract 

The fundamental objective of this study is to identify the extent of the application of 

the principles of total quality management (TQM) in the Palestinian Ministry of 

Transport from the perspective of employees. It also aims to identify the degree of 

variation in applying the principles of TQM  according to age, job title, length of 

service, and the work site of the Ministry's employees.  

In this study, the researcher has used descriptive statistics to analyze the phenomenon 

for  the population of the study which is (117) employees of the Palestinian Ministry 

of Transport, except for the fifth category personnel (including technicians, 

messengers, and drivers.)  Due to the small  size of the study population, the 

researcher used a comprehensive survey, designing and distributing a questionnaire to 

the study  population.   

Through the analysis, herein are the major conclusion and findings of this study: 

 Some principles include (senior management, decision-making, participation 

and motivation, overall improvement, training and development, focusing on 

beneficiaries) do not support the application of TQM in the Ministry of 

Transport. 

  

 Other principles include (organizational structure and organizational 

relationships, work teams, the objectives of the Ministry and employees) do 

support the application of TQM in the Ministry of Transport. 

 

The study recommends raising the employees as well as the senior management 

team's awareness of the concept of total quality management and the importance of its 

application. The study also draws a recommendation to develop a clear mechanism for 

decision-making involving all the employees, pointing out that there is need to 

enhance the level of knowledge of all employees in the Ministry of Transport in the 

Gaza Strip through applying TQM and training sessions to show its effectiveness in 

improving organizational performance. In addition, the study recommends that there 

is a need to focus on the beneficiaries as they are a fundamental element of TQM.  
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 المقدمة

إبراز أهمية دت إلى إن التغيرات القتصادية والجتماعية والسياسية خالل العقود األخيرة أ
البعد اإلنساني في العمليات التنظيمية, مما أدى إلى اهتمام الفكر اإلداري الحديث بتحقيق 
الكفاءة اإلنتاجية للمنظمات اإلدارية من خالل تنمية القوى البشرية, والتركيز على الثقافة 

اسب, ومن هذا المنطلق التنظيمية ودعم القيادة العليا والعمل على إيجاد المناخ اإلداري المن
لجأت الكثير من المؤسسات والشركات إلى تبني بعض األساليب اإلدارية التي أثبتت فعاليتها في 
تحسين ما تقدمه من خدمات متنوعة في كافة القطاعات, ومنها مفهوم إدارة الجودة الشاملة الذي 

بقها من أجل تحقيق يقوم على مجموعة من األفكار والمبادئ التي يمكن ألي مؤسسة أن تط
 اا يل معه سواء كان محلياا أو خارجأفضل أداء ممكن, وتحسين سمعتها في السوق الذي تتعام

 .(05: 3111عبد الفتاح,  )

وأصبحت إدارة الجودة الشاملة تشكل إستراتيجية متكاملة لتطوير مؤسسات اإلنتاج 
, وتتجنب تبديد الموارد أو سوء والخدمات, لكونها إدارة تركز على أداء األعمال بطريقة صحيحة

 ,استغاللها, وتقلل المنازعات بين العاملين, وترضي المستفيدين, وتدعم البتكار والتجديد
وتزايدت أهمية الجودة الشاملة في عصر العولمة وفي القرية الكونية التي تعيش بها المجتمعات 

 :3111حمود, )تاج والخدمات في إطار التنافس والتحدي لتحسين اإلن ,بال عزلة وبال حدود
02). 

سواء في معظم دول العالم على معرفة  وأصبحت التنظيمات الحكومية والخاصة على حدٍ 
, وذلك لغايات رفع اإلنتاجية وتحسين األداء طبيق نموذج إدارة الجودة الشاملةودراية بأهمية ت

دام أساليب حديثة في من خالل استخ ,وتحقيق الجودة في السلع المنتجة والخدمات المقدمة
بين المنظمات  التنافسي الزدحاماإلدارة تحافظ على استمرارية المنظمات وبقائها في وسط 

 ,وقد أصبحت الحاجة ضرورية لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة. والحكومات في العالم
مرارية البناء تحسين األداء والمحافظة على است إلىكمدخل من مداخل التطوير التنظيمي الهادف 

 (.84, 82: 3114اللوزي, )التنظيمي ومواجهة التحديات 
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, لكن (السلع والخدمات على حد سواء)ولقد بدأ هذا النوع من اإلدارة في مجال األعمال 
سرعان ما امتدت النظرة لتصل إلى جودة الخدمات التي تقدم للمواطن والمستفيد, سواء قامت 

, أم جهات حكومية, وذلك من منطلق أن الهتمام بالجودة بأداء تلك الخدمات مؤسسات خاصة
الشاملة قد أضحى ضرورة, ويقل العمل بإدارة الجودة الشاملة إذا ما اتجهنا نحو القطاع العام 

أصبح القطاع الخاص يزاحمها في كثير من المجالت وسط تغيب أساليب  ذيالو , والحكومي
 (.3114آل عبد السالم, ) ميالمنافسة لدى منظمات القطاع العام والحكو 

 الدراسة هحاول هذتفي التنمية والتطوير في فلسطين, وألهمية القطاع الحكومي ودوره 
ات معرفة واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت وكذلك التعرف على معيق

 . محركا للتغيير والتطوير ه الدراسةتطبيقها عسى أن تكون نتائج هذ

 الدراسةشكلة م

تعد وزارة النقل والمواصالت من الوزارات الفلسطينية الحيوية التي تعنى بشؤون النقل 
,وتقوم الهداف العامة للوزارة على تقديم خدمات مميزة لجمهور المستفيدين من والمواصالت 

خدماتها, من خالل توفير خدمة سريعة ومريحة ترتكز على تطبيق التشريعات والقوانين 
 .لتعليماتوا

ولكي يتسنى للوزارة القيام بمهامها بكفاءة وفعالية وتقديم الخدمات المنوطة بها الى الجمهور 
 .المستفيد, فان عليها ان تتبنى أنظمة الجودة الشاملة ومبادئها

 هو الشاملة الجودة إدارة تطبيق إلى وزارة النقل والمواصالت تدفع التي األسباب أهم من ولعل
 .المقدمة الخدمات تلك وتطوير تحسين نحومن قبل المواطنين والمستفيدين  ايدالمتز  الطلب

 :وبناء على ما سبق تتركز مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي 

من  غزةقطاع  في وزارة النقل والمواصالت في الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيقما مدى 
 ؟وجهة نظر العاملين
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 الدراسةأسئلة 

تصورات العاملين في وزارة النقل والمواصالت نحو مدى تطبيق إدارة  معرفة لدراسةاحاول ت
 :من خالل اإلجابة عن السؤال التالي ,الجودة الشاملة

 ما مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت من وجهة نظر العاملين؟ .0

 وزارة النقل والمواصالتة في لشاملدرجة اختالف تطبيق مبادئ إدارة الجودة اما هي  .3
 ؟, وموقع العملالخدمة  ومدة, والمسمى الوظيفي, رباختالف العم

 ؟رة نحو مبدأ التركيز على الجمهوردرجة الختالف في اتجاهات العاملين في الوزاما هي  .2

 الدراسةأهمية 

 :أهمية عملية وأهمية علمية, إلى قسمين الدراسةيمكن تقسيم أهمية 

 :ية العمليةاألهم: أولا 

إدارة الجودة الشاملة مبادئ لتقييم مدى تطبيق  الهامة الدراساتمن  الدراسةعتبر هذا ت -
في المؤسسات الحكومية, خاصة وأن منظمات الخدمة تحاول النفتاح على الفكر 

 .اإلداري العالمي

 .نيةالنقل والمواصالت الفلسطي لوزارة فائدة ذات تكون قد البحث هذا وتوصيات نتائج نا -

 شخص كل في والمتمثل السعي لتحسين الخدمات للوصول إلى رضا مناسب للجمهور -
 بمفهومها اإلنتاجية قياس خالله من يمكن أساسياا  هدفاا  أو حكومية خدمات على يحصل
 .والفعالية الكفاءة على يعتمد الذي الصحيح العلمي

 موارد أن خاصة العام, المال إهدار وعدم الطرق بأكفأ الوطنية الموارد استغالل ضمان -
 الستفادة ويجب الخارجية المساعدات على وتعتمد محدودة الفلسطينية الوطنية السلطة
 .الوسائل بأنجع منها
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 :األهمية العلمية: ثانياا 

لمفهوم إداري , له بناء علمي فلسفي متميز, إل أنه لم يلق في وطننا  الدراسةتعرض ت -
, وخاصة في مؤسسات القطاع الحكومي ,والباحثينالكافي من جانب الكتاب الهتمام 

كبر بمؤسسات أفمعظم الدراسات واألبحاث التي استهدى إليها الباحث كانت ذات عالقة 
التعليم العالي والمؤسسات التربوية األخرى, والقليل منها تطرق إلى الجودة الشاملة في 

 .وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية

طاره الفكري ت ان كونهم الدراسةتنبع أهمية  - وضح مفهوم إدارة الجودة الشاملة وركائزه, وا 
 .والفلسفي, كأسلوب ونموذج حديث نتج من خالل تطور الفكر اإلداري المعاصر

مكانية الشاملة الجودة إدارة مفهوم في العلمي الدراسة إثراء -  السلطة وزارات على تطبيقه وا 
 .غزة قطاع في الفلسطينية الوطنية

 

 الدراسةداف أه

 :إلى ما يلي الدراسةهدف ت

التعرف على مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة في وزارة النقل والمواصالت من وجهة نظر  .0
 .العاملين

, رلشاملة في الوزارة باختالف العمالتعرف على درجة اختالف تطبيق مبادئ إدارة الجودة ا  .3
 ., وموقع العملالخدمة ومدة, والمسمى الوظيفي

رة نحو مبدأ التركيز على التعرف على درجة الختالف في اتجاهات العاملين في الوزا .2
 .الجمهور
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 الدراسةفرضيات 

 : اختبار الفرضيات اآلتية الدراسةحاول ت

 : الفرضية األولى

مشاركة ال- فرق العمل -آلية اتخاذ القرارات – لهيكل التنظيميا - العليا اإلدارة: )كل من تدعم
لتركيز ا -والعاملين الوزارةأهداف  - لتحسين الشامل والمستمرا - لتدريب والتطويرا - ةفعيادوال

 .إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت في قطاع غزة تطبيق (على المستفيدين

 :الفرضية الثانية

 الجودة إدارة واقع حول المبحوثين إجابات متوسطات بين إحصائية دللة ذات فروقات توجد
, العمر) الدراسة متغيرات بعض إلى تعزى غزة قطاع في والمواصالت النقل وزارة في الشاملة
 (.العمل موقع, مدة الخدمة, الوظيفي المسمى

 الدراسةمتغيرات 

 :المتغير التابع

 .تطبيق إدارة الجودة الشاملة في النقل والمواصالت في قطاع غزة

 :المتغيرات المستقلة

 اإلدارة العليا للجودة الشاملةدعم - 

 الهيكل التنظيمي- 

 اتخاذ القرارات- 

  فرق العمل- 

 المشاركة والدافعية- 

 التدريب والتطوير- 
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 التحسين الشامل والمستمر- 

 الوزارة والعاملين أهداف- 

 التركيز على المستفيدين- 

 :الخصائص الشخصية- 

 العمر 

 المسمى الوظيفي  

 الخدمة مدة   

 عمل موقع ال 

 الدراسةمنهجية 

 مبادئ تطبيق مدى"وهي  الدراسةإلى اإللمام بظاهرة  من الدراسات التي تهدف الدراسةعد هذا ت
إلى المنهج  الدراسةستند ت, و "غزة قطاع في والمواصالت النقل وزارة في الشاملة الجودة إدارة

 .الوصفي الذي يعبر عن الظاهرة المدروسة تعبيراا كمياا وكيفياا 

نما ي  وال عمد إلى تحليل منهج الوصفي ل يقف عند حد جمع المعلومات لوصف ظاهرة, وا 
الظاهرة, وكشف العالقات بين أبعادها المختلفة, من أجل تفسيرها والوصول إلى استنتاجات 

 .(086: 0995العساف, ) عامة تسهم في تحقيق الواقع وتطويره

 الدراسةمجتمع وعينة 

 :الدراسةمجتمع 

عدا موظفي الفئة  واصالت  بكافة إداراتها ودوائرهاالعاملين بوزارة النقل والم الدراسةشمل مجتمع 
ووفقاا ألخر تقرير إحصائي صادر عن دائرة شؤون  ,(الفنيين والمراسلين والسائقين)الخامسة 
عامالا هم  28وتم استثناء , موظفاا  000ـب مجتمع الدراسةر دّ ق   ,3103نوفمبر  في الموظفين
 :وتفصيل مجتمع الدراسة في الجدول التالي, (سائقين, مراسلين, فنيين)الخدمات موظفي 
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 مجتمع الدراسة(: 0)جدول 

المسمى 
 الوظيفي

وكيل  وكيل
 مساعد

مدير 
 عام

رئيس  مدير
 قسم

رئيس 
 شعبة

موظف 
 إداري

 المجموع

 000 80 0 03 00 6 1 1 العدد

 

 :الدراسةعينة 

 : ي ضوء نوعين من العتباراتيتحدد ف الدراسةحجم عينة  حيث أن

ونسبة الخطأ التي يمكن أن يتسامح  ,الدراسةاعتبارات فنية تتضمن درجة تجانس مجتمع : أولهما
 .فيها الباحث

بصفة و , اعتبارات غير منهجية منها الوقت المحدد لجمع البيانات واإلمكانات المادية :وثانيهما
 الدراسةمن مجتمع %( 05 -%01)ة من العلمي أن نسب البحثعامة يرى المتخصصون في 

تعد نسبة مقبولة لحجم العينة في الدراسات الوصفية وبخاصة في حالة وجود مجتمع دراسة كبير 
 (060: 0993عودة وملكاوي,)

دم أسلوب ستختالدراسة سموظفاا, فإن  (000)صغيراا  الدراسةولما كان المجتمع األصلي في هذه 
, وسوف يتم مناقشة هذا الجزء بشكل مفصل في بيقي من دراستهفي الجانب التط المسح الشامل

 .لحقا الدراسةالفصل الخامس من 
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 الدراسة صعوبات

عداد تنفيذ فترة أثناء الصعوبات من العديد الباحث واجه  :الصعوبات هذه بين ومن الدراسة, وا 

 في المتبعة البيروقراطية لإلجراءات وذلك مجتمع الدراسة على الستبانات توزيع صعوبة -
 .بعض الجهات موافقةالحصول على  وضرورةالمؤسسات الحكومية 

كاتب في الوزارة مبعض ال زيارة تم حيث مسبقاا, المحدد الموعد في الستبانات تسليم عدم -
 .اإلستبانة تعبئة على الموظفين حث أجل من مرات عدة

ناولت موضوع إدارة حيث أنها الدراسة األولى التي ت, الصعوبة في تصميم الستبانة -
 مما استدعى جهداا , الجودة الشاملة في المؤسسات الحكومية من وجهة نظر العاملين

 .مضاعاا في تصميم األداة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 

 إدارة الجودة الشاملة: المبحث األول 

 وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية: المبحث الثاني 

 سات السابقةالدرا: المبحث الثالث 
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 المبحث األول

 إدارة الجودة الشاملة

 

 مقدمة 

  مفهوم الجودة : أولا 

  مفهوم إدارة الجودة الشاملة : ثانياا 

  الشاملة الجودة إدارة تطور رواد:  ثالثاا  

  الشاملة الجودة إدارة أهمية:  رابعاا  

  أهم المبادئ المشتركة إلدارة الجودة الشاملة:  خامساا 

  الشاملة الجودة إدارة تطبيق مراحل:  سادساا 

  الصعوبات التي تواجه تطبيق إدارة الجودة الشاملة:  سابعاا 

  تطبيقات إدارة الجودة الشاملة: ثامناا 

  ملخص المبحث: تاسعا 
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 المبحث األول

 إدارة الجودة الشاملة

 :مقدمة

لمبذولة من أجل تحسين ن إدارة الجودة الشاملة امتداد طبيعي للجهود المكثفة اأيمكن القول 
وتطويرها, وتعد نقلة نوعية في التطوير التنظيمي, وفي التركيز على التخطيط  اإلنتاجية

الستراتيجي, والعمل الجماعي من خالل فريق العمل المتجانس, وتوظيف العلوم السلوكية 
 (.2: 0990الغمري ونصار, )

الحديث عنها من جانب المفكرين والممارسين  إدارية معاصرة كثر ثقافةوتعد إدارة الجودة الشاملة 
عود إلى الحرب في العقدين الثامن والتاسع من القرن العشرين, على الرغم من أن جذورها ت

ومن ثم سيعرض إلى مفهوم , وسيبدأ الباحث في الحديث عن الجودة عموماا  .العالمية الثانية
 .وتطبيقات الجودة الشاملة

 مفهوم الجودة: أولا 

 مستمر نشاط هو بل معينة, زمنية فترة أو معين وقت وليد يكن لم العمل جودة عن بحثال إن
 تماشياا الجودة عن البحث عملية تطورت لقد. والجماعات األفراد وأداء لتصرفات وأساسي
 (.94 :3114 بديسي,) المتغيرة والحاجيات ,المستجدة والظروف

 :الجودة ماهية

 الملزومات من النتقال صحة( النظر أهل اصطالح في) الفهم ةجود( الجودة): الجودة في اللغة
 (.046: 0ج, المعجم الوسيط) اللوازم إلى

 خالل من واإلتقان الدقة تعنيو  ,تهصالب ودرجة الشيء طبيعة أو لشخصل الجودة مفهوم يرجع
 أو بها التفاخر ألغراض وقصور وقالع تماثيل من والدينية التاريخية اآلثار بتصنيع قيامهم

 اإلنتاج وظهور اإلدارة علم تطور بعد الجودة مفهوم تغيرقد و  الحماية, ألغراض لستخدامها
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 أبعاد الجودة لمفهوم أصبح إذ ,المنافسة وازدياد الكبرى الشركات وظهور الصناعية والثورة الكبير
 :كما توردها األدبيات كم يلي الجودة تعريف ويمكن ومتشعبة, جديدة

 .(00: 3110 الشبلي, الدرادكة,) سعادهمرضاء العمالء وا -0

 أساساا تكون محددة, خصائص إلى المنتج بشأن العمالء توقعات و احتياجات ترجمة -3
 عرف من هناك و توقعاته و حاجاته يوافق بما العميل إلى تقديمه و المنتج, لتصميم
 متوقع احتياج لستيفاء, الخدمة أو المنتج بقابلية المتعلقة الخواص مجمل: بأنها الجودة

 .(2 :3111 فهمي, محرم,) المتوقعة الستخدام فترة طوال ذلك و أداء مواصفة أو

 حاجاته يلبي المنتج كان إذا ما يقرر الذي الزبون هو النهاية في الجودة على يحكم الذي -2
 (.36: 0999 الياس, السلطي,)  ل أم

 أو معينة حاجات إشباع ىعل القدرة تقوى التي للمنتج الكلية والصورة الخصائصوهي   -4
نها للزبون, ضمنية  المتعلقة الحكم نتيجة وأنها إنجازها أثناء عيب أي من الخدمة خلو وا 
 .(239: 3115 العجارمة,) لها الفعلي واألداء الخدمة عن المدركة الزبون بتوقعات

قدرة المنتج أو الخدمة على الوفاء بتوقعات المستهلك أو حتى تزيد عن توقعات  -5
 .(04: 3113البكري, )  تهلكالمس

الحصول على أكبر معدل من و , حاجات العميل ومتطلباتههي التجاوب المستمر مع  -6
  (.06: 3111هالل, )الرضا مقابل أقل معدل استهالك لمدخالت عملية اإلنتاج 

ة في ضوء المحور الذي ترتكز عليه, ويصل إلى ثالثة إلى تحديد مفهوم الجودويميل الباحث 
 :هيمفاهيم 

 .عرف الجودة بأنها إرضاء العميلالتركيز على العميل, وت  .  0

 .عرف الجودة بأنها مطابقة المتطلباتالتركيز على العملية, وت  .  3

 عرف الجودةالتركيز على القيمة التي تؤخذ على اعتبار التكلفة للمنتج أو السعر للعميل, وت  .  2
 .في ضوء كل من السعر واإلمكانية
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 :ةالخدم جودة

 ما أنها على البعض عرفها فقد كلمات, ببضعة تعريفها يصعب التي المواضيع من الجودة تعد
 وضع عند للمواصفات معايير تضع أن المنظمة على أنه يعني وهذا ,المواصفات مع يتطابق
 وهنالك ,المواصفات هذه مع الخدمة تتفق أن يجب الجودة أهداف تحديد وبعد الجودة أهداف
. العميل حاجات إشباع على مبنية وهي لالستخدام, المالئمة تتضمن متعددة ىأخر  تعريفات
 من تحدد أن فقط يمكن فالجودة للجودة, العميل تقرير مبدأ في توحيدهما يمكن المفهومان وهذان
 تحقق التي المواصفات حسب الخدمة أو السلعة المنظمة تقدم حين وتحدد العمالء جانب

 (.330: 3112 , مصطفى) العمالء احتياجات

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة: ياا ثان

 الهتمام على استحوذت التي الرائدة والفلسفية الفكرية المفاهيم أكثر من الشاملة الجودة إدارة تعد
 في خاص بشكل يعنون الذين واألكاديميين واإلداريين والباحثين الختصاصيين قبل من الواسع
 دوراا اليابانية اإلدارة لعبت قدو  المنظمات, مختلف في والخدمي اإلنتاجي األداء وتحسين تطوير
 من الماضي القرن من التسعينات وأواخر الثمانينات أوائل في سيما المضمار هذا في حاسماا
 المنخفضة التكاليف مع تحقق أن لها يمكن عاليةٍ  جودة ذات سلعٍ  تقديم على استحواذها خالل
 أسلوب واستخدام النوعية السيطرة حلقات على اعتمادها جراء من المتحقق النجاح أفرز ما وهذا
 و اإلنتاجية الميادين شتى في النطاق واسع بشكل استخدامها تعمق التي الشاملة النوعية إدارة

 (.00 :3111 حمود,) الخدمية

 نىتع باعتبارها الكلية أو الشاملة الجودة إدارة ومبادئ ثقافة تطبيق ألهمية المؤيدون ينظر و
 تقديم ثم ومن والتسويق, اإلنتاج في الفاقد وتقليل اإلنتاجية وزيادة الجودة تحسين إلى السعي"

 صفة أن هنا ويالحظ العميل توقعات يتجاوز أو يلبى نحو على( خدمات أو سلع) المنتجات
 تحديد من بدءا العمل جوانب كافة في الجودة مبادئ تضمين" تعنى" الكلية" أو" الشاملة"

 تعنى أو" العمالء رضا درجة على للتعرف لألداء الدقيق بالتقويم وانتهااء العميل اجاتاحتي
 تعد الشاملة الجودة فإدارة" العمليات كل جودة لتحقيق حدة على كل المنظمة عمل فرق تضامن"
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 معاا العمل وعمليات العميل من كل بخصوص للتفكير طريقة بمثابة األول المقام في
(http://www.parcegypt.org). 

 هي ما وتحديد الشاملة الجودة إدارة لتعريف المحاولت من العديد وجود من الرغم وعلى
 تعددت هنا ومن ,وشامالا  محددا تعريفاا لها نجد ل ذلك ومع األساسية, ومبادئها متطلباتها
 في تميزةالم وفلسفتها ومفهومها إطارها الشاملة الجودة إلدارة شكلت بمجملها والتي التعاريف

 يتضمن الشاملة الجودة إدارة مفهوم(: 81: 3115 علوان,) يعرفها حيث الحديث, اإلداري الفكر
 إليها تسعى التي األهداف كأهم المستهلكين إرضاء على يعتمد متكامل فكري لمنهج فلسفة

 سيناتالتح على والعاملين اإلدارة بين التضامنية المسؤولية خالل من الطويل األمد في المنظمة
 الكامل اللتزام يتطلب إداري مدخل فهو. ككل المنظمة مستوى وعلى األنشطة لجميع المستمرة

 المختلفة والتخصصات الجوانب جميع في األداء جودة على التركيز يتم حيث العليا, اإلدارة من
 يبةترك من يتكون شامل نظام عن عبارة الشاملة الجودة إدارة بأن يتضح هنا ومن الشركة, في

 هذه وتعتمد لتطبيقها, الالزمة واألدوات األساليب من مجموعة مع الشاملة اإلدارية للفلسفة
 :اآلتية األساسية المبادئ على الفلسفة

 .الشركة بإنتاجها تقوم التي المنتجات تجاه المستهلكين رضا على التركيز-

 .المختلفة المهام أداء في العمل وفريق الجماعية المشاركة اعتماد-

 .الشركة أنشطة جميع على المستمرة التحسينات إجراء-

 إداري نظام أو نهج شكل تأخذ حديثة, إدارية فلسفة: بأنها( 20: 3110 عقيلي,) يعرفها بينما
 تشمل بحيث المنظمة, داخل شيء لكل جذرية إيجابية تغييرات إحداث أساس على قائم شامل,
 اإلدارية القيادة نمط اإلدارية, المفاهيم التنظيمية, عتقداتالم القيم, السلوك, الفكر,: التغييرات هذه
جراءات نظم ,  للوصول المنظمة, مكونات كل تطوير و تحسين أجل من وذلك واألداء, العمل وا 

 من درجة أعلى تحقيق بهدف تكلفة, وبأقل ,"خدمات أو سلع" مخرجاتها في جودة أعلى إلى
 هذا تخطي و بل يتوقعونه, ما وفق رغباتهم, و تهمحاجا إشباع طريق عن زبائنها, لدى الرضا
 وبقاء واحد, هدف هما المنظمة وهدف الزبون رضا أن تدرك إستراتيجية مع تماشياا التوقع,
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 معها يتعامل من كل رضا على وكذلك الرضا, هذا على يعتمد واستمراريتها ونجاحها المنظمة
 .وغيرهم كالموردين الزبائن غير من

 : الشاملة الجودة إدارة تطور رواد: ثالثاا 

 ثالث أمام للوقوف يقودنا ذلك إن الشاملة الجودة مفهوم تطور عن الحديث عند بجالء يتضح
 :من كالا  هم و الشاملة الجودة إدارة مداخل تطوير في فاعل بشكل أسهموا مفكرين

 دمنج ادوارد .0

 جوران جوزيف .3

 كروسبي فليب .2

 أنه حيث الشاملة, الجودة إدارة ثورة قاد الذي األب مثابةب يعتبر أمريكي مستشار دمنج ادوارد إن
 خرائط تطبيقات خالل من أمريكا في الجودة تطوير في الهادفة المساهمات من العديد قدم

 أثناء تحصل التي النحرافات بتقليل المنظمة قيام ضرورة على ركز وقد اإلحصائية المراقبة
 تطور في فعال أثر ذات أصبحت التي وأساليبه فتهفلس عن كتاباته في لذلك أشار وقد العمل
 الحرب خالل النوعية الثورة إدارة في مثيرة مساهمة جوران جوزيف وقدم .الشاملة الجودة إدارة

ا آنذاك الياباني اإلمبراطور منحه وقد الثانية العالمية  ركز وقد الفاعلة, لمساهمته تقديراا وساما
 الضائع الوقت على وكذلك" العمليات" التشغيلي األداء اءأثن األخطاء أو العيوب على جوران
 التركيز دون الجودة على الرقابة على ركز أنه كما ذاتها, بالجودة المتعلقة األخطاء من أكثر
 حاجات تشبع التي المنتج مواصفات تعني النوعية أن يرى فهو لذا و الجودة, إدارة كيفية على

 .النواقص أو العيوب على احتوائها عدم مع رضاهم على تحوز و المستهلكين

 أي ( zero defect)ــب يعرف ما هي بها جاء التي المفاهيم أحد فإن كروسبي فليب أما
 انعكاساا إل هي ما الجودة أن يرى إنه حيث اإلنتاجية, العمليات إطار في صفر تساوي المعيبات

  (.90 :3115حمود,) الجودة اييرمع تعكس التي األخرى األدوات وكذلك القيادة معيارية لمدى
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  الشاملة الجودة إدارة أهمية: رابعاا 

 المنظمة؛ وترشد تدل ومبادئ عريضة, وخطوط فلسفة, عن عبارة: الشاملة الجودة إدارة إن
 بهدف المؤسسة؛ في العاملين األفراد لكل أساسية مهمة تعد بحيث المستمر, التحسين لتحقيق
 ما أو يتوقعونه ما تقديم خالل من والخارجيين الداخلين زبائنها رضا لتحقيق مضافة؛ قيمة خلق
 إلى تؤدى حيث تبنيها حيث من الشاملة الجودة إدارة أهمية تتضح هنا ومن توقعاتهم, يفوق
 (.3115:44العزاوي,) :التالي تحقيق

 .الزبائن متطلبات تلبية من يمكنها بما واألسواق الزبائن حاجات على التركيز -

 السلع, على اقتصارها وعدم الوظيفية المواقع جميع في للجودة العالمي داءاأل تحقيق -
 .والخدمات

 .األداء جودة إلنجاز الضرورية؛ اإلجراءات من بسلسة القيام -

 .والخدمات السلع إنتاج في الثانوية الفعاليات واستبعاد العمليات لجميع المستمر الفحص -

 .األداء مقاييس وتطوير للتحسين المشاريع حاجة من التحقق -

 .العمليات وتحسين المشاكل لحل الفريق مدخل تطوير -

 لتطوير التنافسية؛ لإلستراتيجية الفعال التطوير مع للمنافسين والتفصيلي الكامل الفهم -
 .المنظمة عمل

 .ومتميزة جيدة بصورة العمل إلنجاز التصال؛ إجراءات تطوير -

 .األبد إلى المستمر التحسين ةراتيجيإست لتطوير العمليات لسير المستمرة المراجعة -

 أبعد للتغيير شامالا  امنهجا  كونها من تأتيكما يراها الباحث  الشاملة الجودة إدارة أهمية فإن لذا
ن وقرارات, إجراءات بشكل مدونة أساليب يتبع نظاماا  كونه من  منظمة أية قبل من اللتزام وا 

 أن يعني تطبيقهفإن  ثم ومن الجودة, مفهوم هتجا أفرادها سلوكيات تغيير على اقابليته يعني
 لمجهود النهائية المحصلة الجودة تؤلف بحيث متكامل ككل أنشطتها إلى تنظر باتت المنظمة

 المتبادلة العالقات تحسين على تنعكس ل أهميته نأ كما والخارجين, الداخلين الزبائن تعاونو 
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نما فحسب, والمنتجين المجهزين بين  روح وتنمية العاملين بين المعنوية الروح تحسين على وا 
 .المنظمة سمعة تتحسن حينما والعتزاز, بالفخر واإلحساس الفريق

 المشتركة إلدارة الجودة الشاملة أهم المبادئ: خامساا 

تكشف نماذج إدارة الجودة الشاملة التي استعرضها الباحث عن وجود اختالفات بينها, ومع ذلك 
طرحها هذه النماذج إلى حد يمكن معه التوصل إلى بعض الم بادئ تتقارب األفكار التي ت

 :المشتركة الالزمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة, وفيما يلي رصد ألهم مبادئ الجودة الشاملة

 :دعم اإلدارة العليا واقتناعها بفلسفة إدارة الجودة الشاملة -1

 كيفية تحديد إلى يحتاج األجل, طويل هدفه إستراتيجي قرار الشاملة الجودة إدارة تطبيقإن 
يمان اقتناع إلى األمر يحتاج ذلك يمكن وحتى إليه, الوصول  وتوفير بضرورتها, العليا اإلدارة وا 
 والمؤازرة الدعم ويتجسد. المنظمة في العليا الجهات قبل من لها والمعنوية المادية والمؤازرة الدعم

 تغيير أهمية مدى وعن اإلدارية, المستويات يعجم أمام الجديد النظام تطبيق عن باإلعالن
شعار القديمين, والنظام الفلسفة  المادية اإلمكانيات وتخصيص لذلك, حماسها بمدى الجميع وا 
 (.26: 3110 عقيلي,) للتطبيق الالزمة والبشرية

 لىع تعميمه على تعمل وأن تفكيرها, على يستحوذ هاجساا  يكون أن يجب العليا اإلدارة التزام إن
 وصدق, بجدية الشاملة الجودة إدارة بمنهجية ملتزمة العليا اإلدارة أن يدركوا حتى العاملين, كافة

 مسئولة فالقيادة الشاملة, الجودة إدارة لتطبيق الركائز أهم تشكل العليا اإلدارة فإن عام وبشكل
 في العاملين تقود فإنها ملتزمة, تكون وكي. المجالت جميع وفي مراحله كل في التطبيق عن

 (.26: 3114 جودة,) المنظمة أهداف تحقيق أجل من المبادئ هذه باتجاه المنظمة

إن إدارة الجودة الشاملة ليست من البرامج التي يمكن لرئيس المنظمة أن يبدأها بخطاب واحد ثم 
نما يتطلب تطبيق إدارة الجودة الشاملة أن يخصص المدير وقتاا   يفوض األمر ألحد مساعديه, وا 
ثابتاا في جدوله المزدحم من أجل إظهار الدعم الواضح والملموس للحلول التي يقترحها العاملون 
للمشكالت التي يواجهونها, وتأكيد العمل على تحسين نوعية جودة الخدمات المقدمة والسلع 
 المنتجة, وتوضيح ما تحققه إدارة الجودة الشاملة للمنشأة أو المنظمة من ترشيد في النفقات
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أن تبني اإلدارة العليا وحماسها "نافسة, لذا يشير اللوزي إلى ادة في األرباح, وقدرة على الموزي
إدارة الجودة الشاملة, ودعم تطبيق هذا المبدأ, وتحديث وتطوير متطلبات التطبيق يعد  لمفهوم

 (.326: 0999اللوزي, )الركيزة األولى في نجاح تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة

 العكسية والتغذية المعلومات نظام -2

 إدارة نجاح تطبيق لستمرار المهمة, العوامل من يعتبر المنظمة في للجودة معلوماتي نظام وجود
 التطبيق للمخططات عملية ومتابعة معرفة اإلدارة تستطيع خالله فمن.  الشاملة الجودة

 الستفادة تستفيد المنظمة كيول وموضوع, مخطط هو لما التنفيذ مطابقة مدى وما والمحددات,
 وعن عنها وتوفر بيانات للجودة, ومعايير مقاييس وجود يتطلب فإنه النظام, هذا من القصوى
  (.3113اللطيف, عبد) التحسين أولويات لدعم الحقائق على لمبنية ا الصحيحة كلفتها

ينتج  التي مليات,الع عن للمعلومات الدقيق بالتدفق ويقترن يعتمد الجودة تحسين استمرار إن
وأصحاب  والمساهمين, والعمالء, والبائعين, والوكالء, الموظفين, وعن المنظمة منتج عنها

في  والمديرين للموظفين وأدائها الجودة عن عكسية تغذية فر تو إن . ككل والمجتمع المصالح,
مما  دةالجو  مستويات رفع وبالتالي العمليات بتحسن يسمح مستمر, وبشكل المناسب الوقت
 الدين, زين(  بها عمالئها ارتباط وزيادة للمنظمة والتمييز واإلبداع النجاح فرص زيادة في يساهم
0996.) 

 في لتحسين أدائهم العاملين, توجيه من المديرين لتمكين حيوياا, أمراا  العكسية التغذية وتعتبر
  . السابقة بالتحسينات مقارنة التحسين مستوى على مؤشراا  أيضاا  وتعتبر العمل,

 (0994المناصير,:)  على التعرف من العليا اإلدارة تمكن الراجعة والمعلومات

 .للمنظمة الرئيسية األهداف مقابل الفرد أداء -

 .للتحسين تحتاج التي والجوانب األفراد عند القوة جوانب -

 .القادمة للسنوات التدريب متطلبات -

 .الوظيفة في المستقبلية الطموحات -
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 .المنظمة في األداء حول واألفراد نالمديري آراء -

 :صنع القرارات -3

 الجودة إدارة عليها تركز التي المكونات أحد الحقائق أساس على القرارات اتخاذ عملية مثلت
 و األفراد لتمكين الالزمة القنوات هتهيئ موارد و تقنيات على العتماده بتطبيق يتطلب و , الشاملة
 المعلومات هذه تصل أن يجب حيث إلى الحقائقب تتعلق تمعلوما من يمتلكونه ما إيصال

 الجودة إدارة فلسفة في مهماا أساساا المعلومات تشكل حيث , الجودة تحقيق في منها لالستفادة
 تطبيق من المنظمات هذه إمكانية مدى يعكس أنواعها مختلفب العليا لإلدارات فتوافرها , الشاملة
 , للمنظمة المهمة البيانات توافر في تتبلور المعلومات ةأهمي إن , الشاملة الجودة إدارة

 إذا فيما ,المنظمة إليها تحتاج التي المالية الموارد العليا لإلدارات توضح التي المالية كالمعلومات
 لتبني المطلوبة الستثمارات هي وما في المنظمة الشاملة الجودة إدارة تم اتخاذ القرار بتطبيق

 قرار اتخاذ نحو العليا اإلدارات ستبديها التي اللتزام درجة في سيؤثر الذي لبالشك الفلسفة هذه
 (.52: 3115 , العزاوي) الفلسفة لهذه التطبيق

 منها, كبيرة عنه التراجع ثم بتطبيق إدارة الجودة الشاملة قرار لتخاذ والمعنوية المادية التكلفة إن
 اإلمكانات هدر عن فضال, القرار صياغة يف المبذول والوقت الجهد هدر: المثال سبيل على

 تشكيل ذلك من واألهم, العالقة ذات الجهات جميع إلى منه الورقية النسخة بتصدير المادية
 القرار عن التراجع بعد حتى بسهولة تتغير ل العاملين جانب من اإلدارة نحو سلبية اتجاهات

(www.aleqt.com). 

  :تشكيل فرق العمل -4

 الجودة إدارة تطبيق متطلبات أحد الحديثة اإلدارية التنظيمات داخل العمل فرق تشكيل يعتبر
يجاد المشكالت حل إلى الرامية الشاملة,  العليا اإلدارة من تتطلب الشاملة الجودة فإدارة. الحلول وا 
 لمعالجة الالزمة والقدرات المهارات لديهم تتوافر أفراد من عمل فرق تكوين على العمل ضرورة

 .للجمهور المقدمة الخدمات وجودة نوعية تحسين بهدف وذلك المشكالت,

 المنظمة, في األعمال معظم لفهم الكافية المعرفة أو الخبرة يملك أن الواحد الفرد على يصعب
 بين زالحواج تكسر أنها حيث التطوير, لعملية أساسية تعتبر العمل فرق تشكيل إن لذلك

http://www.aleqt.com/
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 لتطبيق ديمنج حددها التي النقاط من واحدة فهي. المختلفة العمل وخطوط واألقسام األشخاص,
 (.Glorioso,1994: 35) الشاملة الجودة إدارة

 لألشخاص فرص توفير إلى هدفي العمل فرق إنشاء إن( 08: 3113,وليندسي إيفانس) ويوضح
 من العديد يعالج أن له يمكن الفريق أن ماك لوحدهم, يعالجوها أن يمكن ل التي المشاكل لحل

 العمليات, تدفق لدراسة مخطط وتطوير العميل احتياجات تحديد مثل, المشاكل لحل النشاطات
 تصحيحية بعمليات والتوصية المشاريع, واختيار التطوير فرص لكتشاف الذهني والعصف
. الخبرات وتبادل األفكار إيجاد في والتعاون الجماعية الروح على تعتمد التي األعمال من والعديد
 :شيوعاا  أكثرها ومن إنشائها, من الهدف حسب تتنوع العمل لفرق األشكال من عدد ويوجد هذا

 مشاكل لتحديد دوري بشكل يلتقون والمدراء, العمال من فرق عن عبارة هي الجودة دوائر -
 .واإلنتاجية الجودة على تشتمل العمل

 .تتفكك ثم معينة, مشكلة لحل فقط شكلت فرق وهي المشاكل لحل فرق -

 للتعاون المختلفة الوظائف من عدد من مدراء من رئيسي بشكل تتكون إدارية فرق -
 .الفرق بين والتنسيق

 وعندما. المتخصصة العمل خطط من بدلا  األعمال, كامل إلنجاز تنظم فرق عمل فرق -
 ولها التركيب معقدة فرق وهي اإلدارة, ذاتية فرق تسمى فإنها سلطة, الفرق تلك تعطى
 .عملها وكيفية تركيبتها طبيعة في األوجه من العديد

 .معقدة مهمة إلنجاز أو جديد ما شيء لتطوير معينة بمهمة فرق مشاريع فرق -

 بواسطة الفرق تلك أعضاء يتواصل حيث نسبياا, حديثة الفرق هذه تعتبر ناضجة فرق -
  .حاجةال حسب ويتغيرون القيادة ويتبادلون الحاسوب,

 تنظيم أن إل الشاملة, الجودة لتحقيق وهاماا  ضرورياا  أصبح عمل فريق تشكيل ويرى الباحث أن
 دور أهم هذا ويمثل فريق, كيفية العمل ضمن يتعلموا أن فيجب ,يكفي ل فقط فرق في العاملين
 زيادة لىإ يهدف تنظيمي تطوير أسلوب فهو. الشاملة الجودة إدارة تنفيذ في الفريق بناء يلعبه
 ويعتمد بالمشاركة اإلدارة في كفريق للعمل التمهن من نوع وهو ,التنظيم في العمل فرق كفاءة
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 لكل أن افتراض على بنىوي   يمكن, ما بأقصى ويشارك يتعاون, فرد كل على الفريق بناء تدريب
 .المتبادل الحترام نفس الفريق أعضاء

 :مشاركة العاملين -5

 القرار, اتخاذ بعملية اهتماما تولي الحديثة اإلدارية األساليب أحد باعتبارها الشاملة الجودة إدارة
 احتياجات معرفة ومبدأ, وتمكينهم العاملين مشاركة مبدأ: هما مبدآن مبادئها وأجدى أقوى فمن

 التوقعات تلك تلبي التي الجيدة الخدمة لتقديم والخارجيين الداخليين العمالء وتوقعات ورغبات
 العاملين بمشاركة تتم أن يجب القرار اتخاذ عملية فإن المبدأين لهذين ووفقاا , ليهاع وتتفوق

 الروح رفع إلى يؤدي بما عملهم نطاق في تدخل التي الموضوعات في( الداخلين العمالء)
شباع المعنوية  واألهم والزمالء والمرؤوسين الرؤساء بين العالقة ويقوي الحترام إلى حاجاتهم وا 

 على ينعكس الداخليين العاملين فرضا. تنفيذه في والرغبة القرار لقبول العمل جو هيئةت ذلك من
 .(www.aleqt.com) عام بشكل المنشأة خدمات من والمستفيدين الخارجيين العمالء رضا

 تحقيق و باألهمية تشعرهم بطريقة دورهم تفعيل للعاملين الصالحية تفويض و بالمشاركة يقصد
 إذ , الشكلية ل الجوهرية المشاركة هي هنا المقصودة المشاركة و إمكاناتهم من يةالفعل الستفادة
 الثاني و , أفضل خطة تصميم إمكانية من تزيد األول:  أمرين المشاركة تحقق أن يفترض
 من القريبة العقول تعد التي المفكرة العقول مشاركة خالل من القرارات صنع كفاءة من تحسن
 فقط تعني ل فهي , الصالحية تفويض أما .المنظمة في العاملين جميع سلي و العمل مشاكل
 هياكل طريق عن حقيقياا صوتاا تمنحهم بطريقة مشاركتهم تكون أن يجب بل األفراد مشاركة
 الخاصة أقسامها داخل العمل بتحسين تهتم التي القرارات بصنع للعاملين السماح و العمل

 . (59: 3115, العزاوي)

اهيم إدارة الجودة الشاملة أن القوى العاملة تتكون من أفراد أذكياء قادرين على الخلق تؤكد مف
وهو عكس ما تفترضه المفاهيم التقليدية بأنهم أشخاص أغبياء ل يهمهم سوى الحصول  ,واإلبداع

على المال, ففي ظل إدارة الجودة الشاملة تعتبر المكافأة المالية أحدى الطرق لتعويض األفراد 
عن مجهوداتهم في مجال الجودة, فقد أثبتت األبحاث والدراسات المتعددة أن لألفراد أهدافاا أخرى 

ها األجور وأعالها تحقيق أقلّ  ,غير المكافآت المالية تنمي اهتماماتهم بالمنظمة وانتماءهم لها
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له, فهم الذات, مروراا بتغذية المكانة الجتماعية التي يمكن أن يحققها الموظف من خالل عم
بداء الرأي والمشاركة في نشاطات المنظمة  يحبون أن تقابل جهودهم بالثناء من خالل التدريب وا 

عطائهم الفرص للحصول على معلومات واسعة بخصوص عملهم وتسهيل مهمة  ,كافة وا 
نظر إلى القوى العاملة بأنها تشكل حصولهم عليها خالل توفيرها في مكان العمل, كما يجب أن ي  

اا هائالا للمعلومات والكفاءات التي يمكن استخدامها في تطوير األعمال وزيادة اإلنتاجية مصدر 
ق واحد قادر على يأعضاء في فر  موخفض التكاليف والفاقد, ولهذا يجب إشعار العاملين بأنه

: 0992الخولي والبوريني, ) يستحقون المساندة والتأييدوهم بالتأكيد تحقيق النجاحات للمؤسسة 
244.) 

 :تدريب العاملين -6

 دور أهمية على تؤكد والتي المستويات, جميع في موظفيها أداء على يعتمد منظمة أي نجاحإن 
 عليها يجب البشرية القوى فإدارة. الشاملة الجودة إدارة تطبيق تحقيق في البشرية القوى إدارة

 والتعيين, الختيار مليةع من بدءاا  المنظمة, في بالموظفين الخاصة النواحي بجميع الهتمام
 اإلدارة, ذاتية عمل فرق وبناء التحفيز, وأسلوب التدريب, وبرامج األداء, وتقييم الوظائف وشغل
ظهار والتعاون بالمشاركة وانتهاء يجاد المشاكل وا   التحسين لتحقيق لها المناسبة الحلول وا 
 (. (Evans and Lindsay,2002: 33المستمر

 بالتدريب خاصاا  اهتماما يتطلب التنفيذ موضع الشاملة الجودة إدارة هوممف وضع بأن ديمنج ويرى
 نقطة يمثالن المستمرين والتعليم التدريب فإن العاملة, القوى من األول للخط خاصة المستمر,
 المستمر, التحسين عملية على تعتمد فلسفة أنها بسب الشاملة, الجودة إدارة فلسفة ضمن أساسية

 عملية بتوفير ملحة حاجات إلى بالتأكيد تقود باستمرار المتغيرة الزبون تحاجا أن جانب إلى
 (.004: 3113 علي,) للعاملين إضافية تدريب

 الشاملة الجودة إدارة وأساليب ومبادئ مفاهيم نقل أن على المفهوم هذا رواد من الكثير أكد وقد
 تدريب خطة وضع خالل من اإلدارية, المستويات مختلف من العاملين, كافة تأهيل يتطلب
 لقيامهم الالزمة, والسلوكيات والمعارف بالمهارات العاملين هؤلء تأهيل على تعمل وتعليم

 النسجام عملية عليهم تسهل والتي اإلدارية, المستويات مختلف في لهم المعهودة بالواجبات
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 ومنظماا  مخططاا  دريبيالت النشاط يكون أن جداا  المهم ومن. المستمر التحسين فلسفة مع والتفاعل
 خاصة تدريبية بجلسات المنظمة أفراد كل يلتحق أن ويجب. المناسب الوقت وفي ومستمراا 
 أدنى في العاملين باقي حتى العليا اإلدارة أعضاء من بداية الشاملة, الجودة بإدارة لتعريفهم

 الشاملة, دةالجو  ومسهلو والمنسق اإلدارة, لجنة أفراد يصبح حيث اإلدارية, المستويات
 المفاهيم فيتعلمون الشاملة, الجودة تحقيق بضرورة ملمين كلهم الوظيفيون والمتخصصون

 وحلها, المشاكل, تعريف في المستخدمة واألساليب العمليات, مع وذلك الشاملة, للجودة األساسية
 الهندسة ةإعاد وفرق المستمرة, الجودة تحسين فرق في كمشاركين كلها يحتاجونها والتي ومنعها,

 (.003: 3115 كيالدا,)

يرى خبراء إدارة الجودة الشاملة أن توفير البرامج التدريبية المؤهلة القادرة على تزويد األفراد و 
املين وقدراتهم, اا على أداء العجاهات وفق أسس علمية تنعكس إيجاببالمعلومات والمهارات والت

يها أن تضع التدريب في سلم أولوياتها, املة علة تسعى لتحقيق الجودة الشمنظم وبالتالي فإن أي
 حتى تصل برامج التدريب إلى كافة األفراد بالمستويات اإلدارية المختلفة في المنظمة

 (.21: 3112ويليامز,)

 :المستمر التحسين -7

 أو المنافس ىإل نذهب فإننا توقعاتنا, من تزيد أو حاجتنا تلبي ل سلعة على نحصل عندما
 نستخدم فإننا الشاملة, الجودة إدارة ظل وفي.نتيجة إلى ستؤدي الشكوى بأن عتقدناا إذا نشتكي
 تم قد ما شيئاا أن على كمؤشرات أو كأعراض الملباه, غير التوقعات أو الناقصة, النتائج تلك
 التطبيق لمنهج الثانية المرحلة في و:  أخيرا و.المنتجات تلك إلنتاج أدت التي العمليات في خطأ
 و. القصور نواحي و األخطاء تلك لتصحيح عمل خطة إلى تفضي األعراض تلك أن كيف نري
 تحسين نحو المستمر التحرك باإلمكان يجعل المشاكل لحل الهيكلي المدخل استخدام أن لشك
 (.08: 3115 توفيق,) الخدمات و السلع جودة

 الالزمة األنشطة تحليل على المنظمة قدرة: على العمليات تحسين على التركيز أبعاد وتشتمل
 المنتج إلى قيمة أي تضيف ل التي الضائعة العمل دورات و األنشطة إلغاء و , الخدمة لتقديم
 من النتقال و , الخدمة لتقديم المتبعة الخطوات عدد تقليل و , اإلجراءات تبسيط و , الخدمة أو
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 انتقال وقت تقليل و , القتصادية احيةالن من المقبولة المتزامنة العمليات إلى المتتابعة العمليات
: 3113 البلبيسي, الطراونة,) الخدمة لتقديم الالزم الوقت لتقليل كإجراء آخر إلى قسم من العمل
33.) 

 : المنظمةأهداف  -8

ن البعيد, المدى على المنظمات عليها تركز تنافسية, إستراتيجية هي الجودة تحسين إن  تكامل وا 
. إستراتيجياا  موضعاا  المنظمة في الجودة يضع اإلستراتيجي المنظمة طيطتخ مع التحسين تخطيط
 المنظمة ثقافة وتشجيع اليومية, وأنظمتها المنظمة ثقافة في الجودة إدخال خالل من ذلك ويتم
 الخطط في رئيسياا  محوراا  وجعلها الموظفين, رفاهية مع الجودة وربط الجودة, بتحسين تلتزم التي

 (.85: 0999 النيادي,) والتطبيق التطور عند المدى وبعيدة المتوسطة

 التي النتائج مسبقاا  تحدد أن المنظمة على فيجب الشاملة الجودة إلدارة جيدة إستراتيجية ولوضع
 خطط بتطوير قسم أو دائرة كل تقوم المنظمات, من العديد في. تحقيقها في المنظمة ترغب

 في أهدافها تحقيق في لتساعدها المنظمة, قبل من دةالمحد الخطط مع يتفق بما لها, إستراتيجية
 في ليشارك الصالحيات بعض وبتفويض شخص, كل تتضمن أن يجب العملية إن. الجودة
 يستطيعوا كي الصالحيات, بعض لتفويض العاملون يحتاج حيث مستمر, بشكل الجودة تطوير
 تفتح للجودة الفعالة ستراتيجيةاإل إن. العمل في جديدة طرق وتطبيق تواجههم, التي المشاكل حل

 دوره عن مسئول شخص فكل. األخرى واألقسام أنفسهم ولتطوير للمبادرة العاملين لكل المجال
 تقديم وكيفية الزبائن, أفكار على تتعرف أن المنظمة على يجب كما. المرجوة النتائج تحقيق في

 (.Talha, 2004: 48) أفضل خدمات

 مستمر بشكل توضح ألنها اإلستراتيجي, التخطيط جيد بشكل اسبتن الشاملة الجودة إدارة إن
". الصحيح؟ لبالشك األشياء نفعل نحن هل" السؤال على بإجابتها وذلك المؤسسة, تقدم مدى
 متوافقتان فلسفتان هما اإلستراتيجي, والتخطيط الشاملة الجودة إلدارة المفهومين من كل أن ورغم
 تحديد في يكمن بينهما اختالف أن يروا المفكرين بعض أن إل والنقاط, األمور من كثير في

 تحد بأهداف التقيد وعدم المستمر, التحسين إلى تنادي الشاملة الجودة إدارة أن حيث األهداف,
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 إلى عشرة األربع نقاطه ضمن من ديمنج أشار وقد المستمر, المؤسسة وتحسين تطور عملية من
 (.Smith, 1994: 59) الجدوى عديمة اتوالشعار  الرقمية األهداف من التخلص

 :التركيز على المستفيد -9

 الخارجي الزبون على الزبون كلمة تقتصر ل هنا و , الشاملة الجودة إدارة في الموجه هو الزبون
 و األفراد جودة تحديد في يساعد الذي الداخلي الزبون إلى تمتد بل , المنتوج جودة يحدد الذي

 اإلدارة اهتمام يشكل و , المنتوج بإنتاج يقومون الذين األطراف لكونهم , لالعم بيئة و العمليات
 األقسام في اآلخرين العاملين مخرجات على يعتمد الذي الفرد بوصفه الداخلي بالزبون العليا

 و بالزبون الهتمام عدم ألن , الشاملة الجودة عمل ضروريات من ضرورة المنظمة في األخرى
 التي األعمال نتائج و العمليات عن له العكسية التغذية وصول عدم و له لياالع اإلدارة إغفال
 .(95: 3115, العزاوي)  رضاه تحقيق أمام تقف كبيرة عوائق ستشكل بها يقوم

 العميل إرضاء فإن وبذلك العميل, ومتطلبات احتياجات تحقيق هي القوية التنافسية الميزات من
 يجب السوقية, الحصة تلك على وللحفاظ السوقية, لحصةا من المزيد الشركة كسب إلى يؤدي
رضاء الولء كسب الشركة على ل مستمر, بشكل عمالئها وا   وفقدان بخسارتهم, تبدأ سوف فإنها وا 
 .,Evans and Lindsay) 3113:55)  السوقية الحصة من جزء

 هذا,. الشاملة الجودة إدارة تطبيق إليها يستند التي الركائز أهم من يعتبر العميل على فالتركيز
 الشاملة, الجودة إدارة إطار في وشامل واسع معنى على" العميل على التركيز" مصطلح ويشتمل
 الخارجي, بالعميل ويقصد. الداخلي وعميلها الخارجي عميلها من كل على المصطلح يطلق حيث
 جهودهم المنظمة أفراد جميع يكرس التي الخدمة, يتلقى أو المنتج يستهلك الذي العميل ذلك

 الوحدات فهو الداخلي, العميل أما. المنتج أو الخدمة تلك عن رضاه يعكس بشكل لتقديمها
دارات أقسام من المنظمة داخل تقع التي التنظيمية  العميل مصطلح آخر تعريف وفي. وأفراد وا 

 مستثمرينال أنهم على العمالء عرفت عندما شمولية أكثر كان حيث العالمية, الجودة مؤسسة عن
 عبد) بالمنظمة عالقة له شخص وأي والمجتمع والمزودين المصالح وأصحاب والموظفين
 (.96: 3113اللطيف,
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 الجودة إدارة تطبيق ومتطلبات محاور أهم من يعتبر والخارجي الداخلي العميل رضا تحقيق إن
 التنظيمية مستوياتال كافة على" المنظمة يدير العميل" فكرة تعميق يتطلب بدوره وهذا الشاملة,

 التواصل من بد ل كان ذلك لتحقيق أنه( 89: 3113,والشبلي الدرادكة) ويوضح. المنظمة في
 بمصطلح العمالء متطلبات عن التعبير تم فقد معهم, قوية عالقات على والحفاظ العمالء, مع
 حتى احاتهم,واقتر  شكاواهم إلى واإلصغاء متطلباتهم, سماع للمنظمة يمكن حتى ,"العميل صوت"

 من العديد المنظمات استخدمت وقد. العمالء لكافة أفضل إرضاء تحقيق من الشركة تتمكن
 احتياجاتهم, وتحديد المنتج في رأيهم عن التعبير من ولتمكينهم عمالئها إلى للوصول الطرق
 :التالية الوسائل هي الطرق تلك أهم ومن

 ميداني ومسح للتعليق, بطاقات -

 الشركة منتجات عن رأيهم بداءإل عينة, اختيار -

 العمالء مع المباشر التواصل -

 المهني الميداني الستفسار -

 الشكاوى تحليل -

 اإلنترنت متابعة -

 إرضائه, أجل من ورغباته حاجاته وتلبية به, الهتمام تتطلب العميل على التركيز عملية إن

سعاده  (80: 3114جودة,:)يلي ما به, والعناية العميل لخدمة األساسية المبادئ وتتضمن وا 

 الفورية التلبية -

 الوعود تلبية على القدرة -

 بالمعلومات العميل وتزويد التعامل في الدقة -

 المودة إبداء -

 التعامل في اللياقة -



28 
 

 المعلومات وشمول دقة -

 العميل إلى اإلنصات -

 العتراض في العميل حق -

 من ابتداء العميل, عن المعلومات تدفق يستمر أن تتطلب العميل على التركيز عملية أن كما
 رضاه عدم أو رضاه, ومدى نظره وجهة نقل إلى ووصولا  وتوقعاته, ورغباته حاجاته تحديد

 .الخدمة أو المنتج عن وشكاويه
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 الشاملة الجودة إدارة تطبيق مراحل: سادساا 

 ثقافة وتهيئة إعداد في تسهم التي المراحل, من عدداا  الشاملة الجودة إدارة تطبيق يتطلب
 نشاطات بكافة ترتبط متطورة, علمية منهجية عملية هي الشاملة الجودة فإدارة. المنظمة
سعاده, العميل إرضاء أجل من المنتج جودة تحسين إلى وتهدف المنظمة,  هي المراحل وهذه وا 

 (:86: 3114 جودة,) التالي النحو على

 

 

  

 

 

 
 

 (من إعداد الباحث :المصدر) الشاملة الجودة إدارة تطبيق مراحل(: 1)شكل 

 

 :اإلعداد مرحلة

عدادها األجواء بتجهيز األولى المرحلة تهدف  خالل من الشاملة, الجودة إدارة منهجية لتطبيق وا 
 التامة وقناعتها العليا اإلدارة بعزم المرحلة وتبدأ عليها, والتدرب الشاملة الجودة إدارة عناصر تعلم

 بالمفهوم الكامل الوعي العليا اإلدارة من يتطلب هذاو  الشاملة, الجودة إدارة منهجية بتطبيق
 والقدرة به, والقناعة المفهوم ترسيخ أجل من العمل ثم ومن تطبيقه, عن الناتجة العواقب ودراسة
 لتحقيق العليا اإلدارة لها تلجأ التي المصادر أهم ومن التغيير, على بالمنظمة اآلخرين إقناع على
 :هي ذلك,

 الشاملة الجودة إدارة تطبيق مراحل

 مرحلة اإلعداد

 التخطيطمرحلة 

 التنفيذمرحلة 

 الرقابة والتقويممرحلة 

 مرحلة اإلعداد التحسين المستمر مرحلة
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 على العتماد أو الشاملة, الجودة إدارة في سابقة خبرة لهم ممن خارجي شاربمست الستعانة -
 .المجال هذا في بالمنظمة العاملين

 أبحاث أو كتب شكل على أكان سواء الشاملة, الجودة إدارة موضوع حول نشر ما إلى الرجوع -
 .(89: 3114 جودة,) مقالت أو

 اإلدارة تتخذ عليه, وبناءاا  .الشاملة الجودة إدارة هوملمف األساسية العناصر على بالتدريب القيام -
 الجودة إدارة مفهوم تطبيق لعملية تمهد أن شأنها من الهامة, اإلجراءات من مجموعة العليا

 : وهي الشاملة,

 بإجراء الشاملة بالجودة واللتزام الشاملة الجودة إدارة منهجية تطبيق قرار اتخاذ .0
 .المستمرة التحسينات

 أعضاء عضويته في يضم أن ينبغي والذي الشاملة, الجودة إلدارة قيادة مجلس تشكيل .3
 موضوع في الجهود يركز أن شأنه من وهذا قراراته, فاعلية زيادة بغية العليا اإلدارة من

 عرضة يجعله مما األعمال, جدول هامش على تكون أن من بدلا  الشاملة, الجودة
 .المتعددة المواضيع بين لمتاهة

 العليا اإلدارة إلى المباشرة التقارير رفع هو دوره ويكون تنسيق, لجنة أو منسق اراختي .2
 عن مسئولة لجنة تكون أن ويوصى الشاملة, الجودة إدارة تطبيق عملية تفاصيل بكل

 .المنظمة في المختلفة الدوائر ممثلين تضم التنسيق

ل السابقة, الخطوات مامإت النشاط ذلك ويشترط والخارجيين, الداخليين الشركاء تعبئة .4  وا 
. ضعيف استمرارها في األمل ويكون محدودة, جودة برامج إجراء مجرد العملية ستكون
 الجودة, مفهوم وتعزيز التغيير ثقافة إيجاد إلى النشاط ذلك خالل من العليا اإلدارة تهدف
 .(56: 3114 كيالدا,) مصلحتهم في يصب أن أساس على التغيير الجميع يتقبل حتى

 إستراتيجية خالل من تتم أن يجب الشاملة, الجودة إدارة تطبيق خطوات أول أن أوكالند ويرى
 من الكثير أن إلى أوكالند ويشير فعالة, اتصال عملية إلى يحتاج وهذا موسع, بشكل المنظمة

 خلق في السبب يكون أن شأنه من ذلك أن حيث الناجحة, التصال عملية ينقصها المنظمات
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, والتطوير الصحيحة باإلجراءات الهتمام وفقدان اإلرباك إلى يؤدي قد مما المشاكل, نم العديد
 .( (Oakland, 2000:11 الشاملة الجودة إدارة تطبيق نحو الحافز وانعدام التوجيه وغياب

 التخطيط مرحلة

 الجودة إدارة لتطبيق المالئمة الظروف وتجهيز اإلعداد, مرحلة بعد التخطيط مرحلة تأتي
 التخطيط عملية في اإلعداد مرحلة خالل جمعها تم التي المعلومات استخدام يتم حيث الشاملة,
 للجميع, مفهومة سهلة بلغة والخدمة الجودة لتحسين تفصيلية خطة وت وضع. التنفيذ لمنهجية
 ينالمسئول واألفراد حدوثها, وترتيب ت تخذ, التي اإلجراءات تحديد خاللها يتم العمل, بخطة ت عرف
 جودة إدارة عملية تصبح سوف التي الكينونة في اإلجراء يلعبه الذي والدور اإلجراءات, هذه عن

 اإلدارة سيساعد التحديد ذلك أن حيث. العملية لتنفيذ الالزمة الميزانيات الخطة تشمل كما. شاملة
: 3114 اظر,الن) الشاملة الجودة إدارة تطبيق على القدرة للمنظمة كان إذا فيما التأكيد على
08.) 

 إلى تقاريرهم يرفقون الذين الناس من المجموعة أو الفرد, أو الرئيس, على الخطة مسئولية وتقع
 : خطوات ثالث من المرحلة هذه وتتكون. مباشرة الرئيس

 عناصر من فيها بما الداخلية البيئة تحليل خالل من الشاملة, الجودة تشخيصات بداية .0
 مع متوافقة لتكون المدى بعيدة اإلستراتيجية األهداف ووضع. الضعف ومواطن القوة
 يتفق بما المدى قصيرة واألهداف المنظمة, رسالة وضع إلى باإلضافة. المؤسسة رسالة
 .إليها الوصول ويكفل اإلستراتيجيات مع

 موضوعات في المختلفة العمل لفرق البداية في مركزة وتكون تدريب, برنامج تشييد .3
 .الفريق عملو  والتعاون الجودة

 بعين األخذ مع التالية بالمرحلة المتعلقة التنفيذ خطط تصميم وتشمل للجودة, التنظيم .2
 .(89: 3114 جودة,) للمنظمة المتاحة والبشرية المادية الموارد العتبار

 مشاريع لتنفيذ العريضة الخطوات بعض تحديد كولومبيا جامعةمن ( كوهين)  من حاول لقد
 :وهي الجودة, تحسين
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 اإلدارة أعضاء من يكون أن يفضل حيث للجودة, منسق بتعيين قسم أو إدارة كل قيام -
 إدارة تطبيق عملية من األولى المرحلة في ذلك ,(كيالدا جوزيف) أوصى وقد. العليا
 (.89: 3114 كيالدا,) الشاملة الجودة

 .الشاملة الجودة إلدارة األساسية العناصر تطبيق حول للمنسقين تدريبية لقاءات عقد -

 .الجودة تحسين مشاريع لمناقشة ومديريهم المنسقين بين عام لقاء تحديد -

 الممكنة, المساعدات تقديم أجل من واإلدارات األقسام لدى المستشارين من عدد تعيين -
 .(Cohen, Eimicke ,0996) للمشاريع األولية المراحل في خاصة

 أن على بتأكيدهم وذلك الجودة, إدارة لعملية مدخل أنه في يكمن للجودة المنسقين دور أهمية إن
 إدارة تطبيق من تمكنهم التي الكافية والقدرات والمهارات, المعرفة, على حصلوا قد العاملين
 أيضاا  تحتاج والتعيين الختيار عملية أن كما .المنظمة أهداف تحقيق في الشاملة الجودة

 .(Talha, 2004) العملية من هام كجزء الجودة عناصر لتتضمن

 والنجاح الشاملة, الجودة إدارة تطبيق مراحل من المرحلة هذه أن سبق, مما أستخلص ننيفإ لذا
 من الشاملة, الجودة إدارة مفاهيم ضوء على المنظمة في تنفيذها سيتم التي المشاريع تحديد في

 أن كما. المستقبل يف المشاريع هذه في لالستمرار والموظفين لإلدارة قوياا  دافعاا  يقدم أن الممكن
 مفاهيم من الستفادة دون حالت التي والمعوقات القصور جوانب لإلدارة يكشف قد النجاح عدم
 .الشاملة الجودة إدارة

 هذا يواجه أن يتوقع وما تغيير, من الشاملة الجودة إدارة تطبيق على عادة يترتب ما إلى وبالنظر
 كل على المعارضة لمواجهة استعداد على ارةاإلد تكون أن ينبغي فإنه مقاومة من التغيير
 للعمل مصلحة من فيه لما المديرون يفعله بما الجميع بإقناع األجواء بتهيئة ويقومون مستوى,
 .المواجهة تحدث أن قبل بالتدريب يستعينوا أن يمكن ذلك, ولتحقيق. وللجميع
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 التنفيذ مرحلة

 للخطط الفعلي التنفيذ يبدأ المرحلة هذه في أنه ,(56: 3113,والشبلي الدرادكة) يوضح
 المهام أداء خالل من الالزمة التغييرات بإحداث المختلفة العمل فرق تقوم حيث الموضوعة,
 :أهمها المحددة, األهداف إلى للوصول إليها الموكولة

 .العمل عمليات تحليل -

 .المستفيدين حاجات على التعرف -

 .بالمزودين التصال -

 .المنظمة عمليات في الجودة مبدأ تطبيق دون تحول التي المشكالت معالجة -

 أنه غير إدارة, كل وحجم لمهام تبعاا  يختلف الجودة فرق وتشكيل تكوين به يتم الذي األسلوب إن
 (48: 3113 اللطيف, عبد) :التالية النقاط الفرق هذه تكوين عند يراعى أن بد ل

 األعمال في المشاركة يحبون الذين األفراد بين من الفريق أعضاء اختيار يتم أن -
 .المهمة لهذه بالكامل وقتهم لتكريس الستعداد ولديهم الجماعية

 .منظماتهم في العمل بتحليل فعالا  يقومون الذين أولئك من الفريق أعضاء يكون أن -

 .المنظمة في اإلدارية المستويات معظم من ممثلين من مكوناا  الفريق يكون أن -

 في العمل أداء بوصف يتعلق فيما صالحية الفريق عطاءبإ المنظمة إدارة تقوم أن -
 تنفيذ على القائمين بصفتهم العمل أداء تحسين وسائل باقتراح يتعلق وفيما المنظمة
 .المنظمة في الجودة تحسين مشاريع

 من جزء أنه أساس على إليه والنظر للمنظمة, الهيكلي البناء في الفريق عمل دمج -
 .طارئاا  أمراا  وليس للمنظمة بالنسبة العتيادي العمل
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 والفنية, اإلدارية المشاكل بعض التنفيذ مرحلة في تواجه أن بد لويرى الباحث أن المنظمة 
 وتحليل واألثر السبب خريطة مثل المشاكل حل في المساعدة األدوات استخدام يتم فإنه وبالتالي
 .لمعروفةا األدوات من وغيرها المتابعة وخريطة الرقابة وخرائط باريتو

 غير تركيز يوجد أل فيجب المدى, قصير مشروعاا  ليس الشاملة الجودة إدارة تقديم ألن ونظراا 
 الشاملة الجودة إدارة تنفيذ أن تتأكد أن المؤسسة وعلى ,المدى قصيرة النتائج على ضروري
 أو قطاع, في البداية في تقديمه طريق عن ممكن نجاح كل يعطي أن ويجب ,بالتدريج يحدث
 مرحلة إلى التدريجي البدء ويهدف. للنجاح فرصة أكبر توفير على قادر بأنه عليه حكمي قسم

 يراقبه أن ويجب ,العملي التنفيذ مع دقيق وضبط تعديالت, إدخال يمكن حيث التجزئة أو التعليم,
 .ثقة وصاحب ومسئول, وحيادي, المجال, هذا في جيد بشكل مؤهل فرد

 والتقويم الرقابة مرحلة

 تستمر أن ويجب بعناية, الشاملة الجودة إدارة بدء مرحلة تراقب أن العليا اإلدارة على جبي
 الرقابة أو المتزامنة الرقابة أساس على الرقابة أنظمة بناء ويتم. المشيدة العمل لخطة طبقاا  العملية
 يتم والتي البعدية بةالرقا أو الالحقة الرقابة إلى باإلضافة بأول, أولا  الدقيقة والمتابعة المرحلية

 هذه بأن بالذكر الجدير ومن. الشاملة الجودة إدارة منهجية تطبيق في المبذولة الجهود تقويم فيها
 بعض أن كما فيها, العاملين طريق عن الذاتي التقويم بعملية المنظمة قيام تتطلب المرحلة

 إلى المرحلة هذه في ظمةالمن تسعى حيث .المجال هذا في خارجية بخبرات تستعين قد المنظمات
 األولية لألنشطة الناس فعل ردود مالحظة المفيد, ومن. للتطبيق المالئمة التنظيمية الثقافة إيجاد

 بالمشاركة فرد كل ترحيب على مبنية كلها العملية ألن الشاملة, الجودة إدارة بتنفيذ المرتبطة
 الخطوة هذه أن حيث. األفراد اركةمش درجة ومالحظة للتغيير, مقاومة أي تحليل ويجب. الكلية
 المسائل أكثر مع وتتعامل الواقع, إلى لورقا من اإلستراتيجية وتنقل األفراد, تحرك التي هي

: 3114 كيالدا,) الموردين ولدى المنظمة في الجودة تحسين عملية نشر كيفية عن صعوبة
89.) 

 حيث للعمالء مسوح من الراجعة, غذيةالت على والتقويم الرقابة مرحلة في كثيراا  المنظمات تعتمد
 الرقابة نظام يكون وحتى. عمالئها واحتياجات لمتطلبات المنظمات تلبية مدى على التركيز يتم
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 النظام قدرة إلى باإلضافة والموضوعية, التكلفة وقلة البساطة فيه تتوفر أن ينبغي فإنه فعالا,
 .المناسب الوقت في األخطاء واكتشاف تطبيقه على

 األساليب وبالذات الرقابة أساليب استخدام كيفية على المعنيين العاملين تدريب ذلك يتطلبو 
 (.05: 3114 جودة,) وتصحيحها النحرافات اكتشاف وكيفية اإلحصائية,

 المستمر التحسين مرحلة

 دائم بشكل مغروس يكون أن يجب الجودة نحو باإللحاح فاإلحساس نهاية, لها ليس الجودة إن
 بخطى التحسين عن البحث استمرار تتطلب الشاملة الجودة إدارة وأن. بالمنظمة شخص كل في
عادة التقدم, ومكافأة وتقييم المستمر, التدريب وممارسة ثابتة  فاألشياء. التحسن أهداف وضع وا 

 لتالءم عملياتها تحسين المنظمات وعلى والموظفين, والتكنولوجيا العمالء حاجات مثل تتغير,
 كي منها, وضروري جديد هو ما وتطبيق التكنولوجيا ومتابعة وتوقعاتهم, عمالئها متطلبات
 الوصول طريق عن الجودة دائرة توسيع وعليها. اإلنتاجية والقدرات التنافسية الميزات على تحافظ
 (.45: 0994 المناصير,) وخدماتهم منتجاتهم جودة لتحسين مورديها إلى

 المنظمة نمت كلما أنه التنظيمي, والتطور المنظمات حياة دورة بين العالقة البحوث أثبتت وقد
 الجودة إدارة تطبيق يحتاج .الدورة من مرحلة كل في مختلفة مشكالت تطفو وتستقر, ونضجت
. الشاملة الجودة إدارة بتطبيقات واستبدالها القديمة, الممارسات عن التخلي إلى البداية في الشاملة
 أنظمة وتطوير المشاركة, نطاق توسيع يتطلب الشاملة الجودة إدارة عملية في التقدم أن حيث
 الشاملة, الجودة إلدارة النضوج مرحلة ففي. الشاملة الجودة إلدارة األساسية التطبيقات من تتيح
 التنظيم, وخطط إستراتيجية وضع من كل في ومؤثرة متعمقة الشاملة الجودة إدارة تطبيقات تظهر
 إلدارة الداعم النظام وتعزيز البشرية, الموارد إدارة وممارسات اإلدارية, اراتالقر  اتخاذ آلية وفي

 في الشاملة, الجودة إلدارة األساسية الممارسات وينقح يعزز أن التنظيم وعلى .الشاملة الجودة
 وبشكل المستمر التحسين في التنظيم مهارة يعزز مما الجودة, تطور دورة مراحل من مرحلة كل

 مستمر, بشكل تزداد الجودة ومتطلبات معايير ألن مطلوبة المهارة تلك زيادة أن حيث مطرد,
 مستمر بشكل وتنضج تتعلم أن المنظمات على أنه أي. المنافسة شديدة العالمية السوق بسبب
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 فعالة غير الوقت مع تصبح أن حتى أو الركود من الجودة عمليات لتمنع ومتواصل,
(Longenecker, Scazzero, 1996). 

 هذه بها, تقوم التي العمليات خالل من تنفذها أهداف إلى الزبائن متطلبات ترجمة المنظمة على
 التكاليف, وتخفيض الجودة, تحسين وهي العامة, التنافسية األولويات عن بارةع تكون األهداف
 أن يمكن ولكن بالكامل, تجاهلها يمكن ل األولويات وهذه. اإلنتاج في والمرونة التسليم وسرعة

 تنفيذ يستطيعون المؤهلين العاملين اختيار أن وحيث. األخرى من أكثر واحدة على التركيز يتم
 عالية مهارات على العاملين تدريب عند المثال, سبيل فعلى. التكاليف بأقل األولويات تلك

 القرارات بعض لتطبيق يحتاجون حيث اإلنتاج, في الصالحيات ببعض وتفويضهم ومتنوعة,
 في للمرونة مجال على الحصول على المنظمة يساعد المرونة من النوع ذلك الجودة, حسينلت

 (.Ahmed and Schroeder3113 ,) العامة التنافسية األولويات تحقيق وبالتالي اإلنتاج,

 واجه تطبيق إدارة الجودة الشاملةالصعوبات التي ت: سابعاا 

, المؤسسات الحكوميةيق إدارة الجودة الشاملة في وعلى الرغم من تعدد المبررات التي تتطلب تطب
, إل أن هناك مجموعة من الصعوبات والمعوقات ذلكوعلى الرغم من كثرة المزايا التي يحققها 

ويعزى بعض الباحثين الفشل في تطبيق إدارة الجودة , ل دون نجاح إدارة الجودة الشاملةالتي تحو 
 (31 -08 :0992الخطيب, ) :أبرزها ما يلي الشاملة إلى الوقوع في بعض األخطاء ومن

 .تعجل توقع نتائج سريعة للتطبيق .0

 .تقليد ومحاكاة تجارب المنظمات األخرى .3

 .العتقاد بأن التكنولوجيا أهم من البشر .2

 .البدء في تطبيق إدارة الجودة الشاملة قبل تهيئة المناخ المالئم للتطبيق .4

 .ل المطلوب لتطبيق إدارة الجودة الشاملةالعتقاد بأن التدريب هو ك .5

الفشل في توفير معلومات عن اإلنجازات المحققة ألن إعالنها يزيد من اللتزام ويدفع إلى  .6
 .مزيد من اإلنجاز
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محاولة حل أكثر من مشكلة في وقت واحد, وخاصة وأن المشكالت اإلدارية التي تراكمت  .0
 .عبر سنوات عديدة يصعب حلها في الحال

 .تناقض التصريحات مع األفعال .8

 .الفشل في التصالت بين العاملين والمستفيدين .9

أما إبراهيم فقد أشار إلى العقبات التي حددها ديمنج لعدم نجاح تطبيق فكرة إدارة الجودة الشاملة 
 (42 ,43 :0992إبراهيم, ) :على النحو التالي

 .تحقيق الجودة المطلوبةتعجل النتائج دون بذل الجهود الضرورية ل .0

التدريس غير الواعي للطرق اإلحصائية مما يترتب عليه الستخدام غير السليم لها في تحليل  .3
 .البيانات, وبالتالي الوصول إلى نتائج خاطئة ومضللة

دون وعي  ,انتشار وتعدد البرامج اإلحصائية الجاهزة وسهولة استخدامها في تحليل البيانات .2
 .هيم والطرق اإلحصائية مما يؤدي إلى نتائج غير سليمةكاف بالمفا

 .العتقاد بأن أجهزة الحاسب اآللي هي التي تؤدي إلى تحسين الجودة .4

 .انخفاض المستوى التعليمي للعاملين وانخفاض مستوى مهاراتهم .5

حول عن الرقابة على الجودة يسلب المسؤولية الحقيقية من العاملين وي مسئولتخصيص قسم  .6
 .دون تحقيق مبدأ مسؤولية الجميع عن جودة السلع والخدمات

ويرى هيجان أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي ليس باألمر السهل, حيث أن  
األفراد العاملين في القطاع الحكومي يقررون بأنفسهم الخدمات المطلوبة للجمهور, و  راءالمد

الجهة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمات, وليس أمام الجمهور أي  باعتبار أن القطاع الحكومي هو
خيار في طلب هذه الخدمة من غير الحكومة, ويرى أن عدم التصال بين منظمات القطاع 
الحكومي وجمهور المستفيدين يعد أهم األسباب في تدني رضا الجمهور عن مستوى وجودة 

 (.403: 0994ن, هيجا)ؤسسات الحكومية الخدمات التي تقدمها الم
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: 0999اللوزي,) :فيما يلي العامويحدد اللوزي معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع 
353- 355) 

 .العامعدم وجود المنافسة في القطاع  .0

 .تأثير العوامل السياسية على اتخاذ القرارات .3

 .العامتأثير قوانين الخدمة المدنية على قرارات التوظيف في القطاع  .2

 .عدم وضوح األهداف .4

 .عدم تطبيق مبدأ المساءلة في حالة التجاوزات .5

 .عدم إعطاء أي أهمية لعملية قياس وتقويم األداء .6

 .الفتقار إلى وجود نظام حوافز فعال .0

 .تغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامة .8

 .عامعدم توافر المهارات والخبرات الجيدة لدى القطاع ال .9

 .عدم توافر أنظمة تكاليف فعالة .01

ضافة لما سبق, يرى خاشقجي عدم توفر أنظمة معلومات جيدة وحديثة كأحد المعوقات  وا 
 (.3112خاشقجي, )دون تطبيق إدارة الجودة الشاملة الرئيسية التي تحول

 تطبيقات إدارة الجودة الشاملة :ثامناا 

في ترصين فاعلية وكفاءة األداء الهادف للمنظمات  تلعب إدارة الجودة الشاملة دوراا أساسياا 
اإلنسانية المختلفة سواء اإلنتاجية أو الخدمية, والجدير بالذكر أن البناءات الفكرية والفلسفية التي 

تجعل من السهولة بمكان أن تسعى المنظمات المختلفة لعتماد هذه البناءات  ,تركن إليها
 .ض بتلك المنظماتاإلدارية والتنظيمية من أجل النهو 
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اإلشارة باختصار , اصومن المهم هنا قبل الحديث عن تطبيقات الجودة في القطاع العام والخ
 (25: 3113 ,حمود) :إلى أهم الوظائف التي تسعى إدارة الجودة لتحقيقها وهي

مة الجودة تعتبر مفتاح أساسي في التصدي للمنافسة الدولية وتحقيق المكانة التسويقية المالئ .0
 .للمنظمات المعنية

تحسين المستوى المعيشي للفرد نحو  :مثل ,تساهم الجودة الشاملة في تحقيق مؤشرات أساسية .3
 .التجارة التصديرية في ظل العولمة, زيادة اإلنتاجية وتحسين أبعادها الهادفة

 . التحسين المستمر في استخدام التكنولوجيا المتطورة .2

 . قات البشريةالستخدام األمثل للطا .4

 . الستخدام الهادف ألبعاد التدريب والتطوير وتحسين برامج التطور .5

   (Iso  9111)اعتماد المعايير القياسية سواء المعايير الصناعية أو اإلقليمية أو العالمية  .6
كمتطلبات أساسية في قياس كفاءة األداء وفاعلية الهتمام بشكل أساسي في الوصول إلى 

عالية من الجودة سواء ما يتعلق منها بالتصميم للمنتج أو الخدمة أو األداء الذي  مستويات
يستهدف تحقيق اللتزام بتلك المواصفات أو المقاييس المراد إنجازها لكي ينسجم مع متطلبات 

 .اإلشباع األمثل لحاجات المستهلك

من  ,لتنافسية للمنظمات المختلفةتعتبر إدارة الجودة الشاملة مدخالا أساسياا في زيادة القدرة ا .0
 .خالل استمرارية التحسين في الجودة

 . التركيز على الدور الرئيسي الذي يلعبه دور الوقاية بدلا من العالج .8

استخدام الوسائل اإلحصائية التي تساهم بشكل فاعل في تحقيق كفاءة وفاعلية األداء في   .9
هداف التي تسعى لتحقيقها المنظمات القتصادية بشكل المجالت اإلنتاجية والخدمية وتحقيق األ

 .هادف
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 :تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي

ازداد الهتمام بجودة الخدمات التي تقدمها األجهزة الحكومية من خالل تبني بعض األساليب 
أسلوب إدارة الجودة اإلدارية التي أثبت فعاليتها في تحسين إنتاجية القطاع الحكومي, ومنها 

الشاملة, وهذا األسلوب يجمع بين الكثير من األفكار السائدة والحديثة عن ثقافة المنظمات 
 .واستراتيجيات اإلدارة إضافة إلى تحسين إنتاجيتها

لذا  ,وألن هناك بعض األبحاث التي أشارت إلى إمكانية تطبيق هذا النموذج في القطاع الحكومي
 –اليابان )ذج في كثير من الدول التي تبحث عن أساليب تحسين األداء فقد انتشر هذا النمو 

 .(أمريكا –بريطانيا 

يجاباا بتطبيق إدارة الجودة الشاملة,  وألن هناك بعض الجوانب اإلدارية التي يمكن أن تتأثر سلباا وا 
 :وأبرزها, فمن المهم التعرف على هذه الجوانب

 :قياس مستوى الجودة  -1

د نظام قياس دقيق في القطاع الحكومي أسوة بالقطاع الخاص, يقوم على األساليب لبد من إيجا
إن نظام قياس تفاوت الوقت  ,اإلحصائية المناسبة لتحديد التعاون غير اإليجابي في إنجاز المهام

المطلوب ألداء مهمة معينة يمكن أن يحدد لنا إذا كان التفاوت ضمن الحدود الطبيعية والمتوقعة 
 .(33ص  0992القحطاني ) يكنأم لم 

 :إدارة الموارد البشرية  -2

وفي هذا الجانب يتم التركيز على بناء فرق العمل ذاتية اإلدارة في األجهزة الحكومية حتى يتمكن 
الموظف من المشاركة في تصميم برنامج الجودة وجعله جزءاا منه, علماا بأن هناك تحفظات 

أن ل يكون ترتيب العاملين حسب األداء أو المنطقة ك ,بشريةعلى بعض تطبيقات إدارة الموارد ال
إضافة إلى ضرورة التوقف عن استخدام نظام الجدارة والمكافأة مقابل  ,أو القسم الذي يعملون به

لذا فإن الجودة الشاملة ترى . األداء الفردي والعتماد على نظام الفريق الواحد والتدريب المستمر
المستفيدين في تقييم نظام العمل  لتنافس وكذلك أهمية التغذية المرتدة منأهمية التعاون وليس ا



41 
 

كما يركز هذا النموذج على الترتيب والتعليم لجميع العاملين للتأقلم  ,بشكل إجمالي وليس فردي
 .مع اإلجراءات المختلفة ألداء العمل

 :إدارة المعلومات -3

وبالتالي لبد أن يكون  ,ء المستفيد أو العميلوتكمن الستفادة هنا مع التغذية المرتدة إلرضا
رضاء  ,هناك وسائل مناسبة للحصول على هذه المعلومات وبشكل يساعد على تحسين الجودة وا 

 .المستفيد

 :إدارة الموارد المالية -4

علماا  ,وتتمثل األهمية هنا في عملية التوزيع في هذا الجانب بين الخدمات والمشاريع المختلفة
أهمها قلة الدعم وضرورة  ,اإلنتاجية هو من أولويات اإلدارات رغم ما تعانيه من مشاكلبأن رفع 

وبالتالي فإن التجاه في إدارة الموارد المالية هو . الترشيد في اإلنفاق على العمليات اإلدارية
ي القحطان) التحول من التركيز على المدخالت والعمليات إلى التركيز على النتائج أو المخرجات

 . (33ص  0992

ما ك فهي, أهم المعوقات التي تواجه تطبيق نموذج إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي أما
 (36ص  0992القحطاني ) :يلي

التغيير المستمر في القيادات اإلدارية, مما يحول دون تمكنها من السيطرة على برنامج   .0
 .الجودة الشاملة

 . التدريب وتقييم األداء الفردياللبس الذي يكتنف موضوعي  .3

إضافة إلى تعدد أغراض وأهداف  المنظمة  ,تعدد المستفيدين وتنوع وتعارض مطالبهم أحياناا  .2
 .دون أن يكون هناك مساءلة مالية

 . ضعف النظام المالي والمعلوماتي في القطاع الحكومي .4

 . انعدام النموذج المثالي للجهاز اإلداري الفعال .5

 .كلة طول الوقت الذي يتطلبه إنجاز األعمال عند استخدام نموذج إدارة الجودة الشاملةمش .6
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 :ملخص المبحث

حيث بدأ , "الشاملة الجودة إدارة"تحدث الباحث في هذا المبحث عن األسس النظرية لمفهوم 
إلدارية وتعريفاتها المختلفة في عدد من المراجع ا, بشكل عام" الجودة"المبحث بالتطرق لمفهوم 

ومنها خصص الحديث بجودة الخدمات لكي نبتعد عن التصور الذهني لجودة , المختلفة
 .والحكومي ونقترب من مفهوم العمل اإلداري في القطاع العام, المنتجات

, من خالل أدبيات اإلدارة المختلفة "إدارة الجودة الشاملة"المبحث على تقديم مفهوم  ولقد احتوى
  .يحتويها المفهومتي بل الباحث ألهم األفكار األساسية الق مع اختصار مناسب من

وتبع ذلك في الفقرة الرابعة بالحديث عن , هم رواد تطور إدارة الجودة الشاملةألوتطرق الباحث 
 .أهمية إدارة الجودة الشاملة مبتدءاا بالعموم ومخصصاا فيما بعد ذلك

وكانت أهم هذه , بالبحث والتحليل الشاملة ودةالج إلدارة المشتركة المبادئ أهم وبعدها تناولنا
 صنع, التنظيمي الهيكل, الشاملة الجودة إدارة بفلسفة واقتناعها العليا اإلدارة دعم: المبادئ
 أهداف, المستمر التحسين, العاملين تدريب, العاملين مشاركة, العمل فرق تشكيل, القرارات
 .المستفيد على التركيز, المنظمة

 مرحلة, اإلعداد مرحلة: بشكل عام وهي الشاملة الجودة إدارة تطبيق مراحل تناول ثم تم
 .المستمر التحسين مرحلة, والتقويم الرقابة مرحلة, التنفيذ مرحلة, التخطيط

من خالل المراجع اإلدارية , الشاملة الجودة إدارة تطبيق تواجه التي الصعوبات ناقشنا ومن ثم
لبعض عمليات وختمنا المبحث بالتطرق , سة والتطبيق العمليالمختلفة وكذلك من خالل الممار 

, البشرية الموارد إدارة, الجودة مستوى قياس :وهي, الحكومي القطاع في الشاملة الجودة إدارة
 .المالية الموارد إدارة, المعلومات إدارة
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 المبحث الثاني

 وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية

 
  مقدمة: أول 

  وزارة النقل والمواصالتة عن نبذ: ثانيا 

  رؤية الوزارة: ثالثا 

  رسالة الوزارة: رابعا 

  مهام الوزارة ووظيفتها: خامسا 

  األهداف العامة للوزارة: سادسا 

  شرائح المجتمع المستفيدة من خدمات الوزارة: سابعا 

 ملخص المبحث الثاني 
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 المبحث الثاني

 وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية

 :قدمةم: أول

تتكون السلطة الوطنية الفلسطينية من ثالث سلطات, هي السلطة القضائية والسلطة التشريعية 
بحيث يضمن  ,ويضمن القانون فصل السلطات الثالث وينظم العالقة بينهم ,والسلطة التنفيذية

الشفافية والمحاسبة والمقاضاة ألي من المسئولين في أحد هذه السلطات عند الضرورة وحسب 
 .2003لقانون األساسي المعدل لسنة ا

عمل في الوقت الذي تسلمت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع غزة والضفة الفلسطينية, كان ي  
في  هذه المناطق بمجموعة من القوانين و القرارات اإلدارية والعسكرية التي صدرت في خالل 

طاني, ثم الحكم المصري لقطاع غزة والحكم الفترات منذ الحكم العثماني, ومن بعده النتداب البري
األردني للضفة الفلسطينية, ثم إدارة جيش الحتالل اإلسرائيلي, حتى قدوم السلطة الوطنية 

وقد تم العمل بموجب هذه القوانين حتى تاريخ وصول السلطة بعد اتفاقية أوسلو,  .الفلسطينية
ورئيس منظمة التحرير  "ابينإسحاق ر "وقع رئيس وزراء إسرائيل  0992مبرسبت02وفي 

في واشنطن إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت والذي  ,"ياسر عرفات" الفلسطينية
فتم تسليم  ,ينص على قيام حكم ذاتي انتقالي لفترة خمس سنوات إلى أن يتم تحقيق تسوية دائمة

من قطاع غزة إلى السلطة % 61مناطق صغيرة منعزلة عن بعضها من الضفة الغربية, وحوالي 
 (.3112منصور, ) الفلسطينية

حيث قام المجلس التشريعي الفلسطيني بتعديل بعض تم تحديث هذه القوانين  اتفاقية أوسلووبعد 
صدار قوانين جديدة مركز المعلومات ) هذه القوانين, ولزال يقوم بتعديل بعض القوانين وا 

 .(2006الفلسطيني, 

, السلطةمؤسسات والمواصالت تتبع مجلس الوزراء وهي جزء هام من ن وزارة النقل أحيث و 
كان لبد من التقديم لعمل الوزارة وتنظيمها الداخلي باإلطار التاريخي للسلطة التي تعمل من 

 .خاللها
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 وزارة النقل والمواصالتنبذة عن : ثانيا 

ل والمواصالت, ومنذ , وتمحورت رسالة وزارة النق0994تأسست وزارة النقل والمواصالت عام 
وسعت . تأسيسها, حول تطوير وتنظيم ورسم سياسات قطاع النقل والمواصالت في فلسطين

الوزارة جاهدة إلى إحداث تكامل بين وسائل النقل البرى والجوى والبحري, وتطوير البنية التحتية 
الركيزة , حيث يعتبر وجود نظام نقل فلسطيني فعال ,الالزمة لتنمية القتصاد الفلسطيني

األساسية في التنمية القتصادية والجتماعية, كونه يحقق الربط والتواصل بين كافة المناطق 
الفلسطينية والتجمعات السكانية, ويسهم في تعزيز فرص التنمية والستثمار, كما يسهل حركة 

لى فلسطين وبالتالي يختزل الزمن ويقلل الكلفة د شهد قطاع وق. الناس والبضائع والمعدات من وا 
النقل والمواصالت الفلسطيني نمواا ملحوظاا منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية, بعد أن عانى 

 . سنوات طويلة من اإلهمال الشديد بسبب الحتالل وسياساته التدميرية

 وعملت السلطة الوطنية الفلسطينية على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع لالرتقاء بهذا القطاع,
بما يتناسب مع دوره في التنمية القتصادية, وذلك من خالل إعادة تأهيل وتطوير شبكات النقل 

, كم 4205لوطنية الفلسطينية حوالي والمواصالت القائمة والتي كان طولها قبل تشكل السلطة ا
وزارة النقل ) كم 8201بعد خمس سنوات من قيام السلطة   0999والتي بلغت مع نهاية عام 

 (.9ص 3100-3119الخطة اإلستراتيجية عام  -واصالتوالم

شبكات وآليات ربط جديدة مثل إنشاء وتجهيز مطار عرفات الدولي بتكلفة  ت الوزارةواستحدث
والعمل على إنشاء مبنى قرية الشحن الجوى عبر سلطة الطيران  ,مليون دولر 011تفوق 

ت والخطط والتصاميم الضرورية إلنشاء مليون دولر, جميع الدراسا 21المدني بتكلفة تصل إلى 
 3111مليون دولر والشروع في تنفيذه في يوليو 00المرحلة األولى من ميناء غزة البحري بقيمة 

لر لخدمة عبر سلطة الموانئ البحرية, كذلك تم إنشاء ميناء الصيد بكلفة تقدر بعشرة مليون دو 
ة قطاع النقل والمواصالت في إجمالي ونجم عن ذلك ارتفاع مساهم, وسائط اإلبحار المحلية

, إضافة إلى استيعاب قوى عاملة جديدة حيث سجل %4الناتج المحلي حيث بلغت نسبته 
بلغ معدل أيام و  ,بالمقارنة مع القطاعات القتصادية األخرى 3111ارتفاعاا في معدله في العام 

 .القتصادية من نفس العاميوم لمجموع القطاعات   33.0يوم, مقارنة مع 34.4العمل الشهرية 
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ولكن قطاع النقل والمواصالت كغيره من القطاعات القتصادية والخدماتية ما لبث وأن شهد 
وذلك نتيجة  ,تدهوراا حاداا وتكبد خسائر فادحة مباشرة وغير مباشرة تقدر بماليين الدولرات

وحتى  9/3111ي منذ الممارسات اإلسرائيلية الموجهة ضد الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطن
وتعطيل حركة , قطاع غزة المفروض على والبحري , ومنها اإلغالق والحصار البري والجوياليوم

األفراد والبضائع بين شطري الوطن ومع إسرائيل والدول العربية المجاورة, وتدمير منشآت ومرافق 
اع النقل األمر الذي أدى إلى انخفاض مساهمة قط, شبكات الطرق والميناء والمطار

حيث بلغت قيمة التراجع السنوي أكثر  ,58%والمواصالت في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
 .مليون دولر أمريكي 005من 

 لتها , والتي جاءت طموحة,من هذا الوضع ومن التطورات المتسارعة حددت الوزارة رسا وانطالقاا 
متكامل متعدد األنماط والوسائط,  إلى نظام نقل بالنهوض بصناعة النقل والمواصالت وصولا 

يسهم في دفع عجلة القتصاد الفلسطيني, ويقدم أفضل الخدمات, في مجال نقل األفراد أو 
البضائع لقطاعات النقل البري والبحري والجوي, وذلك من خالل أداء الدور المتخصص للوزارة, 

القطاعات, وارتباطها بباقي في إطار تكاملي شامل لجميع المهمات والمسؤوليات المنوطة بهذه 
القطاعات التي تشكل العصب الرئيسي لحركة القتصاد الوطني, بأعلى درجات التنسيق 
والتعاون على جميع المستويات المحلية والدولية الحكومية وغير الحكومية, وخلق المناخات 

 .ل بكافة أشكالهالستثمارية المالئمة واعتماد نظام الخصخصة وتشجيع الستثمار في مجال النق

 رؤية الوزارة: ثالثا 

وزارة النقل ) نظام نقل متعدد األنماط والوسائلالنهوض بصناعة النقل والمواصالت وصولا إلى 
 .(0ص 3104الخطة اإلستراتيجية عام  -والمواصالت

 رسالة الوزارة: رابعا 

ألنماط والوسائط يسهم النهوض بصناعة النقل والمواصالت وصولا إلى نظام نقل متكامل متعدد ا
ويقدم أفضل الخدمات في مجال نقل األفراد أو البضائع  ,في دفع عجلة القتصاد الفلسطيني

وذلك من خالل أداء الدور المتخصص للوزارة في إطار  ,لقطاعات النقل البري والبحري والجوي
ا بباقي القطاعات وارتباطه ,تكاملي شامل لجميع المهمات والمسئوليات المنوطة بهذه القطاعات
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بأعلى درجات التنسيق والتعاون على  ,التي تشكل العصب الرئيسي لحركة القتصاد الوطني
وخلق المناخات الستثمارية  ,جميع المستويات المحلية والدولية الحكومية وغير الحكومية

ارة النقل وز )المالئمة واعتماد نظام الخصخصة وتشجيع الستثمار في مجال النقل بكافة أشكاله 
 .(0ص 3100-3104الخطة اإلستراتيجية عام  -والمواصالت

 مهام الوزارة ووظيفتها: خامسا 

 (http://www.mot.ps): تقوم الوزارة بالعديد من المهام نذكرها هنا وهي

و  ,وضع خطة شاملة إلعادة بناء البنية التحتية لقطاع النقل البري والبحري والجوي .0
 . تصة المتابعة البرامج والمشاريع المتعلقة بهذا القطاعالتنسيق مع الجهات المخ

إعداد القوانين واألنظمة والتعليمات التي تنظم قطاعات النقل المختلفة والهيئات التابعة  .3
 . للوزارة

والتنسيق مع كافة الجهات  ,اإلشراف على كافة قطاعات النقل البري والبحري والجوي .2
تقديم أفضل خدمة للمواطنين و يحافظ على سالمة الحكومية وغير الحكومية بما يحقق 

 . األرواح والممتلكات

إعداد وتنظيم اتفاقيات النقل بين وزارة النقل والمواصالت وشركات القطاع الخاص بما  .4
 . ودولياا  يضمن تشغيل هذا القطاع محلياا 

ووضع  ,تتولى وزارة النقل والمواصالت إجراء المسوحات الالزمة لشبكات الطرق البرية .5
نشائها ,المعايير والمواصفات الالزمة لتطويرها  ,والمشاركة واإلشراف الالزم لصيانتها وا 

 . واإلشراف على تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة

وتتولى تنظيمها  ,تشرف وزارة النقل والمواصالت على جميع وسائط النقل الحكومي .6
 . تهاوتشغيلها وصيانتها ومتابع
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 ,والدينموميترات ,وقطع الغيار ,والكراجات ,والسائقين ,تنظيم إصدار تراخيص المركبات .0
 ,ومكاتب السفريات ,وشركات التأجير ,ومراكز التدريب ,والمعاهد ,ومدارس تعليم السياقة
 . واستيفاء الرسوم عن جميع أنواع التراخيص المختلفة ,ومعارض السيارات

برية وتحديث آليات العمل فيها وتبسيط إجراءاتها وتنظيم العمل النهوض بعمل المعابر ال .8
 . والعاملين فيها

ترسيخ جذور و بناء العالقات الوطيدة مع الدول المجاورة والمنظمات اإلقليمية والدولية  .9
من خالل توقيع التفاقيات الثنائية معها واإلشراف على تنفيذها بما يسهل  ,هذه العالقات

 .لبضائع من و إلى األراضي الفلسطينيةحركة األفراد و ا

 األهداف العامة للوزارة: سادسا 

وقد حددت الوزارة مجموعة من األهداف العامة التي تمكنها من الوصول إلى تحقيق تلك 
 (http://www.mot.ps) :ومن أهمها ,الرسالة

 .طةرفع مساهمة قطاع النقل والمواصالت في القتصاد الفلسطيني وفي إيرادات السل .0

تحسين نظام النقل القائم بما يلبى احتياجات المرحلة الراهنة ويخدم متطلبات تنميتها  .3
 .على المدى الطويل

 .النهوض باألمان والسالمة المرورية على الطرق .2

 .تحسين وتطوير أنظمة المرور والخدمة على الطرق .4

 .دراسة آليات وفرص الربط الوطني واإلقليمي والدولي .5

خطط ودراسات لربط جميع محافظات الوطن خاصة المحافظات العمل على تطوير  .6
 .الشمالية بالجنوبية

جراء العتداءات  ,مر في قطاع النقل والمواصالتد   الشروع في إعادة إعمار ما .0
 .اإلسرائيلية المتتالية
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نى من خالل توفير ب   ,العمل على تهيئة المناخ الستثماري للمستثمر المحلي واألجنبي .8
 .والمواصالت المؤسساتية والتحتيةقطاع النقل 

تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة النقل والمواصالت والقطاع الخاص والمنظمات األهلية  .9
 .للنهوض بقطاع النقل والمواصالت ,ومؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة

طال ,إعداد وتطوير برامج التوعية الخاصة باألمان والسالمة المرورية على الطرق .01 ق وا 
 .المجلس األعلى للسالمة المرورية

انطلقت الرسالة السابقة من فلسفة وتوجه يستند إلى قيام الوزارة بالتعاون مع شركاءها وبالتنسيق 
ومن خالل عملية التخطيط الحالية تبنت الوزارة فلسفة  ,معهم على توفير وتقديم الخدمات مباشرة

ودورها يرتكز على التخطيط والمراقبة واألشراف  ,رةيعتمد على أن أساس عمل الوزا مغايراا  ونهجاا 
على تقديم الخدمات لضمان نوعية متميزة من الخدمات, تاركة تقديم الخدمات للقطاع الخاص أو 

فعلى سبيل المثال ترى الوزارة في خطتها اإلستراتيجية الجديدة أن الترخيص, . لهيئات جديدة
, يجب أن يكون من مسؤولية سلطة مستقلة, تسمى والذي يشكل الجزء الرئيس من عمل الوزارة

, تكون مجهزة بتقنيات تكنولوجية متطورة, يحكمها قانون وتقوم بدورها التنفيذي "سلطة الترخيص"
مع ودوائر السير, ووزارة الداخلية, كما يجب ربط الترخيص مع المحاكم, والشرطة,  ,والتنظيمي

 .كل الجهات األخرى ذات العالقة

 :تولى القيام باألمور التاليةي, وهي جسم تنظيمي "هيئة النقل العام"شكيل جسم جديد هو كما يتم ت
 (9ص 3100-3119الخطة اإلستراتيجية عام  -وزارة النقل والمواصالت)

 .إجراء المسوحات الالزمة لقطاع النقل العام الحالي في فلسطين .0

تحسين كفاءة وتطوير خدمات النقل إعداد الدراسات التحليلية الفنية والقتصادية الالزمة ل .3
 .العام

 .وضع المواصفات الفنية لوسائط ووسائل النقل العام .2

 .إصدار التراخيص الالزمة لألفراد والشركات في مجالت النقل العام .4
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 .تلبية متطلبات ذوي الحتياجات الخاصة في كل ما يتعلق بقطاع النقل العام .5

 .تنفيذ السياسات العامة للنقل العام .6

 تماد الشركات الخاصة والمتخصصة بنقل الركاب والبضائع اع .7

 

 تمع المستفيدة من خدمات الوزارةشرائح المج: سابعا 

متلقي  -العاملين في قطاع الصيد البحري -مات النقل البري والجوي والبحريالعاملين في خد
اع النقل العاملين في قط -العاملين في قطاع النقل العمومي -خدمات الوزارة من الجمهور

المؤسسات  -الخ..غيارالعاملين في القطاع التجاري من مستوردين للمركبات وقطع ال -الخاص
وزارة النقل ) حكومية ذات عالقة في عمل الوزارةمؤسسات  -الخاصة  لتعليم السياقة

 .(9ص 3100-3119الخطة اإلستراتيجية عام  -والمواصالت

 

 :ملخص المبحث الثاني

حيث  الفلسطينية والمواصالت النقل وزارةث الثاني من دراسته للحديث عن خصص الباحث المبح
إذ بدأ المبحث بالحديث عن نشأة السلطة الوطنية , بدأ عموماا ثم خصص فيما تال ذلك

 .تحدث باختصار عن جهازها التنفيذيثم , الفلسطينية من الناحية التاريخية

, الوزارة رؤية: وذلك عبر عدة عناوين رئيسية صالتوالموا النقلفصلنا الحديث حول وزارة  وأخيراا 
 من المستفيدة المجتمع شرائح, للوزارة العامة األهداف, ووظيفتها الوزارة مهام, الوزارة رسالة

 .سابقون وزراء, الوزارة خدمات
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 المبحث الثالث

 الدراسات السابقة

 

 مقدمة 

 الفلسطينيةالدراسات : أول 

 ت العربيةالدراسا: ثانيا 

 األجنبيةالدراسات : ثالثا 

 ى الدراسات السابقةالتعقيب عل 

 ملخص المبحث الثالث 
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 المبحث الثالث

 الدراسات السابقة

 مقدمة

بقصد وذلك , ل الدراسة عبر أدبيات اإلدارة المختلفةايهدف هذا الفصل لطرح ما تم بحثه في مج
وكذلك الستفادة , تالف في النتائج واألدواتودراسة التشابه والخ, ونالستفادة مما قدمه الباحث

من خالل وتم ذلك , من هذه الدراسات في تطوير بحثنا بهدف الوصول إلى أدق النتائج الممكنة
وقد اتبع الباحث , (األجنبيةوالدراسات , والدراسات العربية, الدراسات الفلسطينية)ثالث محاور 

ناول أهم األهداف والمنهج وأهم النتائج حيث ت, نمطاا موحداا في عرضه لهذه الدراسات
 .  مرتباا الدراسات من األحدث إلى األقدم, والتوصيات لكل دراسة قدر استطاعته

 الفلسطينيةالدراسات : أول

 :بعنوان( 2111العالول، )دراسة -1

محافظات قطاع  في الزبائن نظر وجهة من جوال شركة تقدمها التي الخدمات جودة قياس"
 "غزة

في  الزبائن نظر وجهة من جوال شركة تقدمها التي الخدمات جودة قياس" إلى الدراسة هذه هدفت
  .SERVQUALالقياس  نموذج باستخدام الفجوة نظرية إلى استنادا غزة وذلك قطاع محافظات

 من البيانات جمع تم وقد الدراسة, فرضيات لختبار التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم وقد
 مشترك, 700000 حوالي الدراسة مجتمع بلغ حيث الغرض, لهذا تصميمها تم نةخالل استبا

 الدراسة عينة على استبانة 800 توزيع تم حيث العشوائية, الطبقية العينة طريقة واستخدم الباحث
  %.84   استرداد بنسبة صالحة استبانة 672 على تم الحصول وقد

 إلى يصل ل أنه إل وجيدا إيجابيا الفعلية الخدمات لجودة الزبائن تقييم أن إلى الدراسة وخلصت
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 الشركة, من المقدمة الخدمات جودة وتطوير لتحسين فرص هناك أن يعني مما توقعاتهم, مستوى
 األبعاد يليه الشبكة جودة لبعد أكبر نسبية أهمية يعطون الزبائن أن إلى الدراسة نتائج كما أشارت
 .)الستجابة,األمان والتعاطف, العتمادية ملموسة,ال الجوانب ( الترتيب التالية على

بدرجات  الديموغرافية للعوامل إلى تعزى الستجابة في فروقات توجد أنه إلى الدراسة توصلت كما
طبيعة )التي تقدمها شركة جوال تعزى الى  للخدمات الزبائن قبل من المدركة الجودة حول متفاوتة
 .الترتيب على )الجنس العلمي, المؤهل ة,اإلقام مكان العمر, الدخل, العمل,

 الخدمات جودة مستوى ورفع تعزيز شأنها من كان التي التوصيات ببعض الدراسة خرجت وقد
 وعلى جهة من والفائدة بالمنفعة بها والعاملين الشركة على يعود بما جوال شركة من المقدمة
 الحلول إيجاد على العمل :همهاأ ومن أخرى, جهة من الشركة خدمات من والمستفيدين الزبائن
 توضيح وكذلك جوال, لشركة التابعة اإلرسال ومحطات الشبكة مستوى تدني لمعالجة الفورية
عالم  على الخانق الحصار ظل في جوال شركة تواجه التي والتحديات بالمعيقات الزبائن وا 

 .غزة قطاع محافظات

 :بعنوان( 2111جراد،)دراسة  -2

 الصحة وزارة في الصيدلنية الرعاية لتحسين الشاملة الجودة مبادئ تطبيق إمكانية

 غزة قطاع في الفلسطينية

 الصيدلنية الرعاية لتحسين الشاملة الجودة مبادئ تطبيق إمكانية دراسة إلى الدراسة هذه هدفت
في  الشاملة الجودة دور على التعرف إلى باإلضافة , غزة قطاع في الفلسطينية الصحة وزارة في
 .بالوزارة الصيدلنية الرعاية أداء سينتح

 اختبار أجل من الدراسة متغيرات لدراسة استبانة تصميم تم الدراسة هذه أهداف ولتحقيق
 العامة اإلدارة من كل في العاملين الصيادلة جميع من الدراسة مجتمع يتكون بحيث , الفرضيات
 , الصحة وزارة في للصيدلة العامة ارةواإلد , للمستشفيات العامة واإلدارة , األولية للرعاية
أي  جميعاا  استردادها وتم , الدراسة عينة على استبانة توزيع تم حيث صيدلي, ( 225 ) وعددهم
 لتطبيق اإلمكانات تمتلك الفلسطينية الصحة وزارة أن إلى الدراسة توصلت وقد. 100 % بنسبة
 لسياساتوا المستمر, والتحسين , الزبائن على التركيز( وهي الشاملة الجودة مبادئ بعض

 )والستراتيجيات
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 تتمثل والتي الدراسة متغيرات باقي تطبيق تستطيع ل بينما متفاوتة, ايجابية ومستويات بدرجات
 الدراسة توصلت كما(.اإلدارية والنظم وتمكينهم, العاملين شراكوا بالجودة, العليا اإلدارة التزام( يف

 اعتمادها تم التي الشاملة الجودة متغيرات جميع بين حصائيةإ دللة ذات عالقة وجود إلى
 .بالوزارة الصيدلنية الرعاية وتحسين

 نظام بتطبيق الوزارة اهتمام ضرورة : أهمها من كان توصيات عدة الدراسة استخلصت وقد
 مبادئ جميع لتطبيق والبشرية المادية اإلمكانات توفير على العمل وضرورة الشاملة, الجودة

 القرارات اتخاذ في العاملين إشراك وضرورة بالجودة, العليا اإلدارة التزام وضرورة الشاملة, لجودةا
 صيدلنية خدمة تقديم أجل من اإلدارية العمليات تحسين على العمل ضرورة مع بالجودة المتعلقة
 الجودةب الخدمات تقديم من تسهل مرنة إدارية نظم إيجاد ضرورة وخيراا  أ عالية, جودة ذات

 .المطلوبتين والسرعة
 

 :بعنوان( 2111،أبو رحمة )دراسة  -3

شركة التصالت  -دراسة حالة-(التسويق الكلي)متطلبات تطبيق ادارة الجودة التسويقية 
 (جوال)الخلوية الفلسطينية

 -التسويق المتكامل) هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى امكانية تطبيق ادارة الجودة التسويقية
في شركة التصالت الخلوية ( التسويق بالعالقات-التسويق المجتمعي-لتسويق الداخليا

 .في قطاع غزة( جوال)الفلسطينية 

وقد تم استحدام المنهج الوصفي التحليلي لختبار فرضيات الدراسة, وقد تم جمع البيانات من 
ا ما بين موظفا اداري 051خالل استبانة تم تصميمها لهذا الغرض , حيث بلغ مجتمع الدراسة 

 .اداري, مراقب , مشرف , ورئيس قسم مدير, 

استبانة  051واستخدم الباحث اسلوب الحصر الشامل لصغر حجم مجتمع العينة حيث تم توزيع 
 %.81.4وكانت نسبة السترداد 

وخلصت الدراسة الى ان متطلبات ادارة الجودة التسويقية متوفرة  في شركة التصالت الخلوية 
 %.80.0بقطاع غزة بنسبة ( جوال)لفلسطينية ا
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كما توصلت الدراسة الى انه ل يوجد فروق ذات دللة احصائية في مدى تطبيق متطلبات ادارة 
الجنس , الخبرة , المؤهل العلمي , العمر , "الجودة التسويقية تعزى للمتغيرات الديمغرافية 

 "المسمى الداري

التي كام من شأنها تعزيز ورفع مستوى تطبيق متطلبات  وقد خرجت الدراسة ببعض التوصيات
ادارة الجودة التسويقية بما يعود على الشركة والعاملين بها المنفعة والفائدة من جهة وعلى الزبائن 

 :والمستفيدين من خدمة الشركة من جهة اخرى ومن أهمها

, سال وتحسين جودتهاالعمل الدؤوب والمتواصل لمعالجة الضعف التي تعاني منه محطات الر 
وتعزيز السم التجاري والسمعة الطيبة لشركة جوال في المجتمع والتذكير الدائم لزبائنها بانها 
شركة وطنية رائدة في مجال التصالت الالسلكية والحفاظ على مستوى المصداقية التي تتمتع 

 .بها أمام زبائنها والتركيز على تحسينها باستمرار

 : بعنوان، (2118،العاجز)دراسة  -4

 "تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات اإلقراض النسائية في قطاع غزة ىمد"

قد هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات و 
 م في حل أحداإلقراض النسائية في قطاع غزة, و ذلك من وجهة نظر العاملين فيها, بما يساه

راض النسائية العاملة في , و قد توصلت الدراسة إلى أن مؤسسات اإلقالمشكالت القتصادية
فقد كان أعلى  ,مستويات متفاوتةارة الجودة بشكل إيجابي بدرجات و ة قد طبقت ركائز إدقطاع غز 

ثم تاله التركيز على  ,التكنولوجية للمنافسةتركيز على الحتياجات اإلدارية و مستوى تطبيق ال
, فالتركيز على تلبية احتياجات العاملين والذي يعتبر ى تحسين العملياتالعميل ثم التركيز عل

, وأيضا طبقت مؤسسات اإلقراض النسائية العاملة في قطاع غزة ركائز إدارة تطبيق مستوى ىأدن
, أكبر في مقابل تحقيق نتائج أقل الجودة الشاملة بطريقة غير منظمة مما جعلها تبذل مجهوداا 

كما أن المؤسسة تشجع أي مبادرة لتحسين األداء وتستجيب بصورة سريعة للتغيرات في البيئة 
, كما أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات اإلقراض النسائية العاملة في قطاع المحيطة

وكفاءة  ,واإلنتاجية ,الربحية: المتمثل فيشكل إيجابي على األداء المؤسسي و غزة يؤثر ب
 .الخدمات المقدمة لهم نمستوى رضا العمالء عو  ,غيلالتش
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 : بعنوان، (2117بركات،)دراسة  -5

دة في البنوك العاملة في واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في ظل الثقافة التنظيمية السائ"
 "ةقطاع غز 

افة قد هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة في ظل الثقو 
العميل, تلبية  :متمثلة في التركيز على ,التنظيمية السائدة في البنوك العاملة في قطاع غزة

د توصلت قو . , والحتياجات اإلدارية والتكنولوجية للمنافسةلياتاحتياجات العاملين, تحسين العم
ع غزة المصارف العاملة في قطا ىأن هناك تبني واضح لد: من أهمهاالدراسة إلى عدة نتائج و 

قد طبقت هذه األبعاد و  ,ظل الثقافة التنظيمية السائدة لتطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة في
التكنولوجية تركيز على الحتياجات اإلدارية و تطبيق هو ال ىأعلى مستو  انبدرجات متفاوتة فقد ك

التصال الفعال  ىالقدرة علك من خالل التخطيط الستراتيجي واستمرارية التحسين و ذلو  ,للمنافسة
 .مع القدرة علي قياس جودة األداء في تقديم الخدمة

 

 :بعنوان، (2116األغا،)دراسة -6

 "الجودة الشاملة وطرق إبداعها بالقطاع الصحي الفلسطيني"

إلى قياس مدى تطبيق برنامج الجودة في القطاع الصحي الفلسطيني من ناحية الدراسة هدفت 
, كما ركزت ائد التي يمكن تحقيقها من تطبيق برنامج تطوير الجودةاقتصادية, والعالقة بين الفو 

بإدخال المعدات والتقنيات الطبية  ,الجودة كأداة لتحسين نوعية الخدمة المقدمة على تطوير
وعلى إعداد وتدريب  ,وتهيئة الكوادر الصحية واإلدارية من حملة الشهادات العلمية ,الحديثة

صحي يقدم للمنتفعين أو ى يتم الوصول إلى أفضل مستوى أداء حت ,مقدمي الخدمات المساعدة
ي مبادئ تتمثل في الكفاءة الفنية, سهولة الحصول على الخدمات, , من خالل تبنالمراجعين
حيث تم اختيار عينة  ., الكفاءة باستخدام الموارد والستمراريةين األفراد, العالقات بالفاعلية

سه ر العدد نفي, وكذلك اختدة على مراكز الخدمة الصحيةمترد حالة 001عشوائية تكونت من 
, وقد توصلت الدراسة إلى أن طول متوسط النتظار قبل ربعد تطبيق المشروع بثالثة شهو 

على حالة المريض الصحية, كما أن المدة الزمنية  تطبيق مشروع الجودة الشاملة ينعكس سلباا 
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بالمقارنة مع  وع الجودة الشاملة قليلة جداا التي يقضيها المريض مع الممرض قبل تطبيق مشر 
 .ليتلقى المريض خدمته بالكامل مما ينعكس على نوعية الخدمة المقدمة الوقت المعياري

 

 :، بعنوان(2116الدقي،)دراسة  -7

 "واقع إدارة الجودة الشاملة في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة"

قع تطبيق معايير وركائز إدارة الجودة الشاملة في وزارات تهدف هذه الدراسة للكشف عن وا
ى مستوى الوعي لدى العاملين فيها, السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة, والتعرف عل

المعوقات التي تحول دون تطبيقها من خالل أراء عينة الدراسة ى تطبيقهم وممارستهم لها, و مدو 
المجموع الكلي لمجتمع  الذي يمثلو  موظفاا  2262بين  م اختيارهم منت ,موظفاا 421البالغة 
ومن أهم النتائج التي تم توصل . المتمثلة في العاملين في المستويات اإلدارية العلياو  ,الدراسة

 :إليها ما يلي

 وجود قناعة ورغبة قوية لدى اإلدارة العليا لتطبيق إدارة الجودة الشاملة. 
  ملين حول عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملةوجود نقص في مستوى الوعي لدي العا. 
   التوجه العام نحو مشاركة العاملين كان ضعيفاا. 
 عدم توفر اإلمكانيات المادية الالزمة. 
   طويلة المدى لتطبيق إدارة الجودة الشاملة حيث أن التطبيق  إستراتيجيةعدم وجود خطة

  .جزئي بهدف عمليات اإلصالح
 

 

 :قة قدمت التوصيات التاليةو في ضوء النتائج الساب

يجاد الحلول لتجنبهادراسة معوقات تطبيق المفهوم و  وتطوير نظام اتصال سواء بين المستويات  ,ا 
يسرع عملية تطوير نظام معلومات محوسب يسهل و و  ,لفة أو بين اإلدارة و العمالءاإلدارية المخت

عداد و تنفيذ برامج توعية  باألفكار والفوائد المتوقعة موجهة صنع القرار في الوقت المناسب, وا 
 .لكافة المستويات
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 : بعنوان، (2114الكحلوت،)دراسة  -8

العوامل المؤثرة على استمرارية أنشطة الجودة الشاملة في مستشفيات الصحة الفلسطينية في "
 "قطاع غزة

ل هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة الجودة الشاملة في قطاع الصحة, من خال
التي تم تطوير بعض العمليات واألنشطة الخدمية في بعض  ,التعرف على واقع المستشفيات

وكذلك . ضمن مشروع لتطوير الجودة وبتمويل البنك الدولي في مؤسسات وزارة الصحة ,أقسامها
التعرف على العوامل التي أثرت على استمرارية عمليات وأنشطة تطوير الجودة في هذه 

لك من خالل تحليل العالقة ما بين بعض متغيرات نظام إدارة الجودة الشاملة, وذ ,المستشفيات
 .ونجاح واستمرارية عمليات تطوير الجودة في هذه المستشفيات

تدني درجة استخدام األسلوب العلمي  :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها
وعدم كفاية الحوافز  ,التي شملتها الدراسة في قياس مؤشرات تحسين الجودة الشاملة في األقسام
وتدني درجة التزام اإلدارة العليا بعمليات  ,بشقيها المادي والمعنوي من وجهة نظر المستطلعين

التحسين والتطوير بشكل خاص, وبأنشطة الجودة الشاملة بشكل عام في المستشفيات التي 
لدى المستطلعين, باإلضافة إلى انخفاض وعدم وجود ثقافة موحدة حول الجودة  ,شملتها الدراسة

 . مستوى فهم العاملين لمفهوم وفلسفة أنشطة الجودة الشاملة

كما بينت النتائج غياب العديد من مقومات عملية تطبيق الجودة, ومنها عدم وجود إستراتيجية 
داف وممارسة, عدم وجود خطط أو أه دائمة واضحة, ضعف الجهود المبذولة لنشر الجودة شعاراا 

باإلضافة إلى نتائج أخرى تتعلق بأثر التدريب وعامل الخبرة في فهم فلسفة الجودة  .واضحة
 .وكذلك عامل الحجم والتخصص بالنسبة للمستشفى

س على إيجاد ضرورة العمل بشكل مخطط ومدرو : وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات من أهمها
صحية بالبيانات الخاصة بقياس األداء قوم بتزويد كافة المؤسسات الي ,نظام معلومات متقدم

 .وتدريب العاملين على استخدامها وتحليلها بطرق إحصائية
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إعادة النظر في أنظمة الحوافز المتبعة, وتفعيل دور اإلدارة العليا, وضرورة تبني وكذلك ضرورة 
ل تهدف إلى نشر ثقافة وفلسفة ومفاهيم الجودة الشاملة في ك ,خطة عمل إستراتيجية شاملة

 .مؤسساتها

 :بعنوان، (2113المصري،)دراسة  -9

 "تطبيق مبادئ و أدوات إدارة الجودة في البنوك في فلسطين  ىمد"

و قد هدفت هذه الدراسة إلى تطوير أنموذج إلدارة الجودة الشاملة للمؤسسات المصرفية 
إدارات  ذلك من خالل قياس مدى تبنيو  ,ينية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزةالفلسط

ثاره آتطبيق هذا المفهوم الحديث و  ىمن ثم قياس مدو  ,المصارف لمفهوم إدارة الجودة الشاملة
قياس  ىباإلضافة إل ,(كفاءة التشغيل نتاجية,اإل الربحية,)على األداء المؤسسي المتمثل في 

إلدارة , و بالتالي يتم تطوير أنموذج عن الخدمات المصرفية المقدمة لهممستوى رضا العمالء 
أن إدارات المصارف العاملة في الضفة الغربية : الجودة الشاملة, وقد توصلت الدراسة إلى

, وقد خلصت (تنظيميةالثقافة ال)أبعاد إدارة الجودة الشاملة قطاع غزة تتبني مفهوم مبادئ و و 
الضفة  صارف العاملة فينه توجد عالقة طرديه بين الثقافة التنظيمية إلدارات المأالدراسة إلى 

 .تبني مبادئ وأدوات وأبعاد إدارة الجودة الشاملةو قطاع غزة الغربية و 

 :بعنوان، (2112عبد اللطيف، )دراسة  -11

 "ؤسسات الخدماتية غير الحكومية في فلسطينتقييم تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الم"

إدارة الجودة الشاملة, التعرف على العوامل التي تؤثر على ممارسات وركائز  إلىهدفت الدراسة 
والتعرف على مدى الفروق والنحرافات في تطبيق هذا النظام, إضافة إلى وضع تصور آللية 

كيف مراعية فيه نقاط الضعف والقوة و  ,إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الخدماتية الفلسطينية
ه الدراسة فقد تم تناول ولتحقيق أهداف هذ ,في السوق المحلي الفلسطيني الميزةيخدم تطور هذه 
مؤسسة خدماتية فلسطينية من خالل تعبئة الستبانة من قبل اإلدارة العليا ( 33)عينة مختارة من 
 . في هذه المؤسسات
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ية في اتخاذ أظهرت الدراسة نتائج ذات دللة هامة تركزت في عدم استخدام األساليب الكم
من  %61م إدارة خاصة بالجودة, وأن نسبة همن العينة لم يتوفر لدي %83 القرارات, وأن نسبة

المؤسسات لم يشاركوا في دورات تدريبية أو تعريفية في إدارة الجودة الشاملة, كما بينت الدراسة 
أن معايير ضمان الجودة لم تكن ضمن أولويات المؤسسة, وأن الخدمة تنتج دائماا بأخطاء 

مام مؤسسات الخدمات الفلسطينية بالبيئة متنوعة في المرحلة األولى, إضافة إلى ذلك عدم اهت
 : وعلى ضوء هذه النتائج تم الخروج بتوصيات أهمها ما يلي ,والصحة العامة

إعادة هيكلة المؤسسات واستحداث دائرة خاصة بإدارة الجودة الشاملة لمتابعة وضمان إنتاج 
لى نشر وتبني مفهوم إدارة الخدمة الفعالة والمنافسة وفقاا للمعايير اإلدارية العالمية, العمل ع

الجودة الشاملة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من خالل الجامعات, والندوات, 
 . والنشرات التثقيفية وغيرها

 الدراسات العربية: ثانيا

 : بعنوان، (2111، الكبيسيي)دراسة  -1

 "أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في رياض األطفال بدولة قطر"

توجه التربويون نحو وضع معايير , دعوات اإلصالح التربوي في الوطن العربياا من انطالق
مستفيدين من تجارب الدول المتقدمة التي سبقتها في وضع , تضمن إصالح التعليم وتجويده

وتجربة المملكة المتحدة , 0991كتجربة مدينة دترويت في أمريكا عام , معايير للجودة التربوية
 .جربة اليابانية التي تبنت نظام بيت الجودةوالت, 0991عام 

جاءت هذه الدراسة بهدف قياس الجودة في الممارسات اإلدارية واألكاديمية لرياض األطفال في و 
: للتعليم بعنوان األعلىخاصة بعد إدخال مبادرة تطوير التعليم والتي أطلقها المجلس , دولة قطر

وتكونت العينة الدراسية من , تقلة في دولة قطروظهور المدارس المس, "تعلم لمرحلة جديدة"
النهضة المستقلة " وهي روضة , إحدى الرياض التعليمية والتي تطبق مبادرة التعليم الجديدة

وقد قامت , صفوف لمستوى التمهيدي 6و, صفوف لمستوى الروضة 6والتي تضم " للبنات
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روضة تعليمية  05والتي يبلغ عددها , في مدينة الدوحة األطفالالباحثة بزيارة ميدانية لرياض 
 .حكومية وخاصة

 : أهمهامن وقد انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات 

 الدعوة إلى توفير متطلبات الجودة كماا وكيفاا على مستوى المدارس. 

 نشر ثقافة الجودة بين كافة المؤسسات التربوية. 

 إعداد كادر مهني حسب مفاهيم الجودة الشاملة. 

 :، بعنوان( 2116السالم، العالونة، )دراسة -2

 "تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في الشركات األردنية لصناعة البرمجيات"

التزام اإلدارة العليا ) هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق عناصر الجودة الشاملة 
ب والتعليم, رسمية بالجودة, أهداف وسياسات خاصة بالجودة, نظام الحوافز والمكافآت, التدري

التحليل والتصميم, اإلدارة بناء على الحقائق, السيطرة على العمليات, مشاركة الموردين, 
وأثرها على مستوى جودة البرمجيات في الشركات األردنية  ,(المشاركة وتفويض الصالحيات

ردنية لصناعة البرمجيات, وكذلك التعرف على طبيعة العالقة بين عناصر إدارة الشركات األ
. لصناعة البرمجيات, وكذلك التعرف على طبيعة العالقة بين عناصر إدارة ومحاولة تعزيزها

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قام الباحث بتوزيع استبانة على مائة مدير يعملون في تطوير 
أن تطبيق وممارسة عناصر إدارة الجودة  :البرامج, وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

لشاملة يتم بدرجة عالية لكل من التزام اإلدارة العليا بالجودة, ومشاركة العمالء, وبدرجة متوسطة ا
بالنسبة لتطبيق بقية العناصر, وأظهرت النتائج وجودة عالقة ذات دللة إحصائية بين جميع 

ا بينت نتائج الدراسة أن هناك  فروقات عناصر إدارة الجودة الشاملة ومستوى جودة البرامج, أيضا
عدد الموظفين, رأس المال, العمر, ) ذات دللة إحصائية بين الخصائص التنظيمية للشركات

ومستوى تطبيق عناصر إدارة الجودة الشاملة, وأن مستوى ( توفر وحدة أو قسم خاص بالجودة
التطبيق يميل لصالح الشركات األكبر من حيث عدد الموظفين ورأس المال ووجود قسم خاص 

وأوصى الباحث بضرورة ترسيخ القناعة لدى اإلدارة العليا والعاملين في كافة المستويات  .بالجودة
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التنظيمية بأهمية إدارة الجودة الشاملة, والفوائد الناجمة عن تطبيقها, ودون اقتناع اإلدارة بأهمية 
 .إدارة الجودة الشاملة فإن أي جهد يبذل وفي أي مستوى كان لن يكتب له النجاح

    :، بعنوان(2114شاهين،) سةدرا -3

 " والمنتج المنظمة نجاح في أنظمتها و الشاملة الجودة إدارة"

 شامل تصور تقديم خالل من الحديثة اإلدارية المفاهيم أهم على التعرف إلى الدراسة تلك هدفت 
 تحديد مع نظمها, أهم على التعرف إلى باإلضافة الشاملة, الجودة إدارة وأسس مفاهيم عن
 واألفراد المنظمة أداء مستوى رفع بغرض ,له المساندة األنظمة وبين المفهوم هذا بين عالقةال

 ممكنة, ةجود بأعلى خدمة أو منتج تقديم في يساعد مما ,األداء هذا في المستمر والتحسين
يجاد  في المتواكبة والتطورات المتالحقة واإلدارية القتصادية للتغيرات استجابة تنافسية مزايا وا 
 على المنظمة مستوى على الجودة ثقافة تشجيع خالل من ,اا وعالمي اا محلي األعمال إدارة بيئة
 ومسؤولية وعمالء, وعاملين, عليا, إدارة: من األساسية عناصره تتكامل ,شامل برنامج شكل

 وقد الدائم, والتفوق التميز أجواء إلى للوصول البعض؛ بعضها مع مستمر, وتحسين جماعية,
 كل في القرار صنع في فيها العاملين ومشاركة المؤسسات في القيادة دور بتعظيم الدراسة أوصت
 واضح بشكل طرحه ثم النظام في والمصارحة الشفافية نهج تشجيع مع والمستويات, المراحل,

 الموردين مع المتبادلة المنفعة ذات العالقات وتنمية وتشجيع واإلدارة, األقسام مستوى على
 .واإلنتاج العمل في كشركاء ومعاملتهم والعمالء

 :، بعنوان( 2114الناظر،) دراسة -4

في الجامعة األردنية في "  مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في األجهزة الحكومية في األردن"
 .األردن

هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مستوى الوعي لمفهوم إدارة الجودة الشاملة للعاملين في 
ومدى ممارستهم وتطبيقهم لها والمعوقات التي تحول دن تطبيقها, وهل هناك  ,الحكومية األجهزة

تعزى للمتغيرات الشاملة الشخصية  ,فروق ذات دللة إحصائية للعاملين في األجهزة الحكومية
وتم اختيار عينة  ,مدة الخدمةوسنوات  ,والمستوى الوظيفي ,والمؤهل العلمي ,المتمثلة بالجنس
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( 440) المكونة من الموظفين العاملين في األجهزة الحكومية في األردن والتي بلغ عددها الدراسة
 .موظفاا وهو المجموع الكلي لمجتمع الدراسة (3980) تم اختيارهم من بين ,موظفاا 

 :توصلت الدراسة للنتائج التالية

فروقات ذات دللة مع وجود  ,وعي العاملين لمفهوم تطبيق إدارة الجودة الشاملة بدرجة كبيرة
في حين كان التوجه لديهم بدرجة متوسطة لتطبيق هذا المفهوم,  ,إحصائية للمؤهالت العلمية

فقد أظهرت  ,وبدرجة مشابهة لتكوين فرق العمل, أما فيما يتعلق بتقدير واحترام العاملين للتطبيق
الغير محدود والمبني كما أظهرت النتائج وجود الدعم  ,نتائج الدراسة وجود توجه متوسط أيضاا 

 .على قناعة اإلدارة العليا من تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة

 :أما أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة فكانت

 عن طريق القيام  ,قيام األجهزة الحكومية بتعريف مفهوم إدارة الجودة الشاملة وأهميته
 .هومببرامج توعية وتدريب الموظفين لتوضيح هذا المف

 ومحاولة إشراكهم بالقرارات  ,ضرورة تبني مفهوم مشاركة العاملين في األجهزة الحكومية
 .التي تتخذها المنظمة

 

 :بعنوان، (2113طراونة،)دراسة  -5

نحو تطبيق إدارة  ،اتجاهات العاملين في المؤسسة العامة للضمان الجتماعي في األردن"
 "الجودة الشاملة

ف على اتجاهات العاملين في المؤسسة العامة للضمان الجتماعي نحو هدفت الدراسة إلى التعر 
الوعي بمفهوم إدارة الجودة الشاملة ودعم  :تطبيق إدارة الجودة الشاملة والمتمثلة بالمجالت اآلتية

, وبناء فرق العمل, وتقدير الموظفين الموظفين اإلدارة العليا, والتركيز على العميل ومشاركة
, والوقوف على أهم المعوقات التي تحول دون تطبيقها في دريب الموظفين وتنميتهمرامهم, وتواحت

لف المستويات وأجريت الدراسة على عينة عشوائية من مخت. المؤسسة العامة للضمان الجتماعي
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توجد اتجاهات ايجابية لدى العاملين في : , وأظهرت الدراسة النتائج اآلتيةاإلدارية والوظيفية
, ل يوجد فروقات املة وعلى أبعادها المختلفة كافةو تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشالمؤسسة نح

والمتمثلة في الجنس, والعمر, والمستوى الوظيفي,  ةالديموغرافيللعوامل  ذات دللة إحصائية تبعاا 
, والمؤهل العلمي نحو إدارة الجودة الشاملة, ويوجد عدد من المعوقات التي والتخصص العلمي

جه تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة والتي كان أهمها عدم وجود أخصائيين في مجال توا
 . إدارة الجودة الشاملة

 

 :، بعنوان(2113 وعباس، هياجنة،)دراسة  -6

أثر تطبيق الجودة في الوصول إلى الميزة التنافسية في المؤسسات الخدمية الحديثة في "
 "األردن

ل مناص منه في ظل  ول إلى الميزة التنافسية التي أصبحت أمراا هدفت الدراسة إلى الوص 
خالل تطبيق مبادئ وذلك من  ,التحديات المتسارعة والمعقدة على الصعيدين المحلي والدولي

, واهتمت الدراسة باإلحاطة في كيفية عملية التغيير في بنية المنظمة الخدمية الجودة الشاملة
جل ذلك فقد تم تناول الموضوع في أ, ومن ناصر الفاعلة وتأثيرهام حركة العوهيكلها من خالل فه

: , والثانيةستراتيجية إزاء التغيير المطلوبتناولت المشكلة اإلدارية واإل: األولى: ثالث نقاط رئيسة
 أوضحت اقتراحاا : , والثالثةالمطلوب من قبل المنظمات الخدميةتناولت كيفية تحقيق التفوق 

  .نمو المنظمة الخدمية وبقائها وموضوع تطبيق الجودةلهيكل العالقة بين 

وذلك من خالل إنشاء عالقة  ,قد اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل القتصادي والمعياريو 
, وضرورة اللتزام في استراتيجيات المنظمات الخدميةوثيقة بين موضوع التغيير المطلوب 

العلمية الضابطة للبحث  لرجوع إلى المصادر, وابأسلوب يسمح بإبداء الرأي بأهداف الجودة
 , ومن خالل طرح المبادئ األساسية التي تناولتها الدراسة والتي تمثلت في إمكانيةوالتحقيق

, والرتقاء بالمستوى النوعي للخدمات المقدمة, والبقاء والنمو تحسين إنتاجية المنظمات الخدمية
 .وتحقيق الربح
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لبد أن يجد صلة  ,اط الوثيق بين هدف المنظمة وطبيعة مخرجاتهاومن نتائج الدراسة أن الرتب
 .إلى المواصفات واإلجراءات المتعلقة في وضع المنظمة التنافسي والخدمات التي تقدمها

 

 :، بعنوان(2112البلبيسي،  و الطراونة)دراسة  -7

جارية في ، و كانت دراسة تطبيقية على المصارف التالجودة الشاملة و األداء المؤسسي"
 "األردن

ن لمفهوم إدارة هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق المصارف التجارية في األرد
اصر مستويات ذلك التطبيق, عالوة على التعرف على طبيعة العالقة بين عنالجودة الشاملة و 

ية, اإلنتاجية, من خالل نسب معدل الربح مقاساا )األداء المؤسسي إدارة الجودة الشاملة ودرجتها و 
 .وأثر الثقافة التنظيمية علي تلك العالقات, (كفاءة التشغيل في تلك المصارف

, قد تم اختيار بعض تلك األبعادالشاملة على العديد من األبعاد و وتشتمل عناصر إدارة الجودة  
املين احتياجات العالعميل, مقابلة  التركيز على :هي بعادتلك األمالءمتها لطبيعة الدراسة و ل
تحفيز العاملين, والتركيز علي تحسين  تأهيل العاملين,مشاركة العاملين, التدريب و ) :تشملو 

 (. إلدارية والتكنولوجية للمنافسينتركيز على الحتياجات االعمليات, ال

ر مفهوم إدارة أن المصارف التجارية في األردن تتبني بشكل عام عناص :نتج عن تلك الدراسةو 
رف لحجم التحديات هذه النتيجة تشير إلى زيادة وعي متخذي القرار في المصاة, و الجودة الشامل
عميل في انتقاء تغير سلوك الو  لعالمية,افي زيادة حدة المنافسة المحلية و المتمثلة التي تواجهها و 

أنه بالرغم من تطبيق المصارف التجارية في األردن لجميع عناصر إدارة الخدمة األفضل, و 
 .مستويات متفاوتةاملة إل أنها طبقت بدرجات و الش الجودة

قد أوصت الدراسة بضرورة التركيز على تطبيق مفهوم الجودة الشاملة من قبل المصارف و  
 شامالا  ا  باعتباره نظاما إداري يح أهمية التعامل مع هذا المفهومكذلك توضو  ,نالتجارية في األرد

 ,يادة كل من ربحية هذه المنظماتز و  ,ألعماليعمل على تقليل التكاليف الناتجة من إعادة ا
نتاجيتهاو   .ا 
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  :، بعنوان(2112 علي،) دراسة -8

أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على أداء المنظمات الصناعية العاملة في المناطق المؤهلة "
 "صناعياا 

وأثرها  ,ملةالتعرف على مستوى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشا إلى الميدانية تهدف هذه الدراسة
 .على أداء المنظمات الصناعية العاملة في المناطق المؤهلة صناعياا في األردن

تكون مجتمع الدراسة من مديري اإلدارات العليا في المنظمات الصناعية العاملة في مدينتي 
واعتمد  (035) , ثم استرجع منهااستبانة( 045) الحسن والحسين بن عبد اهلل الثاني, تم توزيع

  .%(06,83) صالحة للتحليل, أي بنسبة إعادة بلغت استبانة (031)باحث على ال

 :ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها

ن المنظمات الصناعية تتبنى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة بدرجة عالية, ويظهر أهمية إ
جودة, واإلنتاجية للمنظمات ذلك على زيادة الربحية, والنمو السنوي في المبيعات, وتقليل كلف ال

فبالنسبة  كما يتم تطبيق تلك الركائز بشكل متفاوت بين التطبيق العالي والمتوسط,. الصناعية
التزام اإلدارة العليا بالجودة, والتركيز على الزبون, ومشاركة الموظفين, )للركائز المتمثلة في 

رة بناء على الحقائق, والمقارنة المرجعية والعالقة بالمورد, والتخطيط اإلستراتيجي للجودة, واإلدا
( تدريب العاملين, فرق العمل), أما بالنسبة لبقية الركائز والمتمثلة في (فإنها تطبق بدرجة عالية

 . فإنها تطبق بدرجة متوسطة

 :وعلى ضوء النتائج السابقة, قدمت الدراسة توصيات أبرزها

 هارات كافة العاملين المعنيين بتطوير ضرورة تطوير العملية التدريبية من أجل تطوير م
 .الجودة, انطالقاا من حقيقة أن التدريب استثمار وليس تكاليف

  ضرورة قيام المنظمات الصناعية بإنشاء وحدة أو قسم خاص بإدارة الجودة, والعمل على
 .زيادة المخصصات المالية لهذه الوحدة
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 :، بعنوان(2111البستنجي،)دراسة  -9

 "رين نحو تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العامة في األردناتجاهات المدي"

لمفهوم إدارة الجودة الشاملة ومبادئها, ومدى  راءهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى وعي المد
قناعتهم بضرورة تطبيق هذه المبادئ في مؤسساتهم, والوقوف على المعوقات التي تؤثر على 

ملة, من خالل منهجية علمية طبقت على جميع أعضاء مجلس اإلدارة تطبيق الجودة الشا
 00والمديرين العامين ومساعديهم ومديري الدوائر والفروع في المؤسسات العامة التي يبلغ عددها 

 .مفردة تم اختيارها بشكل عشوائي طبقي 489مؤسسة مستقلة لعينة بلغت 

مثل في التركيز على الجمهور, ومشاركة وقد ركزت الدراسة على المبادئ الرئيسة التي تت
العاملين وتمكينهم, والتحسين المستمر, وبناء فرق العمل, والتعليم والتدريب, وحدة أهداف 
المؤسسة والموظفين, واستخدام األسلوب العلمي في اتخاذ القرارات, وتوصل الباحث إلى عدد من 

لجودة الشاملة بدرجة فوق المتوسط لدى ا ومعرفة بمبادئ إدارة اأن هناك وعيا : النتائج أهمها
 .المديرين في المؤسسات العامة, واتجاهات ايجابية قوية لديهم نحو تطبيق هذه المبادئ

 :، بعنوان(2111طعامنة،)دراسة  -11

 " إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي"

لة للعاملين في وزارة تهدف الدراسة إلى التعرف على مستوى الوعي بمفهوم إدارة الجودة الشام
والوقوف  ,الجودة الشاملة مستوى ممارسة وتطبيق عناصر إدارةإضافة إلى  في األردن, الصحة

 .على المعوقات التي تحول دون تطبيقها

أظهرت نتائج الدراسة, أن هناك مستوى متوسطاا من الوعي بمفهوم إدارة الجودة الشاملة لدى 
دد من المعوقات المتمثلة في مقاومة العاملين, وعدم وجود العاملين في وزارة الصحة, ووجود ع

 .إستراتيجية إلدارة الجودة الشاملة, وعدم تقدير اإلنجازات

 :وكان من أهم التوصيات ما يلي

 ضرورة التزام القيادات العليا وأصحاب القرارات ببرامج الجودة. 
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  الدقيقة ألصحاب القرار في تطوير نظام المعلومات اإلداري في الوزارة لتوفير المعلومات
 .الوقت المناسب

 :، بعنوان(1999النيادي،)دراسة  -11

 "تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في منظمات الخدمة الدولية في دولة اإلمارات العربية المتحدة"

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الركائز األساسية إلدارة الجودة الشاملة ومتغيراتها التي 
منظمات الخدمة العامة في بيئة األعمال اإلماراتية, وهل توجد فروق ذات دللة معنوية بين  تراها

ممارسات إدارة الجودة الشاملة بين منظمات الخدمة العامة والخاصة, وهل يوجد تأثير للعوامل 
 .على درجة ممارساتها لركائز إدارة الجودة الشامل ,الحجم, العمر ,الديموغرافية للمنظمات

خاصة, من أصل مجتمع الدراسة ( 400)عامة, و( 493)منظمة منها ( 962) شملت الدراسة 
 (962), أ عيد منها استبانة (0031) بلغ عدد الستبانات التي وزعت. منظمة( 0031)البالغ 
وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن %(  86) , أي بنسبة استرجاعاستبانة

ي دولة اإلمارات قد حددت ممارسات لثالث عشرة ركيزة من ركائز إدارة منظمات الخدمة ف
الجودة الشاملة, كان أكثر تلك الركائز ممارسة هي الركيزة المتعلقة بإبراز المظاهر الملموسة 

والركيزة المتعلقة بالتركيز على الزبون, والركيزة المتعلقة بتوكيد  ,لجودة الخدمة في المنظمة
هي ركائز أبرزت مدى اهتمام المنظمات  ,ة المتعلقة بدور المنظمة تجاه المجتمعوالركيز  ,الجودة

 .بالجودة لكل العمالء

وهذه الركائز الثالث عشرة التي حددتها منظمات الخدمة العاملة في دولة اإلمارات العربية 
الخدمة في إبراز المظاهر الملموسة لجودة : المتحدة على أنها األكثر ممارسة فيها, وهي كاآلتي

المنظمة, التركيز على الزبون, توكيد الجودة, دور المنظمة تجاه المجتمع, التحسين المستمر, 
التزام اإلدارة العليا, تطوير العملية اإلدارية, نظام المعلومات وبيانات الجودة, المشاركة 

قوى البشرية, وأخيراا والحافزية, دمج ثقافة الجودة في ثقافة المنظمة, المقارنة المرجعية, إدارة ال
 . العالقة بالمورد

 :ومن أهم التوصيات ما يلي 
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 من أجل  ,أن تدرس الجهات المختصة النموذج الياباني والنماذج الناجحة األخرى
 .الستفادة منها ووضع الخطط لمراحل التطبيق

 لةأهمية البعد الثقافي, وضرورة أخذه في الهتمام عند تطبيق أي برنامج للجودة الشام. 

 األجنبيةالدراسات : ثالثا

 :بعنوان، (Kamariah and other, 2011)دراسة  -1

دور نزاهة سلوكيات القيادة في نجاح تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات العامة في "
 "باكستان

 احةالس التي تشغل المنظمات لنجاح منه مفر ل عامالا  باعتبارها الشاملة الجودة إدارة توثيق تم
 الشاملة الجودة إدارة عناصر لتعزيز المبذولة الجهود حيث ,المنافسة على قادرةوال اليوم العالمية

 الجودة إدارة أهميةعناصر  على التعرف ويجري ,في مجالت الخدمة العامة صبحت ضرورة
يات بنزاهة سلوك المتعلقة القضايا لبحث محاولة هي الدراسة هذه ,األخيرة اآلونة في الشاملة
 .باكستان في العامة الصحة قطاع في التنظيمي واألداء الشاملة الجودة إدارة تنفيذ تقييم في القادة

 في العامة المستشفيات من والمتوسطة الدنيا دارةاإل موظفي من 011 بلغت عينة أخذ تمحيث 
لدراسة عن ا نتائج كشفتو  ,بسيطةال عشوائيةال عيناتأسلوب ال الدراسة واستخدمت لهور, مدينة
دارة الجودة الشاملة نزاهة بين العالقة ةقو  وأثرها المباشر حول تطبيق المفهوم , سلوك القيادة وا 

هذه  آثار أيضاا  تناقش وهي في النهاية, بشكل خاص وتطبيق مفاهيم األداء التنظيمي بشكل عام
 .لأكثر في هذا المجا مستقبلية بحوثنحو  القتراحاتوتقدم عدداا من , الدراسة

     :، بعنوان(Tari, 2005) دراسة -2

 " ةعناصر نجاح إدارة الجودة الشامل"

تهدف الدراسة لتحديد عناصر الجودة الشاملة, حتى تكون معروفة لدى المدراء, وبذلك تسهل  
كما تهدف الدراسة إلى عرض أوضاع الشركات الحاصلة على  ,عملية تطبيق إدارة الجودة بنجاح

 . أثر تطبيق تلك العناصر شهادة اإليزو وفحص
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وفي الخالصة أظهرت الدراسة من خالل مراجعة األدبيات العلمية, أن هناك العديد من الدراسات 
كما تطرقت  ,المختلفة لتحلل أهم عناصر تطبيق إدارة الجودة الشاملة بنجاح وتأثيرها على النتائج

وقد استنتجت هذه  ,تطور الجودة التقنيات واألدوات التي يمكن أن تناسب إلى إيجاد  ةالدراس
الدراسة أنه ل يوجد نموذج موحد لتطبيق برنامج الجودة الشاملة, وفي حقيقة األمر أن الجودة 

ويمكن  ,الشاملة تعتمد على مجموعة من العناصر المتداخلة والمعتمدة على بعضها البعض
  .للمدراء تحديد تلك العناصر وكيفية تطبيقها

التي أجريت على عدد من الشركات الحاصلة على شهادة اإليزو, أن من  ةكما أظهرت الدراس
أهم الشروط هي تطوير العاملين في الشركة وتوجههم نحو تطبيق الجودة الشاملة في كل 

 .المجالت

 :، بعنوان(Talha, 2004) دراسة -3

 "نظرة عامة: إدارة الجودة الشاملة"

قد و  ,ة الجودة على الصناعات في األسواق العالميةحيث هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر إدار 
نتيجة  ,وجدت الدراسة أن تطبيق طرق متطورة يمكن أن يحرز معايير عالية في جودة المنتج

 .لذلك, زادت الشركات من اعتمادها على تحسين جودة المنتج ضمن وضع خططها اإلستراتيجية
وقد توصلت  ,تبنيها سياسة الهتمام بالجودة ويعود نجاح العديد من أكبر الشركات اليابانية إلى

ويجب على الشركات أن تواصل بقائها في ظل تلك  ةل محالقادم الدراسة إلى أن التغيير 
كما يجب  ,وأكدت على دور إدارة الجودة الشاملة في استمرارية عمل تلك الشركات .المتغيرات

وتفيد النتائج أن تطبيق إدارة  ,ساع العالمعلى الشركات أن تتغير وتتسع, بما يتوافق مع تغير وات
 . الجودة يضمن تلبية الشركات لمتطلبات الزبائن في القرن الحادي والعشرون

  :، بعنوان(Stringham, Shand H., 2004)دراسة  -4

 "هل تعمل إدارة الجودة في القطاع العام؟"

ة خالل العقدين السابقين في وتبحث هذه الدراسة تطور الجودة في الوليات المتحدة األمريكي
حيث ركزت الدراسة على معرفة المنفعة من مشاريع إدارة الجودة في الوقت  ,مجال اإلدارة العامة
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جداا,  اا الحاضر على المنظمات العامة ذات بيئة سريعة التغيير, حيث أن الستقرار يكون نادر 
ر الكتشاف األساسي في هذه ويعتب ,من الثوابتوالتغير والغموض والتعقيد يكاد أن يكون 

مشروع إداري, بحيث يكون قد صمم خصيصاا حسب إدارة الجودة كتطبيق  محاولةالدراسة 
إلحاق عدد من وذلك من خالل , متطلبات واحتياجات المصانع التي تعود إدارتها للقطاع العام

ة في وكالت فيدرالية د من التطبيقات قصيرة المدى إلدارة الجودة الشامليالمشاهد التجريبية للعد
 ومحلية تابعة لبعض الوليات, وتبحث الدراسة تجربة قسم المواصالت في ولية

"Pennsylvania" وستحاول , تطبيق برنامج لمدة عشرين عام إلدارة الجودة الشاملةتم  حيث
 وانتهت الدراسة بنقاش التحديات .التنظيمي واإلنتاجية في المؤسسة  على األداءأثره  قياس

لستمرارية برنامج للجودة خالل التغييرات المتكررة لتعيينات القيادة السياسية, والتوتر المتوارث 
وبين سياسات التقنين وتجنب المصاريف, حيث  ,بين مشاريع تحسين جودة العمليات من ناحية
 . كانت تظهر في أوقات أزمات الموازنة الحكومية

 

تكون خليط  وفي أحيان أخرى ,انتقائية ملة تتجه لتكون أكثرأن إدارة الجودة الشاوتستنتج الدراسة 
وربما ذلك يجعل  .منفصل من إدارة الجودة باإلضافة إلى تقنيات وأفكار إلجراء تغيير تنظيمي

وعند الدراسة عن قرب, فقد  .من الصعب معرفة مدى مالئمة تطبيق إدارة الجودة للقطاع العام
لتي أجريت على منظمات القطاع العام, في األغلب كانت وجد أن معظم الدراسات التجريبية ا

 . عبارة عن مجموعة من البرامج قصيرة المدى, وتم تطبيقها وتطويرها بشكل جزئي فقط

العالم تقريباا, يصر مقدمي إدارة الجودة الشاملة على أن الجودة الشاملة الحقيقية  دول وفي معظم
لعمليات, ولكن تتضمن تغيير شامل في الثقافة ل تقتصر فقط على مجموعة من التقنيات وا
وقد بينت البيانات التجريبية من دراسات تمت  ,التنظيمية لكل التنظيم وعبر فترة زمنية طويلة

على منظمات عامة, أن التطبيقات الجزئية لبعض مفاهيم الجودة الشاملة وعلى فترات قصيرة 
 . الحكومية المدى لم تقدم أي جدوى من تطبيقها على المؤسسات
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  :، بعنوان(Davis & Thomas,2002) دراسة -5

 "اتجاهات مدراء اإلدارة الوسطى نحو الجودة الشاملة"

هدفت الدراسة إلى استكشاف ما إذا كان هناك فروق ذات دللة في المعتقدات حول الجودة 
المنظمات,  في( اإلدارة الوسطى)والتجاهات نحو الجودة بين مجموعات وظيفية لمدراء الوسط 

وقد تم التركيز على المتغيرات التي يمكن أن تزيد من التنوع أو التغيير في المعتقدات 
أن المدراء  :ومن أهم نتائج هذه الدراسة والتجاهات حول برامج الجودة الشاملة في المنظمات,

 كبيراا  اا أن عدد, كما ة هي وسيلة فعالة لقيادة المنظمةلديهم اعتقاد قوي بان إدارة الجودة الشامل
طبقات ) من المتغيرات وجد بناء عليه اختالفات جوهرية بين المنظمات في فئات العمل

, والمتخصصين في الجودة سجلوا دللة عالية على عدد من المتغيرات المتعلقة (الموظفين
ومن نتائج الدراسة أن متخصصي الجودة لديهم رؤية . بالجودة وبرامج الجودة في منظماتهم

 .جابية أكثر لبرامج الجودة في منظماتهم من فئات الموظفين األخرىاي

 ,Alzamany, Yasser, Hoddell, Stephen and Savage, Barbara)دراسة  -6
  :، بعنوان(2002

 "فهم الصعوبات التي تكمن في تطبيق إدارة الجودة في اليمن"

دة الشاملة في اليمن, خاصة وأن تهدف الدراسة إلى معرفة وفهم األسباب التي تعيق تطبيق الجو 
للمنظمات في اليمن, وتحتاج تلك  اا حديث اا موضوع إدارة الجودة الشاملة ل يزال موضوع

وتركز الدراسة على معرفة  .المؤسسات إلى وضع إستراتيجية جديدة تجاه الجودة الشاملة
ويعتمد الباحث  ,حضارةالمعيقات والصعوبات لتقديم وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مثل تلك ال

في تمثيله للجودة الشاملة على دراستي حالة لمنظمتين, باإلضافة إلى النشاطات المقترحة من 
 . قبل النموذج األوروبي الممتاز

وقد استنتج الباحث أن تلك الدراسة أظهرت بعض التطبيقات العامة والضرورية لليمن بأسرها 
وف تطبيق الجودة الشاملة ولو بشكل بسيط, س ى تتبنوللتجارة خاصة, حيث أن الشركات التي ل

ات الضرورية لها, كما لو أنها أرادت المنافسة في األسواق تحتاج إلجراء بعض هذه التغيير 
أكثر للدفاع عن أهمية إدارة الجودة الشاملة, وأن  اا مركزي اا تحتاج الحكومات دور كما . العالمية
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لإلدارة الحكومية والتي تعتبر جزء هام من الصناعة في  تفعل ذلك بفعالية في الصناعة التابعة
النماذج الهرمية الشكل التقليدية, تقلل من تفويض الصالحيات وقوة اتخاذ القرارات ف. اليمن

حيث يحتاج المدراء في الفئة العليا أخذ ذلك في العتبار  ,لالبتكار قليالا  اا للعاملين, وتعطي تحفيز 
كما . يد على دور اإلدارة الوسطى المتمثل بالدور التبسيطي لإلدارةوتحديد إستراتيجيات للتأك

هي األساس لتطوير نية لوضع األهداف ولتطبيق معايير فعالة تكون المهارات التق أنيجب 
وأخيراا, يوصي الباحث بضرورة تواصل األبحاث والتطوير في هذا الصدد من . ةالحتياج للجود

 . لك األهدافأجل تحديد أفضل الطرق إلنجاز ت
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 :التعقيب على الدراسات السابقة

 : التفاق أوجه:  أول

 : منها أمور عدة علي السابقة الدراسات اتفقت

 تطبيق إدارة  أهمية على النظري إطارها في الدراسات معظم اتفقت: األهداف حيث من
م المعوقات وأه, الجودة الشاملة في المنظمات المختلفة وبيان الفائدة المترتبة على ذلك

 .التي تواجه التطبيق

 المنهج استخدام على( عام بشكل) الدراسات معظم اتفقت: المستخدم المنهج حيث من 
 ذلك عن التعبير على وقدرته المطروحة العلمية للمادة المباشرة لخدمته التحليلي الوصفي
, (3113 اللطيف, عبد) دراسات في واضحاا  ذلك نجد حيث,  قياسه يمكن كمي بشكل

 قوقندي,) ,(3110العاجز,), (3116األغا,) ,(3116الدقي,) ,(3114الكحلوت,)
 علي,) ,(3112 وعباس, هياجنة,) ,(3112طراونة,) ,(3114الناظر,) ,(3116
 (Kamariah and other, 2011) ,(0999النيادي,) ,(3110البستنجي,) ,(3113

(Davis,Thomas,2002). 

 (3110البستنجي,),(3116األغا,) دراسة قتتواف: الدراسة وعينة مجتمع حيث من, 
من حيث استهدافها  ,(3114الناظر,) ,(3114الكحلوت,) ,(3112 وعباس, هياجنة,)

 .بينما استهدفت باقي الدراسات مؤسسات القطاع الخاص, للمؤسسات القطاع العام

 أداةك الستبانة استخدام على السابقة الدراسات جميع اتفقت: الدراسة أدوات حيث من 
 . دراسات من طرحه سبق ما ومتغيرات مجالت قياس بهدف,  رئيسة قياس

 أوردها التي السابقة الدراسات نتائج في التوافق درجات تباينت: الدراسات نتائج حيث من 
 .نفسها للدراسة الرئيس للهدف وفقاا , الباحث

 

 



75 
 

 :  الختالف أوجه:  ثانيا

 ( 3112المصري,) ات كل منراسد أن الباحث وجد: المستخدم المنهج حيث من
 الطراونة,) ,(3114شاهين,) ,(3116 العالونة, السالم,), (3100, الكبيسيي)

 ,(Tari, 2005) (Talha, 2004) ,(3110طعامنة,) ,(3113 البلبيسي,
(Stringham, 2004) (Savag, 2002), عن واضحا اختالفا المنهج في اختلفت 

اإلدارية  األصول تناقش تنظيرية كدراسات اهنصنف أن لنا يمكن حيث الدراسات باقي
 .الجودة الشاملة لمفهوم

 هذا في السابقة الدراسات بين واضح اختالف ظهر: الدراسة وعينة مجتمع حيث من 
المنظمات  استهدف وبعضها, الجمعيات األهلية الدراسات بعض استهدفت فقد, الجانب
 .أو دمج بين عدة جهاتاألجهزة الحكومية  فئة استهدف من ومنها, الربحية

 : الستفادة أوجه:  ثالثا

 :في الدراسات هذه من الباحث استفاد وقد

 والمفاهيم, النظري اإلطار حيث من, دراسته موضوع عن وأوسع أعمق فكرة تكوين ,
 .الدراسة عينة واشتقاق, للدراسة اإلحصائي المجتمع تحديد وأسلوب, المستخدم والمنهج

 لتطبيقها األمثل واألسلوب, (الستبانة) سةالدرا أدوات تطوير. 

 الدراسة نتائج تحليل. 

 :  التميز أوجه:  رابعا

 إدارة  مبادئتطبيق  مدى لقياس, ميداني جهد أول -الباحث علم بحسب – الدراسة تمثل
الجودة الشاملة في القطاع الحكومي في قطاع غزة عموما وفي وزارة النقل والمواصالت 

 .خصوصا

 ة خبر  خالل من وذلك, العملي والواقع الكمية النتائج بين المباشر الربط راسةالد تحاول
 .في وزارة النقل والمواصالت الباحث
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 :ملخص عرض الدراسات السابقة

ؤسسات وخاصة لدراسات السابقة والتي تناولت إدارة الجودة الشاملة في المامن خالل مراجعة 
 :, تبين ما يأتيمؤسسات القطاع العام

 عظم الدراسات هدفت إلى دراسة األطر النظرية والمفاهيمية إلدارة الجودة الشاملةأن م, 
وأثر ذلك  ,وكذلك التحقق من مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات المبحوثة
 .على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي, وكذلك الميزة التنافسية لهذه المؤسسات

 مت معظم الدراسات المنهج الوصفي التحليلي, واستخدم لتحقيق األهداف المطلوبة استخد
 ,أسلوب المسح الميداني عن طريق إعداد استبانة تعكس أبعاد إدارة الجودة الشاملة

 .ومبادئ تطبيقها

 ومعرفة بمبادئ إدارة  نسبياا  اا أن معظم نتائج الدراسات السابقة أظهرت بأن هناك وعي
حوثة, وظهرت النتائج وجود بعض المعوقات الجودة الشاملة في معظم المؤسسات المب

 عدم وجود :, ومنها على سبيل المثالدون تطبيق إدارة الجودة الشاملة التي تحول
, وغياب نظام والتركيز على األداء قصير األجل ,إستراتيجية واضحة لبعض المؤسسات

ريق داخل مفهوم العمل كف , وغيابمشاركة العاملين في اتخاذ القرارالتصال الفعال و 
 ., وضعف مستوى العاملين ومهاراتهمالمؤسسة

  أن غالبية الدراسات السابقة أوصت بضرورة نشر الوعي بأهمية تطبيق إدارة الجودة
يجاد نظام متطور وفعال لقياس جودة الخدمات  الشاملة ومنافعها في المؤسسات, وا 

لباحثين والمهتمين إلى وتحقيق طموحات العاملين والجمهور المستفيد, وتوجيه دعوة إلى ا
 .ضرورة إجراء دراسات مماثلة

  والمتمثل في التحقق  ,الحالي ينسجم مع هدف معظم الدراسات السابقة الدراسةأن هدف
دراك مفاهيمها من قبل العاملين في وزارة النقل  من مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة وا 

, وللغرض ذاته تم استخدام وعالقة ذلك برضا المستفيدين, والمواصالت الفلسطينية
وهو المنهج الوصفي المسحي من  ,المنهج ذاته الذي استخدمته غالبية الدراسات السابقة

 .تعكس األبعاد المختلفة للجودة الشاملة مجتمع الدراسةخالل توزيع استبانة على 
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  ا بتسعة , إل أنها اشتركت معظمهعديدة للجودة الشاملة لقد تبنت الدراسات السابقة أبعاداا
م اإلدارة دع: وهذه األبعاد هي ,أبعاد تمثل اإلطار المفاهيمي والعملي للجودة الشاملة

, وفرق عالقات التنظيمية, وصنع القرارات, والهيكل التنظيمي والالعليا للجودة الشاملة
تطوير, والتحسين الشامل العمل والعمل الجماعي, والمشاركة والدافعية, والتدريب وال

وعليه نرى تبني األبعاد . , والتركيز على الجمهوروالعاملين المنظمة, وأهداف والمستمر
 .لشموليتها وتمثيلها للجودة في مؤسسات القطاع الحكومي ذاتها في الدراسة الحالية نظراا 

 

 : ملخص المبحث الثالث

, العربية الدراسات, الدراسات المحلية: تناول الباحث الدراسات السابقة عبر ثالث محاور رئيسية
 .الدراسات األجنبية

ما  –مستخدماا نمطا واحداا في عرض الدراسات , وقد تم ترتيب الدراسات من األحدث إلى األقدم
ومن ثم عرض , ثم المجتمع والعينة واألسلوب واألداة, أل وهو تقديم الهدف من الدراسة -أمكن

ط الختالف والتفاق والتميز بين وانتهى المبحث بعرض نقا, أهم النتائج والتوصيات لكل دراسة
 .الدراسة الحالية والدراسات السابقة
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 الثالثالفصل 
 منهجية الدراسة

 

 المقدمة 

 أسلوب الدراسة 

 الدراسة مجتمع 

 أداة الدراسة 

 صدق اإلستبانة 

 ثبات الستبانة 

 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساليب 
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 مقدمةال

ـــة الدراســـة و  جراءاتهـــا محـــوراا تعتبـــر منهجي ـــتم مـــن خاللـــه  رئيســـياا  ا  نجـــاز الجانـــب التطبيقـــي مـــن إي
وعــن طريقهــا يــتم الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة إلجــراء التحليــل اإلحصــائي للتوصــل , الدراســة

وبالتـالي تحقـق , إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيـات الدراسـة المتعلقـة بموضـوع الدراسـة
 . لى تحقيقهااألهداف التي تسعى إ

وكـــذلك أداة الدراســــة المســــتخدمة , ومجتمــــع الدراســــة متبـــعنهج الللمــــ تنـــاول هــــذا الفصـــل وصــــفاا وي
لإلجــراءات  كمـا يتضـمن وصـفاا . ومــدى صـدقها وثباتهـا, وكيفيـة بنائهـا وتطويرهـا عـدادهاإوطريقـة 
لجمــع بيانــات واألدوات التــي اســتخدمها , أداة الدراســة وتقنينهــا تصــميمفــي  الباحــثبهــا م التــي قــا
واسـتخالص لبيانـات وينتهي الفصل بالمعالجـات اإلحصـائية التـي اسـتخدمت فـي تحليـل ا, الدراسة
 .يلي وصف لهذه اإلجراءات اوفيم, النتائج

 أسلوب الدارسة

المـنهج الوصـفي الباحـث استخدم على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها فقد  بناءاا 
ويعبـر  دقيقـاا  د على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصـفاا والذي يعتم, التحليلي

كمــا ل يكتفــي هــذا المــنهج عنــد جمــع المعلومــات المتعلقــة بالظــاهرة مــن , وكميــاا  كيفيــاا  عنهــا تعبيــراا 
بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسـير للوصـول إلـى , أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة

 .يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوعاجات يبني عليها التصور المقترح بحيث استنت

 :وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات

مصـــادر  ي معالجـــة اإلطـــار النظـــري للبحـــث إلـــىفـــ ه الباحـــثحيـــث اتجـــ: المصاااادر الثانوياااة .1
العالقــة, والــدوريات  البيانــات الثانويــة والتــي تتمثــل فــي الكتــب والمراجــع العربيــة واألجنبيــة ذات

والمقـــالت والتقـــارير, واألبحـــاث والدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت موضـــوع الدارســـة, والبحـــث 
 .والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة
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جمـع البيانـات  ىإل لجأ الباحث الدراسةوانب التحليلية لموضوع لمعالجة الج: المصادر األولية .2
لهــذا الغــرض, ووزعــت األوليــة مــن خــالل اإلســتبانة كــأدا ة رئيســة للبحــث, صــممت خصيصــا ا

 .الموظفين العاملين في وزارة النقل والمواصالتعلى 
 

 

 الدراسة مجتمع 

ن مجتمـــع إوبـــذلك فـــ, يعـــرف بأنـــه جميـــع مفـــردات الظـــاهرة التـــي يدرســـها الباحـــثمجتمـــع الدراســـة 
علــى مشــكلة  وبنــاءاا . ةالدراسـة هــو جميــع األفــراد أو األشــياء الــذين يكونـون موضــوع مشــكلة الدراســ

ـــــل  الدراســـــة وأهـــــدافها فـــــان المجتمـــــع المســـــتهدف يتكـــــون مـــــن المـــــوظفين العـــــاملين فـــــي وزارة النق
موظـــف حيـــث تـــم اســـتثناء الفنيـــين  161موظـــف مـــن  أصـــل  111والمواصـــالت والبـــالغ عـــددهم 

 .والمراسلين والسائقين

 03استطالعية حجمها  ينةعوقد قام الباحث باستخدام طريقة المسح الشامل , حيث تم توزيع 
وبعد التأكد من صدق . لختبار التساق الداخلي والصدق البنائي وثبات اإلستبانةاستبانة 

ليصبح العدد النهائي  ,على مجتمع الدراسة استبانة 03وسالمة الستبانة لالختبار تم توزيع 
  %.01استبانة بنسبة  111استبانة وقد تم استرداد  123الموزع 

 

 لدراسةأداة ا

إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت  مبادئمدى تطبيق  " تم إعداد استبانة حول
 "في قطاع غزة 

 :تتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسين

المسمى , العمر) المستجيبعن والعامة  البيانات الشخصيةوهو عبارة عن : القسم األول
 .(موقع العمل, دمةالخ مدة, الوظيفي
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 :مجالت  0موزعة على , فقرة  00ويتكون من  ,مجالت الدراسةوهو عبارة عن  :القسم الثاني

 .فقرة( 10)ويتكون من , دعم اإلدارة العليا للجودة العالية: المجال األول

 .فقرة( 10)ويتكون من ، الهيكل التنظيمي والعالقات التنظيمية :المجال الثاني

 .فقرات( 0)ويتكون من ، راتاتخاذ القرا: المجال الثالث

 .فقرات( 0)ويتكون من ، فرق العمل والعمل الجماعي: المجال الرابع

 .فقرة( 11)ويتكون من ، المشاركة والدافعية :المجال الخامس

 .فقرات( 8)ويتكون من ، التدريب والتطوير: المجال السادس

 .ةفقر ( 13)ويتكون من ، التحسين الشامل والمستمر: المجال السابع

 .فقرات( 13)ويتكون من ، والعاملين أهداف الوزارة: المجال الثامن

 .فقرة( 12)ويتكون من ، التركيز على المستفيدين: المجال التاسع

 

على  بشدةدل على الموافقة  13بحيث كلما اقتربت الدرجة من  13-1وقد تم استخدام المقياس 
 .ورد في العبارة والعكس صحيح ما

 

 بانةخطوات بناء اإلست

واقـع إدارة الجـودة الشـاملة فـي وزارة النقـل والمواصـالت فـي لمعرفة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة 
 :التالية لبناء اإلستبانة  قطاع غزة, واتبع الباحث الخطوات

والســتفادة , الدراســات الســابقة ذات الصــلة بموضــوع الدراســةو  اإلدارياألدب اإلطــالع علــى   -0
 .انة وصياغة فقراتهامنها في بناء اإلستب
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استشار الباحث عدداا من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشـرفين اإلداريـين فـي تحديـد أبعـاد   -3
 .وفقراتها اإلستبانة

 .تحديد المجالت الرئيسية التي شملتها اإلستبانة  -2
 .تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال  -4
 .فقرة( 101)مجالت و ( 0)نت من تم تصميم اإلستبانة في صورتها األولية وقد تكو   -5
الداريــين والتربــويين والحصــائيين مــن مــن المحكمــين مــن  (13)تــم عــرض اإلســتبانة علــى   -6

 ,وجامعـــة القـــدس المفتوحـــة الجامعـــة اإلســـالمية وجامعـــة األزهـــر أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي
يبــين ( 1)قــم والملحــق ر  ,والــذين أبــدوا مشــكورين مالحظــاتهم علــى النمــوذج األولــي لالســتبانة

 .أسماء أعضاء لجنة التحكيم
 

فــي ضــوء أراء المحكمــين تــم تعــديل بعــض فقــرات اإلســتبانة مــن حيــث الحــذف أو اإلضــافة   -0
 قملحراجع , فقرة( 00)و مجالت ( 0) اإلستبانة في صورتها النهائية على رلتستق, والتعديل

 (.2)رقم 
 

 

 :صدق الستبانة

قام الباحث بالتأكد من قد ة اإلستبانة ما وضعت لقياسه, و يقصد بصدق اإلستبانة أن تقيس أسئل 
 :صدق اإلستبانة بطريقتين

 

         :صدق المحكمين -1

 اإلدارةمتخصصين في  13 عرض الباحث اإلستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من
ين , وقد استجاب الباحث آلراء المحكم(1)وأسماء المحكمين بالملحق رقم والحصاء والتربية 

وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة, وبذلك خرج الستبيان في 
 (.2)انظر الملحق رقم  -صورته النهائية 
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 :صدق المقياس -2

 Internal Validityالتساق الداخلي : أول

ذي تنتمي يقصد بصدق التساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال ال
وذلك من خالل حساب  ,لالستبانةإلية هذه الفقرة, وقد قام الباحث بحساب التساق الداخلي 

 .معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجالت اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه

 Structure Validity البنائيالصدق : ثانيا

الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة  ,يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة
ارتباط كل مجال من مجالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات  ىالوصول إليها, ويبين مد

 .اإلستبانة

  :Reliabilityثبات اإلستبانة  -3

من يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر 
مرة تحت نفس الظروف والشروط, أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني الستقرار في نتائج 

عدة مرات خالل فترات  األفرادوعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على  ,اإلستبانة
 .مجتمعزمنية 

 نتائج التساق الداخلي: أولا 

" العليا للجودة الشاملة اإلدارةدعم " مجالفقرة من فقرات  الرتباط بين كل معامل( 2)جدول يوضح 
 3031معنوية  الرتباط المبينة دالة عند مستوى , والذي يبين أن معامالتوالدرجة الكلية للمجال

=α وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. 
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 :(2)جدول 

والدرجة الكلية " يا للجودة الشاملةالعل اإلدارةدعم "مجال الرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل
 للمجال

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 797. يستحوذ مفهوم إدارة الجودة الشاملة على تفكير اإلدارة العليا في الوزارة  .1

 0.000* 752. تدعم اإلدارة العليا الجهود كافة التي تؤدي إلى تحقيق الجودة الشاملة  .2

 0.000* 672. الجودة إدارةعلى مواكبة التغييرات والمستجدات في مجال  العليا اإلدارةتعمل   .0

 0.000* 777. أنشطتهاالعليا المستلزمات المادية كافة لتعزيز الجودة في  اإلدارةتوفر   .1

 0.005* 467. العليا على استقطاب أفضل الكفاءات للعمل لديها اإلدارةتعمل   .1

 0.000* 608. إلدارة العليا اإلنجازات المتميزة في الوزارةتثمن ا  .6

 0.000* 601. تثمن اإلدارة العليا الخبرات المتميزة في الوزارة  .1

 0.000* 682. متطورة إستراتيجيةيتوفر لدى اإلدارة العليا في الوزارة خطة   .8

 0.029* 355. لةاقتراحات قد تساهم في تحقيق الجودة الشام أيةالعليا  اإلدارةتتقبل   .0

 0.000* 871. أنشطتهايوجد لدى اإلدارة العليا أهداف واضحة لتبني الجودة في   .13

 0.000* 868. الجودة إدارةتعمل اإلدارة العليا على توعية العاملين بمنافع تطبيق   .11

 0.000* 846. الجودة الشاملة إدارةتقوم اإلدارة العليا بتزويد العاملين بتعليمات تطبيق   .12

 0.000* 697. العصرية لتحقيق الجودة الشاملة اإلداريةالعليا على تبني النظم  اإلدارةتعمل   .10

 . α=1015دللة  مستوىالرتباط دال إحصائياا عند  *
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الهيكل التنظيمي والعالقات "معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ( 0)جدول يوضح 
 ىي يبين أن معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستو والدرجة الكلية للمجال, والذ "التنظيمية
 .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه α= 3031معنوية 

 :(3)جدول 

والدرجة  "الهيكل التنظيمي والعالقات التنظيمية" معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال
 الكلية للمجال

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 

باط
الرت

ل
 

 ال
مة
القي

ية 
مال
حت

(
S

ig
). 

 0.000* 654. يمتاز الهيكل التنظيمي في الوزارة بالمرونة  .1

 0.000* 713. تسند الوظائف في الوزارة بناءا على متطلبات العمل  .2

 0.000* 644. هناك تنسيق بين المستويات اإلدارية في الوزارة  .0

 0.001* 532. يراعى التخصص عند تنظيم العمل وتقسيمه  .1

 0.001* 536. ير الرسمية ظاهرة موجودة بين العاملين في الوزارةالعالقات غ  .1

 0.000* 711. هناك مساءلة للعاملين عن النتائج التي حققوها نتيجة أعمالهم  .6

 0.002* 528. هناك توازن بين السلطة الممنوحة للموظف ومسؤولياته  .1

 0.002* 523. يلتزم العاملون في الوزارة باألنظمة والقوانين   .8

 0.000* 714. المباشر فقط مسئولهيتلقى الموظف األوامر والتعليمات من   .0

جراءاته المتبعة في الوزارة تسهل القيام به  .13  0.000* 749. أساليب العمل وا 

 0.000* 621. لواجبات ومسؤوليات كل وظيفة واضحاا  هناك وصف وظيفي يوفر تحديداا   .11

 0.000* 761. العمل خطوط التصال في الوزارة سلسة وتسهل إنجاز  .12

 0.011* 425. األدنى اإلداريةالمستويات  إلىبتفويض جزء من صالحياتهم  المسئولونيقوم   .10

 . α=1015دللة  مستوىالرتباط دال إحصائياا عند  *
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والدرجة الكلية " اتخاذ القرارات"مجال معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات ( 1)جدول يوضح 
وبذلك , α= 3031معنوية  ىن أن معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستو للمجال, والذي يبي

 .يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه

 :(4)جدول 

 والدرجة الكلية للمجال" اتخاذ القرارات"مجال  معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

  

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 723. ويض باتخاذ القرارات في نطاق عمليلدي تف  .1

 0.000* 765. تؤخذ القرارات في الوزارة بشكل جماعي  .2

 0.000* 777. تؤخذ القرارات في الوزارة بعد دراسة تامة لنوعية المشكالت وطبيعتها  .0

قرارات تتخذ عند شعوره بعدم  أييوجد آلية واضحة تتيح للموظف العتراض على   .1
 معقوليتها

.783 *0.000 

 0.000* 901. القرارات الصادرة عن المسئولين في الوزارة منسجمة مع بعضها البعض  .1

 0.000* 758. متخذو القرارات في الوزارة يمتازون بمهارات عالية  .6

 0.000* 658. غالباا ما يكون المسئولون حازمين في قراراتهم  .1

 0.000* 853. هداف المرسومة للوزارةالقرارات التي تؤخذ من المسئولين تتالءم مع األ  .8

يعتمد المسئولون في اتخاذ قراراتهم على نظام المعلومات المحوسب المتوفر لدى   .0
 الوزارة

.396 *0.017 

 . α=1015دللة  مستوىالرتباط دال إحصائياا عند  *

" ماعيفرق العمل والعمل الج"معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ( 1)جدول يوضح 
 3031معنوية  ىوالدرجة الكلية للمجال, والذي يبين أن معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستو 

=α ,وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. 
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 :(5)جدول 

والدرجة الكلية "  فرق العمل والعمل الجماعي "معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 
 للمجال

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 695. يشجع المسئولون في الوزارة العمل الجماعي والعمل بروح الفريق  .1

 0.000* 764. تعمل الوحدات اإلدارية في الوزارة بروح الفريق الواحد  .2

 0.000* 719. يتحمل فريق العمل المسؤولية عن نتائج أعماله وليس عضواا بحد ذاته  .0

 0.000* 745. تتم مكافأة أعضاء فريق العمل كل حسب مساهمته في اإلنجاز  .1

 0.000* 597. أدى أسلوب العمل الجماعي إلى تحسين األداء في مهام وأنشطة الوزارة  .1

 0.039* 332. يجتمع العاملون بشكل غير رسمي لمناقشة قضايا ذات عالقة بأعمالهم  .6

 0.000* 599. ل بروح الفريقتستدعي مهام وأنشطة الوزارة العم  .1

 0.044* 322. أحبذ العمل ضمن فريق ولو كان ذلك خالفاا لمصالحي الشخصية  .8

 0.006* 461. تشجعني العالقات الجتماعية السائدة على التعاون والعمل الجماعي  .0

 . α=1015دللة  مستوىالرتباط دال إحصائياا عند  *

 

والدرجة " المشاركة والدافعية " فقرة من فقرات مجال  معامل الرتباط بين كل( 6)جدول يوضح 
وبذلك  α= 3031معنوية  مستوىالكلية للمجال, والذي يبين أن معامالت الرتباط المبينة دالة عند 

 .يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه
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 :(6)جدول 

 الكلية للمجال والدرجة"  المشاركة والدافعية "معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.001* 538. يشارك العاملون بوضع األهداف الخاصة بأعمالهم  .1

 0.000* 731. يشارك العاملون بوضع السياسات والخطط الخاصة بأعمالهم  .2

ه دون تعالج المشكالت التي تحصل في مستوى إداري معين في المستوى نفس  .0
 األعلىالمستوى  إلى إحالتها

.495 *0.003 

 0.000* 659. مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات يعتمد على مستوى النضج لديهم  .1

 يعتبر المسئولون مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات وحل المشكالت تطويراا   .1
 إلمكانات العاملين

.570 *0.001 

 0.003* 509. رة تستدعي المشاركة اإلداريةطبيعة المهام واألنشطة في الوزا  .6

 0.000* 838. يحرص المسئولون في الوزارة على احترام العاملين وتقديرهم  .1

 0.000* 810. هناك عدالة ومساواة بين العاملين في الوزارة  .8

 0.001* 560. اعتبر العمل الذي أقوم به متعة أتمنى استمراريتها  .0

 0.000* 672. تقاللية في عمليأتمتع بدرجة معقولة من الس  .13

 0.001* 535. العمل الذي أقوم به يوفر لي درجة عالية من اإلبداع والبتكار  .11

 0.000* 781. يحرص المسئولون المحافظة على روح معنوية عالية للعاملين  .12

 0.000* 696. أشعر بالفخر والعتزاز لنتمائي إلى وزارة النقل والمواصالت  .10

 0.000* 792. واضحة لجميع العاملين في الوزارة مقاييس األداء  .11

 0.000* 588. يجري تقييم أداء العاملين وفق معايير منطقية وعلمية  .11

 . α=1015دللة  مستوىالرتباط دال إحصائياا عند  *
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والدرجة " التدريب والتطوير" معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ( 1)جدول يوضح 
وبذلك  α= 3031معنوية  مستوىوالذي يبين أن معامالت الرتباط المبينة دالة عند  الكلية للمجال,

 .وضع لقياسه يعتبر المجال صادق لما 

 :(7)جدول 

 والدرجة الكلية للمجال" التدريب والتطوير "معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 769. أنا على علم بوجود سياسة للوزارة تهدف إلى تطوير كفايات العاملين فيها  .1

تقوم الوزارة بتحديد الحتياجات التدريبية للعاملين قبل تنفيذ الدورات التدريبية   .2
 المختلفة

.853 *0.000 

 0.000* 638. استفدت كثيراا من الدورات التدريبية التي تزودت بها في الوزارة  .0

 0.000* 825. في المستقبل يعتبر المسئولون في الوزارة التدريب استثماراا جيداا   .1

 0.000* 849. عملية التدريب مبرمجة وتخضع للتقييم المستمر  .1

 0.000* 816. تحرص الوزارة على تدريب العاملين على أحدث النظم اإلدارية في العمل  .6

 0.000* 740. قادرون على التأهيل وبناء القدرات فاءوأكيتوفر في الوزارة مدربون متخصصون   .1

 0.000* 848. تطال برامج التدريب والتطوير كافة المستويات اإلدارية في الوزارة  .8

 . α=1015دللة  مستوىالرتباط دال إحصائياا عند  *

 

" التحسين الشامل والمستمر" معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ( 8)جدول يوضح 
 3031معنوية  مستوىوالدرجة الكلية للمجال, والذي يبين أن معامالت الرتباط المبينة دالة عند 

=α وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. 
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 :(8)جدول 

والدرجة الكلية " التحسين الشامل والمستمر"معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 
 للمجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 

ل
باط

الرت
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 848. تعمل الوزارة على مواكبة ما هو حديث في مجال أعمالها  .1

2.  
بهدف التعرف على ضرورات التحسين  تعمل الوزارة على تحليل الوظائف دورياا 

 والتطور الالزم
.786 *0.000 

ينسجم مع متطلبات تعمل الوزارة وباستمرار على تحديث معايير التوظيف لديها بما   .0
 أعمالها

.788 *0.000 

 0.000* 671. تعمل الوزارة على توثيق إجراءات التحسين المعتمدة لديها  .1

 0.000* 661. يتوفر لدى الوزارة قسم بحث وتطوير فعال  .1

 0.000* 854. تشجع الوزارة العاملين على إدخال تحسينات مستمرة على أدائهم  .6

 0.000* 790. ل العمل اللكتروني لتحسين األداء في العملتشجع الوزارة استخدام وسائ  .1

 0.000* 817. تتيح قوانين الوزارة وأنظمتها فرص التحسين المستمر  .8

 0.000* 833. تقوم الوزارة بمراجعة إجراءات العمل بشكل مستمر بهدف تحسينها  .0

 0.000* 798. وقوعها بعد األخطاءمن تصحيح  بدلا  األخطاءتعتمد الوزارة منهج الوقاية من   .13

 . α=1015دللة  مستوىالرتباط دال إحصائياا عند  *

 

والدرجة " أهداف الوزارة والعاملين"معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ( 0)جدول يوضح 
وبذلك  α= 3031معنوية  مستوىالكلية للمجال, والذي يبين أن معامالت الرتباط المبينة دالة عند 

 .لمجال صادق لما وضع لقياسهيعتبر ا
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 :(9)جدول 

 والدرجة الكلية للمجال" أهداف الوزارة والعاملين"معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 793. األهداف العامة للوزارة واضحة بالنسبة لي  .1

 0.000* 697. ئرتي أو قسمي واضحة بالنسبة لياألهداف الخاصة بدا  .2

 0.000* 795. ممكنة التنفيذ تضع الوزارة أهدافاا   .0

 0.000* 773. تعكس األهداف الخاصة بالدوائر واألقسام األهداف العامة للوزارة  .1

 0.000* 801. تعكس األهداف العامة للوزارة احتياجات جمهور المستفيدين  .1

 0.000* 810. سياسات عملية وواقعية لتحقيق األهداف المرسومة تعمل الوزارة على بناء  .6

 0.000* 814. تنسجم األهداف الخاصة للعاملين مع األهداف العامة للوزارة  .1

العامة للوزارة تخضع  األهدافالشخصية للعاملين مع  األهدافعندما تتعارض   .8
 األولى لصالح الثانية

.627 *0.000 

ارة بتقييم أداء العاملين بين الحين واآلخر بهدف معرفة مدى يقوم المسئولون في الوز   .0
 قربهم أو بعدهم من تحقيق األهداف المنشودة

.684 *0.000 

 0.000* 832. األهداف المرسومة هي المرشد العام للعاملين في الوزارة  .13

 . α=1015دللة  مستوىالرتباط دال إحصائياا عند  *

 

" التركيز على المستفيدين"بين كل فقرة من فقرات مجال  معامل الرتباط( 13)جدول يوضح 
 3031معنوية  مستوىوالدرجة الكلية للمجال, والذي يبين أن معامالت الرتباط المبينة دالة عند 

=α, وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. 
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 :(01)جدول 

 والدرجة الكلية للمجال" يدينالتركيز على المستف"معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 853. تحرص الوزارة على تقديم خدمات مالئمة للجمهور المستفيد  .1

 0.000* 827. الجمهور المستفيد بأقصى سرعة ممكنة إلىتحرص الوزارة على تقديم خدماتها   .2

 0.000* 829. ين واآلخر بقياس مستوى رضا الجمهور عن خدماتهاتقوم الوزارة بين الح  .0

 0.000* 898. يوجد لدى الوزارة نظام متكامل لكيفية تقديم الخدمة للجمهور المستفيد  .1

 0.000* 789. وأساليب التعامل مع الجمهور المستفيد أنماطتقوم الوزارة بتدريب العاملين على   .1

 0.000* 829. ور لتحسين نوعية الخدمة المقدمة لهتتقبل الوزارة اقتراحات الجمه  .6

 0.000* 605. تحرص الوزارة على تقديم خدماتها إلى الجمهور المستفيد الكترونياا   .1

تقدم الوزارة صالحيات واسعة للمديريات في المحافظات لتقديم كافة الخدمات إلى   .8
 الجمهور بهدف توفير الوقت والجهد على المراجعين

.743 *0.000 

 0.000* 853. تحرص الوزارة على وضع معايير محددة لكل خدمة تقدمها للجمهور  .0

 0.000* 761. تقوم الوزارة بحمالت توعية إلى الجهات المستفيدة حول كيفية الستفادة من خدماتها  .13

 0.000* 686. الرسوم التي تتقاضاها الوزارة لقاء خدماتها معقولة  .11

 0.000* 806. لئك الذين يخالفون تعليمات الوزارة وأنظمتهاتتم المتابعة القانونية ألو   .12

 . α=1015دللة  مستوىالرتباط دال إحصائياا عند  *

 Structure Validity البنائيالصدق : ثانيا

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة 
رتباط كل مجال من مجالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات الوصول إليها, ويبين مدي ا

 .الستبانة
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عند أن جميع معامالت الرتباط في جميع مجالت اإلستبانة دالة إحصائياا ( 11)يبين جدول 
 .وبذلك يعتبر جميع مجالت اإلستبانة صادقه لما وضع لقياسه ,α= 3031معنوية  مستوى

 :(00)جدول 

 درجة كل مجال من مجالت الستبانة والدرجة الكلية لالستبانة معامل الرتباط بين

 المجال م
 بيرسونمعامل 

 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)الحتمالية

 0.000* 695. دعم اإلدارة العليا للجودة الشاملة  .1

 0.000* 798. الهيكل التنظيمي والعالقات التنظيمية  .2

 0.000* 800. اتخاذ القرارات  .0

 0.000* 826. عمل الجماعيفرق العمل وال  .1

 0.000* 914. المشاركة والدافعية  .1

 0.000* 756. التدريب والتطوير  .6

 0.000* 870. التحسين الشامل والمستمر  .1

 0.000* 918. أهداف الوزارة والعاملين  .8

 0.000* 876. التركيز على المستفيدين  .0

 . α=1015دللة  مستوىالرتباط دال إحصائياا عند  *          

 

  :Reliabilityثبات اإلستبانة  -3

قصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر من ي  
مرة تحت نفس الظروف والشروط, أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني الستقرار في نتائج 

عدة مرات خالل فترات  األفرادتم إعادة توزيعها على  وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو ,اإلستبانة
 :نة الدراسة من خاللوقد تحقق الباحث من ثبات استبا .تباعدةزمنية م
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 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

الباحــث طريقــة ألفــا كرونبــاخ لقيــاس ثبــات اإلســتبانة, وكانــت النتــائج كمــا هــي مبينــة فــي  اســتخدم
 (.12)جدول 

 :(12)جدول 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة

 م
 المجال

عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 *الصدق

 0.954 0.910 13 دعم اإلدارة العليا للجودة الشاملة  .1

 0.932 0.869 13 الهيكل التنظيمي والعالقات التنظيمية  .2

 0.945 0.893 9 اتخاذ القرارات  .0

 0.871 0.758 9 الجماعي فرق العمل والعمل  .1

 0.950 0.903 15 المشاركة والدافعية  .1

 0.957 0.915 8 التدريب والتطوير  .6

 0.969 0.940 10 التحسين الشامل والمستمر  .1

 0.957 0.916 10 أهداف الوزارة والعاملين  .8

 0.970 0.940 12 التركيز على المستفيدين  .0

 0.990 0.981 99 جميع المجالت السابقة 

 الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ=  لصدقا*

 

أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ كانــت مرتفعــة لكــل ( 12)واضــح مــن النتــائج الموضــحة فــي جــدول 
كـذلك كانـت قيمـة . لكـل مجـال مـن مجـالت السـتبانة(   0.758,0.940)مجـال حيـث تتـراوح بـين 

كانـت مرتفعـة لكـل مجـال حيـث  الصـدقك قيمة وكذل(. 0.981)معامل ألفا لجميع فقرات الستبانة 
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لجميـع  الصدقكذلك كانت قيمة . لكل مجال من مجالت الستبانة  (0.970 ,0.871)تتراوح بين 
 .مرتفع الصدقوهذا يعنى أن معامل ( 0.990)فقرات الستبانة 

كون الباحث وي ,قابلة للتوزيع( 2)تكون الستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق بذلك و 
استبانة الدراسة مما يجعله على ثقـة تامـة بصـحة اإلسـتبانة وصـالحيتها من صدق وثبات  قد تأكد

 .لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

 

 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

 Statistical Package forتفريـغ وتحليـل اإلسـتبانة مـن خـالل برنـامج التحليـل اإلحصـائي تـم 

the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )    Kolmogorov-Smirnov Test ســمرنوف - اختبــار كولمجــوروف تــم اســتخدام
فـي ي مبينـة , وكانـت النتـائج كمـا هـلختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

 (.10)جدول 

 :(03)جدول 

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة الحتمالية  المجال م 
(Sig.) 

 0.868 دعم اإلدارة العليا للجودة الشاملة  .1

 0.832 الهيكل التنظيمي والعالقات التنظيمية  .2

 0.846 اتخاذ القرارات  .0

 0.333 فرق العمل والعمل الجماعي  .1

 0.831 الدافعيةالمشاركة و   .1
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 0.658 التدريب والتطوير  .6

 0.249 التحسين الشامل والمستمر  .1

 0.125 أهداف الوزارة والعاملين  .8

 0.820 التركيز على المستفيدين  .0

 0.524 جميع مجالت الستبانة 

 

ت مجــــالجميــــع ل (.Sig)أن القيمــــة الحتماليــــة ( 10)واضــــح مــــن النتــــائج الموضــــحة فــــي جــــدول 
0.05مستوى الدللة من  أكبرت الدراسة كان  ,يتبـع  تالمجـال هذهوبذلك فإن توزيع البيانات ل

 . سيتم استخدام الختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة حيث, التوزيع الطبيعي

 :وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية

يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض : الحسابيالنسب المئوية والتكرارات والمتوسط  -1
 . الدراسة يتم الستفادة منها في وصف مجتمعمعرفة تكرار فئات متغير ما و 

 .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة :(Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ -2
لقيــــاس درجــــة  :(Pearson Correlation Coefficient)معامــــل ارتبــــاط بيرســــون  -0

 .لالستبانة والصدق البنائي لحساب التساق الداخلي تم استخدامهقد  ,الرتباط

لمعرفـــــة مـــــا إذا كانـــــت متوســـــط درجـــــة  :(T-Test) واحـــــدة مجتمـــــعفـــــي حالـــــة  Tاختبـــــار  -1
تـم ولقـد  ,أم زادت أو قلـت عـن ذلـك 6الدرجـة المتوسـطة وهـي  تجابة قـد وصـلت إلـىالسـ

 .واختبار الفرضياترات الستبانة للتأكد من دللة المتوسط لكل فقرة من فق استخدامه

لمعرفـة مـا إذا كـان  :(Independent Samples T-Test) فـي حالـة عينتـين Tاختبـار  -1
 . المستقلة ذات دللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات تهناك فروقا

 :(One Way Analysis of Variance) ANOVA اختبـار تحليـل التبـاين األحــادي -6
ناك فروقات ذات دللة إحصائية بـين ثـالث مجموعـات أو أكثـر مـن لمعرفة ما إذا كان ه

 .البيانات
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 المقدمة

, وذلك من خالل اإلجابة تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضاا ل
والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل  الستبانةئج عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتا

مدة , المسمى الوظيفي, العمر)والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على , فقراتها
 استبانةلذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من  ,(موقع العمل, الخدمة
للحصول على  (SPSS)ية للدراسات الجتماعية إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائ ,الدراسة

 . نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل
 

  والعامة الشخصية البياناتالدراسة وفق  لمجتمعالوصف اإلحصائي 

 البيانات الشخصية والعامةوفق  مجتمع الدراسة لخصائص وفيما يلي عرض

 مجتمع الدراسة حسب الجنستوزيع  -
 

 الجنس (:04)جدول 

%النسبة المئوية  العدد الجنس  

 88.6 101 ذكر

 11.4 13 أنثى

 100.0 114 المجموع

 

 (%11.4) الباقي بينما, ذكور من مجتمع الدراسة (%88.6)ما نسبته أن ( 11)يتضح من جدول 
نسب غيـر طبيعيـة حيـث ان السـمة الغالبـة فـي المجتمـع الفلسـطيني الويرى الباحث ان هذه , إناث

ـــى فـــي العمـــل  ـــرة بنســـبة كبيـــرة ,عامـــة والمؤسســـات الحكوميـــة خاصـــة تشـــرك النث حيـــث زادت وتي
أن أغلــب  وزارة النقــل والمواصــالت توظيفهــا خــالل الســنوات الماضــية ,وقــد يبــرر هــذه النســبة فــي

 .من الذكور السائقين المستفيد الجمهور
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 مجتمع الدراسة حسب العمرتوزيع  -
 العمر (:05)جدول 

دالعد العمر %النسبة المئوية    

 7.0 8 سنة 35أقل من 

 28.1 32 سنة( 21أقل من -35)من 

 31.6 36 سنة( 25أقل من -21)من 

 15.8 18 سنة( 41أقل من -25)من 

 6.1 7 سنة( 45أقل من -41)من 

 7.0 8 سنة( 51أقل من -45)من 

 4.4 5 سنة فأكثر 51

 100.0 114 المجموع

 

هو مجتمع يغلب عليه  يهي نسب طبيعية فالمجتمع الفلسطين ويرى الباحث أن هذه النسب
إذ تغلب فئة , حيث نراه بوضوح في الجدول الوزاراتالشباب وهذا ما ينعكس بطبيعة الحال على 

 .سنة على فئة كبار السن 01الشباب عامةا تحت سن 

 مجتمع الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  -
 المؤهل العلمي (:06)جدول 

علميالمؤهل ال %النسبة المئوية  العدد   

 7.0 8 ثانوية عامة فما دون

 14.9 17 دبلوم متوسط

 62.3 71 بكالوريوس

 15.8 18 دراسات عليا

 100.0 114 المجموع
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حتـى , ويعود ذلك كما يرى الباحث إلى أن معظم موظفي الـوزارة هـم مـن اإلداريـين المـؤهلين علميـاا 
الجــامعيين مــن  فئــةولــذلك نجــد أن , ؤسســة بالكفــاءة الالزمــةيكونــوا قــادرين علــى خدمــة أهــداف الم

هـي فـي حـين كانـت الفئـات األقـل تعليمـاا , مجتمع الدراسـةهي الفئة الغالبة على حملة البكالوريوس 
تمثل المحور األساسي في الوزارة والقائم على خدمة  وذلك أنها ل ,مجتمع الدراسةاألقل تمثيالا في 

في حين مّثل حملـة الدراسـات العليـا فئـة قـدامى , مهنيين وموظفي الخدماتال وتشمل فئة, الجمهور
 .الموظفين وأصحاب المناصب اإلدارية العليا كجزء طبيعي من تطورهم الوظيفي

 مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  -

 المسمى الوظيفي(: 07)جدول 

%النسبة المئوية  العدد المسمى الوظيفي  

 4.4 5 مدير عام

 0.9 1 نائب مدير عام

 15.8 18 مدير

 21.9 25 رئيس قسم

 7.0 8 رئيس شعبة

 50.0 57 موظف

 100.0 114 المجموع

 

وهــذا الوضــع يــأتي , هــي فئــة المــوظفين العــاديين مجتمــع الدراســةوهنــا نجــد أن الفئــة الغالبــة علــى 
رئـيس قسـم يشـرف  حيث نجد لكـل مجموعـة مـن المـوظفين, ضمن توزيع طبيعي لألدوار الوظيفية

ولكــل مجموعــة مــن , ولكــل مجموعــة مــن رؤســاء األقســام مــدير دائــرة  يشــرف علــى عملهــم, علــيهم
إل , الفهم يكون التوزيع العـددي واضـحاا  اوبهذ, مدراء الدوائر مدير عام يشرف على العمل بأكمله

لى نطاق واسع يستخدمان ع حيث أنهما ل( ونائب مدير عام, رئيس شعبة)لمسميين اأننا نستثني 
بيــنهم وبــين  ,والدرجـة ,الراتــبو , طبيعــة العمـلفـي  مهمــةلعـدم وجــود فـروق , ضـمن العمــل اإلداري

ل كمــا أننــا , (ثــم فئــة مــدراء الــدوائر, المــوظفينفئــة )الفئــة األدنــى مــنهم مباشــرة وهــي علــى التــوالي 
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فـي قطـاع  حكوميةنالحظ تضخماا في المناصب اإلدارية العليا وهي سمة عامة في كل الجهات ال
 .غزة

 مدة الخدمة مجتمع الدراسة حسبتوزيع   -
 مدة الخدمة (:08)جدول 

%النسبة المئوية  العدد مدة الخدمة  

 30.7 35 سنوات 5أقل من 

 43.9 50 سنوات( 01 -5)من 

 25.4 29 سنوات( 01)أكثر من 

 100.0 114 المجموع

هي الكثر في الوزارة تليها الفئة أقل من سنوات ( 13-1)الى ان الفئة من ( 18)يشير الجدول 
داراتها :أساسيين سنوات ويفسر ذلك هو أمرين( 1) موظفين إضافة إلى , النمو الطبيعي للوزارة وا 

 .بين قطاع غزة والضفة نتيجة لالنقسام السياسيالتزموا بيوتهم ن الذين موظفيال جدد بدل عن
 

  مجتمع الدراسة حسب الدورات التدريبيةتوزيع  -
 الدورات التدريبية (:09)جدول 

%النسبة المئوية  العدد الدورات التدريبية  

 4.4 5 لم أحصل على أي دورة

 7.9 9 دورة واحدة

 11.4 13 دورتين

 8.8 10 ثالث دورات

 67.5 77 دورات( 2)أكثر من 

 100.0 114 المجموع
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والعمل الواضح , ريب في الوزارةفي هذا الجدول نرى الدللة الواضحة على الهتمام بعنصر التد
وهي قيمة جيدة ومريحة وتعطي انطباعاا بمهنية , بمبدأ التطوير المستمر على مستوى الموظفين

 .العمل في الوزارة
 

 مجتمع الدراسة حسب موقع العملتوزيع  -
 موقع العمل(: 21)جدول 

%النسبة المئوية  العدد موقع العمل  

 53.5 61 المقر الرئيسي للوزارة

 46.5 53 المديريات في المحافظة

 100.0 114 المجموع

 

المقــر الرئيســي يعملــون فــي الدراســة  مــن مجتمــع% 53.5 أن مــا نســبته( 23) يتضــح مــن جــدول 
اهتمـام الـوزارة وفي هذا دللة على . بالمديريات في المحافظةيعملون  %46.5بينما الباقي , للوزارة

ت بالعدد الكافي مـن الفـراد كـي تسـتطيع تقـديم خـدماتها الـى بتجنيد المكاتب الفرعية في المحافظا
 .المستفيدين مباشرة

 

 المديرية التي يتبع لها المستجيب(: 20)جدول 

%النسبة المئوية  العدد المديرية التي يتبع لها المستجيب  

 20.8 11 الشمال

 41.5 22 غزة

 7.5 4 الوسطى

 17.0 9 خان يونس

 13.2 7 رفح

 100.0 53 المجموع
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مركزيـة العمـل فـي مقـر الـوزارة الـرئيس فـي مدينـة : أل وهمـا أساسـيانويفسر هـذه النتيجـة عـامالن 
تليها محافظة الشمال , وبالتالي كان عدد الموظفين األكبر في المقر الرئيسي من مدينة غزة, غزة

كثافـــة الســـكانية الثـــاني هـــو الالعامـــل و , بصـــفتها المحافظـــة األقـــرب واألشـــد ارتباطـــاا بمحافظـــة غـــزة
وبالتــالي انعكــس ذلــك , األعلــى علــى مســتوى القطــاع فــي كــل مــن محافظــة غــزة ومحافظــة الشــمال

 .من كال المحافظتين على عدد مجتمع الدراسة
 

 مجتمع الدراسة حسب اإلدارة العامة أو الوحدة التي يتبع لها المستجيبتوزيع  -
 

 ها المستجيبالعامة أو الوحدة التي يتبع ل اإلدارة(: 22)جدول 
 

%النسبة المئوية  العدد العامة أو الوحدة التي يتبع لها المستجيب اإلدارة  

 31.6 36 اإلدارة العامة لسلطة الترخيص

 12.3 14 العامة للمدارس والمعاهد اإلدارة

 14.0 16 والمالية اإلداريةالعامة للشئون  اإلدارة

 2.6 3 العامة للنقل على الطرق اإلدارة

 4.4 5 العامة لهندسة المركبات رةاإلدا

 3.5 4 العامة للشئون الفنية اإلدارة

 10.5 12 المعلومات االعامة للحاسوب وتكنولوجي اإلدارة

 5.3 6 العامة للهندسة والسالمة المرورية اإلدارة

 3.5 4 اإلدارة العامة للنقل الحكومي

 1.8 2 العالقات العامة واإلعالم

 0.9 1 وحدة الشكاوي

 1.8 2 التخطيط

 0.9 1 الرقابة الداخلية

 2.6 3 اإلدارة العامة للطرق والمشاريع
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 2.6 3 مكتب الوزير

 0.9 1 الشئون القانونية

 0.9 1 سلطة الموانئ

 100.0 114 المجموع

 

وذلــك لرتباطهـــا , وتمثــل هــذه النســـب حجــم ضـــغط العمــل الــذي يواجـــه إدارات معينــة دون غيرهـــا
 .,والمعاهد للمدارس العامة اإلدارةو , الترخيص لسلطة العامة اإلدارةمثل , ورالمباشر بالجمه

 

 اختبار فرضيات الدراسة

لعينتين T , واحدة لعينة Tاختبار)لختبار فرضيات الدراسة فقد تم استخدام الختبارات المعلمية 
ع البيانات يتبع توزييكون في حالة أن ة مناسب اتالختبار ه هذ ,(التباين األحادي ,مستقلتين

 .التوزيع الطبيعي

 درجة اإلجابة يساوي درجة الموافقة المتوسطة( وسيط)اختبار الفرضيات حول متوسط 

 .المتوسطة ةموافقالوهي تقابل  6متوسط درجة اإلجابة يساوي  :الفرضية الصفرية

 . 6متوسط درجة اإلجابة ل يساوي  :الفرضية البديلة

فإنه ل يمكن رفض ( SPSSحسب نتائج برنامج ( ) 0.05كبر من أ Sig) Sig > 0.05إذا كانت 
حول الظـاهرة موضـع الدراسـة  أفراد المجتمعالفرضية الصفرية ويكون في هذه الحالة متوسط آراء 
 Sig < 0.05 (Sig, أمـا إذا كانـت (محايـد) 6ل يختلف جوهرياا عن موافق بدرجة متوسطة وهـى 

أفـراد آراء صفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط فيتم رفض الفرضية ال( 0.05أقل من 
, وفي هذه الحالة يمكـن تحديـد مـا (محايد)رجة الموافقة المتوسطة عن ديختلف جوهرياا   المجتمع

 .(المحايـد)الموافقـة المتوسـطة إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو يـنقص بصـورة جوهريـة عـن درجـة 
ــاه أن المتوســط الحســابي قيمــة الختبــار فــإذا كانــت وذلــك مــن خــالل قيمــة الختبــار  موجبــة فمعن

 .لإلجابة يزيد عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح
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 اختبار الفرضيات 

 .إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالتتطبيق دعم اإلدارة العليا ت: الفرضية األولى

درجة الموافقة  ىوسط درجة الستجابة قد وصلت إللمعرفة ما إذا كانت مت Tتم استخدام اختبار 
 (.20)النتائج موضحة في جدول  .أم ل 6المتوسطة  وهي 

 :(23)جدول 

دعم اإلدارة العليا للجودة " لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال 
 "الشاملة
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1.  
اإلدارة العليا  اهتماميستحوذ مفهوم إدارة الجودة الشاملة على 

 في الوزارة
5.58 55.79 -1.99 *0.024 4 

2.  
التي تؤدي إلى تحقيق جهود العاملين كافة تدعم اإلدارة العليا 

 الجودة الشاملة
5.65 56.49 -1.70 *0.046 2 

0.  
على مواكبة التغييرات والمستجدات في  العليا ةاإلدار تعمل 
 الجودة إدارةمجال 

5.38 53.77 -2.96 *0.002 8 

1.  
لتعزيز الجودة في  الدعم المادي المناسبالعليا  اإلدارةتوفر 

 أنشطتها
4.73 47.28 -6.14 *0.000 13 

1.  
العليا على استقطاب أفضل الكفاءات للعمل  اإلدارةتعمل 
 لديها

5.51 55.09 -2.29 *0.012 5 

 3 0.036* 1.82- 56.05 5.61 تثمن اإلدارة العليا اإلنجازات المتميزة في الوزارة  .6

 9 0.001* 3.37- 52.19 5.22 تثمن اإلدارة العليا الخبرات المتميزة في الوزارة  .1

 6 0.007* 2.50- 54.87 5.49 متطورة إستراتيجيةيتوفر لدى اإلدارة العليا في الوزارة خطة   .8
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0.  
 (من الجمهور أو العاملين) اقتراحات أيةالعليا  اإلدارةتقبل ت

 هم في تحقيق الجودة الشاملةسقد ت  
5.87 58.68 -0.65 0.258 1 

13.  
يوجد لدى اإلدارة العليا أهداف واضحة لتبني الجودة في 

 أنشطتها
5.39 53.95 -3.04 *0.001 7 

11.  
 إدارةق تعمل اإلدارة العليا على توعية العاملين بمنافع تطبي

 الجودة
4.92 49.21 -5.36 *0.000 11 

12.  
 إدارةتقوم اإلدارة العليا بتزويد العاملين بتعليمات تطبيق 

 الجودة الشاملة
4.81 48.07 -5.16 *0.000 12 

10.  
التي العصرية  اإلداريةالعليا على تبني النظم  اإلدارةتعمل 
 الجودة الشاملة تحقق

5.10 50.97 -3.94 *0.000 10 

  0.000* 4.01- 53.27 5.33 فقرات المجال معاا جميع  

0.05دللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائياا عند *  . 

 :يمكن استخالص ما يلي( 20)من جدول 

تتقبل  ": وتنص الفقرة على, في المرتبة األولى من حيث الموافقة عليها التاسعة جاءت الفقرة -
 " اقتراحات قد تساهم في تحقيق الجودة الشاملة أيةالعليا  اإلدارة

يرون أن هناك تواصالا فعالا بينهم وبين اإلدارة , أن معظم الموظفين لباحث ذلك إلىاويعزو 
 .بما يخدم مصلحة العمل اقتراحاتهمالتي تستمع لهم وتناقش , العليا

من حيث الموافقة ( عليها دراسةمجتمع الوافق يلم )في المرتبة األخيرة  الرابعة جاءت الفقرة -
العليا المستلزمات المادية كافة لتعزيز الجودة في  اإلدارةتوفر  " وتنص الفقرة على, عليها

 ."أنشطتها

لقدرة المالية هذه العبارة تعكس واقع الكثير من الوزارات التي تعاني من ضعف اويرى الباحث أن 
لمؤسسات  القدرة الماليةية المعروفة حول واقع ولعل ذلك يعود إلى األسباب السياس, بشكل عام

 .سواء في الضفة أو غزة, السلطة الوطنية الفلسطينية

متوسط درجة الستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني  -
 . على فقرات هذا المجال األفرادموافقة من قبل غير أن هناك 
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دعم ن أن اإلدارة العليا للوزارة ل تقوم بتنفيذ الخطوات المناسبة في اتجاه يرى معظم الموظفي وهنا
لمؤسسات ويرى الباحث أن ذلك يعود إلى طبيعة العمل في ا, تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة

 .ى التحفيز والمتابعةالحكومية التي تفقتقر إل
 

 :نتيجة الفرضية

 .جودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالتإدارة ال تطبيقدعم اإلدارة العليا تل 

وغياب , ويعزو الباحث ذلك إلى نقص الوعي بأهمية التطوير لدى اإلدارة العليا في الوزارة
وكذلك طغيان جوانب العمل . التكامل والعمل ضمن خطة موحدة في سبيل التطوير اإلداري

المناسبة لتطبيق ذلك  تيجياووضع الخطط والسترات, اليومي على مفاهيم التطوير المستمر
 .التطوير

, (2336األغا,): دراسة كل منمثل مع عدد من الدراسات  يجةواتفقت هذه النت
, (2331الناظر,), (2336 العالونة, السالم,), (2330المصري,), (2331الكحلوت,)
 . العليا تطبيق ادارة الجودة الشاملة اإلدارةفي عدم دعم  (2330طراونة,)

 

إدارة الجاودة الشااملة فاي  تطبياق لهيكل التنظيمي والعالقاات التنظيمياةا يدعم: ثانيةالفرضية ال
 .وزارة النقل والمواصالت

درجـة الموافقـة  ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجـة السـتجابة قـد وصـلت إلـ Tتم استخدام اختبار 
 (.21)النتائج موضحة في جدول  .أم ل 6وهي  المتوسطة
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 :(24)جدول 

 "الهيكل التنظيمي "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)ط الحسابي وقيمة الحتمال المتوس
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 12 0.015* 2.20- 55.88 5.59 يمتاز الهيكل التنظيمي في الوزارة بالمرونة  .1

 11 0.039* 1.78- 56.05 5.61 الوزارة بناءا على متطلبات العمل تسند الوظائف في  .2

 9 0.078 1.43- 57.11 5.71 هناك تنسيق بين المستويات اإلدارية في الوزارة  .0

 13 0.000* 4.32- 50.70 5.07 يراعى التخصص عند تنظيم العمل وتقسيمه  .1

1.  
العالقات غير الرسمية ظاهرة موجودة بين العاملين في 

 ةالوزار 
6.18 61.84 0.91 0.182 4 

6.  
هناك مساءلة للعاملين عن النتائج التي حققوها نتيجة 

 أعمالهم
6.19 61.93 0.91 0.182 3 

 6 0.253 0.67- 58.68 5.87 هناك توازن بين السلطة الممنوحة للموظف ومسؤولياته  .1

 1 0.001* 3.06 66.40 6.64 يلتزم العاملون في الوزارة باألنظمة والقوانين   .8

0.  
المباشر  مسئولهيتلقى الموظف األوامر والتعليمات من 

 فقط
6.41 64.12 1.84 *0.034 2 

جراءاته المتبعة في الوزارة تسهل القيام به  .13  5 0.376 0.32 60.61 6.06 أساليب العمل وا 

11.  
هناك وصف وظيفي يوفر تحديدا واضحا لواجبات 

 ومسؤوليات كل وظيفة
5.72 57.19 -1.27 0.104 8 

 7 0.173 0.95- 57.89 5.79 خطوط التصال في الوزارة سلسة وتسهل إنجاز العمل  .12

10.  
 إلىبتفويض جزء من صالحياتهم  المسئولونيقوم 

 .األدنى اإلداريةالمستويات 
5.70 57.02 -1.40 0.082 10 

  0.219 0.78- 58.88 5.89 جميع فقرات المجال معاا  

0.05دللة  ستوىمالمتوسط الحسابي دال إحصائياا عند *  . 



119 
 

 :يمكن استخالص ما يلي( 21)من جدول 

يلتزم العاملون " :وتنص الفقرة على, في المرتبة األولى من حيث الموافقة الثامنةلفقرة جاءت ا -
 ."في الوزارة باألنظمة والقوانين

الذين تحكم و  ,ينويعزو الباحث ذلك إلى وجود حس مهني واهتمام وظيفي لدى معظم الموظف
 .طبيعة تعاملهم مع الوظيفة عدة معايير دينية وأخالقية واجتماعية

, (عليها مجتمع الدراسةوافق يلم )في المرتبة األخيرة من حيث الموافقة  الرابعةجاءت الفقرة  -
 ."يراعى التخصص عند تنظيم العمل وتقسيمه" :وتنص الفقرة على

معظم الموظفين بأن العمل الحكومي ليعتمد  ويرى الباحث ان النتيجة تعكس اعتقاد
 .التخصص بشكل أساسي في هيكلة العمل

يختلف جوهرياا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا ل متوسط درجة الستجابة لهذا المجال  -
  . على فقرات هذا المجال متوسطة يعني أن هناك موافقة

الوزارة وهيكلتها الحالية تسمح بتطبيق تعتقد بأن قوانين  مجتمع الدراسةوعليه نجد أن معظم 
 .مفاهيم إدارة الجودة الشاملة

 :نتيجة الفرضية

إدارة الجودة الشاملة في  بشكل متوسط تطبيق لهيكل التنظيمي والعالقات التنظيميةيدعم ا
  .وزارة النقل والمواصالت

بل هو مفهوم مرن يشمل , ن مفهوم إدارة الجودة الشاملة ليس مفهوماا ثابتاا صلباا أويعود ذلك إلى 
الموارد البشرية إدارة في  الكفاءةوقوامه اإلرادة الحقيقية للتطوير و , الكثير من العناصر المتكاملة

وبالتالي هو قادر على أن , وذلك للحصول على أفضل شكل للخدمة, والمالية وحتى الوقت
 .لتطبيقهإذا كانت هناك إرادة فعلية , ضمن أي إطار إداري ينسجم

 علي,), (2331بركات,): دراسة كل منمثل مع عدد من الدراسات  يجةواتفقت هذه النت
 (Davis,Thomas,2002), (2331طعامنة,), (2311, الكبيسيي), (2331الناظر,),(2332

 .في دعم الهيكل التنظيمي بشكل متوسط تطبيق ادارة الجودة الشاملة
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إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل  يقتطب تخاذ القراراتآلية اتدعم : الفرضية الثالثة
 .والمواصالت

درجة الموافقة  ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الستجابة قد وصلت إل Tتم استخدام اختبار 
 (.21)النتائج موضحة في جدول  .أم ل  6وهي  المتوسطة

 (25)جدول 

 "اتخاذ القرارات"ال لكل فقرة من فقرات مج (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال 
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 1 0.086 1.37 63.07 6.31 لدي تفويض باتخاذ القرارات في نطاق عملي  .1

 7 0.000* 4.89- 48.25 4.82 تؤخذ القرارات في الوزارة بشكل جماعي  .2

0.  
ات في الوزارة بعد دراسة تامة لنوعية تؤخذ القرار 

 المشكالت وطبيعتها
4.99 49.91 -4.66 *0.000 5 

1.  
إبداء رأيه في أي يوجد آلية واضحة تتيح للموظف 

 أو الدائرة التي يعمل بها قرارت تتخذها الوزارة
4.22 42.19 -7.87 *0.000 9 

1.  
القرارات الصادرة عن المسئولين في الوزارة منسجمة مع 

 ا البعضبعضه
4.58 45.75 -6.51 *0.000 8 

 6 0.000* 5.00- 49.21 4.92 متخذو القرارات في الوزارة يمتازون بمهارات عالية  .6

 2 0.440 0.15 60.35 6.04 غالباا ما يكون المسئولون حازمين في قراراتهم  .1

8.  
القرارات التي تؤخذ من المسئولين تتالءم مع األهداف 

 المرسومة للوزارة
5.64 56.40 -1.80 *0.037 3 

0.  
يعتمد المسئولون في اتخاذ قراراتهم على نظام المعلومات 

 المحوسب المتوفر لدى الوزارة
5.11 51.05 -4.24 *0.000 4 

  0.000* 4.70- 51.83 5.18 جميع فقرات المجال معاا  

0.05دللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائياا عند *  . 
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 :يمكن استخالص ما يلي( 21)جدول  من

لدي تفويض ": وتنص الفقرة على, جاءت الفقرة األولى في المرتبة األولى من حيث الموافقة -
 ."باتخاذ القرارات في نطاق عملي

كل حسب ) مويرى الباحث أن معظم الموظفين لديهم صالحية اتخاذ القرار ضمن نطاق عمله
 .ورية لفاعلية سير العملوهذه المرونة ضر , (حجم مسؤولياته

, (عليها مجتمع الدراسةوافق يلم )في المرتبة األخيرة من حيث الموافقة  الرابعةلفقرة جاءت ا -
 أو الوزارة تتخذها قرارت أي في رأيه إبداء للموظف تتيح واضحة آلية يوجد" :وتنص الفقرة على

 ."بها يعمل التي الدائرة

واإلجراءات , وبةتاللوائح المك: لرأي في الوزارة مثلااء وبرر الباحث ذلك بغياب آليات إبد
أو أي خطوات للتواصل مع الموظف حول رأيه في , وصندوق الشكاوي للموظفين, كتوبةمال

 .القرارات الصادرة

المجال يختلف جوهرياا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني  متوسط درجة الستجابة لهذا -
 . المجال فقرات هذا موافقة علىغير أن هناك 

 , عملية اتخاذ القرار ومن يتخذه في غياباا واضحاا  يرون مجتمع الدراسةن معظم أ ويرى الباحث
 .وزارة النقل والمواصالتفي عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في 

 :نتيجة الفرضية

 .المواصالتإدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل و  تطبيق آلية اتخاذ القراراتتدعم ل 

واتخاذ القرار بالتغيير والتمرد على أعباء , ويعود ذلك لغياب الوعي بأهمية القيام بالخطوة األولى
للدوائر واألقسام ذ القرار اوالتواني وتحميل كل طرف مسؤولية اتخ, العمل اليومية والروتين

 . األخرى
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, (2338عاجز,ال) :دراسة كل منمثل مع عدد من الدراسات  يجةواتفقت هذه النت
, (2336األغا,), (2331طعامنة,), (2331شاهين,), (2332 اللطيف, عبد), (2331بركات,)
(Talha, 2004) في عدم دعم آلية اتخاذ القرارات في تطبيق ادارة الجودة الشاملة. 

إدارة الجودة الشاملة في وزارة  تطبيق فرق العمل والعمل الجماعيتدعم  :الفرضية الرابعة
 .لمواصالتالنقل وا

درجـة الموافقـة  ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجـة السـتجابة قـد وصـلت إلـ Tتم استخدام اختبار 
 (.26)النتائج موضحة في جدول  .أم ل 6وهي المتوسطة  

 :(26)جدول 

فرق العمل والعمل "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال 
 "الجماعي
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1.  
يشجع المسئولون في الوزارة العمل الجماعي والعمل بروح 

 الفريق
5.98 59.82 -0.09 0.466 4 

 6 0.000* 3.44- 52.74 5.27 تعمل الوحدات اإلدارية في الوزارة بروح الفريق الواحد  .2

0.  
ل فريق العمل المسؤولية عن نتائج أعماله وليس يتحم

 عضواا بحد ذاته
4.78 47.79 -5.51 *0.000 8 

1.  
تتم مكافأة أعضاء فريق العمل كل حسب مساهمته في 

 اإلنجاز
4.05 40.53 -8.48 *0.000 9 

1.  
أدى أسلوب العمل الجماعي إلى تحسين األداء في مهام 

 وأنشطة الوزارة
5.65 56.46 -1.68 *0.048 5 

6.  
يجتمع العاملون بشكل غير رسمي لمناقشة قضايا ذات 

 عالقة بأعمالهم
4.97 49.73 -4.64 *0.000 7 
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 3 0.002* 2.86 66.81 6.68 تستدعي مهام وأنشطة الوزارة العمل بروح الفريق  .1

8.  
 رغباتيفريق ولو كان ذلك خالفاا ل العمل ضمن فضلأ

 الشخصية
7.48 74.78 6.48 *0.000 1 

0.  
العالقات الجتماعية السائدة على التعاون والعمل تشجعني 
 الجماعي

7.04 70.44 4.72 *0.000 2 

  0.066 1.52- 57.68 5.77 جميع فقرات المجال معاا  

0.05دللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائياا عند *  . 

 :يمكن استخالص ما يلي( 26)من جدول 

أحبذ العمل ": وتنص الفقرة على, امنة في المرتبة األولى من حيث الموافقةجاءت الفقرة الث -
 ."ضمن فريق ولو كان ذلك خالفاا لمصالحي الشخصية

, وتأقلم معظم الموظفين للعمل ضمن مجموعات, في الوزارة كفريق واحدوهذه العبارة تثمن العمل 
 .وانضباط الجماعة, وتفهمهم لتسلسل القيادة

, (عليها مجتمع الدراسةوافق يلم )الرابعة في المرتبة األخيرة من حيث الموافقة  لفقرةجاءت ا -
 ."تتم مكافأة أعضاء فريق العمل كل حسب مساهمته في اإلنجاز": وتنص الفقرة على

 .ويرى الباحث أن ذلك يعود إلى غياب نظام المكافأة في الوزارة

رياا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يختلف جوهل متوسط درجة الستجابة لهذا المجال  -
  .على فقرات هذا المجالمتوسطة يعني أن هناك موافقة 

وزارة يرون أن العمل الجماعي موجود ولو بصورة جزئية في  مجتمع الدراسةوعليه فإن معظم 
 .النقل والمواصالت

 :نتيجة الفرضية

جودة الشاملة في وزارة النقل إدارة البشكل متوسط تطبيق  فرق العمل والعمل الجماعيتدعم 
 .والمواصالت
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نتيجة , في قطاع غزة يويعزو الباحث ذلك لنماء مفهوم العمل الجماعي عند المواطن الفلسطين
والتي تستوجب التعاون للتغلب ...( الظروف السياسية , ضعف الموازنة)ظروف العمل الصعبة 

 .عليها

, (2331الكحلوت,) :راسة كل مندمثل مع عدد من الدراسات  يجةواتفقت هذه النت
, (2332 علي,), (2331الناظر,), (1000النيادي,), (2311, الكبيسيي), (2330المصري,)
دعم فرق العمل بشكل متوسط تطبيق ادارة في  (2336 العالونة, السالم,), (2331البستنجي,)

 .الجودة الشاملة

الجودة الشاملة في وزارة النقل  إدارة تطبيقلمشاركة والدافعية ا تدعم :الفرضية الخامسة 
 .والمواصالت

درجـة الموافقـة  ىمتوسط درجـة السـتجابة قـد وصـلت إلـلمعرفة ما إذا كانت  Tتم استخدام اختبار 
 (.21)النتائج موضحة في جدول  .أم ل  6وهي  المتوسطة

 :(27)جدول 

 "شاركة والدافعيةالم"لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال 
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 10 0.004* 2.74- 53.81 5.38 يشارك العاملون بوضع األهداف الخاصة بأعمالهم  .1

 14 0.000* 4.52- 49.38 4.94 يشارك العاملون بوضع السياسات والخطط الخاصة بأعمالهم  .2

0.  
تعالج المشكالت التي تحصل في مستوى إداري معين في 

 األعلىالمستوى  إلى إحالتهاالمستوى نفسه دون 
5.64 56.37 -1.72 *0.044 8 

1.  
مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات يعتمد على مستوى النضج 

 لديهم
6.01 60.09 0.04 0.484 5 
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1.  
خاذ القرارات وحل يعتبر المسئولون مشاركة العاملين في ات

 المشكالت تطويرا إلمكانات العاملين
5.78 57.79 -0.92 0.179 7 

 2 0.005* 2.64 65.80 6.58 طبيعة المهام واألنشطة في الوزارة تستدعي المشاركة اإلدارية  .6

 9 0.041* 1.75- 56.11 5.61 يحرص المسئولون في الوزارة على احترام العاملين وتقديرهم  .1

8.  
مساواة بين العاملين في العدالة و مناسب من ال مستوىهناك 
 الوزارة

4.07 40.71 -8.58 *0.000 15 

 3 0.165 0.98 62.65 6.27 اعتبر العمل الذي أقوم به متعة أتمنى استمراريتها  .0

 4 0.236 0.72 61.68 6.17 أتمتع بدرجة معقولة من الستقاللية في عملي  .13

 6 0.412 0.22- 59.47 5.95 الية من اإلبداع والبتكارالعمل الذي أقوم به يوفر لي درجة ع  .11

 13 0.001* 3.06- 52.83 5.28 يحرص المسئولون المحافظة على روح معنوية عالية للعاملين  .12

 1 0.005* 2.62 67.26 6.73 لعملي أشعر بالفخر والعتزاز لنتمائي   .10

 11 0.002* 2.97- 53.19 5.32 مقاييس األداء واضحة لجميع العاملين في الوزارة  .11

 12 0.001* 3.07- 53.01 5.30 يجري تقييم أداء العاملين وفق معايير منطقية وعلمية  .11

  0.025* 1.98- 56.66 5.67 جميع فقرات المجال معاا  

0.05دللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائياا عند *  . 

 :يمكن استخالص ما يلي( 21)من جدول 

أشعر  ": وتنص الفقرة على, جاءت الفقرة الثالثة عشر في المرتبة األولى من حيث الموافقة -
 ."لعمليبالفخر والعتزاز لنتمائي 

فترات الخبرة الطويلة التي تكونت لدى معظم العاملين في الوزارة أو ما نستطيع التعبير تعتبر 
الشعب الفلسطيني التي تميل إلى النتماء وكذلك طبيعة , "العيش والملح"عنه بالمصطلح الشعبي 

وزارة النقل هي في الحقيقة عوامل توضح معنى اعتزاز الموظف بالنتماء ل, للجماعة
 .والمواصالت

, (عليها مجتمع الدراسةوافق يلم )الثامنة في المرتبة األخيرة من حيث الموافقة لفقرة جاءت ا -
 ." مساواة بين العاملين في الوزارةالعدالة و مستوى مناسب من الهناك ": وتنص الفقرة على
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ففي حين تحكم المهنية والتخصص , وهذا ما يختلف فيه القطاع الحكومي عن القطاع الخاص
 .بحاجة إلى تطوير لزالت منظومة العمل الحكومي, عمل القطاع الخاص

هذا يعني أن عن درجة الموافقة المتوسطة و قد انخفض متوسط درجة الستجابة لهذا المجال  -
 . موافقة على فقرات هذا المجالغير هناك 

ويبرر الباحث ذلك بغياب التحفيز في الوزارة والذي كان أثره المباشر ضعف المشاركة والدافعية 
 .عند الموظف

 :نتيجة الفرضية

 .إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت تطبيقلمشاركة والدافعية تدعم ال 

 : ذلك يعود لعدة أسباب منهاوالحق أن 

النشيط يدفع الموظف مما , الحكيمة التي تمثل قدوة في التطوير واإلبداع الدارةغياب  -
 .يفقد شيئاا فشيئاا حماسه ودافعيتهالى أن 

 .لدى الموظفالدافعية من ل لمما يق, للدعم المعنويو الغياب التام للحوافز المادية  -

, (2331الناظر,) :دراسة كل منمثل لدراسات مع عدد من ا يجةواتفقت هذه النت
, (2332 اللطيف, عبد), (2331البستنجي,), (2332 علي,), (2330طراونة,)
في عدم دعم المشاركة والدافعية تطبيق ادارة الجودة  (Stringham, 2004), (2331الكحلوت,)

 .والشاملة
 

ة الشاملة في وزارة النقل إدارة الجود تطبيق لتدريب والتطويرا يدعم :الفرضية السادسة 
 .والمواصالت

درجـة الموافقـة  ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجـة السـتجابة قـد وصـلت إلـ Tتم استخدام اختبار 
 (.28)النتائج موضحة في جدول  .أم ل 6وهي المتوسطة  
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 : (28)جدول 

 "والتطويرالتدريب "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال 
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1.  
أنا على علم بوجود سياسة للوزارة تهدف إلى تطوير كفايات 

 العاملين فيها
5.41 54.12 -2.50 *0.007 3 

2.  
تنفيذ تقوم الوزارة بتحديد الحتياجات التدريبية للعاملين قبل 

 الدورات التدريبية المختلفة
5.46 54.65 -2.27 *0.012 2 

 4 0.000* 4.32- 48.94 4.89 استفدت كثيراا من الدورات التدريبية التي تزودت بها في الوزارة  .0

 1 0.021* 2.06- 55.26 5.53 يعتبر المسئولون في الوزارة التدريب استثماراا جيدا في المستقبل  .1

 7 0.000* 5.74- 47.28 4.73 رمجة وتخضع للتقييم المستمرعملية التدريب مب  .1

6.  
تحرص الوزارة على تدريب العاملين على أحدث النظم اإلدارية 

 في العمل
4.89 48.86 -4.98 *0.000 5 

1.  
قادرون على  وأكفاءيتوفر في الوزارة مدربون متخصصون 

 التأهيل وبناء القدرات
4.75 47.46 -5.98 *0.000 6 

8.  
مج التدريب والتطوير كافة المستويات اإلدارية في برا تشمل
 الوزارة

4.70 47.02 -5.94 *0.000 8 

  0.000* 5.16- 50.46 5.05 جميع فقرات المجال معاا  

0.05دللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائياا عند *  . 

 :يمكن استخالص ما يلي( 28)من جدول 

وافق يلم حيث )لرابعة في المرتبة األولى بين باقي الفقرات من حيث الموافقة الفقرة جاءت ا -
يعتبر المسئولون في الوزارة التدريب ": وتنص الفقرة على, (على جميع الففقرات مجتمع الدراسة

 ."استثماراا جيدا في المستقبل
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 .دريب لدى اإلدارةوضعف متابعة نتائج الت, أثر التدريب عند الموظفويبرر الباحث ذلك بغياب 

مجتمع وافق يلم )الثامنة في المرتبة األخيرة بين باقي الفقرات من حيث الموافقة لفقرة جاءت ا -
برامج التدريب والتطوير كافة المستويات اإلدارية في  تشمل": وتنص الفقرة على, (عليها الدراسة
 ."الوزارة

 .فقط دون فئات اإلدارة العليا موظفينبأن التدريب هو فقط حكر على صغار ال يعتقد الموظفون

عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن  قد انخفضمتوسط درجة الستجابة لهذا المجال  -
 .على فقرات هذا المجال موافقةغير هناك 

بشكل تام قدرة الوزارة على استثمار التدريب لتنمية وتطوير  مجتمع الدراسة رفضوعليه فإن 
 .ا المختلفةالعمل في دوائره

 :نتيجة الفرضية

 .إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت تطبيق لتدريب والتطويرا يدعمل 

 : ويعزو الباحث ذلك إلى عدة أسباب منها

 .غياب المشروع والهدف الذي تدار على أساسه هذه الدورات -

الذي  اإلزعاجكل من أشكال ها لشل  و  كما أن غياب التحفيز المرتبط بالدورات التدريبية ح   -
 .يطال صغار الموظفين

إن غياب كبار الموظفين عن مجال الدورات التدريبية يضع الكثير من عالمات  -
 .الستفهام حول هذه الظاهرة

, (2338العاجز,) :دراسة كل منمثل مع عدد من الدراسات  يجةواتفقت هذه النت
, (2332 اللطيف, بدع), (2330المصري,), (2336األغا,), (2331بركات,)
, (2331البستنجي,), (Talha, 2004), (2330 وعباس, هياجنة,), (2331الناظر,)
في عدم دعم التدريب والتطوير تطبيق  (2330طراونة,), (1000النيادي,), (2331طعامنة,)

 .الجودة الشاملة إدارة
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 :الفرضية السابعة

 .لشاملة في وزارة النقل والمواصالتإدارة الجودة ا تطبيق الشامل والمستمرلتحسين ا يدعم
 

درجـة الموافقـة  ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجـة السـتجابة قـد وصـلت إلـ Tتم استخدام اختبار 
 (.20)النتائج موضحة في جدول  .أم ل 6وهي المتوسطة 

 :(29)جدول 

مل الشاالتحسين "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال 
 "والمستمر
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 2 0.218 0.78- 58.33 5.83 تعمل الوزارة على مواكبة ما هو حديث في مجال أعمالها  .1

2.  
تعمل الوزارة على تحليل الوظائف دوريا بهدف التعرف على 

 التطور الالزمضرورات التحسين و 
5.27 52.72 -3.72 *0.000 6 

0.  
تعمل الوزارة وباستمرار على تحديث معايير التوظيف لديها 

 بما ينسجم مع متطلبات أعمالها
5.05 50.53 -4.44 *0.000 8 

 5 0.013* 2.25- 55.09 5.51 تعمل الوزارة على توثيق إجراءات التحسين المعتمدة لديها  .1

 10 0.000* 8.07- 42.02 4.20 بحث وتطوير فعال يتوفر لدى الوزارة قسم  .1

6.  
تشجع الوزارة العاملين على إدخال تحسينات مستمرة على 

 أدائهم
5.08 50.79 -3.98 *0.000 7 

1.  
تشجع الوزارة استخدام وسائل العمل اللكتروني لتحسين 

 األداء في العمل
6.28 62.81 1.21 0.115 1 

 4 0.011* 2.34- 55.22 5.52 ص التحسين المستمرتتيح قوانين الوزارة وأنظمتها فر   .8



121 
 

0.  
تقوم الوزارة بمراجعة إجراءات العمل بشكل مستمر بهدف 

 تحسينها
5.53 55.26 -2.42 *0.008 3 

13.  
بدل من تصحيح  األخطاءتعتمد الوزارة منهج الوقاية من 

 بعد وقوعها األخطاء
5.03 50.26 -4.54 *0.000 9 

  0.000* 3.66- 53.66 5.37 جميع فقرات المجال معاا  

0.05دللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائياا عند *  . 

 :يمكن استخالص ما يلي( 20)من جدول 

تشجع الوزارة ": وتنص الفقرة على, جاءت الفقرة السابعة في المرتبة األولى من حيث الموافقة -
 ."سين األداء في العملاستخدام وسائل العمل اللكتروني لتح

ل تقتصر على وزارة دون أخرى وتتمثل في العمل , وهذه سمة عامة للحكومة في قطاع غزة
 .في سبيل تطوير العمل الحكومي, الدائم على ربط الوزارات بأفضل األجهزة الحديثة قدر اإلمكان

مجتمع وافق يلم )موافقة الخامسة في المرتبة األخيرة بين باقي الفقرات من حيث اللفقرة جاءت ا -
 ."يتوفر لدى الوزارة قسم بحث وتطوير فعال": وتنص الفقرة على, (عليها الدراسة

 .ويبرر الباحث ذلك بغياب ثقافة البحث العلمي في العمل الحكومي

عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن  قد انخفضمتوسط درجة الستجابة لهذا المجال  -
 . على فقرات هذا المجالموافقة غير هناك 

القائم على تقليل )على الغياب التام لعمليات التطوير البناء  مجتمع الدراسةوهذا فيه موافقة معظم 
سواء في الخطط أو األساليب أو , وزارة النقل والمواصالتفي ( ورفع مستوى المنتج, الهدر

 .الخدمة المقدمة

 :نتيجة الفرضية

 إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت تطبيق ستمرالشامل والملتحسين ا يدعمل 
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وباقي مؤسسات الدولة  وزارة النقل والمواصالتويعود ذلك لغياب المفهوم أساساا حيث ربطت 
وبالتالي توقفت العملية أو تقطعت مع تقطع , عملية التطوير منذ زمن بعيد بالغطاء المالي

 .الميدانية واإلدارية التي ل تكلف الوزارة شيئاا  وتم تجاهل أشكال التطوير, التمويل

إل , أن فكرة التطوير المستمر في العمل هي فكرة لزمة في ثقافات الدول الغربية يرى الباحثو 
 .فقدنا هذا المفهوم في عملنا الحكومي, الغطاء الماليو , والتدريب, صر اإلنتاجاأننا ولغياب عن

, (2336األغا,) :دراسة كل منمثل لدراسات مع عدد من ا يجةواتفقت هذه النت
في عدم دعم التحسين الشامل والمستمر تطبيق  (2336 العالونة, السالم,), (2330المصري,)

 .ادارة الجودة الشاملة

 :الفرضية الثامنة

 .إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت تطبيق الوزارة والعاملين أهدافتوافق  يدعم
 

درجـة الموافقـة  ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجـة السـتجابة قـد وصـلت إلـ Tدام اختبار تم استخ
 (.03)النتائج موضحة في جدول  .أم ل 6وهي المتوسطة 

 :(31)جدول 

  "أهداف الوزارة والعاملين"لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال 

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

الم
بي
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

ت
 

بار
لخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

رتبة
ال

 

 2 0.003* 2.75 65.89 6.59 األهداف العامة للوزارة واضحة بالنسبة لي  .1

 1 0.000* 8.73 77.32 7.73 األهداف الخاصة بدائرتي أو قسمي واضحة بالنسبة لي  .2

 4 0.015* 2.21 64.46 6.45 تضع الوزارة أهدافا ممكنة التنفيذ  .0
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 3 0.002* 2.92 65.71 6.57 تعكس األهداف الخاصة بالدوائر واألقسام األهداف العامة للوزارة  .1

 5 0.449 0.13 60.27 6.03 تعكس األهداف العامة للوزارة احتياجات جمهور المستفيدين  .1

6.  
تعمل الوزارة على بناء سياسات عملية وواقعية لتحقيق األهداف 

 المرسومة
5.82 58.21 -0.93 0.176 8 

 10 0.001* 3.35- 53.21 5.32 تنسجم األهداف الخاصة للعاملين مع األهداف العامة للوزارة  .1

 6 0.344 0.40- 59.01 5.90 يتم تقديم مصلحة الوزارة على المصالح األخرى  .8

0.  
 بصفة دوريةيقوم المسئولون في الوزارة بتقييم أداء العاملين 

 بعدهم من تحقيق األهداف المنشودة بهدف معرفة مدى قربهم أو
5.51 55.09 -2.19 *0.015 9 

 7 0.210 0.81- 58.29 5.83 األهداف المرسومة هي المرشد العام للعاملين في الوزارة  .13

  0.145 1.06 61.73 6.17 جميع فقرات المجال معاا  

0.05دللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائياا عند *  . 

 :يمكن استخالص ما يلي( 03)من جدول 

األهداف ": وتنص الفقرة على, جاءت الفقرة الثانية في المرتبة األولى من حيث الموافقة -
 ."الخاصة بدائرتي أو قسمي واضحة بالنسبة لي

أن اإلدارة نجحت في تقسيم األهداف الكبيرة إو العامة إلى أهداف صغيرة يسهل التعرف حيث 
 .تنفيذهاعليها و 

مجتمع وافق يلم )السابعة في المرتبة األخيرة بين باقي الفقرات من حيث الموافقة لفقرة جاءت ا -
تنسجم األهداف الخاصة للعاملين مع األهداف العامة ": وتنص الفقرة على, (عليها الدراسة
 ."للوزارة

يل األهداف العامة إلى يعني غياب اآللية التي يقوم التخطيط الستراتيجي بتنفيذها لتحو وذلك 
 .خطط تنفيذية مفصلة ومحددة وواضحة لألقسام والشعب والموظفين

يختلف جوهرياا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا ل متوسط درجة الستجابة لهذا المجال  -
 . على فقرات هذا المجالمتوسطة يعني أن هناك موافقة 
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 :نتيجة الفرضية

إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل  بشكل متوسط تطبيق لعاملينالوزارة وا أهدافتوافق  يدعم
 .والمواصالت

وكذلك مخافة اهلل في , حيث أن معظم العاملين ينظرون إلى عوامل التفاني في العمل الحكومي
 .وأنهم يقدمون خدمة لوطنهم بتقديم أهداف العمل الحكومي على أهدافهم الشخصية, الوظيفة

, (2332 اللطيف, عبد) :دراسة كل منمثل مع عدد من الدراسات  ةيجواتفقت هذه النت
في دعم  (Tari, 2005), (2330طراونة,), (2332 علي,), (2332 البلبيسي, الطراونة,)

 .توافق أهداف الوزارة والعاملين بشكل متوسط تطبيق ادارة الجودة الشاملة

 :الفرضية التاسعة

 .ارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالتإد تطبيق لتركيز على المستفيدينا يدعم

درجـة الموافقـة  ىمتوسط درجـة السـتجابة قـد وصـلت إلـلمعرفة ما إذا كانت  Tتم استخدام اختبار 
 (.01)النتائج موضحة في جدول  .أم ل 6وهي المتوسطة 

 :(30)جدول 

  "لتركيز على المستفيدينا"لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال 

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
لخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

رتبة
ال

 

 2 0.339 0.42 60.98 6.10 تحرص الوزارة على تقديم خدمات مالئمة للجمهور المستفيد  .1

2.  
الجمهور المستفيد  إلىتحرص الوزارة على تقديم خدماتها 

 سرعة ممكنة بأقصى
6.03 60.27 0.12 0.452 3 
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0.  
تقوم الوزارة بين الحين واآلخر بقياس مستوى رضا الجمهور 

 عن خدماتها
5.15 51.52 -3.78 *0.000 9 

1.  
يوجد لدى الوزارة نظام متكامل لكيفية تقديم الخدمة للجمهور 

 المستفيد
5.15 51.45 -4.04 *0.000 10 

1.  
وأساليب التعامل مع  أنماطلى تقوم الوزارة بتدريب العاملين ع

 الجمهور المستفيد
5.04 50.45 -4.45 *0.000 11 

6.  
تتقبل الوزارة اقتراحات الجمهور لتحسين نوعية الخدمة المقدمة 

 له
4.91 49.11 -4.96 *0.000 12 

1.  
تحرص الوزارة على تقديم خدماتها إلى الجمهور المستفيد 

 الكترونياا 
5.35 53.48 -2.59 *0.005 8 

8.  

تقدم الوزارة صالحيات واسعة للمديريات في المحافظات لتقديم 
كافة الخدمات إلى الجمهور بهدف توفير الوقت والجهد على 

 المراجعين

5.74 57.41 -1.25 0.106 4 

0.  
تحرص الوزارة على وضع معايير محددة لكل خدمة تقدمها 

 للجمهور
5.61 56.07 -1.86 *0.033 6 

13.  
ية إلى الجهات المستفيدة حول كيفية تقوم الوزارة بحمالت توع
 الستفادة من خدماتها

5.63 56.34 -1.65 0.051 5 

 7 0.007* 2.48- 53.93 5.39 الرسوم التي تتقاضاها الوزارة لقاء خدماتها معقولة  .11

12.  
تتم المتابعة القانونية ألولئك الذين يخالفون تعليمات الوزارة 

 وأنظمتها
6.32 63.21 1.39 0.084 1 

  0.004* 2.71- 55.34 5.53 يع فقرات المجال معاا جم 

0.05دللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائياا عند *  . 

 :يمكن استخالص ما يلي( 01)من جدول 

تتم  ":وتنص الفقرة على, جاءت الفقرة الثانية عشر في المرتبة األولى من حيث الموافقة -
 ."ة ألولئك الذين يخالفون تعليمات الوزارة وأنظمتهاالمتابعة القانوني

كما أن هناك ارتباط وثيق بتطبيق , حيث هناك جهات متخصصة لمتابعة هذه القوانين واألنظمة
وما لمخالفتها من , هذه القوانين لما لها من مصلحة عامة تمس المواطنين في حياتهم اليومية

 .مال العاموهدر لل, هدر ألرواح وممتلكات المواطنين
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مجتمع وافق يلم )السادسة في المرتبة األخيرة بين باقي الفقرات من حيث الموافقة لفقرة جاءت ا -
تتقبل الوزارة اقتراحات الجمهور لتحسين نوعية الخدمة " :وتنص الفقرة على, (عليها الدراسة

  ." المقدمة له

 .جمهورإذ ل يوجد أي آلية واضحة للتواصل بين إدارات الوزارة وال

عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن  قد انخفضمتوسط درجة الستجابة لهذا المجال  -
 . موافقة على فقرات هذا المجالغير هناك 

بعدم اهتمام الوزارة بالتواصل مع الجمهور العام وتقديم  مجتمع الدراسةوهذا رأي عام لمعظم 
ظم األجهزة الحكومية عن التعامل الجاد وهذا مثال واضح على تواني مع, أفضل خدمة له
 .ن رغم أنه الهدف النهائي لعملهاوالفعال مع المواط

 :نتيجة الفرضية

 .إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت تطبيق لتركيز على المستفيدينا يدعمل 

أي , (محتاجنــا هــو اللــي)وســيطرة فكــرة , ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى طغيــان ثقافــة الــروتين الــوظيفي
وهـــو مـــا يتنـــافى تمامـــاا مـــع مفـــاهيم القطـــاع , المـــواطن للـــوزارة ل العكـــسســـيادة العتقـــاد باحتيـــاج 

 .التي تعتمد سياسة احتياجها لكل زبون وتسابقها على نيل رضاه, الخاص في العمل

, (2117بركـــــــات,) :دراســـــــة كـــــــل مـــــــنمثـــــــل مـــــــع عـــــــدد مـــــــن الدراســـــــات  يجـــــــةواتفقــــــت هـــــــذه النت
, (2113 وعبــــــــــاس, هياجنــــــــــة,) ,(2113طراونــــــــــة,), (2111البســــــــــتنجي,), (2116الـــــــــدقي,)
 .في عدم دعم التركيز على المستفيدين تطبيق ادارة الجودة الشاملة (2113المصري,)
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المبحاوثين حاول  إجابااتباين متوساطات  إحصاائيةتوجد فروقاات ذات دللاة : العاشرةالفرضية 
المواصالت في قطاع غازة تعازى إلاى بعاض متغيارات الجودة الشاملة في وزارة النقل و  إدارةواقع 

 (.موقع العمل، مدة الخدمة، المسمى الوظيفي، العمر)الدراسة 

 

لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فــروق ذات دللــة إحصــائية " لعينتــين مســتقلتينT  "تــم اســتخدام اختبــار 
" خدام اختبـار كـذلك تـم اسـت. وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانـات

لمعرفـة مـا إذا كـان هنــاك فـروق ذات دللـة إحصـائية وهــذا " ذو التجـاه الواحــد –التبـاين األحـادي 
 .متوسطات أو أكثر 0الختبار معلمي يصلح لمقارنة 

 

 إدارةالمبحااوثين حااول واقااع  إجاباااتبااين متوسااطات  إحصااائيةتوجااد فروقااات ذات دللااة  -0
 .العمر والمواصالت في قطاع غزة تعزى إلى الجودة الشاملة في وزارة النقل

 :يمكن استنتاج ما يلي( 02)الموضحة في جدول من النتائج 

 0.05 مـن مسـتوى الدللـة أكبـر" التبـاين األحـادي"المقابلة لختبار (.Sig)تبين أن القيمة الحتمالية 

≥ α   وجد فروق ذات دللـة تل وبذلك يمكن استنتاج أنه  لجميع المجالت والمجالت مجتمعة معاا
مجتمــع الدراســة حــول هــذه المجــالت والمجــالت مجتمعــة معــا إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات 

 . تعزى إلى العمر

 

وتداولها  وزارة النقل والمواصالتويعزو الباحث ذلك إلى انتشار الكثير من المفاهيم بين موظفي 
ل بينهم بنفس الترتيب كنوع من الثقافة وغالباا ما تنتق, يشترك في ذلك الكبير والصغير, بينهم

 .الجمعية للمؤسسة
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 العمر –" التباين األحادي " اختبار نتائج  (:32)جدول 

 المجال

 المتوسطات
بار
لخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

31 
سنة 
 فأقل

 -31)من 
أقل من 

سنة( 35  

35 
سنة 
 فأكثر

 0.260 1.364 5.62 4.94 5.39 دعم اإلدارة العليا للجودة الشاملة

 0.687 0.377 6.01 5.94 5.72 الهيكل التنظيمي والعالقات التنظيمية

 0.112 2.230 5.69 5.03 4.85 اتخاذ القرارات

 0.107 2.283 6.22 5.50 5.57 فرق العمل والعمل الجماعي

 0.068 2.748 6.21 5.41 5.37 المشاركة والدافعية

 0.167 1.821 5.46 4.59 5.06 التدريب والتطوير

 0.496 0.706 5.66 5.22 5.22 التحسين الشامل والمستمر

 0.848 0.166 6.30 6.09 6.12 أهداف الوزارة والعاملين

 0.802 0.221 5.68 5.40 5.51 التركيز على المستفيدين

 0.266 1.342 5.89 5.35 5.43 جميع المجالت السابقة معا

 .2068 تساوي 3031ومستوى دللة (  113, 0) الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

 

 إدارةالمبحااوثين حااول واقااع  إجاباااتبااين متوسااطات  إحصااائيةتوجااد فروقااات ذات دللااة  -2
 .المسمى الوظيفي الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت في قطاع غزة تعزى إلى

 :يمكن استنتاج ما يلي( 00)الموضحة في جدول ن النتائج م

 0.05 من مسـتوى الدللـة أقل" التباين األحادي " المقابلة لختبار (.Sig)ن القيمة الحتمالية تبين أ

≥ α   وبــــذلك يمكــــن  "أهــــداف الــــوزارة والعــــاملين, المشــــاركة والدافعيــــة, اتخــــاذ القــــرارات "للمجــــالت
ذه مجتمــع الدراســة حــول هــاســتنتاج أنــه توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات 
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 نائــب/ مــدير عــام وذلــك لصــالح الــذين مســماهم الــوظيفي  المجــالت تعــزى إلــى المســمى الــوظيفي
 . مدير /مدير عام

فكـان مـن , حيث أن المجالت الثالث المذكورة هي مجالت أقرب لتخصص الفئات اإلدارية العليا
 .عاديفي حين ل يتفهمها الموظف ال, الطبيعي أن يوافق عليه موظفي الفئات العليا

مـن  أكبـر (.Sig)القيمـة الحتماليـة فقـد تبـين أن , أمـا بالنسـبة لبـاقي المجـالت والمجـالت مجتمعـة
توجــــد فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية بــــين ل وبــــذلك يمكــــن اســــتنتاج أنــــه  α ≤ 0.05مســــتوى الدللــــة 

مسمى المجتمع الدراسة حول هذه المجالت والمجالت مجتمعة معا تعزى إلى متوسطات تقديرات 
  .الوظيفي

التـي , األخـرى عدا عن ذلك ل يوجد أثـر للدرجـة الوظيفيـة علـى موافقـة أو رفـض مجـالت الدراسـة
وبهــذا تــم رفــض هــذه , يتعامــل معهــا جميــع المــوظفين بــاختالف درجــاتهم بمنطــق واحــد وفكــر واحــد

 .الفرضية

 المسمى الوظيفي –" التباين األحادي " اختبار نتائج (:33)جدول 

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

/ مدير عام 
مدير  نائب
 مدير/عام

رئيس 
 شعبه/قسم

 موظف

 0.502 0.692 5.16 5.62 5.33 دعم اإلدارة العليا للجودة الشاملة

 0.058 2.926 5.58 6.03 6.44 الهيكل التنظيمي والعالقات التنظيمية

 0.022* 3.954 4.84 5.12 6.08 اتخاذ القرارات

 0.162 1.851 5.54 5.78 6.29 فرق العمل والعمل الجماعي

 0.020* 4.052 5.25 5.80 6.44 المشاركة والدافعية

 0.388 0.956 4.83 5.09 5.49 التدريب والتطوير

 0.247 1.417 5.08 5.59 5.74 التحسين الشامل والمستمر
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 0.045* 3.201 5.94 5.99 6.95 أهداف الوزارة والعاملين

 0.513 0.671 5.35 5.62 5.85 التركيز على المستفيدين

 0.094 2.421 5.28 5.66 6.08 جميع المجالت السابقة معا

α0≤0.05دالإحصائياًعندمستوىداللةاتالفرقبينالمتوسط*

 .2068 تساوي 3031ومستوى دللة (  113, 0)الجدولية عند درجتي حرية  Fقيمة 

 

 إدارةالمبحااوثين حااول واقااع  إجاباااتبااين متوسااطات  إحصااائيةجااد فروقااات ذات دللااة تو  -3
 .مدة الخدمة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت في قطاع غزة تعزى إلى

 :يمكن استنتاج ما يلي( 01)الموضحة في جدول من النتائج 

أكبـر "  التبـاين األحـادي " ة لختبـارالمقابلة لختبـار المقابلـ (.Sig)تبين أن القيمة الحتمالية 
وبــــذلك يمكــــن , والمجــــالت مجتمعــــة معــــا لجميــــع المجــــالت  α ≤ 0.05مــــن مســــتوى الدللــــة 

الدراسـة حـول  مجتمـعاستنتاج أنه ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
  .فض هذه الفرضيةوبهذا تم ر , مدة الخدمةتعزى إلى والمجالت مجتمعة معا هذه المجالت 

وكما سبق أن أشرت يعطيها , ويعود ذلك إلى اتفاق جميع الموظفين على ثقافة وظيفية واحدة
 .ول يختلفون حولها, الموظف القديم للموظف الجديد

 مدة الخدمة –" التباين األحادي " اختبار نتائج  (:34)جدول 

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

أقل من 
5 

 سنوات

 – 5)من 
أقل من 

 سنة( 01

أكثر من 
01 
 سنوات

 0.802 0.221 5.16 5.33 5.46 دعم اإلدارة العليا للجودة الشاملة

 0.516 0.665 6.17 5.78 5.81 الهيكل التنظيمي والعالقات التنظيمية
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 0.090 2.455 5.80 4.85 5.14 اتخاذ القرارات

 0.587 0.536 6.03 5.65 5.71 يفرق العمل والعمل الجماع

 0.367 1.012 6.07 5.57 5.47 المشاركة والدافعية

 0.217 1.550 4.99 4.75 5.51 التدريب والتطوير

 0.419 0.878 5.69 5.13 5.44 التحسين الشامل والمستمر

 0.862 0.149 6.32 6.13 6.11 أهداف الوزارة والعاملين

 0.934 0.069 5.61 5.55 5.44 التركيز على المستفيدين

 0.618 0.483 5.78 5.42 5.56 جميع المجالت السابقة معا

 .2068 تساوي 3031ومستوى دللة (  113, 0)الجدولية عند درجتي حرية  Fقيمة 

 

 إدارةالمبحااوثين حااول واقااع  إجاباااتبااين متوسااطات  إحصااائيةتوجااد فروقااات ذات دللااة  -4
 .موقع العمل لمواصالت في قطاع غزة تعزى إلىالجودة الشاملة في وزارة النقل وا

 :يمكن استنتاج ما يلي( 01)الموضحة في جدول من النتائج 

 مـن مسـتوى الدللـةأقـل " لعينتـين مسـتقلتين - T"المقابلة لختبار (.Sig)تبين أن القيمة الحتمالية 
0.05 ≥ α   مكـــن اســـتنتاج أنـــه توجـــد وبـــذلك ي "أهـــداف الـــوزارة والعـــاملين, اتخـــاذ القـــرارات"للمجـــالين

مجتمع الدراسة حول هذين المجالين تعـزى إلـى فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
وذلـك لقـربهم مـن مسـتويات , المقر الرئيس للـوزارةموقع العمل وذلك لصالح الذين موقع عملهم في 

 .رفض هذه الفرضية وبهذا تم, اإلدارة العليا التي تتخذ القرارات وتضع األهداف وتنفذها

 أكبـر (.Sig)القيمـة الحتماليـة فقـد تبـين أن , أما بالنسبة لبـاقي المجـالت والمجـالت مجتمعـة معـا
توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية بــين ل وبــذلك يمكــن اســتنتاج أنــه  α ≤ 0.05مــن مســتوى الدللــة 
معـا تعـزى إلـى موقـع  مجتمـع الدراسـة حـول هـذه المجـالت والمجـالت مجتمعـةمتوسطات تقديرات 

وفيمــا عــدا المجــالين الســابقين فــإن جميــع العــاملين يتفقــون حــول بــاقي المجــالت بــاختالف , العمــل
 .مواقع عملهم
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 موقع العمل –"لعينتين مستقلتين  -  T" اختبار نتائج  (:35)جدول 

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

المقر 
الرئيس 

 ارةللوز 

المديريات 
في 

 المحافظة

 0.730 0.347 5.26 5.38 دعم اإلدارة العليا للجودة الشاملة

 0.084 1.742 5.62 6.12 الهيكل التنظيمي والعالقات التنظيمية

 0.040* 2.079 4.80 5.52 اتخاذ القرارات

 0.066 1.860 5.46 6.03 فرق العمل والعمل الجماعي

 0.107 1.626 5.37 5.92 المشاركة والدافعية

 0.279 1.089 4.83 5.23 التدريب والتطوير

 0.303 1.035 5.17 5.53 التحسين الشامل والمستمر

 0.018* 2.409 5.75 6.53 أهداف الوزارة والعاملين

 0.067 1.852 5.19 5.82 التركيز على المستفيدين

 0.072 1.816 5.28 5.80 جميع المجالت السابقة معا

α0≤0.05الفرقبينالمتوسطيندالإحصائياًعندمستوىداللة*

 .1.98 تساوي 1015ومستوى معنوية ( 113)الجدولية عند درجة حرية  tقيمة 
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات
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 نتائج الدرراسة: المبحث األول

 :مهاكان من أه, ى عدد من النتائجتوصلت الدراسة إل

إدارة الجودة الشاملة في وزارة  تطبيقدعم تل اإلدارة العليا أظهرت نتائج الدراسة أن  .0
 .النقل والمواصالت

بشكل متوسط يدعم لهيكل التنظيمي والعالقات التنظيمية اأظهرت نتائج الدراسة أن  .3
 .إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت تطبيق

إدارة الجودة الشاملة في  تطبيق تدعمل  آلية اتخاذ القرارات أظهرت نتائج الدراسة أن .2
 .وزارة النقل والمواصالت

إدارة  بشكل متوسط تطبيق تدعمفرق العمل والعمل الجماعي أظهرت نتائج الدراسة أن  .4
 .الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت

إدارة الجودة الشاملة في  تطبيق تدعمل لمشاركة والدافعية ا أظهرت نتائج الدراسة أن .5
 .وزارة النقل والمواصالت

إدارة الجودة الشاملة في وزارة  تطبيق يدعمل لتدريب والتطوير ا أظهرت نتائج الدراسة أن .6
 .النقل والمواصالت

إدارة الجودة الشاملة  تطبيقيدعم ل لتحسين الشامل والمستمر ا أظهرت نتائج الدراسة أن .0
 .تفي وزارة النقل والمواصال

إدارة الجودة الشاملة  تطبيق يدعمأهداف الوزارة والعاملين توافق أظهرت نتائج الدراسة أن  .8
 .في وزارة النقل والمواصالت

إدارة الجودة الشاملة  تطبيقيدعم ل لتركيز على المستفيدين ا أظهرت نتائج الدراسة أن .9
 .في وزارة النقل والمواصالت

فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ل توجد  أظهرت نتائج الدراسة أنه .01
 . تعزى إلى العمر مجالت الدراسة مجتمع الدراسة حول 
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توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  أظهرت نتائج الدراسة أنه .00
أهداف الوزارة , المشاركة والدافعية, اتخاذ القرارات" مجتمع الدراسة حول المجالت

/ تعزى إلى المسمى الوظيفي وذلك لصالح الذين مسماهم الوظيفي مدير عام "  والعاملين
 . مدير/ نائب مدير عام

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  أظهرت نتائج الدراسة أنه .03
 . المجالت تعزى إلى المسمى الوظيفيجميع مجتمع الدراسة حول 

وق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ل توجد فر  أظهرت نتائج الدراسة أنه .02
 . مدة الخدمةالمجالت  تعزى إلى  جميعمجتمع الدراسة حول 

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  أظهرت نتائج الدراسة أنه .04
 .المجالت تعزى إلى موقع العمل جميعمجتمع الدراسة حول 
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 التوصيات: المبحث الثاني

 تسهم أن يمكن التي التوصيات من عدداا  اقتراح يمكن الدراسة عنها أسفرت التي النتائج ضوء في
  :تطبيق ادارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت وهي كالتاليفي 

 تحقيقها يمكن التي والفوائد المزايا لتوضيح , الشاملة الجودة إدارة بمفهوم الوعي زيادة .0
 فيها يتولى خطة مدروسة طريق عن وذلك الشاملة, الجودة إدارة أسلوب تطبيق من

 وعقد اللقاءات لها, الشامل اإلعداد الشاملة الجودة إدارة مجال في والستشاريون الخبراء
 .الشاملة الجودة إدارة ألبعاد بالفهم الصحيح العاملين لتزويد الالزمة والورشات

 .ادارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالتزيادة وعي اإلدارة العليا بأهمية تطبيق  .3

 انطالقاا  تدريجي أسلوب ضمن القرارات صنع في للمشاركة العاملين أمام الفرص إتاحة .2
 .مقاومته وعدم التغيير, وتقبل األداء, لتحسين وسيلة المشاركة تلك من كون

 التعاوني, الجماعي لللعم تشجيعاا  الوزارة داخل المتجانسة العمل فرق بتشكيل الهتمام .4
 توفرها التي .للخدمات المستمرة والتطوير التحسين عمليات في العاملين ودعماا لمشاركة

 .للزبائن
العمل علي مشاركة العاملين بفاعلية أكبر في صنع القرارات ووضع األهداف والخطط  .5

 .ريق الواحدوأن يعمل الجميع بروح الف, ذات العالقة بالوزارة واألقسام التي يعملون بها
 

ضرورة أن يتوفر لدي الوزارة سياسة واضحة المعالم لتدريب وتطوير العاملين في  .6
 .المستويات اإلدارية كافة

تدريبية  دورات في للخارج بالوزارة العاملين من متدربين إبتعاث و متخصصة دورات عقد .0
 الشاملة, جودةال إدارة تطبيق أساليب وتعلم لدراسة الشاملة, الجودة إدارة في متخصصة

 بين التدريب هذا في تلقوها التي المواد ونشر الشاملة الجودة إدارة ليساعدوا في تطبيق
 .أيضا الوزارة كوادر
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التركيز علي الجمهور المستفيد وذلك من خالل عمل برامج لتدريب العاملين علي أنماط  .8
 .المطلوبة و أساليب التعامل مع الجمهور المستفيد وتقديم الخدمة له بالنوعية

تعزيز سياسة التحسين المستمر والشامل على جميع المستويات الوظيفية والدارات  .9
 .العاملة بالوزارة , وتشجيع البداع والتميز

 
التركيز على المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة لدى تعزيز مفهوم  .01

نيل رضا المستفيد كوزارة العاملين , بمعنى ان الهدف الساس لوزارة النقل والمواصالت 
 .خدماتية

 

ضرورة قيام الوزارة بحمالت توعية للمستفيدين حول كيفية الستفادة من  .00
 .وذلك عبر وسائل العالم المختلفة ول سيما وسائل العالم الجديد, خدماتها

العمل بخطي حثيثة نحو استيعاب وتفعيل مفهوم وممارسات الحكومة  .03
معامالت الوزارة وتقديم خدماتها إلى الجمهور المستفيد  اللكترونية من خالل إنجاز

 .إلكترونيا
الشاملة في وزارة  الجودة تطبيق ادارةضرورة إنشاء وحدة إدارية مسئولة عن  .02

 .ومتابعتها في كافة إدارات الوزارة ومديرياتها النقل والمواصالت

إدارة الجودة ضرورة قيام الوزارة بمواكبة كافة التغيرات والمستجدات في مجال  .04
 .وان توفر كافة المستلزمات المادية والبشرية لتعزيز الجودة الشاملة في أنشطتها, الشاملة

 والخدمات األنشطة أداء ومقاييس معايير يوضح الشاملة للجودة دليل إصدار .05
 .المختلفة خدماتها من للمستفيدين الوزارة تقدمها  التي

 طبقت التي والخدماتية المهنية تالمؤسسا بعض مع والخبرات األفكار تبادل .06
 وبخاصة المجال هذا في خبراتها من لالستفادة الشاملة الجودة أسلوب إدارة بنجاح

 . شركات القطاع الخاص
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 الدراسات المقترحة

 :التالية الدراسات الباحث يقترح إليها توصل التي والنتائج الباحث دراسة ضوء يف

 .شاملة في كافة المؤسسات الحكوميةدراسة إمكانية تطبيق إدارة الجودة ال -

 . معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في القطاع الحكوميدراسة  -

 .القطاع الحكومي في الشاملة الجودة إدارة تطبيق على الحديثة التكنولوجيا أثر -

 

 

 



138 
 

 الدراسة مراجع

 العربية المراجع: أولا 

 ,في ديمنج وفلسفة الجودة لىع اإلحصائية الرقابة ,(0992) حسن إبراهيم إبراهيم 
  .أكتوبر عدد الصناعي, التعاون مجلة ,اإلدارة

 متطلبات تطبيق ادارة الجودة التسويقية , (3101)أبو رحمة, ابراهيم أحمد محمد
,رسالة شركة التصالت الخلوية الفلسطينية جوال-دراسة حالة( التسويق الكلي)

 .ماجستير, جامعة الزهر,غزة

 ,بين الفجوة مقياس باستخدام الخدمة جودة قياس ,(0996) الرحمن عد ثابت إدريس 
 ,الكويت بدولة الصحية الخدمة على بالتطبيق منهجية دراسة: والتوقعات اإلدراكات
 (.0) العدد ,(4) المجلد الكويت, بجامعة العلمي المجلس اإلدارية, للعلوم العربية المجلة

 ,الفلسطيني الصحي بالقطاع إبداعها وطرق الشاملة الجودة, (3116) وفيق اآلغا ,
 .فلسطين غزة, األزهر, جامعة العليا, الدراسات ,منشورة غير ماجستير رسالة

 ,إدارة في الشاملة الجودة إدارة تطبيق إمكانية ,(3111) سليمان بن حمد البدراني 
 نيةاألم للعلوم العربية نايف أكاديمية منشورة, غير ماجستير رسالة ,الشرقية المنطقة
 .بالرياض

 العلوم مجلة ,التطبيق و النظرية بين الشاملة الجودة إدارة ,(3114) فهيمة , بديسي 
 .30 العدد , الجزائر منتوري, جامعة منشورات, اإلنسانية

  واقع تطبيق ادارة الجودة الشاملة في ظل الثقافة التنظيمية , (3110)بركات, منال
, رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة ةالسائدة في البنوك العاملة في قطاع غز 

 .السالمية,غزة,فلسطين
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 ,الشاملة الجودة إدارة مبادىء تطبيق نحو المديرية اتجاهات, (3110) نبيل البستنجي 
 األردنية, الجامعة ,منشورة غير ماجستير رسالة, األردن في العامة المؤسسات في

 .األردن عمان,

 ,الجامعية الدار القاهرة, ,الكلية الجودة ةإدار  ,(3113) محمد سوبيا البكري. 

 على تطبيقات الشاملة الجودة إدارة ,(0990) العزيز عبد سعد بن خالد سعيد, بن 
 .والنشر للطباعة العبيكان: الرياض ,الصحي القطاع

 المهنية, الخبرات مركز ,المتكامل الدليل الشاملة الجودة ,(3115) الرحمن ,عبد توفيق 
 .العربية مصر جمهورية بمبك,

  ,لتحسين الشاملة الجودة مبادئ تطبيق إمكانية, (3100)جراد, زكريا شعبان يوسف 
رسالة  ،غزة قطاع في الفلسطينية الصحة وزارة في الصيدلنية الرعاية

 .ماجستير,الجامعة السالمية,غزة

 األردن ,وتطبيقات مفاهيم – الشاملة الجودة إدارة ,(3114) أحمد, محفوظ , جودة: 
 .والتوزيع للنشر وائل دار

 المسيرة دار: األردن ,العمالء وخدمة الجودة إدارة ,(3113) كاظم, خضير , حمود 
 .والطباعة والتوزيع للنشر

 ,للنشر المسيرة دار: عمان ,الشاملة الجودة إدارة ,(3111) كاظم خضير حمود 
 .والتوزيع

 ,تحول التي والمعوقات ةالشامل الجودة إدارة نماذج ,(3112) يوسف هاني خاشقجي 
 القتصاد) العزيز عبد الملك جامعة مجلة ,العربية األمنية األجهزة في تطبيقها دون

 (.3) العدد( 00) مجلد ,(واإلدارة



141 
 

 ,الشاملة الجودة إدارة لتطبيق عمل خطة ,(0992) موسى أحمد حمد الخطيب :
 السادس المؤتمر اإلداري, يرللتطو  العربي المركز: القاهرة ,المحاذير األدوات، المفاهيم،
 .إبريل, والتنمية للتدريب

 ,الكلية الجودة إدارة مستوى انخفاض تقييم ,(0992) البوريني وهناء سيد الخولي 
 بحث ,القاهرة في المستشفيات قطاع على التطبيق مع العالمي المستوى عن للخدمات

 .القاهرة في دالمنعق اإلدارية والتنمية للتدريب السادس المؤتمر إلى مقدم

 ,الطبعة ,الحديثة المنظمات في الجودة,( 3113) طارق الشبلي, مأمون, الدرادكة 
 .عمان للنشر, صفاء دار األولى,

 تحليلي منهج: والعمليات المفاهيم الحديثة اإلدارة, (0994) إبراهيم الباري عبد ,درة, 
 .للخدمات العربي المركز عمان,

 وزارات في الشاملة الجودة إدارة واقع, (3116) محمود الفتاح عبد أيمن, الدقي 
 .غزة, الجامعة اإلسالمية, رسالة ماجستير, غزة قطاع في الفلسطينية الوطنية السلطة

 الشاملة الجودة إدارة لتطبيق العلمي المنهج ,(0996) الفتاح عبد فريد الدين, زين 
 .غريب مكتب: القاهرة ,العربية المؤسسات في

 تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في الشركات , (3116)عمار, عالونةمؤيد وال, السالم
 .0العدد , 3المجلد , المجلة األردنية في إدارة األعمال, األردنية لصنلعة البرمجيات

 ,الجودة إدارة وتطبيق فهم والسريع الشامل المدخل, (0996) اهلل عبد حامد سقاف 
 .المجتمع مكتبة الخبر, ,الشاملة

 ,مطبعة: الخبر ,الخدمية الشركات في الجودة قياس ,(3110) اهلل عبد حامد سقاف 
 .الشباب

 الجودة إدارة لتطبيق عملي دليل ,(0999) سهيال , الياس و مأمون , السلطي 
 .للنشر المعاصر الفكر دار , دمشق ,9111 األيزو
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 ,الشاملة الجودة مفهوم أساليب تطبيق إمكانية مدى ,(0995) حمد سالم سنان 
 .بالرياض العامة اإلدارة معهد منشورة, غير دبلوم رسالة ,الجمركي العمل على

 ,والوظائف المفاهيم: العامة اإلدارة ,(0996) وآخرون عوض طلق السواط 
 . النوابغ دار جدة, ,واألنشطة

 ,و المنظمة نجاح في أنظمتها و الشاملة الجودة إدارة ,(3114) محمد علي شاهين 
 السعودية, العربية المملكة فيصل الملك لجامعة العلمية المجلة يةالكترون نسخة ,المنتج
 .األول ,العدد ٥ المجلد

 ,القاهرة ,الشاملة الجودة إدارة لتطبيق العملي الدليل ,(0995) عادل الشبراوي :
 .شعاع العلمي, لإلعالم العربية الشركة

 ,دراسة: ألردنيةا الصناعية الشركات في الشاملة الجودة ,(0996) محمد الطراونة 
 (.الثالث) العدد( األول) المجلد البيت, آل جامعة المنارة,, ميدانية

 ,المؤسسي واألداء الشاملة الجودة إدارة ,(3113) بدرية والبلبيسي, محمد الطراونة 
 والدراسات, للبحوث مؤتة مجلة ,(األردن في التجارية المصارف على تطبيقية دراسة)

 .األول دالعد ,00 المجلد األردن,

 ,للضمان العامة المؤسسة في العاملين اتجاهات, (3112)موسى الطراونة 
 جامعة ,منشورة غير ماجستير رسالة, الجودة إدارة تطبيق نحو األردن في الجتماعي

 .األردن عمان, مؤتة,

 ,وزارة حالة: الحكومي القطاع في الشاملة الجودة إدارة ,(3110) محمد طعامنة 
 المجلد اليرموك, بجامعة العليا والدراسات العلمي البحث عمادة يرموك,ال أبحاث ,الصحة

 (. األول) العدد, (00)

 مدى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة وتأثيرها , (3118)سناء فاروق , العاجز
على األداء المالي في مؤسسات اإلقراض النسائية في قطاع غزة من وجهة نظر 

 .غزة, جامعة اإلسالميةرسالة ماجستير ال, العاملين
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  قياس جودة الخدمات التي تقدمها شركة جوال من (3100)العالول, اياد فتحي ,
 .وجهة نظر الزبائن في محافظات قطاع غزة, رسالة ماجستير,جامعة الزهر,غزة

 الجودة إدارة تطبيق تقييم – دراسة ,(3113) الحفيظ, عبد أفنان اللطيف, عبد 
 ماجستير, رسالة ,الغربية الضفة في الحكومية غير دماتيةالخ المؤسسات في الشاملة
 .فلسطين القدس, جامعة

 األولى الطبعة , للنشر الحامد دار ,المصرفي التسويق ,(3115) تيسير , العجارمة. 

 ,بحسب والشركات المؤسسات في الجودة دليل ,(0999) عبود وطالل ماهر العجي 
 . للنشر الرضا دار :دمشق,  (ISO 9111) القياسية المواصفات

 ,و للنشر العلمية اليازوي دار ,الشاملة الجودة إدارة ,(3115) محمد العزاوي 
 .التوزيع,عمان

 السلوكية العلوم في البحث إلى المدخل, (0995) حمد بن صالح , العساف, 
 .للنشر العبيكان الرياض,

 ,الشاملة جودةال إلدارة المتكاملة المنهجية ىإل مدخل ,(3110) وصفى عمر عقيلي 
 .عمان التوزيع, و للنشر وائل دار األولي, الطبعة ,(نظر وجهة)

 ,2111:9111 اآليزو متطلبات و الشاملة الجودة إدارة ,(3115) قاسم علوان, 
 .األولى الطبعة , التوزيع و للنشر الثقافة دار األردن,

 ,على شاملةال الجودة إدارة تطبيق أثر – دراسة ,(3113) أحمد, أمين ناصر علي 
 رسالة ,ميدانية دراسة: صناعياا  المؤهلة المناطق في العاملة الصناعية المنظمات أداء

 .األردن اليرموك, جامعة ماجستير,

 ,شركة في الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق مدى ,(3111) سعد بن نواف العنزي 
 سعود الملك امعةج منشورة, غير ماجستير رسالة ,الرياض بمدينة السعودية التصالت
 .بالرياض
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 والعلوم التربية في العلمي البحث أساسيات ,(0993) فتحي , وملكاوي أحمد , عودة 
 .األردن اليرموك, جامعة الثانية, الطبعة, اإلدارية

 ,إدارة نظم تطبيق في اإلرشادية الخطوات, (0990) نصار وهالة إبراهيم الغمري 
 .اإلداري للتطوير عربيال المركز ,القاهرة , الشاملة الجودة

 للفكر جديدة رؤية مشروع:  الشاملة الجودة إدارة ,(0999) ,علي اهلل فضل 
 . الرياض للنشر, العبيكان ,اإلداري

 ,مكانية الكلية الجودة إدارة, (0992) سعيد بن سالم القحطاني  القطاع في تطبيقها وا 
 (.08) العدد ياض,بالر  العامة اإلدارة معهد العامة, اإلدارة مجلة ,الحكومي

 ,األعمال مؤسسات تطوير في الشاملة الجودة إدارة دور ,(0992) نازة قضماني, 
 للتطوير العربي المركز في المنعقد والتنمية, للتدريب السادس المؤتمر إلى مقدمة دراسة
 .بالقاهرة اإلداري

 ل أثر تطبيق الجودة الشاملة في رياض األطفا, (3100)لولوة محمد , يالكبيسي
 .قطر, الدوحة, الجامعة البريطانية العربية, رسالة ماجستير, بدولة قطر

 ,الجودة أنشطة استمرارية على المؤثرة العوامل ,(3114) محمد سعدي الكحلوت 
 ماجستير, رسالة ,غزة قطاع في الفلسطينية الصحة وزارة مستشفيات في الشاملة
 .فلسطين اإلسالمية, الجامعة

 ,الرعاية في الشاملة الجودة إدارة تطبيق: الشاملة الجودة ارةإد ,(3112) هيو كوش 
 خالد: مراجعة األحمدي, عايد بن طالل ترجمة ,بها اللتزام استمرار وضمان الصحية

 .العامة اإلدارة معهد: الرياض سعيد, بن سعد بن

 ,ترجمة ,الشاملة الجودة إدارة مع الهندسة إعادة تكامل ,(3114) جوزيف, كيالدا 
 .للنشر المريخ دار السعودية, العربية المملكة سرور, إبراهيم سرور/ م.د -
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 ,دار: عمان ,حديثة ومفاهيم أساسيات: التنظيمي التطوير ,(0999) موسى اللوزي 
 .للنشر وائل

 ,مراجعة زروق, حسن خالد ترجمة ,العميل خدمة جودة ,(0996) وليان مارتن 
 .واإلعالم للنشر بداعاإل آفاق: الرياض العديلي, محمد بن ناصر

 ,ترجمة ,الجودة لتطبيق العملي الدليل: الجودة تحقيق ,(0999) رودرك ماكينلي 
 للنشر اإلبداع آفاق: الرياض الخلف, موسى بن اهلل وعبد المعيوف معاذ بن صالح
 .واإلعالم

 ,عبد ترجمة ,الشاملة الجودة إدارة ثالثية ,(3111) ثور .جي وكادك فرنسي ماهوني 
 .والتوزيع للنشر الفجر دار: القاهرة الخزامي, أحمد الحكم

 ,مصر جمهورية, دار المعرفة ,الجودة تكاليف ,(3111) أحمد فهمي, و أحمد محرم 
 . األخيرة النسخة العربية,

 ,في الشاملة الجودة إدارة أدوات و مبادئ تطبيق ,(3112) حسن محمد المصري 
 .النجاح جامعه ماجستير, رسالة ,تحليله دراسة فلسطين في العاملة البنوك

 جامعة القاهرة , 9111 اآليزو و الشاملة الجودة إدارة ,(3110) أحمد , مصطفى, 
 .مصر

 ـ مصطفى إبراهيم: إعداد, (0998)مجمع اللغة العربية بالقاهرة , المعجم الوسيط 
 .الطبعة الثالثة, دار الدعوة, النجار محمد ـ القادر عبد حامد ـ الزيات أحمد

 الشاملة الجودة إلدارة التطبيقي جابلونسكي نموذج ,(0996) صالح معيوف,ال, 
 .العامة اإلدارة معهد :الرياض

 سلطة على ميدانية دراسة: الشاملة الجودة إدارة ,(0994) فالح المناصير,علي 
 .بعمان األردنية الجامعة منشورة, غير ماجستير رسالة ,األردنية الكهرباء
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 ,في األفراد انطباعات تغيير: الجودة حلقات ,(0990) مور وهربرت ويليام مور 
: الرياض الفرس, علي سامي مراجعة الحفظي, الرحمن عبد العابدين زين: ترجمة ,العمل
 .العامة اإلدارة معهد

 ,في الشاملة الجودة إدارة تطبيق مدى ,(3114) راتب شفيق محمد رول الناظر 
 .األردنية,األردن الجامعة جستير,ما رسالة ,األردن في الحكومية األجهزة

 ,والوظائف األسس العامة، اإلدارة ,(3110) وآخرون محمد بن سعود النمر, 
 .الشقري مكتبة الرياض,

 ,في الشاملة الجودة إدارة تطبيقات – دراسة ،(0999) حليس علي حمد النيادي 
 اليرموك, معةجا ماجستير, رسالة ,المتحدة العربية اإلمارات دولة في الخدمة منظمات
 .األردن

 ,التدريب في الشاملة الجودة إدارة مهارات ,(3111) حسن الغني عبد محمد هالل, 
 .والتنمية األداء تطوير مركز القاهرة,

 ,في التنافسية الميزة إلى الوصول في الجودة تطبيق أثر, (3112) وعباس الهياجنة 
 اإلدارية, والعلوم لقتصادا آلية ,منشورة غير ماجستير رسالة ,الخدمية المؤسسات

 .األردن عمان,, الزيتونة جامعة

 ,الجودة إدارة مفاهيم لتطبيق علمي منهج ,(0994) أحمد بن الرحمن عبد هيجان 
 (.2) العدد ,(24) المجلد بالرياض, العامة اإلدارة معهد العامة, اإلدارة ,الكلية

 ,الحديدي, محمد ترجمة ,ةالشامل الجودة إدارة أساسيات, (3112) ريتشارد ويليامز 
 .جرير مكتبة: الرياض
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 (1)ملحق رقم 

 أسماء المحكمين

 الجامعة المحكم

 الجامعة اإلسالمية  -إدارة أعمال  د ماجد الفرا.أ

 الجامعة اإلسالمية  -إدارة أعمال  رشدي وادي .د

 الجامعة اإلسالمية –إحصاء  سمير صافي  .د

 الجامعة اإلسالمية  -رة أعمال إدا يوسف بحر .د

 جامعة األزهر  -إدارة أعمال  نهاية التلباني .د

 الجامعة اإلسالمية  -إدارة أعمال  بو الروسأسامي  .د

 الجامعة اإلسالمية –إحصاء  نافذ بركات  .د

 جامعة األزهر  -إدارة أعمال  وائل ثابت .د

 مفتوحةجامعة القدس ال  -إدارة أعمال  جالل شبات .د

 الجامعة اإلسالمية –تربية  عليان الحولي  .د
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 (2)ملحق رقم 

 الستبان

 سم الله الرحمــن الرحيمب 

 
 

 
 
 

 
 إستبانة الدراسة

 
 أخي الموظف المحترم, أختي الموظفة المحترمة,,,

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,, 
 

إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل  بادئممدى تطبيق التعرف علي  تهدف هذه الدراسة إلى
, وذلك استكمالا لمتطلبات الحصول علي من وجهة نظر العاملين والمواصالت في قطاع غزة

 .الماجستير في تخصص إدارة الدولة بأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
 

ية, علماا بأن إجاباتكم ستعامل لذا نرجو التفضل بتعبئة الستبانة واختيار اإلجابة بدقة وواقع
وسوف يتم اطالعكم علي نتائج هذه  .بسرية تامة ول تستخدم إل ألغراض البحث العلمي فقط

 .الدراسة حينما يتم النتهاء منها إذا رغبتم بذلك, شاكرين لكم تعاونكم
 
 

 والتقدير االحترام فائق بقبول وتفضلوا
 

 الباحث
 محمد محمود الكحلوت
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(علي اإلجابة المناسبة( ×)يرجي يوضع إشارة : )ه الستبانة من جزأينتتكون هذ  

 :الجزء األول

 :البيانات الشخصية والعامة
 

 أنثي       ذكــــــر         الجنس .1
   
 سنة فأقل 35       العمار .2

 سنة( 25أقل من -21)من       
 سنة                       ( 45أقل من -41)من       
 سنة فاكثر  51      

 سنة  ( 21اقل من  -35)من       
 سنة( 41اقل من  -25)من       
 سنة                       ( 51أقل من -45)من       

 
 

 المؤهل العلمي                         .3
      
 ثانوية عامة فما دون      
 بكالوريس      

       
 دبلـــوم متوسط      

 ماجستير              دكتوراة      
         

 وكيل مساعد                وكيل وزارة       المسمي الوظيفي .4

 مدير عام        
 رئيس قسم      

 نائب مدير عام          مدير دائرة     
 موظف    

   
 خمس سنوات فأقل       مدة الخدمة .5

 سنوات( 01)أكثر من       
 سنوات( 01 – 6)من     



 دورة واحدة      لم احصل على أي دورة               الدورات عدد  .6
    التدريبية 

 ثالث دورات        دورتين
 دورات( 2)اكثر من 

 
 في المحافظات المديريات      المقر الرئيسي         موقع العمل .7
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 غزة       الشمال   المديرية التي .8
  خانيونس       الوسطى           لهاتتبع 
 رفح                    

 
 الدارة العامة التي تتبع لها .9

 
 الدارة العامة للمدارس والمعاهد        الدارة العامة لسلطة الترخيص

 
 الدارة العامة للنقل على الطرق       لعامة للشؤون الدراية والماليةالدارة ا

 
 الدارة العامة للشؤون الفنية        مة لهندسة المركباتالدارة العا

 
 الدارة العامة للهندسة والسالمة المرورية         مة للحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتالدارة العا

 
 العالقات العامة والعالم         الدارة العامة للنقل الحكومي

 
 التخطيط           الرقابة الداخلية

       
 اإلدارة العامة للطرق والمشاريع     الشكاوي وحدة

 

 الشؤون القانونية     مكتب الوزير 

                     سلطة الموانئ       
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 تعني انك موافق بشدة 01حيث ان ( 01-0)ضع درجة من : الجزء الثاني
 

 الشاملة للجودة العليا الدارة دعم :قياس استجابات العاملين نحو: أول
رقم 
 الفقرة

 الدرجة بنود الستبيان

  .يستحوذ مفهوم إدارة الجودة الشاملة على تفكير اإلدارة العليا في الوزارة .0

  .تدعم اإلدارة العليا الجهود كافة التي تؤدي إلى تحقيق الجودة الشاملة .3

  .ارة الجودةتعمل الدارة العلياعلى مواكبة التغييرات والمستجدات في مجال اد .2

  .لمستلزمات المادية كافة لتعزيز الجودة في انشطتهاا توفر الدارة العليا .4

  .لديهاتعمل الدارة العليا على استقطاب أفضل الكفاءات للعمل  .5

  .تثمن اإلدارة العليا اإلنجازات المتميزة في الوزارة .6

  .ارةتثمن اإلدارة العليا الخبرات المتميزة في الوز  .0

  .يتوفر لدى اإلدارة العليا في الوزارة خطة استراتيجية متطورة .8

  .تتقبل الدارة العليا اية اقتراحات قد تساهم في تحقيق الجودة الشاملة .9

  .يوجد لدى اإلدارة العليا أهداف واضحة لتبني الجودة في انشطتها .01

  .نافع تطبيق ادارة الجودةعلى توعية العاملين بم تعمل اإلدارة العليا .00

  .تقوم اإلدارة العليا بتزويد العاملين بتعليمات تطبيق ادارة الجودة الشاملة .03

  .تعمل الدارة العليا على تبني النظم الدارية العصرية لتحقيق الجودة الشاملة .02
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 يةالتنظيم والعالقات التنظيمي الهيكل :قياس استجابات العاملين نحو: ثانيا

رقم 
 الفقرة

 الدرجة بنود الستبيان

  .يمتاز الهيكل التنظيمي في الوزارة بالمرونة .0

  .تسند الوظائف في الوزارة بناءا على متطلبات العمل .3

  .هناك تنسيق بين المستويات اإلدارية في الوزارة .2

  .يراعى التخصص عند تنظيم العمل وتقسيمه .4

  .ظاهرة موجودة بين العاملين في الوزارة العالقات غير الرسمية .5

  .هناك مساءلة للعاملين عن النتائج التي حققوها نتيجة أعمالهم .6

  .هناك توازن بين السلطة الممنوحة للموظف ومسؤولياته .0

  .يلتزم العاملون في الوزارة باألنظمة والقوانين إلتزاما تاماا  .8

  .مات من مسؤوله المباشر فقطيتلقى الموظف األوامر والتعلي .9

جراءاته المتبعة في الوزارة تسهل القيام به .01   .أساليب العمل وا 

  .هناك وصف وظيفي يوفر تحديدا واضحا لواجبات ومسؤوليات كل وظيفة .00

  .خطوط التصال في الوزارة سلسة وتسهل إنجاز العمل .03

الى المستويات الدارية  يقوم المسؤولون بتفويض جزء من صالحياتهم .02
 .الدنى
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 القرارات اتخاذ :قياس استجابات العاملين نحو: ثالثا

رقم 
 الفقرة

 الدرجة بنود الستبيان

  .لدي تفويض باتخاذ القرارات في نطاق عملي .0

  .تؤخذ القرارات في الوزارة بشكل جماعي .3

  .المشكالت وطبيعتهاتؤخذ القرارات في الوزارة بعد دراسة تامة لنوعية  .2

لية واضحة تتيح للموظف العتراض على اي قرارات تتخذ عند شعوره آيوجد  .4
 .بعدم معقوليتها

 

  .القرارات الصادرة عن المسئولين في الوزارة منسجمة مع بعضها البعض .5

  .متخذو القرارات في الوزارة يمتازون بمهارات عالية .6

  .ون حازمين في قراراتهمغالباا ما يكون المسئول .0

  .القرارات التي تؤخذ من المسئولين تتالءم مع األهداف المرسومة للوزارة .8

قراراتهم على نظام المعلومات المحوسب المتوفر  اتخاذيعتمد المسئولون في  .9
 .لدى الوزارة

 



156 
 

 الجماعي والعمل العمل فرق :قياس استجابات العاملين نحو: رابعا

رقم 
 الفقرة

 الدرجة بنود الستبيان

  .يشجع المسئولون في الوزارة العمل الجماعي والعمل بروح الفريق .0

  .تعمل الوحدات اإلدارية في الوزارة بروح الفريق الواحد .3

  .يتحمل فريق العمل المسؤولية عن نتائج أعماله وليس عضواا بحد ذاته .2

  .اهمته في اإلنجازتتم مكافأة أعضاء فريق العمل كل حسب مس .4

  .أدى أسلوب العمل الجماعي إلى تحسين األداء في مهام وأنشطة الوزارة .5

  .بأعمالهميجتمع العاملون بشكل غير رسمي لمناقشة قضايا ذات عالقة  .6

  .تستدعي مهام وأنشطة الوزارة العمل بروح الفريق .0

  .حي الشخصيةأحبذ العمل ضمن فريق ولو كان ذلك خالفاا لمصال .8

  .الجماعي تشجعني العالقات الجتماعية السائدة على التعاون والعمل .9
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والدافعية المشاركة :قياس استجابات العاملين نحو: خامسا  

رقم 
 الفقرة

 الدرجة بنود الستبيان

  .يشارك العاملون بوضع األهداف الخاصة بأعمالهم .0

  .خطط الخاصة بأعمالهميشارك العاملون بوضع السياسات وال .3

تعالج المشكالت التي تحصل في مستوى إداري معين في المستوى نفسه دون  .2
 .احالتها الى المستوى العلى

 

  .مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات يعتمد على مستوى النضج لديهم .4

طويرا مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات وحل المشكالت ت المسئولونيعتبر  .5
 .العاملين إلمكانات

 

  .طبيعة المهام واألنشطة في الوزارة تستدعي المشاركة اإلدارية .6

  .يحرص المسئولون في الوزارة على احترام العاملين وتقديرهم .0

  .هناك عدالة ومساواة بين العاملين في الوزارة .8

  .أتمنى استمراريتها متعةاعتبر العمل الذي أقوم به  .9

  .أتمتع بدرجة معقولة من الستقاللية في عملي .01

  .العمل الذي أقوم به يوفر لي درجة عالية من اإلبداع والبتكار .00

  .يحرص المسئولون المحافظة على روح معنوية عالية للعاملين .03

  .أشعر بالفخر والعتزاز لنتمائي إلى وزارة النقل والمواصالت .02

  .ء واضحة لجميع العاملين في الوزارةمقاييس األدا .04

  .يجري تقييم أداء العاملين وفق معايير منطقية وعلمية .05
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 والتطوير التدريب :قياس استجابات العاملين نحو: سادسا

رقم 
 الفقرة

 الدرجة بنود الستبيان

  .أنا على علم بوجود سياسة للوزارة تهدف إلى تطوير كفايات العاملين فيها .0

تقوم الوزارة بتحديد الحتياجات التدريبية للعاملين قبل تنفيذ الدورات التدريبية  .3
 .المختلفة

 

  .استفدت كثيراا من الدورات التدريبية التي تزودت بها في الوزارة .2

  .في المستقبل جيدايعتبر المسئولون في الوزارة التدريب استثماراا  .4

  .للتقييم المستمر عملية التدريب مبرمجة وتخضع .5

  .تدريب العاملين على أحدث النظم اإلدارية في العملعلى تحرص الوزارة  .6

وبناء  التأهيليتوفر في الوزارة مدربون متخصصون واكفاء قادرون على  .0
 .القدرات

 

  .تطال برامج التدريب والتطوير كافة المستويات اإلدارية في الوزارة .8
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 والمستمر الشامل التحسين :ابات العاملين نحوقياس استج: سابعا

رقم 
 الفقرة

 الدرجة بنود الستبيان

  .تعمل الوزارة على مواكبة ما هو حديث في مجال أعمالها .0

تعمل الوزارة على تحليل الوظائف دوريا بهدف التعرف على ضرورات  .3
 .التحسين والتطور الالزم

 

يث معايير التوظيف لديها بما ينسجم مع تعمل الوزارة وباستمرار على تحد .2
 .متطلبات أعمالها

 

  .تعمل الوزارة على توثيق إجراءات التحسين المعتمدة لديها .4

  .يتوفر لدى الوزارة قسم بحث وتطوير فعال .5

  .إدخال تحسينات مستمرة على أدائهم علىتشجع الوزارة العاملين  .6

  .عمل اللكتروني لتحسين األداء في العملتشجع الوزارة استخدام وسائل ال .0

  .تتيح قوانين الوزارة وأنظمتها فرص التحسين المستمر .8

  .تقوم الوزارة بمراجعة إجراءات العمل بشكل مستمر بهدف تحسينها .9

تعتمد الوزارة منهج الوقاية من الخطاء بدل من تصحيح الخطاء بعد  .01
 .وقوعها

 





161 
 

والعاملين الوزارة أهداف :جابات العاملين نحوقياس است: ثامنا  

رقم 
 الفقرة

 الدرجة بنود الستبيان

  .األهداف العامة للوزارة واضحة بالنسبة لي .0

  .األهداف الخاصة بدائرتي أو قسمي واضحة بالنسبة لي .3

  .تضع الوزارة أهدافا ممكنة التنفيذ .2

  .م األهداف العامة للوزارةتعكس األهداف الخاصة بالدوائر واألقسا .4

  .تعكس األهداف العامة للوزارة احتياجات جمهور المستفيدين .5

  .تعمل الوزارة على بناء سياسات عملية وواقعية لتحقيق األهداف المرسومة .6

  .تنسجم األهداف الخاصة للعاملين مع األهداف العامة للوزارة .0

لعاملين مع الهداف العامة للوزارة عندما تتعارض الهداف الشخصية ل .8
 .تخضع األولى لصالح الثانية

 

بهدف  واآلخريقوم المسئولون في الوزارة بتقييم أداء العاملين بين الحين  .9
 .معرفة مدى قربهم أو بعدهم من تحقيق األهداف المنشودة

 

  .األهداف المرسومة هي المرشد العام للعاملين في الوزارة .01
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المستفيدين على التركيز :قياس استجابات العاملين نحو: تاسعا  

رقم 
 الفقرة

 الدرجة بنود الستبيان

  .تحرص الوزارة على تقديم خدمات مالئمة للجمهور المستفيد .0

سرعة  بأقصىتحرص الوزارة على تقديم خدماتها الى الجمهور المستفيد  .3
 .ممكنة

 

  .ياس مستوى رضا الجمهور عن خدماتهاتقوم الوزارة بين الحين واآلخر بق .2

  .يوجد لدى الوزارة نظام متكامل لكيفية تقديم الخدمة للجمهور المستفيد .4

التعامل مع الجمهور  وأساليبتقوم الوزارة بتدريب العاملين على انماط  .5
 .المستفيد

 

  .تتقبل الوزارة اقتراحات الجمهور لتحسين نوعية الخدمة المقدمة له .6

  .تحرص الوزارة على تقديم خدماتها إلى الجمهور المستفيد الكترونياا  .0

تقدم الوزارة صالحيات واسعة للمديريات في المحافظات لتقديم كافة الخدمات  .8
 .إلى الجمهور بهدف توفير الوقت والجهد على المراجعين

 

  .تحرص الوزارة على وضع معايير محددة لكل خدمة تقدمها للجمهور .9

تقوم الوزارة بحمالت توعية إلى الجهات المستفيدة حول كيفية الستفادة من  .01
 .خدماتها

 

  .الرسوم التي تتقاضاها الوزارة لقاء خدماتها معقولة .00

  .تتم المتابعة القانونية ألولئك الذين يخالفون تعليمات الوزارة وأنظمتها .03

 


