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ب

هداء
ا ِإل َ
أهدي هذا الجهد المتواضع
إلى منارة العلم واإلمام المصطفى رسولنا الكريم  .......سيدنا محمد (صلى الله عليه
وسلم).
إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراجي  ...إلى أغلى الحبايب  ...أمي
الحنونة الغالية
إلى من دفعتني إلى طريق النجاح وسهرت من أجل راحتي وتحملت الكثير  ..زوجتي الغالية
الحبيبة ،رفع الله شأنها وقدرها وأعلى مرتبتها في الدنيا واآلخرة.
وقرة عيني ،أبنائي وبناتي الغاليين على قلبي ،حفظهم الله ووفقهم
إلى  ...فلذات كبديّ ،
جميعا وجعلهم من الصالحين.

إلى  ...بلدتي خزاعة التي أقطن فيها وإليها أنتمي ،وأفتخر بها وبرجالها ،وبعاداتها
وبتقاليدها.
إلى  ...روؤساء وزمالئي موظفي بلدية خزاعة الموقرين
إلى  ...و ازرة الحكم المحلي الموقرة
إلى ..أساتذتي وأصدقائي وطالب العلم

ج

شكر وتقدير
ٌ
الستالم علتى ختاتم النبيتين والمرستلين محمتد
الحمد لله الذي بنعمته تتتم الصتالحات ،والصتالة و ّ
صلى الله عليه وسلم ،أما بعد:

امتثتتاا لقتتو اللتته تعتالى ﴿ :ومتن يشتكر فإنمتتا يشتتكر لنفسته ﴾ (لقمتتان ،)21 :ويقتتو الرستتو
صلى الله عليه وسلم " :متن ا يشتكر النتا

ا يشتكر اللته" ،وبعتد أن وفقنتي اللته إلتمتام هتذه

الرسالة المتواضعة ،أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى رئيس أكاديمية اإلدارة والسياسة

للد ارستتات العليتتا الد ِ
ددوتور الفاضد ِ  /محمددد إبدراهيم عبددد اللدده المدددهو " أبددو مصددع " ،وإلتتى
جميع أعضاء الهيئة اإلداريتة والتدريستية التذين واصتلوا الليتل بالنهتار وستعوا جاهتدين فتي بنتاء
مستقبل أفضل ومنشود لنا ولإلخوة الباحثين واألخوات الباحثات.

وا أجتتد متتن الكلمتتات متتا يفتي أصتتحاب الحتتق حّقهتم ،وا أهتتل العطتتاء عطتاءهم ،إا دعتتاء فتتي

ظهتتر الغيتتب ،وكلمتتات قالئتتل اعتمتترت بهتتا قلوبنتتا متتن الح تب والتقتتدير ،فكتتل الشتتكر والتقتتدير

وااحتترام لمشترفي التدكتور /ماجددد محمدد الفد ار (أبتومروان) التتذي تفضتل باإلشتراف والتوجيتته،

وستتعة الصتتدر ،وأدائته الطيتتب ومستتاعدته إلتمتتام هتتذا الجهتتد ،فكتتان خيتتر موجتته لتتي فتتي رحلتتة

البحث والتنقيب ،وخير هاد لما وفقني الله إليه من علم ومعرفة ،ولما أعطاني من سديد علمه
ورأيه.

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير واامتنان لكل من:

ِ
داخليا.
مناقشا
لدوتور الفاض ِ  /محمد إبراهيم عبد الله المدهو " أبو مصع " .........
ا
ً
ً
ِ
خارجيا.
مناقشا
الدوتور الفاض ِ  /منصور محمد علي األيوبي " أبو أحمد " ..............
ً
ً

وذل تتَ لتفض تتلهما بقب تتو مناقش تتة رس تتالتي ،وأس تتأ الل تته العل تتي الق تتدير أن تس تتهم ملحوظاتهم تتا

وآراؤهما القيمة في إثراء هذه الرسالة.

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لوالدتي وزوجتي وأبنائي وإخوتي ،لمساندتهم لتي طتوا فتترة

الدراسة وأخص بالذكر زوجتي الغالي َة "أم عبدالرحمن" علتى توفيرهتا كتل ستبل ال ارحتة والهتدوء
َ
والدعم إلتمام هذا الجهد المتواضع ،فلهم مني جميعا كل ااحترام والتقدير.
ِ
ِ
بلديدة
أعضداء ومدوففي
وا يسعني إا أن أتقدم بخالص الشتكر العميتق إلتى كتل متن رئدي ِ و
خزاع َة وعلى ر ِ
أسدهم األسدتا شدحدة أبدو روك ،التذين تحملتوا الكثيتر متن أجتل تستهيل مهمتتي
ومستتاعدتي وتقتتديم التتدعم المعنتتوي وتحفيتتزي وتشتتجيعي علتتى إتمتتام الد ارستتة والحصتتو علتتى

درجة الماجستير.

د

كما أشكر اإلخوة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة ،وذلَ على تسهيلهم لمهمتي فتي جمتع
البيانتتات وتوزيتتع وتعبئتتة استتتبيانات الد ارستتة الخاصتتة بالبحتتث التتذي قمتتت بتته فتتي م ارفتتق و ازرة

الحكم المحلي بقطاع غتزة ،وإذ نشتكر لهتم هتذا الجهتد وعلتى متا قتدموه متن عطتاء مميتز جعلته

الله في موازين حسناتهم.

وأخيرا ،كل الشكر والتقدير لكل من ستاعدني متن اإلختوة البتاحثين التذين شتجعوا وستاهموا فتي

إنجاح وإتمام هذه الدراسة ،وأخص بالذكر كتال متن زمالئتي فتي العمتل وفتي د ارستة الماجستتير

أخوي
ِ
الحبيبين /لؤي قديح وفادي أبو زر.

حررنا هذه السطور بلسان اإلمكان ا بقلم التبيان ،ستائلين المتولى ستبحانه وتعتالى أن يجعلنتا
جميعا من أهتل القترآن ،وأن يرزقنتا وإيتاكم الفتردو

األعلتى متن الجنتان ،وصتد اللته إذ يقتو

اإلح َسا ِ ِإل ِ
﴿ َه َج َزاء ِ
اإلح َسا ﴾.
وآخ تتر دعوان تتا أن الحم تتد لل تته رب الع تتالمين والص تتالة والس تتالم عل تتى س تتيدنا محم تتد وعل تتى آلت ته
وصحبه أجمعين.

الباحث
حاتم عبد الرحمن عبد الله
الخور
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ل

ملخص الدراسة

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على الخدمة المقدمة بتو ازرة الحكتم

المحلتتي بقطتتاع غ تزة ،كتتذلَ التعتترف إلتتى مستتتوى تطبيتتق مبتتادئ إدارة الجتتودة الشتتاملة لتتديهم،
ومن ثم اختبار العالقة بين إدارة الجودة الشامة وجود الخدمتة المقددمتة ،وتتم استتخدام أستلوب

المتتنهج الوصتتفي التحليلتتي ،ويتكتتون مجتمتتع الد ارستتة م تن المتتوظفين العتتاملين فتتي و ازرة الحكتتم
المحلي بقطاع غزة ،والبالغ عددهم ( )23.موظفا وموظفتة متن موظفتو التو ازرة (متدير ،رئتيس

قستتم ،رئتتيس شتتعبة ،مهنتتد  ،فنتتي ،موظتتف إداري ،محاستتب) ،وتتتم استتتثناء األذنتتة والستتائقين،
ولقد تّم استخدام أسلوب الحصر الشامل إلتمام هذه الد ارستة ،وقتد تتم استترداد ( )2.7استتبانة
بنسبة (.)%81.3.
وقدددد خلصدددت الدراسدددة إلدددى مجموعدددة مدددن النتدددائج أهمهدددا؛ أن مستتتوى تطبيتتق إدارة الجتتودة

الشتتاملة فتتي و ازرة الحكتتم المحل تي جتتاء بدرجتتة كبيترة ،وبتتوزن نستتبي ( ،)%71.21وأن مستتتوى
الخدمتتة المقدمتتة فتتي و ازرة الحكتتم المحلتتي جتتاء بدرجتتة كبيترة ،وبتتوزن نستتبي ( ،)%71.89كمتتا
توجتتد عالقتتة ذات دالتتة إحصتتائية بتتين إدارة الجتتودة الشتتاملة والخدمتتة المقدمتتة فتتي و ازرة الحكتتم

المحلي ،حيث كانت قيمة معامل اارتباط  ،..811باإلضافة إلى وجود تأثير لإلدارة الجتودة

الشاملة على مستوى الخدمة المقدمة ،حيث كان بعد التحسين الشامل والمستمر أكثتر األبعتاد
تأثير بمقتتدار ( ،)%57.1وا توجتتد فتترو ذات دالتتة إحصتتائية بتتين مستتتويات تقتتديرات أف تراد
تت ا

العينت تتة حتتتو الخدمت تتة المقدمت تتة ،تعت تتزى لمتغيت تتر (الجتتتنس ،العمت تتر ،المؤه تتل العلمتتتي ،المست تتمى

الوظيفي ،سنوات الخبرة).

ولقد توص الباحث إلى أهم التوصيات التالية :

 .2تبني اإلدارة العليا بو ازرة الحكم المحلي إدارة الجودة الشاملة ،من خال تحسين الخدمات
المقدمة بناء على احتياجات جمهورها.

 .1العمل على تقديم المكافآت والحوافز للموظفين والعاملين لدى و ازرة الحكم المحلي من أجل
تشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم ،وتحقيق األهداف المطلوبة منهم.

 .3تعزيز سياسة التحسين الشاملة والمستمر في جميع المستويات الوظيفية وفي األقسام والدوائر
كافة.

 .1العمل على توفير دورات تدريبية المناسبة للموظفين حو أساليب حل المشكالت واتخاذ
الق اررات المناسبة.

 .5زيادة ااهتمام باألساليب المتابعة والتقييم لدراسة نتائج التغذية الراجعة ،عند القيام بتعديالت
في سياسات واستراتيجيات العمل.

م

Abstract
This study aims at recognizing the effect of applying the Total quality
management (TQM) on services presented by the ministry of Local
Government in Gaza strip. It also recognizes the level of applying the
principles of (TQM) in the ministry. Then, the relationship between
(TQM) and the provided service was tested. The descriptive analytical
method was used, and the study population contains the employees in
the ministry of Local Government in Gaza strip who was (130) male
and female employees (management, head of the department, head of
division, engineer, technician, administrative officer and accountant).
Servants and drivers were excluded, and the mutual of a
comprehensive census was used.107 questionnaires were recalled with
82.30 %، Response rate.
The study has many conclusions ؛The level of applying (TQM) in the
ministry of Local Government came with high degree and with
relative weight 72.12%, and The level service provided in the
ministry of Local Government came with high degree and with
relative weight 74.89%, and There is a significant relation between
(TQM) and the Serene quality provided in the ministry of Local
Government were the value of correlation coefficient 0.844, and There
is an effect of (TQM) on service provided with weight 57.2% , There
are no significant differences among Sample members about the
quality of provided service, attributed to (gender, age, qualification,
job title and years of experience)
The researchers have reached the following recommendations:
1. The Senior management of the Ministry of Local Government is
building comprehensive quality management through improved
services based on the needs of its constituents.
2. To provide rewards and incentives to employees and employees of
the Ministry of Local Government in order to encourage them to
provide their best and achieve the desired goals.
3. Promote a policy of comprehensive and continuous improvement at
all functional levels and in all Sections and departments.
4. Work to provide appropriate training courses for staff on problem
solving and appropriate de Promote a policy of comprehensive and
continuous improvement at all functional levels and in all Sections
and departments.
5. Increased attention to follow-up and evaluation methods for the
study of feedback, when making adjustments to labour polices and
strategies.
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المقدمة:

تسعى المؤسستات جاهتدة لتحقيتق أهتدافها المتمثلتة فتي البقتاء ،والنمتو ،وااستتمرار ،وهتي التتي
تفستر ستبب وجودهتا .ومتن الجتدير بالتذكر أن إمكانيتة تحقيتق هتذه األهتداف أصتبح أكثتر

صعوبة في الوقت الحاضر ،وتحتاج إلى أساليب ووسائل جديدة وفقا للمفاهيم المعاصترة ،إذ
لتم تعتد الوستائل الماديتة متن أرض و أرستما متادي ومتوارد فحستب هتي أستباب النجتاح ،بتل

تعتدى األمتر ذلتَ ،إذ أصتبحت إدارة الجتودة الشتاملة متن أهتم األصتو غيتر الملموستة التتي

تفسر نجاح المنظمات في تحقيق أهدافها ،هذا فضال عن أن ااهتمام بجودة الخدمات يعتبر
في الوقت الحاضر متن المهتام التتي تركتز عليهتا المنظمتات المنتجتة للختدمات ،وذلتَ بستبب
تزايد المنافسة بشكل كبير .وبما أن الخدمة نشاطا أو مجموعتة متن األنشتطة غيتر الملموستة
تنتج وتقدم من خال تفاعل مقدم الخدمة ومتلقيها ،فإن جتودة الخدمتة تقتع فتي قلتب عمليتات
تقديم الخدمات وتنفيذها.

وينظر إلى إدارة الجودة الشاملة باعتبارها أسلوبا في العمل وهدفا في آن واحد ،وبأنها عملية

مستمرة وليست مرحلة تنقضي بانتهاء مدة أو مرحلة معينة ،وتركز إدارة الجودة الشاملة على
إيجاد ثقافة المسؤولية الجماعية والمساءلة والتميتز ،كمتا تركتز علتى العمتل الوقتائي ،أي منتع

وقتوع المشتكالت والخلتل بتدا متن اانشتغا بمعالجتة المشتكالت وحلهتا بعتد وقوعها(عابتدين

وخالف ،1..7 ،ص .)2.1

فحظيتت الجتودة الشتاملة باهتمتام كبيتر فتي معظتم دو العتالم إلتى الحتد التذي جعتل المفكترين
يطلقتون علتى هتذا العصتر عصتر الجتودة باعتبارهتا إحتدى الركتائز األساستية لنمتوذج اإلدارة

الجديتدة التذي تولتد لمستايرة المتغيترات الدوليتة والمحليتة ،ومحاولتة التكيتف معهتا .فأصتبح

المجتمع العالمي ينظر إلى الجودة الشاملة واإلصالح باعتبارهما وجهين لعملة واحدة ،بحيث
يمكن القو إن الجودة الشاملة هتي التحتدي الحقيقتي التذي ستتواجهه األمتم فتي العقتود القادمتة

(أحمد.)1..3 ،

وبات من الواضح أن تحقيق معايير الجودة الشاملة لم يعد ترفا فكريا؛ بل أصبح واقعتا عمليتا

ا بتد متن تطبيقته فتي مختلتف منشتآت األعمتا  ،واآلن ا تكتاد تمضتي دقيقتة متن الوقتت إا

وتسمع كلمة الجودة وحسن األداء من شعارات وأهداف ونداءات (رضوان ،)1.21 ،وقد بدأ

هتذا النتوع متن اإلدارة فتي مجتا األعمتا  ،لكتن سترعان متا امتتدت النظترة لتصتل إلتى جتودة

الختدمات العامتة التتي تقتدم للمتواطن والمستتفيد ،ستواء قامتت بتأداء تلتَ الختدمات مؤسستات

8

خاصة ،أم جهات حكومية ،من منطلق أن ااهتمام بالجودة الشاملة قد أصبح شيئا ضروريا

من أجل تقدم المؤسسة ونجاحها؛ بل لتميزها عن المؤسسات األخرى ،بحيث تصبح المؤسسة

مصتبوغة بالصتبغة التنافستية .فتمثتل الجتودة محتددا لستلو فئتة متن المستتهلكين ،لتذا أصتبح
ل ازمتتا علتتى مؤسستتات األعمتتا أن تقتتدم ستتلعا وختتدمات ذات جتتودة عاليتتة تكستتبها قتتدرة تنافستتية

في األسوا (كحيل ،1.21 ،ص .)1

تر ملح تتا
ل تتذا ب تتات م تتن الض تتروري أن ي تتتم النظ تتر إل تتى ج تتودة الخ تتدمات المقدم تتة عل تتى أنه تتا أم ت ا
وضتتروريا ا يمكتتن ااستتتغناء عنتته أو إهمالتته فتتي المؤسستتات كافتتة ،وهتتذا ممتتا يجعتتل جتتودة
الخدمتة المفتتاح للنجتاح والتداعم للقتدرة التنافستية ( ،)Firdaus, 2006, p31فلتم يعتد يكفتي
مجرد اإليمان بأهمية تقديم خدمة ذات جودة متميتزة ،و ًّإنمتا يتطلتب ستعي اإلدارة إلتى ااهتمتام

بشكاوى العمالء واقتراحاتهم ،ومعرفة انطباعاتهم عن الخدمة المقدمة ،وتطوير جودة الخدمة،

واارتقاء بمستواها حتتى تصتل إلتى التميتز التذي يطمتح إليته مقتدمو الخدمتة والمستتفيدون منهتا
على حد سواء(إدريس ،1..1 ،ص .)37

وفي فلسطين تعتبتر الهيئتات المحليتة ركنتا أساستيا فتي بنتاء الدولتة الفلستطينية المستتقلة ،فتإن
ااهتمام بهيئات الحكم المحلي وخلق هيئات فاعلة خالقة ونشتيطة فتي األ ارضتي الفلستطينية

اعتمادا على مبدأ الالمركزية في اإلدارة والعمل ،وفي هتذا البحتث يستلل الباحتث الضتوء علتى
إدارة الجودة الشاملة ومدى تأثيرهتا علتى الخدمتة المقدمتة بتو ازرة الحكتم المحلتي الفلستطينية فتي

قط تتاع غت تزة وإل تتى أي مس تتتوى وص تتل التطبي تتق ،وم تتا مس تتتوى مس تتاهمتها ف تتي تحقي تتق الخدم تتة
المقدمة ،وما الفوائد المرجوة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

 9.9مشكلة الدراسة وتساؤلت الدراسة:

تعتبتتر و ازرة الحك تتم المحل تتي الفلستتطينية و ازرة ارئ تتدة تعم تتل عل تتى بنتتاء ق تتدرات الهيئ تتات المحلي تتة

وتنمية مواردها لتصبح أكثتر قتدرة علتى تحقيتق رفاهيتة مواطنيهتا فتي إطتار حكتم محلتي رشتيد،

أو من خال إشرافها على مراكز ومؤسسات خدماتية سواء كانت خاصة أو غير حكومية
(و ازرة الحكم المحلي الفلسطينية.)1.27 ،
وتعد و ازرة الحكم المحلي الفلسطينية من أهم المنظمات الخدمية العامتة فتي المجتمعتات والتتي

كبير وهاما في تقديم الخدمات والمساهمة في تنمية وتطتوير ورقتي المجتمتع ،كمتا
دور ا
تلعب ا
تر لتتدورهم الفاعتتل
أن العتتاملين فتتي و ازرة الحكتتم المحلتتي يعتبتتروا متتن أهتتم أصتتو المؤسستتة؛ نظت ا
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ومستتاهمتهم فتتي تحقيتتق أهتتداف المؤسستتة بكفتتاءة وفعاليتتة والنهتتوض بهتتا لخلتتق بيئتتة تنظيميتتة

مناسبة تضمن لهتا البقتاء وااستتم اررية وتحقيتق أهتدافها ،وإن مؤسستات الحكتم المحلتي تواجته
كغيرها من المؤسسات تحوات ذات أهمية قصتوى ،حيتث إن الختدمات المقدمتة متن قبتل و ازرة

الحكتتم المحلتتي تتتزداد خاصتتة متتع تقتتدم التقنيتتات التكنولوجيتتة ،وتطتتور وستتائل ااتصتتا  ،ومتتن

أجل بقاء سمعة ومكانة و ازرة الحكم المحلي كحاضن أساسي للبلديات الحكومية ،والمؤسستات
الخدماتيتته األهليتتة ف تتي المجتمتتع الفلستتطيني باعتباره تتا متتن الجهتتات الت تتي تقتتدم ختتدمات ش تتبه
مجانيتتة للمتتوظفين كافتتة ،فهتتي مطالبتتة أكثتتر متتن غيرهتتا بتبنتتي ب ترامج إداريتتة تتستتم بالشتتمولية

والتتدوام كتتإدارة الجتتودة الشتتاملة ،تستتاعدها علتتى تحستتين جتتودة ختتدماتها ،واارتقتتاء إلتتى مستتتوى

الت تتذي يتطلت تتع إليت تته الم ت تواطنين ،وتس ت تتاعدها فت تتي تحست تتين أداء المت تتوظفين ،وتطت تتوير الوس ت تتائل
والتجهيتزات الخدماتيتتة ،بمتتا يعتتزز مكانتهتتا كمؤسستتة خدماتيتتة تستتاهم فتتي تنميتتة وتطتتوير ورقتتي

المجتمع.
وانطالقا من أهمية الخدمتة المقدمتة فتي أداء المؤسستات الخدماتيتة كتو ازرة الحكتم المحلتي ،فقتد
أوصت العديد من الدراسات بتطوير جودة الختدمات المقدمتة ،حيتث أوصتت داستة (األختر ،

 )1.27بضرورة تتوفير البنيتة التقنيتة الالزمتة لجتودة الختدمات ،باإلضتافة إلتى تكتوين وحتدات
إداري تتة متخصص تتة ف تتي ج تتودة الخ تتدمات ف تتي المؤسس تتات ،وأوص تتت د ارس تتة (كس تتبة)1.25 ،
بضرورة مواكبة الو ازرة للتجهيتزات التقنيتة الحديثتة والمالئمتة لنقتاط تقتديم الختدمات عبتر نظتام

معلوماتي محوسب وقواعد بيانات.

أكتتدت العديتتد متتن الد ارستتات وجتتود مشتتكلة فتتي الخدمتتة المقدمتتة فتتي المؤسستتات الحكوميتتة،
وقتد ّ
والخاصتتة كمتتا فتتي د ارستتة (مطريتتة ،)1.21 ،ود ارستتة (أبتتو عيتتدة ،)1.21 ،ود ارستتة (كستتبة،

 ،)1.25وكذلَ اتضح متن الد ارستة ااسكتشتافية ملحتق رقتم ( )3التتي أج ارهتا الباحتث ،حيتث

شت تملت تل تتَ الد ارس تتة توزي تتع ااس تتتبانة عل تتى عين تتة م تتن موظفت تو الوظ تتائف اإلشت ترافية واإلداري تتة
(متتدير ،رئتتيس قستتم ،رئتتيس شتتعبة ،مهنتتد  ،فنتتي ،موظتتف إداري ،محاستتب) فتتي و ازرة الحكتتم
المحلي بقطاع غزة ،وبلغت ( )25استتبانة ،بتأن مستتوى الخدمتة المقدمتة متن قبتل و ازرة الحكتم
المحلى الفلسطينية من خال عينة الدراسة ااسكتشافية كانت بدرجة متوسطة ،وبلغت النسبة

المئوية لمستوى الخدمة المقدمة (.)%1..1

أكتتدت بعتتض الد ارستتات علتتى وجتتود تتتأثير إلدارة الجتتودة الشتتاملة علتتى الخدمتتة المقدمتتة ،فقتتد
وّ
أوضحت دراسة (بوديتة )1.27 ،وجتود تتأثير ذو دالتة إحصتائية إلدارة الجتودة الشتاملة علتى
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ج ت ت ت تتودة الخ ت ت ت تتدمات الص ت ت ت تتحية المقدم ت ت ت تتة بمستش ت ت ت تتفى ت ارب ت ت ت تتي بوجمع ت ت ت تتة الجزائري ت ت ت تتة ،ود ارس ت ت ت تتة

( )Mohammadi Farshid, Najafi Amir,2016التتتي أوضتتحت تتتأثير إلدارة الجتتودة
الشاملة على جودة الخدمات المقدمتة فتي شتركات التصتنيع والختدمات بجامعتة آزاد اإلستالمية

اإليرانية ،وعليه تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف إلى أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على
و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.

ومن هنا يبرز التساؤ الرئيس لهذه الدراسة:
ما أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على الخدمة المقدمة بوزارة الحكم المحلي بقطاع غزة؟
ويتفرع عنه األسئلة اآلتية :
 .2ما مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة؟
 .1ما مستوى الخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة؟

 .3هتتل توجتتد عالقتتة ذات دالتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى دالتتة ( )α≥.0.0بتتين إدارة الجتتودة
الشاملة والخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة؟

 .1هتتل يوجتتد أثتتر ذو دالتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى دالتتة ( )α≥.0.0إلدارة الجتتودة الشتتاملة
على الخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة؟

 .5هتتل توجتتد فتترو ذات دالتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى دالتتة ( )α≥.0.0فتتي استتتجابات أفتراد
العينت تتة حت تتو إدارة الجت تتودة الشت تتاملة فت تتي و ازرة الحكت تتم المحلت تتي بقطت تتاع غ ت تزة تعت تتزى للمتغي ت ترات
الديمغرافية؟

 .1هتتل توجتتد فتترو ذات دالتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى دالتتة ( )α≥.0.0فتتي استتتجابات أفتراد
العينة حو الخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الديمغرافية؟

 8.9متغيرات الدراسة:
 المتغير المستق (تطبيق إدارة الجودة الشاملة) اعتمتادا علتى د ارستة الكحلتوت (،)1..1
و د ارستتة بتتدر( ،)1..9ود ارستتة صتتالحية ( ،)1.21ود ارستتة المعمتتر ( ،)1.21ود ارستتة أبتتو
معيلق ( ،)1.25ودراسة عبد الجواد ( ،)1.21ودراسة أبو طعيمة (.)1.21
 التركيز على الجمهور.
 دعم اإلدارة العليا.

 مشاركة وتمكين العاملين.
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 التحسين الشامل والمستمر.

 اتخاذ القرار بناء على المعلومات.
 السياسات وااستراتيجيات.

 المتغيددددر التدددداب (الخدمددددة المقدمددددة) اعتمت تتادا علت تتى د ارست تتة بوعنت تتان ( ،)1..7ود ارست تتة
العالو ( ،)1.22ودراسة أبو عودة ( ،)1.25ودراسة بودية (.)1.27
 ااعتمادية.
 ااستجابة.
 الثقة.

 التعاطف.

تر أن و ازرة الحك تتم المحل تتي بقط تتاع غتتزة تق تتدم خ تتدمات غي تتر
وت تتم اس تتتبعاد بع تتد الملموس تتية ،نظ ت ا

ملموسة .والشك التالي يوضح العالقة بين متغيرات الدراسة المختلفة
الشك رقم ( )9العالقة بين متغيرات الدراسة

المتغير المستق

المتغير التاب

تطبيق إدارة الجودة الشاملة

الخدمة المقدمة



الترويز على الجمهور



العتمادية



دعم اإلدارة العليا



الستجابة



مشاروة و تمكين العاملين



الثقة



التحسين الشام و المستمر



التعاطف



اتخا



السياسات والستراتيجيات

المعلومات

القرار

بناء

على

المتغيرات الشخصية( :الجن  ،العمر ،المؤه العلمي ،المسمى الوفيفي ،سنوات الخدمة)

جددرد بواسددطة الباحددث اعتمد ًدادا علددى د ارستتة الكحلتتوت ( ،)1..1و د ارستتة بتتدر( ،)1..9ود ارستتة
ص تتالحية ( ،)1.21ود ارس تتة المعم تتر ( ،)1.21ود ارس تتة أب تتو معيل تتق ( ،)1.25ود ارس تتة عب تتد

الج ت ت ت تواد ( ،)1.21ود ارست ت ت تتة أبت ت ت تتو طعيمت ت ت تتة ( ،)1.21د ارست ت ت تتة بوعنت ت ت تتان ( ،)1..7ود ارست ت ت تتة
العالو ( ،)1.22ودراسة أبو عودة ( ،)1.25ودراسة بودية (.)1.27
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 4.9فرضيات الد ارسة:
الفرضية الرئيسية األولدى :توجتد عالقتة ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ()α≥.0.0
بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة والخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.
الفرضية الفرعيدة  : 9توجتد عالقتة ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ( )α≥.0.0بتين
التركيز على الجمهور والخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.
الفرضية الفرعيدة  : 8توجتد عالقتة ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ( )α≥.0.0بتين

دعم اإلدارة العليا والخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.

الفرضية الفرعيدة  : 4توجتد عالقتة ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ( )α≥.0.0بتين
مشاركة وتمكين العاملين والخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.
الفرضية الفرعيدة  : 3توجتد عالقتة ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ( )α≥.0.0بتين
التحسين الشامل والمستمر والخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.
الفرضية الفرعيدة  : 5توجتد عالقتة ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ( )α≥.0.0بتين

اتخاذ القرار بناء على المعلومات والخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.

الفرضية الفرعيدة  : 1توجتد عالقتة ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ( )α≥.0.0بتين
السياسات وااستراتيجيات والخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.
الفرضدددية الرئيسدددية الثانيدددة :يوج تتد أثتتر ذو دال تتة إحص تتائية عنتتد مس تتتوى دال تتة ()α≥.0.0
لتطبيق إدارة الجودة الشاملة على الخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.
الفرضددددية الثالثددددة :توج تتد فت تترو ذات دال تتة إحص تتائية عنت تتد مس تتتوى دال تتة ( )α≥.0.0فتتتي

استتتجابات أفتراد العينتتة حتتو إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي و ازرة الحكتتم المحلتتي بقطتتاع غتزة تعتتزى
للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة).

الفرضددددية الرابعددددة :توج تتد ف تترو ذات دال تتة إحص تتائية عن تتد مس تتتوى دال تتة ( )α≥.0.0ف تتي

اس تتتجابات أفت تراد العين تتة ح تتو الخدم تتة المقدم تتة ف تتي و ازرة الحك تتم المحل تتي بقط تتاع غت تزة تع تتزى
للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة).
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 3.9أهداف الدراسة:
في ضوء مشكلة الدراسة وقلة الدراسات التي تربط بين إدارة الجودة والخدمدة المقدمدة فدن

هذه الدراسة تسعى إلى تحقيق األهداف التالية:

أ .التعرف إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.

ب .التعرف إلى مستوى الخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.

ج .التعتترف إلتتى العالقتتة بتتين إدارة الجتتودة الشتتاملة والخدمتتة المقدمتتة ف تي و ازرة الحكتتم المحلتتي
بقطاع غزة.

د .التعرف إلى أثر إدارة الجودة الشاملة على الخدمة المقدمتة فتي و ازرة الحكتم المحلتي بقطتاع
غزة.

ه .التعرف إلى الفترو فتي استتجابات أفتراد العينتة حتو إدارة الجتودة الشتاملة فتي و ازرة الحكتم
المحلي بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الديمغرافية.

و .التع تترف إل تتى الف تترو ف تتي اس تتتجابات أفت تراد العين تتة ح تتو الخدم تتة المقدم تتة ف تتي و ازرة الحك تتم

المحلي بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الديمغرافية.

 5.9أهمية الدراسة:
تتجلتتي أهميتتة الد ارستتة فتتي تناولهتتا لموضتتوع يتستتم بحداثتتة الجمتتع بتتين متغي ترين (إدارة الجتتودة

الشاملة والخدمة المقدمة) مجتمعين في و ازرة الحكم المحلي.
في ضوء ما تقدم يمكننا تحديد أهمية الدراسة فيما يلي:
 .9األهمية العلمية:

أ .تنبثق أهمية الد ارستة متن ختال إلقتاء الضتوء علتى إدارة الجتودة الشتاملة وأثتره علتى الخدمتة
المقدمة ،إذ من المتوقع أن تساهم الدراسة في زيادة التراكم المعرفي ،وإفساح المجا للباحثين

في دراسة إدارة الجودة الشاملة إلجراء المزيد من الدراسات.

ب .ستوفر الدراسة للباحتث عتددا متن الجوانتب المعرفيتة والعمليتة للقيتام د ارستات أخترى تعتمتد
على أسلوب تطبيتق مفهتوم إدارة الجتودة الشتاملة والخدمتة المقدمتة علتى جميتع مستتويات و ازرة

الحكم المحلي في فلسطين.
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 .8األهمية العملية:
أ .تفيتتد هتتذه الد ارستة المستتئولين عتتن دوائتتر الجتتودة فتتي المؤسستتات الحكوميتتة وغيتتر الحكوميتتة
والعاملين فيها في التعرف إلى أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على الخدمة المقدمة.

ب .لف تتت انتب تتاه أنظ تتار الق تتائمين عل تتى ص تتناعة القت ترار ف تتي و ازرة الحك تتم المحل تتي بت تتأثير إدارة
الجودة الشاملة على الخدمة المقدمة.

ج .تشتتكل هتتذه الد ارستتة اإلطتتار المعرفتتي بتتو ازرة الحكتتم المحلتتي ،حيتتث إن التتو ازرة تقتتوم بتقتتديم
خدمات مهمة ،ومن خال هذه الدراسة يمكن أن تكون نتائجها ذات أهمية للو ازرة.

د .الختتروج بتتبعض المقترحتتات التتتي متتن شتتأنها أن تعمتتل علتتى تحستتين الخدمتتة التتتي يقتتدمها
الموظفين في الو ازرة بالمحافظات الجنوبية ألفراد المجتمع.

 1.9حدود الدراسة:
تم تطبيق الدراسة على و ازرة الحكم المحلي في حدود قطاع غزة.
أ .الحدود المكانيةّ :
ب .الحدود الزميندة :ت ّتم تطبيتق الد ارستة علتى و ازرة الحكتم المحلتي فتي حتدود قطتاع غتزة ختال
العام (.)1.28 - 1.27

ج .الحدددود البشدددرية :تتتم تطبيتتق الد ارستتة علتتى موظفتتو الوظتتائف اإلشتترافية واإلداريتتة (رئتتيس

شعبة ،رئيس قسم ،مدير ،موظف إداري ،محاسب) لدى و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.

د .الحدود الموضوعية :أثر تطبيق ادارة الجودة الشاملة على الخدمة المقدمة.

 1.9مصطلحات الدراسة:

أ .إدارة الجودة الشاملة:
عرفها معهد الجودة األمريكدي بأنهدا :أداء العمتل الصتحيح وبشتكل صتحيح متن المترة األولتى
مع ااعتماد على تقسيم الزبائن لمعرفة مدى تحسين األداء (السامرائي.)1..7 ،
وعرفهددددا معهددددد المقددددايي

البريطدددداني إدارة الجددددودة الشدددداملة بأنهددددا :فلس تتفة إداري تتة تش تتمل

النشاطات المنظمة كافة التى متن خاللهتا يتتم تحقيتق احتياجتات العميتل وتوقعتاتهم والمجتمتع،
تحقي تتق أهت تداف المؤسس تتة ك تتذلَ ،بأكف تتأ الط تتر وأقله تتا تكلف تتة ،ع تتن طري تتق ااس تتتخدام األمث تتل
لطاقات جميع العاملين بدافع مستمر للتطوير (جودة.)13 ،1..1 ،
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وعرفها) العداني (2002 ،بأنهدا :هتي الطريقتة التتي تحقتق استتراتيجية تضتافر الجهتد للعمتل
كفريق واحد من أجل رفع مستتوى الجتودة باستتمرار ،وأن رضتا الزبتون بااستتمرار هتو الحكتم

الفصتل ،و ًّ
أن تنفيتذ نظتام إدارة الجتودة متن قبتل المنظمتة بصتفة فاعلتة مرهتون بتتفهم العتاملين
فيها لوظائفهم ومجاات تطبيقها.

ائيا بأنهدا :فلستفة وجهتد إداري فتي طريقتة التفكيتر
أما الباحث يعرف إدارة الجودة الشاملة إجر ً
والعمتتل ،لتحستتين وتحقيتتق رضتتا الجمهتتور متتن ختتال متتدى تفهتتم المتتوظفين لمتطلبتتاتهم ،بأكفتتأ
الطر وأقل التكاليف.

ب .الخدمة المقدمة:
ائيا بأنها :جميع النشاطات والعمليات التتي تتعلتق بالختدمات المقدمتة التتي
يعرفها الباحث إجر ً
تقدمها و ازرة الحكم المحلي ،والتي تحقق رضا المستفيدين ،ويمكن تحديدها ميتدانيا بالنستبة أو

المستوى التي يمكن الحصو عليها من خال توزيع استبانة جتودة الختدمات متن وجهتة نظتر
الموظفين ومن وجهة نظر المستفيدين.

ج .الحكم لمحلي:
الحكومة المحلية حس قاموس وبستر :أن الحكومتة المحليتة هتي الحكومتة المحتددة لمنطقتة
محلية معينة أو مؤلفتة مقستمة كجتزء متن الوحتدة السياستية الرئيستية كاألمتة أو الدولتة .وكتذلَ
هي هيئة من األشخاص منصبة أو مؤلفة دستوريا (شرعيا) كحكومة .
)(local government , Merriam Webster’s Collegiate Dictionary,1994
ووذلك تعني الحكومة المحليدة حسد قداموس أكسدفورد :أن الحكومتة المحليتة هتي الحكومتة
المنصبة أو المؤلفة من مجموعة من األشخاص لمكان معتين أنتخبتت متن الستكان المحليتين.

وفتتي بريطانيتتا جماعتتة الرستتميين المنتخبتتين التتذين يتولتتون مستتؤولية الحكومتتة المحليتتة يطلتتق

عل تتيهم المجل تتس ،وتت تتألف الس تتلطة المحلي تتة م تتن الرس تتميين ال تتذين ي تتدفعون ،وه تتؤاء الرس تتميون

ينفتتذون الق ت اررات التتتي اتختتذها المجلتتس(Local Government , Oxford Word .
)power , 1999, p. 444

وعرفها مفكر آخر هو جورج بلير ،الحكومة المحلية بأنهدا " :أي منظمتة لهتا ستكان يقيمتون
في منطقة جغرافية معينة مع تنظيم مسموح به وهيئة حاكمة ،باإلضافة إلى شخصتية قانونيتة
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مستتتقلة وستتلطة تقتتدم ختتدمات عامتتة أو حكومتتة معينتتة متتع درجتتة كبيترة متتن ااستتتقال بمتتا فتتي

ذلَ سلطة قانونية وفعلية لجبي جزء على األقل من إيراداتها".

)(George S. Blair , Government At the Grass ,1977 , p . 14

 2.9الصعوبات التي واجهت الباحث خالل الدراسة:

واجهه الباحث العديد من الصعوبات التي أثرت على إعداد الدراسة ،مث :

 .2أزمة الكهرباء وانقطاعها المستمر ولفترات طويلة.
 .1أزمة الرواتب وتأثيرها المباشر على الباحث والدراسة.

 .3قلتتة الد ارستتات الستتابقة العربيتتة واألجنبيتتة ذات العالقتتة بتتين المتغيتترات وصتتعوبة الحصتتو
عليها.

 .1قلة توفر الدراسات المحلية ذات العالقة بين المتغيرين إدارة الجودة والخدمتة معتا علتى حتد
علم الباحث.

 .5الصعوبة في الحصو على بعض البيانات من قبل و ازرة الحكم المحلي.
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( )8الفص الثاني

اإلطار النظري للدراسة
 9.8المقدمة:
إن اله تتدف م تتن ه تتذا الفص تتل ه تتو تتب تتع نش تتأة وتط تتور فلس تتفتي إدارة الج تتودة الش تتاملة والخدم تتة
المقدمة ،و تقديم تعريف شامل ومحدد لمفهومي إدارة الجودة الشاملة والخدمة المقدمتة ،وذلتَ

متتن ختتال تحديتتد المبتتادئ الموجهتتةو التتتي تعتبتتر البنيلتتة األساستتية لمستتلوب والمتتنهج العلمتتي

إلدارة الجودة الشاملة والخدمة المقدمة.

كمتتا يهتتدف الفصتتل إلتتى تحديتتد الفوائتتد التتتي يمكتتن أن تحصتتل عليهتتا التتو ازرة فتتي حالتتة التطبيتتق
الناجح إلدارة الجودة الشاملة في تقديم الخدمة لدى و ازرة الحكم المحلي بقطتاع غتزة ،والتعترف

إلى المتطلبات األساسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة والخدمة المقدمة و أساليبهما وأدواتهما.

وكما يهدف الفصل إلى تحديدأهم المعوقتات التتي يمكتن أن تواجته عمليتات التطبيتق ،وم ارحتل

تطبيقهما.

يعرض الباحث في هذا الفصل متغيرات الدراسة التي تناولت أثر تطبيق إدارة الجودة الشتاملة

لتتدى و ازرة الحكتتم المحلتتي بقطتتاع غتزة علتتى الخدمتتة المقدمتتة ،ويعتترض الباحتتث المتغيترات فتتي
ثالثة مباحث ،وهي:

المبحث األو  :إدارة الجودة الشاملة.
المبحث الثاني :جودة الخدمات المقدمة.
المبحث الثالث :و ازرة الحكم المحلي الفلسطينية.
وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه المباحث.
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( )2.1المبحث األول
إدارة الجودة الشاملة
تمهيد.
 9.9.8التطور التاريخي لفكرة إدارة الجودة الشاملة.
 8.9.8مفاهيم إدارة الجودة الشاملة.
 4.9.8أهداف تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 3.9.8أهمية إدارة الجودة الشاملة.
 5.9.8متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 1.9.8أبعاد إدارة الجودة الشاملة.
 1.9.8مراح تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 2.9.8مزايا تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 1.9.8عيوب تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 91.9.8معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة
 99.9.8ملخص المبحث إدارة الجودة الشاملة
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تمهيد:
أصتبحت الجتودة الشتاملة محتور اهتمتام معظتم دو العتالم باعتبارهتا ركيتزة أساستية لنمتوذج
اإلدارة الجديتدة التتي تتتيح لهتا مواكبتة المستتحدثات العالميتة ،متن ختال مستايرة المتغيترات

الدوليتة والمحميتة متن أجتل التكيتف معته ،فتإدارة الجتودة الشتاملة تعتمتد علتى تطبيتق أستاليب
متقدمتة إلدارة الجتودة ،وتهتدف إلتى التحستين والتطتوير المستتمر وتحقيتق أعلتى المستتو ات

الممكنة في الممارسات والعمليات والنتائج والخدمات (العضاضي ،1.21 ،ص .)5

وقد شاع في العقود األخيرة استخدام مصطلح " الجتودة الشتاملة" حتتى أضتحى أحتد المفتاهيم

انتشار فيما يتعلتق بتطتوير أستاليب العمتل فتي مختلتف المجتاات ،وأصتبحت الجتودة
ا
األكثر

الشتاملة متلطبتا أساستيا فتي جميتع الممارستات واألعمتا اإلداريتة واألكاديميتة والفنيتة ،ويشتير

مصطلح الجودة الشاملة إلى" مجموعة المعايير واإلجراءات التي يهتدف تبنيهتا وتنفيتذها إلتى
تحقيق أقصى درجة متن األهتداف المتوختاة للمؤسستة والتحستن المتواصتل فتي األداء والمنتتج

وفتق األغتراض المطلوبتة والمواصتفات المنشتودة بأفضتل طتر وأقتل جهتد وتكلفتة ممكنتتين

(طعيمه ،1..1 ،ص .)21

إن الهدف من هذا المبحث هو تتبع نشأة وتطور فلسفة إدارة الجودة الشاملة ،وتقديم تعريتف
شتامل ومحتدد لمفهتوم إدارة الجتودة الشتاملة؛ وذلتَ متن ختال مناقشتة أفكتار ونظريتات رواد
وعلماء إدارة الجودة الشاملة ،وتحديد المبادئ الموجهة والتي تعتبر البنية األساسية لمسلوب

والمتنهج العلمتي إلدارة الجتودة الشتاملة ،حيتث تتمثتل تلتَ المبتادئ بتالتركيز علتى الجمهتور

وحاجتاتهم وتوقعتاتهم ،باإلضتافة إلتى تركيزهتا علتى تحستين العمليتات والنشتاطات ،ومشتاركة

العتاملين فتي وضتع الخطتل واألهتداف المتعلقتة بعمليتات التحستين والتطتوير ،كمتا يهتدف
المبحتث إلتى تحديتد الفوائتد التتي يمكتن أن تحصتل عليهتا المنظمتة فتي حالتة التطبيتق النتاجح
لهذه الفلسفة ،حيتث يركتز بالتحديتد علتى معرفتة متدى أهميتة إدارة الجتودة الشتاملة ودورهتا فتي
األجهزة الحكومية خاصة الخدمية منها .وأختتم المبحث بتحديد أهم المعوقات التي يمكن أن

تواجه عمليات التطبيق ،والمتطلبات األساسية لتطبيق إدارة الجتودة الشتاملة وأستاليبها وأدواتهتا

ومراحل تطبيقها.
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 9.9.8التطور التاريخي لفكرة إدارة الجودة الشاملة:

يعتتود الفضتتل فتتي استتتخدام الجتتودة الشتتاملة فتتي إدارات المصتتانع وفتتي التربيتتة إلتتى مستتاهمات

العديتتد متتن العلمتتاء األمريكيتتون واليابتتانيون متتن أمثتتا  :إدوارد دمتتنج ،وجوزيتتف جتتوران ،وفليتتب
كروستتبي ،حيتتث أستتهموا بشتتكل فاعتتل بتطتتوير متتداخل إدارة الجتتودة الشتتاملة (الزبيتتدي محمتتد،
 ،1..8ص  ،)7حيتتث إن ظهتترت مفتتاهيم الجتتودة فتتي الوايتتات المتحتتدة األمريكي تة واليابتتان،
دور مهمتتا فتتي تطتتور هتتذه المفتتاهيم (النعيمتتي
تور ملحوظتتا ،فمنتتذ البدايتتة كتتان لهتتم ا
وتطتتورت تطت ا
وآخرون ،1..9 ،ص  ،)11وفيما يلي نبذه عن إدارة الجودة الشاملة وفقا لمساهماتهم:
 إدوارد ديمددددنج (Deming

 :)Edwardولت تتد فت تتي الوايت تتات المتحت تتدة األمريكيت تتة عت تتام

(29..م) ،وقتتد حصتتل علتتى شتتهادة التتدكتوراة فتتي الرياضتتيات والفيزيتتاء ،وتوستتعت خبرتتته فتتي
تر
الضتتبل اإلحصتتائي حيتتث نقلهتتا إلتتى اليابتتان عقتتب الحتترب العالميتتة الثانيتتة ،فوجتتد تأييتتدا كبيت ا
ألفك ت تتاره (ص ت تتالحية ،1.21 ،ص  ،)37ويع ت تتد األب الروح ت تتي إلدارة الج ت تتودة ،وق ت تتد أدر أن
المتتوظفين هتتم التتذين يتحكمتتون بالفع تل فتتي عمليتتة اإلنتتتاج وابتكتتر متتا يستتمى بتتدائرة ديمتتنج :
خطتتل ،نفتتذ ،افحتتص ،تصتترف .وتحتتدو عتتن الجتتودة فتتي أمريكتتا فتتي أوائتتل األربعنيتتات ،لكتتن
أمريكا تجاهلته ،ومتن ثتم قتام إشتيكاوا ( رئتيس ااتحتاد اليابتاني للمنظمتات ااقتصتادية) بتدعوة
ديمنغ إللقاء سلسلة محاضرات في منتصف الخمسينات من القرن الماضي (كحيتل،1.21 ،
ص .)23
وقتدم ديمتنج نظريتة أستماها الرقابتة اإلحصتائية علتى الجتودة تبنتهتا اليابتان ،وحققتت نجاحتا،
ولقد أسست الحكومتة اليابانيتة جتائزة أستمتها جتائزة "ديمتنج" ،تمتنح ستنويا للشتركة التتي تتميتز
باابتكار في إدارة الجودة الشاملة (لشرف ،1.22 ،ص .)2.
ويمكن تلخيص فلسفة إدوارد ديمنج فتي إدارة الجتودة الشتاملة فيمتا يلتي المبتادئ األربعتة عشتر
التي قدمها (القحطاني ،1.22 ،ص :)21
 .2جعل الهدف ثابتا.
 .1تعلم الفلسفة الجديدة.
 .3التوقف عن ااعتماد على التفتيش الجماعي.
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 .1ا تجعل الشراء على أسا

السعر وحده.

 .5التحسين الدائم في كل عملية.
 .1التدريب.
 .7القيادة.
 .8طرد الخوف.
 .9تحطيم الحواجز بين القطاعات الوظيفية.
 .2.استبعد الشعارات والمواعظ وأهداف اإلنتاج.
 .22استبعاد األهداف الرقمية والحصص النسبية.
 .21استبعاد عوائق ااستمتاع بالعمل.
 .23التعليم والتحسن الذاتي.
 .21إنجاز عملية التحو .
 جوزيف جو ار ( :)Joseph Juranهو عالم أمريكي صاحب العبارة المشهورة (الجودة
ا تحتتدو بالصتتدفة ،بتتل يجتتب أن تكتتون مخططتتا لهتتا ) ،أستتهم جتتوران فتتي ثتتورة الجتتودة فتتي
الياب تتان خ تتال الح تترب العالمي تتة الثاني تتة ،وأش تتار إل تتى ض تترورة ت تتوفير المن تتاخ المناس تتب لإلب تتداع
أكتد علتى ضترورة حتل
واابتكار بما يتطلب إحداو تغيير في الثقافة التنظيميتة للمنظمتة ،كمتا ّ

المش تتكالت بأس تتلوب عمل تتي م تتن خ تتال جم تتع المعلوم تتات الالزم تتة وتحدي تتد أس تتباب المش تتكلة،
ووضتتع الحلتتو المناستتبة ،وتقييمهتتا بإيجابياتهتتا وستتلبياتها ،واختيتتار الحتتل األفضتتل ،أي األقتتل
ستتلبيات واألكثتتر إيجابي تات ،وقتتد تتترجم جوزيتتف جتتوران أفكتتاره فتتي شتتكل أطلتتق عليتته (ثالثيتتة
اإلدارة لجتتوران) ،وتتضتتمن هتتذه الثالثيتتة تخط تتيل الجتتودة ،ومراقبتتة الجتتودة ،وتحستتين الج تتودة
(بدر ،1..9 ،ص .)32
لقد ركز جوران على العيوب واألخطتاء أثنتاء األداء التشتغيلي (العمليتات) وكتذلَ علتى الوقتت
الضتتائع أكثتتر متتن األخطتتاء المتعلقتتة بتتالجودة ذاتهتتا ،كمتتا أن ته ركتتز علتتى الرقابتتة علتتى الجتتودة
ودون التركيز على كيفية إدارة الجودة ،ولذا يرى أن الجودة (النوعية) تعني مواصتفات المنتتج
التي تشبع حاجتات المستتهلكين وتحتوز علتى رضتاعم متع عتدم احتتوائهم علتى العيتوب ،ويترى
جوران أن التخطيل للجودة يمر بعدد مراحل ،وهي (كحيل ،1.21 ،ص :)25
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 .2تحديد من هم المستهلكين.
 .1تحديد احتياجاتهم.
 .3تطوير مواصفات المنتج كي تستجيب لحاجات المستهلكين.
 .1تطوير العمليات التي من شأنها تحقيق تلَ المواصفات أو المعايير المطلوبة.
 .5نقل نتائج الخطل الموضوع إلى القوى العاملة.
أم تتا بالنس تتبة للرقاب تتة عل تتى الج تتودة ف تتإن ج تتوران ي تترى أن الرقاب تتة عل تتى الج تتودة عملي تتة مهم تتة
وضتترورية لتحقيتتق أهتتداف العمليتتات اإلنتاجيتتة فتتي عتتدم وجتتود عيتتوب ،فالرقابتتة علتتى الجتتودة
تتضمن :
 .2تقييم األداء الفعلي للعمل.
 .1مقارونة األداء الفعلي المتحقق باألهداف الموضوعية.
 .3معالجة اانحرافات أو ااختالفات باتخاذ اإلجراءات السليمة.
ويترى جتتوران أن تطتتوير المنتتج يمثتتل صتتيم إدارة الجتودة الشتتاملة وهتتي عمليتة مستتتمرة ا تكتتاد
أن تنتهي ،وأن المنتج يتعرض لنوعين من المستهلكين:
 .2المس تتتهلَ الخ تتارجي :ويمث تتل العملي تتات ال تتذي يش تتتري الس تتلع ( الزب تتون ) وا يك تتون ض تتمن
أعضاء المنظمة المعنية .
 .1المستهلَ الداخلي :ويمثل المستهلكين الذين يمثلون العاملين داخل المنظمة.
 فيليد وروسدبي ( :)Philip Crosbyيعتتد فيليتب كروستبي متن أشتهر الترواد فتي مجتتا
الجودة وأساليب تطويرها ،وهو صاحب فكرة صناعة بال عيوب أو العيوب الصتفرية ( Zero
( )Defectsعيشتتاوي ،1..8 ،ص  ،)21أي المعيب تتات تس تتاوي ص تتفر ف تتي إط تتار العملي تتات
اإلنتاجية ،حيتث يترى أن الجتودة متا هتي إا انعكاستا لمجترى معياريتة القيتادة ،وكتذلَ األدوات
األخرى التي تعكس معايير الجودة (حمود ،1..5 ،ص .)33
كمتتا يتترى ضتترورة تتتوفير عوامتتل عتتدة لتكتتون الجتتودة مستتتمرة منهتتا (كحيتتل ،1.21 ،ص ص
:)21 - 25
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 .2أن المستهلكين ذوي وعي بأهمية جودة المنتجات والخدمات.
 .1أن تطوير األدوات التي تساعد على تطوير الجودة سوف تؤدي إلى زيادة حصة المنظمة
من السو .
 .3يجب أن يتم تطوير الثقافة المتعلقة بالجودة بما يالئمها من تغييرات بيئية وطرفية.

 8.9.8مفاهيم إدارة الجودة الشاملة:
 .9مفهوم الجودة
أ .الجودة في اللغة :بمعني أجاد (أي أتى بالجيد من قو أو عمل) وأجاد الشيء :أي جعله
جيتتدا ،وأيضا (الجودة) جتودة الفهتم (فتي اصتطالح أهتل النظتر) صتحة اانتقتا متن الملزمتات
إلى اللوازم (المعجم الوسيل ،ج : 2ص ص )211 - 215
أما (ابن منظور ،المجلد األو  ) 1..3 ،أعادها إلى أصل الكلمة ااشتقاقي (ج و د) أصل
يتد علتى التستمح بالشتيء وكثترة العطتاء ،أولتج يتد :نقتيض الترديء ،جتاد جتودة وأجتاد :أتتى

بالجيد من القو أو الفعل .ويقا :أجاد فالن في عمله وأجود وجاد عمله وعليه فلفظ الجودة

ممكن أن يكون جودة وجودة وكالهما له نفس المعنتى وهتو اإلجتادة .والجتودة تعنتى اإلتقتان،

كما تعنى أيضا التفو واإلبداع على أن فالن أتى بالجيد فهتي نتيجتة ااهتمتام بتالكيف ولتيس
بالكم.

اصطالحا :يرجع مفهوم الجودة (  )Qualitiesإلى الكلمتة الالتينيتة ()Quality
ب .الجودة
ً
التتتي تعنتتي طبيعتتة الشتتخص أو طبيعتتة الشتتيء ودرجتتة الصتتالبة ،وقتتديما كانتتت تعنتتي الدقتتة
واإلتق تتان م تتن خ تتال قيامه تتا بتص تتنيع اآلث تتار التاريخي تتة والديني تتة م تتن تماثي تتل وق تتالع وقص تتور

ألغراض التفاخر بها أو استخدامها ألغراض الحماية ،وحديثا تغير مفهوم الجودة بعد تطور

علم اإلدارة وظهور اإلنتاج الكبير والثورة الصناعية وظهور الشركات الكبرى وازياد المنافستة،

إذ أصتتبح لمفهتتوم الجتتودة أبعتتاد جديتتدة ومتشتتعبة ،ويمكتتن تعريتتف الجتتودة  :بأنهتتا عبتتارة عتتن
مجموعتة متن الصتفات والخصتائص التتي يتميتز بهتا المنتتج أو الخدمتة والتتي تتؤدي إلتى تلبيتتة
حاجات المستهلكين والعمالء سواء من حيث تصميم المنتج أو تصنيعه أو قدرته علتى األداء

في سبيل الوصو إلى إرضاء هؤاء العمالء وإسعادهم (الدرادكة : 1..1،ص .)27
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 عرفه تتا ك تتال م تتن مح تترم وفهم تتي ( ،1...ص  )3بأنه تتا :جم تتل الخت تواص المتعلق تتة بقابلي تتة
المنت تتتج أو الخدمت تتة است تتتيفاء احتيت تتاج متوقت تتع أو مواصت تتفة أداء وذلت تتَ ط ت توا فت ت ترة ااست تتتخدام

المتوقع.
 وعرفهتتا طعامنتتة ( ،1..2ص  )87بأنهتتا :التمشتتي متتع المعتتايير واألداء الصتتحيح بطريقتتة
آمنة مقبولة من المجتمع ،وبتكلفلة مقبولة بحثي تؤدي إلى إحداو خدمة فعالة.

 أم تتا مص تتطفي( ،1..2ص  )39فق تتد عرفه تتا بأنه تتا :ترجم تتة احتياج تتات وتوقع تتات العم تتالء
بشتتأن المنتتتج إلتتى خصتتائص محتتددة تكتتون أساستتا لتصتتميم المنتتتج ،وتقديمتته إلتتى العميتتل بمتتا
يوافق حاجاته وتوقعاته.
 وعرفها البكري ( ،1..1ص  )21على أنها :قدرة المنتج أو الخدمة على الوفاء بتوقعتات

المستهلَ أو حتى تزيد عن توقعات المستهلَ.

 وعرفه تتا الع تترب ( ،1..8ص )21بأنه تتا :تحس تتين األداء وه تتي المالئم تتة لالس تتتخدام وه تتي

اإلستراع بتقتتديم الختتدمات للعمتتالء وانخفتتاض شتتكاوى العمتتالء وانخفتتاض التتتالف والفاقتتد وإعتتادة
التش تتغيل والنجت تتاح فتتتي خفتتتض التكت تتاليف وتنمي تتة المبيعتتتات .فت تتالجودة ه تتي مجم تتوع الصت تتفات
والخص تتائص للس تتلعة أو الخدم تتة الت تتي ت تتؤدي إل تتى ق تتدرتها عل تتى تحقي تتق أي رغب تتات معلن تته أو

مفترضة.

 وأما الزعبي ( ،1.23ص  )22عرف الجودة بأنهتا :هتي المواصتفات الشتمولية لكيتان متا،

ك تتأن يك تتون من تتتج ،ف تترد ،منظم تتة ،والت تتي تتص تتل بق تتدراتها عل تتى اش تتباع الحاج تتات القائم تتة أو

المفترضة.
يتضتتح للباحتتث أن هنتتا اختتتالف وعتتدم اتفتتا علتتى مفهتتوم الجتتودة ،وذلتتَ اختتتالف طبيعتتة

عمل الباحثين والعلماء ،إا أنهم اتفقوا على الجودة تعتمد على المنتج أو الخدمة المقدمة متن
قبل الشركة أو المنظمة.

 .8مفهوم إدارة الجودة الشاملة
تعتتد إدارة الجتتودة الشتتاملة متتن أكثتتر المفتتاهيم الفكريتتة والفلستتفية ال ارئتتدة التتتي استتتحوذت علتتى

ااهتمتتام الواستتع متتن ااختصاص تتيين والبتتاحثين واإلداريتتين واألك تتاديمين التتذين يعنتتون بش تتكل
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خاص في تطوير وتحسين األداء اإلنتاجي والخدمي في مختلف المنظمات(العزاوي،1..5 ،

ص .)11

ورغتتم وجتتود العديتتد متتن المحتتاوات لتعريتتف إدارة الجتتودة الشتتاملة وتحديتتد متتا هتتي متطلباتهتتا

ومبادئهتا األساستية ،ومتع ذلتَ ا نجتد لهتا تعريفتا محتددا وشتامال ،ومتن هنتا تعتددت التعريفتتات

والتتتي بمجملهتتا شت ّتكلت إلدارة الجتتودة الشتتاملة إطارهتتا ومفهومهتتا وفلستتفتها المتمي تزة فتتي الفكتتر
اإلداري الحديث (أبو طعيمة ،1.21 ،ص  ،)12وسنتناو بعض التعريفات كما يلي:
 عرفهتا كتوتلر ودوبتوا ( )Kotler and Dubois, 2000, p. 18إدارة الجتودة الشتاملة
بأنها :جهود تقوم بها المنظمة من أجل التحسين المستمر للمنتجات والخدمات واإلجراءات.
 وعتترف عقيلتتي ( ،1..2ص  )32إدارة الجتتودة الشتتاملة بأنهتتا :فلستتفة إداريتتة حديثتتة ،تأختتذ
شكل نهج أو نظام إداري شامل ،قائم علتى أستا

إحتداو تغييترات إيجابيتة جذريتة لكتل شتيء

داختتل المنظمتتة ،بحيتتث تشتتمل هتتذه التغيي ترات :الفكتتر ،الستتلو  ،القتتيم ،المعتقتتدات التنظيميتتة،

المفاهيم اإلدارية ،نمل القيادة اإلدارية ،نظم وإجراءات العمل واألداء ،وذلتَ متن أجتل تحستين
وتطتتوير كتتل مكونتتات المنظمتتة ،للوصتتو إلتتى أعلتتى جتتودة فتتي مخرجاتهتتا " ستتلع أو ختتدمات"،
وبأقل تكلفتة ،بهتدف تحقيتق أعلتى درجتة متن الرضتا لتدى زبائنهتا ،عتن طريتق إشتباع حاجتاتهم

ورغبتتاتهم ،وفتتق متتا يتوقعونتته ،بتتل وتخطتتى هتتذا التوقتتع تماشتتيا متتع استتتراتيجية تتتدر أن رضتتا

الزبون وهدف المنظمة هما هدف واحد ،وبقاء المنظمة ونجاحها واستم ارريتها يعتمد على هتذا
الرضا ،وكذلَ رضا كل من يتعامل معها من غير الزبائن كالموردين وغيرهم.

 وعرفهتا ديفيتد وستتانلي ( )David and Stanley, 2002, p. 30إدارة الجتودة الشتاملة
بأنها :الجهود التي تبذ بهدف تعظيم القوة التنافسية للمنظمات عن طريق تنسيق جهود أفراد

المنظمة في العمل على التحسين المستمر للسلع والخدمات.

 وعترف أوماتشتونو ( )Omachonu, 2004, p.472إدارة الجتودة الشتاملة بأنهتا :مفهتوم

يحدد الجودة ويعرفها فتي إطتار تجربتة الزبتون فتي مجتا الختدمات ،وتتتأثر تجربتة الزبتون ومتا
يلحقها من إدارة بالجودة بالمكونات الملموسة وغيتر الملموستة للختدمات المقدمتة ،وبمتا يحتدو

بعتتد ختتروج الزبتتون متتن نظتتام تقتتديم الخدمتتة .وتبتتدأ إدارة الجتتودة الشتتاملة للخدمتتة بتتالتزام اإلدارة

العليا ،ويجب أن تعمم على جميع مستويات المنظمة.
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 وعرفها علوان ( ،1..5ص  )8.بأنها :تتضمن فلستفة لمتنهج فكترى متكامتل يعتمتد علتى

إرضتتاء المستتتهلكين كتتأهم األهتتداف التتتي تستتعى إليهتتا المنظمتتة فتتي األمتتد الطويتتل ،متتن ختتال

المستتؤولية التضتتامنية بتتين اإلدارة والعتتاملين علتتى التحستتينات المستتتمرة لجميتتع األنشتتطة وعلتتى

مستوى المنظمة ككل.

 أمتا الدرادكتة ( ،1..1ص  )29عرفهتا بأنهتا :أحتد أبترز المفتاهيم اإلداريتة الحديثتة التتي
تعمل على إحداو تغيترات جذريتة فتي أستلوب عمتل المنظمتة وفتي فلستفتها وأهتدافها ،بهتدف

إجراء تحسينات شاملة فتي جميتع م ارحتل العمتل بالشتكل التذي يتفتق متع المواصتفات المحتددة
والمتفقة مع رغبات العمالء ،فتي ستبيل الوصتو لتيس فقتل إلتى إرضتاء العمتالء أو إستعادهم

وإنما إلى إبهارهم من خال تقديم سلع وخدمات ا يتوقعونها.

 وعرفها بدح ( ،1..7ص )51بأنها :عبتارة عتن استتراتيجية إداريتة ترتكتز علتى مجموعتة
من القيم تستمد حركتها من المعلومات التي تتمكن في إطارها من استثمار وتوظيف المواهب
والقدرات الفكرية للعاملين في مختلف مراحل التنظيم ،من تخطيل وتنفيذ ومتابعتة ،وفتق نظتم

محتددة وموثقتة تقتود إلتى تحقيتق رستالة الجامعتة فتي بنتاء اإلنستان ،متن ختال االتتزام طويتل

المدى ،ووحدة الهدف ،والعمل الجماعي بمشاركة جميع األفراد.

 أمتتا العلتتي ( ،1..8ص  )13عرفهتتا بأنهتتا :هتتي تفاعتتل المتتدخالت (األف تراد ،واألستتاليب،
والسياسات ،واألجهزة) لتحقيق جودة عاليتة للمخرجتات ،وهتذا يعنتي إشت ار ومستاهمة العتاملين

كافتتة وبصتتورة فاعلتتة فتتي العمليتتات اإلنتاجيتتة أو الخدميتتة متتع التركيتتز علتتى التحستتين المستتتمر
لجودة المخرجات بهتدف تحقيتق الرضتا لتدى المستتهلكين ،ومتن هنتا يتضتح نظتام إدارة الجتودة

الشت تتاملة عبت تتارة عت تتن توليفتتتة الفلست تتفة اإلداريت تتة الشت تتاملة م تتع مجموعت تتة متتتن األدوات والمت تتداخل
ألغراض التطبيق وتعتمد على ثالو مبادئ أساسية ،وهي التركيتز علتى رضتا الزبتائن ( أفتراد

ومنظم تتات) م تتن المخرج تتات الملموس تتة وغي تتر الملموس تتة ،المس تتاهمة الجماعي تتة وف تتر العم تتل،
والتحستينات المستتمرة علتى نوعيتة العمليتات والمخرجتات .وبنتاء علتى متا ستبق كتان ا بتد متن

ذكر تعريفات رواد إدارة الجودة الشاملة ،وذلَ من خال :
 كروس ت تتبي ( )Crosby,1986,p24بأنه ت تتا :الطريق ت تتة المنهجي ت تتة المنظم ت تتة لض ت تتمان س ت تتير

النشت تتاطات التت تتي خطت تتل لهت تتا مست تتبقا ،كمت تتا أنهت تتا األست تتلوب األمثت تتل الت تتذي يست تتاعد علت تتى منت تتع
المشت تتكالت وتجنت تتب حت تتدوثها ،وذلت تتَ مت تتن خت تتال التشت تتجيع علت تتى الست تتلوكيات الجيت تتدة وكت تتذلَ
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تر
ااستخدام األمثل ألستاليب التتحكم التتي تحتو دون حتدوو هتذه المشتكالت وتجعتل منهتا أم ا

ممكنا.

 جابلونستتكي ( )Jablonski, 1991, p4بأنهتتا :شتتكل تعتتاوني ألداء األعمتتا بتحريتتَ
المواهت تتب والقت تتدرات لكت تتل مت تتن العت تتاملين واإلدارة لتحست تتين اإلنتاجيت تتة والجت تتودة بشت تتكل مست تتتمر

مستتتخدمة ف تتر عم تتل م تتن خ تتال المقوم تتات األساس تتية الثالث تتة لنجاحه تتا ف تتي المؤسس تتة وه تتي:
ااشت ار في اإلدارة ،التحسين المستمر للعمليات ،استخدام فر العمل.
 ج تتوران ( )Juran,1993بأنه تتا :ليس تتت مج تترد سلس تتلة م تتن البت ترامج ،ب تتل ه تتي نظ تتام إداري
والذي متن خاللته يمكتن تطبيتق الكثيتر متن األدوات التتي قامتت إدارة الجتودة بتطويرهتا بصتورة

فعالة على المؤسسة ،فتي حتين ا يمكتن جنتي الفوائتد كاملتة دون إحتداو تغييتر فتي ستلوكيات
ّ
العتتاملين ،وكتتذلَ إحتتداو تغييتتر علتتى أوضتتاع التشتتغيل اليوميتتة وأولويتهتتا ومتتن أجتتل تحقيتتق
النجتاح فتي عمليتتة تطبيتق إدارة الجتتودة الشتاملة ،فإنته تعتين علتتى جميتع األقستتام فتي المؤسستتة

االتزام بجدية هذا التطبيق إلى جانب الواء للمؤسسة من عامليها (في بن عيشاوي،1..8 ،
ص.)7
يتضتتح للباحتتث أن هنتتا اختتتالف وعتتدم ااتفتتا علتتى مفهتتوم موحتتد إلدارة الجتتودة الشتتاملة،

وذلتتَ اختتتالف طبيعتتة عمتتل البتتاحثين والعلمتتاء ،باإلض تافة إلتتى اختتتالف م اركتتزهم الوظيفيتتة،
واختالف طبيعة المنتج أو الخدمة المقدمة ،فمنهم من ركز على مسئولية العتاملين متن ختال

توفير المناخ المناسب ،ومتنهم متن ركتز علتى رضتا واقتنتاع الزبتون أو العميتل ،إا أنهتم اتفقتوا

نوعت تتا مت تتا علت تتى ض ت ترورة الت ت تزام ودعت تتم اإلدارة العليت تتا ،ضت تترورة تحست تتين وتطت تتوير المؤسست تتة أو

المنظمة ،ااستثمار األمثل للموارد.

 4.9.8أهداف تطبيق إدارة الجودة الشاملة:

ي تترى ك تتل م تتن (الس تتلمي ،2995 ،ص  )1.و(الط تتائي والعب تتادي ،1..5 ،ص ص – 213

 )211ب تأن إلدارة الجتتودة الشتتاملة أهتتداف عديتتدة تستتعى لتحقيقهتتا فتتي أي منظمتتة إداريتتة عنتتد
تطبيقها .ومن بين أهم تلَ األهداف ما يلي:
 .2زيادة القدرة التنافسية للمنظمة.
 .1إرضاء المستفيدين والتفو والتميز على المنافسين.
 .3زيادة إنتاجية كل عنصر في المنظمة.
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 .1زيادة حركة ومرونة المنظمة في تعاملها مع المتغيرات المحيطة بها في البيئة.
 .5ضمان التحسين المتواصل الشامل لكل قطاعات ومستويات وفعاليات المنظمة.
 .1زيادة القدرة الكلية للمنظمة على النمو المتواصل.
 .7زيادة الربحية وتحسين اقتصاديات المنظمة.
 .8تقليل إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيث الوقت والتكلفة.
ف ت تتي ح ت تتين يت ت تترى (الكحل ت تتوت ،1..1 ،ص  )18و(الس ت تتقاف ،1..5 ،ص  )25و(عتت تتايش،
 ،1..8ص .)11
 .2تطوير الجودة للمنتجات والخدمات حسب رغبة العمالء.
 .1تخفيض في التكاليف من خال تقليل األشياء التالفة أو إعادة إنجازها.
 .3اإلقال قي الوقت والجهد الضائع لتحسين الخدمة المقدمة للزبائن وكسب رضاهم.
ويتض تتح للباح تتث أن أه تتداف تطبي تتق إدارة الج تتودة الش تتاملة إم تتا تعتم تتد عل تتى ج تتودة المن تتتج أو
الخدم ت تتة ،وأم ت تتا تعتم ت تتد عل ت تتى سياس ت تتة الش ت تتركة أو المنظم ت تتة ،وآخيت ت ت ار عل ت تتى المس ت تتتهلَ وأذوا
المستهلَ ،وبالتالي تختلف أهداف تطبيق إدارة الجودة الشاملة من شركة أو منظمة ألخرى .

 3.9.8أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة:

إن إدارة الجودة الشتاملة :عبتارة عتن فلستفة ،وخطتوط عريضتة ،ومبتادئ تتد وترشتد المنظمتة؛
لتحقيتق التحستين المستتمر ،بحيتث تعتد مهمتة أساستية لكتل األفتراد العتاملين فتي المؤسستة؛
بهتدف خلتق قيمتة مضتافة؛ لتحقيتق رضتا زبائنهتا التداخلين والختارجيين متن ختال تقتديم متا
يتوقعونه أو ما يفو توقعاتهم (عايش ،1..8،ص ،)15ومن هنا تتضح أهمية إدارة الجودة
الشاملة من حيث تبنيها حيث تؤدى إلى تحقيق التالي:
 .9بالنسبة للمؤسسة
إن المنظمتتات التتتي تتبنتتى خططتتا إستتتراتيجية تركتتز علتتى تحقيتتق الجتتودة لتتتتمكن متتن البقتتاء
تر ألهمي تتة الج تتودة الش تتاملة ف تتي الس تتلع والخ تتدمات بالنس تتبة للمؤسس تتة
ومواجه تتة المنافس تتة ،ونظ ت ا

المنتجتتة ،فإنهتتا غالبتتا تبتتذ جهتتودا حثيثتتة حتتتي تستتتفيد متتن النتتتائج المترتبتتة عليهتتا التتتي يمكتتن
حصرها فيما يلي (بن عيشاوي:)1.23 ،
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 -يعتتد مستتتوى الجتتودة متتن أهتتم المتتؤثرات علتتى مستتتوى أداء المؤسستتة ،وعنتتد تتتوفر مستتتوى

الجودة المطلوب فإن المنتفع سيقرر التعامل مع المؤسسة ويقنع اآلخرين بها.
 -تحقيق الربحية وزيادة القدرة التنافسية في السو .

 -تعمتتل الجتتودة علتتى تقلتتيص تكتتاليف النوعيتتة والقضتتاء عليهتتا ،ومتتن هتتذه التكتتاليف ،خستتارة

قيمتتة الم تواد الختتام ،والتكتتاليف المرتبطتتة بإعتتادة التشتتغيل الكاملتتة للوحتتدة والتكتتاليف المرتبطتتة
باإلصالح والتكاليف المرتبطة بوقف اإلنتاج وتكتاليف الصتيانة التتي تلتتزم بهتا المؤسستة لفتترة

زمنية معينة.

 .8بالنسبة ألداء العاملين
تقع مبادئ إدارة الجودة الشاملة على عائق ومسؤولية العاملين في المنظمة كافة ،وعليه فإنها
تسعى لتجنيتد ااهتمتام بالعمتل الجمتاعي ،وتشتجيعه وتحقيتق التحستين المستتمر بااتصتاات،
وبنتتاء مستتاهمة أكبتتر للمستتتخدمين فتتي معالجتتة وحتتل المشتتكالت التشتتغيلية واإلنتاجيتتة وتحستتين
العالقات الوظيفية التنظيمية بين مختلف العاملين .وتكمن أهمية إدارة الجودة الشاملة بالنسبة
ألداء العاملين يما يلي:
 -توفر بيئة عمل تشجع على اابتكتار وزيتادة معتدات اإلنتتاج ،وكتذلَ التشتجيع علتى طترح

األفكار والرؤى التطويرية لتحسين وتطوير إجراءات العمل.
 ارتفاع معدات الرضا الوظيفي بين العاملين. اختصار الوقت في إنجاز األعما . -تطوير وتبسيل إجراءات العمل.

 رفع مستوى التعاون والتكامل بين اإلدارات. -تدريب العاملين على العمل بروح الفريق الواحد.

 -استبعاد المهام واألعما عديمة الفائدة أو المتكررة.

 رفع مستوى الثقة وزيادة الكفاءة العملية بين العاملين والعمالء. .4بالنسبة للزبو
لقد أصبح زبون اليتوم أكثتر وعيتا إذا متا قتورن باألجيتا الستابقة ،ولع ّتل هتذا التوعي قتد ا يتد
على أمتر إيجتابي البتتة ،إذا عملنتا أنته ردة فعتل ضترورية انتقتاء المنتتج الصتحيح متن الستو
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أو لطلب الخدمتة ،وأصتبح متن األولويتات تفحتص سياستات المؤسستة ومعرفتة مستتوى الخدمتة
والكثير من المعلومات التي لم تكن ضمن اهتمامات األولين ،وفي ظل هذا الواقع والتعقيتدات
الحديث تتة الت تتي أص تتبحت مش تتكلة تع تتاني منه تتا الش تتركات والمؤسس تتات الخدماتي تتة ،وج تتدت ه تتذه
المؤسسات مخرجا فتي تبنتي أنظمتة إدارة الجتودة الشتاملة ووضتع رمتوز هتذه الشتهادات ،ولهتذا
التحو أصبح ينظر الزبون إلى انتقاء المنتجات أو طلب الختدمات متن المؤسستات الحاصتلة
على شهادات أكثر من غيرها (مزغيش ،1.21،ص ص .)11 - 11

 5.9.8متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة:

إن تطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة يتطلب توفر المناخ المالئم للتطبيق ،وبالتالي فإذا لم

يتوفر المناخ المالئم فإن على إدارة المنظمة العمل على تغيير ثقافة المنظمة وقيمها وتعديل

هيكلهتتا التنظيمتتي وتوجيتته أنمتاط اإلشتراف بالشتتكل التتذي يتناستتب متتع تطبيتتق المفهتتوم الجديتتد،
ومن أهم متطلبات التي ينبغي توفرها عند البدء بتطبيق منهجية إدارة الجتودة الشتاملة (جتودة،

.)1..1
 .9دعدم اإلدارة العليدا :متن الضتروري إقنتاع اإلدارة أوا ضترورة تطبيتق منهجيتة إدارة الجتودة
الشاملة ،وذلَ حتى يكون لديها ااستعداد لدعم التغييرات التي ستحدو في المنظمة.
 .8الترويدددز علدددى العميددد  :إن الهتتدف األساستتي متتن تطبيتتق منهجيتتة إدارة الجتتودة هتتو رضتتا
العميل ،وبالتالي فإن التوجه نحو العميل متطلب أساسي ،وعلى اإلدارة أن يكون لتديها قاعتدة
بيانات عن العمالء واحتياجاتهم.
 .4التعددداو ورول الفريدددق :ينبغتتي تتتوفر منتتاخ التعتتاون وروح الفريتتق والعمتتل الجمتتاعي بتتين
العاملين في المنظمة؛ وذلَ ألن تطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة يعتمتد أساستا علتى فتر
العمل.
 .3ممارسة الدنمط القيدادي المناسد  :إن أكثتر األنمتاط القياديتة مناستبة لتطبيتق إدارة الجتودة
الشتتاملة هتتو التتنمل التتديمقراطي ،والتتذي يستتمح بمشتتاركة العتتاملين فتتي وضتتع األهتتداف واتختتاذ
القرار والتوسع في تفويض الصالحيات ،دونا عن غيره من األنماط األخرى.
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 .5وجددود نظددام للقيدداس :متتن المتطلبتتات األساستتية وجتتود نظتتام للقيتتا

مبنتتي علتتى األستتاليب

اإلحصائية لضبل الجودة مما يسمح باكتشاف ااختالفات في اإلنتاج واانحرافات في الوقت
المناسب واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المالئمة.
 .1فعالية نظام اإلتصالت :من الضروري أن يكون هنا نظاما فعتاا لالتصتاات باتجتاهين
سواء بين الرئيس والمرؤو

أو بين داختل المنظمتة وخارجهتا ،بحيتث يكتون ذلتَ النظتام قتادر

على إيصا المعلومات الدقيقة عن إنجازات العاملين وإبالغهم وإبالغ مرؤوسيهم بمضمونها.
أمدددا السدددقاف ( )9112وبرودددات ( )8111وعددداي ( ،8112ص  ،)42قدددد حدددددوا بعددد
المتطلبات الرئيسية المطلوبة للتطبيق والتالي:
 .9إعدددادة تشدددكي ثقافدددة المؤسسدددة :إن إدختتا أي مبتتدأ جديتتد فتتي المؤسستتة يتطلتتب إعتتادة
تشتتكيل لثقافتتة تلتتَ المؤسستتة ،حيتتث إن قبتتو أو رفتتض أي مبتتدأ يعتمتتد علتتى ثقافتتة ومعتقتتدات
الم تتوظفين ف تتي المؤسس تتة ،إن (ثقاف تتة الج تتودة) تختل تتف اختالف تتا ج تتذريا ع تتن (الثقاف تتة اإلداري تتة
التقليدية) ،وبالتالي يلزم إيجاد وتهيئة البيئة المالئمتة لتطبيتق هتذا المفهتوم الجديتد بمتا فيته متن
ثقافات جديدة.
 .1الترويج وتسويق البرنامج :إن نشر مفاهيم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة لجميع العتاملين
كثير في
في المؤسسة أمر ضروري قبل اتخاذ قرار التطبيق ،كما إن تسويق البرنامج يساعد ا
القليتل متن المعارضتة للتغييتر والتعترف إلتى المختاطر المتوقعتة يستبب التطبيتق حتتى يمكتن
مراجعتهتا ،ويتتم التترويج للبرنتامج عتن طريتق تنظتيم المحاضترات أو المتؤتمرات أو التدورات
التدريبية للتعريف بمفهوم الجودة وفوائدها على المنظمة.
 .3التعليم والتدري  :حتى يتم تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة بالشكل الصحيح فإنه يجب
تدريب وتعليم المشاركين بأساليب وأدوات هذا المفهوم الجديد حتى يمكن أن يقوم على أسا
سليم وصلب ،وبالتالي يؤدي إلى النتائج المرغوبة من تطبيقه ،حيث إن تطبيق هذا البرنامج
بتدون وعتي أو فهتم لمبادئته ومتطلباتته قتد يتؤدي إلتى الفشتل التذريع ،فتالوعي الكامتل يمكتن
تحقيقه عن طريق برامج التدريب الفعالة.
 .1السدتعانة بالستشداريين :الهتدف متن ااستتعانة بتالخبرات الخارجيتة متن مستشتارين
ومؤسستات متخصصتة عنتد تطبيتق البرنتامج هتو تتدعيم خبترة المؤسستة ومستاعدتها فتي حتل
المشاكل التي ستنشأ وبخاصة في المراحل األولى.
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 .5تشكي فرق العم  :يتم تأليف فر العمل بحيث تضم كل واحدة منها ما بين خمسة إلى
ثمانية أعضاء من األقسام المعنيتة مباشترة أو ممتن يتؤدون فعتال العمتل المتراد تطتويره ،والتذي
ستيتأثر بنتتائج المشتروع ،وحيتث إن هتذه الفتر ستتقوم بالتحستين فيجتب أن يكونتوا متن
األشخاص الموثو بهم ،ولديهم ااستعداد للعمل والتطوير ،وكذا يجب أن يعطوا الصتالحية
للمراجعة وتقييم المهام التي تتضمنها العملية وتقديم المقترحات لتحسينها.
 .1التشجي والحفز :إن تقدير األفراد نظير قيامهم بعمل عظيم سيؤدي حتما إلى تشجيعهم،
وزرع الثقة ،وهذا التشجيع والتحفيز له دور كبير في تطوير برنامج إدارة الجودة الشتاملة فتي
المؤسستة واستتم ارريته ،وحيتث إن استتم اررية البرنتامج فتي المؤسستة يعتمتد اعتمتادا كليتا علتى
حما

المشاركين في التحسين ،لذا ينبغي تعزيز هتذا الحمتا

متن ختال الحتوافز المناستبة،

وهذا يتفاوت من المكافأة المالية إلى التشجيع المعنوي ،ويمكن القو أن على المؤسسة تبني
فعا ومرن يخلق جو من الثقة والتشجيع والشعور باانتماء للمؤسسة ،وبأهمية
برنامج حوافز ّ
الدور المهم في تطبيق البرنامج.
 .7اإلشراف والمتابعة :من ضروريات تطبيق برنتامج الجتودة هتو اإلشتراف علتى فتر العمتل
بتعتديل أي مستار ختاط ومتابعتة إنجتازاتهم وتقويمهتا إذا تطلتب األمتر ،وكتذلَ فتإن متن
مستلزمات لجنة اإلشراف والمتابعة هو التنسيق بين مختلتف األفتراد واإلدارات فتي المؤسستة،
وتذليل الصعوبات التي تعترض فر العمل مع األخذ في ااعتبار المصلحة العامة.
 .8استراتيجية التطبيق :إن استراتيجية تطوير وإدخا برنامج إدارة الجودة الشاملة إلى حيتز
التطبيتق يمتر بخطتوات عتدة أو م ارحتل بتدء متن اإلعتداد لهتذا البرنتامج حتتى تحقيتق النتتائج
وتقييمها.
 اإلعددداد :هتتي مرحلتتة تبتتاد ونشتتر الخبترات وتحديتتد متتدى الحاجتتة للتحستتن بتتإجراء مراجعتتةش تتاملة لنت تتائج تطبي تتق ه تتذا المفه تتوم ف تتي المؤسس تتات األخ تترى ،وي تتتم ف تتي ه تتذه المرحل تتة وض تتع
األهداف المرغوبة.
 التخطيط :ويتم فيها وضع خطة وكيفية التطبيق وتحديد الموارد الالزمة لخطة التطبيق. التقيدددديم :وذلت تتَ باست تتتخدام الطت تتر اإلحصت تتائية للتطت تتوير المست تتتمر وقيت تتاوتحسينها.
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مست تتتوى األداء

 1.9.8أبعاد إدارة الجودة الشاملة:

لقد تناو الكتاب والبتاحثون أبعتاد إدارة الجتودة الشتاملة كتال حستب رؤيتة وفلستفة كتل متدخل،

والجدو أدناه يحدد أبعاد إدارة الجودة الشاملة كما تصورها بعض الباحثين في دراساتهم التي
اعتمدوها:
جدول ( :)1أبعاد إدارة الجودة الشاملة حس بع
الرقم

الباحث

السنة

2

الكحلوت

1..1

1

بدر

1..9

3

صالحيه

1.21

1

المعمر

1.21

5

أبو معيلق

1.25

1

عبد الجواد

1.21

7

أبو طعيمة

1.21

الباحثين

األبعاد
الت تزام واإلدارة العليتتا بعمليتتات التطتتوير ،فهتتم العتتاملين لفلستتفة
الج ت تتودة ،األس ت تتلوب المتب ت تتع ف ت تتي قي ت تتا

مؤشت ت ترات الج ت تتودة،

الحوافز المادية والمعنوية ،مأسسة عمليات التطوير.
التركي تتز علتتتى العم تتالء وجمه تتور المس تتتفيدين ،التت تزام القيتتتادة
(اإلدارة العلي ت ت تتا) ب ت ت تتالجودة ،مش ت ت تتاركة الع ت ت تتاملين ،السياس ت ت تتات

واإلستراتيجيات ،التحسين والتطوير المستمر ،النظم اإلدارية.

الت تزام ودعتتم اإلدارة العليتتا ،التحستتين المستتتمر ،التركيتتز علتتى

الزب ت ت تتون ،التخط ت ت تتيل ااس ت ت تتتراتيجي إلدارة الج ت ت تتودة ،مش ت ت تتاركة
العاملين ،تدريب وتأهيل العاملين.
القيادة والرؤية السليمة ،المشاركة والمبادرة من قبل العاملين،
تطبيق مفهوم النظام ،التحسين المستمر.

الرست ت تتالة والتخطت ت تتيل ،الشت ت تتئون الماليت ت تتة ،العمليت ت تتة التدريبيت ت تتة،

المست ت تتؤولية ااجتماعيت ت تتة ،القيت ت تتادة واإلدارة ،المنت ت تتاهج ،هئيت ت تتة

التدريب ،عملية التقييم ،القبو وخدمات المتدربين.
التخطتتيل اإلستتتراتيجي ،اإلستتناد والتتدعم متتن القيتتادة ،مشتتاركة
العاملين في العمليات ،التحسين المستتمر للعمليتات والجتودة،
اتختتاذ الق ت اررات علتتى أستتا

الحقتتائق ،تحقيتتق رضتتا الزبتتون،

ااحتفاظ بعالقة جيدة مع الموردين ،التدريب والتطوير.

التركيتتز علتتى الجمهتتور ،دعتتم اإلدارة العليتتا ،مشتتاركة وتمكتتين
العتتاملين ،التحستتين الشتتامل والمستتتمر ،اتختتاذ الق ت اررات بنتتاء
على المعلومات ،فر العمل.
بناء على الدراسات السابقة)
المرج ( :جرد بواسطة الباحث ً

وبعد ااطالع على األبعاد التي تناولها الكتاب والباحثون السابقون ،فلقد حدد الباحث أبعاد
إدارة الجودة التي سيطر لها في هذه الدراسة ،وهي كالتالي:
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 .2الترويددز علددى الجمهددور (المسددتفيد) :فتتالتركيز علتتى العميتتل يعتبتتر متتن أهتتم الركتتائز التتتي
تستتتند إليهتتا تطبيتتق إدارة الجتتودة الشتتاملة .هتتذا ويشتتتمل مصتتطلح "التركيتتز علتتى العميتتل" علتتى
معنتتي واستتع وشتتامل فتتي إطتتار إدارة الجتتودة الشتتاملة ،حيتتث يطلتتق المصتتطلح علتتى كتتل متتن
عميلهتتا الختتارجي وعميلهتتا التتداخلي .ويقصتتد بالعميتتل الختتارجي ،ذلتتَ العميتتل التتذي يستتتهلَ
المنتتتج أو يتلقتتى الخدمتتة ،التتتي يكتتر جميتتع أف تراد المنظمتتة جهتتودهم لتقتتديمها بشتتكل يعكتتس
رضتتاه عتتن تلتتَ الخدمتتة أو المنتتتج ،أمتتا العميتتل التتداخلي ،فهتتو الوحتتدات التنظيميتتة التتتي تقتتع
داختتل المنظمتتة متتن أقستتام وإدارات وأف تراد ،وفتتي تعريتتف آختتر مصتتطلح العميتتل عتتن مؤسستتة
الج تتودة العالمي تتة ،حي تتث ك تتان أكث تتر ش تتمولية عن تتدما عرف تتت العم تتالء عل تتى أنه تتم المس تتتثمرين
والمتتوظفين وأصتتحاب المصتتالح والمتتزودين والمجتمتتع وأي شتتخص لتته عالقتتة بالمنظمتتة (عبتتد
اللطيف  ،1..1،ص .)91
 .1دعم اإلدارة العليا :يتوقف نجاح إدارة الجودة الشاملة وتطبيقه منهجيتها ،على مدى قناعتة
اإلدارة العليا في المنظمة وإيمانها بفوائدها وضرورتها متن أجتل تحقيتق التحستين المستتمر فتي
جودة السلع والخدمات (التميمي ،1..1 ،ص . )7
وتتتوفير التتدعم والمتؤازرة الماديتتة والمعنويتتة لهتتا متتن قبتتل الجهتتات العليتتا فتتي المنظمتتة ،ويتجستتد
التتدعم والم تؤازرة بتتاإلعالن عتتن تطبيتتق النظتتام الجديتتد أمتتام جميتتع المستتتويات اإلداريتتة ،وعتتن
مدى أهمية تغيير الفلسفة والنظام القديمين ،وإشعار الجميع بمدى حماستها لتذلَ ،وتخصتيص
اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة للتطبيق (عقيلي ،1..2 ،ص .)31
 .3مشاروة وتمكين العاملين :إن مشتاركة جميتع العتاملين فتي المنظمتة فتي تحستين الختدمات
والمنتجات من خال فر العمل ،وتكوين حلقات جودة لتحديد معوقات األداء المتميز والعمل
عل تتى إيج تتاد الحل تتو المناس تتبة له تتا ،وتمك تتين ه تتذه الف تتر م تتن إجت تراء التغييت ترات الت تتي تقترحه تتا
المشاركة من ختال إجتراء التغييترات واتختاذ القت اررات المناستبة حيالهتا ،يمثتل مبتدأ أساستيا متن
مبتتادئ إدارة الجتتودة الشتتاملة؛ وذلتتَ ألن المرؤوستتين دائمتتا أكثتتر قتتدرة متتن اإلدارة العليتتا علتتى
تحديتتد المشتتكالت التتتي ت تواجههم فتتي أدائهتتم ألعمتتالهم ،وإيجتتاد الحلتتو المناستتبة لهتتا ،وذلتتَ
لممارستهم لهذه األعما بشكل يومي ،كما أن المشاركة الفعالة تخلق مناخا من القبتو وعتدم
مقاوم تتة التغيي تتر ،أم تتا النظت ترة التقليدي تتة القائم تتة عل تتى أن اإلدارة العلي تتا أكث تتر ق تتدرة عل تتى تحدي تتد
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المشكالت وتحليلها وإيجاد الحلو المناسبة لها ،فهى تحد من فعالية اإلدارة العليتا والمتوظفين
في آن واحد ،وهى تعو اإلدارة العليا عن ممارسة دورها الرئيسي ،وهتو التدور القيتادي ورستم
السياسة العامة للمنظمة (العرب ،1..8 ،ص .)37
 .1التحسددددين الشددددام والمسددددتمر :يش تتمل التحس تتين المس تتتمر ك تتل م تتن التحس تتين اإلضت تتافي
والتحسين المعرفي اإلبداعي الجديد بوصفها جزء من العمليات اليومية ولجميع وحدات العمتل
فتتي المنظمتتة ،فتتإن التحستتين المستتتمر فتتي ظتتل إدارة الجتتودة الشتتاملة يتجلتتى فتتي قتتدرة التنظتتيم
عل تتى تص تتميم وتطبي تتق نظ تتام إب تتداعي يحق تتق باس تتتمرار رض تتا ت تتام للزب تتون ،م تتن خ تتال الس تتعي
المتواصتتل للوصتتو إلتتى ااداء األمثتتل ،فتتال بتد متتن التحستتين والتطتتوير المستتتمر فتتي عمليتتات
وأنشطة المنظمة ،حتى يمكن تحقيق وفر فتي التكتاليف وسترعة أعلتى فتي األداء علتى االتتزام
بالمعايير المطلوبة للجتودة ،فالتحستين المستتمر لتمداء يتطلتب سترعة ااستتجابة للتغيترات متن
ناحية وتبسيل اإلجراءات التشغيلية من ناحية أخرى ،لذا فإن هنا عالقة تكاملية بين الجودة
وسرعة ااستجابة للتطوير واإلنتاجية (أبو معيلق ،1.25 ،ص ص .)11 - 13
 .5اتخا القرار بنداء علدى المعلومدات :يمثتل مبتدأ اتختاذ القت اررات علتى أستا

الحقتائق أحتد

المكونتات التتي تركتز عليهتا إدارة الجتودة الشتاملة ،ويتطلتب تطبيقته ااعتمتاد علتى تقنيتات
وموارد تهيئة القنوات الالزمة لتمكين األفراد ،وإيصا ما يمتلكونه من معلومتات تتحتدو عتن

الحقتائق إلتى حيتث يجتب أن تصتل هتذه المعلومتات لالستتفادة منهتا فتي تحقيتق الجتودة (أبتو
معيلتق ،1.25 ،ص  ،)11حيتث تشتكل المعلومتات أساستا مهمتا فتي فلستفة إدارة الجتودة

الشتاملة ،فتوافرهتا لتإلدارات العليتا مختلتف أنواعهتا ستيعكس متدى إمكانيتة هتذه المنظمتات متن
تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،إن أهمية المعلومات تتبلور في توافر البيانات المهمة للمنظمة،

كالمعلومات المالية التي توضح إلدارات العليا الموارد الماليتة التتي تحتتاج إليهتا المنظمتة فيمتا

إذا طبقتت إدارة الجتودة الشتاملة ،ومتا هتي ااستتثمارات المطلوبتة لتبنتي هتذه الفلستفة بالشتكل

التذي ستيؤثر فتي درجتة االتتزام التتي ستتبديها اإلدارات العليتا نحتو اتختاذ قترار التطبيتق لهتذه

الفلسفة (العزاوي ،1..5 ،ص .)39

 .1السياسددات والسددتراتيجيات :إن وضتتع خطتتة شتتاملة تعتمتتد رؤيتتة ورستتالة وأهتتداف واستتعة
سيمكن من صياغة ااستتراتيجية ،ومتن ثتم تستهل وضتع السياستات والبترامج فتي ضتوء تحليتل
معم تتق للبيئ تتة الداخلي تتة والخارجي تتة باعتم تتاد تحلي تتل نق تتاط الق تتوة والض تتعف ف تتي البيئ تتة الداخلي تتة
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والفرص والمخاطر في البيئتة الخارجيتة لغترض وضتع الخطتل الشتاملة (عبتد الجتواد،1.21 ،

ص .)11

 1.9.8مراح تطبيق إدارة الجودة الشاملة:

يجتتب اإلشتتارة إلتتى انتته هنتتا م ارحتتل ضتترورية للتطبيتتق النتتاجح لمبتتادئ إدارة الجتتودة الشتتاملة،
وأن هنا مراحل استرشادية قبل التطبيق وهي (أبو طعيمة ،1.21 ،ص ص:)12 - 1.

 .2تعلم عناصر إدارة الجودة والتدريب عليها.
 .1تحديد مشاريع تحسين إدارة الجودة.
 .3إيجاد الثقافة التنظيمية المالئمة للتطبيق.
 .1تكوين فر التحسين.
حيتتث تمتتر عمليتتة تطبي تتق إدارة الجتتودة الش تاملة عنتتد برك تتات ،1..7 ،ص ص )11 - 15

و(جودة ،1..1 ،ص  )81بخمس مراحل أساسية هي على النحو التالي:
الشك رقم ( )8مراح تطبيق إدارة الجودة الشاملة

اعتمادا على الدراسات السابقة)
المرج ( :جرد بواسطة الباحث
ً

 .9مرحلة اقتناع وتبني فلسفة إدارة الجودة :وفي هذه المرحلة تقرر إدارة المنشأة رغبتها فتي
تطبيتتق إدارة الجتتودة الشتتاملة ،ومتتن هتتذا المنطلتتق يبتتدأ كبتتار المتتديرين بالمنشتتآت بتلقتتي ب ترامج
تدريبية متخصصة عتن مفهتوم النظتام وأهميتته ومتطلباتته والمبتادئ التتي يستتند عليهتا ،وإعتادة
صياغة رؤية المنشأة.
 .1مرحلة التخطيط :وفيها يتم وضع الخطتل التفصتيلية للتنفيتذ وتحديتد الهيكتل التدائم والمتوارد
الالزمتتة لتطبيتتق النظتتام ،وفتتي هتتذه المرحلتتة أيضتتا يتتتم اختيتتار الفريتتق القيتتادي لبرنتتامج إدارة
الجودة.
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 .4مرحلة التقويم :وغالبا ما تبدأ عملية التقويم ببعض التساؤات المهمة.
 ما األهداف التي تسعى المنظمة بها لتحقيق هذه األهداف؟ ماذا بجب على المنظمة القيام به لتحقيق هذه األهداف؟ ما المداخل المطبقة حاليا بالمنظمة والتي تستهدف تحسين األداء؟ هل هنا إمكانيات إلحال مدخل إدارة الجودة الشاملة بدا من المداخل المعمو بها فتيالوقت الراهن وا تحقق األهداف؟
 ما المنافع التي يمكن أن نحققها من وراء تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة؟ ما متطلبات تطبيق النظام بفعالية داخل المنظمة؟ ما أهم العقبات التي يمكن أن تعو من تطبيق النظام؟ .3مرحلة التنفيذ :وفي هذه المرحلة يتم اختيار األفراد الذين سيعهد إلتيهم بعمليتة التنفيتذ ويتتم
تدريبهم على أحدو وسائل التدريب المتعلقة بإدارة الجتودة ،حيتث يتتم تكتوين فتر العمتل التتي
تمنح حق التصرف في تطبيق التغيير.
 .5مرحلة تبادل ونشر الخبرات :وفتي هتذه المرحلتة يتتم استتثمار الخبترات والنجاحتات التتي تتم
تحقيقهتتا متتن تطبيتتق نظتتام إدارة الجتتودة الشتتاملة ،حيتتث تتتدعي جميتتع إدارات وأقستتام المؤسستتة
وكتتذلَ المتعتتاملون معتا متتن العمتتالء والمتتوردين للمشتتاركة فتتي عمليتتة تحستتين وتوضتتيح الم ازيتتا
التي تعود عليهم جميعا من هذه المشاركة.
ويرى الباحث أن هذه المراحل شاملة و متكاملة لتطبيتق إدارة الجتودة الشتاملة فتي أي مؤسستة
أو شركة أو منظمة إا أن و ازرة الحكم المحلتي بقطتاع غتزة ،وهتى مجتمتع الد ارستة ا ازلتت فتي
بدايتها فما زالت في مراحله األولى ،وما زالت تحتاج إلى المزيد متن األهتمتام والمتابعتة لتنفيتذ
جميع المراحل داخل أقسام وإدارات الو ازرة.

 2.9.8مزايا تطبيق إدارة الجودة الشاملة:

تعكس إدارة الجودة الشاملة من اآلثار اإليجابية على أداء المنظمة ويلخص كل من (عاشتور

والعبادلة ،1..1 ،ص  )219و(البلداوي ونديم ،1..7 ،ص  )98و(الزعبتي ،1.23 ،ص

 )27النتائج اإليجابية المتحققة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 تحسين جودة الخدمة أو المنتج. -اارتقاء بالربحية.
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 انخفاض شكاوى المستهلكين والعمالء من جودة السلعة والخدمة المقدمة إليهم. استخدام الوقت بشكل أكثر كفاءة. -تحقيق رضا الزبون.

 -تخفيض شكاوى العاملين وانخفاض نسب الحوادو الصناعية.

 المحافظة على حيوية المنظمة ،والتجديد ،والتحسين ،والتكيف. -تحقيق الميزة التنافسية.

 تحسين العالقات اإلنسانية ورفع الروح المعنوية. تمكن من اكتشاف األخطاء منذ الوهلة األولى. تخفيض تكاليف الجودة. -تحقيق العمل الجماعي.

 -زيادة الحصة السوقية من خال جذب المزيد من الزبائن.

 1.9.8عيوب تطبيق إدارة الجودة الشاملة:

يشير (الزعبي ،1.23 ،ص  )27إلى أنه هنا بعض العيوب التي قد تنتج من تطبيق إدارة

الجودة الشاملة أهمها:
 -أنها تستنزف الكثير من وقت اإلدارة والعاملين.

 ا يمكتتن أن تكتتون فعالتتة إا إذا كانتتت المنظمتتة تستتير فتتي ااتجتتاه الصتتحيح ،فهتتي ليشتتتإدارة لتحويل اتجاه المنظمة.

 متتردود إدارة الجتتودة الشتتاملة لتتيس س تريعا إذ إنهتتا ا تثمتتر س تريعا بتتل تستتتغر ستتنوات فتتيتنفيذها وهي في الحقيقة عملية ا تنتهي.

 يمكن أن تؤدي إلى توجيته اهتمتام ازئتد عتن الحتد المطلتوب إلتى احتياجتات العميتل النهتائيواهتمام غير كافي احتياجات العاملين.

 -من المحتمل أن تسبب اضطرابا في مختلف المراحل والعمليات داخل المنظمة.

 91.9.8معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة:
قد تنجح بعض المؤسسات في تطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة بينما يفشتل التبعض اآلختر،

وفي الواقع أن الصفات األساسية التي تمتاز بها مبادئ إدارة الجودة الشاملة بسيطة ،ويرجع

السبب الرئيس لفشل هذه المؤسسات في عملية التطبيق نفسها ،وقد ا تكون السر في نجاح
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هذه المؤسسات في اختيار أفضل البترامج إلدارة الجتودة الشتاملة بتل فتي تبنتي البرنتامج التذي
يتناسب مع ثقافة المؤسسة وأفرادها ،وفي مشاركة والتزام كل فرد في المؤسستة بهتذا البرنتامج

وأهدافه (.)Martinich,1997
ويمكن القو أن من بتين األستباب الشتائعة للفشتل فتي تطبيتق إدارة الجتودة الشتاملة ،متا أورداه

(الترتوري وجويحان ،1..9 ،ص :)1.

 -عدم التزام اإلدارة العليا بتطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة.

 التركيز على أساليب معينة في إدارة الجودة الشاملة وليس على النظام ككل. عدم الحصو على مشاركة الموظفين في برنامج إدارة الجودة الشاملة. عدم تحويل ما تم تدريبه للموظفين إلى حيز الواقع والتنفيذ. -ااستعجا في ظهور النتائج.

 -تركيز المؤسسة علتى تبنتي وطتر وأستاليب إدارة الجتودة الشتاملة التتي ا تتوافتق متع نظتام

عملها.

 -مقاومة التغير سواء كان من اإلدارة أو من الموظفين.

 -اعتمتتاد المؤسستتة علتتى خب تراء الجتتودة أكثتتر متتن اعتمادهتتا علتتى األشتتخاص العتتاديين فتتي

المؤسسة.

أما (عزب ،1..8 ،ص  )99ذكر بعض المعوقات التي تحو دون تحقيق المؤسسة للجودة
ولعل من أبرزها:
الشاملةّ ،
 جمود التنظيم :فبعض المؤسسات تهتم بالشكل التنظيمي بغض النظر عن مدى مالئمتتهلظروف واحتياجات العمل.

 ضعف ااهتمام بالبحث والتطوير. -عدم توافر اتصاات فعالة.

 اافتقار إلى العمل الجماعي. شيوع األنماط اإلدارية المتسلطة والمتصلبة. -عدم مراعاة احتياجات المستفيدين ورغباتهم.

وقد ذكر (زيدان ،1.2. ،ص  )11بعض المعوقات منها:
 اإليمان بأن إدارة الجودة الشاملة هي العالج الشافي لجميع مشاكل المنظمة. -عجز اإلدارة عن التزامها تجاه إدارة الجودة الشاملة.
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 -عجز مستويات التنظيم عن فهم فلسفة إدارة الجودة الشاملة.

 التركي تتز عل تتى العملي تتات الداخلي تتة لنظ تتام إدارة الج تتودة الش تتاملة دون النظ تتر ف تتي حاجي تتاتالزبائن ورغباتهم المستمرة.

 -فر العمل كثيرة وتحتاج إلى موارد كثيرة إلنجاح العمل.

 برامج إدارة الجودة الشاملة تحتاج إلى تطوير وتحسين مستمر ينسجم مع كل منظمة علىحدة.

 -ضعف الربل بين األهداف المرجوة من الجودة والعوائد المالية.

 99.9.8ملخص المبحث إدارة الجودة الشاملة:
يعتد مفهتوم إدارة الجتودة الشتاملة متن المفتتاهيم الحديثتة فتي اإلدارة الحديثتة ،حيتث ظهتر مفهتتوم
تور ملحوظ تتا ،وك تتان م تتن أه تتم
الج تتودة ف تتي الواي تتات المتح تتدة األمريكي تتة والياب تتان ،وتط تتور تط ت ا
مؤسسين هذا العلم هم إدوارد دمنج وجوزيف جوران و فليب كروسبي.

ورغتتم وجتتود العديتتد متتن المحتتاوات لتعريتتف إدارة الجتتودة الشتتاملة إا أن الباحتتث عتترف مفهتتوم

إدارة الجتتودة الشتتاملة بأنهتتا فلستتفة وجهتتد إداري فتتي طريقتتة التفكيتتر والعمتتل ،لتحستتين وتحقيتتق
رضا الجمهور من خال مدى تفهم الموظفين لمتطلباتهم ،بأكفأ الطر وأقل التكاليف.

إن أهم أهداف تطبيق إدارة الجودة الشاملة زيتادة القتدرة التنافستية للشتركة أو المؤسستة  ،كتذلَ
تخفتيض التكتتاليف متتن ختتال تقليتتل األشتتياء التالفتة أو العمتتل علتتى إعتتادة إنجازهتتا ،وبااضتتافة

إلى اإلقال في الوقت والجهد الضائع لتحسين الخدمة المقدة للزبائن وكسب رضائهم.
إن أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة تعتمد على سياسة المؤسستة ويتضتح أهميتهتا متن حيتث

ت بنيها حيث تؤدي إلى تحقيق ما هو مطلوب كتقليص التكاليف النوعية والقضاء عليها ،ومتن
هتذه التكتاليف خستارة قيمتتة متواد الختام ،والتكتاليف المرتبطتتة بإعتادة التشتغيل الكاملتة للوحتتدة و
التكاليف المرتبطة باإلصالح ،ومن خال توفر بيئة عمل تشجع على اابتكار وزادة معدات

اإلنتاج ،وتطوير وتبسيل إجراءات العمل ،ومن خال انتقاء المنتجات التي تناسب الجمهور.
ولتطبيت تتق إدارة الجت تتودة الشت تتاملة تحتت تتاج لمتطلبت تتات ،ومنهت تتا :إعت تتادة تشت تتكيل ثقافت تتة المؤسست تتة،
والترويج وتسويق البرنامج ،والتعليم والتدريب ،وااستعانة بااستشاريين.
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إن فوائتد تطبيتق إدارة الجتتودة الشتاملة كثيترة منهتا :تحستين فتتي الربحيتة والقتتدرة علتى المنافستتة،
وزيادة الفعالية التنظيمية ،وتحقيق رضا الزبون.

إن معوقتتات تطبيتتق إدارة الجتتودة الشتتاملة كثي ترة نتتذكر منهتتا :عتتدم الت تزام اإلدارة العليتتا بتطبيتتق
برنتتامج إدارة الجتتودة الشتتاملة ،واعتمتتاد المؤسستتة علتتى خبتراء الجتتودة أكثتتر متتن اعتمادهتتا علتتى
ااشتتخاص العتتاديين فتتي المؤسستتة ،وضتتعف ااهتمتتام بالبحتتث والتطتتوير ،وضتتعف التربل بتتين

األهداف المرجوة والعوائد المالية.
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( )1.1المبحث الثاني
الخدمة المقدمة
تمهيد.
 9.8.8مفاهيم الخدمة المقدمة.
 8.8.8خصائص الخدمة المقدمة.
 4.8.8أهمية الخدمة المقدمة.
 3.8.8تقييم الخدمة المقدمة.
 5.8.8مؤشرات تقييم الخدمة المقدمة.
 1.8.8نما ج تقييم الخدمة المقدمة.
 1.8.8أبعاد الخدمة المقدمة.
 2.8.8ملخص المبحث الخدمة المقدمة.
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تمهيد:
لقتد ازداد إد ار المؤسستات الخدميتة ألهميتة ودور الجتودة فتي تحقيتق الميتزة التنافستية ،كمتا

تر للتدور التذي تلعبته فتي أداء الخدمتة
أصبح العمالء أيضا أكثتر إدراكتا واهتمامتا بتالجودة؛ نظ ا
وتقتديمها ،ومتا للجتودة متن أثتر علتى حجتم الطلتب علتى الختدمات ،وتعتد توقعتات وحاجتات

تر صتعبا
العمتالء عوامتل مهمتة فتي تقيتيم جتودة الخدمتة ،إا أن تقييمهتا وقياستها يعتبتر أم ا

بالنسبة للمؤسسات الخدمية ،إذ توجد تحديات ا بد عليهتا التعامتل معهتا (العجارمتة،1..5 ،

ص .)37
إن ااهتمتام التذي حظيتت بته الختدمات بأنواعهتا المختلفتة لتم يكتن وليتد اللحظتة اآلنيتة بتل إنته
تنتامى بشتكل كبيتر ،وذلتَ توافقتا متع تنتامي دور وأهميتة الختدمات فتي حيتاة األفتراد ومنظمتات

األعمتا وااقتصتاد ككتل ،حيتث إن فلستفة تستويق الختدمات تعتمتد باألستا

التسويقي الحديث بأبعاده المختلفة) الصمدعى ويوسف ،1.2. ،ص .)22
والتذي يقتوم علتى أستا

علتى المفهتوم

أن نجتاح أي منظمتة يتمثتل فتي قيامهتا بتحديتد حاجتات ورغبتات

األستوا المستتهدفة والعمتل علتى إشتباعها بفاعليتة ،وأن المستتهلَ هتو ستيد الستو وأستا

العملية التسويقية واستمرار المنظمة مرتبل برضا الزبائن (ضانة ،1.25 ،ص .)289

وعليته فتإن ااهتمتام بجتودة الختدمات يعتبتر فتي الوقتت الحاضتر متن المهتام التتي تركتز عليهتا

المنظمات المنتجة للخدمات ،وذلَ بسبب ت ازيد المنافسة بشكل كبير .وبما أن الخدمة نشتاط
أو مجموعة من األنشطة غير الملموسة تنتج وتقدم من خال تفاعل مقدم الخدمة ومتلقيهتا،

فإن جودة الخدمة تقع في قلب عمليات تقديم الخدمات وتنفيذها ،حيث تد تجارب ومؤشرات
القترن العشترين علتى أن التدو التتي تتمتتع بنشتاط إداري متميتز هتي تلتَ التدو التتي حققتت
إنجتازات متؤثرة وتقتدما ملحوظتا ،أمتا التدو التتي تفتقتر إلتى هتذا النشتاط تعتاني متن عجتز

اإلنجازات ومن التخلف الملحوظ (المصري ،1..1 ،ص .)9

ماهيتة الخدمتة وجتودة تقتديمها ،باإلضتافة إلتى تنتاو عمليتة
ستنتطر فتي هتذا المبحتث إلتى ّ
تقييم جودة الخدمة وطر تحسينها وتطويرها.
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 9.8.8مفاهيم الخدمة المقدمة:
 .9مفهوم الخدمة:
إن اتس تتاع قط تتاع الخ تتدمات ،وزي تتادة ااس تتتثمارات في تته ،ودخ تتو منافس تتين ج تتدد عل تتى الص تتعيد

المحلتتي والتتوطني والتتدولي أدى بالمتتديرين إلتتى إعتتادة النظتتر فتتي المفتتاهيم والممارستتات اإلداريتتة

المتبعتتة ،حيتتث أصتتبحت الختتدمات ميتتدان المنافستتة ال ترئيس واألكثتتر أهميتتة ،كمتتا أن الشتتركات

الصتتناعية فتتي ظتتل ظتتاهرة تتتدويل اإلنتتتاج وانتشتتار التصتتنيع عالميتتا أختتدت هتتي األختترى تركتتز
تدر مهمتتا
علتتى الختتدمات التتتي تقتتدمها ،وعلتتى إدارة الخدمتتة فتتي عمليتتة المنافستتة بوصتتفها مصت ا

للتميز والتفو (نجم.)1.2. ،

وقتتد قتتدمت العديتتد متتن الجمعيتتات والكتتتاب فتتي مجتتا اإلدارة تعريفتتات مختلفتتة للخدمتتة ،منهتتا
على سبيل المثا :

 تعرفها أورمان والديوهجي ( ،1...ص  )1بأنها :ذلَ المنتوج غير الملمو

يقتدم فوائتد

ومنافع مباشرة للزبون كنتيجة لتطبيق أو استخدام جهد أو طاقة بشرية أو آلية على أشخاص

أو أشياء معينة ومحددة والخدمة ا يمكن حيازتها أو استهالكها ماديا.

 ويعرفهتتا  Juddبأنهتتا  :معاملتتة منج تزة متتن طتترف المؤسستتة ،بحيتتث ا ينتتتج عتتن التبتتاد
تحويل الملكية كما في السلع الملموسة (الضمور ،1..5 ،ص .)28

 وعرفتها العجارمة ( ،1..5ص  )1.بأنها :نشاط يرافقه عدد من العناصر غير ملموسة
والتي تتضمن بعض التفاعل مع الزبائن أو مع خاصية الحيازة وليس انتقالها للمالَ.

 أما العلي ( ،1..8ص  )188عرفت الخدمتة :بالمقارنتة متع المنتجتات والستلع الملموستة،
بأن البضائع والسلع هي عبارة عن أشياء ملموسة يمكن إنتاجهتا وبيعهتا فتي وقتت احتق ،فتي
حين أن الخدمة غير ملموسة ،هي تنتج وتستهلَ بنفس الوقت مباشرة.

 وعرفتها الجمعية األمريكية للخدمتة :هتي النشتاطات أو المنتافع التتي تعترض للبيتع أو التتي
تعرض ارتباطها بسلعة معينة (ربيجي ،1..9 ،ص.)198

 أمتتا نجتتم ( ،1.2.ص  )119فقتتد عرفهتتا بأنهتتا :نشتتاط أو عمتتل ينجتتز متتن أجتتل غتترض

معين ،أو هي وظيفة يتم الطلب عليها.

ويتضح للباحتث أن متن ختال مفهتوم الخدمتة أن الخدمتة تنقستم إلتى خدمتة ملموستة  ،وخدمتة
غير ملموسة ،وذلَ اختالف نشاط الشركة أو المؤسسة.
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 .8تعريف جودة الخدمة:
تتعدد التعريفات بالنسبة لجودة الخدمة؛ وذلَ اختالف حاجات وتوقعات الزبتائن عنتد البحتث

عن جودة الخدمة المطلوبة ،وكذلَ ااختالف في الحكم على جتودة الخدمتة ،فجتودة الخدمتة

تختلف من زبون إلتى آختر ،قتد تكتون هتي الجتودة المتوقعتة أو المدركتة وقتد تكتون ليستت هتي

المطلوبة (بلحسن ،1.21 ،ص )21

 عرفهتا الدرادكتة وآخترون ( ،1..2ص  )213جتودة الخدمتة بأنهتا :هتي جتودة الختدمات
المقدمتة ستواء كانتت متوقعتة أو مدركتة؛ أي التتي يتوقعهتا الزبتائن أو يتدركونها فتي الواقتع

الفعلي ،وهي المحددة الرئيسي لرضا الزبون أو عدم رضاه ،حيث يعتبر في نفس الوقت متن
األولويات الرئيسية التي تزيد تعزيز مستوى الجودة في خدماتها.

 أما عرفها حمود ( ،1..1ص  )125بأنها :تقديم نوعيتة عاليتة وبشتكل مستتمر وبصتورة
تفو قدرة المنافسين اآلخرين.

 وعرفها الضمور ( ،1..5ص  )137بأنها :ذلَ التفاعل بين الزبون ومقدم الخدمة حيتث
يرى الزبون بأن جودة الخدمة من خال مقارنته بين ما يتوقعه واألداء الفعلي للخدمة.

 أما كسبة ( ،1.25ص  )37أوضح أن جودة الخدمة يمكن أن تعرف من وجهتي نظر

 -األولى :من منظتور المستتفيد متن الخدمتة  :فتعترف علتى أنهتا معيتار لدرجتة تطتابق األداء

الفعل تتي للخدم تتة م تتع توقع تتات الزب تتائن أو الف تتر ب تتين توقع تتات الزب تتائن وإدراكه تتم ل تتمداء الفعل تتي
للخدمة (.)Hoffman, Bateson, 2011: 4

 -الثانية :من منظور مقدم الخدمتة :فتعترف بأنهتا مجموعتة متن األنشتطة ينتتج عنهتا تحستين

الخدمة المقدمة للعميل ،ويمكن تقسيم هذه األنشطة إلى أنشطة تتم قبل أداء الخدمة ،وأنشطة
عند أداء ،وأنشطة تتم بعد األداء (أحمد ،1..9 ،ص .)17

ويتضح للباحث من تعريف جودة الخدمة أن يعتمتد علتى مقتدم الخدمتة والمستتفيد متن الخدمتة
 ،وبالتالي تعددت تعاريف جودة الخدمة تبعا للمؤسسة أو الشركة.

 8.8.8خصائص الخدمة المقدمة:

إن الخدمة بطبيعتها غير ملموسة ،هذا ما جعل هذه الخاصية غالبية في تعريف الخدمتة متن
طرف المختصين ،باإلضافة إلى هذه الخاصية هنا خصائص عدة تميز الخدمة ،وأهمها ما
يأتي (الضمور ،1..5،ص :)11

 -الالملموس تتة :أص تتل الخدم تتة غي تتر ملموس تتة؛ أي ا يمك تتن ت تتذوقها أو رؤيته تتا أو ش تتمها أو

سماعها أو اإلحسا

بها ،وهي الخاصية التي تميز الخدمة عن السلعة.
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 التالزمية (عدم اانفصا ) :ونعني بالتالزمية درجة اارتباط بين الخدمة ومقتدمها؛ أي أنتهيصعب الفصل بين الخدمة والشخص الذي يتولى تقديمها.

 -عدم التجانس :من الصعب إيجتاد معتايير موحتدة فتي حالتة تقتديم الخدمتة ،علتى الترغم متن

استخدام أنظمة موحدة خاصة بتقديم لخدمة؛ ألن تقديم الخدمة يعتمد على األشخاص التذين
تتحكم فيهم المعايير الشخصية.

 عت تتدم القابليت تتة للتخ ت تزين :تعتبت تتر الخدمت تتة ذات طبيعت تتة غيت تتر قابلت تتة للتخ ت تزين ،وذلت تتَ لعت تتدمملموسيتها ،مما يجعل تكاليف التخزين ا توجد بشكل كامل في المؤسسات الخدمية.

 -عدم انتقا الملكية :صتفة عتدم انتقتا الملكيتة صتفة تميتز الستلعة عتن الخدمتة ،وذلتَ ألن

العميتتل يمكنتته استتتعما الخدمتتة لمتتدة معينتتة دون امتالكهتتا ،عكتتس الستتلعة التتتي يكتتون فيهتتا

للمستهلَ حق امتالكها والتصرف فيها.

وأضاف عليهم (ضانة ،1.25 ،ص  )291بعض الخصائص أهمها التالي:

 تنتج الخدمة عند وقوع الطلب عليها :إن ما يميز الخدمات هو إنتاجها عند وقتوع الطلتبعليها ،وذلَ لكونها فعل أو نشاط يقوم من طرف لطرف آخر في لحظة التقاء الطرفين.

 تقلب الجودة :إن هذه الخاصية تعود إلى أن جودة الخدمة ترتبل بطبيعة مقدمها والمستفيدمنها ،ونوع األجهزة والمعدات التي تساهم في تقديمها.

 -صعوبة تنمتيل الخدمتة :يعتد متن المستتحيل تنمتيل متا يقتدم متن ختدمات متن قبتل المقتدمين

للخدمة نفسها أو حتى تنميل مقدمها نفسه.

 -اشتتت ار المستتتفيد :يقتتوم المستتتفيد بتتدور رئتتيس فتتي تستتويق وإنتتتاج الختتدمات؛ كالتعامتتل متتع

المصتتارف وطرحتته لمستتئلة حتتو العمليتتات التتتي تجتترى فتتي المصتترف ،والتتتي تقتتع ضتتمن متتا
يخصه (المستفيد).

وبتأن و ازرة الحكتم المحلتي فتي قطتاع غتزة تقتدم ختدمات غيتر ملموستة ،فتإن خصتائص الخدمتة
المقدمة ترتبل بالخدمة المقدمة من قبل الو ازرة من حيث الالملومسية والتالزمية وعدم قابليتهتا

للتخزين .

 4.8.8أهمية الخدمة المقدمة:

تشتكل أهميتة جتودة الختدمات فتي خدمتة العمتالء األولويتة العليتا لتدى المنظمتات والمؤسستات

كافتة الهادفتة لتحقيتق النجتاح وااستتقرار وااستتمرار فتي عتالم األعمتا  ،وتختلتف جتودة
الخدمات مقارنة بجودة السلع ،ففي مجا المنتجات السلعية يمكن استخدام واعتماد التخطيل
في اإلنتاج وتصنيف المنتجات على األرفف بانتظتار العمتالء ،أمتا فتي مجتا الختدمات فتإن
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العمالء والموظفين يتعاملون سوية لخلق الخدمتة وتقتديمها ،ولتذا فتإن مقتدمي الختدمات ا بتد
وأن يتعتاملوا متن العمتالء بشتكل فعتا

ليقتدموا مستتوى ار

متن الخدمتة (حمتود،1..7 ،

.)121

ولجتودة الخدمتة أهميتة كبيترة بالنستبة للمؤسستات التتي تهتدف إلتى تحقيتق النجتاح وااستتقرار،

ففتي مجتا المنتجتات الستلعية يمكتن استتخدام التخطتيل فتي اإلنتتاج ،وتصتنيف المنتجتات

بانتظار العمالء لكن في مجا الخدمات فإن العمالء والموظفين يتعاملون معا من أجل خلق

الخدمتة وتقتديمها علتى أعلتى مستتوى ،فعلتى المؤسستات ااهتمتام بتالموظفين والعمتالء معتا
(الدرادكة ،1..1 ،ص  .)252وتكمن أهمية الجودة في تقديم الخدمة فيا يلي:

 -نمو مجدال الخدمدة :لقتد ازداد عتدد المؤسستات التتي تقتوم بتقتديم الختدمات؛ فمتثال نصتف

المؤسسات األمريكية يتعلق نشاطها بتقديم الخدمات إلى جانب ذلَ فالمؤسسات الخدماتية ما

زالت في نمو متزايد ومستمر.

 ازدياد المنافسة :إن تزايد عدد المؤسسات الخدمية سوف يؤدي إلى وجود المنافسة شديدةبينهتا؛ لتذلَ فتإن ااعتمتاد علتى جتودة الخدمتة ستوف يعطتي لهتذه المؤسستات م ازيتا تنافستية
عديدة.

 المدلول القتصادي لجودة الخدمة :أصبحت المؤسسات الخدمية في الوقت الحالي تركزعلى توسيع حصتها؛ لذلَ ا يجب على المؤسسات السعي من أجل جذب زبائن جدد ،ولكن
يجب كذلَ المحافظة على الزبائن الحاليين؛ ولتحقيق ذلَ ا بد متن ااهتمتام أكثتر بمستتوى

جودة الخدمة.

 -فهم الزبو  :إن الزبائن يريدون معاملة جيدة ويكرهون التعامل مع المؤسسات التي تركتز

على الخدمتة ،فتال يكفتي تقتديم الخدمتة ذات جتودة وستعر معقتو دون تتوفير المعاملتة الجيتدة
والفهم األكبر للزبون.

 3.8.8تقييم الخدمة المقدمة:

 -تقييم جودة الخدمة مدن طدرف العميد  :ينظتر عتادة إلتى تقيتيم جتودة الخدمتة متن وجهتتي

نظتر ،أحتدهما داخليتة تعبتر عتن موقتف اإلدارة ومتدى التزامهتا بالمواصتفات التتي صتممت
الخدمة على أساسها ،أما وجهة النظر الخارجية فتركز على جودة الخدمة المدركة من طرف

العميل .وعلتى اعتبتار أن المفهتوم التستويقي الحتديث التذي يصتطلح عليته " التوجته بالعمليتل "
بمعرفتتة حاجاتتته وتوقعاتتته فتتإن تقيتتيم الجتتودة يقتتوم علتتى أستتا
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مالحظتتة العميتتل لخصتتائص

الخدمتتة وأبعادهتتا ،ومتتدى إد اركتته ألدائهتتا الفعلتتي أي جتتودة الخدمتتة المدركتتة (بلحستتن،1.21 ،

ص .)21

ويقص تتد ب تتالجودة المدرك تتة :بأنه تتا حك تتم العمي تتل بدرج تتة التمي تتز والتف تتو المنس تتوبة إل تتى ج تتوهرة
وخاصية الشيء ،بمعنى أنها اتجاه مرتبل بالرضا ولكن ا يستاويه ،والنتاتج عتن المقارنتة بتين

التوقعات واإلدراكات المتعلقة باألداء .وبناء على ذلَ فإن تقييم جودة الخدمة يجب أن يكون
من وجهة نظر العميل ويرجع ذلَ إلى األسباب التالية (بوعنان ،1..1 ،ص :)7.
 .2قتد ا يكتون لتدى المؤسستة معرفتة بالمعتايير والمؤشترات التتي يحتددها العمتالء اختيتار
الخدمتة ونوايتا الشتراء لتديهم ،أو حتتى األهميتة النستبية التتي يولونهتا لكتل مؤشتر فتي تقيتيم
الخدمة المقدمة.

 .1قتد تخطت

إدارة المؤسستة فتي معرفتة األستاليب التتي يتدر بهتا العمتالء األداء الفعلتي

للخدمة.

 .3قد ا تعترف المؤسسة بحقيقة أن حاجات العمالء وتوقعاتهم تتطور استتجابة للتطتور فتي
الخدمات المقدمة من المؤسسة نفسها أو من طترف مؤسستات منافستة وهتو متا يجعلهتا تعتقتد

أن ما تقدمه يعتبر مناسبا.

نظر لنقص إمكانياتها ،تحديد حاجات عمالئها ومعرفة توقعاتهم
 .1قد ا تستطيع المؤسسة ا
أو تقييم مستوى الرضا لديهم عن األداء ،وبالتالي عدم القدرة على تحديد مستوى الجودة فتي
خدماتها .يترتبل تقيتيم الجتودة بمستتوى إد ار العمتالء للخدمتة الكليتة المقدمتة لهتم ،بمعنتى أن
عمليتة تقيتيم الجتودة متن طترف العميتل تشتمل باإلضتافة إلتى الخدمتة األساستية أو الجوهريتة

مختلف الجوانب المادية (الملموسة) وغير الملموسة (التفاعلية) المتصلة بتقديم الخدمة ،إلى
جانتب ذلتَ فعمليتة تقيتيم جتودة الخدمتة يعتمتد بشتكل كبيتر علتى حاجتات ورغبتات وتوقعتات

العمالء قبل شراء الخدمة.

يرتبل تقييم الجودة بمستوى إد ار الزبون للخدمة المقدمة لهم ،بمعنى أن عملية تقييم الجودة

متن طترف الزبتون تشتمل باإلضتافة إلتى الخدمتة األساستية أو الجوهريتة مختلتف الجوانتب
المادية)الملموسة) ،وغيتر الملموستة المتصتلة بتقتديم الخدمتة ،فتإن عمليتة تقيتيم جتودة الخدمتة
يعتمد بشكل كبير على حاجات ورغبات وتوقعات الزبون قبل شراء الخدمة المدركة .
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 5.8.8مؤشرات تقييم الخدمة المقدمة:

حتى تقدم مؤسسات الخدمات ،خدمة تتالءم مع توقعات العمالء ،وتلبتي حاجتاتهم ا بتد متن

أن تبحتث عتن الطتر والوستائل لتطتوير وتحستين جتودة الخدمتة ،فالخدمتة الجيتدة متن وجهتة

نظر العمالء هي التي تتوافتق متع توقعتاتهم؛ لتذلَ فعلتى المؤسستة أن تتعترف علتى المعتايير
والمؤشترات التتي يعتمتد عليهتا العمتالء فتي الحكتم علتى الخدمتة المقدمتة لهتم ،وتتمثتل أهتم

المؤشرات التتي يعتمتد عليهتا فتي تفستير جتودة الخدمتة متا يلتي (الضتمور ،1..5 ،ص 113
:)111 -

 .2العتماديدة :وهتي القتدرة علتى تقتديم خدمتة تكتون متا وعتدت بته المؤسستة؛ أي أن تكتون

بشكل يمكن ااعتماد عليها ،ويكون بدرجة عالية من الدقة ،فالزبون يتوقع أن تقديم له خدمة

دقيقة من حيث االتتزام بالوقتت واألداء ،كمتا تتم وعتده متن قبتل ،باإلضتافة إلتى اعتمتاده علتى
مقدم الخدمة في أدائها.

 .1مدى إمكانية الحصول على الخدمة :وتتعلق بمدى قدرة ومحاولة المؤسسة تقديم الخدمتة
في الوقت الذي يريده الزبون ،وكذلَ توفرها في المكان الذي يرغبه.

 .3األما  :وهو يعبر عن درجة الشعور باألمان في الخدمة المقدمة ومن يقدمها كمثل درجة
األمان المترتبة عن استئجار شقة أو غرفة في فند .

 .1المصداقية (الثقة) :وتتمثتل فتي درجتة الثقتة التتي يضتعها الزبتون بمقتدم الخدمتة أي التتزام
ار عند إجراء العملية.
بوعود التي يقدمها مثل ثقة المريض في الجراح بأنه لن يلحق به أضر ا

 .5درجة تفهم مقدم الخدمة لحاجات الزبائن (التعاطف) :ويشير هذا المؤشر إلى مدى قدرة
مقدم الخدمة على فهم حاجات الزبون وتحديدها وتزيده بالرعاية والعناية.

 .1الستجابة  :وتتعلق بقدرة مقدم الخدمة علتى ااستتعداد لتقتديم الخدمتة للزبتون بشتكل دائتم
وقدرته على تقديم الخدمة في الوقت الذي يحتاج إليها الزبون.

 .7الكفداءة والجددارة :وتتعلتق بمقتدمي الخدمتة متن حيتث مهتارتهم وقتدرتهم علتى تحليتل
وااستنتاج والمعرفة التي تمكنهم من أداء مهمتهم بشكل جيد.

 .8الملموسية :ويشير إلى التسهيالت المادية المتاحة لتدى المؤسستة الخدميتة مثتل المعتدات
ومظهر مقدمي الخدمة وأدوات ووسائل ااتصا معهم.

 .9التصال :وتتعلتق بمتدى قتدرة مقتدم الخدمتة علتى شترح خصتائص الخدمتة للزبتون ،والتدور
الذي يجب أن يلعبه الزبون للحصو على الخدمتة المطلوبتة كتأن يطلتب متن المتريض اتبتاع
مجموعة من اإلجراءات والتعليمات قبل إجراء العملية الجراحية.
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متتن ختتال جتتدو متتن إعتتداد (العتتالو  ،1.22 ،ص  )21تتتم توضتتح مؤش ترات تقيتتيم الجتتودة،
كما هو وضوح بالجدو التالي:

جدول ( )2أبعاد تقييم الجودة
الشرل

الرقم

المؤشر

2

ااعتمادية

1

ااستجابة

3

الثقة

1

التعاطف

 القدرة على الوفاء بالوعد.
أداء صاد

 معلومات دقيقة وصحيحة.

 مصت تتداقية األداء وإمكانيت تتة ااعتمت تتاد علت تتى
مؤهالت وكفاءات ومعارف.

 إعالم العمالء بآجا الوفاء بالخدمة.

السرعة والمساعدة  سرعة تنفيذ المعامالت.

 سرعة الرد على شكاوى العمالء.
 ض ت تتمان الحص ت تتو عل ت تتى الخدم ت تتة حس ت تتب

ثقة العمالء
بالمؤسسة

الموعد.

 انعت ت ت تتدام الخطت ت ت تتر والشت ت ت تتَ فت ت ت تتي تعت ت ت تتامالت

المؤسسة.

 أداء سليم من طرف الموظفين.
 فهم ومعرفة حاجات العميل.
ااهتمام بالعميل

 الوعي بأهمية العميل.

 مالءمة ساعات العمل مع التزامه.

بناء على الدراسات السابقة)
المرج ( :جرد بواسطة الباحث ً

 1.8.8نما ج تقييم الخدمة المقدمة:

لقد توصل الباحثون إلى تحديد نموذجين لتقييم جودة الخدمة ،يعتمد هذان النموذجتان بشتكل

أساستي علتى مجموعتة متن المؤشترات التقييميتة قابلتة للتكييتف أو التعتديل حستب نتوع الخدمتة
(جودة ،1.21 ،ص .)2.1
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 .9نمو ج الفجوة:
يسمى نموذج الفجوة بت ( ،)Servqualظهر ختال الثمانينتات متن ختال الد ارستات التتي قتام

بهتا كتل متن ) ،(parasuraman, Zeilhmal & berryوذلتَ بغيتة استتخدامه فتي تحديتد
وتحليل مصادر مشاكل الجودة والمساعدة في كيفية تحسينها.

إن تقييم الجودة حسب نموذج الفجوة يعني تحديد الفجوة بين توقعات العمالء لمستوى الخدمة
وإدراكهم لمداء الفعلى لها (معال ،2998 ،ص .)312

أي معرفة وتحديد مدى التطابق بين الخدمة المتوقعة والخدمتة المدركتة ،ويمكتن التعبيتر عنهتا
بالعالقة التالية (بلحسن ،1.21 ،ص :)27

الشك رقم ( )4العالقة بين الخدمة المتوقعة والخدمة المدروة

المرج (:جرد بواسطة الباحث)

وقد توصل  BERRYوزمالءه سنة (2985م) من خال الدراسات إلى أن المحور األساستي

في تقييم جودة الخدمة وفق هذا النموذج يتمثتل فتي الفجتوة بتين إد ار العميتل لمستتوى األداء
الفعلتي للخدمتة وتوقعاتته (صتليحة ،1..8 ،ص  )32بشتأنها وأن هتذه الفجتوة تعتمتد علتى
طبيعة الفجوات المرتبطة بتصميم الخدمة وتسويقها وتقديمها.

ويعتمتد بنتاء هتذا النمتوذج علتى تحديتد الخطتوات التتي يجتب أختذها بااعتبتار عنتد تحليتل

وتخطيل جودة الخدمة ،وقد حدد نموذج الفجوة ،الفجوات التي تستبب عتدم النجتاح فتي تقتديم

الجودة المطلوبة وتتمثل فتي خمتس فجتوات يمكتن توضتيحها متن ختال الشتكل التتالي (جتودة،
 ،1.21ص ص :)2.5 - 2.1
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الشك رقم ( )3نمو ج الفجوة

المرج ( :جودة)8193 ،

شرح النموذج من خال الشكل السابق:

 .2الفجوة األولى  :وتنتج عن ااختالف بين توقعات الزبون وإد ار إدارة المؤسسة الخدمية،
فقتد ا تتدر دائمتا وبدقتة رغبتات الزبتائن وكيفيتة حكتم الزبتون علتى مكونتات الخدمتة لقلتة
المعلومات عن السو وأنماط الطلب.

 .1الفجوة الثانية  :وهي عدم وجود تطابق المواصفات الخاصة بالخدمة مع إدراكات اإلدارة
لتوقعات الزبون؛ أي أنه رغتم إد ار إدارة المؤسستة لتوقعتات الزبتون إا أنهتا غيتر قتادرة علتى
ترجمة ذلَ إلى مواصفات محددة في الخدمة المقدمة.

 .3الفجدوة الثالثدة  :وهتي فجتوة بتين مواصتفات الخدمتة الموضتوعة واألداء الفعلتي لهتا ،فتإذا
تمكنت المؤسسة الخدمية من وضع المواصتفات المطلوبتة فتي الخدمتة ،فتال يمكنهتا أداء هتذه
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الخدمتة بستبب وجتود مواصتفات معقتدة وغيتر مرنتة ،وعتدم تتدريب العتاملين علتى أدائهتا هتذه
الخدمتة أو عتدم اقتنتائهم بالموصتفات المطلوبتة ،أو عتدم وجتود الحتافز الكتافي ألداء هتذه
الخدمة.

 .1الفجدوة الرابعدة :وتتمثتل فتي فجتوة متن الخدمتة المروجتة والخدمتة المقدمتة ،أي أن الوعتود
المعطتاة متن ختال األنشتطة الترويجيتة ا تتطتابق متع األداء الفعلتي للخدمتة؛ وذلتَ لوجتود
ضعف في التنسيق بين العمليات والتسويق الخارجي للمؤسسة الخدمية.

 .5الفجدوة الخامسدة :وتتعلتق بتالفجوة بتين الخدمتة المتوقعتة والخدمتة المتؤداة ،وهتذا يعنتي أن
الخدمة المتوقعة ا تتطابق مع الخدمة المدركة ،وتكون محصلة لجميع الفجوات ،بحيتث يتتم
على أساسها الحكم على جودة أداء المؤسسة الخدمية.

 .8نمو ج الفجوة:

ويعتترف هتتذا النمتتوذج بإستتم ( )Servperfظهتتر ختتال العتتام (2991م) نتيجتتة للد ارستتات التتتي
قام بها كل من ( )Taylor & croninونعرف الجودة في إطارة هذا النموذج مفهومتا اتجاهيتا
يترتبل بتتإد ار العميتتل لتمداء الفعلتتي للخدمتتة المقدمتة ،ويعتترف ااتجتتاه علتى أنته  :تقيتتيم األداء
على أسا

مجموعة من األبعاد المرتبطة بالخدمة المقدمة (معال ،2998 ،ص .)311

ويقوم نموذج ااتجاه على أسا

رفض فكرة في تقييم جودة الخدمة ،ويركز على تقييم األداء

الفعلي للخدمة ،أي التركيز على جانب اإلدراكات الخاصة بالزبون فقل ذلَ أن جودة الخدمة
يتم التعبير عنها كنوع من ااتجاهات ،وهي دالة إلدراكات الزبتائن الستابقة وخبترات وتجتارب

التعامل المؤسسة ومستوى الرضا عن األداء الحالي للخدمة (بلحسن ،1.21 ،ص.)29

وتتضتمن عمليتة تقيتيم الجتودة وفتق هتذا النمتوذج اافت ارضتات التاليتة (معتال ،2998 ،ص

)311

 .2في غياب خبرة الزبون السابقة في التعامل متع المؤسستة فتإن توقعاتته حتو الخدمتة تحتدد
بصورة أولية لمستوى تقييم لجودتها.

 .1بنتاء علتى خبترة الزبتون الستابقة المتراكمتة كنتيجتة لتكترار التعامتل متع المؤسستة ،فتإن عتدم
رضاه عن مستوى الخدمة المقدمة يقوده إلى مراجعة المستوى األولى للجودة.

 .3إن الخبترات المتعاقبتة متع المؤسستة ستتقود إلتى مراجعتات إدركيتة أخترى لمستتوى الجتودة،

وبالتالي فإن تقييم الزبون لمستوى الخدمة يكون محصلة لكتل عمليتات التعتديل اإلد اركتي التتي
يقومها الزبون فيما يتعلق بجودة الخدمة ،وهكذا فتإن رضتا الزبتون عتن مستتوى األداء الفعلتي

دركات الزبون للجودة.
للخدمة له أثر مساعد في تشكيل إ ا
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وعليته خلتص (بوعنتان ،1..1،ص  )77إلتى أن ااتجتاه كأستلوب لتقيتيم جتودة الخدمتة
يتضمن األفكار التالية:

 .2إن األداء الحتالي للخدمتة يحتدد بشتكل كبيتر تقيتيم الزبتون الخدمتة المقدمتة فعليتا متن
المؤسسة الخدمية.

 .1ارتباط الرضا بتقييم الزبون لجودة الخدمة أساسه الخبرة السابقة في التعامل مع المؤسسة؛
أي أن التقييم عملية تراكمية طويلة األجل نسبيا.

 .3تعتبتر المؤشترات المحتددة لمستتوى الجتودة )ااعتماديتة ،ااستتجابة ،التعتاطف ،األمتان،
والملموسية) ركيزة أساسية لتقييم مستوى الخدمة وفق نموذج .SERVPERE

وعليتته اعتمتتد الباحتتث فتتي أداء الد ارستتة استتتخدام هتتذه المؤش ترات ليك ت ّون منهتتا ااستتتبانة التتتي
تقتتيس جتتودة الختتدمات فتتي و ازرة الحكتتم المحلتتي بقطتتاع غتزة ،وتشتتمل أربعتتة محتتاور تتمثتتل فتتي
(ااعتمادية ،ااستجابة ،الثقة ،التعاطف).

 1.8.8أبعاد الخدمة المقدمة:
اعتمد الباحث في هذه الدراسة أربعة أبعاد وهي :ااعتماديتة ،وااستتجابة ،والثقتة ،والتعتاطف،
وذلَ اعتمادا على المؤشرات واألنموذح ،كما يمكن تلخيص ذلَ على النحو التالي:

 .2العتماديدة :ويعنتي ذلتَ متدى درجتة اعتمتاد الفترد علتى متزود الخدمتة متن حيتث اإلنجتاز
والدقتة ،حيتث تشتير ااعتماديتة إلتى قتدرة متورد الخدمتة علتى إنجتاز أو أداء الخدمتة للمستتفيد

بشتتكل دقيتتق يعتمتتد عليتته (الطتتائي والعتتال  ،1..7 ،ص .)111أمتتا الصتتميدعي ويوستتف

( )91 ،1.2.يش تتير إل تتى ق تتدرة المق تتدم عل تتى أداء أو إنج تتاز الخدم تتة بالش تتكل الجي تتد وال تتدقيق
وبشكل يعتمد عليه ،فالمستفيد ينظر إلى مقدم الخدمة بأن يقدم له خدمة دقيقة وبإنجاز عالي

يمكن الوثو به أو ااعتماد عليه.

 .1السددتجابة :يقصتتد بهتتا قتتدرة مقتتدم الخدمتتة علتتى أداء وتقتتديم الخدمتتة الموجتتودة بشتتكل جيتتد
ودقيق ،وأن هذه الخدمة تقدم من خال ااعتمتاد علتى األفتراد والمعتدات وغيرهتا (الصتميدعي

ويوسف . )91 ،1.2.

 .3الثقة :وهذه الثقة تتأثر من خال السمعة التي يتمتع بهتا مقدمتة الخدمتة (بلحستن،1.21،
وفعتا فتتي جتتذب الزبتتائن لطلتتب الخدمتتة؛
دور كبيت ا
ص  .)23حيتتث إن هتتذه الخاصتتية تلعتتب ا
تر ّ
ألن توفر عنصر األمان والثقة يشكل نقطة أساسية بالنسبة للمستفيد ،وإن الحاجة إلى األمان
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والثق تتة تمث تتل أح تتد الحاج تتات األساس تتية الت تتي يبح تتث عنه تتا المس تتتفيد ف تتي الخدم تتة (الص تتميدعي

ويوسف .)95 ،1.2.

 .1التعداطف :ويشتير إلتى درجتة عنايتة متزود الخدمتة بالعميتل ورعايتته بشتكل ختاص ،ومتدى
اهتمامته بمشتاكله والعمتل علتى إيجتاد حلتو بطتر إنستانية وراقيتة لكتل مشتاكله (الطتائي
والعتتال  ،1..7 ،ص  .)111ويعتتود التعتتاطف إلتتى الرعايتتة والتركيتتز متتن قبتتل مقتتدم الخدمتتة
علتتى أستتا

فتتردي متتن ختتال تلبيتتة حاجتتات المستتتفيدين والمتعتتاملين متتع المنظمتتة الخدميتتة

(الصميدعي ويوسف .)95 ،1.2.

 2.8.8ملخص مبحث الخدمة المقدمة:
لق تتد زاد اهتم تتام المؤسس تتات والمنظم تتات عل تتى تق تتدم أفض تتل خدم تتة ،ف تتي س تتبيل تحقي تتق الميت تزة
التنافسية  ،كما أصبح أيضا األفراد أكثر وعيا و إدراكا واهتماما بجودة الخدمة المقدمة.

ورغ تتم تعري تتف العدي تتد الجمعي تتات والكت تتاب ف تتي مج تتا اإلدارة لمفه تتوم الخدم تتة المقدم تتة إا أن

الباحث عرف مفهوم الخدمة المقدمة بأنها جميتع النشتاطات والعمليتات التتي تتعلتق بالختدمات
المقدمتتة التتتي تقتتدمها و ازرة الحكتتم المحلتتي ،والتتتي تحقتتق رضتتا المستتتفيدين ،ويمكتتن تحديتتدها

مي تتدانيا بالنس تتبة أو المس تتتوى الت تتي يمك تتن الحص تتو عليه تتا م تتن خ تتال توزي تتع اس تتتبانة ج تتودة
الخدمات من وجهة نظر الموظفين ومن وجهة نظر المستفيدين.

إن أهمية الخدمة المقدمة تعتمد على سياسة المؤسسة ويتضح أهميتها متن حيتث تبنيهتا حيتث
تتتؤدي إلتتى تحقيتتق النجتتاح وااستتتقرار وااستتتمرار فتتي عتتالم األعمتتا  ،وتكمتتن أهميتتة الخدمتتة
المقدمة في نمو مجا الخدمة متن ختال ازديتاد عتدد المؤسستات التتي تقتوم بتقتديم الختدمات،

وازديتتاد المنافستتة بتتين المؤسستتات الخدماتيتتة ،والمتتدلو ااقتصتتادي لجتتودة الخدمتتة ،فأصتتبحث

المؤسسات تركز علتى توستيع حصتتها متن الختدمات المطلوبتة ،متن ختال جتذب زبتائن جتدد،

والمحافظة على الزبائن الحتاليين ،وباإلضتافة إلتى فهتم الزبتون ،ألهميتة الختدمات المقدمتة متن

خال السعي إلى الجودة في الخدمة بأقل األسعار.

إن أهم مؤشرات تقييم الخدمة المقدمة ،ااعتمادية من خال القدرة على تقديم خدمة تكون متا
وعتتدت بتته المؤسستتة ،ومتتدى امكانيتتة الحصتتو علتتى الخدمتتة متتن ختتال قتتدرة المؤسستتة علتتى

تقتتديم الخدمتتة فتتي الوقتتت والمكتتان التتذي يريتتده الزبتتون ،والمصتتداقية متتن ختتال التتزام المؤسستتة
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بالوعود التي تقدمها للزبائن ،وااستجابة من خال مدى استتعداد تليبتة احتياجتات الزبتائن فتي

حا طلب خدمة معينة.

وإن أهم اابعاد التي اعتمدت عليها الد ارستة هتي ااعتماديتة ،وااستتجابة ،والثقتة ،والتعتاطف،

وذلَ لتناسبها مع طبيعة عمل و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.
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تمهيد:
علتتى ضتتوء تستتلم الستتلطة الوطنيتتة الفلستتطينية صتتالحياتها فتتي مجتتا الحكتتم المحلتتي متتن قبتتل

سلطات ااحتال اإلسرائيلي ،تم تأسيس و ازرة الحكم المحلي بتاريخ (2991/5/15م).

فهت تتي و ازرة مست تتئولة ومرجعيت تتة للهيئت تتات المحليت تتة فت تتي دولت تتة فلست تتطين ،ت ارقت تتب علت تتى أعمالهت تتا،

وموازناتها ،وتعمل على تطوير قدراتها وتنمية مواردها لتصتبح أكثتر قتدرة علتى تحقيتق رفاهيتة
مواطنيها في إطار حكم محلي رشيد.

وقد ارتبل مفهوم الحكم المحلي بما يخص الهئيات المحلية (بلديات ومجالس قروية) ،وبتقديم

الخدمات للمواطنين والمشاركة في عملية التنمية ،كما أن لكل هيئة محلية منطقة نفوذ ضتمن

الدولة ككل.

تتتم فتتي عتتام (2997م) إق ترار قتتانون الهئيتتات المحليتتة ،وقتتانون مجتتالس الهئيتتات المحليتتة ،متتن

المجل تتس التشت تريعي الفلس تتطيني المنتخ تتب ،وب تتذلَ دخل تتت الهئي تتات المحلي تتة عه تتدا جدي تتدا ف تتي
سيرتها من حيث الكم والنوع ،واستحداو وتطوير البنى التحتية ،التي كانت متخلفة في المدن

الرئيسة ومنعدمة في القرى واألرياف.

تشتترف ال تتو ازرة عل تتى قط تتاع الحك تتم المحل تتي الفلستتطيني ،ال تتذي يش تتمل الهئي تتات المحلي تتة الب تتالغ

عتتددهم ( )353موزعتتة علتتى ( )211بلديتتة ،و( )2.جتتالس محليتتة ،و( )129مجلستتا قرويتتا،
باإلض تتافة إل تتى م تتا مجموع تتة ( )19مجلس تتا مش تتتركا للتخط تتيل والتط تتوير والخ تتدمات (التقري تتر

السنوي لو ازرة الحكم المحلي ،1.23 ،ص .)5

إن الهتتدف متتن هتتذا المبحتتث هتتو التعتترف علتتى و ازرة الحكتتم المحلتتي متتن التعتترف علتتى الهيكتتل
التنظيمي للو ازرة ،وماهية وظتائف وصتالحيات التو ازرة ،كمتا يهتدف هتذا المبحتث التعترف علتى

رؤيت تتة ورست تتالة و ازرة الحكت تتم المحلت تتي وأهت تتم ااست تتتراتيجيات المتبعبت تتة بت تتالو ازرة ،بااضت تتافة إلت تتى
التوجهات ااستراتيجية لقطاع الحكم المحلي والتوجهات ااستراتيجية المؤسساتية للو ازرة.
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 9.4.8الهيك التنظيمي:
يتكو الهيك التنظيمي لوزارة الحكم المحلي من اآلتي :
الشك رقم ( )5الهيك التنظم

المرج ( :موق وزارة الحكم المحلي )8191،
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 8.4.8وفائف وصالحيات الوزارة:
بموج د قددانو الهيئددات المحليددة للعددام 9111م ،فددن وزارة الحكددم المحلددي مسددئولة عددن
المهام التالية:
 .9من خالل (المادة  8من قانو الحكم المحلي لسنة 9111م):

 رسم السياسة العامة المقررة ألعما مجتالس الهيئتات المحليتة الفلستطينية ،واإلشتراف علتى

وظ تتائف واختصاص تتات ه تتذه المج تتالس وش تتؤون تنظ تتيم المش تتاريع العام تتة وأعم تتا الميزاني تتات،

والرقابة المالية واإلدارية والقانونية واإلجراءات الخاصة بتشكيل هذه المجالس.

 القيام باألعما الفنية واإلدارية المتعلقة بأعما التنظيم والتخطيل اإلقليمي في فلسطين.

 وضتتع أي أنظمتتة أو ل توائح ازمتتة متتن أجتتل تنفيتتذ واجباتهتتا المنصتتوص عليهتتا فتتي البنتتود

السابقة أو بمقتضى أحكام القانون( .وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية.)1.27 ،

وللقيتتام بهتتذا التتدور قام تت التتو ازرة بإنشتتاء مركتتز لهتتا فتتي رام اللتته ومقتتر رئيستتي آختتر فتتي غ تزة،

وكتتذلَ إنشتتاء متتديريات الحكتتم المحلتتي فتتي المحافظتتات ،ولهتتذه الغايتتة تتتم بنتتاء هيكتتل التتو ازرة

اعتم تتادا عل تتى مجموع تتة م تتن الوظ تتائف الرئيس تتية ،ووظ تتائف أخ تترى داخلي تتة مس تتاندة للعملي تتات
التخصصتتية تتتم تنظيمهتتا فتتي هيكتتل تنظيمتتي مؤلفتتة متتن ثالثتتة عش ترة إدارة عامتتة مقستتمة إلتتى

دوائ تتر وأقست تتام تغطت تتي العمليت تتات الرئيستتتة والداعمت تتة ،أمت تتا العلميتتتات الرئيس تتية فهتتتي :التنظتتتيم،
والتخطيل العمراني ،والرقابة ،والتوجيته ،وإدارة المشتاريع ،والتشتكيالت ،واانتخابتات ،والشتؤون

القانونية ،والدراسات ،والتطوير ،والموازنات للهيئات المحلية .

وأم تتا العملي تتات الداعم تتة للوظ تتائف الرئيس تتية فتت تتألف م تتن :الش تتؤون اإلداري تتة والش تتؤون المالي تتة
والرقابة المالية ،وتنمية الموارد البشرية ،وأنظمة المعلومات ،والعالقات العامة.

باإلضتتافة إلتتى اإلدارات العامتتة فتتي مركتتز التتو ازرة فتتي غ تزة ورام اللتته ،فتتإن التتو ازرة فقتتد أنشتتأت

مكاتتتب لهتتا فتتي المحافظتتات – متتديريات للحكتتم المحلتتي – التتتي تقتتوم بالتتتدخل المباشتتر متتع

الهيئت تتات المحليت تتة فت تتي المحافظت تتات ،وتقت تتدم خت تتدمات للهيئت تتات المحليت تتة تتمثت تتل فت تتي  :الرقابت تتة،
والتوجيته ،والتنظتيم ،والتترخيص ،وتمكتين الهيئتات المحليتتة الصتغيرة متن التجمتع ،وعمتل لجتتان
تنظتتيم ،ومعالجتتة الشتتكاوى المقدمتتة متتن الم تواطنين ،ومستتاعدة الهئيتتات المحليتتة الصتتغيرة فتتي
متابعة أعمالها لدى الحكومة المركزية (غانم ،1..8 ،ص .)7
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 .8من خالل (المادة  4من قانو الحكم المحلي لسنة 9111م):
 تعتب تتر الهيئ تتة المحلي تتة شخص تتية اعتباري تتة ذات اس تتتقال م تتالي تح تتدد وظائفه تتا وس تتلطاتها
بمقتضى أحكام القانون.

 يت تتولى إدارة الهيئ تتة المحلي تتة مجل تتس يح تتدد ع تتدد أعض تتاؤه وفق تتا لنظ تتام يص تتدر ع تتن ال تتوزير

ومباشر وفقا ألحكام قانون
ا
حر
ويصاد عليه مجلس الوزراء وينتخب رئيسه وأعضاؤه انتخابا ا

اانتخابات.

 .4من خالل (المادة  3من قانو الحكم المحلي لسنة 9111م):
 وفق تتا ألحك تتام ه تتذا الق تتانون ت تتنظم هيكلي تتة الهيئ تتات المحلي تتة الفلس تتطينية ،وتح تتدد تش تتكيالتها
وحدودها ائحة تصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزارة.

 بما ا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو المصلحة العامة يكتون إحتداو أو إلغتاء أو ضتم
أو فصل أي هيئة محلية أو تجمعات سكانية أو أجزاء منهتا أو تشتكيل هيئتة محليتة لهتا بقترار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

 يتم توسيع حدود منطقة الهيئة المحلية أو تغييرها بتوصية من المجلس وبقرار من الوزير.
(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية.)1.27 ،

 4.4.8رؤية الوزارة:
حكم محلي رشيد قادر على تحقيق التنمية المستدامة بمشاركة مجتمعية فاعلة

 3.4.8رسالة الوزارة:
و ازرة ارئتتدة تعمتتل علتتى بنتتاء قتتدرات الهيئتتات المحليتتة وتنميتتة مواردهتتا لتصتتبح أكثتتر قتتدرة علتتى

تحقيق رفاهية مواطنيها في إطار حكم محلي رشيد.

 5.4.8استراتيجيات " غايات" الوزارة:
 .2تمكين الهيئات المحلية من امتال قدرات مؤسساتية فاعلة.
 .1رفع كفاءة الو ازرة لتمكينها من التخطيل والتوجيه واإلشراف على قطاع الحكم المحلي.
 .3تحقيق مزيد من الديمقراطية والشفافية والمشاركة المجتمعية في قطاع الحكم المحلي.
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 .1تعزيز مفهوم الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاعين الخاص والعام للمساهمة في إحتداو
تنميت تتة محليت تتة وتعزيت تتز ااست تتتقال المت تتالي للهيئت تتات المحليت تتة( .موقدددد وزارة الحكددددم المحلددددي

الفلسطينية.)8191 ،

 1.4.8التوجهات الستراتيجية لقطاع الحكم المحلي:
 .2زيادة درجة الالمركزية في الهيئات المحلية .
 .1تعزيز مأسسة المشاركة المجتمعية.

 .3تحفيز الهيئات المحلية للشراكة مع القطاعين الخاص والعام لتحقيق تنمية محلية.

 1.4.8التوجهات الستراتيجية المؤسساتية للوزارة:
 .2تعزيز رسم السياسات والتخطيل في الو ازرة.
 .1تبني سياسات للتنمية البشرية.

 .3توفير بيئة عمل داخلية بما يتناسب مع عمل الو ازرة.

 .1تعزيز قدرات الو ازرة في مجا التخطيل المحلي واإلقليمي.
 .5تعزيز قدرات الو ازرة في مجا إدارة ومتابعة وتقييم مشاريع الخدمات.

 2.4.8المعوقات التي تواجه الوزارة:
تأثير على التنمية.
ا
 .2معوقات اقتصادية وعدم توفر الموارد المالية وهي ااشد و األكثر

 .1معوق تتات إداري تتة مث تتل المعوق تتات ف تتي ع تتدم تف تتويض الس تتلطات والمركزي تتة والتره تتل ااداري
وتعقيد اإلجراات.

 .3معوقتتات سياستتية وجغرافيتتة نابعتتة متتن ستتيطرة ااحتتتال و استتتمرار الحصتتار علتتى قطتتاع
غزة.

 .1غياب الرؤية الموحدة في ظل اانقسام السياسي الفلسطيني.

 .5ضعف نظام التوجية والرقابة من قبل السلطات وأصحاب القرار.
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( )2الفصل الثالث
الدراسات السابقة
المقدمة.
 9.4الدراسات السابقة.
 9.9.4دراسات إدارة الجودة الشاملة.
 8.9.4دراسات الخدمة المقدمة.
 4.9.4دراسات إدارة الجودة الشاملة والخدمة المقدمة.
 8.4التعقي على الدراسات السابقة.
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المقدمة:
سعى الباحث لطرح ما تم بحثه في مجا الدراسة عبتر أدبيتات اإلدارة المختلفتة ،وذلتَ بقصتد

ااس تتتفادة مم تتا قدم تته البت تتاحثون ،ود ارس تتة التش تتابه وااخت تتتالف ف تتي النت تتائج واألدوات ،وكت تتذلَ
ااستفادة من هذه الدراسات في تطوير البحث بهدف الوصتو إلتى أد النتتائج الممكنتة ،وتتم

ذل تتَ م تتن خ تتال

اكتش تتاف الفجت توات المعرفي تتة للد ارس تتات الس تتابقة مم تتا ن تتا اهتم تتام الب تتاحثين

الستتابقين ،والتركيتتز علتتى الجوانتتب التتتي لتتم تخ تص بااهتمتتام الكتتافي ،والتتتعلم أيض تا متتن خب ترة
اآلخرين لالستفادة منها .تم توزيعها على ثالو محاور:

المحور األول  :الدراسات التي تناولت إدارة الجودة الشاملة (.)81
المحور الثاني  :الدراسات التي تناولت الخدمة المقدمة (.)89
المحور الثالدث :الدراسدات التدي تناولدت إدارة الجدودة الشداملة والخدمدة المقدمدة

(.)4

التعقي على الدراسات السابقة

وقد تم عرضها وفق التسلسل الزمني من األحدو إلى األقدم ،والتتدرج متن الد ارستات المحليتة،

فالدراسات العربية ،وثم الدراسات األجنبية .كما يوضح في هذا الفصل تعقيبته علتى الد ارستات
السابقة من خال مقارنة الد ارستة الحاليتة وبتين الد ارستات الستابقة بنتاء علتى (أوجته ااستتفادة،
وأوجه ااختالف ،والفجوة البحثية).
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 9.4الدراسات السابقة:

 9.9.4دراسات إدارة الجودة الشاملة:
أ .الدراسات المحلية:
 .9دراسددة (أبددو زر )8192 ،بعنددوا  :التمكددين اإلداري وتددأثيره علددى تطبيددق إدارة الجددودة
الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية – المحافظات الجنوبية
هدفت الدراسة التعرف إلى واقع التمكين اإلداري لدى الموظفين فتي و ازرة الصتحة الفلستطينية
بالمحافظات الجنوبيتة ،كتذلَ التعترف إلتى مستتوى تطبيتق مبتادئ إدارة الجتودة الشتاملة لتديهم،

ومن ثم اختبار العالقة بين التمكين اإلداري ومستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

اعتمددددت الدراسدددة أس تتلوب الم تتنهج الوص تتفي التحليل تتي ،وت تتم اس تتتخدام ااس تتتبانة ك تتأداة لجم تتع
البيانات وتوزيعها على عينة عددها ( )3.5من مجتمع الدراسة البالغ عدده ( )2179موظفتا
وموظفتة متن شتاغلي الوظتائف اإلشترافية فتي و ازرة الصتحة الفلستطينية بالمحافظتات الجنوبيتتة،

وقد تم استرداد ( )185استبانة بنسبة (.)%93.11

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ واقع التمكتين اإلداري ككتل فتي و ازرة
الصحة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية جتاء بدرجتة متوستطة ،وبتوزن نستبي ( ،)%11.25وأن

مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة ككل في و ازرة الصحة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبيتة جتاء

بدرجة متوسطة ،وبوزن نسبي ( ،)%11.71وأن مستوى تقييم كل محور من المحتاور المكونتة

إلدارة الجتودة الشتاملة هتو ( )%11.1 ،%17.13 ،%1..83 ،%11.2للمحتاور (التركيتز
علتى الجمهتور ،دعتم اإلدارة العليتا ،التحستين الشتامل والمستتمر ،السياستات وااستتراتيجيات)

على التوالي ،كمتا توجتد عالقتة ذات دالتة إحصتائية بتين التمكتين اإلداري وإدارة الجتودة الشتاملة
في و ازرة الصحة الفلسطينية بالمحافظتات الجنوبيتة ،حيتث كانتت قيمتة معامتل اارتبتاط ،..815

باإلضتتافة إلتتى وجتتود تتتأثير للتمكتتين اإلداري علتتى إدارة الجتتودة الشتتاملة ،حيتتث كتتان بعتتد التتتدريب
تأثير بمقدار ( ،)..331وا توجد فرو ذات دالتة إحصتائية بتين مستتويات
ا
والتعلم أكثر األبعاد

تقتتديرات أف تراد العينتتة حتتو التمكتتين اإلداري ،وكتتذلَ حتتو إدارة الجتتودة الشتتاملة ،تعتتزى لمتغيتتر

(الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة).
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أهددم التوصدديات التددي توصددلت إليهددا الدراسددة الستتماح بحريتتة تتتدفق المعلومتتات بتتين األقستتام،
وتعزيز ثقافة فتر العمتل وتشتكيل فتر أكثتر موضتوعية ،وإتاحتة الفرصتة للموظتف للمشتاركة فتي

اختيار أسلوب عمله وحل المشاكل والمشاركة في التخطيل.

 .8دراسددة (عبددد الج دواد )8191 ،بعن دوا  :إدارة الجددودة الشدداملة ومسددتوى مسدداهمتها فددي
تحقيق إدارة المعرفة بالخدمات الطبية العسكرية.
هدفت الدراسة التعرف إلى إدارة الجتودة الشتاملة ومستتوى مستاهتمها فتي تحقيتق إدارة المعرفتة

بالخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.

اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام ااستتبانة كتأداة د ارستة لجمتع

البيانات ،حيث تكتون مجتمتع الد ارستة متن العتاملين فتي الوظتائف اإلشترافية (رئتيس قستم حتتى
مدير عام) ،والبالغ عددهم ( )251موظفا فتي جهتاز الختدمات الطبيتة العستكرية بقطتاع غتزة،
وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصو إلى النتائج.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ مستوى تطبيق مبادئ إدارة الجودة
الشاملة ( ،)%19.11وأن مستوى تقييم كل محور من المحاور المكونة إلدارة الجودة الشاملة

هو (،%18.7. ،%13.51 ،%19.1. ،%19.7. ،%5..71 ،%5..21 ،%51.88
 )%18.91للمحاور (اإلدارة العليتا ،رضتا الزبتون ،التخطتيل ااستتراتيجي ،مشتاركة العتاملين،
إدارة العمليتتات والتحستتين المستتتمر ،التتتدريب والتطتتوير ،اتختتاذ القت اررات علتتى أستتا

الحقتتائق،

المحافظ تتة عل تتى الم تتوردين) عل تتى التت توالي ،توجتتتد عالق تتة معنوي تتة ذات دال تتة إحص تتائية بتتتين
مكونات إدارة الجتودة الشتاملة وإدارة المعرفتة ،وأيضتا ا توجتد فترو ذات دالتة إحصتائية بتين

إدارة الجتتودة الشتتاملة وإدارة المعرفتتة تعتتزى لمتغيتتر العمتتل والمؤهتتل العلمتتي والخب ترة والجتتنس،
وبينما توجد فرو ذات دالة إحصائية تبعا لمتغير المهنة لصالح الكادر اإلداري.
أهم التوصيات التدي توصدلت إليهدا الدراسدة أنته يجتب تعزيتز العمتل بمبتادئ الجتودة الشتاملة

بجهاز الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة من خال العمل على تفعيل عمل وحتدة الجتودة
بالجهاز من خال إمدادها بالكوادر المؤهل وإمدادها بمقومات عملها.
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 .4دراسة ( أبو طعيمة )8191 ،بعنوا  :مددى تطبيدق مبداد إدارة الجدودة الشداملة فدي
المستشفيات الحكومية الفلسطينية وسب تعزيزها.
هدددفت الدراسدددة التعدددرف إلدددى متتدى تطبيتتق إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي المستشتتفيات الحكوميتتة
الفلسطينية وما سبل تعزيزها.
اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام ااستتبانة كتأداة د ارستة لجمتع

البيانت تتات ،حيت تتث تكت تتون مجتمت تتع الد ارست تتة مت تتن شت تتاغلي الوظت تتائف اإلش ت ترافية فت تتي المستشت تتفيات

الحكومية ،والبالغ عددهم ( ،)1.3حيث تم اختيار العينتة بطريقتة المستح الشتامل فتي الجانتب
التطبيقي من الدراسة ،وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصو إلى النتائج .
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ مستوى تطبيتق مبتادئ إدارة الجتودة

الشت تتاملة مت تتن وجهت تتة شت تتاغلي الوظت تتائف ااش ت ترافية (،%19.87 ،%73.13( ،)%7...81
 )%71..5 ،%17.13 ،%72.33 ،%11..1للمح ت تاور (التركيت تتز علت تتى الجمهت تتور ،دعت تتم

والت تزام اإلدارة العليتتا ،مشتتاركة وتمكتتين العتتاملين ،التحستتين الشتتامل والمستتتمر ،اتختتاذ الق ت اررات
بناء على المعلومات ،فر العمل) على التوالي ،وأيضا وجود فرو ذات دالة إحصائية بتين

متوستتطات درجتتات تقتتدير المبحتتوثين حتتو متتدى تطبيتتق مبتتادئ إدارة الجتتودة الشتتاملة تعتتزى

لمتغيتتر العمتتر لصتتالح أقتتل متتن  1.عتتام ،عتتدد ستتنوات الخدمتتة لصتتالح مجموعتتة (أقتتل متتن 5
س تتنوات ) ،ومجموع تتة ( م تتن  – 5أق تتل م تتن  2.س تتنوات ) ،المس تتمى ال تتوظيفي لص تتالح ال تتذين
مسماهم الوظيفي مدير /مدير دائرة ،مكان العمل.

أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة أنه يجب العمل على تعميق وزيادة الوعى بمبادئ
إدارة الجودة الشاملة وسبل تعزيزها في المؤسسات الحكومية.

 .3دراسة (كحي  )8191 ،بعنوا  :إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالميزة التنافسية :دراسة
تطبيقية على العاملين في جامعة فلسطين .
هددفت الدراسدة التعدرف إلدى واقتع إدارة الجتودة الشتاملة فتي جامعتة فلستطين كأحتد مؤسستات

التعلتيم العتالي الفلستطينية وعالقتة ذلتَ بمستتوى تحقيتق الجامعتة للميتزة التنافستية ،متن ختال

استقصاء آراء العاملين في المستويات اإلدارية كافة.
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اعتمدت الدراسدة المتنهج الوصتفي التحليلتي ،لتحقيتق أغتراض الد ارستة ،واستتخدمت ااستتبانة
كآداة رئيسية لجمع المعلومات المتعلقة بمتغيرات الدراسة ،وتمثتل مجتمتع الد ارستة فتي جميتع

العتاملين األكتاديمييين واإلداريتين بالجامعتة والبتالغ عتددهم ( )13.موظفتا ،وتتم اختيتار عينتة
عشوائية بواقع ( )211من العاملين في الجامعة لتمثيل هذا المجتمع ،ووزعت عليهم إستبانة

الدراسة ،وتم استرداد ( )231استبانة صالحة للتحليل بمعد استرداد ()%92.17

توصددلت الدراسددة إلتتى مجموعتتة متتن النتتتائج كتتان متتن أهمهتتا؛ أن مستتتوى التقيتتيم العتتام إلدارة

الجتودة الشتاملة فتي الجامعتة هتو ( ،)%71.39وأن مستتوى تقيتيم كتل محتور متن المحتاور

المكون ت ت ت تتة ادارة الج ت ت ت تتودة الش ت ت ت تتاملة ه ت ت ت تتو (،%72.91 ،%75.21 ،%71.17 ،%77.71
 )%15.92 ،%71.88للمحاور (التزام ودعم اإلدارة العليا ،التحسين المستمر ،التركيز على

الزبتون ،التخطتيل اإلستتراتيجي إلدارة الجتودة ،مشتاركة العتاملين ،وتتدريب وتأهيتل العتاملين)

علتى التتوالي ،وهنتا عالقتة ارتبتاط معنويتة إيجابيتة بتين كتل محتور متن محتاور إدارة الجتودة

الشتاملة علتى حتدة وبتين إدارة الجتودة الشتاملة ككتل متع الميتزة التنافستية للجامعتة ،وأن هنتا
درجة تأثير معنوية إلدارة الجودة الشاملة على تحقيق الجامعة للميزة التنافسية.

أهدم التوصديات التدي توصدلت إليهدا الدراسدة ضترورة التحقتق متن تطبيتق جميتع الوحتدات
اإلداريتة فيهتا لمبتادئ إدارة الجتودة الشتاملة ،وتتوفير الكفتاءات والحتوافز الماديتة والمعنويتة

الالزمة لتشجيع العاملين على تطبيق هذه األبعاد ،وإعداد خطل واستراتيجيات طويلتة األجتل
للتعرف إلى احتياجات الطلبة والموظفين من أجل تطوير الخدمات المقدمة لهم.
 .5دراسدة (أبددو مسدامح )8195 ،بعندوا  :درجددة ممارسدة مددديري مدديرات التربيددة والتعلدديم
إلدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالقيادة التشاروية.

هددددفت الدراسدددة التعدددرف إلدددى درجتتة ممارستتة متتديري متتديرات التربيتتة والتعلتتيم إلدارة الجتتودة
الشاملة وعالقتها بالقيادة التشاركية.

اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام ااستتبانة كتأداة د ارستة لجمتع
البيانات ،حيتث تكتون مجتمتع الد ارستة متن نتواب متديري ورؤستاء األقستام فتي متديريات التربيتة
التعلتتيم ،والبتتالغ عتتددهم ( )221نائتتب متتدير ورئتتيس قستتم ،وتتتم استتتخدام العديتتد متتن األستتاليب

اإلحصائية للوصو إلى النتائج .
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توصلت الدراسة إلتى مجموعتة متن النتتائج كتان متن أهمهتا؛ بلغتت درجتة ممارستة إدارة الجتودة

الشاملة في مديريات التربيتة والتعلتيم يستاوي ( ،)%71.15وأن مستتوى تقيتيم كتل محتور متن

المح تتاور

المكون تتة إلدارة

الج تتودة

الش تتاملة ه تتو (،%11.15 ،%71.83 ،%71.77

 )%73.2.للمحتتاور (التخطتتيل ااستتتراتيجي ،التحستتين المستتتمر وتتتدريب العتتاملين ،تحفيتتز

العتاملين ،رضتا المستتفيد) علتى التتوالي ،ا توجتد فترو ذات دالتة إحصتائية بتين متوستطات

تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري مديرات التربية والتعليم إلدارة الجودة الشاملة تعتزى

لمتغير ( الجنس – المؤهل العلمي – سنوات الخدمة) ،وتوجد فرو ذات دالة إحصائية بين

متوسطات تقتديرات أفتراد العينتة لدرجتة ممارستة متديري متديرات التربيتة والتعلتيم إلدارة الجتودة

الشتتاملة تعتتزى لمتغيتتر المستتمى التتوظيفي؛ وذلتتَ لصتتالح التتذين مستتماهم التتوظيفي نائتتب متتدير
للمجالين ( التخطيل ااستراتيجي ،وتحفيز العاملين ،توجد عالقة ارتباطيتة طرديتة قويتة ذات

دالتة إحصتائية بتين متوستطات تقتديرات أفتراد العينتة لدرجتة ممارستة متديري متديريات التربيتة
والتعلتيم إلدارة الجتودة الشتاملة وبتين متوستطات تقتديرات أفتراد العينتة لدرجتة ممارستة القيتادة

التشاركية.

أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ضرورة أن يتولي المتديرون العتاملون فتي متديريات

التربيتتة والتعلتتيم اهتمامتا أكبتتر ممتتا عليتته حاليتتا فتتي ممارستتتهم إلدارة الجتتودة الشتتاملة متتن ختتال

ااهتمام بالتخطيل ااستتراتيي والتحستين المستتمر وتتدريب العتاملين وتحفيتز العتاملين ،ورضتا

المستفيد.

 .1دراسة (صالحية )8193 ،بعنوا  :مدى مالءمة الثقافة التنظيميدة السدائدة فدي الكليدات
الجامعية -قطاع غزة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة .
هدددفت الدراسددة التعددرف إلددى متتدى مالءمتة الثقافتتة التنظيميتتة الستائدة فتتي الكليتتات الجامعيتتة –
قطاع غزة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.
اعتمددددت الدراسدددة أس تتلوب الم تتنهج الوص تتفي التحليل تتي ،وت تتم اس تتتخدام ااست تتبانة ك تتأداة لجم تتع

البيانات ،حيث تكون مجتمع الدراسة متن العمتداء ونتواب العمتداء ورؤستاء األقستام والمتوظفين
اإلداريين في الكليات الجامعية في قطاع غزة وهي (كلية فلسطين التقنية – دير التبلح ،وكليتة

العلتتوم والتكنولوجيتتا – ختتانيونس ،الكليتتة الجامعيتتة للعلتتوم التطبيقيتتة  -غ تزة) ،والبتتالغ عتتددهم
( )191موظفت تا ،وت تتم اس تتتخدام أس تتلوب المس تتح الش تتامل وت تتم اس تتتخدام العدي تتد م تتن األس تتاليب
اإلحصائية للوصو إلى النتائج ،واستجابة منهم ( )298بنسبة (.)%17
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توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ تطبيق إدارة الجودة الشاملة في

الكليات الجامعية من وجهة نظر العاملين فيها كان بدرجة منخفضة بوزن نسبي

(.)%51.11

أهدم التوصديات التدي توصدلت إليهدا الدراسدة ضترورة التحقتق متن تطبيتق جميتع الوحتدات

اإلداريتة فيهتا لمبتادئ إدارة الجتودة الشتاملة ،وتتوفير الكفتاءات والحتوافز الماديتة والمعنويتة
الالزمة لتشجيع العاملين على تطبيق هذه األبعاد ،وإعداد خطل واستراتيجيات طويلتة األجتل
للتعرف على احتياجات الطلبة والموظفين من أجل تطوير الخدمات المقدمة لهم.

 .1دراسددة (فرهددودة )8193 ،بعنددوا  :درجددة الفاعليددة التنظيميددة وعالقتهددا بددندارة الجددودة
الشاملة بمدارس ووالة الغوث في محافظات غزة .
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة الفاعلية ودرجة ممارسة إدارة الجودة الشتاملة بمتد ار

وكالتة

الغ تتوو ف تتي محافظ تتات غت تزة م تتن وجه تتة نظ تتر المعلم تتين ،والتع تترف إل تتى العالق تتة ب تتين الفاعلي تتة
التنظيمية وعالقتها بإدارة الجودة الشاملة بمد ار

وكالة الغوو في محافظات غزة .

اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام ااستتبانة كتأداة د ارستة لجمتع
البيانتتات ،حيتتث تكتتون مجتمتتع الد ارستتة متتن معلمتتي متتدار وكالتتة الغتتوو فتتي محافظتتات غ تزة
للفصل الدراسي الثاني ( ،)1.21 - 1.23والبالغ عتددهم ( )77.5معلمتا ومعلمتة ،وأختذت

عينة بواقع ( )7..معلما ومعلمة ،وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصو إلى

النتائج .
توصددلت الدراسددة إلتتى مجموعتتة متتن النتتتائج كتتان متتن أهمهتتا؛ بلغتتت درجتتة الفاعليتتة التنظيميتتة
بمد ار

وكالة الغوو في محافظات غزة متن وجهتة نظتر المعلمتين ( ،)%71.32بينمتا درجتة

ممارسة إدارة الجودة الشاملة بلغت ( ،)%75.59وأن مستتوى تقيتيم كتل محتور متن المحتاور
المكون تتة إلدارة

الج تتودة

الش تتاملة ه تتو (،%77.51 ،%78.21 ،%77.31 ،%8..11

 )73.85 ،%71..1 ،19.18 ،%71.52للمح تتاور (التخط تتيل ،القي تتادة واإلدارة المدرس تتية،
المنتتاخ التنظيمتتي فتتي المدرستتة ،العالقتتة بتتين المدرستتة والمجتمتتع المحلتتي ،التقيتتيم ،تكنولوجيتتا

المعلومات ،اتعليم والتعلم ،النشاطات المدرسية) على التوالي ،وأيضا توجد عالقة طرديه قوية

ذات دالة إحصائية بين درجة الفاعلية التنظيمية ودرجة إدارة الجودة الشاملة .
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أهددم التوصدديات التددي توصددلت إليهددا الدراسددة عقتتد دورات تدريبيتتة مستتتمرة لمتتديري المتتدار
لتعزي تتز كف تتاءاتهم الفني تتة واإلداري تتة ،واس تتتخدام اإلدارة ااس تتتراتيجية ف تتي رس تتم السياس تتة العام تتة
للمدرسة ،كبناء الخطل التي تحدد ااتجاه العام للمؤسسة.

 .2دراسددة (المعمددر )8193 ،بعنددوا  :عالقددة إدارة الجددودة الشدداملة بددأداء المددوففين فددي
الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة.

هددددفت الدراسدددة التعدددرف إلدددى العالق تتة بتتين إدارة الج تتودة الش تتاملة واألداء ال تتوظيفي لإلداري تتين
العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة .

اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام ااستتبانة كتأداة د ارستة لجمتع
البيانت تتات ،وكتتتذلَ مجت تتاات محتتتور الجتتتودة الشت تتاملة مكون تتة متتتن( :القيت تتادة والرؤي تتة الست تتليمة،

المشاركة والمبادة من قبل العاملين ،تطبيق مفهوم النظام ،عمليات التحسين المستمر) ،حيتث

تك تتون مجتم تتع الد ارس تتة م تتن الم تتوظفين اإلد اري تتين واألك تتاديمين بمناص تتب إداري تتة ف تتي ك تتل م تتن

الجامعتتات الفلستتطنية التتثالو ( جامعتتة األزهتتر ،الجامعتتة اإلستتالمية ،جامعتتة األقصتتى) ،وتتتم

استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصو إلى النتائج .

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ درجة تطبيق إدارة الجتودة الشتاملة

فتي الجامعتات الفلستطينية بقطتع غتزة مرتفعتة بتوزن نستبي( ،)%18.8وأن مستتوى تقيتيم كتل

محور من المحاور المكونتة إلدارة الجتودة الشتاملة هتو (،%18..2 ،%18.52 ،%72..5
 )%18.25للمحتتاور (القيتتادة والرؤيتتة الستتليمة ،المشتتاركة والمبتتادرة متتن قبتتل العتتاملين ،تطبيتتق
مفهتتوم النظتتام ،التحستتين المستتتمر) علتتى الت توالي ،وأيضتتا وجتتود عالقتتة طرديتتة قويتتة لكتتل

مجتتاات إدارة الجتتودة الشتتاملة منفتتردة ومجتمعتتة متتع األداء التتوظيفي للعتتاملين فتتي الجامعتتات
الفلستتطينية بقطتتاع غ تزة ،ووجتتود فتترو ذات دالتتة إحصتتائية حتتو درجتتة تطبيتتق إدارة الجتتودة

لشتتاملة تعتتزى لمتغيتتر استتم الجامعتتة لصتتالح كتتل متتن جامعتتة األزهتتر والجامعتتة اإلستتالمية علتتى
حساب جامعة األقصى ،ولمتغير المؤهل العلمي لصالح الدكتوراة.
أهدددم التوصددديات التدددي توصدددلت إليهدددا الد ارسدددة العم تتل عل تتى توحي تتد مفه تتوم الج تتودة الش تتاملة
وعناصرها األساستية لتدى جميتع األطترف فتي الجامعتات الفلستطينية ،وأهتدافها وكيفيتة تنفيتذها
من جانب جميع العاملين ،وعقد المؤتمرات الدورية لمناقشة واقع تطبيتق الجتودة الشتاملة علتى

مست تتتوى الجامعت تتات الفلست تتطينية ونتت تتائج تطبيقها،وتعت تتديل الكت تتادر اإلداري والمت تتالي لإلداريت تتين
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للعتتاملين فتتي جامعتتة األقصتتى أستتوة بالجامعتتة اإلستتالمية وجامعتتة األزهتتر ممتتا ستتيؤثر إيجابي تا

على ارتفاع مستوى أداء العاملين وارتفاع مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 .1دراسة (أبو معيلق )8193 ،بعنوا (تطوير أداء مراكز التدري

المهني التابعة لوزارة

العم الفلسطينية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة)
هدفت الدراسة التعرف إلى ستبل تطتوير أداء م اركتز التتدريب المهنتي التابعتة لتو ازرة العمتل فتي
ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة ،وذلَ من خال التعتر علتى متدى تطبيتق م اركتز التتدريب

المهنتي لمعتايير إدارة الجتودة الشتاملة ،كمتا هتدفت إلتى د ارستة العالقتة بتين تطبيتق معتايير

الجودة الشاملة) المتغير المستقل( ،وأداء مراكز التدريب المهنتي) المتغيتر التتابع( ،باإلضتافة
للتعرف إلتى فترو بعتض المتغيترات الديموغرافيتة علتى تلتَ العالقتة ،وتتم تصتميم الفرضتيات

في ضوء ذلَ.

اعتمددت الدراسدة فتي تحقيتق أهتدافها  -علتى المتنهج الوصتفي التحليلتي ،واستتخدمت أستلوب
المستح الشتامل لمجتمتع الد ارستة حيتث استتهدفت ( )22.مفتردة متن المتديرين والمختصتين

والمتدربين فتي م اركتز التتدريب المهنتي ،واستتخدمت ااستتبانة فتي جمتع البيانتات األوليتة كتأداة

للدراسة وقد صلح للتحليل ( )2.8من ااستتبيانات الموزعتة بنستبة ( ،)%98كمتا استتخدمت
الدراسة برنامج التحليل اإلحصائي لتنفيذ ااختبارات اإلحصائية وعرض بيانات المبحوثين

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان متن أهمهتا؛ تتوافر معتايير إدارة الجتودة الشتاملة

في مراكز التدريب المهني بدرجة متوستطة بتوزن نستبي ( ،)%1..12وأن مستتوى تقيتيم كتل

محور من المحاور المكونتة إلدارة الجتودة الشتاملة هتو (،%51.3. ،%1..57 ،%59.59
،%13.33 ،%12.22 ،%55.13 ،%53.39 ،%19.57 ،%15.29 ،%11.93
 )%15..1 ،%1..77للمح ت تتاور (الرس ت تتالة والتخط ت تتيل ،القي ت تتادة واإلدارة ،الش ت تتئون المالي ت تتة،

المنت تتاهج ،طت تتر التت تتدريب ،األجه ت تزة والمعت تتدات ،المبت تتاني والم ارفت تتق ،العمليت تتة التدريبيت تتة ،هيئت تتة

الت تتدريب ،القب تتو وخ تتدمات المت تتدربين ،المس تتئولية ااجتماعي تتة ،عملي تتة التقييم)عل تتى التت توالي،

وأيضتتا هنتتا عالقتتة ارتباطيتته موجبتتة قويتتة بتتين تطبيتتق م اركتتز التتتدريب المهنتتي لمعتتايير إدارة

الجودة الشاملة وأداء مراكز التدريب المهني.

أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ضرورة زيادة الوعي بمفهوم إدارة الجودة الشاملة
وأهمية تطبيقها للعاملين وخصوصا اإلدارة العليا.
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 .91دراسة (الكحلوت )8194 ،بعنوا (مدى تطبيق مباد إدارة الجودة الشاملة في وزارة
النق والمواصالت في قطاع غزة – دراسة تحليلية من وجهة نظر العاملين)
هدددددفت الدراسددددة التعددددرف إلددددى مت تتدى تطبيت تتق مبت تتادئ إدارة الجت تتودة الشت تتاملة فت تتي و ازرة النقت تتل
والمواصتتالت فتتي قطتتاع غتزة – د ارستتة تحليليتتة متتن وجهتتة نظتتر العتتاملين ،وكتتذلَ التعتترف إلتتى
اختتتالف تطبيتتق مبتتادئ إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي التتو ازرة بتتاختالف العمتتر والمستتمى التتوظيفي

ومدة الخدمة وموقع العمتل ،وتتم استتخدام أستلوب المتنهج الوصتفي التحليلتي ،وااستتبانة كتأداة

لجمتتع البيانتتات ،حيتتث تكتتون مجتمتتع الد ارستتة متتن العتتاملين بتتو ازرة النقتتل والمواصتتالت بجميتتع
إداراتهتتا ودوائرهتتا عتتدا متتوظفي الفئتتة الخامستتة (الفنيتتين والم ارستتلين والستتائقين) ،والبتتالغ عتتددهم

( )227موظفت تا ،وت تتم اس تتتخدام أس تتلوب المس تتح الش تتامل وت تتم اس تتتخدام العدي تتد م تتن األس تتاليب
اإلحصائية للوصو إلى النتائج.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ تطبيق إدارة الجودة الشاملة و ازرة

النقل والمواصالت من وجهة نظر العاملين فيها كان بدرجة منخفضة بوزن نسبي

( ،)%55.5.وأن مستوى تقييم كل محور من المحاور المكونة إلدارة الجودة الشاملة هو

(،%53.11 ،%5..11 ،%51.11 ،57.18 ،%52.83 ،%58.88 ،%51.87

 ) %55.31 ،%12.73للمحاور (دعم اإلدارة العليا ،الهيكل التنظيمي ،اتخاذ الق اررات،
فر العمل والعمل الجماعي ،المشاركة والدافعية ،التدريب والتطوير ،التحسين الشامل
والمستمر ،أهداف الو ازرة والعاملين ،التركيز على المستفيدين )على التوالي.

أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ضرورة زيادة الوعي بمفهوم إدارة الجودة الشاملة
وأهمية تطبيقها للعاملين وخصوصا اإلدارة العليا.
 .99دراسة (المصدر )8198 ،بعنوا  :مددى تدوافر معدايير إدارة الجدودة الشداملة فدي وليدة
التربية بجامعة األزهر بغزة في ضوء بع

المتغيرات.

هدفت الدراسة التعرف إلى متدى تتوافر معتايير إدارة الجتودة الشتاملة فتي كليتة التربيتة بجامعتة
األزهتتر بغ تزة فتتي ضتتوء بعتتض المتغي ترات) ،وهتتل توجتتد فتترو ذات دالتتة إحصتتائية فتتي متتدى
تطبيق أبعتاد الجتودة الشتاملة فتي كليتة التربيتة بجامعتة األزهتر متن وجهتة نظتر أعضتاء هيئتهتا

التدريستتية تعتتزى لمتغي ترات الجتتنس والعمتتر ،الرتبتتة األكاديميتتة ،عتتدد ستتنوات الخب ترة ،الجامعتتة
التي منحت الدرجة العلمية ،والقسم األكاديمي الذي ينتمي إليه عضو الهيئة التدريسية.
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اعتمدددت الدراسددة أستتلوب المتتنهج الوصتتفي التحليلتتي ،وااستتتبانة كتتأداة لجمتتع البيانتتات ،حيتتث
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية بكلية التربية بجامعة األزهتر ،والبتالغ

عت تتددهم ( )35أكاديمي ت تا ،وتت تتم است تتتخدام أست تتلوب المست تتح الشت تتامل ،وتت تتم است تتتخدام العديت تتد مت تتن
األساليب اإلحصائية للوصو إلى النتائج.
توصلت الدراسة إلتى تطبيتق إدارة الجتودة الشتاملة فتي كليتة التربيتة بجامعتة األزهتر متن وجهتة

نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها كان بدرجة متوسطة بتوزن نستبي ( ،)%11..وأن مستتوى

تقيتيم كتل محتور متن المحتاور المكونتة إلدارة الجتودة الشتاملة هتو (،%83.. ،%15..

 )%57.. ،%19.. ،%11.. ،%13.. ،%51..للمح ت ت ت ت تتاور (النظ ت ت ت ت تتام اإلداري ،ثقاف ت ت ت ت تتة
الجتودة ،المتوارد المتاحتتة ،الهيئتة التدريستية ،البيئتتة التربويتة التعليميتة ،نظتتام الد ارستة والمنهتتاج،

الطلبة) على التوالي ،وأيضا عدم وجودة فرو ذات دالة إحصائية بين الذكور واإلناو متن

أعضاء الهيئة التدريسية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة ،وأوضحت الدراسة أيضا عتدم وجتود
فرو بين الفئات العمرية المختلفة في أبعاد الجودة ما عدا بعتد نظتام الد ارستة والمنهتاج ،فقتد
وجدت فرو لصالح الفئة العمرية (.)39 -3.

أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة يجب أن تضع مؤسسات التعليم الجامعي والعتالي
فتتي مقدمتتة أولوياتهتتا ،تتتوفير البيئتتة الصتتالحة لتطبيتتق إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي كتتل برامجهتتا،
باإلضافة إلتى ضترورة ااهتمتام بتآراء الطلبتة وبمتطلبتاتهم واحتياجتاتهم ،كتونهم العنصتر األهتم

في نظر إدارة الجودة الشاملة.

 .98دراسددة (أبددو عبددده )8199 ،بعن دوا  :درجددة تطبيددق معددايير إدارة الجددودة الشدداملة فددي
مدارس محافظة نابل

من وجهة نظر المديرين فيها.

هدددفت الدراسددة التعددرف إلددى درجتتة تطبيتتق معتتايير إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي متتدار محافظتتة
نابلس من وجهة نظر المديرين فيها.
اعتمدت الدراسة أستلوب المتنهج الوصتفي التحليلتي ،وأجريتت فتي مجتمتع يضتم جميتع متديري

ومديرات مدار محافظة نابلس التابعة لكل من السطلة الوطنيتة الفلستطينية ،ووكالتة الغتوو،

والبالع عددهم ( )117مدي ار ومديرة ،واختيار عينة مكونة من ( )231مفردة.
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توصدددلت الدراسدددة إلتتى مجموعتتة متتن النتتتائج كتتان متتن أهمهتتا؛ وجتتود درجتتة تطبيتتق متوستتطة
لمعتايير إدارة الجتودة فتي جميتع المجتاات ،وبتوزن نستبي ( ،)%18..وأن مستتوى تقيتيم كتل

محتتور متتن المحتتاور المكونتتة إلدارة الجتتودة الشتتاملة هتتو (،%19.1 ،7..8 ،%72.1
 )%11.1 ،%11.1 ،%17.. ،%17.. ،%17.1 ،%18.1للمح ت تتاور (مع ت تتايير الج ت تتودة

فت تتي أهت تتداف التعلت تتيم ،معت تتايير جت تتودة التقت تتويم واامتحانت تتات ،معيت تتر جت تتودة السياست تتة اإلداريت تتة
والتنظيميتتة ،معتتايير جتتودة الكتتتاب المدرستتي ،معتتايير جتتودة ط ارئتتق وأستتاليب التتتدريس ،معتتايير

ج تتودة أداء المعل تتم ،مع تتايير ج تتودة مراقب تتة العملي تتة التعليمي تتة ومتابعته تتا ،مع تتايير الج تتودة ف تتي

المناهج الدراسية ،معايير جودة الطالب) على التوالي ،وباإلضافة إلى عتدم وجتود فترو ذات

دالتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى دالتتة ومعتتايير إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي متتدار محافظتتة نتتابلس

مت تتن وجهت تتة نظت تتر المت تتديرين والمت تتديرات فيهت تتا ،تعت تتزى لمتغي ت ترات (الجت تتنس ،الموهت تتل العلم ت تتي،

التخصتتص ،الستتلطة المش ترفة ) ،وكمتتا توصتتلت إلتتى وجتتود فتترو ذات دالتتة إحصتتائية عن تد
مستتتوى دالتتة فتتي تطبيتتق معتتايير إدارة الجتتودة الشتتاملة تعتتزى لمتغيتتر ستتنوات الخبترة ،ولصتتالح
فئة الخبرة األقل من ( )5سنوات.

أهددم التوصدديات التددي توصددلت إليهددا الدراسددة ضتترورة وضتع نظتتام وسياستتات للمكافتتآت،

وااعتراف بالتمايز على مستوى المجتمع المحلتي والتوطني بتين مؤسستات التعلتيم األساستي،
باإلضافة إلى أهمية وضع اللوائح التنظيمية لترقيتات المعلمتين علتى أستا

والخبرة والعطاء في المهنة.

اإلنجتاز واإلبتداع

ب .الدراسات العربية:
 .9دراسة ( نور وآخرو  )8191 ،بعنوا  :أثر إدارة الجودة الشاملة وتقنيات إدارة التكلفة
في تحسين األداء في الشروات الصناعية المساهمة العامة األردنية).

هدفت الدراسة التعرف إلى أهمية التكامتل بتين إدارة الجتودة الشتاملة وتقنيتات إدارة التكلفتة فتي
تحسين األداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية.

اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام ااستتبانة كتأداة د ارستة لجمتع

البيانتتات ،وتكتتون مجتمتتع الد ارستتة متتن فئتتات ذات صتتلة بموضتتوع الد ارستتة وهتتم العتتاملون فتتي

اإلدارة المالية وأقسام الجودة أو من يقوم مقامهم في عشرة من الشتركات الصتناعية المستاهمة
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العامتتة فتتي األردن ،أمتتا عينتتة الد ارستتة فبلتتغ عتتدد مفرداتهتتا ( )7.فتتردا تتتم اختيتتارهم متتن مجتمتتع

الدراسة.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة

في الشتركات الصتناعية المستاهمة العامتة األردنيتة كتان بتوزن نستبي ( ،)%8..8وأن مستتوى

تقيتيم كتل محتور متن المحتاور المكونتة إلدارة الجتودة الشتاملة هتو (،%8..1 ،%82.8

 )%8..8للمحتاور (تحستين الجتودة ،تختيض التكتاليف ،رضتا الزبتائن) علتى التتوالي ،ووجتود
أثتتر لعناصتتر إدارة الجتتودة الشتتاملة (تحستتين الجتتودة ،تخفتتيض التكتتاليف ،رضتتا الزبتتائن) علتتى
تحسين األداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ،ووجتود أثتر لعناصتر تقنيتات

إدارة التكلفتتة علتتى تحستتين األداء فتتي الشتتركات الصتتناعية المستتاهمة العامتتة األردنيتتة ،ووجتتود

أثتتر للتكامتتل بتتين تطبيتتق إدارة الجتتودة الشتتاملة متتع استتتخدام تقنيتتات إدارة التكلفتتة علتتى تحستتين
األداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية.

أهددم التوصدديات التددي توصددلت إليهددا الدراسددة ضتترورة استتتمرار الشتتركات الصتناعية المستتاهمة
العامتتة اإلردنيتتة فتتي تطبيتتق نظتتام إدارة الجتتودة الشتتاملة وتطبيتتق تقنيتتات إدارة التكلفتتة ،ومواكبتتة
المستجدات في هذه التقنيات واختيار ما يناسب الشركة منها؛ لما لها من تأثير إيجابي على
تحسين أدائهم.

 .8دراسددة ( سددالم وآخددرو  )8195 ،بعندوا  :أثددر تطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة فددي تقليد
إجراءات الرقابة على الجودة في مراكز صيانة السيارات).
هدفت الدراسة التعرف إلدى تقيتيم أثتر تطبيتق إدارة الجتودة الشتاملة فتي تقليتل إجتراءات الرقابتة
علتتى الجتتودة داختتل م اركتتز صتتيانة الستتيارات األمريكيتتة واليابانيتتة والكوريتتة الصتتنع فتتي مدينتتة

الرياض بالمملكة العربية السعودية .

اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام ااستتبانة كتأداة د ارستة لجمتع

البيانات ،حيث تكون مجتمع الدراسة من العاملين فتي الشتركات (شتركة عبتد اللطيتف العيستى
وكيل شركة جن ار موتورز األمريكية ،وشركة عبد اللطيف جميل وكيل شركة تويوتا اليابانية،
وشركة الوعالن للسيات وكيل شتركة الهيونتداى الكوريتة) ،والبتالغ عتددهم ( )1.2عتامال ،وتتم

استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصو إلى النتائج.
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توصلت الدراسة مستوى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين في
الشركات ( ،)%97.1وأيضا تطوير نموذج جديد ومحسن إلجراء المتابعة والرقابة على
الجودة يعمل على تقليل الوقت والتكلفة مقارنة باإلجراء المتبع في شركات السيارات موضوع

الدراسة ،تحقيق زيادة في رضا العمالء عن الصيانة المقدمة للعمالء ،وأيضا زياد العملية

اإلنتاجية.

أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة امكانية تطبيتق إدارة الجتودة الشتاملة فتي الختدمات
ا يعد هتدفا فتي ذاتته و ًّإنمتا وستيلة يتتم عتن طريقهتا الوصتو إلتى أهتداف إدارة الجتودة الشتاملة
المتمثلة في رضا العمالء ،وتحقيق مركز تنافستي والبقتاء فتي الستوا  ،وأن التحستين المستتمر

للجتتودة يعتتد متتن أهتتم ممي تزات إدارة الجتتودة الشتتاملة ،متتن ختتال تطبيتتق أدواتهتتا ،باإلضتتافة أن ته
كبير من الوقت والتكلفة في إدارة صيانة السيارات.
قدر ا
يوفر ا

 .4دراسة (بوخلدوة )8195 ،بعندوا  :أثدر تطبيدق مبداد إدارة الجدودة الشداملة علدى جدودة
المنتجات النفطية – دراسة ميدانية في مؤسسة سوناطراك :قسم التكرير.
هدفت الدراسة الكشف عن أثر تطبيتق مبتادئ إدارة الجتودة الشتاملة فتي مؤسستة ستوناط ار -
قسم التكرير على جودة المنتجات النفطية ،وكذا تقييم مدى تبنيها لمفهوم إدارة الجودة الشاملة
ومستوى جودة المنتجتات النفطيتة فيهتا ،باإلضتافة إلتى التعترف إلتى الفترو فتي تصتور عينتة

الد ارستة حتو تطبيتق مبتادئ إدارة الجتودة الشتاملة تبعتا اختتالف خصائصتهم الشخصتية
)الجنس ،السن ،التحصيل العلمي ،عدد سنوات الخبرة ،والموقع الوظيفي).

اعتمدددت الدراسددة أستتلوب المتتنهج الوصتتفي التحليلتتي ،وااستتتبانة كتتأداة لجمتتع البيانتتات ،حيتتث

تكتتون عينتتة الد ارستتة العتتاملين فتتي مؤسستتة ستتوناط ار بقستتم التكريتتر ،والبتتالغ عتتددهم ()159

عامال ،وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصو إلى النتائج.

توصدلت الدراسدة إلتى مجموعتة متن النتتائج كتان متن أهمهتا؛ أن درجتة تطبيتق مبتادئ إدارة

الجتودة الشتاملة فتي مؤسستة ستوناط ار -قستم التكريتر مجتمعتة كانتت متوستطة وبتوزن نستبي

( ،)%11.1وأن مستتوى تقيتيم كتل محتور متن المحتاور المكونتة إلدارة الجتودة الشتاملة هتو
( )%59.1. ،%51.1. ،%51.1. ،%13.8 ،%15.1 ،%73.1.للمح ت ت ت تتاور (الت ت ت ت ت تزام
اإلدارة العليا بالجودة ،التخطيل ااستراتيجي للجودة ،أنمتاط القيتادة اإلداريتة ،تمكتين العتاملين،

التحستين المستتتمر ،ثقافتتة الجتتودة) علتتى التتوالي .وأيضتا وجتتود عالقتتة ارتبتتاط ذات دالتتة
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إحصائية بين تطبيق مبادئ إدارة الجتودة الشتاملة وجتودة المنتجتات النفطيتة؛ وجتود تتأثير ذو

دالتة إحصتائية لتطبيتق مبتادئ إدارة الجتودة الشتاملة مجتمعتة ومنفتردة علتى جتودة المنتجتات

النفطية؛ وجود اختالف ذو دالة إحصائية عند مستوى دالة ( )...5في وجهات نظر عينة

الد ارستة حتو تطبيتق مبتادئ إدارة الجتودة الشتاملة تعتزى إلتى التحصتيل العلمتي والموقتع
الوظيفي.

أهدم التوصديات التدي توصدلت إليهدا الدراسدة تتوفير المنتاخ التنظيمتي المالئتم التذي يتستم
بالمرونة في العمل من أجل تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة؛ لما لها من أثر إيجابي على
تحستين جتودة المنتجتات النفطيتة ،وأيضتا تعمتيم نظتام إدارة الجتودة الشتاملة علتى جميتع

المستتويات اإلداريتة المختلفتة ،واعتمتاد فتر متخصصتة فتي تحديتد سياستات الجتودة ،وعتدم
ااكتفاء بخلية مكلفة بإدارة الجودة في كل مصفاة من مصافي تكرير للنفل.

 .3دراسة (قدور )8193 ،بعنوا  :دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء العاملين في

المؤسسددة القتصددادية الجزائريددة :دراسددة حالددة مؤسسددة بريددد الجزائددر "القباضددة الرئيسددية"
بالوادي.
هددددفت الدراسدددة التعدددرف إلدددى إدارة الجتتودة الشتتاملة ،وتأثيرهتتا فتتي تحستتين أداء العتتاملين ف تي
المنظمات.
اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام ااستتبانة كتأداة د ارستة لجمتع
البيانتتات ،وكتتذلَ مجتتاات محتتور الجتتودة الشتتاملة مكونتتة متتن( :التحستتين المستتتمر ،واعتمتتاد

اإلدارة على المعلومات عند اتخاذ الق اررات ،ودعتم اإلدارة العليتا لتطبيتق إدارة الجتودة الشتاملة،

وتركيز الجهود على تلبية حاجات ورغبات الزبائن) ،حيث تكون مجتمع الدراسة من العتاملين
بمؤسستتة بريتتد الج ازئتتر " القباضتتة الرئيستتية بتتالوادي" ،البتتالغ عتتددهم ( )33عتتامال ،حيتتث تتتم

اختيتار العينتة بطريقتة المستح الشتامل فتي الجانتتب التطبيقتي متن الد ارستة ،وتتم استتخدام العديتتد
من األساليب اإلحصائية للوصو إلى النتائج.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ مستوى تطبيق مبادئ إدارة الجودة
الشاملة من وجهة نظر العاملين في المؤسسات ااقتصادية ( ،)%13..1وأن مستوى تقييم

كل محور من المحاور المكونة إلدارة الجودة الشاملة هو (،%15.11 ،%18.18
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 )%55.25للمحاور (توفر دعم اإلدارة العليا ،التحسين المستمر ،تقييم برامج التدريب
وتحسين األداء) على التوالي.

أهددم التوصدديات التددي توصددلت إليهددا الدراسددة ضتترورة تحستتين العتتاملين بمختلتتف مستتتوياتهم؛
خلتتق آليتتة للقيتتا

المستتتمر ألداء العتتاملين بهتتدف الوقتتوف الحينتتي عتتن م تواطن التقصتتير فتتي

األداء وإيجت تتاد الحت تتل المناست تتب؛ تبنت تتي اإلدارة العليت تتا ب ت ترامج تدريبيت تتة دوريت تتة لكافت تتة المست تتتويات

اإلدارية.

 .5دراسة (المسعود )8193 ،بعنوا  :متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة فدي فد قيدادة
إبداعية  :دراسة حالة بنك على البروة.
هدددددفت الدراسددددة التعددددرف إلددددى م تتدى إد ار القي تتادة ذات الس تتلو اإلب تتداعي ف تتي بن تتَ البرك تتة
لمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكذلَ معوقات تطبيقها.
اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،حيتث تكتون مجتمتع الد ارستة متن القيتادات
اإلدارية العليا والوسطى في بنَ البركة ،والبالغ عددهم ( )22.مفردة.
توصدددلت الدراسدددة إلتتى مجموعتتة متتن النتتتائج كتتان متتن أهمهتتا؛ مستتتوى إدراك تا متطلبتتات إدارة

الجتودة الشتاملة كتان بتوزن نستبي ( ،)%18.1وأن مستتوى تقيتيم كتل محتور متن المحتاور

المكونت تتة إلدارة الج ت تتودة الش ت تتاملة ه ت تتو (،%11.. ،%18.1 ،%18.8 ،%19.8 ،%53.1

 )%18.1 ،%5..1للمح تتاور (الت ت تزام اإلدارة العليت تتا ،التخط تتيل ااست تتتراتيجي ،التركيت تتز علتتتى
العمالء ،التواصل الفعا  ،التقييم ،التدريب ،مشاركة العاملين ،التحفيتز) علتى التتوالي ،واألمتر

نفستته لمعوقتتات تطبيتتق إدارة الجتتودة الشتتاملة ،وتبتتين أنتته ا توجتتد فتترو ذات دالتتة إحصتتائية
بتتين متوستتطات نظترة القتتادة اإلداريتتين فتتي بنتَ البركتتة لمتطلبتتات تطبيتتق إدارة الجتتودة الشتتاملة

تبعا لمتغير الخبرة عند مستوى دالة إحصائية .

أهم التوصيات التي توصدلت إليهدا الدراسدة ضترورة ااهتمتام بأبعتاد القيتادة اإلبداعيتة وتوحيتد
صفوف العاملين خلف رؤية المؤسسة وقيمها وغاياتها المرتبطتة بتالجودة ،وعلتى اإلدارة العليتا

خلق بيئة مناسبة تسمح للجودة بأن تطبق وتتجدد باستمرار.
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 .1دراسددة (محمددود وجاسددم )8194 ،بعن دوا  :متطلبددات إدارة الجددودة الشدداملة فددي جامعددة
تكريت.
هدفت الدراسة التعرف إلى مفهوم إدارة الجود الشاملة ومتطلباتها في جامعة تكريت.
اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام ااستتبانة كتأداة د ارستة لجمتع
البيانتتات ،حيتتث تتتم اختيتتار العينتتة رؤستتاء األقستتام والبتتالغ عتتددهم ( )33رئتتيس قستتم متتوزعين
على عتدد ( )1كليتات إنستانية وعلميتة فتي جامعتة تكريتت ،وتتم استتخدام العديتد متن األستاليب

اإلحصائية للوصو إلى النتائج .

توصددلت الدراسددة إلتتى مجموعتتة متتن النتتتائج كتتان متتن أهمهتتا؛ أن مستتتوى تطبيتتق إدارة الجتتودة

الشاملة في كليات جامعة تكريت كان بوزن نسبي ( ،)%73.7وأن مستوى تقيتيم كتل محتور

متن المحتاور المكونتة إلدارة الجتودة الشتاملة هتو (،%77.5 ،%71.1 ،7..9 ،%75.8
 )17.7للمحاور (التركيز علتى العميتل ،التحستين المستتمر ،القيتادة ،مشتاركة العتاملين ،اتختاذ
الق ت اررات علتتى أستتا

متتن الحقتتائق والوقتتائع الفعليتتة) علتتى الت توالي ،وووجتتود فتترو ذات دالتتة

إحصائية في متطلبات إدارة الجودة الشاملة من حيث الكليات العلمية واإلنسانية .

أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ضرورة أن تعمل الجامعة على تنمية المناخ الذي
يعتتزز ااتجتتاه اإليجتتابي لتتدى العتتاملين فيهتتا ،والت تزام اإلدارة العليتتا فتتي الجامعتتة بفلستتفة الجتتودة
الشاملة ومتطلباتها بما يضمن التطوير والتحسين في العملية التعليمية ويدعمها.

 .1دراسددة ( )Tahtamoni et al,2013العوام د المددؤثرة علددى تطبيددق إدارة الجددودة
الشاملة في البنوك التجارية األردنية.
هدفت الدراسة التعدرف إلدى العوامتل التتي تتؤثر علتى تطبيتق إدارة الجتودة الشتاملة فتي البنتو

التجارية األردنية.

اعتمدت الدراسة استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،حيث تكون عينة الدراسة من

مديري البنَ التجارية األردنية ،والبالغ عددهم ( )21.مدير فرع ،وتم استخدام العديد من
األساليب اإلحصائية للوصو إلى النتائج.
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توصددلت الدراسددة إلددى مجموعددة مددن النتددائج وددا مددن أهمهددا؛ مستتتوى تطبيتتق مبتتادئ إدارة

الجودة الشاملة من وجهتة نظتر متديري الفتروع لتدى البنتو التجاريتة ( ،)%91.1وأيضتا وأن

اتخاذ الق اررات الفاعلة ونظتم التشتغيل ورضتا الزبتون هتي متن العوامتل المتؤثرة فتي تطبيتق إدارة

الجودة الشاملة في البنو التجارية األردنية .وأن مدراء البنتو ا يشتعرون بتأن جتودة الخدمتة
هي من العناصر المؤثرة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

أهددم التوصدديات التددي توصددلت إليهددا الدراسددة تطتتوير عمليتتة اختيتتار وتعيتتين المتتوظفين داختتل

البنو التجارية ،واستحداو برامج تدريبية مبنية على تحديتد احتياجتات المتوظفين بمتا يضتمن
تحسين أدائهم وقدراتهم ومهاراتهم.
 .2دراسة (باسو ومحبوب )8198 ،بعنوا  :تأثير إدارة الجودة الشاملة على أداء العاملين
– دراسة حالة مؤسسة الرياض سطيف مطاحن الواحات تقرت.
هدفت الدراسدة التعدرف إلدى متدى تتأثير إدارة الجتودة الشتاملة علتى أداء العتاملين فتي مؤسستة
الرياض سطيف مطاحن الواحات تقرت.
اعتمدددت الدراسددة أستتلوب المتتنهج الوصتتفي التحليلتتي ،وااستتتبانة كتتأداة لجمتتع البيانتتات ،حيتتث
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضتاء العتاملين بمؤسستة الريتاض ستطيف مطتاحن الواحتات
تقرت ،والبالغ عددهم ( )3.عامال ،وتم استخدام أسلوب المسح الشتامل ،وتتم استتخدام العديتد

من األساليب اإلحصائية للوصو إلى النتائج.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة من

وجهتتة نظتر العتتاملين بمؤسستتة الريتتاض ستتطيف مطتتاحن الواحتتات كتتان بدرجتتة متوستتطة بتتوزن
نستبي ( ،)%1..1وأن مستتوى تقيتيم كتل محتور متن المحتاور المكونتة إلدارة الجتودة الشتاملة

ه ت ت تتو ( )%52.8 ،%11.1 ،%11..للمح ت ت تتاور (دع ت ت تتم ومس ت ت تتاندة اإلدارة العلي ت ت تتا ،التحس ت ت تتين
المستتمر ،مشتتاركة المتوظفين) علتتى التتوالي ،ووجتتود فترو

فتتي اتجاهتتات العتاملين فتتي

المستشفيات الجزائرية في إدراكهم بأهميتة تطبيتق مبتادئ إدارة الجتودة الشتاملة تعتزى إلتى كتل

متن متغيتر)الجتنس ،العمتر ،المستتوى التعليمتي ،نتوع الوظيفتة ،الخبترة) ،وأيضتا وجتود عالقتة
ارتباطيت تتة ذات دالت تتة إحصت تتائية بت تتين أداء العت تتاملين وإدارة الجت تتودة الشت تتاملة ككت تتل وقت تتد بلغت تتت

(.)%58..
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أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة الحرص على مستاءلة ومحاستبة ومتابعتة المشترف
على عملية التقييم في حالة عدم احترامه للقواعد واللوائح القانونية ،وتوعية العامل ونشر ثقافة

التقييم التي تهدف إلى مساعدة العامل على تجنب األخطاء وتحسين مستوى أدائه.

 .1دراسدة (عمدار )8198 ،بعندوا  :واقد تطبيدق إدارة الجدود الشداملة فدي المستشدفيات

الجزائرية :د ارسة ميدانية على مستشفى بشير بن ناصر بوّلية بسكر" الجزائر" .

هدفت الدراسة إلى تشخيص واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات الجزائرية.
اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصتفي وكتان مجتمتع البحتث العتاملين فتي مستشتفى بشتير
بتن ناصتر بوايتة بستكرة  -الج ازئتر  -أختذت منته عينتة عشتوائية طبقيتة عتددها ) ( 203
عامال.
توصددلت الدراسددة إلتتى مجموعتتة متتن النتتتائج كتتان متتن أهمهتتا؛ أن مستتتوى تطبيتتق إدارة الجتتودة

الشاملة كان بوزن نسبي ( ،)71.8وأن مستوى تقيتيم كتل محتور متن المحتاور المكونتة إلدارة

الج ت تتودة الش ت تتاملة ه ت تتو ( )%73.1 ،%71.1 ،%71.. ،%72.1للمح ت تتاور (التركي ت تتز عل ت تتى
الزبون ،التحسين المستمر ،التزام اإلدارة العليا ،إش ار الموظفين) على التوالي ،ووجود فرو

فتي اتجاهتات العتاملين فتي المستشتفيات الجزائريتة فتي إدراكهتم بأهميتة تطبيتق مبتادئ إدارة

الجودة الشاملة تعتزى إلتى كتل متن متغيتر)الجتنس ،العمتر ،المستتوى التعليمتي ،نتوع الوظيفتة،
الخبرة) وإد ار العاملين في المستشفيات الجزائرية بأهمية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشتاملة

والمتمثلة في التركيز على الزبون ،التحسين المستمر ،التزام اإلدارة العليا ،إش ار الموظفين.

أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ضترورة العمتل علتى التركيتز علتى الزبتون ،ألنهتم

يشكلون المحور األساسي إلدارة الجودة الشتاملة ،ويمكتن أن يكتون ذلتَ متن ختال ااستتماع

إليهم للتعرف أكثر على متطلباتهم،واعتماد برامج تدريبية لتدريب العاملين وتأهيلهم في مجا
الجودة.

 .91دراسدة (الددعاس )8191 ،بعندوا  :إدارة الجدودة الشداملة وأثرهدا فدي تحسدين األداء
المالي :دراسة تطبيقية في عينة من المصارف األردنية التجارية.
هدفت الدراسة التعرف إلى أثر إدارة الجودة الشاملة فتي تحستين األداء المتالي لتدى عينتة متن
المصارف األردنية التجارية
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اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصتفي ،واستتخدم ااستتبانة كتأداة ،وتتم توزيعهتا علتى عينتة
من العاملين في المصارف التجارية األردنية ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في

البنتتو

التجاريتتة المستتجلة فتتي ستتو األو ار

الماليتتة األردني تة للعتتام (1..1م) ،والبتتالغ

عددها( )23بنكا ،وقد تم اختيار خمسة من هذه البنو لتكون عينة الدراسة ،وقتد تتم اختيتار
خمستتة متتن كتتل بنتتَ عتتددها ( )5.مفتتردة ،وبتتذلَ كانتتت العينتتة اإلجماليتتة ( )15.مفتتردة ،وتتتم
توزيع ااستبانات واسترداد  1..استبانة ،وبنسبة استرداد (.)%8.

توصتتلت الد ارستتة إلتتى مجموعتتة متتن النتتتائج كتتان متتن أهمهتتا؛ وأن مستتتوى تطبيتتق إدارة الجتتودة
الشاملة في المصارف اإلردنية التجارية بنسبة ( ،)%89.7وأن مستوى تقييم كتل محتور متن

المح ت تتاور المكون ت تتة إلدارة الجتت تتودة الش ت تتاملة هتت تتو ()%88.9 ،%89.1 ،%88.. ،%91.3
للمحتتاور (الت تزام اإلدارة بفلستتفة الجتتودة الشتتاملة ،التحستتين المستتتمر فتتي العمليتتات المص ترفية،
المعلومات المطلوبة ،مشاركة العاملين) على التوالي ،ووجود عالقتات ارتباطيتة بتين كتل متن

أبعتاد إدارة الجتودة الشتاملة وتحستين األداء المتالي فتي المصتارف التجاريتة األردنيتة ،وأهميتة

تدريب العاملين في المصارف على تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشتاملة ،باإلضتافة إلتى أنته ا

توجتد عالقتة بتين متوستطات مستتويات تطبيتق أبعتاد إدارة الجتودة الشتاملة تعتزى للمتغيترات

الشخصية مثل( :الجنس ،العمر ،المستوى التعليمي).

أهدم التوصديات التدي توصدلت إليهدا الدراسدة أن تقتوم المؤسستات بشتكل عتام والمؤسستات

المصترفية بشتكل ختاص بعقتد دورات تدريبيتة للعتاملين لتديها ،وضترورة إشت ار العتاملين فتي
تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

ج .الدراسات األجنبية:
 .9دراسة ( )Wanderi,2015بعندوا  :العوامد المدؤثرة علدى تنفيدذ إدارة الجدودة الشداملة
في شروات البناء في رواندا :حالة شروة البناء العادلة.

Factors Influencing Implementation of Total Quality Management
in Construction Companies in Rwanda.

هدددفت الدراسددة التعددرف إلددى العوامتتل التتتي تتتؤثر علتتى تنفيتتذ مبتتادئ إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي
شتركات البنتاء فتتي روانتدا ولتحقتق متتن متدى تتأثير العوامتتل( :اإلدارة العليتا ،تتدريب المتتوظفين،

الثقافة التنظيمية وااتصاات) على تنفيذ مبادئ إدارة الجودة الشاملة.
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اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام ااستتبانة كتأداة د ارستة لجمتع

البيانات ،حيث تكون عينة الدراسة من موظفين شركات البناء في رواندا ،وتم استخدام العديد
من األساليب اإلحصائية للوصو إلى النتائج.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ أن مستوى تطبيق مبادئ إدارة

الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين في شركات البناء ( ،)%81.3وأن مستوى تقييم كل

محور من المحاور المكونة إلدارة الجودة الشاملة هو (،%7..8 ،%17.1 ،%73.8
 )%71.1 ،%73.8للمحاور (القيادة ،تحقيق رضا المستفيدين ،تحسين جودة الخدمات

المقدمة ،إدارة العمليات ،زيادة كفاءة العاملين) على التوالي.

أهددم التوصدديات التددي توصددلت إليهددا الدراسددة أن ته يجتتب علتتى متتديري الجتتودة واإلدارة العليتتا
تط تتوير نظ تتم اتص تتاات مالئم تتة وفعال تتة ومرن تتة تس تتمح التت تدفق الح تتر للمعلوم تتات عل تتى جمي تتع

المس تتتويات ف تتي المنظم تتة ،ك تتذلَ إجت تراء المزي تتد م تتن الد ارس تتات استكش تتاف العالق تتة ب تتين ه تتذه
العوامل واألداء التنظيمي ورضا العمالء وغيرها من المغيرات.

 .8دراسة ( )Karahan & Mete,2014بعنوا  :مدى ممارسة إدارة الجودة الشاملة فدي

التعليم العالي ضمن معايير وفايات الجودة.

Examination of total quality management practices in higher
education in the context of quality

هدفت الدراسة التعرف إلى تقييم كفايات الجودة في مؤسسات التعليم العالي.
اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام ااستتبانة كتأداة د ارستة لجمتع
البيانتتات ،وتتتم الحصتتو علتتى المعلومتتات متتن ( )113متتن طلبتتة جامعتتة ديكتتل التركيتتة ،وتتتم

استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصو إلى النتائج.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ مستوى تطبيق مبادئ إدارة الجودة
الشاملة من وجهة نظر طلبة جامعة ديكل التركية ( ،)%18..وأيضا ممارسة إدارة الجودة

الشاملة في التعليم العالي ينتج عنها خدمات متميزة تلبي حاجات جميع األطراف المتعاملة
في المؤسسات التعليمية ،عملية جمع المعلومات من خال إدارة الجودة الشاملة تسمح في
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رفع مستوى التدريب والوقوف على أوجه القصور لدى المؤسسات التعليمية؛ تعمل إدارة
الجودة الشاملة على رفع كفاءة الخدمات المقدمة واستم اررية تطويرها نحو األفضل.

 .4دراسددة ( )Salajegheh et al,2013بعن دوا  :العالقددة بددين إدارة الجددودة الشدداملة

واألداء التنظيمي  :دراسة حالة مصان الصل بكا ار .

The relationship between total quality management (TQM) and
organizational performance(Case study in Kerman Steel and
Rolling Plant).

هدددفت الدراسددة التعددرف إلددى العالقتتة بتتين إدارة الجتتودة الشتتاملة واألداء التنظيمتتي فتتي مصتتنع

الصلب بكاران.

اعتمدت الدراسدة أستلوب المتنهج الوصتفي التحليلتي ،حيتث تكتون عينتة الد ارستة متن اإلداريتين
وللمدراء والمشرفين في جميع المستويات اإلدارية ،والبالغ عددهم ( )97شخصا ،وتم استخدام

العديد من األساليب اإلحصائية للوصو إلى النتائج .

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ مستوى تطبيق مبادئ إدارة الجودة
الشاملة من وجهة نظر اإلداريين والمديرين والمشرفين في جميع المستويات اإلدارية

( ،)%19..وأن مستوى تقييم كل محور من المحاور المكونة إلدارة الجودة الشاملة هو
( )%12.. ،%39..،%81.. ،%32.. ،%12.. ،%13..للمحاور (القيادة ،التخطيل
ااستراتيجي ،التركيز على المستهلَ واألعما  ،التركيز على الموارد البشرية ،المعلومات
وتحليلها ،إدارة العمليات ) على التوالي ،وأيضا وجود عالقة إيجابية ذات دالة إحصائية بين

ترسيخ مبادئ إدارة الجودة الشاملة واألداء التنظيمي.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ضرورة استحداو نظم معلومات ادارية تساعد في

جمع البيانات وتحليلها بطر علمية سليمة تساهم في رفع مستوى األداء التنظيمي للعاملين.
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 .3دراسة ( )Sudha,2013بعنوا  :إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي.
Total Quality Management in Higher Education Institution
هددددفت الدراسدددة التعدددرف إلدددى أهمي تتة الج تتودة الش تتاملة ف تتي مؤسس تتات التعل تتيم الع تتالي ومعرف تتة
اإلج تراءات المطلوبتتة لتنفيتتذ مبتتادئ إدارة الجتتودة الشتتاملة ،وكتتذلَ تحديتتد نجتتاح إج تراءات إدارة
الجودة الشاملة من خال تدابير مختلفة.

اعتمدددت الدراسددة أستتلوب المتتنهج الوصتتفي التحليلتتي ،حيتتث تكتتون عينتتة الد ارستتة متتن العتتاملين

فتتي أقستتام الهندستتة واإلدارة وتكنولوجيتتا المعلومتتات ،والعلتتوم الصتتيدانية فتتي مؤسستتات لتعلتتيم
العالي في القطاع الحكومي والقطاع الخاص فتي الهنتد ،والبتالغ عتددهم ( )11.شخصتا ،وتتم

استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصو إلى النتائج.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ مستوى تطبيق مبادئ إدارة الجودة
الشتتاملة متتن وجهتتة نظتتر العتتاملين فتتي أقستتام الهندستتة واإلدارة وتكنولوجيتتا المعلومتتات والعلتتوم

الصيدانية (.)%83.1

أهم التوصيات التي توصلت إليهدا الدراسدة تعزيتز نظتام التعلتيم العتالي متن ختال استتم اررية

ال تتدورات التدريبي تتة والمش تتاركة فت تتي األنش تتطة المختلف تتة وتط تتوير مه تتارة ااتص تتاات ومهت تتارات
التواصل مع اآلخرين.
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جدول ( )4ملخص نتائج الدراسات السابقة حول إدارة الجودة الشاملة

#

الدراسة

السنة

.2

أبو زر

1.28

الترويز

دعم

اإلدارة

وتمكين

الجمهور

العليا

العاملين

والشام

على

مشاروة

التحسين
المستمر

اتخا

الق اررات بناء
على

السياسات

والستراتيجيات

الوز

النسبي%

المعلومات

11.2

1..8

-

17.1

-

11.1

%11.7

.1

عبد الجواد

5..21 1.21

51.88

19.7.

19.1.

18.7.

5..71

%19.11

.3

أبو طعيمة

73.13 1.21

19.87

11..1

72.33

17.13

_

%7...9

.1

كحيل

75.21 1.21

77.71

71.88

71.17

_

72.91

%71.39

.5

أبو مسامح

73.2. 1.25

_

_

71.83

_

71.77

%71.15

.1

صالحية

1.21

_

_

_

_

_

_

%51.11

.7

فرهودة

1.21

_

77.35

_

_

_

8..11

%75.59

.8

المعمر

1.21

_

72..5

18.52

18.25

_

_

%18.8.

.9

أبو معيلق

1.21

_

1..57

_

_

_

59.59

%1..12

.2.

الكحلوت

55.31 1.23

51.87

15.11

53.11

52.83

_

%55.5.

.22

المصدر

1.21

_

_

_

_

_

_

%11..

.21

أبو عبده

1.22

-

-

-

-

-

-

%18..

.23

نور وآخرون

1.21

-

-

-

-

-

-

%8..8

.21

سالم وآخرون

1.25

-

-

-

-

-

-

%97.1

.25

بوخلوة

1.25

13.8

73.1.

13.8

51.1.

51.1.

15.1

%11.1

.21

قدور

1.21

-

18.18

-

15.11

-

-

%13..1

.27

المسعود

1.21

19.8

11.1

5..1

-

-

53.1

%18.1

.28

محمود وجاسم

1.23

75.8

71.1

77.5

7..9

17.7

-

%73.7

1.23

-

-

-

-

-

-

%91.1

.29

Tahtamoni
et al
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#

الدراسة

السنة

الترويز

دعم

على

مشاروة التحسين

اإلدارة

وتمكين

المستمر

الجمهور

العليا

العاملين

والشام

اتخا

الق اررات
بناء على

المعلومات

السياسات

الوز

والستراتيجيات النسبي%

.1.

باسو ومحبوب

1.21

-

11..

52.8

11.1

-

-

%1..1

.12

عمار

1.21

72.1

71.1

73.1

71..

-

-

%71.8

1.2.

-

91.3

88.9

89.1

-

-

89.7

1.25

17.1

73.8

-

-

-

-

%81.3

1.21

-

-

-

-

-

-

%18..

1.23

32..

13..

-

-

-

12..

%19..

1.23

-

-

-

-

-

-

%83.1

.11
.13
.11
.15
.11

الدعا
Wanderi
& Karahan
Mete
Salajegheh
et al

Sudha

المرج (:إعداد الباحث)
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 8.9.4دراسات الخدمة المقدمة
أ .الدراسات المحلية:

 .9دراسة (براهمة )8192 ،بعنوا  :إدارة المعرفة ودورهدا فدي تحسدين جدودة الخددمات فدي
بلديات قطاع غزة.
هدفت الدراسة التعرف إلى إدارة المعرفة ودورها في تحسين جودة الخدمات في بلديات قطتاع
غزة ،وبناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها .

واعتمددددت الدراسدددة أستتلوب المتتنهج الوصتتفي التحليلتتي ،وتكتتون مجتمتتع الد ارستتة متتن متتوظفي
بلتتدتي ختتاميونس ورفتتح والبتتالغ عتتددهم ( )131موظفتتا يعملتتون بوظتتائف إش ترافية وإداريتتة ،وتتتم

اس تتتخدام أس تتلوب الحص تتر الش تتامل بتوزي تتع ااس تتتبانة عل تتى كام تتل المجتم تتع ،وق تتد ت تتم اس تتترداد

( )293استبانة ،بنسبة استرداد ( ،)%81.5وتم استخدام ااستبانة كأداة للدراسة.

توصددلت الدراسددة إلتتى مجموعتتة متتن النتتتائج كتتان متتن أهمهتتا؛ أن جتتودة الختتدمات فتتي بلتتدتي

ختتانيونس ورفتتح جتاءت بتتوزن نستتبي ( ،)%19.2حيتتث احتتتل بعتتد الجوانتتب الملموستتة الترتيتتب

األو بتتوزن نستتبي ( ،)%73.1ومتتن ثتتم تتتاله بعتتد ااعتماديتتة بتتوزن نستتبي ( ،)%19.8وبعتتد
تر بعتتد الثقتتة
التعتتاطف بتتوزن نستتبي ( ،)%18.1وبعتتد ااستتتجابة بتتوزن نستتبي ( )%11.8وأخيت ا
واألمتتان بتتوزن نستتبي ( ،)%11.1كمتتا توجتتد عالقتتة ذات دالتتة إحصتتائية بتتين إدارة المعرفتتة

وتحس تتين ج تتودة الخ تتدمات ف تتي بل تتديتي خ تتانيونس ورف تتح ،باإلض تتافة إل تتى وج تتود أث تتر ذو دال تتة
إحصائية لبعد إدارة المعرفة في تحسين جودة الخدمات في بلديتي خانيونس ورفح ،وتفسر متا
يقارب ( )%58من نسبة التباين في المتغير التابع (جودة الخدمات).

أهدددم التوصددديات التدددي توصدددلت إليهدددا الدراسدددة استتتحداو وحتتدة خاصتتة بتتإدارة المعرفتتة ،يتتتم
وضعها ضمن الهيكل التنظيمتي وتشترف عليهتا فتر متخصصتة تتتولى مستؤولية تطبيتق إدارة

المعرفتتة داختتل البلتتديات ،كمتتا العمتتل علتتى ااستتتجابة الفوريتتة ،وااستتتعداد التتدائم لتتدى متتوظفين
البلديات في مساعدة المراجعين وفي حل مشاكلهم بأسرع وقت.
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 .8دراسدددة (غدددانم )8191 ،بعندددوا  :دور القيدددادة التبادليدددة فدددي تحسدددين مسدددتوى جدددودة

الخدمات في وزارة التربية والتعليم العالي.

هدفت الدراسة التعرف إلدى دور القيتادة التبادليتة فتي تحستين مستتوى جتودة الختدمات المقدمتة
متتن قبتتل و ازرة التربيتتة والتعلتتيم العتتالي :د ارستتة تطبيقيتتة علتتى العتتاملين بتتو ازرة التربيتتة والتعلتتيم

العالي ،ومديرياتها البالغ عددها ( )7مديريات.

واعتمدددت الدراسددة أستتلوب المتتنهج الوصتتفي التحليلتتي ،وتكتتون مجتمتتع الد ارستتة متتن أصتتحاب
الوظتتائف اإلش ترافية  -متتن مستتمى وكيتتل و ازرة إلتتى رئتتيس شتتعبة – فتتي و ازرة التربيتتة والتعلتتيم

العالي بقطاع غزة ،والبالغ عددهم ( )121موظفا ،وتكونت عينة الدراسة من ( )1.3موظفا،
وبالتتتالي بلتتغ عتتدد ااستتتبانات الموزعتتة ( )1.3استتتبانة ،وتتتم استتتردادها بحيتتث كانتتت نستتبة

ااسترداد ( ،)%2..وتم استخدام ااستبانة كأداة للدراسة.

توصدددلت الدراسدددة إل تتى مجموع تتة م تتن النت تتائج ك تتان م تتن أهمه تتا؛ وج تتود دور لك تتل م تتن (القي تتادة

التبادليتتة ،المكافتتأة المشتتروطة ،العقوبتتة المشتتروطة ،أداة بااستتتثناء "النشتتطة والستتاكنة") بتتوزن

نسبي ( )%11.1 ،%1...7 ،%11.8 ،%11.1على التوالي في تحسين جتودة الختدمات

المقدم تتة م تتن قب تتل و ازرة التربي تتة والتعل تتيم ،أن ج تتودة الخ تتدمات المقدم تتة م تتن قب تتل و ازرة التربي تتة
والتعلتتيم العتتالي جتتاءت بتتوزن نستتبي ( ،)%15.7حيتتث احتتتل بعتتد ااعتماديتتة الترتيتتب األو

بتتوزن نستتبي ( ،)%18.5ومتتن ثتتم تتتاله بعتتد التعتتاطف بتتوزن نستتبي ( ،)%18.5وبعتتد الثقتتة
تر بعتتد ااستتتجابة بتتوزن نستتبي ( ،)%17..كمتتا توجتتد
واامتتان بتتوزن نستتبي ( ،)%17.5وأخيت ا
عالقة طردية إيجابية بين القيادة التبادليتة وبتين جتودة الختدمات المقدمتة متن قبتل و ازرة التربيتة

والتعليم العالي.

أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة أن تحرص و ازرة التربية والتعليم العالي علتى تبنتي
أسلوب القيادة التبادلية بشكل ملمتو  ،وأن تدرجته وفتق الخطتل ااستتراتيجية التربويتة للتو ازرة،
وأن يعمت تتل المت تتديرون دومت تتا علت تتى توجيت تته العت تتاملين لتحقيت تتق أهت تتداف الت تتو ازرة ،والوقت تتوف علت تتى

متطلبتتاتهم واحتياجتتاتهم ،وتزويتتدهم بالتغذيتتة الراجعتتة عتتن أدائهتتم ،لضتتمان ستتالمة ستتير العمتتل
وفتتق الخط تتل الموضتتوعة ،والعم تتل عل تتى تأهيتتل وت تتدريب الع تتاملين فتتي و ازرة التربي تتة والتعل تتيم،

وتوفير األمان الوظيفي لهم ،بما يحقق أعلى مستوى لجودة الخدمة.
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 .4دراسة (األخرس )8191 ،بعنوا  :إعادة هندسة العمليدات اإلداريدة ودورهدا فدي تحسدين

الخدمات في بلديات قطاع غزة.

هدفت الدراسة التعرف إلى إعتادة هندستة العمليتات اإلداريتة ودورهتا فتي تحستين الختدمات فتي
بلديات قطاع غزة.
واعتمدت الدراسة أستلوب المتنهج الوصتفي التحليلتي ،وتكتون مجتمتع الد ارستة متوظفي بلتديات
محتتافظتي ختتانيونس ورفتتح والبتتالغ عتتددهم ( )818موظفتتا ،وبلغتتت العينتتة ( )111موظفتتا متتن

تلَ البلديات ،وتتم تصتميم استتبانة وزعتت علتى عينتة المتوظفين ،واستتبانة أخترى وزعتت علتى
عينة عشوائية بلغت ( )191مفردة متن المتراجعن المستتفيدين متن ختدمات تلتَ البلتديات ،وتتم

اعتمادهم من خال العينة العشوائية الطبقية ،وتم استخدام ااستبانة كأداة للدراسة

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان متن أهمهتا؛ أن استتخدام وتطبيتق إعتادة هندستة

العمليتتات فتتي بلتتديات محتتافظتي ختتانيونس ورفتتح جتتاءت بتتوزن نستتبي ( ،)%11.8وأن جتتودة

الختدمات فتتي بلتتديات محتتافظتي رفتتح وختانيونس جتتاءت بتتوزن نستبي ( ،)%73..حيتتث احتتتل
بعتد ااعتماديتتة الترتيتتب األو بتوزن نستتبي ( ،)%71.1ومتتن ثتتم تتاله بعتتد الجوانتتب الملموستتة

بوزن نسبي ( ،)%71.1وبعد ااستجابة بوزن نسبي ( ،)%72.7وبعد التعاطف بوزن نسبي

تر بعتتد الثقتتة واألمتتان بتتوزن نستتبي ( ،)%7..1كمتتا توجتتد عالقتتة ذات دالتتة
( )%7..3وأخيت ا
إحصائية بين إعادة هندسة العمليتات اإلداريتة وتحستين جتودة الختدمات فتي بلتديات محتافظتي
خ تتانيونس ،باإلض تتافة إل تتى وج تتود أث تتر ذو دال تتة إحص تتائية لعناص تتر إع تتادة هندس تتة العملي تتات

اإلدارية وقد سرت بنسبة ( )%51.2من التغير في تحسين جودة الخدمات وفق التباين ،وبلغ
الوزن النسبي إلجمالي محور جودة الخدمات من وجهة نظر المراجعين بلغ (.)%57.9

أهم التوصيات التي توصدلت إليهدا الدراسدة ضترورة أن تقتوم اإلدارة العليتا لبلتديات محتافظتي
خانيونس ورفح بمراجعة مستمر لنتائج الهندرة ،والعمل على تعزيز روح اابتكار واإلبداع لدى
موظفيها ،والعمل على توفير نظام اتصا بين المستويات اإلدارة يخفف الروتين ويعمل علتى

تسهيل اإلجراءات وتبسيطها.
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 .3دراسة (مطرية )8191 ،بعنوا  :دور تخطيط وتنمية الموارد البشرية في تحسين جودة
الخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم التقني.

هدفت الدراسدة التعدرف إلدى دور تخطتيل وتنميتة المتوارد البشترية فتي تحستين جتودة الختدمات
التعليمية في مؤسسات التعليم التقني.
واعتمددددت الدراسدددة أس تتلوب الم تتنهج الوص تتفي التحليل تتي ،وتك تتون مجتم تتع الد ارس تتة م تتن جمي تتع
م تتوظفي الفئ تتة اإلشت ترافية ف تتي مؤسس تتات التعل تتيم التقن تتي بقط تتاع غت تزة ،والب تتالغ ع تتددهم ()311

موظفا ،وبلغت عينة الدراسة ( )277موظفا ،وتم استخدام ااستبانة كأداة للدراسة.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ توافر أبعاد تخطيل الموارد البشترية

في مؤسسات التعليم التقني جاءت بوزن نسبي ( )%11.9لجميع فقرات أبعاد محور تخطتيل

الموارد البشرية ،وتوافر أبعاد تنميتة المتوارد البشترية فتي مؤسستات التعلتيم التقنتي جتاءت بتوزن
نستتبي ( )%11.1لجميتتع فق ترات أبعتتاد محتتور تنميتتة الم توارد البش ترية ،كمتتا تت توافر أبعتتاد جتتودة

الختتدمات التعليميتتة فتتي مؤسستتات التعلتتيم التقنتتي جتتاءت بتتوزن نستتبي ( )%12.1حيتتث احتتتل
بعتتد الثقتتة الترتيتتب األو بتتوزن نستتبي ( ،)%13.1ومتتن ثتتم تتتاله بعتتد ااستتتجابة بتتوزن نستتبي

( ،)%11.9وبعد الملموسية بوزن نسبي ( ،)%12.7وبعد التعاطف بوزن نستبي ()%12.2
تر بعتتد ااعتماديتتة بتتوزن نستتبي ( ،)%1..9كمتتا توجتتد عالقتتة ذات دالتتة إحصتتائية بتتين
وأخيت ا
دور تخطيل المتوارد البشترية وتحستين جتودة الختدمات التعليميتة فتي مؤسستات التعلتيم التقنتي،
باإلضتتافة توجتتد عالقتتة ذات دالتتة إحصتتائية بتتين دور تنميتتة الم توارد البش ترية وتحستتين جتتودة
الخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم التقني.

أهم التوصيات التي توصدلت إليهدا الدراسدة ضترورة التتزام اإلدارة العليتا فتي مؤسستات التعلتيم
التقنتي بتحقيتتق أهتداف تخطتتيل المتوارد البشترية ،التتتي تتضتمنها خطتتة المتوارد البشترية ،وتقتتديم

الدعم الكامل لها ،باإلضافة إلى التركيز علتى جميتع محتددات الجتودة ،والعمتل علتى تحستينها
وااستفادة منها ،للحكم على مستوى جودة الخدمات التعليمية.
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 .5دراسددة (أبددو عيدددة )8191 ،بعن دوا  :واق د هندسددة العمليددات اإلداريددة وعالقتهددا بجددودة

الخدمات الصحية بمجم الشفاء الطبي.

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع هندسة العمليات اإلدارية وعالقتهتا بجتودة الختدمات الصتحية
بمجمع الشفاء الطبي.
واعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصتفي التحليلتي ،وتكتون مجتمتع الد ارستة متن ( )291متن
مقتتدمي ختتدمات الرعايتتة الصتتحية فتتي مجمتتع الشتتفاء الطبتتي ،وتتتم استتتخدام أستتلوب الحصتتر
الشتتامل ،وبلتتغ عتتدد عينتتة الد ارستتة ( ،)281أي متتا نستتبته ( )%91.85متتن مجتمتتع الد ارستتة،
واستخدمت ااستبانة كأداة للدراسة.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمهتا؛ واقتع هندستة العمليتات اإلداريتة فتي

مجمع الشفاء الطبي جاء بوزن نسبي ( ،)%19.13كمتا أن مستتوى جتودة الختدمات بالقطتاع

الحكت تتومي الفلست تتطيني بمحافظت تتات غ ت تزة جت تتاء بت تتوزن نست تتبي ( ،)%15.9.حيت تتث احتت تتل بعت تتد
التعت تتاطف الترتيت تتب األو بت تتوزن نست تتبي ( ،)%19.2ومت تتن ثت تتم تت تتاله بعت تتد الثقت تتة بت تتوزن نست تتبي

( ،)%17.8وبعت ت تتد ااست ت تتتجابة بت ت تتوزن نست ت تتبي ( ،)%11.5وبعت ت تتد ااعتماديت ت تتة بت ت تتوزن نست ت تتبي
تر بعتتد األشتتياء الملموستتة بتتوزن نستتبي ( ،)%11.99كمتتا أن ا توجتتد فتترو
( )%11.5وأخيت ا

ذات دالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة حتو جتودة الختدمات الصتحية فتي
مجمع الشفاء الطبي تعزى إلى متغيرات( :العمر ،المؤهل العلمتي ،المستمى التوظيفي ،ستنوات

الخدمتتة ،الجتتنس) ،كمتتا توجتتد عالقتتة ذات دالتتة إحصتتائية بتتين متوستتطات أف تراد العينتتة حتتو

واقتتع هندستتة العمليتتات اإلداريتتة وبتتين متوستتطات استتتجابات أف تراد العينتتة حتتو مستتتوى جتتودة

الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي.

أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة تبني مجمتع الشتفاء الطبتي أهتداف عمليتات إداريتة
واضحة ومفهومة ،باإلضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومتات فتي الرقابتة فتي مجمتع الشتفاء

الطبي.
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 .1دراسددة (كسددبة )8195 ،بعندوا  :دور إدارة الهدددم الخددالق فددي تحسددين جددودة الخدددمات
بالقطاع الحكومي الفلسطيني.

هددددفت الدراسدددة التعدددرف إلدددى دور إدارة الهتتدم الختتال فتتي تحستتين جتتودة الختتدمات بالقطتتاع

الحكومي الفلسطيني في قطاع غزة ،والمستاهمة فتي رفتع مستتوى جتودة الختدمات المقدمتة متن
خال تعزيز مفهوم إدارة الهدم الخال لدى العاملين وصناع القرار في هذه الو ازرات.

واعتمدددت الدراسددة أستتلوب المتتنهج الوصتتفي التحليلتتي ،وتكتتون مجتمتتع الد ارستتة متتن ()1138
موظ تتف وموظف تتة مت تن أص تتحاب الوظ تتائف اإلشت ترافية ف تتي و ازرات القط تتاع ااجتم تتاعي والب تتالغ
ع تتددها ( )9و ازرات ،حي تتث ت تتم توزي تتع ( )331اس تتتبانة عل تتى مجتم تتع الد ارس تتة ،وت تتم اس تتترداد

( )311استبانة.

توصلت الدراسدة إلتى مجموعتة متن النتتائج كتان متن أهمهتا؛ واقتع ممارستة إدارة الهتدم الختال

بالقطاع الحكومي الفلسطيني بمحافظات غزة جاء بوزن نستبي ( ،)%59.81كمتا أن مستتوى

جودة الخدمات بالقطاع الحكومي الفلسطيني بمحافظات غزة جتاء بتوزن نستبي (،)%13.53

حيث احتل بعتد األمتان الترتيتب األو بتوزن نستبي ( ،)%15..ومتن ثتم تتاله بعتد ااعتماديتة

بوزن نسبي ( ،)%11..وبعد التعاطف بوزن نسبي ( ،)%13.9وبعد ااستجابة بوزن نسبي

تر بعتتد الجوانتتب الماديتتة الملموستتة بتتوزن نستتبي ( ،)%12.2كمتتا أن هنتتا
( )%13.8وأخيت ا

عالق تتة طردي تتة إيجابيت تة ب تتين إدارة اله تتدم الخ تتال وب تتين تحس تتين ج تتودة الخ تتدمات ف تتي القط تتاع

الحكومي الفلسطيني ،توجتد فترو ذات دالتة إحصتائية بتين متوستطات استتجابات المبحتوثين

حتتو مستتتوى جتتودة الختتدمات تعتتزى لكتتل متتن المتغي ترات اآلتيتتة( :ستتنوات الخدمتتة ،المستتمى
الوظيفي).
أهم التوصيات التدي توصدلت إليهدا الدراسدة تطويتع البيئتة الداخليتة متن قبتل اإلدارة العليتا متن
أجل خلق مناخ ابداعي ،باإلضتافة إلتى تعزيتز الجانتب التكنولتوجي بشتكل فعتا وتفعيتل قواعتد
البيانات لتكون أحد أدوات التغيير التنظيمي.
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 .1دراسدددة (أبدددو عدددودة )8195 ،بعندددوا  :واقددد التسدددويق الدددداخلي فدددي شدددروة التصدددالت
الخلوية الفلسطينية (جوال) وأثر على جودة الخدمات المقدمة -قطاع غزة.

هدفت الدراسة التعرف إلدى واقتع التستويق التداخلي فتي شتركة ااتصتاات الخلويتة الفلستطينية
(جوا ) وأثره على جودة الخدمات المقدمة -قطاع غزة.
اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي لتقيتيم اختيتار فرضتيات الد ارستة ،وقتد تتم
جمع البيانات متن ختال استتبانتين األولتى صتممت لقيتا

واقتع التستويق التداخلي فتي شتركة

جتوا متن وجهتة نظتر العتاملين ،وقتد جمتع الباحتث عينتة عشتوائية بلغتت ( )1.استتبانة متن
موظفي معارض الشركة في قطاع غزة ،والثانية صممت لقيا

درجة توقعات الزبائن لجودة

الختدمات المقدمتة ،حيتث بلتغ مجتمتع الد ارستة حتوالي ( )700000مشتتر  ،واستتخدم الباحتث

طريقة العينة العشوائية ،حيث تم توزيع ) (550استبانة على عينة الد ارستة وقتد تتم الحصتو
على ( )113استبانة صالحة بنسبة استراد (.)%81.2

توصدلت الدراسدة إلتى مجموعتة متن النتتائج كتان متن أهمهتا؛ أن شتركة جتوا تتبنتى سياستات
التستويق التداخلي ،وقتد أشتارت نتتائج الد ارستة إلتى أن الشتركة تعطتي أهميتة نستبية أكبتر لبعتد
التسويق الداخلي" طريقتة تعيتين العتاملين" ويليته األبعتاد التاليتة علتى الترتيتب (التتدريب ،نشتر
المعلومات التسويقية ،الدعم اإلداري ،نظم الحوافز والمكافآت).
كمتا أشتارت نتتائج الد ارستة إلتى الخدمتة المقدمتة للزبتائن كانتت بتوزن نستبي ( ،)%73.8حيتث
إن الزبتائن يعطتون أهميتة نستبية أكبتر لبعتد الجوانتب الملموستة وبتوزن نستبي ( )%82ويليته

األبعاد التالية على الترتيب :الثقة والمصداقية وبوزن نسبي ( ،)%78ااستجابة وبوزن نسبي

( ،)%73ااعتماديتتة وبتتوزن نستتبي ( ،)%72التعتتاطف وبتتوزن نستتبي ( ،)%11كمتتا توصتتلت
الدراسة إلى وجود أثر لسياسات التسويق الداخلي على جودة الخدمات المقدمة ،حيث تساهم

أبعتاد بترامج التستويق التداخلي فتي تحستين وتطتوير مهتارات وكفتاءات العتاملين والتذي بتدوره
يساعد في تقديم خدمات ذات جودة عالية للزبائن.
أهدم التوصديات التدي توصدلت إليهدا الدراسدة العمتل علتى تعزيتز مفتاهيم التستويق التداخلي

وخاصة بعدي الحوافز والمكافآت والتدعم اإلداري لتيمكن العتاملين متن تقتديم الختدمات بشتكل

أسرع وبطريقة تالئم الزبون أكثر ،كما علتى إدارة الشتركة تتدريب العتاملين علتى كيفيتة تعزيتز
بعد التعاطف للمساهمة في زيادة جودة الخدمات المقدمة.
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 .2دراسددة (الغربدداوي )8193 ،بعندوا  :دور اللتدزام التنظيمددي فددي تحسددين جددودة الخدمددة:
دراسة على الشق المدني في وزارة الداخلية واألمن الوطني – قطاع غزة.

هدددفت الدراسددة التعددرف إلددى دور االتتزام التنظيمتتي فتتي تحستتين جتتودة الختتدمات التتتي يقتتدمها
العاملين في الشق المدني بو ازرة الداخلية واألمن الوطني للمواطنين في محافظات قطاع غزة.
واعتمددددت الدراسدددة أس تتلوب الم تتنهج الوص تتفي التحليل تتي ،وتك تتون عين تتة الد ارس تتة م تتن مق تتديمي
الخت تتدمات العت تتاملين بت تتالو ازرة ،والبت تتالغ عت تتددهم ( )333موظف ت تا وموظفت تتة ،وتت تتم توزيت تتع ()1..
استبانة ،واسترداد ( )277استبانة ،بنسبة استرداد (.)%88.5
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ مستوى جودة الخدمات التي تقدمها
و ازرة الداخلية الشق المدني جاء بوزن نسبي ( ،)%77.9حيث احتل بعتد ااعتماديتة الترتيتب

األو بتتوزن نستتبي ( ،)%81.1ومتتن ثتتم تتتاله بعتتد ااستتتجابة بتتوزن نستتبي ( ،)%82.3وبعتتد
تر بعتتد العناصتتر
التعتتاطف بتتوزن نستتبي ( ،)%82.3وبعتتد الثقتتة بتتوزن نستتبي ( )%8..1وأخيت ا

الملموسة بوزن نسبي ( ،)%13.7كمتا توجتد عالقتة طرديتة ذات دالتة إحصتائية بتين االتتزام
وتحسين الخدمة المقدمة.
أهددم التوصدديات التددي توصددلت إليهددا الدراسددة ااهتمتتام بإدختتا نظريتتة االت تزام التنظيمتتي فتتي

التتو ازرة لتعزيتتز االت تزام لتتدى العتتاملين بهتتا لمتتا لتته أهميتتة بالغتتة ستتتنعكس علتتى مستتتوى جتتودة
الخدمات التي تقدمها الو ازرة والتي تحتاج لتوفير انتماء عالي ومتواصل لدى أفردها.
 .1دراسددة (جددودة )8193 ،بعن دوا  :دور تقيدديم أداء الم دوارد البشددرية فددي تحسددين جددودة
خدمات بلديات قطاع غزة :دراسة حالة بلديات محافظة شمال قطاع غزة.

هدفت الدراسة التعرف إلى دور تقييم أداء الموارد البشرية في تحسين جودة الخدمات المقدمة
متتن بلتتديات محافظتتة شتتما قطتتاع غتزة ،والمتمثلتتة فتتي :بلديتتة جباليتتا النزلتتة ،بلديتتة بيتتت اهيتتا،
بلدية بيت حانون ،وبلدية أم النصر.

واعتمددددت الدراسدددة أس تتلوب الم تتنهج الوص تتفي التحليل تتي ،وتك تتون مجتم تتع الد ارس تتة م تتن جمي تتع
العاملين في البلديات األربعة ،والبالغ عددهم ( )183موظفتا وموظفتة ،وتكونتت عينتة الد ارستة

من ( )212موظفا وموظفة.
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توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ مستوى جودة الخدمات التي تقدمها
البلتتديات فتتي محافظتتة الشتتما

جتتاءت بتتوزن نستتبي ( ،)%73.8حيتتث احتتتل بعتتد التعتتاطف

الترتيب األو بوزن نسبي ( ،)%71.5ومن ثم تاله بعد ااعتمادية بتوزن نستبي (،)%75.3

تر بع تتد
وبع تتد ااس تتتجابة ب تتوزن نس تتبي ( ،)%71.8وبع تتد الثق تتة ب تتوزن نس تتبي ( )%71.7وأخي ت ا

العناصر المادية الملموسة بوزن نسبي ( ،)%11.5كما ا توجتد عالقتة ذات دالتة إحصتائية
ب تتين متوس تتطات إجاب تتات المبح تتوثين تع تتزى لمتغيت ترات (اس تتم البلدي تتة ،الج تتنس ،الفئ تتة العمري تتة،

المؤهل العلمي ،الرتبة الوظيفية ،سنوات الخدمة).
أهددم التوصدديات التددي توصددلت إليهددا الدراسددة أن يكتتون هنتتا دعتتم حكتتومي مستتتمر للبلتتديات
خاصة في الظروف الحالية لسكان قطاع غزة ،باإلضتافة أن تعيتد البلتديات النظتر فتي نمتاذج
تقييم أداء العاملين وكيفية إدارة نتائج التغذية الراجعة.
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دراسدددة (الفددد ار والعوضدددي )8194 ،بعندددوا  :قيددداس جدددودة الخددددمات التدددي تقددددمها

الجامعات الفلسطينية في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة.

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع جودة الخدمات التتي تقتدمها الجامعتات الفلستطينية فتي ضتوء
المتغيرات العالمية المثاصرة من وجهة نظر الطلبة.
واعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصتفي التحليلتي ،وتكتون مجتمتع الد ارستة متن جميتع طلبتة
الجامعة القد

المفتوحة بفروعها ،وتكونت عينة الدراسة من ( )318طالبا وطالبة.

توصلت الدراسة إلى مجموعة متن النتتائج كتان متن أهمهتا؛ درجتة تقتدير طلبتة الجامعتة لجتودة
عناصتتر الختتدمات المقدمتتة فتتي ضتتوء المتغي ترات العالميتتة المعاص ترة متتن وجهتتة نظتترهم علتتى

مجاات المقيا

جتاءت بتوزن نستبي ( ،)%57.9حيتث احتتل بعتد ااعتماديتة الترتيتب األو

بوزن نسبي ( ،)%11.1ومن ثم تاله بعد الثقة بوزن نسبي ( ،)%59.8وبعد التعاطف بوزن

تر بعتتد ااستتتجابة بتتوزن نستتبي ( ،)%52.1كمتتا ا توجتتد عالقتتة ذات
نستتبي ( ،)%51.9وأخيت ا

دالتتة إحصتتائية بتتين متوستتطات تقتتدير طلبتتة الجامعتتة لجتتودة عناصتتر الخدمتتة المقدمتتة تعتتزى
لمتغيرات (الجنس ،المستوى الدراسي ،فروع جامعة القد

المفتوحة).

أهم التوصيات التي توصلت إليهدا الدراسدة التركيتز علتى مجتاات الخدمتة ومتا تتضتمنها متن

عناصر مختلفة ،والتتي أظهترت الطلبتة مستتوى متتدني فتي مستتوى الخدمتة فيهتا وبخاصتة فتي
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المجتتاات الماديتتة ،ااعتماديتتة وإعتتادة النظتتر فيهتتا متتن أجتتل تجويتتد مستتتوى الختتدمات المقدمتتة

للطلبة في هذه المجاات وعناصرها.
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دراسة (مصلح )8199 ،بعندوا  :قيداس جدودة الخددمات مدن وجهدة نظدر العداملين

والمرضى في المستشفيات العاملة في مدينة قلقيلية.

هددددفت الدراسدددة التعدددرف إلدددى مس تتتوى ج تتودة الخ تتدمات الفعلي تتة المدرك تتة م تتن قب تتل الع تتاملين
والمرضى في المستشفيات العاملة فى مدينة قلقيلية.
واعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلتي لتقيتيم اختيتار فرضتيات الد ارستة ،وتكتون
مجتمتتع الد ارستتة متتن العتتاملين والمرضتتى لكتتل متتن مستشتتفى درويتتش ن ت از الحكتتومي ومستشتتي

وكالت تتة الغت تتوو الدوليت تتة (األنت تتروا) ،واشت تتتملت عينت تتة الد ارست تتة علت تتى ( )211موظفت تتا ومريض ت تا،

واستخدم ااستبانة كأداة لجمع البيانات.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان متن أهمهتا؛ أن مستتوى جتودة الختدمات الفعليتة

والمدرك تتة م تتن قب تتل الع تتاملين والمرض تتى ج تتاءت ب تتوزن نس تتبي ( ،)%71.1حي تتث احت تتل بع تتد

ااعتمادي تتة الترتي تتب األو ب تتوزن نس تتبي ( ،)%78.1وم تتن ث تتم ت تتاله بع تتد الثق تتة ب تتوزن نس تتبي

( ،)%77.1وبع ت ت تتد التع ت ت تتاطف ب ت ت تتوزن نس ت ت تتبي ( ،)%71.8وبع ت ت تتد الملموس ت ت تتية ب ت ت تتوزن نس ت ت تتبي
تر بع تتد ااس تتتجابة ب تتوزن نس تتبي ( ،)%71.1كم تتا توج تتد ف تترو ذات دال تتة
( )%71...وأخي ت ا
إحص تتائية عل تتى المج تتاات اآلتي تتة( :ق تتوة ااس تتتجابة ،األم تتن والثق تتة ،التع تتاطف) تع تتزى لمتغي تتر
الجنس وكانت لصالح الذكور.
أهم التوصيات التي توصدلت إليهدا الدراسدة العمتل علتى تتوفير مستتلزمات المستشتفيات ستواء
كتتان ذلتتَ متتن األجهتزة أو متتن المعتتدات الحديثتتة ،باإلضتتافة إلتتى تتتوفير دورات تدريبيتتة مالئمتتة
للعاملين كل في مجاله من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة.
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ب .الدراسات العربية:

 .9دراسة (سند )8195 ،بعنوا  :أثدر جدودة خددمات البندك العربدي اإلسدالمي الددولي علدى
رضا الزبائن ،دراسة حالة :البنك العربي اإلسالمي الدولي فرع جامعة الزرقاء.
هددددفت الدراسدددة التعدددرف إلدددى قيتتا

مستتتوى رضتتا العتتاملين فتتي جامعتتة الزرقتتاء عتتن ج تتودة

الختتدمات التتتي يقتتدمها البنتتَ العربتتي اإلستتالمي التتدولي فتترع جامعتتة الزرقتتاء ،وذلتتَ متتن ختتال

التعت تترف إلت تتى دور س ت تتمات جت تتودة الخت تتدمات (الملوس ت تتية ،والموثوقيت تتة ،ااست تتتجابة ،الض ت تتمان،
والتعاطف) في تحقيق رضا الزبائن.
واعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي لتقييم اختيار فرضيات الدراسة ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )7.من العاملين في الجامعة واستخدم ااستبانة كأداة لجمع البيانات.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان متن أهمهتا؛ أن مستتوى جتودة الختدمات الفعليتة

والمدركة من قبل العاملين جاءت بوزن نسبي ( ،)%8..5حيث احتل بعد الملموسية الترتيب

األو بتتوزن نستتبي ( ،)%%81..ومتتن ثتتم تتتاله بعتتد الضتتمان بتتوزن نستتبي ( ،)%82.1وبعتتد
تر بعت تتد
الموثوقيت تتة بت تتوزن نست تتبي ( ،)%8..1وبعت تتد ااست تتتجابة بت تتوزن نست تتبي ( )%79.8وأخيت ت ا
التع تتاطف ب تتوزن نس تتبي ( ،)%78.8كم تتا توج تتد ف تترو ذات دال تتة إحص تتائية عل تتى المج تتاات
اآلتية( :قوة ااستجابة ،األمن والثقة ،التعاطف) تعزى لمتغير الجنس وكانت لصالح الذكور.

أهددم التوصدديات التددي توصددلت إليهددا الدراسدة ضتترورة تعزيتتز اهتمتتام إدارة البنتتَ لستتمات جتتودة

الخ تتدمات م تتن خ تتال توظي تتف تكنولوجي تتا المعلوم تتات وااتص تتاات ف تتي إنج تتاز أنش تتطة البن تتَ،

وضتترورة اهتمتتام البنتتَ العربتتي اإلستتالمي التتدولي فتترع جامعتتة الزرقتتاء بستتمة تعتتاطف متتوظفي

تر لحصتتو ستتمة (التعتتاطف) كإحتتدى ستتمات جتتودة الختتدمات
البنتتَ متتع منتستتبي الجامعتتة ،نظت ا
التي يقدمها البنَ على المرتبة األخيرة في سلم تقييم أفراد عينة الدراسة.
 .8دراسة (بن خدومة )8194 ،بعنوا  :قيداس جدودة الخددمات المصدرفية مدن وجهدة نظدر
العمالء :دراسة ميدنية للبنوك .BNA – BDL – CPA - CENP

هدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين جودة الخدمات المقدمة من طرف البنو ( – BNA
 ) BDL – CPA - CENPورضتا العمتالء وكتذلَ التعترف إلتى تقيتيم العمتالء للختدمات
المقدمة لهم فعليتا ،وكتذلَ معرفتة متدى تتأثير محتددات جتودة الخدمتة المصترفية علتى توقعتات

العمالء.
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اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي لتقييم اختيتار فرضتيات الد ارستة ،وتكونتت
عينة الدراسة من عمالء البنو بمنطقة هرقلة ،والبالغ عددهم ( )11عميل.
توصدددلت الدراسدددة إل تتى مجموع تتة م تتن النت تتائج ك تتان م تتن أهمه تتا؛ أن مس تتتوى ج تتودة الخ تتدمات

المصرفية المقدمة الفعلية جاءت بوزن نسبي ( ،)%51.3حيث احتل بعتد الجوانتب الملموستة
الترتيتتب األو بتتوزن نستتبي ( ،)%13..ومتتن ثتتم تتتاله بعتتد األمتتان بتتوزن نستتبي (،)%11.9

تر بعتد
وبعد التعاطف بوزن نستبي ( ،)%53..وبعتد ااعتماديتة بتوزن نستبي ( )%51.1وأخي ا

ااس ت تتتجابة ب ت تتوزن نس ت تتبي ( ،)%52.8كم ت تتا ا توج ت تتد عالق ت تتة ذات دال ت تتة إحص ت تتائية للج ت تتودة

المدركةمن قبل العمالء تعود للمتغيترات الديمغرافيتة (الجتنس ،العمتر ،المستتوى الد ارستي ،عتدد

سنوات التعامل مع البنَ ،اسم البنَ).

أهم التوصيات التدي توصدلت إليهدا الدراسدة ضترورة أن تعمتل البنتو فتي منطقتة هرقلتة علتى
تحسين وتطوير خدماتها للوصو إلى توقعات عمالئهتا ممتا يضتمن استتمرار تعامتل عمالئهتا
وبالتالي تعزيز موقع تنافسي عن طريق تقديم خدمات تتميز بالجودة العالية ،مع ضرورة أختد
توقعات العمالء وتطلعاتهم بااعتبار عند تقتديم الختدمات أو وضتع المعتايير لتقتديم الختدمات

المصرفية ،وذلَ للعمل على تلبية حاجيات العمالء بما يتفق مع توقعاتهم.

 .4دراسة (سيف )8194 ،بعندوا  :أثدر تطبيدق أبعداد جدودة الخددمات فدي نتدائج المرضدى:
دراسة ميدانية على مراكز الرعاية الصحية األولية في األرد .
هدفت الدراسة التعرف إلى أهمية الخدمات الصحية المقدمة فتي الم اركتز الصتحية األوليتة فتي
األردن ،وأجريت الدراسة في المختبرات المركزية التابعة لو ازرة الصحة األردنية.
اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي لتقييم اختيتار فرضتيات الد ارستة ،وتكونتت
عينة الدراسة من ( )31.مريضا ومريضة ،تم استخدم ااستبانة كأداة لجمع البيانات.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ أن مستوى جودة الخدمات الصحية

فتتي م اركتتز الرعايتتة الصتتحية األوليتتة جتتاءت بتتوزن نستتبي ( ،)%11.1حيتتث احتتتل بعتتد التوكيتتد
الترتيتتب األو بتتوزن نستتبي ( ،)%%71..ومتتن ثتتم تتتاله بعتتد المتتادي والملمتتو

بتتوزن نستتبي

( ،)%18.8وبعد ااستجابة بوزن نسبي ( ،)%11.1وبعد التعاطف بوزن نستبي ()%13.1
تر بعتتد ااعتمتتاد بتتوزن نستتبي ( ،)%19.1كمتتا ا توجتتد فتترو ذات دالتتة إحصتتائية علتتى
وأخيت ا
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المجاات اآلتية( :التوكيد ،المادي والملمو  ،ااستجابة ،التعتاطف ،ااعتمتاد) تعتزى لمتغيتر

الجنس.

أهددم التوصدديات التددي توصددلت إليهددا الدراسددة االتتزام بتطبيتتق أبعتتاد جتتودة الختتدمات كأستتلوب

إداري متطتتور بتتدا متتن األستتاليب التقليديتتة لتتإلدارة متتن أجتتل الوصتتو إلتتى نتتتائج مرغوبتتة فتتي
جميع مستويات النشاط في المركز الصحي.

 .3دراسة (الزعبي وأبو الغنم )8198 ،بعنوا  :أثر وفائف إدارة المعرفة في مستوى جودة

الخدمات المقدمة من سدلطة الميداه وشدروة الكهربداء األردنيدة مدن وجهدة نظدر العداملين :
دارسه ميدانيه على محافظات جنوب األرد .

هدفت الدراسة التعرف الي أثر وظائف إدارة المعرفة في مستوى جودة الخدمات المقدمة من
سلطة المياه وشركة الكهرباء األردنية من وجهة نظر العاملين في محافظات جنوب األردن.
اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصتفي التحليلتي ،حيتث تكتون مجتمتع الد ارستة متن جميتع
العاملين في شركة الكهرباء وسلطة المياه في محافظات الجنوب ،إذ تم اختيار عينة عشوائية
طبقيتة بنستبة ( )%1.متن مجتمتع الد ارستة  .كمتا تتم تطتوير استتبانة تضتمنت ( )59فقترة،

وزعت على) (532عامال وعامله مّثلوا جميع مفردات العينتة ،استترجع منهتا ) (420استتبانة

صتالحة للتحليتل ،شتكلت متا نستبته ( )%32.1متن مجتمتع الد ارستة الكلتي و( )%78.9متن
عينة الدراسة.

توصددلت الدراسددة إلتتى مجموعتتة متتن النتتتائج كتتان متتن أهمهتتا؛ أن مستتتوى الخدمتتة المقدمتتة كتتان

بتوزن نستبي ( ،)%71.1حيتث إن أفتراد العينتة يعطتون أهميتة نستبية أكبتر لبعتد األمتان بتوزن

نسبي ( ،)%75ويليه بعد ااعتمادية بوزن نسبي ( ،)%71.8ومن ثتم بعتد ااستتجابة بتوزن
تر بعتد الجوانتب الملموستة
نسبي ( ،)%71.1ومن ثم بعد التعاطف بوزن نستبي ( )%71وأخي ا
أثر داا إحصائيا لوظائف إدارة المعرفتة (ابتكتار المعرفتة،
ا
بوزن نسبي ( ،)%73.1وأن هنا

واكتستتاب المعرفتتة ،وتنظتتيم المعرفتتة ،وتوزيتتع المعرفتتة ،واستتتخدام المعرفتتة) فتتي مستتتوى جتتودة
الختدمات (الجوانتب الملموستتة ،وااعتماديتة ،وااستتتجابة ،واألمتان ،التعتتاطف) ،باإلضتافة إلتتى
وجود فرو ذات دالة إحصائية آلراء العاملين نحو مدى تطبيق وظائف إدارة المعرفة تعتزى

للمتغترات الديمغرافية (النوع ااجتماعي ،العمر ،الخبرة ،المستوى الوظيفي ،المؤهتل العلمتي)،
ووجود فرو ذات دالتة إحصتائية آلراء العتاملين نحتو مستتوى جتودة الختدمات المقدمتة تعتزى
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للمتغتتت ترات الديمغرافي ت تتة ( الن ت تتوع ااجتم ت تتاعي ،العم ت تتر ،الخبت ت ترة ،المس ت تتتوى ال ت تتوظيفي ،المؤه ت تتل

العلمي).

أهم التوصيات التي توصلت إليهدا الدراسدة ضترورة تبنتي فلستفة إداريتة تهتتم بثقافتة المعرفتة،
والبترامج التدريبيتة ،والبنيتة التحتيتة اإللكترونيتة ،وأستاليب إداريتة متن شتأنها ااهتمتام بتالتعليم

العالي والتطوير الذاتي وتعيين ذوي الخبرات في اإلدارات العليا ،لما لها متن دور فتي تعزيتز
تراكم المعرفة وتحسين مستوى الخدمات.

 .5دراسدددة ( يددداب )8198 ،بعندددوا  :قيددداس أبعددداد جدددودة الخددددمات الطبيدددة المقدمدددة فدددي
المستشفيات الحكومية األردنية من منظور المرضى والموففين.
هدددفت الدراسددة التعددرف إلددى قيتتا

أبعتتاد جتتودة الختتدمات الطبيتتة المقدمتتة فتتي المستشتتفيات

الحكومية األردنية من منظور المرضى والموظفين.
اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصتفي التحليلتي ،حيتث تكتون مجتمتع الد ارستة متن جميتع
العتتاملين

المستش تتيات التابع تتة ل تتو ازرة الص تتحة وع تتددها ( )3.مستش تتفى موزع تتة ف تتي مختل تتف

محافظتتات األردن اإلثنتتى عشتتر ،وتكونتتت عينتتة الد ارستتة ( )3..متتن المرضتتى ،و( )15.متتن

الموظفين ،تم استخدم ااستبانة كأداة لجمع البيانات.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ أن توافر أبعاد الخدمة المقدمتة متن

وجهة نظر المرضى والموظفين في المستشفيات كان بوزن نسبي ( ،)%18.2حيتث إن أفتراد

العينة يعطون أهمية نسبية أكبر لبعد الملموسية بوزن نسبي ( ،)%75..ويليه بعد ااعتماد

بوزن نسبي ( ،)%71.1ومن ثتم بعتد الضتمان (الثقتة) بتوزن نستبي ( ،)%73..ومتن تتم بعتد

تر بع تتد ااستتتجابة ب تتوزن نستتبي ( ،)%15.1وكم تتا ا
التعتتاطف بتتوزن نس تتبي ( )%71.1وأخيت ا
توجد أي فرو في تقييم المرضى ألبعاد الجودة تعزى ألي من المتغيرات الديمغرافية.

أهددم التوصدديات التددي توص دلت إليهددا الدراسددة ضتترورة الت تزام إدارة المستشتتفى بتقتتديم وتبستتيل
اإلج تراءات لتقتتديم الختتدمات الطبيتتة ،استتتحداو وحتتدة اداريتتة تعنتتي بتتالجودة وأبعادهتتا وتتتوفير
الح توافز والتتدورات التدريبيتتة للعتتاملين ،وتتتوفير قاعتتات انتظتتار للمرضتتى متتع استتتحداو أنظمتتة

للمواعيد المسبقة ،وإبالغ المرضى بذلَ.
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 .1دراسددة (بلحسددن )8199 ،بعن دوا  :تددأثير جددودة الخدددمات علددى تحقيددق رضددا الزبددو :
دراسة حالة مؤسسة موبيلي

– ووالة ورقلة.

هدفت الدراسة التعدرف إلدى تتأثير جتودة الختدمات علتى تحقيتق رضتا الزبتون ،باإلضتافة إلتى
التطر لقيا

رضا الزبتون لمعرفتة درجتة رضتا الزبتائن عتن الختدمات التتي تقتدمها المؤسستة

متن أجتل إيجتاد أستاليب كفيلتة لتحستين جتودة الختدمات ،متن مؤسستة ااتصتاات الج ازئتر

متوبليس بورقلتة بتحتدد متدى تتأثري جتودة الختدمات التتي تقتدمها مؤسستة متوبليس علتى رضتا
الزبائن.

اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصتفي التحليلتي ،حيتث تكتون مجتمتع الد ارستة متن جميتع
العاملين في مؤسسة ااتصاات الجزائر موبليس بورقلة ،إذ تم اختيار عينتة عشتوائية طبقيتة
من خال توزيع ( )22.استبانة ،واعتماد ( )2.2استبانة ،بنسبة استرداد (.)%92.8

توصددلت الدراسددة إلتتى مجموعتتة متتن النتتتائج كتان متتن أهمهتتا؛ أن مستتتوى الخدمتتة المقدمتتة لتتدى

مؤسستتة ااتصتتالت الج ازئتتر متتوبليس كتتان بتتوزن نستتبي ( ،)%71.1حيتتث إن أف تراد العينتتة

يعطتون أهميتة نستبية أكبتر لبعتد العاطفتة بتوزن نستبي ( ،)%7..1ويليته بعتد الملموستية بتوزن
نستبي ( ،)%19ومتن ثتتم بعتد األمتان بتتوزن نستبي ( ،)%18.1ومتن ثتتم بعتد ااعتماديتة بتتوزن

أخير بعد ااستجابة بوزن نسبي (.)%58.1
نسبي ( )%58.8و ا

أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ضرورة وضع استراتيجية تستويقية بااعتمتاد علتى

معتتايير الجتتودة ،والستترعة فتتي تقتتديم الختتدمات والتترد علتتى شتتكاوى الزبتتائن ،وااهتمتتام بجانتتب
ااعتمادية وااستجابة بشكل أكثر ،لكونهما يؤثران على جودة خدمة المؤسسة.
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ج .الدراسات األجنبية

 .9دراسددة ( )Enayati et al,2013بعن دوا  :قيدداس جددودة الخدمددة فددي بجامعددة آزاد
اإلسالمية بمازند ار باستخدام نمو ج الفجوة.

Measuring service Quality of Islamic Azad University of
Mazandaran using Servqual Model.
هددددفت الدراسدددة التعدددرف إلدددى تقيتتيم جتتودة الختتدمات المقدمتتة لطتتالب جامعتتة آزاد اإلستتالمية
بمنطقة مازندران بجمهورية إيران.
اعتمدددت الدراسددة أستتلوب المتتنهج الوصتتفي التحليلتتي ،حيتتث تكتتون عينتتة الد ارستتة متتن جميتتع
ط تتالب جامع تتة آزاد اإلس تتالمية بمازن تتدران ،وأخ تتذت عين تتة بطريق تتة العين تتات العشت توائية الطبقي تتة

والبتتالغ عتتددهم ( )373طالبتتا ،وتتتم استتتخدام العديتتد متتن األستتاليب اإلحصتتائية للوصتتو إلتتى

النتائج .

توصددلت الدراسددة إلتتى مجموعتتة متتن النتتتائج كتتان متتن أهمهتتا؛ أن مستتتوى الختتدمات المقدمتتة

لطتالب جامعتة آزاد ااستالمية كتان بتوزن نستبي ( ،)%5..9حيتث إن أفتراد العينتة يعطتون

أهمية نسبية أكبتر لبعتد الملموستية بتوزن نستبي ( ،)%51.1ويليته بعتد ااستتجابة بتوزن نستبي

( ،)%51.1ومن ثم بعد الموقوقية بوزن نسبي ( ،)%52..ومن ثم بعتد التوكيتد بتوزن نستبي
تر بعت تتد التعت تتاطف بت تتوزن نست تتبي ( ،)%18..كمت تتا توجت تتد فت تترو ذات دالت تتة
( )%19..وأخيت ت ا
إحصتتائية بتتين توقعتتات الطتتالب والتصتتورات فتتي جميتتع األبعتتاد الخمستتة للجتتودة والخدمتتة فتتي
جميع األبعاد ،وأن أعلى وأقل مستوى لجودة الخدمة يعزى للملموسية والتعاطف على التوالي.

أهم التوصيات التي توصلت إليهدا الدراسدة ضترورة استتحداو وصتيانة المعتدات فتي الجامعتة
والحفتتاظ علتتى المظهتتر المناستتب والالئتتق للمتتوظفين والعتتاملين لتقتتديم ختتدمات بشتتكل مناستتب
ومتتنحهم التمكتتين متتن أجتتل حتتل مشتتاكل الطتتالب ،وأيضتتا تعزيتتز الستتلو التنظيمتتي والعالقتتات

اإلنسانية واحترام العمالء(الطالب).
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 .8دراسة ( )Kansal,2012بعنوا  :جودة أداء الخدمدة واللتدزام التنظيمدي لددى مدوففي
التواص م العمالء في مراكز التصال الهندية.

Service performance quality and organizational commitment of
customer contact employees in India call centers.

هدفت الدراسة التعرف إلدى العالقتة متا بتين االتتزام التنظيمتي بمتغي ارتته المختلفتة لتدى مقتدمي
الخدمات للعمالء في مراكز ااتصا الهندية وجودة تلَ الخدمات.
اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي لتقييم اختيتار فرضتيات الد ارستة ،وتكونتت
عينة الدراسة من ( )25.عميال و( )25.موظفا يقدم الخدمات في أربعة مراكز اتصا .
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ أن مستوى جودة الختدمات المقدمتة

جاءت بوزن نسبي ( ،)%77.1كما يوجد ارتباط ما بين االتزام التنظيمي وجودة الخدمتة فتي
الشتتركات المقدمتتة لختتدمات ااتصتتاات ،باإلضتتافة إلتتى وجتتود عالقتتة بتتين جتتودة أداء الخدمتتة

وبعد االتزام المعياري.

أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة تطتوير استتراتيجيات المتوارد البشترية بمتا يستتهدف

االتزام المعياري لدى الموظفين ااصغر سنا واألكثر تعليما.

 .3دراسددة ( )Gautama,2011بعندوا  :دراسددة تطبيقيددة علددى إدراك العمددالء حددول جددودة
الخدمات المقدمة من قب قطاع البنوك الخاصة والعامة .
An Empirical Investigation of Perceptions customers About
Quality of Services Offered by Public and Private Sector Banks
هدددفت الدراسددة التعددرف إلددى مقارنتتة وتحليتتل وإد ار جتتودة خدمتتة العمتتالء عتتن القطتتاع العتتام
وبنو القطاع الخاص ،كما تسعى الدراسة إلى العثور علتى أبعتاد جتودة الخدمتة ذات العالقتة

بتوسيع نطا الصناعة المصرفية الهندية.

اعتمدت الدراسدة أستلوب المتنهج الوصتفي التحليلتي لتقيتيم اختيتار فرضتيات الد ارستة ،وتكتون
مجتمت تتع الد ارست تتة مت تتن جميت تتع عمت تتالء البنت تتو العامت تتة والخاصت تتة فت تتي مدينت تتة ده ت ترادون بوايت تتة
أتراكاهاند ،وتكونت عينة الدراسة من ( )135عميال.
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توصددلت الدراسددة إلتتى مجموعتتة متتن النتتتائج كتتان متتن أهمهتتا؛ أن مستتتوى جتتودة الختتدمات التتتي

تقدمها القطاع العام عالية بالمقارنة بقطاع البنو الخاصة وبوزن نسبي (.)%72.1

أهددم التوصدديات التددي توصددلت إليهددا الدراسددة علتتى البنتتو الهنديتتة الخاصتتة بتتأن تكتتون أكثتتر
تار وابتتداعا متتن ختتال تقتتديم عتتروض مص ترفية منافستتة للعمتتالء حتتتى تزيتتد متتن حصتتتها
ابتكت ا
الس تتوقية كم تتا أن عل تتى البن تتو العام تتة تكت تريس د ارس تتة أبع تتاد ج تتودة الخدم تتة ل تتديها بم تتا ي تتدعم
استراتيجيتها التنافسية.

 .3دراسة ( )Ismail and Abiddin ,2009بعنوا  :الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات
الطالب أثناء التخرج في جامعة ماليزيا.

service attributes of Gradute Research Students Needs In
Malaysian University

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى احتياجات الطتالب فتي جانتب المعلومتات والختدمات أثنتاء
التخرج في الجامعة.
اعتمدت الدراسدة أستلوب المتنهج الوصتفي التحليلتي لتقيتيم اختيتار فرضتيات الد ارستة ،وتكتون
مجتمتتع الد ارستتة متتن ( )3513طالبتتا وطالبتتة ،حيتتث تكونتتت عينتتة الد ارستتة متتن ( )312طالبتتا،
ونفذ منها ( )281استبانة ثم استخدام ااستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان متن أهمهتا؛ أن مستتوى جتودة الختدمات جتاءت

بتتوزن نستتبي ( ،)%18.3كمتتا أن هنتتا فجتتوة بيتتتن توقعتتات الطتتالب للختتدمات المتوقعتتة وبتتين

الخدمات المقدمة والتي يدركها الطالب.
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جدول ( )3ملخص نتائج الدراسات السابقة حول الخدمة المقدمة
#

الدراسة

السنة

.2

براهمة

1.28

19.8

.1

غانم

1.27

18.5

17..

.3

األخر

1.27

71.1

72.7

7..1

.1

مطرية

1.21

1..9

11.9

13.1

12.2

.5

أبو عيدة

1.21

11.5

11.5

17.8

11.5

%15.9

.1

كسبة

1.25

11..

13.8

15..

13.9

%13.5

.7

أبو عودة

1.25

72..

73..

78..

11..

%73.8

.8

الغرباوي

1.21

81.1

82.3

8..1

82.3

%77.9

.9

جودة

1.21

75.3

71.8

71.7

71.5

%73.8

.2.

الف ار والعوضي

1.23

11.1

52.1

59.8

51.9

%57.9

.22

مصلح

1.22

78.1

71.1

77.1

71.8

%71.1

.21

سند

1.25

82.1

79.8

8..1

78.8

%8..5

.23

خدومة

1.23

51.1

52.8

11.9

53..

%51.3

.21

سيف

1.23

19.1

11.1

71..

13.1

%11.1

.25

الزعبي وأبو الغنم

1.21

71.8

71.1

75..

71..

%71.1

.21

ذياب

1.21

71.1

15.1

73..

71.1

%18.2

.27

بلحسن

1.22

58.8

58.1

18.1

7..1

%71.1

.28

Enayati et al

1.23

19..

51.1

52..

18..

%5..9

.29

Kansal

1.21

-

-

-

-

%77.1

.1.

Gautama

1.22

-

-

-

-

%72.1

1..9

-

-

-

-

%18.3

.12

Ismail and
Abiddin

العتمادية الستجابة

الوز

الثقة

التعاطف

11.8

11.1

18.1

%19.2

17.5

18.5

%15.7

7..3

%73..
%12.51

المصد ( :إعداد الباحث)
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 4.9.4دراسات إدارة الجودة الشاملة والخدمة المقدمة

أن الهدف هو د ارستة العالقتة بتين إداة الجتودة الشتاملة والخدمتة المقدمتة ،وبالتتالي طترح متا تتم
بحثتته فتتي مجتتا الد ارستتة عبتتر إدبيتتات اإلدارة المختلفتتة ،والبحتتث المعمتتق عتتن د ارستتات محليتتة

ود ارستتات عربيتتة و أجنبيتتة تناولتت موضتتوع الد ارستتة ،لد ارستتة التشتتابه و ااختتتالف فتتي النتتتائج
واألدوات  ،وكذلَ ااستتفادة متن هتذه الد ارستات فتي تطتوير البحتث بهتدف الوصتو إلتى متدى
العالقة بين إدارة الجودة الشاملة والخدمة المقدمة.
أ .الدراسات العربية:
 .9دراسة ( بودية )8191 ،بعندوا  :أثدر تبندي وتطبيدق مبداد إدارة الجدودة الشداملة علدى
جودة الخدمة الصحية المقدمة بمستشفى ترابي بوجمعة – بشار.
هدفت الدراسة التعرف إلى مدى توافر مبادئ إدارة الجتودة الشتاملة فتي المؤسستة ااستشتفائية

العموميتتة الجزائريتتة متتن وجهتتة نظتتر المتتوظفين وأثرهتتا علتتى مستتتوى جتتودة الخدمتتة الص تتحية

المقدمة في المستشفى.
اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام ااستتبانة كتأداة د ارستة لجمتع

البيانات ،حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين فتي مستشتفى ت اربتي بوجمعتة ()11.

ير بمدينتتة بشتتار ،والبتتالغ عتتددهم ( )173شخص تا ،وجميتتع المرضتتى المقيمتتين التتذين تلق توا
س تر ا
العالج في المستشفى والبالغ عتددهم ( )8.8شخصتا ،حيتث تتم اختيتار العينتة بطريقتة المستح

الشتتامل فتتي الجانتتب التطبيقتتي متتن الد ارستتة ،وتتتم استتتخدام العديتتد متتن األستتاليب اإلحصتتائية
للوصو إلى النتائج.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ وجود وعي لدى أفراد عينة الد ارستة
نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المستشتفى بتوزن نستبي ( ،)%58..وأن مستتوى الخدمتة

المقدم تتة ك تتان ب تتوزن نس تتبي ( ،)%53.1كم تتا توج تتد عالق تتة ذات دال تتة إحص تتائية ب تتين تت توافر
مبتتادئ إدارة الجتتودة الشتتاملة وجتتودة الخدمتتة الصتتحية المقدمتتة ،باإلضتتافة إلتتى وجتتود تتتأثير ذو

دالتة إحصتتائية لتتوافر مبتتادئ إدارة الجتودة الشتتاملة علتى جتتودة الخدمتة الصتتحية المقدمتة فقتتل
بلتتغ معامتتل التحديتتد ( ،)..9.3أى أن متتا قيمتتته ( )%9..3متتن التغيتتر فتتي جتتودة الخدمتتة

الصحية المقدمة في المستشفى ناتج عن التغير في توافر أبعاد إدارة الجودة الشامة.
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أهددم التوصدديات التددي توصددلت إليهددا الدراسددة ضتترورة اقتنتتاع المستتئولين عتتن القطتتاع الصتتحي
العم تتومي بأهمي تتة إدارة الج تتودة الش تتاملة كخي تتار اس تتتراتيجي ف تتي إدارة الج تتودة ف تتي المؤسس تتات

الصتتحية ،وتحقيتتق الميتزة التنافستتية أمتتام القطتتاع الختتاص ،وكتتأداة فعالتتة فتتي تحقيتتق ااستتتخدام

األمث تتل للمت توارد المادي تتة والبشت ترية ،تت تدريب م تتديري المؤسس تتات الص تتحية عل تتى كيفي تتة تطبي تتق
ومتابعتتة والتحستتين المستتتمر لب ترامج الجتتودة الشتتاملة ،باإلضتتافة إلتتى طتتر معالجتتة المشتتاكل

المترتبة عن هذا التطبيق ،دون إهما التركيز على حاجات المرضى.

 .8دراسددة ( فتددداحين ونعالمدددن )8191 ،بعندددوا  :دور إدارة الجددودة الشددداملة فدددي تحسدددين
الخدمة الصحية :دراسة حالة المؤسسة العمومية الستشائية فارس يحيي  -بمليانة
هددددفت الدراسدددة التعدددرف إلدددى دور إدارة الج تتودة الشتتاملة ف تتي تحس تتين الخدمتتة الص تتحية ل تتدى
المؤسسة العمومية ااستشفائية فار يحيي بمليانة ،باإلضافة إلتى متدى إمكانيتة تطبيتق إدارة
الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية.

اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام ااستتبانة كتأداة د ارستة لجمتع

البيان تتات ،حي تتث تكونت تت عين تتة م تتن ( )1.مريضت تا متواج تتد بالمؤسس تتة العمومي تتة ااستش تتفائية
بمليانتتة ،تتتم توزيتتع ااستتتبانات علتتى عنيتتة الد ارستتة ،واستتترداد ( )31استتتبانة ،بنستتبة استتترداد

( )%81.31وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصو إلى النتائج.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتتائج كتان متن أهمهتا؛ وجتود عالقتة ذات دالتة إحصتائية
بين إدارة الجودة الشاملة ومستوى الخدمة المقدمة ،باإلضافة إلى وجود وعتي لتدى أفتراد عينتة

الد ارستتة نحتتو تطبيتتق إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي المستشتتفى ،وأن مستتتوى الخدمتتة المقدمتتة غيتتر
مقبو من جانب النظافة ،وجود تأثير لتتوافر مبتادئ إدارة الجتودة الشتاملة علتى جتودة الخدمتة

الصحية المقدمة.
أهددم التوصدديات التددي توصددلت إليهددا الدراسددة ضتترورة اقتنتتاع المستتئولين عتتن القطتتاع الصتتحي
العم تتومي بأهمي تتة إدارة الج تتودة الش تتاملة كخي تتار اس تتتراتيجي ف تتي إدارة الج تتودة ف تتي المؤسس تتات

الصتتحية ،وتحقيتتق الميتزة التنافستتية أمتتام القطتتاع الختتاص ،وكتتأداة فعالتتة فتتي تحقيتتق ااستتتخدام
األمث تتل للمت توارد المادي تتة والبشت ترية ،تت تدريب م تتديري المؤسس تتات الص تتحية عل تتى كيفي تتة تطبي تتق

ومتابعتتة والتحستتين المستتتمر لب ترامج الجتتودة الشتتاملة ،باإلضتتافة إلتتى طتتر معالجتتة المشتتاكل
المترتبة عن هذا التطبيق ،دون إهما التركيز على حاجات المرضى.
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ب .الدراسات األجنبية:

 .4دراسددة ( )Mohammadi Farshid, Najafi Amir,2016بعن دوا  :تددأثير إدارة

الجودة الشاملة وإدارة المعرفة على تقديم الخدمات في شروات التصني والخددمات .جامعدة
آزاد اإلسالمية ،زيجا  ،إي ار .

Effect of total quality management and knowledge management
on providing services at the manufacturing and service
companies.

هدفت الدراسة التعرف إلى تأثير إدارة الجودة الشاملة وإدارة المعرفة علتى تقتديم الختدمات فتي
شركات التصنيع والخدمات.
اعتمدددت الدراسددة أستتلوب المتتنهج الوصتتفي التحليلتتي ،حيتتث تكتتون عينتتة الد ارستتة متتن ()288
شركة في بورصة إيران.
توصدددلت الدراسدددة إل تتى مجموع تتة م تتن النت تتائج ك تتان م تتن أهمه تتا؛ أن هن تتا عالق تتة ذات دال تتة
إحصائية بين أبعاد إدارة الجودة الشاملة وجودة الخدمات المقدمة ،باإلضافة أن أبعاد القيتادة
التنظيمي تتة والتخط تتيل ااس تتتراتيجي وإدارة العملي تتات وإدارة المت توارد البشت ترية له تتا ت تتأثير مباش تتر
وإيجتتابي علتتى ثتتالو ركتتائز إلدارة المعرفتتة مثتتل :اكتستتاب المعرفتتة ،وتطبيتتق المعرفتتة ،وتوزيتتع

المعرفة ،كما أن إدارة الجودة الشاملة لها تأثير إيجتابي وكبيتر علتى أداء الختدمات ،ومتع ذلتَ
لم يتم الحصو على نتائج إيجابية بشأن تأثير إدارة المعرفة على أداء الخدمات.
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 8.4التعقي على الدراسات السابقة
اتضح للباحث من خال

عرضه للدراسات السابقة وجود ندرة في الدراسات التي تربل

متغيري الدراسة ،وهو المتغير المستقل (إدارة الجودة الشاملة) والمتغير التابع (الخدمة

المقدمة) .مع وجود العديد من الدراسات التي ربطت المتغير المستقل بمتغيرات أخرى.
ويعرض الباحث فيما يلي أوجه ااستفادة من الدراسات السابقة وأوجه ااتفا

فيها.

وااختالف

 .9أوجة التشابة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
أ .مجتم الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من موظفي و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة ،وتتفق
هذه الدراسة مع بعض الدراسات التي ركزت على أصحاب الوظائف اإلشرافية ،ومن هذه

الدراسات دراسة أبو زر ( ،)1.28ودراسة عبد الجواد ( ،)1.21ودراسة أبو طعيمة

( ،)1.21ودراسة غانم ( ،)1.27ودراسة كسبة (.)1.25

ب .من حيث المنهاج :اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي ،حيث تشابهت مع
جميع الدراسات السابقة في المنهج.
ج .من حيث المتغير :ركزت الدراسة الحالية على متغيرات عديدة منها( الجنس ،العمر،
المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة) ،وحيث اتفقت هذه الدراسة مع دراسة أبو
زر ( ،)1.28ودراسة كبسة ( ،)1.25ودراسة باسو ومحبوب (.)1.21
د .من حيث األداة :اعتمد الباحث أداة ااستبانة لجمع المعلومات وبيانات الدراسة واإلجابة
على أسئلتها ،حيث تشابهت األداة في الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة.
ه .من حيث األهداف :اتفقت الدراسة مع سابقاتها في تناولها إلدارة الجودة الشاملة دراسة
أبو زر ( ،)1.28ودراسة عبد الجواد ( ،)1.21ودراسة أبو طعيمة ( ،)1.21ودراسة غانم
( ،)1.27ودراسة كسبة ( ،)1.25ودراسة بوخلوة ( ،)1.25ودراسة الدعا (،)1.2.
ودراسة  ،)1.25( Wanderiودراسة .)1.21( Karahan & Mete
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 .8أوجه الختالف:
انفردت الدراسة الحالية بهدفها عن باقي الدراسات بالتعرف إلى أثر إدارة الجودة الشاملة على

الخدمة المقدمة بو ازرة الحكم المحلي ،في حين جاءت أهداف الدراسات السابقة متنوعة مثل

التعرف وأثر إدارة الجودة الشاملة وتقنيات إدارة التكلفة معا مثل دراسة نور وآخرون

(.)1.21

ومنهم من هدفت دراستهم التعرف إلى أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تقليل إجراءات
الرقابة على الجودة في مراكز صيانة السيارات مثل دراسة سالم وآخرون ( ،)1.25والتعرف

إلى أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على جودة المنتجات النفطية مثل دراسة بوخلوة
(.)1.25

أ .من حيث البيئة :طبقت الدراسة الحالية على البيئة الفلسطينية في قطاع غزة ،أما باقي
الدراسات فقل تنوعت بيئاتها وحدودها المكانية ،مثل دراسة قدور ( ،)1.21ودراسة باسو

ومحبوب ( ،)1.21ودراسة (عمار ،)1.21،ودراسة بلحس ( )1.22في دولة الجزائر ،أما

دراسة نور وآخرون ( ،)1.21ودراسة  ،)1.23( Tahtamoni et alودراسة الدعا

( ،)1.2.أما دراسة  )1.22( Gautamaفي الهند ،ودراسة  Enayattiفي إيران.
 .4أوجه التميز:

 ركزت الدراسات السابقة على المتغير المستقل (إدارة الجودة الشاملة) وعالقته بمتغيرات
أخرى غير المزمع بحثها في الدراسة الحالية (الخدمة المقدمة ) مثل (االتزام اإلداري– أداء

العاملين – األداء التنظيمي  -تحسين األداء المالي).

 ركزت الدراسات السابقة على المتغير التابع (الخدمة المقدمة) وعالقته بمتغيرات أخرى

مثل (القيادة التبادلية – إدارة المعرفة – هندسة العمليات اإلدارية ،تخطيل الموارد البشرية –

تنمية الموارد البشرية).

 ركزت بعض الدراسات العربية واألجنبية على أثر إدارة الجودة الشاملة على الخدمة
المقدمة مع ندرة هذه الدراسات ،أما على الصعيد المحلي (الفلسطيني) فلم يتم دراسة العالقة
بين هذين المتغيرين على حد علم الباحث.
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الفجوة البحثية:
من خال استعراض الدراسات السابقة وااطالع على أدبيات هذه الدراسات ،والتي تناولت

موضوع أثر إدارة الجودة الشاملة على الخدمة المقدمة بو ازرة الحكم المحلي لوحظ ما يلي:
جدول ( )5الفجوة البحثية

الفجوة البحثية

الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

 ركتتزت الد ارستتات الستتابقة  -إن الد ارس ت ت تتات الس ت ت تتابقة ل ت ت تتم  -إن هت تتذه الد ارست تتة علت تتى حت تتدعلت ت ت تتى مت ت ت تتدى تطبي ت ت ت تتق إدارة تتط ت تتر إل ت تتى د ارس ت تتة موض ت تتوع علت ت ت تتم الباحت ت ت تتث هت ت ت تتى الد ارست ت ت تتة

الج ت ت ت ت تتودة الشت ت ت ت ت تتاملة كأحتت ت ت ت تتد إدارة الج ت ت تتودة الش ت ت تتاملة وأثره ت ت تتا األول تتى التتتتى تناول تتت موضتتتوع

المتغيرات.

علتتى الخدمتتة المقدمتتة فتتي و ازرة أثتتر إدارة الجتتودة الشتتاملة علتتى

 -س تتعت الد ارس تتات الس تتابقة الحك تتم المحل تتي ،حي تتث تناول تتت الخدمة المقدمة في و ازرة الحكتم

إل ت تتى إظه ت تتار م ت تتدى تطبي ت تتق الد ارستتات الستتابقة إدارة الجتتودة المحلي.

إدارة الجودة الشتاملة لتم يكتن الش تتاملة كمتغي تتر ،ف تتي تحس تتين  -تتتم التركيتتز فتتي هتتذه الد ارستتة
معروفتتا متتن قبتتل لتتدى كثيتتر الخدمت ت ت ت تتة المقدمت ت ت ت تتة فت ت ت ت تتي و ازرة علتتى معرفتتة متتدى تطبيتتق إدارة

م ت ت ت تتن مؤسس ت ت ت تتات المجتم ت ت ت تتع الحكتتم المحلتتي ،كمتغيتتر آختتر ،الج ت ت ت تتودة الش ت ت ت تتاملة ل ت ت ت تتدى و ازرة
المحلت ت ت ت ت تتي وإب ت ت ت ت ت تراز دورهت ت ت ت ت تتا ولك تتن تم تتت د ارس تتة ك تتل منهم تتا الحكم المحلي.

وأهميتهتتا فتتي تحقيتتق أهتتداف عل تى حتتدا ضتتمن حتتدود د ارستتة  -تتتم التركيتتز فتتي هتتذه الد ارستتة

المشاريع.

معينة طبقا لما يقتضتيه عنتوان عل ت تتى تحدي ت تتد مس ت تتتوى الخدم ت تتة
المقدمت ت ت ت تتة ل ت ت ت ت تتدى و ازرة الحك ت ت ت ت تتم

 -تناولت الد ارستات الستابقة الدراسة.

أح ت ت ت ت تتد متغيت ت ت ت ت ترات الد ارس ت ت ت ت تتة  -ا توجتتتد أي د ارست تتة طبقت تتت المحلي.

الحالي ت ت تتة ول ت ت تتيس المتغيت ت ت ترين علتتى و ازرة الحكتتم المحلتتي بغ تزة  -التوصتتل لمعرفتة إذا متتا كتتان

معا.

في نفس عنوان الموضوع.

هنتتتا أثت تتر وعالقت تتة ت ت تربل بت تتين

 اهتمت تتت الد ارست تتة الست تتابقة  -لتتم تطبتتق الد ارستتات الستتابقة إدارة الجت تتودة الشت تتاملة والخدمت تتةعلت ت ت تتى و ازرة معينت ت ت تتة أو إدارة عل ت تتى جميتت تتع متت تتوظفي ال ت تتو ازرة المقدمت ت ت ت تتة ل ت ت ت ت تتدى و ازرة الحك ت ت ت ت تتم

معينة فقل.

المحلي.

كامال.

 -نتتدرة الد ارستتات التتتي تناولتتت  -ت تتم التركيت تتز عل تتى أصتتتحاب

المتغيرين معا.

المرج  (:إعداد الباحث)
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الوظ ت تتائف اإلشت ت ترافية واإلداري ت تتة
في و ازرة الحكم المحلي.

( )4الفصل الرابع
منهجية الدراسة وإجراءاتها
المقدمة.
 9.3منهجية وأسلوب الدراسة.
 8.3مجتم وعينة الدراسة.
 4.3أدوات الدراسة وخطوات بناء الستبانة.
 3.3صدق الستبانة.
 5.3ثبات الستبانة.
 1.3المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
 1.3محك الدراسة
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المقدمة:

يوضح الباحث في هذا الفصل الخطوات واإلجراءات التي اتبعها في تنفيذ هذه الدراسة من

حيث تحديد منهج الدراسة ،ووصف مجتمع الدراسة ،وتحديد العينة التي طبقت عليها

الدراسة ،واألدوات التي استخدمها الباحث في الدراسة الحالية ،واألساليب والمعالجات
اإلحصائية التي استخدمت في تحليل النتائج النهائية للدراسة ،وذلَ على النحو التالي:

 9.3منهجية وأسلوب الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصتفي التحليلتي التذي يحتاو

من خالله وصف الظاهرة موضتوع الد ارستة (أثدر تطبيدق إدارة الجدودة الشداملة علدى الخدمدة
المقدمة بوزارة الحكم المحلي في قطداع غدزة) ،وتحليتل بياناتهتا وبيتان العالقتة بتين مكوناتهتا
واآلراء التتي تطترح حولهتا والعمليتات التتي تتضتمنها واآلثتار التتي تحتدثها ،وهتو أحتد أشتكا

التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محتددة وتصتويرها كمتا عتن طريتق
جمتع بيانتات ومعلومتات مقننتة عتن الظتاهرة أو المشتكلة وتصتنيفها وتحليلهتا وإخضتاعها

للدراسات الدقيقة (عبيدات وآخرون ،1..1 ،ص  ،)11وقد استتخدم الباحتث نتوعين أساستين
للبيانات:

 البيانددات الثانويددة :متتن ختتال مراجعتتة الكتتتب والتتدوريات والمنشتتورات الخاصتتة أو المتعلقتتة
بالموضوع قيد الد ارستة ،والتتي تتعلتق ببنتاء " أثدر تطبيدق إدارة الجدودة الشداملة علدى الخدمدة

المقدمدة بدوزارة الحكدم المحلدي فدي قطداع غدزة " بهتدف إثتراء موضتوع الد ارستة بشتكل علمتتي،
وذلَ من أجل التعرف إلى األسس والطتر العلميتة الستليمة فتي كتابتة الد ارستات ،وكتذلَ أختذ
تصور عن آخر المستجدات حو موضوع الدراسة .

 البيانات األولية  :من خال توزيع استبانة لدراسة بعض مفردات الدراسة وحصر وتجميتع
المعلومات الالزمة فتي موضتوع الد ارستة،ومن ثتم تفريغهتا وتحليلهتا باستتخدام برنتامج ()Spss

اإلحص تتائي واس تتتخدام ااختب تتارات اإلحص تتائية المناس تتبة به تتدف الوص تتو ل تتداات ذات قيم تتة
مؤشرات تدعم موضوع الدراسة.

 8.3مجتم وعينة الدراسة:

يتك تون مجتمتتع الد ارستتة م تن المتتوظفين العتتاملين فتتي و ازرة الحكتتم المحلتتي بقطتتاع غ تزة ،ختتال

العام الدراسي (1.28- 1.27م) ،والبالغ عددهم ( )23.موظفا وموظفة من موظفي الو ازرة

( متتدير ،رئتتيس قستتم ،رئتتيس شتتعبة ،مهنتتد  ،فنتتي ،موظتتف إداري ،محاستتب ) وعتتددهم (،1.
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 )9 ،12 ،28 ،8 ،19 ،15علتتى الت توالي وفقتتا للمعلومتتات التتتي تتتم توفيرهتتا متتن و ازرة الحكتتم

المحلي دائرة الشئون اإلدارية ،وسيتم استخدام أسلوب الحصر الشامل إلتمام هذه الدراسة.
جدول ( )1مجتم الدراسة
المسمي

مدير

الوففي
العدد

1.

رئي

رئي

قسم

شعبة

15

19

مهندس
8

فني
28

موفف
إداري
12

محاس
9

المجموع
23.

المرج ( :دائرة الشئو اإلدارية بوزارة الحكم المحلي)8192 ،

 4.3أداة الدراسة وخطوات بناء الستبانة:

قتتام الباحتتث بإعتتداد استتتبانة الد ارستتة حتتو " أثددر تطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة علددى الخدمددة

المقدمة بوزارة الحكم المحلي في قطاع غزة " ،بما يخدم الدراسة حيث تعتبر ااستتبانة األداة

الرئيسة المالئمة للدراسة الميدانية للحصو على المعلومات والبيانات التي يجرى تعبئتها متن
قبل المبحوثين ،وذلَ من خال الخطوات التالية:

 ااطالع على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضتوع الد ارستة ،وااستتفادة
منها في بناء ااستبانة وصياغة فقراتها.

 استشتتار الباحتتث عتتددا متتن أستتاتذة الجامعتتات الفلستتطينية والمش ترفين فتتي تحديتتد مجتتاات
ااستبانة وفقراتها.

 تم تحديد المحاور الرئيسية التي شملتها ااستبانة.
 تم تحديد الفقرات التي تقع تحت كل محور.
 تم تصميم ااستبانة في صورتها األولية.

 تم مراجعة وتنقيح ااستبانة من قبل المشرف ،واألخذ بمقترحاته وتعديالته األولية.
 ت تتم ع تترض ااس تتتبانة عل تتى ع تتدد ( )2.م تتن المحكم تتين م تتن أعض تتاء هيئ تتة الت تتدريس ف تتى
الجامعات الفلسطينية ،ملحق رقم (.)1

فتتي ضتتوء آراء المحكمتتين تتتم تعتتديل بعتتض فق ترات ااستتتبانة متتن حيتتث الحتتذف أو اإلضتتافة
والتعديل ،لتستقر ااستبانة في صورتها النهائية ،ملحق رقم (.)1

تتكون استبانة الدراسة من قسمين رئيسين تمثل القسم األو  :بالمعلومات العامة والتي تمثلتت
في (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة).

في حين تكون القسم من محورين رئيسين على النحو اآلتي:

المحور األو  :محور إدارة الجودة الشاملة ،ومقسم إلى ستة أبعاد على النحو اآلتي:
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 البعد األو  :التركيز على الجمهور.
 البعد الثاني :دعم اإلدارة العليا.

 البعد الثالث :مشاركة وتمكين العاملين.

 البعد الرابع :التحسين الشامل والمستمر.

 البعد الخامس :اتخاذ الق اررات بناء على المعلومات.
 البعد الساد  :السياسات وااستراتيجيات.

المحور الثاني :محور الخدمة المقدمة ،ومقسم إلى خمسة أبعاد على النحو اآلتي:
 البعد األو  :ااعتمادية.
 البعد الثاني :ااستجابة.
 البعد الثالث :الثقة.

 البعد الرابع :التعاطف.

وت تتم اس تتتبعاد بع تتد الملموس تتية؛ وذل تتَ ألن الخ تتدمات الت تتي تق تتدمها و ازرة الحك تتم المحل تتي غي تتر

ملموسة.

 3.3صدق الستبانة:

يقصتد بالصتد شتمو ااستتبانة لكتتل العناصتر التتي يجتب أن تتتدخل فتي التحليتل متن ناحيتتة،

ووضتتوح فقراتهتتا ومفرداتهتتا متتن ناحيتتة ثانيتتة ،بحيتتث تكتتون مفهومتتة لكتتل متتن يستتتخدمها ،كمتتا

يقصتتد بالصتتد أن أداة القيتتا

تقتيس متتا وضتتعت لقياستته وا تقتتيس شتتيئا آختتر ،وتعتتد الد ارستتة

صادقة إذا حددت مدى صتالحية درجاتهتا ،ومتن أجتل التحقتق متن صتد أداة الد ارستة ،أجترى

الباحث اختبارات الصد التالية:

 -2صدق آراء المحكمين "الصدق الظاهري":
حيث قتام الباحتث بعترض أداة الد ارستة فتي صتورتها األوليتة علتى مجموعتة متن المحكمتين بلتغ

عتتددهم ( )10محكم تا ،مختصتتين فتتي مجتتا إدارة األعمتتا والجتتودة واإلحصتتاء ،والتتذين قتتاموا
بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم على فقرات ااستبانة.

وقتتد طلتتب الباحتتث متتن المحكمتتين إبتتداء آرائهتتم فتتي متتدى مالئمتتة العبتتارات لقيتتا

متتا وضتتعت

ألجلته ،ومتتدى وضتتوح صتتياغة العبتتارات ومتتدى مناستتبة كتتل عبتتارة للمحتتور التتذي ينتمتتي إليتته،
ومت تتدى كفايت تتة العبت تتارات لتغطيت تتة كت تتل محت تتور مت تتن محت تتاور متغي ت ترات الد ارست تتة األساست تتية ،هت تتذا

باإلضتتافة إلتتى اقتتراح متتا يرونتته مناستتبا وضتتروريا متتن تعتتديل صتتياغة العبتتارات أو حتتذفها ،أو
إضت تتافة عبت تتارات جديت تتدة ألداة الد ارست تتة ،وكت تتذلَ إبت تتداء آرائهت تتم فيمت تتا يتعلت تتق بالبيانت تتات األوليت تتة
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(الخص تتائص الشخص تتية والوظيفي تتة المطلوب تتة م تتن المس تتتجيبين) ،إل تتى جان تتب مقي تتا

ليك تترت

الخماس تتي المس تتتخدم ف تتي ااس تتتبانة ،وب تتذلَ خ تترج ااس تتتبيان ف تتي ص تتورته النهائي تتة .وترك تتزت

توجيهتتات المحكمتتين علتتى انتقتتاد طتتو ااستتتبانة ،حيتتث كانتتت تحتتتوي علتتى بعتتض العبتتارات

المتك تتررة ،كم تتا أن بع تتض المحكم تتين نص تتحوا بض تترورة تقل تتيص بع تتض العب تتارات م تتن بع تتض

المحاور ،وإضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى.

 -1صدق المقياس:
 .9صدق التساق الداخلي لفقرات الستبانة:
يقصد بصد ااتسا التداخلي ،متدى اتستا كتل فقترة متن فقترات ااستتبانة متع المحتور التذي
تنتمي إليه هذه الفقرة ،حيث تم حساب ااتستا التداخلي لفقترات ااستتبانة علتى عينتة الد ارستة

ااس تتتطالعية الب تتالغ حجمه تتا ( )7.مف تتردة ،وذل تتَ بحس تتاب مع تتامالت اارتب تتاط ب تتين ك تتل فقت ترة
والدرجة الكلية للمحور التابعة له على النحو التالي:

 .2صدق التساق الداخلي لجمي مجالت المحور األول :أبعاد إدارة الجودة الشاملة
جدول ( :)7صدق التساق الداخلي لجمي أبعاد المحور األول :إدارة الجودة الشاملة
م.

عدد

األبعاد

معام

الدللة

الفقرات

الرتباط

.2

التركيز على الجمهور

8

0.937

0.001

.1

دعم اإلدارة العليا

8

0.966

0.001

.3

مشاركة وتمكين العاملين

8

0.948

0.001

.1

التحسين الشامل والمستمر

8

0.858

0.001

.5

اتخاذ الق اررات على المعلومات

8

0.956

....2

.1

السياسات وااستراتيجيات

8

0.887

....2

3

يبين جدو رقم ( )3معامالت اارتباط بين كل محور متن محتاور المحتور األو  :أبعتاد إدارة
الجودة الشاملة والمعتد الكلتي للمجتا األو  ،والتذي يبتين أن معتامالت اارتبتاط المبينتة دالتة
عند مستوى دالة ( ،).0.0حيث إن القيمة ااحتمالية لكل فقرة أقل من (.).0.0
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 101صدق التساق الداخلي للبعد األول :الترويز على الجمهور
جدول ( )2صدق التساق الداخلي لفقرات البعد األول :الترويز على الجمهور
م.
.2

معام

الفقرات

الرتباط

تعتب ت تتر ال ت تتو ازرة رض ت تتا جمهوره ت تتا إح ت تتدى األدوات المهم ت تتة إلدارة الج ت تتودة

الدللة

0.73

0.001

0.505

0.001

0.842

0.001

0.919

0.001

.5

تقوم الو ازرة بالحفاظ على خصوصية بيانات جمهورها.

0.528

0.003

.1

تقوم الو ازرة بتوفير وسائل ااتصا المناسبة بين موظفيها.

0.420

0.021

0.606

0.001

0.853

....2

.1
.3
.1

.7
.8

الشاملة في جميع خدماتها.
تح تترص ال تتو ازرة عل تتى م تتنح كاف تتة الص تتالحيات للم تتوظفين لتلبي تتة رغب تتات
جمهورها.
تقوم الو ازرة بإجراء الدراسات الخاصة بقيا

متفاوتة.

رضا الجمهور علتى فتترات

تتبني الو ازرة أهداف عملية تحسين جودة الختدمات بنتاء علتى احتياجتات
جمهورها.

فتتي حالتتة أي خلتتل فتتي تقتتدم الخدمتتة يتتتم اإلج تراء التصتتحيحي المناستتب
لتحقيق رضا الجمهور.
تقوم الو ازرة بتقديم خدماتها إلى جمهورها إلكترونيا.

يبين جدو رقم ( )8معامالت اارتبتاط بتين كتل فقترات المحتور األو التركيتز علتى الجمهتور

والمعتتد الكلتتي للمحتتور األو  ،والتتذي يبتتين أن معتتامالت اارتبتتاط المبينتتة دالتتة عنتتد مستتتوى
دالة ( ،).0.0حيث إن القيمة ااحتمالية لكل فقرة أقل من (.).0.0
 1.2صدق التساق الداخلي للبعد الثاني  :دعم اإلدارة العليا
جدول ( )1صدق التساق الداخلي لفقرات البعد الثاني :دعم اإلدارة العليا
م.

معام

الفقرات

الرتباط

الدللة

 .2يتوفر لدى الو ازرة الرغبة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

0.773

0.001

 .1تلتزم الو ازرة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة.

0.918

0.001

 .3تقوم الو ازرة بتوفير اإلمكانات الالزمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.

0.961

0.001

0.886

0.001

.1

تق تتوم ال تتو ازرة بش تترح وتبس تتيل مفه تتوم إدارة الج تتودة الش تتاملة للمتتتوظفين علت تتى

مختلف المستويات.
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م.

معام

الفقرات

الرتباط

 .5تعمل الو ازرة على تقليل وإزالة العوائق لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة.
.1
.7

تقدم الو ازرة الحوافز بأنواعها للموظفين متن أجتل تشتجيعهم علتى تقتديم جتودة

خدمة أفضل.

تح تترص ال تتو ازرة عل تتى تعزي تتز ااتص تتا والتواص تتل ب تتين مختل تتف المس تتتويات
الوظيفية.

 .8تحرص الو ازرة على دراسة شكاوى المراجعين وااهتمام بآرائهم.

الدللة

0.971

0.001

0.818

0.001

0.579

0.001

0.402

...18

يبين جدو رقم ( )9معامالت اارتباط بين كل فقرات المحور الثاني تخزين المعرفتة والمعتد

الكل تتي للمح تتور الث تتاني ،وال تتذي يب تتين أن مع تتامالت اارتب تتاط المبين تتة دال تتة عن تتد مس تتتوى دال تتة
( ،).0.0حيث إن القيمة ااحتمالية لكل فقرة أقل من (.).0.0

 1.7صدق التساق الداخلي للمحور الثالث :مشاروة وتمكين العاملين
جدول ( )91صدق التساق الداخلي لفقرات البعد الثالث :مشاروة وتمكين العاملين
م.
.2

معام

الفقرات
يعتق تتد الع تتاملون ب تتأن تطبي تتق إدارة الج تتودة الش تتاملة م تتن أه تتم مس تتئولياتهم

الرتباط

الدللة

0.763

0.001

يساهم العاملون بفاعلية في علميات اتخاذ الق اررات مناسبة.

0.816

0.001

0.794

0.001

.1

تقوم الو ازرة بتعزيز الثقة بينها وبين العاملين في المستويات المختلفة.

0.922

0.001

.5

تمنح الو ازرة العاملين صالحيات مناسبة لحل المشكالت التي تواجههم.

0.861

....2

.1

يشار العاملين في وضع الخطل والسياسات الخاصة بأعمالهم.

0.783

....2

.7

تطبق الو ازرة مبدأ العد والمساواة بين العاملين.

0.772

....2

0.580

....2

.1
.3

.8

لتحقيق رضا الجمهور.

يتم إش ار كافة العاملين في كافة أنشطة الجودة.

تت تتدعم ال ت تو ازرة التعت تتاون اإليجت تتابي بت تتين العت تتاملين فت تتي مختلت تتف األقست تتام
والمستويات اإلدارية.

يبتتين جتتدو رقتتم ( )10معتتامالت اارتبتتاط بتتين كتتل فق ترات المحتتور الثالتتث مشتتاركة وتمكتتين
العتتاملين والمعتتد الكلتتي للمحتتور الثالتتث ،والتتذي يبتتين أن معتتامالت اارتبتتاط المبينتتة دالتتة عنتتد
مستوى دالة ( ،).0.0حيث إن القيمة ااحتمالية لكل فقرة أقل من (.).0.0
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 1.4صدق التساق الداخلي للبعد الراب  :التحسين الشام والمستمر
جدول ( )99صدق التساق الداخلي لفقرات البعد الراب  :التحسين الشام والمستمر
م.

معام

الفقرات

الرتباط

الدللة

.2

تمتلَ البلدية آلية محددة ومعتمدة لتطبيق المعرفة .

0.699

0.001

.1

تسعى الو ازرة إلى التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة.

0.860

0.001

0.747

0.001

0.824

0.001

0.885

....2

0.933

....2

0.675

....2

0.902

....2

.3
.1
.5
.1
.7
.8

تنظر الو ازرة إلى أن التحسين الشامل والمستمر جزء من متطلبات
تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
تشمل عملية التحسين المستمر والشامل كافة األقسام واإلدارات
واألنشطة داخل الو ازرة.
تقوم الو ازرة بمراجعة كافة إجراءات العمل باستمرار لتحسينها.
تشجع الو ازرة أي مبادرة تهدف إلى التحسين المستمر في خدماتها
المقدمة في تقدم الخدمات.
تشجع الو ازرة استخدام الوسائل اإللكترونية لتحسين األداء في العمل.
تتحمل الو ازرة مسؤولياتها تجاه المجتمع من خال التحسين المستمر
والشامل لجودة خدماتها.

يبتتين جتتدو رقتتم ( )11معتتامالت اارتبتتاط بتتين كتتل فق ترات المحتتور ال اربتتع التحستتين الشتتامل
والمستتمر والمعتد الكلتي للمحتور ال اربتع ،والتذي يبتين أن معتامالت اارتبتاط المبينتة دالتة عنتتد

مستوى دالة ( ،).0.0حيث إن القيمة ااحتمالية لكل فقرة أقل من (.).0.0

 1.0صدق التساق الداخلي للبعد الخام  :اتخا الق اررات بناء على المعلومات
جدول ( )98صدق التساق الداخلي لفقرات البعد الخام  :اتخا الق اررات بناء على المعلومات
م.

معام

الفقرات

الرتباط

الدللة

.2

تستخدم الو ازرة التقنيات الحديثة لمراقبة جودة العمل.

0.834

0.001

.1

تقوم الو ازرة بمعالجة المشكالت األكثر أهمية حسب أولوياتها.

0.789

0.001

.3

توفر الو ازرة نظام معلوماتي متكامل يساعد على اتخاذ الق اررات.

0.807

0.001

.1

يتم تزويد الموظفين باإلحصاءات والمعلومات عند عقد ااجتماعات.

0.962

0.001

.5

تقوم الو ازرة باتخاذ الق اررات بناء على التخمين والحد .

0.494

....2
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م.
.1
.7
.8

معام

الفقرات

الرتباط

تطور الو ازرة النماذج الخاصة للموظفين لتساعدهم على تنظيم وتستجيل
البيانات والمعلومات.

تكت تتون الق ت ت اررات التت تتي تتخت تتذها الت تتو ازرة منست تتجمة مت تتع أهت تتدافها وخططهت تتا
ااستراتيجية.
تقوم الو ازرة بعقد دورات تدريبية للموظفين حو أساليب حل المشكالت
واتخاذ الق اررات المناسبة.

الدللة

0.805

....2

0.597

....2

0.933

....2

يبين جدو رقم ( )12معامالت اارتباط بين كل فقرات المحتور الختامس اتختاذ القت اررات بنتاء
علتتى المعلومتتات والمعتتد الكلتتي للمحتتور الختتامس ،والتتذي يبتتين أن معتتامالت اارتبتتاط المبينتتة

دالة عند مستوى دالة ( ،).0.0حيث إن القيمة ااحتمالية لكل فقرة أقل من (.).0.0
 001صدق التساق الداخلي للبعد السادس :السياسات والستراتيجيات
جدول ( )94صدق التساق الداخلي لفقرات المحور السادس :السياسات والستراتيحيات
م.
.2
.1
.3
.1
.5
.1
.7
.8

معام

الفقرات

الرتباط

تقوم الو ازرة بتطوير الخطل ااستراتيجية بما يتناسب مع المتغيرات
واحتياجات العمل.
تستعين الو ازرة بذوي الخبرات من داخل الو ازرة أو خارجها لصياغة
السياسات وااستراتيجيات.
تقوم الو ازرة بتقييم خططها ااستراتيجية دوريا من أجل التحقق من سير
عملها.
تقوم الو ازرة بوضع الخطل ااستراتيجية بما يتناسب مع مواردها
المالية.
تطور الو ازرة خططها ااستراتيجية بشكل دوري.
يتم تحقيق التقدم باتجاه تحقيق األهداف ااستراتيجية للو ازرة بشكل

منتظم.

تعتمد الو ازرة على التغذية الراجعة في تعديل سياسات واستراتيجيات
العمل.
تأخذ الو ازرة رغبات وحاجات الجمهور بعين ااعتبار عند رسم الخطل
المستقبلية.
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الدللة

0.632

0.001

0.734

0.001

0.721

0.001

0.701

0.001

0.712

....2

0.871

....2

0.590

....2

0.768

....2

يبين جدو رقم ( )17معامالت اارتباط بين كل فقترات المحتور الستاد

اتختاذ القت اررات بنتاء

علتتى المعلومتتات والمعتتد الكلتتي للمحتتور الستتاد  ،والتتذي يبتتين أن معتتامالت اارتبتتاط المبينتتة

دالة عند مستوى دالة ( ،).0.0حيث إن القيمة ااحتمالية لكل فقرة أقل من (.).0.0
 .1صدق التساق الداخلي للمجال الثاني :أبعاد الخدمة المقدمة
جدول ( )93صدق التساق الداخلي للمجال الثاني :الخدمة المقدمة
م.

عدد

األبعاد

معام

الدللة

الفقرات

.1

العتمادية

0

الرتباط
0.946

0.000

.2

الستجابة

0

0.954

0.000

.7

الثقة

0

0.797

0.000

.4

التعاطف

0

0.797

0.000

يبين جدو رقم ( )14معتامالت اارتبتاط بتين المجتا الثتاني :جتودة الختدمات والمعتد الكلتي

للمجتتا الثتتاني ،والتتذي يبتتين أن معتتامالت اارتبتتاط المبينتتة دالتتة عنتتد مستتتوى دالتتة (،).0.0
حيث إن القيمة ااحتمالية لكل فقرة أقل من (.).0.0

 2.1صدق التساق الداخلي للبعد األول :العتمادية
جدول ( )95صدق التساق الداخلي لفقرات البعد األول :العتمادية
م.
.2

معام

الفقرات

الرتباط

تلتزم الو ازرة بتقديم الخدمات للجمهور في أوقاتها المحددة حسب

0.570

الدللة
0.000

مواعيدها المخصصة.

.1

تهتم الو ازرة بمشاكل الجمهور واإلجابة على استفساراتهم.

0.574

0.000

.3

تحرص الو ازرة على تقديم الخدمة بشكل صحيح من المرة األولى.

0.898

0.000

.1

يتوفر لدى الو ازرة أنظمة توثيق وسجالت دقيقة خالية من األخطاء.

0.714

0.000

.5

تلتزم الو ازرة بتنفيذ أعمالها باألوقات المحددة.

0.861

0.000
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يب تتين ج تتدو رق تتم ( )10مع تتامالت اارتب تتاط ب تتين المح تتور األو  :ااعتمادي تتة والمع تتد الكل تتي

للمجتتا الثتتاني ،والتتذي يبتتين أن معتتامالت اارتبتتاط المبينتتة دالتتة عنتتد مستتتوى دالتتة (،).0.0
حيث إن القيمة ااحتمالية لكل فقرة أقل من (.).0.0
 1.1صدق التساق الداخلي للمحور الثاني :الستجابة
جدول ( )91صدق التساق الداخلي للمحور الثاني :الستجابة
م.

الفقرات

.2

تلتزم الو ازرة بتقديم خدماتها بشكل فوري.

.1
.3
.1
.5

معام

الرتباط

تح ت تترص ال ت تتو ازرة عل ت تتى اس ت تتتعداد ورغب ت تتة موظفيه ت تتا ف ت تتي تق ت تتديم الخدم ت تتة

للجمهور.

تح تترص ال تتو ازرة عل تتى تق تتديم الحل تتو البديل تتة لالس تتتجابة الفوري تتة لتق تتديم
الخدمات المطلوب.
تسعى الو ازرة دوما لتلبية حاجات ورغبات الزبائن.
تس تتعى ال تتو ازرة إل تتى اس تتتخدام وس تتائل ال ارح تتة لجمهوره تتا ف تتي حال تتة تق تتديم
الخدمات.

الدللة

0.952

0.000

0.873

0.000

0.953

0.000

0.832

0.000

0.601

0.000

يب تتين ج تتدو رق تتم ( )11مع تتامالت اارتب تتاط ب تتين المح تتور الث تتاني ااس تتتجابة والمع تتد الكل تتي

للمحتتور الثتتاني ،والتتذي يبتتين أن معتتامالت اارتبتتاط المبينتتة دالتتة عنتتد مستتتوى دالتتة (،).0.0
حيث إن القيمة ااحتمالية لكل فقرة أقل من (.).0.0
 2.1صدق التساق الداخلي للمحور الثالث :الثقة
جدول ( )91صدق التساق الداخلي للمحور الثالث :الثقة
م.
.2
.1
.3

معام

الفقرات

الرتباط

تحرص الو ازرة على توجيه سلو موظفيها مما يعطي انطباعا بالثقة
لدى جمهورها.
تحرص الو ازرة على شعور جمهورها باألمان في التعامل مع موظفيها.
تحرص الو ازرة على تمتع موظفيها باللباقة والمجاملة عند تعاملهم مع
الجمهور.
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الدللة

0.874

0.001

0.583

0.001

0.671

0.001

م.
.1
.5

معام

الفقرات

الرتباط

تحرص الو ازرة على توفير المعلومات الكافية لكافة استفسارات جمهورها

واإلجابة عليها.

تحرص الو ازرة على سرية المعلومات الخاصة بجمهورها.

الدللة

0.642

0.001

0.738

0.001

يبتتين جتتدو رقتتم ( )13معتتامالت اارتبتتاط بتتين المحتتور الثالتتث الثقتتة والمعتتد الكلتتي للمحتتور

الثالث ،والذي يبتين أن معتامالت اارتبتاط المبينتة دالتة عنتد مستتوى دالتة ( ،).0.0حيتث إن
القيمة ااحتمالية لكل فقرة أقل من (.).0.0

 4.1صدق التساق الداخلي للبعد الراب  :التعاطف
جدول ( )92صدق التساق الداخلي لفقرات البعد الراب  :التعاطف
م.

معام

الفقرات

الرتباط

الدللة

.2

تعمل الو ازرة على ااهتمام بالجمهور اهتماما شخصيا.

0.482

0.007

.1

تتالءم ساعات دوام عمل الموظفين مع رغبات الجمهور المستهدف.

0.378

0.039

.3

تحرص الو ازرة على تفهم احتياجات الجمهور باستمرار.

0.757

0.001

.1

تضع الو ازرة مصلحة جمهورها في مقدمة اهتماماتها.

0.715

0.001

0.730

0.001

.5

تحرص الو ازرة على تقديم الخدمات المطلوبة بالتساوي دون أي تدخل
خارجي.

يبين جدو رقم ( )13معامالت اارتباط بين المحور الرابع التعتاطف والمعتد الكلتي للمحتور

الثالث ،والذي يبتين أن معتامالت اارتبتاط المبينتة دالتة عنتد مستتوى دالتة ( ،).0.0حيتث إن
القيمة ااحتمالية لكل فقرة أقل من (.).0.0

 5.3ثبات فقرات الستبانة:

يقصد بثبات ااستبانة أن تعطي هذه ااستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع ااستبانة أكثر

متن مترة تحتت نفتتس الظتروف والشتتروط ،أو بعبتارة أختترى يعنتي ااستتتقرار فتي نتتتائج ااستتتبانة
وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد مرات عدة خال فتترات زمنيتة
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معينتة ،وللتحقتق متن ثبتات استتبانة الد ارستتة أجريتت خطتوات الثبتات علتى العينتة ااستتتطالعية

نفسها بطريقتين هما :التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 -2طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient

تتتم إيجتتاد معامتتل ارتبتتاط بيرستتون بتتين معتتد األستتئلة الفرديتتة الرتبتتة ومعتتد األستتئلة الزوجيتتة

الرتبتتة لكتتل بعتتد وقتتد تتتم تصتتحيح معتتامالت اارتبتتاط باستتتخدام معامتتل ارتبتتاط ستتبيرمان ب تراون
للتصحيح ( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:

2ر
معامل الثبات =   1ر حيث (ر) معامل اارتباط ،وقد بين جدو رقم ( )11يبين أن هنا

معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات ااستبيان ،مما يطمئن الباحث على استخدام ااستبانة بكل

طمأنينة .كما واستخدم طريقة ألفا كرونباخ لقيا

ثبات ااستبانة كطريقة ثانية لقيا

الثبات

وقد بين أن معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث على استخدام ااستبانة بكل

طمأنينة.
جدول ( )91يوضح معام الثبات (طريقة التجزئة النصفية) وورونباخ ألفا
كرونباخ

الفقرات

ألفا

سبيرما

م

براو

.2

مستوى أبعاد الجودة الشاملة

18

0.978

0.973

2.2

التركيز على الجمهور

8

0.840

0.723

1.2

دعم اإلدارة العليا

8

0.918

0.912

3.2

مشاركة وتمكين العاملين

8

0.910

0.856

1.2

التحسين الشامل والمستمر

8

0.935

0.969

5.2

اتخاذ الق اررات على المعلومات

8

0.897

0.866

1.2

السياسات وااستراتيجيات

8

0.844

0.780

20

0.923

0.899

2.1

ااعتمادية

5

0.750

0.732

1.1

ااستجابة

5

0.904

0.709

3.1

الثقة

5

0.792

0.754

1.1

التعاطف

5

0.805

0.787

.8

المحاور

عدد

مستوى جودة الخدمات
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ويستخلص الباحث من نتائج اختباري الصد والثبات أن أداة الدراسة (ااستبانة) صادقة في

قيا

ما وضعت لقياسه ،كما أنها ثابتة بدرجة عالية جدا ،ما يؤهلها لتكون أداة قيا

وفاعلة لهذه الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة ،وبذلَ تكون ااستبانة في صورتها النهائية.

مناسبة

 1.3المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

استتتخدم الباحتتث اختبتتار (كتتولمجروف – ستتمرنوف) ))1- Sample K-Sلمعرف تة هتتل تتبتتع
البيانات التوزيع الطبيعي أم ا؟ وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات؛ ألن معظم
ااختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا.

جدول ( )81يوضح اختبار التوزي الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
م

عدد

المحاور

الفقرات

قيمةZ

القيمة

الحتمالية

.2

أبعاد إدارة الجودة الشاملة

48

0.092

0.108

2.2

التركيز على الجمهور

8

0.052

0.122

1.2

دعم اإلدارة العليا

8

0.086

0.097

3.2

مشاركة وتمكين العاملين

8

0.061

0.162

1.2

التحسين الشامل والمستمر

8

0.105

0.095

5.2

اتخاذ الق اررات على المعلومات

8

0.049

0.105

1.2

السياسات وااستراتيجيات

8

0.074

0.148

.8

أبعاد الخدمة المقدمة

20

0.095

0.111

2.1

ااعتمادية

5

0.065

0.168

1.1

ااستجابة

5

0.842

0.099

3.1

الثقة

5

0.901

0.100

1.1

التعاطف

5

0.892

0.112

يوضح الجدو رقم ( )2.نتائج ااختبار ،حيتث إن القيمتة ااحتماليتة لكتل المحتاور أكبتر متن
 ،) sig.  0.05 ( .0.0وهذا يد على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استتخدام

ااختبارات المعلمية.

288

وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

التكررات والمتوسل الحسابي ،والوزن النسبي.
 النسب المئوية و ا
 اختبار التجزئة النصفية ( )Split-Half Coefficientوألفا كرونباخ ( Cronbach's

 )Alphaلمعرفة ثبات فقرات ااستبانة.

 اختبار ( )kolmogorov-Smirnov Test– K-Sلتحديد نوع البيانات ،هل تتبع
التوزيع الطبيعي أو التوزيع غير الطبيعي؟

 اختبار ( )One sample T. Testلمعرفة الفر بين متوسل الفقرات.
 معامل ارتباط بيرسون لقيا
متغيرات الدراسة.

درجة اارتباط بين األسئلة والمجا الرئيس والعالقات بين

 اانحدار الخطي المتعدد اختبار أثر المتغير المستقل في المتغير التابع.
 تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلمعرفة ما إذا كان هنا فرو ذات

دالة إحصائية بين ثالو مجموعات أو أكثر.

 اختبار ( )Independent samples T. testلمعرفة ما إذا كان هنا فرو ذات

دالة إحصائية بين مجموعتين من البيانات الترتيبية.

 1.3محك الدراسة:

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى ااستجابة اعتمد الباحث اختبار  tللعينة الواحدة

) (One Sample T testلتحليل فقرات ااستبانة ،وتعتبر الفقرة إيجابية بمعنى أن أفراد
العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  tالمحسوبة أكبر من قيمة  tالجدولية والتي
تساوي ( 2.97أو القيمة الحتمالية أكبر من  ...5والوزن النسبي أكبر من ،)%1.
وتعتبر الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ا يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة t

المحسوبة أصغر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي(1.97أو القيمة الحتمالية أقل من

 ...5والوزن النسبي أقل من  ،)%1.وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان القيمة

الحتمالية لها أكبر من (.)...5

جدول ( )89يوضح المحك المعتمد في الدراسة
القيمة الجدولية

القيمة ااحتمالية

الوزن النسبي

درجة الموافقة

2.97

أكبر من ...5

أكبر من %1.

إيجابية

2.97

أقل من ...5

أقل من %1.

سلبية
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( )5الفص الخام

تحلي البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها
المقدمة.
 9.5الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.
 8.5تحلي فقرات الستبانة.
 4.5اختبار فرضيات الدراسة.

285

المقدمة:
يتضتتمن هتتذا الفص تتل عرضتتا لتحلي تتل البيانتتات واختبتتار فرض تتيات الد ارستتة ،وذل تتَ متتن خ تتال
اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج ااستبانة والتي تم التوصتل إليهتا متن ختال

تحليتتل فقراتهتتا ،والوقتتوف علتتى البيانتتات الشخصتتية للمبحتتوثين ،والتتتي اشتتتملت علتتى (الجتتنس،

العمت تتر ،المؤهت تتل العلمت تتي ،المست تتمى الت تتوظيفي ،ست تتنوات الخب ت ترة) ،لت تتذا تت تتم إج ت تراء المعالج ت تتات

اإلحصائية لبيانات الدراسة ،وتم استخدام برنامج ( )Spssللحصتو علتى نتتائج الد ارستة التتي
تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

 9.5الوصف اإلحصائي لمجتم الدراسة وفق البيانات الشخصية:
أول :البيانددددات الشخصددددية  :وفيم تتا يل تتي ع تترض لخص تتائص مجتم تتع الد ارس تتة وف تتق البيان تتات
ً
الشخصتتية ،حي تتث كتتون مجتم تتع الد ارس تتة متتن ( )23.مبح تتوو ،وت تتم توزيتتع ااس تتتبانات عل تتى
مجتمع الدراسة واسترداد ( )107استبانة ،ما نسبته (.)%81.3.
جدول ( )22البيانات الشخصية
م.
.9

العدد

البيا
الجن
ذكر

79

76.0

أنثى

25

24.0

104

100.0

المجموع
.1

العمر
أقل من  3.سنة

11

10.6

من  3.إلى أقل من  1.سنة

31

29.8

من  1.إلى أقل من  5.سنة

36

34.6

 5.سنة فأكثر

26

25.0

913

100.0

المجموع
.3

النسبة

المؤه العلمي
دبلوم متوسل

17

16.5

بكالوريو

63

61.2

دراسات عليا

23

22.3

103

100.0

المجموع
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م.
.1

العدد

البيا
المسمى الوفيفي
مدير

19

18.1

رئيس قسم

23

21.9

رئيس شعبة

23

21.9

موظف إداري

13

12.4

محاسب

7

6.7

مهند

5

4.8

فني

15

14.3

105

100.0

المجموع
.5

النسبة

سنوات الخبرة
أقل من  3سنة

3

2.8

من  3إلى  1سنة

19

17.8

من  7إلى  2.سنة

40

37.4

أكثر من  2.سنوات

41

38.3

107

100.0

المجموع

جت تتدو ( )22يوضت تتح أن مت تتا نست تتبته ( )%310.مت تتن المست تتتجيبين كت تتانوا مت تتن الت تتذكور بينمت تتا
( )%240.كانوا من اإلناو ،شكلت الفئة العمرية للمستتجيبين متن  4.إلتى أقتل متن  0.ستنة
ما نسبته ( )%7401بينما الفئة العمرية من  7.إلى أقل من  4.سنة ( .)%2103وقد شكلت
نس تتبة حمل تتة ش تتهادة البك تتالوريو

( )%1102بينمت تتا حمل تتة الد ارس تتات العلي تتا م تتن المستتتتجيبين

( ،)%2207هذا وقتد شتكلت نستبة المستتجيبين والتذين يعملتون بمستمى رئتيس قستم ()%2101
وكتتذلَ النستتبة بالنستتبة إلتتى رئتتيس شتتعبة بينمتتا كانتتت المستتتجيبين التتذين يحملتتون درجتتة متتدير

( ،)%1301بلغ تتت نس تتبة المس تتتجيبين ال تتذين تزي تتد خبتترتهم ع تتن  1.س تتنوات ( )%7307بينم تتا
( )%7304فقل كانت خبرتهم تنحصر ما بين  3إلى  1.سنوات.

ويعزو الباحث ارتفاع نسبة الذكور العاملين بو ازرة الحكم المحلي ،إا أن تركيبة القوى العاملة

في فلسطين تركيبة ذكورية ،وارتفاع نسبة الفئة العمرية للمبحتوثين (متن  4.إلتى أقتل متن 0.

سنة) إلى أحداو اانقسام الفلسطيني ،حيث تتم توظيتف الختريجين فتي العتام (2..3م) ،وأمتا
بخصوص المؤهل العملي ،كتان ستبب ارتفتاع نستبة حملتة درجتة البكتالوريو

إلتى أن المعيتار

األساسي في عملية التوظيف في المؤسسات الحكومية واألهلية هي درجتة البكتالوريو  ،وأمتا
بخصتتوص ارتفتتاع المتتوظفين الحاصتتلين علتتى (رئتتيس قستتم ،ورئتتيس شتتعبة) ،كتتان بستتبب أنهتتا
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وظائف متوسطة وتعتبر حلقة وصتل بتين اإلدارة العليتا بتالو ازرة والمستتويات اإلداريتة األخترى،

تر بخصتتوص ستتنوات الخب ترة فكتتان ستتبب تقتتارب نستتبة عتتدد المبحتتوثين فتتي اإلجابتتة متتن
وأخيت ا
( 3إلتتى  1.س تنوات) و(أكثتتر متتن  1.ستتنوات) ،يرجتتع ذلتتَ إلتتى اانقستتام الفلستتطيني بالعتتام
(2..3م) ،وتعيين عدد كبير من الخريجين الجدد في الو ازرة.

 8.5تحلي فقرات الستبانة:

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة ) (One Sample T testلتحليل فقرات ااستبانة،

وتعتبر الفقرة إيجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة tالمحسوبة

أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي ( 2.97أو

القيمة الحتمالية

أقل من  ...5والوزن

النسبي أكبر من  ،)%1.وتعتبر الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ا يوافقون على محتواها

إذا كانت قيمة  tالمحسوبة أصغر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي(1.97أو

القيمة الحتمالية

أقل من  ...5والوزن النسبي أقل من  ،)%1.وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان
القيمة الحتمالية

لها أكبر من (.)...5

أول :تحلي فقرات المحور األول :إدارة الجودة الشاملة:
ً
 :2.2تحلي فقرات البعد األول :الترويز على الجمهور
تم استخدام اختبار  Tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدو رقم ( )13والذي يبين آراء أفراد

عينة الدراسة في فقرات البعد األو  :التركيز على الجمهور.

جدول ( )84تحلي لفقرات البعد األول :الترويز على الجمهور
الفقرات

م.

الوسط

الحسابي

الوز

النسبي

النحراف
المعياري

قيمة t

القيمة

الحتمالية

الترتي

 .2تعتبت ت تتر الت ت تتو ازرة رضت ت تتا جمهورهت ت تتا
إح ت ت ت ت تتدى األدوات المهم ت ت ت ت تتة إلدارة
الج ت ت ت تتودة الش ت ت ت تتاملة ف ت ت ت تتي جمي ت ت ت تتع

3.66

73.20

0.93

7.37

0.000

3

خدماتها.
 .1تح تترص ال تتو ازرة عل تتى م تتنح كاف تتة
الص ت ت تتالحيات للم ت ت تتوظفين لتلبي ت ت تتة

3.58

71.60

رغبات جمهورها.
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0.86

6.98

0.000

5

م.

الفقرات
تقت ت تتوم الت ت تتو ازرة بت ت تتإجراء الد ارست ت تتات

 .4الخاص تتة بقي تتا

رض تتا الجمه تتور

الوسط

الحسابي
3.36

الوز

النسبي

النحراف
المعياري

67.20

1.01

قيمة t

3.72

القيمة

الحتمالية
0.000

الترتي

8

على فترات متفاوتة.

تتبنت ت ت تتي الت ت ت تتو ازرة أهت ت ت تتداف عمليت ت ت تتة
 .3تحسين جودة الخدمات بناء علتى

3.50

70.00

0.96

5.36

0.000

7

احتياجات جمهورها.

.5
.1

تق ت ت ت تتوم ال ت ت ت تتو ازرة بالحف ت ت ت تتاظ عل ت ت ت تتى
خصوصية بيانات جمهورها.

تق ت ت ت تتوم ال ت ت ت تتو ازرة بت ت ت ت تتوفير وس ت ت ت تتائل
ااتصا المناسبة بين موظفيها.

3.80

76.00

0.93

8.85

0.000

1

3.79

75.80

0.80

10.14

0.000

2

فت ت تتي حالت ت تتة أي خلت ت تتل فت ت تتي تقت ت تتدم
 .1الخدمتتة يتتتم اإلجتتراء التصتتحيحي

3.59

71.80

0.91

6.69

0.000

4

المناسب لتحقيق رضا الجمهور.

.2

تقتتوم التتو ازرة بتقتتديم ختتدماتها إل تتى
جمهورها إلكترونيا.
جمي الفقرات

1.02

5.39

3.53

70.60

3.60

52.66 13.56 72.01

0.000

6

0.000

من خال جدو ( )13تبين النتائج أن الوزن النسبي للبعد األو "الترويز على الجمهور"
( )%71..2وهو أكبر من القيمة اافتراضية العدد ( )3أي أكبر من ( )%1...وكانت
القيمة ااحتمالية ( ).....وهي أقل من ( ،)...5وهذا يعني أن استجابات المبحوثين لهذا

البعد كانت إيجابية ،وقد جاءت الفقرة ( " )5تقوم الوزارة بالحفاظ على خصوصية بيانات

الجمهور" في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيث بلغ الوزن النسبي ()%71..
وهو أكبر من العدد ( )3أي أكبر من ( ،)%1...والقيمة ااحتمالية تساوي ( ).....وهي

أقل من ( ،)...5مما يد على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابيا حسب المبحوثين.
بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة ( )3وهي " تقوم الوزارة بنجراء الدراسات الخاصة بقياس

رضا الجمهور على فترات متفاوتة ".حيث بلغ الوزن النسبي ( )%17.1وهي أكبر من
العدد ( )3أي أقل من ( )%1...والقيمة ااحتمالية للفقرة بلغت ( ).....وهي أقل من
( ،)...5مما يد على أن اآلراء في هذه الفقرة إيجابية.
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ويعزو الباحث ذلَ إلى اهتمام اإلدارة العليا بو ازرة الحكم المحلي من خال

منح كافة

الصالحيات للموظفين لتلبية رغبات المستفيدين ،وهذا يعكس طبيعة العمل في و ازرة الحكم

المحلي ،والتي تسعى اإلدارة بكافة طواقمها إلى إرضائهم بما يتناسب وتوقعاتهم من خال

تقديم أفضل الخدمات ،وأيضا من خال الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة

بالجمهور.

واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (أبو طعيمة )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة

لبعد التركيز على الجمهور في المستشفيات الحكومية الفلسطينية بقطاع غزة بوزن نسبي
( ،)%73.13ومع دراسة (كحيل )1.21 ،التي أظهرت موافقة كبيرة لبعد التركيز على

الجمهور في جامعة فسطين وبوزن نسبي ( ،)%75.21ومع دراسة (أبو مسامح)1.25 ،
التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد التركيز على الجمهور في مديريات التربية والتعليم
وبوزن نسبي ( ،)%73.2ومع دراسة (محمود وجاسم )1.23 ،التي أظهرت موافقة بدرجة

كبيرة لبعد التركيز على الجمهور في جامعة تكريت وبوزن نسبي ( ،)%75.8ومع دراسة

(عمار )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد التركيز على الجمهور في مستشفى
بشير بن ناصر وبوزن نسبي (.)%72.1

واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (أبو زر )1.28 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة

لبعد التركيز على الجمهور في و ازرة الصحة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية وبوزن نسبي

( ،)%11.2ومع دراسة (عبد الجواد )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد
التركيز على الجمهور في الخدمات الطبية العسكرية وبوزن نسبي ( ،)%5..21ومع دراسة

(الكحلوت )1.23 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد التركيز على الجمهور في

و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة وبوزن نسبي ( ،)%55.31ومع دراسة (بوخلوة،

 )1.25التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد التركيز على الجمهور في مؤسسة

سوناط ار

وبوزن نسبي ( ،)%13.8ومع دراسة (المسعود )1.21 ،التي أظهرت موافقة

بدرجة منخفظة لبعد التركيز على الجمهور في بنَ على البركة وبوزن نسبي (،)%19.8

ومع دراسة ( )1.25 ،Wanderiالتي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد التركيز على

الجمهور في شركة البناء في رواندا وبوزن نسبي ( ،)%17.1ومع دراسة ( Salajegheh
 )1.23 ،et alالتي أظهرت موافقة بدرجة منخفظة لبعد التركيز على الجمهور في مصانع
الصلب بكاران وبوزن نسبي (.)%32..
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 2.1تحلي فقرات البعد الثاني :دعم اإلدارة العليا
تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدو رقم  11والذي يبين آراء أفراد

عينة الدراسة في فقرات البعد الثاني دعم اإلدارة العليا

جدول ( )83تحلي لفقرات البعد الثاني :دعم اإلدارة العليا
االفقرات

م.

 .9يت تتوفر ل تتدى ال تتو ازرة الرغب تتة ف تتي
تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

 .8تلتت ت ت ت تتزم الت ت ت ت تتو ازرة بتطبيت ت ت ت تتق إدارة
الجودة الشاملة.

 .4تق تتوم ال تتو ازرة بت تتوفير اإلمكان تتات
الالزمت ت تتة لتطبيت ت تتق إدارة الجت ت تتودة

الشاملة.

الوسط

الوز

النحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

قيمة t

القيمة

الحتمالية

الترتي

4.17

83.40

0.863

14.000

0.000

1

3.75

75.00

0.891

8.678

0.000

3

3.50

70.00

0.873

5.981

0.000

5

 .3تق ت ت تتوم ال ت ت تتو ازرة بش ت ت تترح وتبس ت ت تتيل
مفه ت ت تتوم إدارة الج ت ت تتودة الش ت ت تتاملة
للم ت ت ت ت ت تتوظفين عل ت ت ت ت ت تتى مختل ت ت ت ت ت تتف

3.44

68.80

1.048

4.337

0.000

6

المستويات.
 .5تعمتتل التتو ازرة علتتى تقليتتل وإ ازلتتة
العوائ ت ت تتق لتطبي ت ت تتق مفه ت ت تتوم إدارة

3.42

68.40

0.952

4.570

0.000

7

الجودة الشاملة.
 .1تقت تتدم ال ت تتو ازرة الح ت توافز بأنواعه ت تتا
للمت تتوظفين مت تتن أجت تتل تشت تتجيعهم

3.22

64.40

1.135

2.044

0.043

8

على تقديم جودة خدمة أفضل.
 .1تحت ت تترص الت ت تتو ازرة علت ت تتى تعزيت ت تتز
ااتصا والتواصل بين مختلتف

3.54

70.80

0.924

6.066

0.000

4

المستويات الوظيفية.
 .2تحت ت تترص الت ت تتو ازرة علت ت تتى د ارست ت تتة
شت ت تتكاوى الم ت ت تراجعين وااهتمت ت تتام
بآرائهم.

جمي الفقرات

3.81

76.20

9.916

0.000

3.61

49.828 14.355 72.15

0.000
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0.848

2

من خال جدو ( )11تبين النتائج أن الوزن النسبي للبعد الثاني " دعم اإلدارة العليا "
( )%71.25وهي أكبر القيمة المفترضة العدد ( )3أي أكبر من ( )%1...وكانت القيمة

ااحتمالية ( ).....وهي أقل من ( ،)...5وهذا يعني أن استجابات المبحوثين لهذا البعد

كانت إيجابية ،وقد جاءت الفقرة ( " )2يتوفر لدى الوزارة الرغبة في تطبيق إدارة الجودة

الشاملة" في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيث بلغ الوزن النسبي ()%83.1
وهو أكبر من العدد ( )3أي أكبر من ( ،)%1...والقيمة ااحتمالية تساوي (،).....

وهي أقل من ( ،)...5مما يد

على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب

المبحوثين ،بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة ( )1وهي " تقدم الوزارة الحوافز بأنواعها

للموففين من أج تشجيعهم على تقديم جودة خدمة أفض " بوزن نسبي ( )%11.1وهي
أكبر من ( )%1...والقيمة ااحتمالية للفقرة بلغت ( )...13وهي أقل من ( ،)...5مما
يد على أن آراء المبحوثين على هذه الفقرة كانت إيجابية.
ويعزو الباحث ذلَ إلى أن اإلدارة العليا بو ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة ،تمتلَ هيكال
تنظيميا واضحا تتبناه لتطبيق إدارة الجودة الشاملة ،باإلضافة إلى رغبتها في تطبيق إدارة

الجودة الشاملة ،إا أن لديها ضعف في ااهتمام الالزم لنظام الحوافز والمكافآت لعدم وجود

نظام واضح للحوافز والمكافآت ،ويرجع ذلَ لعجز الموازنات السنوية في تغطية تكاليف

الحوافز والمكافآت ،بسبب الوضع السياسي القائم ،حيث إن الموظف ما از يتقاضى

( )%1.من قيمة الراتب األساسي.

واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (كحيل )1.21 ،التي أظهرت موافقة كبيرة لبعد دعم

اإلدارة العليا في جامعة فسطين وبوزن نسبي ( ،)%77.71ومع دراسة (فرهودة،)1.21 ،
التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد دعم اإلدارة العليا في مدار

وكالة الغوو بقطاع غزة

وبوزن نسبي ( ،)%77.35ومع دراسة (المعمر )1.21 ،التي أظهرت موافقة كبيرة لبعد

دعم اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وبوزن نسبي ( ،)%72..5ومع
ودراسة (بوخلوة )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد دعم اإلدارة العليا في

مؤسسة سوناط ار

وبوزن نسبي ( )%73.1ومع دراسة (محمود وجاسم )1.23 ،التي

أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد دعم اإلدارة العليا في جامعة تكريت وبوزن نسبي

( ،)%71.1ودراسة (عمار )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد دعم اإلدارة

العليا في مستشفى بشير بن ناصر وبوزن نسبي ( ،)%72.1ومع ودراسة (،Wanderi

212

 )1.25التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد دعم اإلدارة العليا في شركة البناء في

رواندا وبوزن نسبي (.)%17.1

واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (أبو زر )1.28 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة

لبعد دعم اإلدارة العليا في و ازرة الصحة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية وبوزن نسبي

( ،)%1..8ومع دراسة (عبد الجواد )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد دعم
اإلدارة العليا في الخدمات الطبية العسكرية وبوزن نسبي ( ،)%51.88ومع دراسة

(أبو طعيمة )1.21 ،التي أظهرت

موافقة بدرجة كبيرة لبعد دعم اإلدارة العليا في

المستشفيات الحكومية الفلسطينية بقطاع غزة بوزن نسبي ( ،)%19.87ومع دراسة (أبو

معيلق )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد دعم اإلدارة العيا في و ازرة العمل
الفلسطينية وبوزن نسبي ( ،)1..57ومع دراسة (الكحلوت )1.23 ،التي أظهرت موافقة

بدرجة متوسطة لبعد دعم اإلدارة العليا في و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة وبوزن

نسبي ( ،)%51.87ومع دراسة (قدور )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد

دعم اإلدارة العليا في مؤسسة بريد الجزائر بالوادي وبوزن نسبي ( )%18.18ومع دراسة

(المسعود )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة منخفظة لبعد دعم اإلدارة العليا في بنَ على
البركة وبوزن نسبي ( ،)%11.1ومع دراسة (باسو ومحبوب )1.21 ،التي أظهرت موافقة

بدرجة متوسطة لبعد دعم اإلدارة العليا في مؤسسة الرياض سطيف مطاحن الواحات تقرت،

ومع دراسة ( )1.23 ،Salajegheh et alالتي أظهرت موافقة بدرجة منخفظة لبعد دعم

اإلدارة العيا في مصانع الصلب بكاران وبوزن نسبي (.)%13..
 3.1تحلي فقرات البعد الثالث :مشاروة وتمكين العاملين

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدو رقم  15والذي يبين آراء أفراد

عينة الدراسة في فقرات البعد الثالث مشاركة وتمكين العاملين.
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جدول ( )85تحلي لفقرات البعد الثالث :مشاروة وتمكين العاملين
الفقرات

م.

يعتقت تتد العت تتاملون بت تتأن تطبيت تتق
.9

إدارة الجتتودة الشتتاملة متتن أهتتم
مس ت ت تتئولياتهم لتحقي ت ت تتق رضت ت ت تتا

الوسط

الوز

النحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

3.44

68.80

0.826

قيمة t

5.500

القيمة

الحتمالية

0.000

الترتي

6

الجمهور.
.8

كافة العاملين فتي

يتم إش ار

كافة أنشطة الجودة.

3.36

67.20

0.873

4.319

0.000

8

يستتاهم العتتاملون بفاعليتتة فتتي
 .4علميت ت ت ت تتات اتخت ت ت ت تتاذ الق ت ت ت ت ت اررات

3.56

71.20

0.963

6.022

0.000

3

مناسبة.

تقوم الو ازرة بتعزيز الثقة بينها

 .3وبين العاملين في المستتويات

3.58

71.60

0.922

6.502

0.000

2

المختلفة.

تم ت ت ت ت ت تتنح ال ت ت ت ت ت تتو ازرة الع ت ت ت ت ت تتاملين
 .5صت ت ت تتالحيات مناست ت ت تتبة لح ت ت ت تتل

3.70

74.00

0.860

8.429

0.000

1

المشكالت التي تواجههم.

يشت تتار العت تتاملين فت تتي وضت تتع

 .1الخطتتل والسياستتات الخاصتتة

3.41

68.20

0.924

4.522

0.000

7

بأعمالهم.

.1

تطبت ت تتق الت ت تتو ازرة مبت ت تتدأ العت ت تتد
والمساواة بين العاملين.

3.50

70.00

0.894

5.730

0.000

5

تتت ت ت ت ت تتدعم ال ت ت ت ت ت تتو ازرة التعت ت ت ت ت ت تتاون

.2

اإليجت تتابي بت تتين العت تتاملين فت تتي

مختلتتف األقستتام والمس تتتويات

3.52

70.40

0.805

6.725

0.000

4

اإلدارية.
جميع الفقرات

3.50

0.000 53.021 13.090 70.09

من خال جدو ( )15تبين النتائج أن الوزن النسبي للبعد الثالث " مشاروة وتمكين العاملين

" ( )%70.9وهي أكبر القيمة المفترضة العدد ( )3أي أكبر من  %1...وكانت القيمة

ااحتمالية ( ).....وهي أقل من ( ،)...5وهذا يعني أن استجابات المبحوثين لهذا البعد
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كانت إيجابية ،وقد جاءت الفقرة ( " )5تمنح الوزارة العاملين صالحيات مناسبة لح

المشكالت التي تواجههم " في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيث بلغ الوزن

النسبي ( )%74.0وهو أكبر من العدد ( )3أي أكبر من ( ،)%1...والقيمة ااحتمالية
تساوي ( ،).....وهي أقل من ( ،)...5مما يد على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة

إيجابية حسب المبحوثين ،بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة ( )2وهي " يتم إشراك وافة

العاملين في وافة أنشطة الجودة " بوزن نسبي ( )%67.2وهي أكبر من ()%1...
والقيمة ااحتمالية للفقرة بلغت ( ).....وهي أقل من ( ،)...5مما يد على أن آراء

المبحوثين على هذه الفقرة إيجابية.

ويعزو الباحث ذلَ إلى أن اإلدارة العليا بو ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة ،تتيح مجاا
لموظفيها بالمشاركة عبر تمكينهمم من خال منحهم لصالحيات مناسبة لحل مشاكلهم التي
يواجهونها بنطا

مهامهم وعملهم ،باإلضافة إلى قيام الو ازرة بتعزيز الثقة بينها وبين

موظفيها ،عبر دعم التعاون فيما بينها وبين الموظفين في مختلف األقسام والمستويات.

نظر انشغالهم
يضاف إلى ذلَ ضعف دور موظفيها بااشت ار في كافة أنشطة الجودة ،ا
بالمهام الوظيفية الملقاة على عاتقهم ،وضعف إمكانيات الو ازرة في تقديم برامج تدريبية

متقدمة في إدارة الجودة الشاملة وسبل تقديم أفضل الخدمات بسبب العجز المالي الذي
تعاني منه.

واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (كحيل )1.21 ،التي أظهرت موافقة كبيرة لبعد مشاركة

وتمكين العاملين في جامعة فسطين وبوزن نسبي ( ،)%71.88ومع دراسة (محمود وجاسم،

 )1.23التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد مشاركة وتمكين العاملين في جامعة تكريت

وبوزن نسبي ( ،)%77.5ودراسة (عمار )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد

مشاركة وتمكين العاملين في مستشفى بشير بن ناصر وبوزن نسبي (.)%72.1

واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (عبد الجواد )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة

منخفظة لبعد مشاركة وتمكين العاملين في الخدمات الطبية العسكرية وبوزن نسبي

( ،)%19.7ومع دراسة (أبو طعيمة )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد مشاركة

وتمكين العاملين العليا في المستشفيات الحكومية الفلسطينية بقطاع غزة بوزن نسبي

( ،)%11..1ومع دراسة (المعمر )1.21 ،التي أظهرت موافقة كبيرة لبعد مشاركة وتمكين

العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وبوزن نسبي ( ،)%18.52ومع دراسة

(الكحلوت )1.23 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد مشاركة وتمكين العاملين في
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و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة وبوزن نسبي ( ،)%15.11ودراسة (بوخلوة)1.25 ،

التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد مشاركة وتمكين العاملين في مؤسسة سوناط ار

وبوزن نسبي ( ،)%13.8ومع دراسة (المسعود )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة

منخفظة لبعد مشاركة وتمكين العاملين في بنَ على البركة وبوزن نسبي ( ،)%5..1ومع
دراسة (باسو ومحبوب )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة منخفظة لبعد مشاركة وتمكين

العاملين في مؤسسة الرياض سطيف مطاحن الواحات تقرت بوزن نسبي ( ،)%52.8ومع

دراسة (الدعا  )1.2. ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة جدا لبعد مشاركة وتمكين
العاملين في المصارف األردنية التجارية وبوزن نسبي (.)%88.9
 4.2تحلي فقرات البعد الراب  :التحسين الشام والمستمر
تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدو رقم  11والذي يبين آراء أفراد

عينة الدراسة في فقرات البعد الرابع :التحسين الشامل والمستمر.

جدول ( )81تحلي لفقرات البعد الراب  :التحسين الشام والمستمر
الفقرات

م.

الوسط

الحسابي

الوز

النسبي

النحراف
المعياري

قيمة t

القيمة

الحتمالية

الترتي

تست ت تتعى ال ت ت تتو ازرة إل ت ت تتى التحس ت ت تتين
 .9المس ت ت ت ت تتتمر لج ت ت ت ت تتودة الخ ت ت ت ت تتدمات

3.61

72.20

0.798

7.874

0.000

5

المقدمة.

تنظ تتر ال تتو ازرة إلتتتى أن التحست تتين
.8

الش ت ت تتامل والمس ت ت تتتمر ج ت ت تتزء م ت ت تتن

متطلب ت تتات تطبي ت تتق إدارة الج ت تتودة

3.46

69.20

0.827

5.725

0.000

8

الشاملة.
تشتتمل عمليتتة التحستتين المستتتمر
 .4والشتتامل كافتتة األقستتام واإلدارات

3.61

72.20

0.810

7.760

0.000

6

واألنشطة داخل الو ازرة.

تقت ت ت تتوم الت ت ت تتو ازرة بمراجعت ت ت تتة كافت ت ت تتة

 .3إجت ت ت ت ت تراءات العم ت ت ت ت تتل باس ت ت ت ت تتتمرار

3.68

73.60

لتحسينها.
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0.875

8.063

0.000

4

الفقرات

م.

الوسط

الوز

الحسابي

النسبي

النحراف
المعياري

قيمة t

القيمة
الحتمالية

الترتي

تش ت تتجع ال ت تتو ازرة أي مب ت تتادرة
تهت ت ت ت تتدف إلت ت ت ت تتى التحس ت ت ت ت تتين
 .5المست ت ت تتتمر ف ت ت ت تتي خ ت ت ت تتدماتها
المقدم ت ت ت ت ت ت تتة ف ت ت ت ت ت ت تتي تق ت ت ت ت ت ت تتدم

3.71

74.20

0.869

8.456

0.000

3

الخدمات.
تش ت ت تتجع ال ت ت تتو ازرة اس ت ت تتتخدام
 .1الوست ت ت ت ت ت ت تتائل اإللكترونيت ت ت ت ت ت ت تتة

3.83

76.60

0.906

9.499

0.000

2

لتحسين األداء في العمل.

تتحم تتل ال تتو ازرة مس تتؤولياتها
.1

تج تتاه المجتم تتع م تتن خ تتال

التحسين المستتمر والشتامل

4.14

82.80

0.829

14.222

0.000

1

لجودة خدماتها.
تقوم التو ازرة بتقتديم التدورات
.2

التدريبي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة المناس ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتبة

للمتوظفين متن أجتل تطتوير

3.59

71.80

0.726

8.386

0.000

7

أدائهم.
جمي الفقرات

من خال

3.70

74.07

60.127 12.226

0.000

جدو ( )11تبين النتائج أن الوزن النسبي للبعد الرابع " التحسين الشام

والمستمر" ( )%74.07وهي أكبر القيمة المفترضة العدد ( )3أي أكبر من ()%1...
وكانت القيمة ااحتمالية ( ).....وهي أقل من ( ،)...5وهذا يعني أن استجابات

المبحوثين لهذا البعد كانت إيجابية ،وقد جاءت الفقرة ( " )2تتحم الوزارة مسؤولياتها تجاه

المجتم من خالل التحسين المستمر والشام لجودة خدماتها " في المرتبة األولى في
ترتيب فقرات هذا البعد ،حيث بلغ الوزن النسبي ( )%82.8وهو أكبر من العدد ( )2أي

أكبر من ( ،)%1...والقيمة ااحتمالية تساوي ( ،).....وهي أقل من ( ،)...5مما يد

على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب المبحوثين ،بينما كانت أضعف الفقرات

الفقرة ( )1وهي " تنظر الوزارة إلى أ التحسين الشام والمستمر جزء من متطلبات تطبيق
إدارة الجودة الشاملة ".بوزن نسبي ( )%69.2وهي أكبر من ( )%1...والقيمة ااحتمالية
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للفقرة بلغت ( ).....وهي أقل من ( ،)...5مما يد على أن آراء المبحوثين على هذه

الفقرة كانت إيجابية.

ويعزو الباحث ذلَ إلى فهم و ازرة الحكم المحلي لثقافة التحسين الشامل والمستمر في إدارة
الجودة الشاملة ونشرها في جميع األقسام والدوائر المختلفة بالو ازرة ،عبر تحملها لكافة

المسؤوليات تجاه المجتمع بتقديم أفضل الخدمات المطلوبة ،باإلضافة إلى تشجيعها على
استخدام كافة الوسائل اإللكترونية من مواقع التواصل ااجتماعي ،وتقديم خدماتها عبر
موقعها اإللكتروني لموظفيها وجمهورها المستفيد.

ويضاف إلى ذلَ قلة إمكانيات الو ازرة المادية المطلوبة للعمل ،وخاصة أن التحسين الشامل
والمستمر يحتاج لموازنات وتغيرات إدارية وهيكلية ،مما أدى إلى ضعف قدراتها في تقديم
الدورات التدريبية المناسبة للموظفين من أجل تطوير أدائهم ،كما أدى ذلَ بط

عمليات

التحسين الشامل وعدم استمرارها لفترات معينة ،وعدم ااستقرار الوظيفي الذي يعيشه موظفو

الو ازرة.

اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (أبو طعيمة )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة

لبعد التحسين الشامل والمستمر في المستشفيات الحكومية الفلسطينية بقطاع غزة بوزن نسبي

( ،)%72.33ومع دراسة (كحيل )1.21 ،التي أظهرت موافقة كبيرة لبعد التحسين الشامل

والمستمر في جامعة فسطين وبوزن نسبي ( ،)%71.17ومع دراسة (أبو مسامح)1.25 ،
التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد التحسين الشامل والمستمر في مديريات التربية والتعليم

وبوزن نسبي ( ،)%71.83ومع دراسة (محمود وجاسم )1.23 ،التي أظهرت موافقة بدرجة

كبيرة لبعد التحسين الشامل والمستمر في جامعة تكريت وبوزن نسبي ( ،)%7..9ومع

دراسة (عمار )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد التحسين الشامل والمستمر في
مستشفى بشير بن ناصر وبوزن نسبي (.)%71..

واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (أبوزر )1.28 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة

لبعد التحسين الشامل والمستمر في و ازرة الصحة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية وبوزن
نسبي ( ،)17.1ومع دراسة (عبد الجواد )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة منخفظة لبعد
التحسين الشامل والمستمر في الخدمات الطبية العسكرية وبوزن نسبي ( ،)%19.3ومع

دراسة (المعمر )1.21 ،التي أظهرت موافقة متوسطة لبعد التحسين الشامل والمستمر في

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وبوزن نسبي ( ،)%18.25ومع دراسة (الكحلوت)1.23 ،
التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد التحسين الشامل والمستمر في و ازرة النقل
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والمواصالت في قطاع غزة وبوزن نسبي ( ،)%53.11ومع دراسة (بوخلوة )1.25 ،التي
أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد التحسين الشامل والمستمر في مؤسسة سوناط ار

وبوزن نسبي ( ،)%51.1ومع دراسة (قدور )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة

لبعد التحسين الشامل والمستمر في مؤسسة بريد الجزائر بالوادي وبوزن نسبي (،)%15.11
ومع دراسة (باسو ومحبوب )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد التحسين

الشامل والمستمر في مؤسسة الرياض سطيف مطاحن الواحات تقرت بوزن نسبي

( ،)%11.1ومع دراسة (الدعا  )1.2. ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة جدا لبعد
التحسين الشامل والمستمر في المصارف األردنية التجارية وبوزن نسبي (.)%89.1
بناء على المعلومات
 5.2تحلي فقرات البعد الخام  :اتخا الق اررات ً
تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدو رقم  17والذي يبين آراء أفراد

عينة الدراسة في فقرات البعد الخامس :اتخاذ الق اررات بناء على المعلومات.

بناء على المعلومات
جدول ( )81تحلي لفقرات البعد الخام  :اتخا القرارات ً
م.
.9
.8

الفقرات
تستخدم الو ازرة التقنيتات الحديثتة
لمراقبة جودة العمل.
تقتوم التو ازرة بمعالجتة المشتكالت
األكثر أهمية حسب أولوياتها.

الوسط

الوز

النحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

قيمة t

القيمة

الحتمالية

الترتي

3.72

74.40

0.822

9.058

0.000

3

3.67

73.40

0.810

8.593

0.000

4

ت ت تتوفر ال ت تتو ازرة نظ ت تتام معلوم ت تتاتي
 .4متكامت ت تتل يست ت تتاعد علت ت تتى اتخت ت تتاذ

3.77

75.40

0.967

8.196

0.000

1

الق اررات.

يت ت ت ت ت ت ت ت تتتم تزويت ت ت ت ت ت ت ت تتد المت ت ت ت ت ت ت ت تتوظفين
 .3باإلحصتتاءات والمعلومتتات عن تتد
عقد ااجتماعات.

.5

تقوم الو ازرة باتخاذ الق اررات بنتاء
على التخمين والحد .

3.63

72.60

0.937

6.913

0.000

6

3.62

72.40

0.938

6.801

0.000

7

تطتتور التتو ازرة النمتتاذج الخاصتتة
 .1للموظفين لتساعدهم على تنظيم

3.64

72.80

وتسجيل البيانات والمعلومات.
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1.021

6.533

0.000

5

الفقرات

م.

تكتت تتون القت ت ت اررات التتت تتي تتخت ت تتذها

 .1الت ت تتو ازرة منست ت تتجمة مت ت تتع أهت ت تتدافها

الوسط

الوز

النحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

3.73

74.60

0.759

قيمة t

9.929

القيمة

الحتمالية
0.000

الترتي

2

وخططها ااستراتيجية.

تقتوم التو ازرة بعقتد دورات تدريبيتتة
.2

للم ت تتوظفين ح ت تتو أس ت تتاليب ح ت تتل
المشت ت ت تتكالت واتخت ت ت تتاذ القت ت ت ت ت اررات

3.45

69.00

0.914

5.079

0.000

8

المناسبة.

جمي الفقرات

3.65

55.647 13.024 73.06

0.000

بناء
من خال جدو ( )17تبين النتائج أن الوزن النسبي للبعد الخامس " اتخا الق اررات ً
على المعلومات " ( )%73..1وهي أكبر القيمة المفترضة العدد ( )3أي أكبر من
( )%1...وكانت القيمة ااحتمالية ( ).....وهي أقل من ( ،)...5وهذا يعني أن
استجابات المبحوثين لهذا البعد كانت إيجابية ،وقد جاءت الفقرة ( " )3توفر الوزارة نظام

معلوماتي متكام يساعد على اتخا الق اررات " في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا

البعد ،حيث بلغ الوزن النسبي ( )%75.1وهو أكبر من العدد ( )3أي أكبر من (،)%1...
والقيمة ااحتمالية تساوي ( ،).....وهي أقل من ( ،)...5مما يد على أن اآلراء كانت

في هذه الفقرة إيجابية حسب المبحوثين ،بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة ( )8وهي " تقوم

الوزارة بعقد دورات تدريبية للموففين حول أسالي ح المشكالت واتخا الق اررات المناسبة

" بوزن نسبي ( )%19..وهي أكبر من ( )%1...والقيمة ااحتمالية للفقرة بلغت
( ).....وهي أقل من ( ،)...5مما يد على أن آراء المبحوثين على هذه الفقرة كانت
إيجابية.

ويعزو الباحث ذلَ إلى أن اإلدارة العليا بو ازرة الحكم المحلي ،تتيح مجاا لموظفيها
بالمشاركة في اتخاذ الق اررات ،عبر توفير نظام معلوماتي متكامل يساعد على اتخاذ الق اررات،
بما تتوافق مع خططها ااستراتيجية التي تتبناها الو ازرة ،التي تستخدم فيها التقنيات الحديثة

لمراقبة جودة العمل ،بالتعاون مع صندو إقراض البلديات ،من خال توفير أحدو آليات
الرقابة والتقييم للخدمات المقدمة.

نظر لضعف اإلمكانيات المادية ا تعطي الو ازرة ااهتمام المطلوب للدورات التدريبية حو
و ا

أساليب حل المشكالت واتخاذ الق اررات المناسبة ،ذلَ بسبب العجز الذي تعانيه الو ازرة في
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الموازنة السنوية ،وهذا بدوره يحجم الموظفين من المشاركة في اتخاذ الق اررات ،واإلحالة دون
مشاركتهم في تحديد ورسم السياسة العامة للو ازرة.

واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (عبد الجواد )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة

منخفظة لبعد اتخاذ الق اررات بناء على المعلومات في الخدمات الطبية العسكرية وبوزن نسبي

( ،)%18.7ومع دراسة (أبو طعيمة )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد اتخاذ

الق اررات بناء على المعلومات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية بقطاع غزة بوزن نسبي

( ،)%17.13ومع دراسة (الكحلوت )1.23 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد
اتخاذ الق اررات بناء على المعلومات في و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة وبوزن نسبي

( ،)%52.83ومع دراسة (بوخلوة )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد اتخاذ
الق اررات بناء على المعلومات في مؤسسة سوناط ار وبوزن نسبي ( ،)%51.1ومع دراسة

(محمود وجاسم )1.23 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد اتخاذ الق اررات بناء على

المعلومات في جامعة تكريت وبوزن نسبي (.)%17.7

 6.1تحلي فقرات البعد السادس :السياسات والستراتيجيات
تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدو رقم  18والذي يبين آراء أفراد
عينة الدراسة في فقرات البعد الساد  :السياسات وااستراتيجيات.
جدول ( )82تحلي لفقرات البعد السادس :السياسات والستراتيجيات
م.

الفقرات

الوسط

الحسابي

الوز

النسبي

النحراف
المعياري

قيمة t

القيمة

الحتمالية

الترتي

تق ت تتوم ال ت تتو ازرة بتط ت تتوير الخط ت تتل
 .9ااست تتتراتيجية بمت تتا يتناست تتب مت تتع
المتغيرات واحتياجات العمل.

3.62

72.40

0.98

6.527

0.000

3

تس تتتعين ال تتو ازرة ب تتذوي الخبت ترات
.8

مت تتن داخت تتل الت تتو ازرة أو خارجهت تتا
لص ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتياغة السياست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتات

3.67

73.40

وااستراتيجيات.
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0.91

7.659

0.000

1

الفقرات

م.

تقت ت تتوم الت ت تتو ازرة بتقيت ت تتيم خططهت ت تتا

 .4ااس ت تتتراتيجية دوري ت تتا م ت تتن أج ت تتل

الوسط

الحسابي
3.50

الوز

النسبي
70.00

النحراف
المعياري
0.88

قيمة t

5.799

القيمة

الحتمالية
0.000

الترتي

6

التحقق من سير عملها.

تقت ت تتوم الت ت تتو ازرة بوضت ت تتع الخطت ت تتل
 .3ااست تتتراتيجية بمت تتا يتناست تتب مت تتع

3.64

72.80

0.87

7.530

0.000

2

مواردها المالية.

.5

تط ت ت ت ت ت ت تتور ال ت ت ت ت ت ت تتو ازرة خططه ت ت ت ت ت ت تتا
ااستراتيجية بشكل دوري.

3.50

70.00

0.93

5.538

0.000

7

يتتم تحقيتق التقتدم باتجتاه تحقيتق
 .1األه ت تتداف ااس ت تتتراتيجية لل ت تتو ازرة

3.59

71.80

0.85

7.197

0.000

4

بشكل منتظم.

تعتم ت ت تتد ال ت ت تتو ازرة عل ت ت تتى التغذي ت ت تتة
 .1الراجع ت تتة ف ت تتي تع ت تتديل سياس ت تتات
واستراتيجيات العمل.

3.45

69.00

0.90

5.138

0.000

8

تأخ تتذ ال تتو ازرة رغب تتات وحاج تتات
 .2الجمه تتور بعت تتين ااعتبت تتار عنت تتد

3.58

71.60

0.90

6.651

0.000

5

رسم الخطل المستقبلية.
جمي الفقرات

من خال

جدو

3.57

52.025 13.59 71.33

( )18تبين النتائج أن الوزن النسبي للبعد الساد

0.000

" السياسات

والستراتيجيات " ( )%71.33وهي أكبر القيمة المفترضة العدد ( )3أي أكبر من

( )%1...وكانت القيمة ااحتمالية ( ).....وهي أقل من ( ،)...5وهذا يعني أن
استجابات المبحوثين لهذا البعد كانت إيجابية ،وقد جاءت الفقرة ( " )1تستعين الوزارة بذوي

الخبرات من داخ الوزارة أو خارجها لصياغة السياسات والستراتيجيات " في المرتبة
األولى في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيث بلغ الوزن النسبي ( )%73.1وهو أكبر من العدد

( )6أي أكبر من ( ،)%1...والقيمة ااحتمالية تساوي ( ،).....وهي أقل من (،)...5
مما يد على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب المبحوثين ،بينما كانت أضعف

الفقرات الفقرة ( )7وهي " تعتمد الوزارة على التغذية الراجعة في تعدي

سياسات

واستراتيجيات العم  ".بوزن نسبي ( )%19..وهي أكبر من ( )%1...والقيمة ااحتمالية
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للفقرة بلغت ( ).....وهي أقل من ( ،)...5مما يد على أن آراء المبحوثين على هذه

الفقرة كانت إيجابية.

ويعزو الباحث ذلَ إلى أن وزراة الحكم المحلي تمتلَ خطة استراتيجية واضحة تتضمن

معايير الجودة ،من خال استعانتها بذوي الخبرات من داخل الو ازرة أو من خارجها كبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPوصندو إق ارض البلديات ،ومساهمتهم في وضع الخطل

اإلستراتيجية بما يتناسب مع مواردها المالية ،وبما يتناسب مع المتغيرات البيئية وااجتماعية

واحتياجات العمل.

ونظر لضعف اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة لرسم السياسات والتخطيل ااستراتيجي،
ا
أضعف محور السياسات وااستراتيجيات ،وذلَ بسبب طبيعة الظروف التي تمر بها

الحكومة والو ازرة بعد اانقسام أدت لصعوبة التنبؤ بالمستقبل الذي يعد متقلبا سياسيا على
الصعيد الوطني ،مما أدى إلى ضعف قدرات الو ازرة في التطور والتقدم بشكل دوري.

اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (كحيل )1.21 ،التي أظهرت موافقة كبيرة لبعد

السياسات وااستراتيجيات في جامعة فسطين وبوزن نسبي ( ،)%72.91ومع دراسة (أبو

مسامح )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد السياسات وااستراتيجيات في
مديريات التربية والتعليم وبوزن نسبي (.)%71.77

واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع مع دراسة (أبوزر )1.28 ،التي أظهرت موافقة بدرجة

متوسطة لبعد السياسات وااستراتيجيات في و ازرة الصحة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية
وبوزن نسبي ( ،)11.1ومع دراسة (عبد الجواد )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة

منخفضة لبعد السياسات وااستراتيجيات في الخدمات الطبية العسكرية وبوزن نسبي

( ،)%5..71ومع دراسة (فرهودة ،)1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة جدا لبعد
السياسات وااستراتيجيات في مدار

وكالة الغوو بقطاع غزة وبوزن نسبي (،)%8..11

ومع دراسة (أبو معيلق )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد السياسات

وااستراتيجيات في و ازرة العمل الفلسطينية وبوزن نسبي ( ،)%59.59ومع دراسة (بوخلوة،

 )1.25التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد السياسات وااستراتيجيات في مؤسسة

سوناط ار

وبوزن نسبي ( ،)%15.1ومع دراسة (المسعود )1.21 ،التي أظهرت موافقة

بدرجة متوسطة لبعد السياسات وااستراتيجيات في بنَ على البركة وبوزن نسبي

( ،)%53.1ومع دراسة ( )1.23 ،Salajegheh et alالتي أظهرت موافقة بدرجة
منخفضة لبعد السياسات وااستراتجيات في مصانع الصلب بكاران وبوزن نسبي (.)%12..
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 1.9مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في وزارة الحكم المحلي
تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدو رقم  19والذي يبين آراء أفراد

عينة الدراسة في القيمة اإلجمالية لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة .

جدول ( )81القيمة اإلجمالية لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة
م

الوسط

األبعاد

الوز

الحسابي

النسبي

قيمة T

القيمة
الجمالية

 2التركيز على الجمهور

3.1

72.01

51.11

.....

 1دعم اإلدارة العليا

3.12

19.818 72.15

.....

 3مشاركة وتمكين العاملين

3.5

53..12 70.09

.....

 1التحسين الشامل والمستمر

3.7

1..217 74.07

.....

 5اتخاذ الق اررات بناء على المعلومات

3.15

55.117 73.06

.....

 1السياسات وااستراتيجيات

3.57

51..15 71.33

.....

4.1

54.22

1.111

مستوى أبعاد الجودة الشاملة

72

جدو ( )21يوضح أن الوزن النسبي لمحور الجودة الشاملة قد بلغ (.)%32

وعليه يمكن القو إن هنا اتجاه مرتفع لدى و ازرة الحكم المحلي يتجه نحو تطبيق مبادئ

إدارة الجودة الشاملة ،مما أدى إلى موافقة المبحوثين عينة الدراسة بمستوى مرتفع على توفر
هذه المبادئ في أعمالهم ،مما يد على أن هنا درجة مرتفعة من الوعي تتمتع بها الفئات
اإلشرافية لدى و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة ،مما ستجنيه من تطبق مبادئ إدارة الجودة

الشاملة في الو ازرة من فوائد ومكاسب ،وعلى الرغم من ارتفاع مستوى تطبيق إدارة الجودة

الشاملة ،إا أنها ا ت از بحاجة إلى المزيد من العمل حتى يتم تطبيق مبادئ إدارة الجودة
الشاملة على جميع األقسام واإلدارات داخل و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.

ويعزو الباحث ارتفاع نسبة بعد (التحسين المستمر والشامل) إلى وجود هيكل تنظيمي يتبنى
تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،وأما بخصوص انخفاض نسبة مشاركة وتمكين العاملين يرجع

ذلَ إا أن الو ازرة تعاني من عجز مالي بسبب قلة الموارد المالية النابع من الخالفات
السياسية الفلسطينية.

واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (أبو طعيمة )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيترة

لمستوى تطبيتق إدارة الجتودة الشتاملة فتي المستشتفيات الحكوميتة الفلستطينية بقطتاع غتزة بتوزن
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نسبي ( ،)%7...9ومع دراسة (كحيتل )1.21 ،التتي أظهترت موافقتة كبيترة لمستتوى تطبيتق

إدارة الجودة الشاملة في جامعة فسطين وبوزن نسبي ( ،)%71.39ومع دراسة (أبو مستامح،

 )1.25التتي أظهترت موافقتة بدرجتة كبيترة لمستتوى تطبيتق إدارة الجتودة الشتاملة فتي متديريات

التربي تتة والتعل تتيم وب تتوزن نس تتبي ( ،)%71.15وم تتع د ارس تتة (فره تتودة ،)1.21 ،الت تتي أظه تترت
موافقة بدرجة كبيرة لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في متدار وكالتة الغتوو بقطتاع غتزة
وبوزن نسبي ( ،)%75.59ومع دراسة (محمود وجاسم )1.23 ،التي أظهترت موافقتة بدرجتة

كبي ترة لمستتتوى تطبيتتق إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي جامعتتة تكريتتت وبتتوزن نستتبي (،)%73.7.

ود ارس تتة (عم تتار )1.21 ،الت تتي أظه تترت موافق تتة بدرج تتة كبيت ترة لمس تتتوى تطبي تتق إدارة الج تتودة

الشاملة في مستشفى بشير بن ناصر وبوزن نسبي (.)%71.8.

واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (أبو زر )1.28 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة

لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في و ازرة الصحة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية وبوزن
نسبي ( ،)%11.7ومع دراسة (عبد الجواد )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة منخفضة

لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الخدمات الطبية العسكرية وبوزن نسبي

( ،)%19.11ومع دراسة (صالحية )2.14 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة في
الكليات الجامعية في قطاع غزة وبوزن نسبي (( ،)%01041المعمر )1.21 ،التي أظهرت

موافقة متوسطة لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
وبوزن نسبي ( ،)%18.8.ومع دراسة (الكحلوت )1.23 ،التي أظهرت موافقة بدرجة

متوسطة لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة
وبوزن نسبي ( ،)%55.5.ومع دراسة (أبو معيلق )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة

متوسطة لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في و ازرة العمل الفلسطينية وبوزن نسبي

( ،)1..12ومع دراسة (المصدر )2.12 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لمستوى
تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية بجامعة األزهر بوزن نسبي ( ،)%140..ومع

دراسة (أبو عيدة )2.11 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لمستوى تطبيق إدارة الجودة

الشاملة في مد ار

محافظة نابلس بوزن نسبي ( ،)%130..ومع دراسة (نور وآخرون،

 )2.10التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة جدا لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في

الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية وبوزن نسبي ( ،)%3.03.ومع دراسة (سالم

آخرون )2.10 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة جدا لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة
في مراكز السيارات بمدية الرياض بالسعودية وبوزن نسبي ( ،)%1302.دراسة (بوخلوة،
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 )1.25التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسة

سوناط ار

وبوزن نسبي ( ،)%13.1.ومع دراسة (قدور )1.21 ،التي أظهرت موافقة

بدرجة متوسطة لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسة بريد الجزائر بالوادي وبوزن

نسبي ( )%13..1ومع دراسة (المسعود )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة منخفظة لبعد

لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في بنَ على البركة وبوزن نسبي ( ،)%18.1.ومع

دراسة ( )1.23 ،Tahtamoni et alالتي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة جدا لمستوى تطبيق
إدارة الجودة الشاملة في البنو التجارية األردنية وبوزن نسبي ( ،)%91.1.ومع دراسة

(باسو ومحبوب )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لمستوى تطبيق إدارة الجودة

الشاملة في مؤسسة الرياض سطيف مطاحن الواحات تقرت وبوزن نسبي ( ،)%1..1.ومع
دراسة (الدعا  )1.2. ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة جدا لمستوى تطبيق إدارة الجودة

الشاملة في المصارف األردنية التجارية وبوزن نسبي ( ،)%88.9ومع ودراسة (،Wanderi
 )1.25التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة جدا لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في شركة

البناء في رواندا وبوزن نسبي (،)%81.3.

ومع دراسة ( )1.21 ،Karahan & Meteالتي أظهرت موافقة بدرحة متوسطة لمستوى

إدارة الجودة الشاملة بوزن نسبي ( ،)%18..ومع دراسة ()1.23 ،Salajegheh et al
التي أظهرت موافقة بدرجة منخفظة لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مصانع الصلب

بكاران وبوزن نسبي ( ،)%19..ومع ودراسة ( )1.23 ،Sudhaالتي أظهرت موافقة

بدرجة كبيرة جدا لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي وبوزن

نسبي (.)%83.1.

ثانيا :تحلي فقرات المحور الثاني :الخدمة المقدمة:
ً
 2.1تحلي فقرات البعد األول :العتمادية
تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدو رقم  3.والذي يبين آراء أفراد

عينة الدراسة في فقرات البعد األو  :ااعتمادية.

254

جدول ( )41تحلي لفقرات البعد األول :العتمادية
الفقرات

م.

الوسط

الحسابي

الوز

النسبي

النحراف
المعياري

قيمة t

القيمة

الحتمالية

الترتي

تلتت تتزم ال ت تتو ازرة بتق ت تتديم الخ ت تتدمات
 .9للجمهت تتور فت تتي أوقاتهت تتا المحت تتددة

4.09

81.80

0.746

15.152

0.000

2

حسب مواعيدها المخصصة.

.8

ته تتتم ال تتو ازرة بمش تتاكل الجمه تتور

واإلجابة على استفساراتهم.

4.20

84.00

2.896

4.273

0.000

1

تح ت ت تترص ال ت ت تتو ازرة عل ت ت تتى تق ت ت تتديم
 .4الخدمة بشكل صحيح متن المترة

3.75

75.00

0.837

9.245

0.000

3

األولى.

يتوفر لتدى التو ازرة أنظمتة توثيتق
 .3وس ت ت تتجالت دقيق ت ت تتة خالي ت ت تتة م ت ت تتن
األخطاء.

.5

تلت ت ت تتزم ال ت ت تتو ازرة بتنفي ت ت تتذ أعماله ت ت تتا
باألوقات المحددة.
جمي الفقرات

3.72

74.40

0.810

9.187

0.000

5

3.75

75.00

0.859

9.005

0.000

3

3.90

45.061 17.221 78.02

0.000

من خال جدو ( )3.تبين النتائج أن الوزن النسبي للبعد األو "العتمادية" ()%78.02
وهي أكبر القيمة المفترضة العدد ( )3أي أكبر من ( )%1...وكانت القيمة ااحتمالية

( ).....وهي أقل من ( ،)...5وهذا يعني أن استجابات المبحوثين لهذا البعد كانت

إيجابية ،وقد جاءت الفقرة ( " )2تهتم الوزارة بمشاك الجمهور واإلجابة على استفساراتهم "
في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيث بلغ الوزن النسبي ( )%81..وهو أكبر

من العدد ( )3أي أكبر من ( ،)%1...والقيمة ااحتمالية تساوي ( ،).....وهي أقل من

( ،)...5مما يد على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب المبحوثين ،بينما كانت
أضعف الفقرات الفقرة ( )1وهي " يتوفر لدى الوزارة أنظمة توثيق وسجالت دقيقة خالية من

األخطاء " بوزن نسبي ( )%71..وهي أكبر من ( )%1...والقيمة ااحتمالية للفقرة بلغت
( ).....وهي أقل من ( ،)...5مما يد على أن آراء المبحوثين على هذه الفقرة كانت
إيجابية.
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ويعزو الباحث ذلَ إلى أن و ازرة الحكم المحلي تسعى إلى حل المشكالت التي تواجه
جمهورها المستفيد ،وتحرص على تنفيذ أعمالها بدقة عالية ،واالتزام بتقديم خدماتها في

الوقت المناسب وبدون أخطاء ،وحفظ وثائقها بطريقة سليمة تمكنها من الرجوع إليها عند
الحاجة ،ولكن ليس بالدرجة المناسبة التي تمكنها من تحقيق ذلَ.

واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (سند )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد

ااعتمادية في البنَ العربي اإلسالمي الدولي بجامعة الزرقاء ،وبوزن نسبي (،)%82.1
مع دراسة (مصلح )1.22 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد ااعتمادية في

المستشفيات العاملة في مدينة قلقيلية ،وبوزن نسبي ( ،)%78.1مع دراسة (الزعبي وأبو

الغنم )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد ااعتمادية في سلطة المياه وشركة

الكهرباء األردنية ،وبوزن نسبي ( ،)%71.8مع دراسة (أبو عودة )1.25 ،التي أظهرت

موافقة بدرجة كبيرة لبعد ااعتمادية في شركة ااتصاات الخلوية الفلسطينية بقطاع غزة،
وبوزن نسبي ( ،)%72..مع دراسة (جودة )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد

ااعتمادية في بلديات قطاع غزة ،وبوزن نسبي ( ،)%75.3مع دراسة (األخر )1.27 ،

التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد ااعتمادية في بلديات قطاع غزة ،وبوزن نسبي

( ،)%71.1مع دراسة (ذياب )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد ااعتمادية في
المستشفيات الحكومية األردنية ،وبوزن نسبي (.)%71.1

واختلفت نتيجة الدراسة مع دراسة (الغرباوي )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة جدا

لبعد ااعتمادية في الشق المدني في و ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة ،وبوزن نسبي

( ،)%81.1مع دراسة (بلحسن )1.22 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد

ااعتمادية في مؤسسة موبيليس وكالة ورقلة ،وبوزن نسبي ( ،)%58.8مع دراسة (براهمة،
 )1.28التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد ااعتمادية في بلديات قطاع غزة ،وبوزن

نسبي ( ،)%19.8مع دراسة (أبو عيدة )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد

ااعتمادية في مجمع الشفاء الطبي ،وبوزن نسبي ( ،)%11.5مع دراسة (غانم)1.27 ،

التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد ااعتمادية في و ازرة التربية والتعليم العالي ،وبوزن
نسبي ( ،)%18.5مع دراسة (سيف )1.23 ،التي أظهرت موافقة بدرجة منخفضة لبعد

ااعتمادية في مراكز الرعاية الصحية األولية في األردن ،وبوزن نسبي ( ،)%19.1مع

دراسة (كسبة )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد ااعتمادية في القطاع

الحكومي الفلسطيني ،وبوزن نسبي ( ،)%11..مع دراسة (مطرية )1.21 ،التي أظهرت
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موافقة بدرجة متوسطة لبعد ااعتمادية في مؤسسات التعليم التقني ،وبوزن نسبي (،)1..9
مع دراسة (الف ار والعوضي )1.23 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد ااعتمادية في

الجامعات الفلسطينية ،وبوزن نسبي ( ،)%11.1مع دراسة (خدومة )1.23 ،التي أظهرت

موافقة بدرجة متوسطة لبعد ااعتمادية في البنو (،)BNA – BDL – CPA - CENP
وبوزن نسبي ( ،)%51.1مع دراسة ( )1.25 ،Enayati et alالتي أظهرت موافقة بدرجة

منخفضة لبعد ااعتمادية في جامعة آزاد السالمية بمازنداران ،وبوزن نسبي (.)%19..
 1.1تحلي فقرات البعد الثاني :الستجابة

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدو رقم  32والذي يبين آراء أفراد
عينة الدراسة في فقرات البعد الثاني :ااستجابة.
جدول ( )49تحلي لفقرات البعد الثاني :الستجابة
م.

.9

الفقرات
تلت تتزم ال تتو ازرة بتقت تتديم خت تتدماتها

بشكل فوري.

الوسط

الوز

النحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

3.70

74.00

0.85

قيمة t
8.539

القيمة

الحتمالية
0.000

الترتي
3

تحتترص التتو ازرة علتتى استتتعداد
 .8ورغبت ت تتة موظفيهت ت تتا فت ت تتي تقت ت تتديم

3.66

73.20

0.76

8.983

0.000

4

الخدمة للجمهور.

تح ت تترص ال ت تتو ازرة عل ت تتى تق ت تتديم
.4

الحل ت ت تتو البديل ت ت تتة لالس ت ت تتتجابة
الفوريت ت ت ت تتة لتقت ت ت ت تتديم الخت ت ت ت تتدمات

3.60

72.00

0.86

7.226

0.000

5

المطلوب.
.3

تست ت تتعى الت ت تتو ازرة دومت ت تتا لتلبيت ت تتة
حاجات ورغبات الزبائن.
تست تتعى الت تتو ازرة إلت تتى است تتتخدام

 .5وس تتائل ال ارح تتة لجمهوره تتا ف تتي

3.72

3.73

74.40

74.60

0.94

0.92

7.922

8.223

0.000

0.000

حالة تقديم الخدمات.

جمي الفقرات

3.68

73.64
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14.13

51.733

0.000

2

1

من خال

جدو

( )32تبين النتائج أن الوزن النسبي للبعد الثاني" :الستجابة "

( )%73.11وهي أكبر القيمة المفترضة العدد ( )3أي أكبر من ( )%1...وكانت القيمة

ااحتمالية ( ).....وهي أقل من ( ،)...5وهذا يعني أن استجابات المبحوثين لهذا البعد

كانت إيجابية ،وقد جاءت الفقرة ( " )5تسعى الوزارة إلى استخدام وسائ الراحة لجمهورها

في حالة تقديم الخدمات " في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيث بلغ الوزن

النسبي ( )%71.1وهو أكبر من العدد ( )3أي أكبر من ( ،)%1...والقيمة ااحتمالية
تساوي ( ،).....وهي أقل من ( ،)...5مما يد على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة

إيجابية حسب المبحوثين ،بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة ( )1وهي " تحرص الوزارة على

تقديم الحلول البديلة لالستجابة الفورية لتقديم الخدمات المطلوب " بوزن نسبي ()%71..

وهي أكبر من ( )%1...والقيمة ااحتمالية للفقرة بلغت ( ).....وهي أقل من (،)...5
مما يد على أن آراء المبحوثين على هذه الفقرة كانت إيجابية.

ويعزو الباحث ذلَ إلى أن و ازرة الحكم المحلي وموظفيها يعملون بدرجة عالية من المهنية،

باإلضافة إلى زيادة قدراتهم ومهاراتهم ،وطر عملهم ليصبحوا قادرين على استخدام وسائل
الراحة لجمهورها المستفيد وإبالغهم عن الوقت المحدد المطلوب إلنجاز خدمة معينة،

وليصبحوا دائما على استعداد ومتحفزين لتقديم الخدمات لجمهورها المستفيد بصورة فورية

فعا  ،ولكن برغم كل ذلَ ا از مستوى ااستجابة يحتاج إلى وسائل وحلو بديلة
وبشكل ّ
تساعد لتقديم الخدمات المطلوبة بشكل أسرع.

واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (سند )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد
ااستجابة في البنَ العربي اإلسالمي الدولي بجامعة الزرقاء ،وبوزن نسبي ( ،)%79.8مع

دراسة (الغرباوي )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد ااستجابة في الشق المدني

في و ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة ،وبوزن نسبي ( ،)%82.3مع دراسة (مصلح،
 )1.22التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد ااستجابة في المستشفيات العاملة في مدينة

قلقيلية ،وبوزن نسبي ( ،)%71.1مع دراسة (الزعبي وأبو الغنم )1.21 ،التي أظهرت

موافقة بدرجة كبيرة لبعد ااستجابة في سلطة المياه وشركة الكهرباء األردنية ،وبوزن نسبي

( ،)%71.1مع دراسة (أبو عودة )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد ااستجابة

في شركة ااتصاات الخلوية الفلسطينية بقطاع غزة ،وبوزن نسبي ( ،)%73..مع دراسة

(جودة )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد ااستجابة في بلديات قطاع غزة،
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وبوزن نسبي ( ،)%71.8مع دراسة (األخر  )1.27 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة

لبعد ااستجابة في بلديات قطاع غزة ،وبوزن نسبي (.)%72.7

واختلفت نتيجة الدراسة مع دراسة (بلحسن )1.22 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة

لبعد ااستجابة في مؤسسة موبيليس وكالة ورقلة ،وبوزن نسبي ( ،)%58.1مع دراسة
(براهمة )1.28 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد ااستجابة في بلديات قطاع غزة،
وبوزن نسبي ( ،)%11.8مع دراسة (ذياب )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة منخفضة

لبعد ااستجابة في المستشفيات الحكومية األردنية ،وبوزن نسبي ( ،)%15.1مع دراسة (أبو
عيدة )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد ااستجابة في مجمع الشفاء الطبي،
وبوزن نسبي ( ،)%11.5مع دراسة (غانم )1.27 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة

لبعد ااستجابة في و ازرة التربية والتعليم العالي ،وبوزن نسبي ( ،)%17..مع دراسة (سيف،
 )1.23التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد ااستجابة في مراكز الرعاية الصحية

األولية في األردن ،وبوزن نسبي ( ،)%11.1مع دراسة (كسبة )1.25 ،التي أظهرت موافقة

بدرجة متوسطة لبعد ااستجابة في القطاع الحكومي الفلسطيني ،وبوزن نسبي (،)%13.8

مع دراسة (مطرية )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد ااستجابة في

مؤسسات التعليم التقني ،وبوزن نسبي ( ،)11.9مع دراسة (الف ار والعوضي )1.23 ،التي

أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد ااستجابة في الجامعات الفلسطينية ،وبوزن نسبي

( ،)%52.1مع دراسة (خدومة )1.23 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد
ااستجابة في البنو ( ،)BNA – BDL – CPA - CENPوبوزن نسبي (،)%52.8

مع دراسة ( )1.25 ،Enayati et alالتي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد ااستجابة

في جامعة آزاد السالمية بمازنداران ،وبوزن نسبي (.)%51.1
 1.2تحلي فقرات البعد الثالث :الثقة

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدو رقم  31والذي يبين آراء أفراد

عينة الدراسة في فقرات البعد الثالث :الثقة.
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جدول ( )48تحلي لفقرات البعد الثالث :الثقة
الفقرات

م.

تح ت ت تترص ال ت ت تتو ازرة عل ت ت تتى توجي ت ت تته

 .9س ت ت تتلو موظفيه ت ت تتا مم ت ت تتا يعط ت ت تتي

الوسط

الحسابي
3.73

الوز

النسبي
74.60

النحراف
المعياري
0.81

قيمة t

9.337

القيمة

الحتمالية
0.000

الترتي

3

انطباعا بالثقة لدى جمهورها.

تح ت ت تترص ال ت ت تتو ازرة عل ت ت تتى ش ت ت تتعور
 .8جمهورهت تتا باألمت تتان فت تتي التعامت تتل

3.68

73.60

0.78

8.999

0.000

4

مع موظفيها.

تحت ت ت تترص الت ت ت تتو ازرة علت ت ت تتى تمتت ت ت تتع

 .4موظفيهتتا باللباقتتة والمجاملتتة عنتتد

3.61

72.20

0.86

7.348

0.000

5

تعاملهم مع الجمهور.

تح ت ت تترص ال ت ت تتو ازرة عل ت ت تتى ت ت ت تتوفير
.3

المعلوم ت ت ت ت ت تتات الكافي ت ت ت ت ت تتة لكاف ت ت ت ت ت تتة
استفس ت تتارات جمهوره ت تتا واإلجاب ت تتة

3.75

75.00

0.83

9.372

0.000

2

عليها.

.5

تحت ت ت تترص الت ت ت تتو ازرة علت ت ت تتى س ت ت ت ترية
المعلومات الخاصة بجمهورها.
جمي الفقرات

3.85

77.00

0.85

10.416

0.000

3.72

74.47

12.57

58.797

0.000

1

من خال جدو ( )31تبين النتائج أن الوزن النسبي للبعد الثالث "الثقة" ( )%74.47وهي
أكبر القيمة المفترضة العدد ( )3أي أكبر من ( )%1...وكانت القيمة ااحتمالية

( ).....وهي أقل من ( ،)...5وهذا يعني أن استجابات المبحوثين لهذا البعد كانت

إيجابية ،وقد جاءت الفقرة ( " )5تحرص الوزارة على سرية المعلومات الخاصة بجمهورها"
في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيث بلغ الوزن النسبي ( )%77..وهو أكبر

من العدد ( )3أي أكبر من ( ،)%1...والقيمة ااحتمالية تساوي ( ،).....وهي أقل من

( ،)...5مما يد على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب المبحوثين ،بينما كانت
أضعف الفقرات الفقرة ( )3وهي " تحرص الوزارة على تمت موففيها باللباقة والمجاملة عند

تعاملهم م الجمهور" بوزن نسبي ( )%71.1وهي أكبر من ( )%1...والقيمة ااحتمالية
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للفقرة بلغت ( ).....وهي أقل من ( ،)...5مما يد على أن آراء المبحوثين على هذه

الفقرة كانت إيجابية.

ويعزو الباحث ذلَ إلى أن و ازرة الحكم المحلي وموظفيها يحرصون على سرية المعلومات

الخاصة بجمهورها ،وكما أنهم يمتلكون المعرفة لإلجابة على استفسارات جمهورها إلى حد
ما ،وبرغم ذلَ فإنه ما از عليهم اارتقاء بأسلوب تعاملهم مع الجمهور والعمل على زيادة
معرفتهم بكل تفاصيل عملهم وعمل الو ازرة ككل ،للوصو إلى حالة الرضا التام من الجمهور
عن الخدمات التي تقدمها لهم الو ازرة.

واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (سند )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد

الثقة في البنَ العربي اإلسالمي الدولي بجامعة الزرقاء ،وبوزن نسبي ( ،)%8..1مع دراسة

(الغرباوي )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد الثقة في الشق المدني في و ازرة
الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة ،وبوزن نسبي ( ،)%8..1مع دراسة (مصلح)1.22 ،
التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد الثقة في المستشفيات العاملة في مدينة قلقيلية ،وبوزن

نسبي ( ،)%77.1مع دراسة (الزعبي وأبو الغنم )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة

لبعد الثقة في سلطة المياه وشركة الكهرباء األردنية ،وبوزن نسبي ( ،)%75..مع دراسة
(أبو عودة )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد الثقة في شركة ااتصاات

الخلوية الفلسطينية بقطاع غزة ،وبوزن نسبي ( ،)%78..مع دراسة (جودة )1.21 ،التي
أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد الثقة في بلديات قطاع غزة ،وبوزن نسبي ( ،)%71.7مع

دراسة (األخر  )1.27 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد الثقة في بلديات قطاع
غزة ،وبوزن نسبي ( ،)%7..1مع دراسة (ذياب )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة

لبعد الثقة في المستشفيات الحكومية األردنية ،وبوزن نسبي ( ،)%73..مع دراسة (سيف،
 )1.23التي أظهرت موافقة بدرجة منخفضة لبعد الثقة في مراكز الرعاية الصحية األولية

في األردن ،وبوزن نسبي ()%71..

واختلفت نتيجة الدراسة مع دراسة (بلحسن )1.22 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة

لبعد الثقة في مؤسسة موبيليس وكالة ورقلة ،وبوزن نسبي ( ،)%18.1مع دراسة (براهمة،

 )1.28التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد الثقة في بلديات قطاع غزة ،وبوزن نسبي

( ،)%11.1مع دراسة (أبو عيدة )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد الثقة

في مجمع الشفاء الطبي ،وبوزن نسبي ( ،)%17.8مع دراسة (غانم )1.27 ،التي أظهرت

وزرة التربية والتعليم العالي ،وبوزن نسبي (،)%17.5
موافقة بدرجة متوسطة لبعد الثقة في ا
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مع دراسة (كسبة )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد الثقة في القطاع

الحكومي الفلسطيني ،وبوزن نسبي ( ،)%15..مع دراسة (مطرية )1.21 ،التي أظهرت
موافقة بدرجة متوسطة لبعد الثقة في مؤسسات التعليم التقني ،وبوزن نسبي ( ،)13.1مع

دراسة (الف ار والعوضي )1.23 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد الثقة

في

الجامعات الفلسطينية ،وبوزن نسبي ( ،)%59.8مع دراسة (خدومة )1.23 ،التي أظهرت

موافقة بدرجة متوسطة لبعد الثقة في البنو ( ،)BNA – BDL – CPA - CENPوبوزن

نسبي ( ،)%11.1مع دراسة ( )1.25 ،Enayati et alالتي أظهرت موافقة بدرجة

متوسطة لبعد الثقة في جامعة آزاد السالمية بمازنداران ،وبوزن نسبي (.)%52..
 1.4تحلي فقرات البعد الراب  :التعاطف

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدو رقم  33والذي يبين آراء أفراد
عينة الدراسة في فقرات البعد الرابع :التعاطف.
جدول ( )44تحلي لفقرات البعد الراب  :التعاطف
م.

.9

الفقرات
تعم ت تتل ال ت تتو ازرة عل ت تتى ااهتمت ت تتام
بالجمهور اهتماما شخصيا.

الوسط

الوز

النحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

3.63

72.60

0.85

قيمة t
7.597

القيمة

الحتمالية
0.000

الترتي
4

ت ت ت ت تتتالءم س ت ت ت تتاعات دوام عم ت ت ت تتل
 .8المتتوظفين متتع رغبتتات الجمهتتور

3.64

72.80

0.74

8.979

0.000

3

المستهدف.

.4
.3

تح ت ت تترص ال ت ت تتو ازرة عل ت ت تتى تفه ت ت تتم
احتياجات الجمهور باستمرار.

تضتع التتو ازرة مصتتلحة جمهورهتتا
في مقدمة اهتماماتها.

3.61

72.20

0.90

6.996

0.000

5

3.76

75.20

0.88

8.920

0.000

1

تح ت ت تترص ال ت ت تتو ازرة عل ت ت تتى تق ت ت تتديم

 .5الخ ت تتدمات المطلوب ت تتة بالتس ت تتاوي
دون أي تدخل خارجي.
جمي الفقرات

3.72

74.40

3.67

54.113 13.46 73.42
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0.90

8.284

0.000
0.000

2

من خال جدو ( )33تبين النتائج أن الوزن النسبي للبعد الرابع "التعاطف" ()%73.11
وهي أكبر القيمة المفترضة العدد ( )3أي أكبر من ( )%1...وكانت القيمة ااحتمالية

( ).....وهي أقل من ( ،)...5وهذا يعني أن استجابات المبحوثين لهذا البعد كانت
إيجابية ،وقد جاءت الفقرة ( " )1تض الوزارة مصلحة جمهورها في مقدمة اهتماماتها ".في

المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيث بلغ الوزن النسبي ( )%75.1وهو أكبر من

العدد ( )3أي أكبر من ( ،)%1...والقيمة ااحتمالية تساوي ( ،).....وهي أقل من

( ،)...5مما يد على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب المبحوثين ،بينما كانت

أضعف الفقرات الفقرة ( )3وهي " تحرص الوزارة على تفهم احتياجات الجمهور باستمرار "
بوزن نسبي ( )%71.1وهي أكبر من ( )%1...والقيمة ااحتمالية للفقرة بلغت ().....
وهي أقل من ( ،)...5مما يد على أن آراء المبحوثين على هذه الفقرة كانت إيجابية.

يعزو الباحث ذلَ إلى أن و ازرة الحكم المحلي وموظفيها يتفهمون احتياجات جمهورها،
ويضعونها في مقدمة اهتماماتهم ،ويسعون جاهدين لحل مشكالتهم دون أي تدخل خارجي

وبالتساوي كال حسب ميعاده ونوع الخدمة المقدمة ،وتقديم كل أشكا الدعم لهم ،لكنهم

بحاجة اعتماد آليات عمل أكثر وضوحا ،ومعايير موضوعية لتقديم مستوى أعلى من

الخدمة المقدمة من قبل الو ازرة.

واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (سند )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد

التعاطف في البنَ العربي اإلسالمي الدولي بجامعة الزرقاء ،وبوزن نسبي ( ،)%78.8مع

دراسة (الغرباوي )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد التعاطف في الشق المدني

في و ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة ،وبوزن نسبي ( ،)%82.3مع دراسة (مصلح،

 )1.22التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد التعاطف في المستشفيات العاملة في مدينة

قلقيلية ،وبوزن نسبي ( ،)%71.8مع دراسة (الزعبي وأبو الغنم )1.21 ،التي أظهرت

موافقة بدرجة كبيرة لبعد التعاطف في سلطة المياه وشركة الكهرباء األردنية ،وبوزن نسبي

( ،)%71..مع دراسة (بلحسن )1.22 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد التعاطف

في مؤسسة موبيليس وكالة ورقلة ،وبوزن نسبي ( ،)%7..1مع دراسة (جودة )1.21 ،التي
أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد التعاطف في بلديات قطاع غزة ،وبوزن نسبي (،)%71.5

مع دراسة (األخر  )1.27 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد التعاطف في بلديات

قطاع غزة ،وبوزن نسبي ( ،)%7..3مع دراسة (ذياب )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة
كبيرة لبعد التعاطف في المستشفيات الحكومية األردنية ،وبوزن نسبي (.)%71.1
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واختلفت نتيجة الدراسة مع دراسة (أبو عودة )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد

التعاطف في شركة ااتصاات الخلوية الفلسطينية بقطاع غزة ،وبوزن نسبي ( ،)%11..مع
دراسة (براهمة )1.28 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد التعاطف في بلديات
قطاع غزة ،وبوزن نسبي ( ،)%18.1مع دراسة (أبو عيدة )1.21 ،التي أظهرت موافقة
بدرجة متوسطة لبعد التعاطف في مجمع الشفاء الطبي ،وبوزن نسبي ( ،)%11.5مع دراسة

(غانم )1.27 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد التعاطف في و ازرة التربية والتعليم

العالي ،وبوزن نسبي ( ،)%18.5مع دراسة (سيف )1.23 ،التي أظهرت موافقة بدرجة

متوسطة لبعد التعاطف في مراكز الرعاية الصحية األولية في األردن ،وبوزن نسبي

( ،)%13.1مع دراسة (كسبة )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد التعاطف

في القطاع الحكومي الفلسطيني ،وبوزن نسبي ( ،)%13.9مع دراسة (مطرية )1.21 ،التي

أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد التعاطف في مؤسسات التعليم التقني ،وبوزن نسبي

( ،)%12.2مع دراسة (الف ار والعوضي )1.23 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد

التعاطف في الجامعات الفلسطينية ،وبوزن نسبي ( ،)%51.9مع دراسة (خدومة)1.23 ،
التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لبعد التعاطف في البنو ( BNA – BDL – CPA -

 ،)CENPوبوزن نسبي ( ،)%53..مع دراسة ( )1.25 ،Enayati et alالتي أظهرت
موافقة بدرجة منخفظة لبعد التعاطف في جامعة آزاد السالمية بمازنداران ،وبوزن نسبي

(.)%18..

 8.5مستوى الخدمة المقدمة
تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدو رقم  31والذي يبين آراء أفراد

عينة الدراسة في القيمة اإلجمالية لمستوى الخدمة المقدمة.

جدول ( )43القيمة اإلجمالية لمستوى الخدمة المقدمة
األبعاد

م

الوسط

الوز

الحسابي

النسبي

قيمةT

القيمة

الجمالية

2

ااعتمادية

3.9.

78.02

17.22

.....

1

ااستجابة

3.18

73.64

14.13

.....

3

الثقة

3.71

74.47

12.57

.....

1

التعاطف

3.17

73.42

13.46

.....

4.13

74.89

12.08

1.111

مستوى جودة الخدمات المقدمة
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يوضتتح الجتتدو رقتتم ( )74أن التتوزن النستتبي لمحتتور الخدمتتة المقدمتتة فقتتد بلتتغ التتوزن النستتبي

للمحور (.)%34031

وعليه يمكن القو إن هنا درجة مرتفعة من الوعي تتمتع بها الفئات اإلشرافية لدى و ازرة

الحكم المحلي بقطاع غزة ،مما أدى إلى مواقفة المبحوثين مجتمع الدراسة بمستوى مرتفع

على الخدمة المقدمة ،مما سيؤثر على ااهتمام بالخدمة المقدمة على رضا جمهورها،
باإلضافة إلى الفوائد واامتيازات التي ستحققها الو ازرة من قبل المؤسسات الشريكة لها

كبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندو إقراض البلديات ،وعلى الرغم من ارتفاع الخدمة
المقدمة ،إا أنها ا ت از بحاجة إلى المزيد من العمل حتى يتم تقديم أفضل خدمة وعلى
مستوى أعلى داخل جميع األقسام واإلدارات في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.

واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (سند )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لمستوى
خدمة المقدمة في البنَ العربي اإلسالمي الدولي بجامعة الزرقاء ،وبوزن نسبي (،)%8..5

مع دراسة (الغرباوي )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لمستوى خدمة المقدمة في
الشق المدني في و ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة ،وبوزن نسبي ( ،)%77.9مع

دراسة ( )1.21 ،Kansalالتي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لمستوى خدمة المقدمة في
مراكز ااتصا الهندية ،وبوزن نسبي ( ،)%77.1مع دراسة (مصلح )1.22 ،التي

أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لمستوى خدمة المقدمة في المستشفيات العاملة في مدينة قلقيلية،
وبوزن نسبي ( ،)%71.1مع دراسة (الزعبي وأبو الغنم )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة

كبيرة لمستوى خدمة المقدمة في سلطة المياه وشركة الكهرباء األردنية ،وبوزن نسبي

( ،)%71..مع دراسة (بلحسن )1.22 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لمستوى خدمة
المقدمة في مؤسسة موبيليس وكالة ورقلة ،وبوزن نسبي ( ،)%71.1مع دراسة (أبو عودة،

 )1.25التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لمستوى خدمة المقدمة في شركة ااتصاات

الخلوية الفلسطينية بقطاع غزة ،وبوزن نسبي ( ،)%73.8مع دراسة (جودة )1.21 ،التي

أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لمستوى خدمة المقدمة في بلديات قطاع غزة ،وبوزن نسبي

( ،)%73.8مع دراسة (األخر  )1.27 ،التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لمستوى خدمة

المقدمة في بلديات قطاع غزة ،وبوزن نسبي ( ،)%73..مع دراسة ()1.22 ،Gautama
التي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لمستوى خدمة المقدمة في قطاع البنو الخاصة والعامة،
وبوزن نسبي (.)%72.1
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واختلفت نتيجة الدراسة مع دراسة (براهمة )1.28 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة

لمستوى خدمة المقدمة في بلديات قطاع غزة ،وبوزن نسبي ( ،)%19.2مع دراسة ( Ismail

 )1..9 ،and Abiddinالتي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لمستوى خدمة المقدمة في
جامعة ماليزيا ،وبوزن نسبي ( ،)%%18.3مع دراسة (ذياب )1.21 ،التي أظهرت موافقة

بدرجة متوسطة لمستوى خدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية األردنية ،وبوزن نسبي

( ،)%18.2مع دراسة (أبو عيدة )1.21 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لمستوى

خدمة المقدمة في مجمع الشفاء الطبي ،وبوزن نسبي ( ،)%15.9مع دراسة (غانم)1.27 ،

التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لمستوى خدمة المقدمة في و ازرة التربية والتعليم العالي،

وبوزن نسبي ( ،)%15.9مع دراسة (سيف )1.23 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة

لمستوى خدمة المقدمة في مراكز الرعاية الصحية األولية في األردن ،وبوزن نسبي

( ،)%11.1مع دراسة (كسبة )1.25 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لمستوى خدمة
المقدمة في القطاع الحكومي الفلسطيني ،وبوزن نسبي ( ،)%13.5مع دراسة (مطرية،

 )1.21التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لمستوى خدمة المقدمة في مؤسسات التعليم

التقني ،وبوزن نسبي ( ،)%12.51مع دراسة (الف ار والعوضي )1.23 ،التي أظهرت موافقة
بدرجة متوسطة لمستوى الخدمة المقدمة في الجامعات الفلسطينية ،وبوزن نسبي (،)%57.9

مع دراسة (خدومة )1.23 ،التي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لمستوى خدمة المقدمة في

البنو

( ،)BNA – BDL – CPA - CENPوبوزن نسبي ( ،)%51.3مع دراسة

( )1.25 ،Enayati et alالتي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة لمستوى خدمة المقدمة في
جامعة آزاد السالمية بمازنداران ،وبوزن نسبي (.)%5..9
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فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى :توجد عالقة ات دللة إحصائية عند مستوى دللة ()α≥.0.0
بين إدارة الجودة الشاملة والخدمة المقدمة في وزارة الحكم المحلي.

جدول ( )45العالقة بين إدارة الجودة الشاملة والخدمة المقدمة في وزارة الحكم المحلي
األبعاد

قيمة ر

الدللة

الدللة

البعد األو  :التركيز على الجمهور

0.669

0.001

دالة

البعد الثاني :دعم اإلدارة العليا

0.742

0.001

دالة

البعد الثالث :مشاركة وتمكين العاملين

0.733

0.001

دالة

البعد الرابع :التحسين الشامل والمستمر

0.749

0.001

دالة

البعد الخامس :اتخاذ الق اررات على المعلومات

0.738

0.001

دالة

البعد الساد  :السياسات وااستراتيجيات

0.855

0.001

دالة

0.844

0.001

دالة

مستوى أبعاد الجودة الشاملة

جدو ( )35يوضح أنه توجد عالقة ذات دالة إحصائية عند مستوى دالة ()α ≥ ...5
بين إدارة الجودة الشاملة والخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي .حيث كانت قيمة (ر) =
 ..811والدالة اإلحصائية أقل من ....5

 .2توجد عالقة ذات دالة إحصائية بين التركيز على الجمهور والخدمة المقدمة حيث كانت
قيمة (ر) =  ..119والدالة اإلحصائية أقل من ....5

ويعزو الباحث ذلَ إلى أن الجمهور المستفيد من الخدمات المقدمة من قبل و ازرة الحكم

المحلي هم المحور األساسي ،وخاصة أن و ازرة الحكم المحلي و ازرة خدماتية ترتبل بالجمهور

بشكل مباشر ،باإلضافة إلى الخبرة التي يتمتع بها العاملون من خبرة من خال سرعة إنجاز

المعامالت باإلضافة إلى حرص الو ازرة إلى تلقي وحل جميع الشكاوى وااشكاليات من خال

صندو الشكاوى أو من خال موقع الو ازرة وتلقي الشكاوى وااستفسارات إلكترونيا مما

يسهل للجمهور آلية الوصو وتلقي الخدمة.

 .1توجد عالقة ذات دالة إحصائية بين دعم اإلدارة العليا والخدمة المقدمة حيث كانت قيمة
(ر) =  ..711والدالة اإلحصائية أقل من ....5

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى شعور العاملين في الوظائف اإلشرافية واإلدارية في الو ازرة

بوجود خطة استراتيجية واضحة من قبل اإلدارة العليا لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بكافة
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مسلتزماتها ،وشعور العاملين بأهيمتها ودورها الفعا في تحسين األداء في الو ازرة بما ينعكس

إيجابيا على أداء العاملين وارتفاع مستوى أدائهم ،مما ينعكس على الخدمة المقدمة.

 .3توجد عالقة ذات دالة إحصائية بين مشاركة وتمكين العاملين والخدمة المقدمة حيث
كانت قيمة (ر) =  ..733والدالة اإلحصائية أقل من ....5

ويعزو الباحث ذلَ إلى أن نشر ثقافة الجودة الشاملة على تنمية دور الموارد البشرية داخل
الو ازرة من خال إشراكهم في عمليات التخطيل والتنفيذ والمتابعة من خال لجان الجودة

تساهم في تعزيز دورهم داخل الو ازرة مما يحفزهم ويشجع روح المبادرة لديهم بما ينعكس على

حااتهم النفسية ويتحسن مستوى أدائهم ،مما ينعكس على الخدمة المقدمة.

 .1توجد عالقة ذات دالة إحصائية بين التحسين الشامل والمستمر والخدمة المقدمة حيث
كانت قيمة (ر) =  ..719والدالة اإلحصائية أقل من ....5

ويعزو الباحث ذلَ إلى ااهتمام الكبير من قبل الو ازرة بعمليات التحسين المستمر لخدماتها
وأداء موظفيها وتطويره للحفاظ على مكانتها كو ازرة ذات أهمية في المجتمع المحلي؛ مما

يساهم في زيادة الثقة بين اإلدارة والعاملين بما ينعكس على العاملين ويؤدي لتحسين أدائهم

الوظيفي ،مما ينعكس على الخدمة المقدمة.

 .5توجد عالقة ذات دالة إحصائية بين اتخاذ الق اررات على المعلومات والخدمة المقدمة
حيث كانت قيمة (ر) =  ..738والدالة اإلحصائية أقل من ....5

ويعزو الباحث ذلَ إلى أن أصحاب الوظائف اإلشرافية واإلدارية مشاركون في صنع القرار
مما يعزز اإلحسا

لديهم بأنهم شركاء وليس مجرد موظفين عاديين أو عما تنفيذيين؛ مما

يساهم في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة من خال تبني الق اررات وتنفيذها؛ مما ينعكس

على الخدمة المقدمة.

 .1توجد عالقة ذات دالة إحصائية بين السياسات وااستراتيجيات والخدمة المقدمة حيث
كانت قيمة (ر) =  ..855والدالة اإلحصائية أقل من ....5

ويعزو الباحث ذلَ إلى أن أصحاب الوظائف اإلشرافية واإلدارية هم أعلى درجة في الو ازرة
مما ينعكس على عملهم صنع السياسات وااستراتيجات من خال متابعتهم لعمل اإلدارات

واإلقسام ،باإلضافة إلى تلقيهم للشكاوى والمقترحات المقدمة .

وبشكل عام وكما هتو موضتح فتي جتدو فإنته توجتد عالقتة ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى

دالتتة ( )α ≥ ...5بتتين إدارة الجتتودة الشتتاملة والخدم تتة المقدمتتة ،حيتتث كانتتت قيمتتة معام تتل
اارتباط  ..811والدالة اإلحصائية أقل متن  ....5وهتذا يتد علتى وجتود عالقتة بتين إدارة
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الجتتودة فتتي و ازرة الحكتتم المحلتتي ،والخدمتتة المقدمتتة ،وأن العالقتتة بينهمتتا مباش ترة ،وذات تتتأثير
مباشتتر ،وكلمتتا تحققتتت إدارة الجتتودة الشتتاملة والمعتتايير التتتي تعتمتتد عليهتتا ،كلمتتا زادت الخدمتتة

المقدمة ،ويعزو الباحث ذلتَ إلتى أن الوصتو إلتى الجتودة الشتاملة ،بكتل جوانبهتا وتفاصتيلها،
وبتطبيق جميع معاييرها ،يؤدي إلى نجاح اإلدارة العليا في التو ازرة ،ونجتاح برامجهتا المختلفتة،

وتنفيتتذ لخططهتتا ومشتتاريعها ،ومتتا هتتو مخطتتل لتته ستتابقا ،وهتتذا كلتته يتتؤدي إلتتى زيتتادة الخدمتتة
المقدمة بشكل أعلى.

واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (بودية )1.27 ،التي تشير إلى وجود عالقة ذات دالتة

إحصائية بين توافر مبادئ إدارة الجودة الشاملة وجودة الخدمة الصحية المقدمتة فتي مستشتفى
ت اربتتي بوجمعتتة بشتتار ،ومتتع د ارستتة (فتتتاحين ونعالمتتن )1.21 ،التتتي تشتتير إلتتى وجتتود عالقتتة

ذات دالة إحصائية بين إدارة الجودة الشاملة ومستوى الخدمة المقدمة في المؤسسة العمومية
ااستشتتفائية فتتار يحيتتي بمليانتتة ،ومتتع د ارستتة ( Mohammadi Farshid, Najafi

 )Amir,2016الت تتي تش تتير إل تتى وج تتود عالق تتة ذات دال تتة إحص تتائية ب تتين أبع تتاد إدارة الج تتودة
الشاملة وجودة الخدمات المقدمة في شركات التصنيع والخدمات.
الفرضية الرئيسية الثانية:

يوجد أثر و دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥1.15إلدارة الجودة الشاملة على

والخدمة المقدمة في وزارة الحكم المحلي.

اختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل اانحدار الخطي التدريجي  Stepwiseلقيا

أثر

المتغير المستقل (أبعاد الجودة الشاملة) على المتغير التابع (جودة الخدمات المقدمة) ،وقد
تبين التالي:

يبين نموذج اانحدار النهائي باستخدام طريقة اانحدار التدريجي ( )Stepwiseأن مستوى

الخدمة المقدمة ،وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصورة جوهرية وذات دالة إحصائية فقل
بكل من (التحسين الشامل والمستمر ،السياسات وااستراتيجيات) ،وقد تم استبعاد المتغيرات

(التركيز على الجمهور ،دعم اإلدارة العليا ،مشاركة وتمكين العاملين ،اتخاذ الق اررات بناء
على المعلومات) وجود تأثير ضعيف على المتغير المستقل (الجودة الشاملة).
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جدول ( )41يوضح تحلي النحدار التدريجي ((( Stepwiseالمتغير التاب  :الخدمات المقدمة)

المتغيرات المستقلة

الثابت
التحس ت ت ت تتين الشت ت ت ت تتامل
والمستمر
السياست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتات
وااستراتيجيات

معامالت

معامالت

الخطأ

النحدار

النحدار

المعيار

المعيارية

11.563

3.510

قيمة t

القيمة

مستوى

الحتمالية

الدللة عند

Beta

sig.

()1.15

3.294

0.001

دا

0.572

0.056

0.644

10.182

0.000

دا

..304

..062

..307

4.865

..000

دا

تحليل التباين ANOVA
قيمة اختبار F
قيمة معامل التفسير المعد R2

184.618
0.776

القيمة ااحتمالية
القيمة ااحتمالية لمعامل

التفسير

0.000
0.000

معادلة التأثير :الخدمات المقدمة= ( .0032 + 110017التحسين الشامل والمستمر) +
( .07.4السياسات وااستراتيجيات)

-

في حا تثبيت كل من السياسات وااستراتيجيات ،وكلما زاد التحسين الشامل والمستمر

بمقدار  .0032أدى ذلَ إلى زيادة في الخدمة المقدمة بمقدار وحدة واحدة.
في حا تثبيت التحسين الشامل والمستمر ،وكلما زادت السياسات وااستراتيجيات بمقدار
 .07.4أدى ذلَ إلى زيادة في الخدمة المقدمة بمقدار وحدة واحدة.

ويبن الجدو رقم ( )71أن الخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي تتأثر بنسبة ()%3301

بالتحسين الشامل والمستمر للخدمات والسياسات وااستراتيجيات المعتمدة للو ازرة.

وأن جودة الجدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي ا تتأثر بنسبة ( )%2204بالتركيز على

الجمهور ودعم اإلدارة العليا ومشاركة وتمكين العاملين واتخاذ الق اررات بناء على
المعلومات).

ويعزو الباحث وجود أثر للتحسين الشامل والمستمر إلى اهتمام الو ازرة بوضع برامج تطويرية

للتحسين الشامل والمستمر ،من خال وضع خطل استراتيجية تواكب التطورات التكنولوجية

واإلدارية ،وكذلَ اهتمام الو ازرة بوضع دورات تدريبية متقدمة ومتخصصة للموظفين ،وذلَ

لتزويدهم بالمهارات الالزمة بما يتعلق بالخدمة المقدمة من أجل إيجاد اآلليات المناسبة،
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والتي من خاللها يستطيعون تقديم الخدمات المطلوبة بقدر وكفاءة عالية ،لذلَ فإن حرص

اإلدارة على إيجاد مثل هذه البرامج والدورات يؤدي إلى رفع مستوى أداء الموظفين ،وهذا يعود
بالفائدة على الو ازرة؛ حيث يكون مستوى الخدمات المقدمة لجمهور في أعلى مستوياته.

وكما يعزو الباحث أثر السياستات وااستتراتيجيات إلتى اهتمتام التو ازرة بوضتع سياستات وخطتل
استراتيجية ،وذلَ لوجود خبرات من داخل الو ازرة ومن خارجها تستعين بهم لصتياغة سياستتها

واستراتيجياتها مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندو اقراض البلديات.
واتفق تتت نتيج تتة الد ارس تتة م تتع د ارس تتة (بودي تتة )2.13 ،الت تتي تش تتير إل تتى وج تتود ت تتأثير ذو دال تتة
إحصتتائية لتتوافر مبتتادئ إدارة الجتتودة الشتتاملة علتتى جتتودة الخدمتتة الصتتحية المقدمتتة بمستشتتفى
ترابي بوجعة بشار ،ومع دراسة (فتاحين ونعالمن )1.21 ،التي تشير إلى وجود تأثير لتوافر

مبت تتادئ إدارة الجت تتودة الشت تتاملة علت تتى جت تتودة الخدمت تتة الصت تتحية المقدمت تتة بالمؤسست تتة العمومي ت تتة
ااستشتتفائية فتتار يحيتتي بمليانتتة ،ومتتع د ارستتة ( Mohammadi Farshid, Najafi

 )Amir,2016التتتي تشتتير إلتتى أن إدارة الجتتودة الشتتاملة لهتتا تتتأثير إيجتتابي وكبيتتر علتتى أداء
الخدمات في شركات التصنيع والخدمات.
الفرضية الرئيسة الثالثة:
توجد فرو ذات دالة إحصائية عند مستوى دالة ( )α≥...5في استجابات أفراد العينة
حو إدارة الجودة الشاملة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الديمغرافية
(الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة).
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جدول ( )23الفروق اإلحصائية بين إدارة الجودة الشاملة والمتغيرات الديمغرافية
المتغيرات

المتطلبات

العدد

الديمغرافية

الوسط

الحسابي

الوز

النسبي

النحراف
المعياري

قيمة
ف

الدللة

اإلحصائية

الجن
ذكر

79

3.62

72.32

12.21

أنثى

25

3.56

71.27

10.55

أقل من  3.سنة

0.386

0.700

العمر
من  3.إلى أقل متن

 1.سنة

من  1.إلى أقل متن

 5.سنة

 50سنة فأكثر

11

3.43

68.52

12.88

31

3.54

70.71

14.06

36

3.74

74.83

9.73

26

3.58

71.60

11.43

1.116

0.346

المؤهل العلمي

إدارة الجودة
الشاملة

دبلوم متوسل

17

3.42

68.43

14.31

بكالوريو

63

3.67

73.41

9.97

دراسات عليا

23

3.57

71.49

14.86

مدير

0.303
1.209

المسمى الوظيفي
19

3.61

72.15

12.91

رئيس قسم

23

3.63

72.55

12.84

رئيس شعبة

23

3.66

73.21

10.11

موظف إداري

13

3.72

74.42

10.79

محاسب

7

3.70

73.99

10.81

مهند

5

3.72

74.42

11.93

فني

15

3.24

64.89

12.24

1.116

0.358

سنوات الخدمة
أقل من  3سنة

3

3.74

74.86

4.46

من  3إلى  1سنوات

19

3.55

70.96

12.82

من  7إلى 2.

40

3.58

71.68

12.31

2.

41

3.64

72.88

11.62

سنوات

أكثر

سنوات

من
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0.183

0.908

جدو ( )37يوضح أنه ا توجد فرو ذات دالة إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد
العينة حو إدارة الجودة الشاملة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة تعزى للمتغيرات
الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة) حيث كانت
الدالة اإلحصائية ( )..9.8 ،..358 ،0.101 ،..311 ،..7..على التوالي ،وهي
أكبر من  ....5وهذا يعني أن المتغيرات الديمغرافية لموظفي و ازرة الحكم المحلي بقطاع
غزة ليس لها أثر جوهري على إدارة الجودة الشاملة.
وزرة الحكتتم المحلتتي ،يتتدركها موظفتتو
ويعتتزو الباحتتث ذلتتَ إلتتى أن معتتايير الجتتودة الشتتاملة فتتي ا
التتو ازرة ،بغتتض النظتتر عتتن جنستتهم  ،فالتتذكور واإلنتتاو علتتى حتتد س تواء لتتديهم التتوعى الكتتافي
واإلد ار لمفهتتوم إدارة الجتتودة الشتتاملة ،وبالتتتالي فجتتنس الموظتتف ا يتتؤثر علتتى تطبيتتق إدارة
توزرة لتتديها التتوعي واإلد ار
الجتتودة الشتتاملة أو عتتن أعمتتارهم  ،فجميتتع الفئتتات العمريتتة فتتي الت ا
الكتتافي لمفهتتوم إد ار الجتتودة الشتتاملة أو عتتن متتؤهالتهم العلميتتة ،فمعتتايير الجتتودة الشتتاملة فتتي
التو ازرة يتتدركها جميتتع المتتوظفين بغتتض النظتتر عتتن متتؤهالتهم العليمتتة أو عتتن ستتنوات ختتدمتهم،
حيتتث إن الموظفتتون يستتتطعون أن يتتدركوا مفهتتوم رإدارة الجتتودة الشتتاملة ،متتن ختتال مهتتامهم
وأعمالهم اليومية.
واتفقت نتيجة هذه الدراسة متع د ارستة (أبتو زر )1.28 ،التتي أظهترت عتدم وجتود فترو ذات
دالت تتة إحصت تتائية تعت تتزي للمتغي ت ترات الديموغرافيت تتة (الجت تتنس ،العمت تتر ،المؤهت تتل العلمت تتي ،المست تتمى

الوظيفي ،سنوات الخبرة) في و ازرة الصحة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية ،ومع دراسة (عبتد
الج ت تواد )1.21 ،التت تتي أظهت تترت عت تتدم وجت تتود فت تترو ذات دالت تتة إحصت تتائية تعت تتزي للمتغي ت ترات
الديموغرافية (الجنس ،العمتر ،المؤهتل العلمتي ،المستمى التوظيفي ،ستنوات الخبترة) فتي الختدمات
الطبيتتة العستتكرية ،ومتتع د ارستتة (أبتتو مستتامح )1.25 ،التتتي أظهتترت عتتدم وجتتود فتترو ذات
دالتتة إحصتتائية بتتين متوستتطات تقتتديرات أف تراد العينتتة لدرجتتة ممارستتة متتديري متتديرات التربيتتة
والتعليم إلدارة الجودة الشاملة تعتزى لمتغيتر (الجتنس ،المؤهتل العلمتي ،ستنوات الخدمتة) ،ومتع
د ارست تتة (أبت تتو عب ت تدة )2.11 ،التت تتي أظهت تترت عت تتدم وجت تتود فت تترو ذات دالت تتة إحصت تتائية تعت تتزى
لمتغيرات (الجنس ،الموهل العلمي) ،وكما توصلت إلى وجود فرو ذات دالة إحصائية عنتد
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مستتتوى دالتتة فتتي تطبيتتق معتتايير إدارة الجتتودة الشتتاملة تعتتزى لمتغيتتر ستتنوات الخبترة ،ولصتتالح
فئة الخبرة األقل من ( )5سنوات في مد ار

محافظتة نتابلس ،ومتع د ارستة (التدعا )1.2. ،

التي أظهترت عتدم وجتود فترو ذات دالتة إحصتائية بتين متوستطات مستتويات تطبيتق أبعتاد
إدارة الجودة الشاملة تعزى للمتغيرات الشخصية مثل( :الجنس ،العمر ،المستوى التعليمي).
واختلفت نتيجة هذه الدراسة متع د ارستة (أبتو طعيمتة )1.21 ،التتي أظهترت وجتود فترو ذات

دالتة إحصتتائية تعتزي للمتغيتتر العمتل لصتتالح أقتل متتن  1.عتام ،عتتدد ستنوات الخدمتتة لصتتالح
مجموع تتة (أق تتل م تتن  5س تتنوات ) ،ومجموع تتة ( م تتن  – 5أق تتل م تتن  2.س تتنوات ) ،المس تتمى
التتوظيفي لصتتالح التتذين مستتماهم التتوظيفي متتدير /متتدير دائ ترة ،مكتتان العمتتل فتتي المستشتتفيات

الحكومية الفلسطينية ،ومع دراسة (أبو مسامح )1.25 ،التي أظهرت وجود فرو ذات دالتة

إحصائية بين متوسطات تقديرات أفتراد العينتة لدرجتة ممارستة متديري متديرات التربيتة والتعلتيم
إلدارة الجتتودة الشتتاملة تعتتزى لمتغيتتر المستتمى التتوظيفي وذلتتَ لصتتالح التتذين مستتماهم التتوظيفي

نائب متدير ،ومتع د ارستة (أبتو عبتدة )2.11 ،التتي أظهترت وجتود فترو ذات دالتة إحصتائية

عن تتد مس تتتوى دال تتة ف تتي تطبي تتق مع تتايير إدارة الج تتودة الش تتاملة تع تتزى لمتغي تتر س تتنوات الخبت ترة،
ولصتتالح فئتتة الخب ترة األقتتل متتن ( )5ستتنوات فتتي متتد ار
ومحبتوب )1.21 ،التتي أظهترت ووجتود فترو

محافظتتة نتتابلس ،ومتتع د ارستتة (باستتو

فتي اتجاهتات العتاملين فتي المستشتفيات

الجزائريتة فتي إدراكهتم بأهميتة تطبيتق مبتادئ إدارة الجتودة الشتاملة تعتزى إلتى كتل متن

متغير)الجنس ،العمر ،المستوى التعليمي ،نوع الوظيفة ،الخبرة) فتي مؤسستة الريتاض ستطيف
مطاحن الواحات تقرت ،ومع دراسة (عمار )1.21 ،التي أظهرت ووجود فرو في اتجاهات

العتاملين فتي المستشتفيات الجزائريتة فتي إدراكهتم بأهميتة تطبيتق مبتادئ إدارة الجتودة الشتاملة

تعتزى إلتى كتل متن متغيتر)الجتنس ،العمتر ،المستتوى التعليمتي ،نتوع الوظيفتة ،الخبترة) فتي

المستشفيات الجزائرية

الفرضية الرئيسة الرابعة:
توجد فرو ذات دالة إحصائية عند مستوى دالة ( )α≥...5في استجابات أفراد العينة
حو

الخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الديمغرافية

(الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة).
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جدول ( )23الفروق اإلحصائية بين الخدمة المقدمة والمتغيرات الديمغرافية
المتغيرات

المتطلبات

العدد

الديمغرافية

الوسط

الحسابي

الوز

النسبي

النحراف
المعياري

قيمة
ف

الدللة

اإلحصائية

الجن
ذكر

79

3.71

75.13

0.559 12.80

أنثى

25

3.18

73.56

10.10

أقل من  3.سنة

11

3.51

71.27

12.88

31

3.11

72.77

15.05

36

3.71

75.11

15.15

26

3.19

73.85

13.21

دبلوم متوسل

17

3.58

14.87 71.65

بكالوريو

63

3.8.

10.60 76.08

دراسات عليا

23

3.77

13.55 75.43

مدير

19

3.79

75.79

10.76

رئيس قسم

23

3.71

75.22

11.75

رئيس شعبة

23

3.71

74.48

13.76

موظف إداري

13

3.93

78.69

8.31

محاسب

7

3.83

76.57

6.88

مهند

5

3.82

76.20

12.87

فني

15

3.11

68.73

15.82

أقل من  3سنة

3

3.17

من  3إلى 1

19

من  7إلى 2.

40

2.

41

مت تتن  3.إلت تتى أقت تتل

من  1.سنة

مت تتن  1.إلت تتى أقت تتل

من  5.سنة

 50سنة فأكثر

الخدمة
المقدمة

سنوات
سنوات

أكثر

سنوات

من

3.73
3.18
3.82

211

73.33

2.08

74.63

12.28

73.58

12.81

76.12

12.36

0.262

0.910

0.904

0.300

0.578

0.853

0.406

0.496

0.825

جدو ( )38يوضح أنه ا توجد فرو ذات دالة إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد
العينة حو الخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الديمغرافية
(الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة) حيث كانت الدالة
اإلحصائية ( )..815 ،..191 ،0.511 ،..853 ،..578على التوالي ،وهي أكبر من
 ....5وهذا يعني أن المتغيرات الديمغرافية لموظفي و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة ليس لها
أثر جوهري على الخدمة المقدمة.
ويعتتزو الباحتتث ذل تَ إلتتى أن مفهتتوم ومعتتايير جتتودة الخدمتتة فتتي و ازرة الحكتتم المحلتتي ،يتتدركها
موظفوا الو ازرة ،فجتنس الموظتف ا يتؤثر علتى الخدمتة المقدمتة ،وبالتتالي إد ار أهميتة الخدمتة
المقدمة لدى الموظفين الذكور واإلناو ،وأما بخصوص عمتر الموظتف ا يتؤثر علتى الخدمتة
المقدمتتة؛ ألن جميتتع الفئتتات العمريتتة بتتالو ازرة لتتديها األهتمتتام وااد ار اهميتتة الخدمتتة المقدمتتة،
وأما بخصتوص المؤهتل العلمتي ،فجيمتع متوظفي و ازرة الحكتم المحلتي بقطتاع غتزة ،تتم تعييتنهم
م تتن أج تتل خدم تتة الجمه تتور المس تتتفيد ،وتق تتديم أفض تتل الخ تتدمات له تتم ،وبالت تتالي ف تتإن المس تتمي
الوظيفي يرتبل بالجانتب اإلداري متن أجتل تستهيل اإلجتراءات داختل التو ازرة ،وتقتديم الخدمتة ا
عالقتتة لهتتا بستتنوات الخدمتتة للمتتوظفين ،حيتتث إن المتتوظفين فتتي التتو ازرة يستتتطيعون أن يتتدركوا
مفهتتوم وأهميتتة تقتتديم الخدمتتة متتن ختتال مهتتامهم الوظيفيتتة اليوميتتة بغتتض النظتتر عتتن ستتنوات
خدمتهم.
اتفقتتت نتيجتتة التتد ار

الحاليتتة متتع د ارستتة (أبتو عيتتده )1.21 ،التتتي أظهتترت عتتدم وجتتود فتترو

ذات دالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة حتو جتودة الختدمات الصتحية فتي
مجمع الشفاء الطبي تعزى إلى متغيرات( :العمر ،المؤهل العلمتي ،المستمى التوظيفي ،ستنوات

الخدمة ،الجنس) بمجمع الشفاء الطبي ،ومع دراسة (جودة )1.21 ،التي أظهرت عدم وجتود

ذات دالتتة إحصتتائية بتتين متوستتطات إجابتتات المبحتتوثين حتتو جتتودة الختتدمات المقدمتتة تعتتزى
لمتغيت ترات (الج تتنس ،الفئ تتة العمري تتة ،المؤه تتل العلم تتي ،الرتب تتة الوظيفي تتة ،س تتنوات الخدم تتة) ف تتي
بل تتديات قط تتاع غت تزة ،ود ارس تتة (ب تتن خدوم تتة )1.23 ،الت تتي أظه تترت وج تتود ف تترو ذات دال تتة

إحصتائية بتتين متوستتطات إجابتتات المبحتتوثين حتتو جتتودة الختتدمات المقدمتتة تعتتزى للمتغي ترات
الديمغرافيتة (الجتنس ،العمتر ،المستتوى الد ارستي) فتي البنتو

.CENP
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واختفلتتت نتيجتتة الد ارستتة الحاليتتة متتع د ارستتة (كستتبة )1.25 ،التتتي أظهتترت وجتتود فتترو ذات

دالة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حو مستتوى جتودة الختدمات تعتزى لكتل
من المتغيرات اآلتية ( :سنوات الخدمة ،المسمى التوظيفي) فتي القطتاع الحكتومي الفلستطيني،
ود ارستتة (مصتتلح )1.22 ،التتتي أظهتترت وجتتود فتترو ذات دالتتة إحصتتائية بتتين متوستتطات

إجابات المبحوثين حو جودة الخدمات المقدمتة تعتزى لمتغيتر الجتنس وكانتت لصتالح التذكور
في المستشفيات العاملة بمدنية قلقيلة ،ودراسة (سند )1.25 ،التي أظهترت وجتود فترو ذات

دالة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين حو جودة الخدمات المقدمتة تعتزى لمتغيتر
الجنس وكانت لصالح التذكور فتي البنتَ العربتي اإلستالمي التدولي ،ومتع د ارستة (الزغبتي وأبتو

الغتتنم )1.21 ،التتتي أظهتترت وجتتود فتترو ذات دالتتة إحصتتائية آلراء العتتاملين نحتتو مستتتوى
ج تتودة الخ تتدمات المقدم تتة تع تتزى للمتغيت ترات الديمغرافي تتة ( الن تتوع ااجتم تتاعي ،العم تتر ،الخبت ترة،

المستوى الوظيفي ،المؤهل العلمي) سلطة المياه وشركة الكهرباء األردنية.
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النتائج والتوصيات
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 4.1الدراسات المقترحة.
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المقدمة:
فتتي ضتتوء متتا خلصتتت إليتته الد ارستتة الميدانيتتة ومتتن ختتال ربطهتتا باإلطتتار النظتتري والد ارستتات

الستتابقة التتتي تناولتتت مواضتتيع إدارة الجتتودة الشتتاملة وجتتودة الختتدمات المقدمتتة فتتي و ازرة الحكتتم
المحلي بقطاع غزة ،والعالقة فيمتا بينهمتا ،وأثتر إدارة الجتودة الشتاملة علتى الختدمات المقدمتة،

يتضتتمن هتتذا الفصتتل ملخص تا ألهتتم النتتتائج التتتي توصتتلت إليهتتا الد ارستتة ،وكتتذلَ التوصتتيات

المقترحتتة لتحقيتتق األهتتداف المرج تتوة ،ومعالجتتة نقتتاط الضتتعف وتعزي تتز نقتتاط القتتوة ،وتحس تتين

مستوى جودة الخدمات المقدمة بو ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.
 9.1نتائج الدراسة:

بنتتاء علتتى تحليتتل البيانتتات واختبتتار الفرضتتيات ومناقشتتة أستتئلة الد ارستتة ،توصتتل الباحتتث إلتتى

النتائج وتم تصنيفها إلتى نتتائج تتعلتق بتالمتغير المستتقل (إدارة الجتودة الشتاملة) ونتتائج تتعلتق

بالمتغير التابع (جودة الخدمات المقدمة) ،ونتائج تتعلق باختبار الفرضيات وتحقيق األهداف.
 9.9.1النتائج المتعلقة بمدى تطبيق مباد إدارة الجودة الشاملة:
أظهتترت نتتتائج الد ارستتة أن متتدى تطبيتتق مبتتادئ تطبيتتق إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي و ازرة الحكتتم

المحلي بقطاع غزة كانت مرتفعة وبوزن نسبي ( ،)%71.21حيتث فهتذا يتد علتى أن التو ازرة
تقتتوم بتطبيتتق وااهتمتتام بالمبتتادئ المتعلقتتة بتتإدارة الجتتودة الشتتاملة ،وأن لتتدى العتتاملين التتوعي

الك تتافي والق تتدرة عل تتى تطبي تتق إدارة الج تتودة الش تتاملة ،حي تتث كت تان مس تتتوى مب تتادئ إدارة الج تتودة
الشاملة في و ازرة الحكم المحلي كما يلي:
 التركيز على الجمهور بدرجة مرتفعة وبوزن نسبي (.)%71..2
 دعم اإلدارة العليا بدرجة مرتفعة وبوزن نسبي (.)%71.25

 مشاركة وتمكين العاملين بدرجة مرتفعة وبوزن نسبي (.)%7...9

 التحسين الشامل والمستمر بدرجة مرتفعة وبوزن نسبي (.)%71..7

 اتخاذ الق اررات بناء على المعلومات بدرجة مرتفعة وبوزن نسبي (.)%73..1
 السياسات وااستراتيجيات بدرجة مرتفعة وبوزن نسبي (.)%72.33
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 8.9.1النتائج المتعلقة بمستوى الخدمة المقدمة:

أظهتترت نتتتائج الد ارستتة أن مستتتوى الخدمتتة المقدمتتة فتتي و ازرة الحكتتم المحلتتي بقطتتاع غتزة كتتان

مرتفعتتة وبتتوزن نستتبي ( ،)%71.89حيتتث فهتتذا يتتد علتتى أن التتو ازرة لتتديها ااهتمتتام بالخدمتتة
المقدمة والعمل على تحسينها ،وأن لدى العاملين الوعي الكافي بأهمية الخدمة المقدمتة داختل
الو ازرة ،حيث كان مستوى أبعاد جودة الخدمة في و ازرة الحكم المحلي كما يلي:
 ااعتمادية بدرجة مرتفعة وبوزن نسبي (.)%78..1
 ااستجابة بدرجة مرتفعة وبوزن نسبي (.)%73.11
 الثقة بدرجة مرتفعة وبوزن نسبي (.)%71.17

 التعاطف بدرجة مرتفعة وبوزن نسبي (.)%73.11
 4.9.1النتائج المتعلقة بالعالقة بين مباد إدارة الجودة الشاملة والخدمة المقدمة:
 توجد عالقة ذات دالة إحصائية بين مبادئ إدارة الجتودة الشتاملة والخدمتة المقدمتة ،حيتث
كانت قيمة (ر) = .0344

وتتتد هتتذه العالقتتة الطرديتتة ،علتتى أنتته كلمتتا زاد تطبيتتق مبتتادئ إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي و ازرة

الحكم المحلي بقطاع غزة ،كلما زاد مستوى الخدمتة المقدمتة ،لتذلَ علتى و ازرة الحكتم المحلتي
بقطاع غزة ااهتمتام بمبتادئ إداة الجتودة الشتاملة ،واألختذ بتوصتيات هتذه الد ارستة لزيتادة نستبة

توافر عناصر الخدمة المقدمة وبالتالي زيادة مستوى الخدمة المقدمة.

 3.9.1النتائج المتعلقة بأثر إدارة الجودة الشاملة في الخدمة المقدمة:
 أن الخدمتة المقدمتة وهتتو يمثتل المتغيتر التتتابع يتتأثر بصتورة جوهريتتة وذات دالتة إحصتتائية
بتإدارة اللجتودة الشتتاملة ككتل بقيمتة ( )..331وهتتذا يعنتي أن ( )%3301متن التغيتتر فتي جتتودة

الخدمتتة المقدمتتة يعتتود إلتتى تتتأثير المتغي ترات المستتتقلة التاليتتة (التحستتين الشتتامل والمستتتمر –
السياسات وااستراتيجيات) بنسبة ( )..7.4 - ..032على الترتيتب ،حيتث إن أكثتر األبعتاد

تأثير كان بعد التحسين الشامل والمستمر.
ا

 أن مستوى الخدمة المقدمة وهو يمثتل المتغيتر التتابع ا يتتأثر بصتورة جوهريتة وذات دالتة

إحص تتائية ب تتالمتغيرات التالي تتة (التركي تتز عل تتى الجمه تتور ،دع تتم اإلدارة العلي تتا ،مش تتاركة وتمك تتين
العاملين ،اتخاذ الق اررات بناء على المعلومات).
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 5.9.1النتائج المتعلقة استجابات أفراد العينة حول إدارة االجودة الشاملة والخدمة

المقدمة تعزى للمتغيرات الديمغرافية:

 ا توجتتد فتترو ذات دالتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى دالتتة ( )α≥.0.0فتتي استتتجابات أف تراد

العينت تتة حت تتو إدارة الجت تتودة الشت تتاملة فت تتي و ازرة الحكت تتم المحلت تتي بقطت تتاع غ ت تزة تعت تتزى للمتغي ت ترات

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

 ا توجتتد فتترو ذات دالتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى دالتتة ( )α≥.0.0فتتي استتتجابات أف تراد
العينة حو الخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطتاع غتزة تعتزى للمتغيترات الديموغرافيتة
(الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة).
 1.9.1النتائج المتعلقة بالمتغيرات الديموغرافية:
 ارتفاع نسبة الذكور من العاملين في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة مقارنة باإلناو.
 ارتفتتاع نستتبة الفئتتة العمريتتة متتن ( 4.إلتتى  0.ستتنة) بتتين العتتاملين فتتي و ازرة الحكتتم المحلتتي
بقطاع غزة.

 ارتفتتاع نستتبة الحاصتتلين علتتى درجتتة البكتتالوريو
بقطاع غزة

بتتين العتتاملين فتتي و ازرة الحكتتم المحلتتي

 ارتفاع نسبة العاملين بفئة رئيس شعبة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.


ارتفاع نسبة من لديهم سنوات الخدمة أكثتر متن ( )3ستنوات بتين العتاملين فتي و ازرة الحكتم

المحلي بقطاع

غزة0

جدول ( )41ملخص نتائج اختبارات فرضيات الدراسة
م
األولى

الفرضية

توجتتد عالقتتة ذات دالتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى دالتتة ( )α ≥ ...5بتتين إدارة تت ت ت تتم قب ت ت ت تتو
الجودة الشاملة والخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.

األولى ()2

الفرضية

توجد عالقة ذات دالة إحصائية عند مستوى دالتة ( )α ≥ ...5بتين التركيتز تت ت ت تتم قب ت ت ت تتو
على الجمهور والخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.

األولى ()1

النتيجة

الفرضية

توجتتد عالقتتة ذات دالتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى دالتتة ( )α ≥ ...5بتتين دعتتم تت ت ت تتم قب ت ت ت تتو
اإلدارة العليا والخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.
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الفرضية

م
األولى ()3

الفرضية

توجد عالقة ذات دالة إحصائية عند مستوى دالة ( )α ≥ ...5بين مشتاركة تت ت ت تتم قب ت ت ت تتو
وتمكين العاملين والخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.

األولى ()1

النتيجة
الفرضية

توج ت تتد عالق ت تتة ذات دال ت تتة إحص ت تتائية عن ت تتد مس ت تتتوى دال ت تتة ( )α ≥ ...5ب ت تتين تت ت ت تتم قب ت ت ت تتو
التحسين الشامل والمستمر الخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة .الفرضية

األولى ()5

توجتتد عالقتتة ذات دالتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى دالتتة ( )α ≥ ...5بتتين اتختتاذ تت ت ت تتم قب ت ت ت تتو
الق اررات بناء علتى المعلومتات والخدمتة المقدمتة فتي و ازرة الحكتم المحلتي بقطتاع الفرضية
غزة.

األولى ()1

توج ت تتد عالق ت تتة ذات دال ت تتة إحص ت تتائية عن ت تتد مس ت تتتوى دال ت تتة ( )α ≥ ...5ب ت تتين تت ت ت تتم قب ت ت ت تتو
السياسات وااستراتيجيات والخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة .الفرضية

الثانية

توجد أثر ذو دالة إحصائية عند مستوى دالة ( )α ≥ ...5بين إدارة الجودة تت ت ت تتم قب ت ت ت تتو
الشاملة والخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.

الثالثة

الفرضية

توجد فرو ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ( )α≥...5فتي استتجابات تت ت تتم رفت ت تتض
أفراد العينة حو إدارة الجودة الشتاملة فتي و ازرة الحكتم المحلتي تعتزى للمتغيترات الفرضية

الديموغرافيت تتة (الجت تتنس ،العمت تتر ،المؤهت تتل العلمت تتي ،المست تتمى الت تتوظيفي ،ست تتنوات
الخدمة).

الثالثة ()2

توجد فرو ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ( )α≥...5فتي استتجابات تت ت تتم رفت ت تتض
أف تراد العينتتة حتتو إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي و ازرة الحكتتم المحلتتي تع تزى لمتغيتتر الفرضية

الجنس.
الثالثة ()1

توجد فرو ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ( )α≥...5فتي استتجابات تت ت تتم رفت ت تتض
أف تراد العينتتة حتتو إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي و ازرة الحكتتم المحلتتي تعتتزى لمتغيتتر الفرضية

العمر.
الثالثة ()3

توجد فرو ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ( )α≥...5فتي استتجابات تت ت تتم رفت ت تتض
أف تراد العينتتة حتتو إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي و ازرة الحكتتم المحلتتي تعتتزى لمتغيتتر الفرضية
المؤهل العلمي.

الثالثة ()1

توجد فرو ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ( )α≥...5فتي استتجابات تت ت تتم رفت ت تتض
أف تراد العينتتة حتتو إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي و ازرة الحكتتم المحلتتي تعتتزى لمتغيتتر الفرضية
المسمى الوظيفي.

الثالثة ()5

توجد فرو ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ( )α≥...5فتي استتجابات تت ت تتم رفت ت تتض
أف تراد العينتتة حتتو إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي و ازرة الحكتتم المحلتتي تعتتزى لمتغيتتر الفرضية

سنوات الخدمة.
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م
الرابعة

الفرضية

النتيجة

توجد فرو ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ( )α≥...5فتي استتجابات تت ت تتم رفت ت تتض
أفت تراد العين تتة ح تتو الخدم تتة المقدم تتة ف تتي و ازرة الحك تتم المحل تتي تع تتزى للمتغيت ترات الفرضية

الديموغرافيت تتة (الجت تتنس ،العمت تتر ،المؤهت تتل العلمت تتي ،المست تتمى الت تتوظيفي ،ست تتنوات
الخدمة).
الرابعة ()2

توجد فرو ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ( )α≥...5فتي استتجابات تت ت تتم رفت ت تتض

الرابعة ()1

توجد فرو ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ( )α≥...5فتي استتجابات تت ت تتم رفت ت تتض

الرابعة ()3

توجد فرو ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ( )α≥...5فتي استتجابات تت ت تتم رفت ت تتض

أفراد العينة حو الخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي تعزى لمتغير الجنس.
أفراد العينة حو الخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي تعزى لمتغير العمر.

الفرضية
الفرضية

أفراد العينة حو الخدمة المقدمة في و ازرة الحكتم المحلتي تعتزى لمتغيتر المؤهتل الفرضية

العلمي.
الرابعة ()1

توجد فرو ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ( )α≥...5فتي استتجابات تت ت تتم رفت ت تتض
أفراد العينة حو الخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي تعزى لمتغير المستمى الفرضية

الوظيفي.
الرابعة ()5

توجد فرو ذات دالتة إحصتائية عنتد مستتوى دالتة ( )α≥...5فتي استتجابات تت ت تتم رفت ت تتض
أفراد العينة حو الخدمة المقدمة فتي و ازرة الحكتم المحلتي تعتزى لمتغيتر ستنوات الفرضية

الخدمة.
المرج (:إعداد الباحث)
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 1.9.1النتائج المتعلقة بتحقيق أهداف الدراسة:
أظهرت النتائج تحقيق أهداف الدراسة على النحو الموضح بالجدو أدناه:
جدول ( )31النتائج المتعلقة بتحقيق أهداف الدراسة
م

-9

مضمو الهدف

كيفية تحقيقه

التعتترف إلتتى متتدى ت توافر عناصتتر إدارة الجتتودة

الدراسة الميدانية

الشاملة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.

(الفصل الخامس)

جدو رقم (،)15( ،)11( ،)13

مدى

التحقيق
تم تحقيقه

()19( ،)18( ،)17( ،)11

-8

التع ت تترف إلت ت تتى مت ت تتدى ت ت ت توافر عناصت ت تتر الخدمت ت تتة

الدراسة الميدانية

المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة.

(الفصل الخامس)
جدو رقم (،)31( ،)32( ،)3.

تم تحقيقه

()31( ،)33
-4

-3

التعت تترف إلت تتى مت تتدى العالقت تتة بت تتين إدارة الجت تتودة

الدراسة الميدانية

الشت ت تتاملة والخدمت ت تتة المقدمت ت تتة فت ت تتي و ازرة الحكت ت تتم

(الفصل الخامس)

المحلى بقطاع غزة.

جدو رقم ()35

التعت تترف إلت تتى تت تتأثير العالقت تتة بت تتين إدارة الجت تتودة

الدراسة الميدانية

الشت ت تتاملة والخدمت ت تتة المقدمت ت تتة فت ت تتي و ازرة الحكت ت تتم
المحلى بقطاع غزة.

(الفصل الخامس)

تم تحقيقه

تم تحقيقه

جدو رقم ()31

التعترف إلتى الفتترو فتي استتتجابات أفتراد العينتتة
ح ت تتو إدارة الج ت تتودة الش ت تتاملة ف ت تتي و ازرة الحك ت تتم
-5

المحلت ت ت ت تتي بقطت ت ت ت تتاع غ ت ت ت ت تزة تعت ت ت ت تتزى للمتغي ت ت ت ت ترات

الديموغرافي تتة التالي تتة (الج تتنس ،العم تتر ،المؤه تتل

الدراسة الميدانية

(الفصل الخامس)

تم تحقيقه

جدو رقم ()37

العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة)
التعترف إلتى الفتترو فتي استتجابات أفتراد العينتتة
حتتو الخدمتتة المقدمتتة فتتي و ازرة الحكتتم المحلتتي

-1

بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الديموغرافيتة التاليتة
(الج ت تتنس ،العم ت تتر ،المؤه ت تتل العلم ت تتي ،المس ت تتمى
الوظيفي ،سنوات الخبرة)
المرج (:إعداد الباحث)
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الدراسة الميدانية

(الفصل الخامس)
جدو رقم ()38

تم تحقيقه

 8.1التوصيات:
يلختتص الباحتتث متتن العتترض الستتابق ألهتتم نتتتائج الد ارستتة مجموعتتة متتن التوصتتيات التتتي تعبتتر

عن أوجه اإلفادة منها ،في محاولة لتعزيز مبادئ إدارة الجتودة الشتامة ،وتقتديم أفضتل مستتوى
جتتودة للخدمتتة المقدمتتة فتتي و ازرة الحكتتم المحلتتي بقطتتاع غ تزة ،وقتتد ارعتتى الباحتتث عتترض هتتذه
التوصيات وفقا لمتغيرات الدراسة كما هو يتضح من الجدو ()41
وفقا لمتغيرات الدراسة
جدول ( )39التوصيات ً
أول :أبعاد إدارة الجودة الشاملة
ً
 .9الترويز على الجمهور

-2
-1

زيادة ااهتمام بالدراسات المتعلقة بقيا

وواضحة لقيا

رضا الجمهور.

رضا الجمهور ،من خال العمل على إيجاد مقاييس مناسبة

تبني اإلدارة العليا بو ازرة الحكم المحلي إدارة الجودة الشاملة ،من خال تحسين الخدمات المقدمة بناء
على احتياجات جمهورها.
 .8دعم اإلدارة العليا

-2
-1

العمل على تقديم المكافآت والحوافز للموظفين والعاملين لدى و ازرة الحكم المحلي من أجل تشجيعهم
على تقديم أفضل ما لديهم ،وتحقيق األهداف المطلوبة منهم.
العمل على توفير اإلمكانيات والمستلزمات الالزمة عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،والعمل على
إزالة كل المقوقات التي تعيق تطبيقها.
 .4مشاروة وتمكين العاملين

-2

توسيع دائرة المشاركة من خال منح الصالحيات وتمكين الموظفين في األقسام والدوائر كافة.

-1

العمل على مشاركتهم في وضع الخطل واألهداف ذات العالقة بأعمالهم.
 .3التحسين الشام والمستمر

-2
-1

-2
-1

تعزيز سياسة التحسين الشاملة والمستمر في جميع المستويات الوظيفية وفي األقسام والدوائر كافة.
إعداد برامج علمية ،ودورات تثقيفية وتدريبية لنشر مبادئ إدارة الجودة الشاملة ،بهدف تعميق وزيادة
الوعي لدى العاملين في الو ازرة.
بناء على المعلومات
 .5اتخا الق اررات ً
العمل على توفير دورات تدريبية المناسبة للموظفين حو أساليب حل المشكالت واتخاذ الق اررات

المناسبة.

ااهتمام بتشكيل لجان خاصة تهتم بتحديث بيانات العاملين و الجمهور بشكل مستمر ،من خال
متابعة مشاكل الخاصة بالعاملين والجمهور.
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 .1السياسات والستراتيجيات
-2
-1

-2
-1
-3
-1
-5

زيادة ااهتمام باساليب المتابعة والتقييم لدراسة نتائج التغذية الراجعة ،عند القيام بتعديالت في
سياسات واستراتيجيات العمل.
يجب أن تعمل الو ازرة على تطوير خطل واستراتيجيات طويلة األجل للتعرف على احتياجات

الجمهور وااستعانه بشكاوى وتظلمات الجمهور والموظفين من أجل تطوير الخدمة المقدمة لهم.
ثانيا :الخدمة المقدمة
ً
مواكبة الو ازرة للتجهيزات التقنية الحديثة والمالئمة ألنظمة التوثيق عبر نظام معلوماتي محوسب
وقواعد بيانات.
العمل على وضع خطل و حلو بديلة عبر تحليل البيئة الداخلية والخارجية للو ازرة وإش ار الموظفين
فيها ،بهدف ااستجابة الفورية.
ضرورة حرص موظفو الو ازرة على أن تسود الروح المرحة و الصداقة في التعامل مع الجمهور داخل

و ازرة الحكم المحلي.

العمل على توفير جميع المستلزمات والتسهيالت المالية والمعنوية الالزمة للموظفين.
تعزيز الثقة واألمان بين الو ازرة و الجمهور من خال تفهم الو ازرة لمتطلبات واحتياجات الجمهور
والسعى لرضاهم على الخدمة المقدمة.
المرج (:إعداد الباحث)

 9.8.1آلية تنفيذ التوصيات
جدول ( )38خطة عم زمنية لتنفيذ توصيات الدراسة
التوصيات

زيادة ااهتمام بالدراسات المتعلقة
بقيا

رضا الجمهور ،من خال

العمل على إيجاد مقاييس مناسبة

وواضحة لقيا

رضا الجمهور.

آلية التطبيق

( البرامج واألنشطة)
أول :توصيات إدارة الجودة الشاملة
ً

 عمتتل تقيتتيم أداء علتتى فت ترات علتتى
أسا

قيا

رضا الجمهور.

 عمت تتل لجنت تتة خاصت تتة لبحت تتث ست تتبل
إرض ت ت ت تتاء الجمه ت ت ت تتور ع ت ت ت تتن الخ ت ت ت تتدمات
المقدمة.

 تصميم صتندو شتكاوى أو برنتامج

شكاوى إلكتروني للجمهور.

 تط ت تتوير برن ت تتامج مركتت تتزي لشتت تتكاوى
الجمهور في و ازرة الحكم المحلي.
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اإلطار

الزمني

الجهة المسئولة
عن التنفيذ

خال

اإلدارة العليا في

العام

و ازرة الحكم

المحلي بقطاع
غزة.

تبني اإلدارة العليا بو ازرة الحكم

 عقت ت تتد اجتماعت ت تتات دوريت ت تتة خاص ت ت تتة

خال 3

اإلدارة العليا في

المحلي إدارة الجودة الشاملة ،من

بت ت ت تتالموظفين لوضت ت ت تتع أهت ت ت تتداف عمليت ت ت تتة

شهور

و ازرة الحكم

على احتياجات جمهورها.

 تعزي ت ت تتز وتقوي ت ت تتة نظ ت ت تتام إدارة األداء

خال تحسين الخدمات المقدمة بناء تحسين جودة الخدمات.

المحلي بقطاع
غزة.

الوزاري.
العمل على تقديم المكافآت والحوافز  عمل تقييم أداء بشتكل متفتاوت وأن
للموظفين والعاملين لدى و ازرة

الحكم المحلي من أجل تشجيعهم

تك تتون الحت توافز والترقي تتات عل تتى أس تتا
فردي وليس جماعي.

على تقديم أفضل ما لديهم ،وتحقيق  ال ت ت ت تربل بت ت ت تتين نتت ت ت تتائج تقيت ت ت تتيم األداء
األهداف المطلوبة منهم.

الستتنوي ومتتنح الح توافز والمكافتتآت بنتتاء

بشكل

اإلدارة العليا في

دوري

و ازرة الحكم

العام

غزة.

خال

المحلي بقطاع

على تلَ النتائج.
 إعطتتاء المتتوظفين الحتوافز المالئمتتة
للجهود التي يبذلونها للقيام بأعمالهم.

العمل على توفير اإلمكانيات

 تصت تتميم شت تتبكة تواصت تتل اجتماعي ت تة

بشكل

اإلدارة العليا في

والمستلزمات الالزمة عند تطبيق

للم ت ت ت ت تتوظفين م ت ت ت ت تتع األقس ت ت ت ت تتام واإلدارات

دوري

و ازرة الحكم

إدارة الجودة الشاملة ،والعمل على

األخرى.

خال

المحلي بقطاع

إزالة كل المقوقات التي تعيق

 تصت ت ت تتميم خطت ت ت تتة كاملت ت ت تتة للنت ت ت تتدوات

العام

غزة.

تطبيقها.

والورشتتات بنتتاء علتتى د ارستتة احتياجتتات

الم ت ت ت ت تتوظفين لموض ت ت ت ت تتوع إدارة الج ت ت ت ت تتودة
الشاملة.
توسيع دائرة المشاركة من خال

 استشتتارة المتتوظفين فتتي التتو ازرة قبتتل

خال 3

اإلدارة العليا في

منح الصالحيات وتمكين الموظفين

اتخت ت تتاذ أي ق ت ت ترار عت ت تتن طريت ت تتق إرست ت تتا

شهور

و ازرة الحكم

في األقسام والدوائر كافة.

اإليم ت ت ت ت تتيالت أو م ت ت ت ت تتن خ ت ت ت ت تتال عقت ت ت ت ت تتد
اإلجتماعات إلستشارتهم.

العمل على مشاركتهم في وضع
الخطل واألهداف ذات العالقة
بأعمالهم.

 تص تتميم ص تتندو ش تتكاوى ،أو م تتن
خت تتال نظت تتام شت تتكاوى إلكترونت تتي يتت تتيح
للم ت ت تتوظفين إرس ت ت تتا مش ت ت تتاكلهم ل ت ت تتإلدارة

العليا.
 عقت ت ت ت تتد اجتماعت ت ت ت تتات دوريت ت ت ت تتة بت ت ت ت تتين
الم ت ت ت ت ت ت ت تتوظفين لوض ت ت ت ت ت ت ت تتع السياس ت ت ت ت ت ت ت تتات
وااستراتيجيات التي تنهض بالو ازرة.
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المحلي بقطاع
غزة.

خال 3

اإلدارة العليا في

شهور

و ازرة الحكم
المحلي بقطاع
غزة.

تعزيز سياسة التحسين الشاملة

 تصت ت ت تتميم خطت ت ت تتة كاملت ت ت تتة للنت ت ت تتدوات

خال 3

اإلدارة العليا في

والمستمر في جميع المستويات

والورشتتات بنتتاء علتتى د ارستتة احتياجتتات

شهور

و ازرة الحكم

كافة.

الشاملة.

الوظيفية وفي األقسام والدوائر

الم ت ت ت ت تتوظفين لموض ت ت ت ت تتوع إدارة الج ت ت ت ت تتودة

المحلي بقطاع
غزة.

 عق ت تتد ورش ت تتات عم ت تتل وبروشت ت تتورات
توض ت ت ت تتح مفه ت ت ت تتوم التحس ت ت ت تتين الش ت ت ت تتامل
والمستمر للموظفين.

 التأك ت تتد م ت تتن فه ت تتم ومعرف ت تتة األفت ت تراد
الع ت ت تتاملين لمفه ت ت تتوم التحس ت ت تتين الش ت ت تتامل

والمستمر.
إعداد برامج علمية ،ودورات تثقيفية

درست ت ت تتة تقيت ت ت تتيم إلحتياجت ت ت تتات
 عقت ت ت تتد ا

وتدريبية لنشر مبادئ إدارة الجودة

الموظفين وتصميم خطة تدريبية.

الوعي لدى العاملين في الو ازرة.

الشاملة ،بهدف تعميق وزيادة

بشكل

القائمين على

 وضتتع استتتراتيجية خاصتتة بالتتتدريب

دوري

خال

الدورات التدريبية

والتعلم وتطوير الكوادر البشرية العاملة

العام

المحلي بقطاع

فتتي التتو ازرة بمتتا يتناستتب متتع استتتراتيجية

في و ازرة الحكم
غزة

و ازرة الحكم المحلي.

 تصميم خطة عمتل يتتم متن خاللهتا
اختي تتار البت ترامج التدريبي تتة عل تتى أس تتا
إدارة الجودة الشاملة.
 تبنت تتي اإلدارة العليت تتا ب ت ترامج تدريبيت تتة
دورية لجميع المستويات اإلدارية.

العمل على توفير دورات تدريبية

 عقت ت ت تتد د ارست ت ت تتة تقيت ت ت تتيم إلحتياجت ت ت تتات

المناسبة للموظفين حو أساليب

الموظفين وتصميم خطة تدريبية.

بشكل

القائمين على

دوري

الدورات التدريبية

حل المشكالت واتخاذ الق اررات

 وضتتع استتتراتيجية خاصتتة بالتتتدريب

خال

في و ازرة الحكم

المناسبة.

والتعلم وتطوير الكوادر البشرية العاملة

العام

المحلي بقطاع
غزة

فتتي التتو ازرة بمتتا يتناستتب متتع استتتراتيجية

و ازرة الحكم المحلي فتي محتور أستاليب
حل المشالت واتخاذ الق اررات المناسبة
 تصميم خطة عمتل يتتم متن خاللهتا
اختي تتار البت ترامج التدريبي تتة عل تتى أس تتا

آليات حل المشكالت واتخاذ الق اررات.

ااهتمام بتشكيل لجان خاصة تهتم

 تص ت ت تتميم ش ت ت تتبكة تواص ت ت تتل خاص ت ت تتة

خال 3

اإلدارة العليا في

بتحديث بيانات العاملين والجمهور

ب تتالو ازرة تت تتيح للم تتوظفين التواص تتل م تتع

شهور

و ازرة الحكم
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بشكل مستمر ،من خال متابعة

اإلدارة العليا واإلدارات األخرى.

مشاكل الخاصة بالعاملين

 تقت ت تتدير احتياجت ت تتات م اركت ت تتز وإدارات

والجمهور.

المحلي بقطاع
غزة

الو ازرة من أجهزة حاسوب وتبعياتها.

زيادة ااهتمام باساليب المتابعة

 عقت ت ت ت تتد اجتماعت ت ت ت تتات دوريت ت ت ت تتة بت ت ت ت تتين

خال 3

اإلدارة العليا في

والتقييم لدراسة التغذية الراجعة ،عند

الم ت ت ت ت ت ت ت تتوظفين لوض ت ت ت ت ت ت ت تتع السياس ت ت ت ت ت ت ت تتات

شهور

و ازرة الحكم

القيام بتعديالت في سياسات

وااستراتيجيات التي تنهض بالو ازرة.

واستراتيجيات العمل.
يجب أن تعمل الو ازرة على تطوير

المحلي بقطاع

 عقد اجتماعات مع ذوي الخبرة فتي
مجا السياسات وااستراتيجيات.

خطل واستراتيجيات طويلة األجل

غزة
خال 3
شهور

للتعرف على احتياجات الجمهور

اإلدارة العليا في
و ازرة الحكم

المحلي بقطاع

وااستعانه بشكاوى وتظلمات

غزة

الجمهور والموظفين من أجل
تطوير الخدمة المقدمة لهم.
ثانياً :توصيات جودة الخدمة

مواكبة الو ازرة للتجهيزات التقنية

 تفعي ت تتل وتط ت تتوير نظ ت تتم المعلوم ت تتات

خال

اإلدارة العليا في

الحديثة والمالئمة ألنظمة التوثيق

الجغرافيت ت تتة وربطهت ت تتا بكافت ت تتة المت ت تتديريات

العام

و ازرة الحكم

وقواعد بيانات.

بقطاع غزة.

عبر نظام معلوماتي محوسب

والبل تتديات التتتابع لتتو ازرة الحك تتم المحل تتي

المحلي بقطاع
غزة.

العمل على وضع خطل وحلو

 تكلي ت ت تتف وح ت ت تتدة بمراقب ت ت تتة ومتابع ت ت تتة

خال

اإلدارة العليا في

بديلة عبر تحليل البيئة الداخلية

التغيرات الداخلية والخارجية.

العام

و ازرة الحكم

والخارجية للو ازرة وإش ار الموظفين

 عقت ت ت ت تتد اجتماعت ت ت ت تتات دوريت ت ت ت تتة بت ت ت ت تتين

المحلي بقطاع

ضرورة حرص موظفو الو ازرة على

الفعالة لالستجابة الفورية.
و ّ
 العمت ت تتل علت ت تتى تعزيت ت تتز روح العمت ت تتل

خال

اإلدارة العليا في

أن تسود الروح المرحة و الصداقة

الجم تتاعي ومب تتدأ المش تتاركة المجتمعي تتة

العام

و ازرة الحكم

في التعامل مع الجمهور داخل

لكسب ود وحب الجمهور.

فيها ،بهدف ااستجابة الفورية.

و ازرة الحكم المحلي.

غزة.

المت ت تتوظفين لوض ت ت تع الحلت ت تتو المناست ت تتبة

المحلي بقطاع
غزة.

 تصت ت تتميم دورات تدريبيت ت تتة فت ت تتي فت ت تتن
التعامل وأساليب البرستيج.

العمل على توفير جميع

 توفير الدعم المالي لتقديم الخدمات

خال

اإلدارة العليا في

المستلزمات والتسهيالت المالية

ممن قبل الجهات المانحة.

العام

و ازرة الحكم

والمعنوية الالزمة للموظفين.

 إعداد وتجهيز خطل مناستبة لتقتديم

تعزيز الثقة واألمان بين الو ازرة

 تفعيت تتل المواقت تتع اإللكترونيت تتة للت تتو ازرة

المحلي بقطاع

الخدمات بشكل عاد ومستمر.
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غزة.

خال

اإلدارة العليا في

والجمهور من خال تفهم الو ازرة

لخدمتتة المتواطنين بأستترع وقتتت وأفضتتل

لمتطلبات واحتياجات الجمهور

خدمة عن بعد ومنع األخطاء.

المقدمة.

الج ت ت تتودة وص ت ت تتعبة ااختت ت ت ت ار لتخت ت ت تزين

والسعى لرضاهم على الخدمة

 تصت ت ت تتميم ب ت ت ت ترامج تطبيقيت ت ت تتة عاليت ت ت تتة

العام

و ازرة الحكم
المحلي بقطاع
غزة.

بيانات الجمهور.
المرج (:إعداد الباحث)

 4.1الدراسات المقترحة:
تقترح الدراسة على الباحثين في هذا المجا مجموعة من العناوين يمكن بحثها وهي:

 .1دراسة واقع التمكين اإلداري وعالقة بالخدمة المقدمة في و ازرة الحكم المحلي بقطاع غزة

 .2د ارستتة حتتو تتتأثير رضتتا العتتاملين علتتى جتتودة الختتدمات المقدمتتة فتتي و ازرة الحكتتم المحلتتي
بقطاع غزة

 .7د ارس تتة ح تتو القي تتادة التبادلي تتة وأثره تتا عل تتى إدارة الج تتودة الش تتاملة ف تتي و ازرة الحك تتم المحل تتي
بقطاع غزة.

 .4دراسة حو أثر االتزام الوظيفي علي إدارة الجودة الشاملة في و ازرة الحكم المحلتي بقطتاع
غزة.
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قائمة المراجع
أوا :المصادر

ثانيا:المراجع العربية.
ثالثا:المراجع األجنبية.

رابعا :المواقع اإللكترونية.
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أولً :المصادر:
 القرآن الكريمثانيا :المراج العربية:
ً
 ابتتن منظتتور ،أبتتو الفضتتل جمتتا التتدين ( :)2995لستتان العتترب ،الطبعتتة األولتتى ،بيتتروت،لبنان.

 أبو رحمة ،إبتراهيم  ،)1.2.(،متطلبتات إدارة الجتودة الشتاملة ( التستويق الكلتي )  :د ارستةحالة شركة ااتصاات الخلوية الفلسطينية (جوا ) غزة ،رسالة ماجستير ،غزة ،فلسطين .

 أبو زر ،فادي محمد ،)1.28(،التمكين اإلداري وتتأثيره علتى تطبيتق إدارة الجتودة الشتاملةفي و ازرة الصحة الفلسطينية – المحافظات الجنوبية ،رسالة ماجستير ،برنامج الدراسات العليا
المشتر بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،جامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.
 -أبو شمالة ،سها محمد ،)1.21( ،دور أنماط القيادة اإلدارية فتي تحستين مستتوى التمكتين

اإلداري لتتدى العتتاملين بجامعتتة األقصتتى ،رستتالة ماجستتتير ،برنتتامج الد ارستتات العليتتا المشتتتر
بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،جامعة األقصى ،غزة فلسطين .

 أبت تتو طعيمت تتة ،نت تتاهض زكت تتي  ،)1.21(،مت تتدى تطبيت تتق مبت تتادئ إدارة الجت تتودة الشت تتاملة فت تتيالمستشتتفيات الحكوميتتة الفلستتطينية وس تبل تعزيزهتتا ،رستتالة ماجستتتير ،برنتتامج الد ارستتات العليتتا
المشتر بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،جامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.
 أب تتو عب تتده ،فاطم تتة  ،)1.22(،درج تتة تطبي تتق مع تتايير إدارة الج تتودة الش تتاملة ف تتي م تتدارمحافظتتة نتتابلس متتن وجهتتة نظتتر المتتديرين فيهتتا ،رستتالة ماجستتتير ،جامعتتة النجتتاح ،نتتابلس،

فلسطين .

 أبو عودة ،عطاالله عزات ،)1.25(،واقع التسويق الداخلي في شركة ااتصتاات الخلويتةالفلس تتطينية (جت توا ) وأثت تره عل تتى ج تتودة الخ تتدمات المقدمت تة – قط تتاع غت تزة ،رس تتالة ماجس تتتير،
الجامعة اإلسالمية.
 أب تتو عي تتدة ،فت ت ار  ،)1.21(،واق تتع هندس تتة العملي تتات اإلداري تتة وعالقته تتا بج تتودة الخ تتدماتالصحية بمجمع الشفاء الطبتي ،رستالة ماجستتير ،جامعتة األقصتى ،أكاديميتة اإلدارة والسياستة
للدراسات العليا ،غزة .
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 أبتتو معيلتتق ،طلعتتت ستتليمان  ،)1.21(،تطتتوير أداء م اركتتز التتتدريب المهنتتي التابعتتة لتتو ازرةالعمل الفلسطينية فتي ضتوء معتايير إدارة الجتودة الشتاملة ،رستالة ماجستتير ،برنتامج الد ارستات
العليت تتا المشت تتتر بت تتين أكاديميت تتة اإلدارة والسياست تتة للد ارست تتات العليت تتا ،جامعت تتة األقصت تتى ،غ ت تزة،
فلسطين.
 أحمد ،حافظ  ،)1..3(،الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية ،الطبعتة األولتى ،القتاهرة:عالم الكتب ،جمهورية مصر العربية .

 أحمتتد ،محمتتد ستتمير  ،)1..9(،الجتتودة الشتتاملة وتحقيتتق الرقابتتة فتتي المصتتارف التجاريتتة،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة األولى ،عمان.
 -األخر  ،عبد الحليم ،)1.27(،إعادة هندسة العمليتات اإلداريتة ودورهتا فتي تحستين جتودة

الخ تتدمات ف تتي بل تتديات محافظ تتات غت تزة ،رس تتالة ماجس تتتير ،جامع تتة األقص تتى ،أكاديمي تتة اإلدارة
والسياسة للدراسات العليا ،غزة .

 -أورم تتان ،أس تتعد حام تتد ،أب تتى س تتعد ال تتديوهجي ،)1...(،التس تتويق الس تتياحي والفن تتدقي ،دار

الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان.
 إدريس ،ثابتت عبتد الترحمن ،)1..1(،كفتاءة وجتودة الختدمات اللوجستتية -مفتاهيم أساستيةوطر القيا

والتقويم ،الدار الجامعية ،القاهرة.

 باستتو ،زنيتتب ومحبتتوب ،نتتورة ،)1.21(،تتتأثير إدارة الجتتودة الشتتاملة علتتى أداء العتتاملين:دراسة حالة مرسسة الرياض سطيف مطان الواحات تقرت ،رستالة ماجستتير ،جامعتة قاصتدي

مرباح ،ورقلة ،الجزائر.

 -بت تتدح ،أحمت تتد  ،)1..7(،درجت تتة إمكانيت تتة تطبيت تتق مبت تتادئ الجت تتودة الشت تتاملة فت تتي الجامعت تتات

األردنية ،مجلة اتحاد الجامعات العربية ،العدد .1
 بتتدر ،رشتتاد محمتتود  ،)1..9(،أثتتر تطبيتتق مبتتادئ الجتتودة الشتتاملة علتتى أداء المؤسستتاتاألهلية األجنبية العاملة في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.
 -براهمة ،حازم  ،)1.28(،إدارة المرفة ودورها في تحسين جودة الخدمات في بلديات قطاع

غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة األقصى ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة .

 بركات ،منا  ،)1..7(،واقع تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة في ظل الثقافتة التنظيميتةالس تتائدة ف تتي البن تتو العامل تتة ف تتي قط تتاع غت تزة ،رس تتالة ماجس تتتير ،الجامع تتة اإلس تتالمية ،غت تزة،
فلسطين.
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 البكري ،سوبيا محمد  ،)1..1(،إدارة الجودة الكلية ،الدار الجامعية ،القاهرة. بلحستتن ،ستتميحة ،)1.21(،تتتأثير جتتودة الختتدمات علتتى تحقيتتق رضتتا الزبتتون :د ارستتة حالتتةمؤسسة موبيليس -وكالة ورقلة ،رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر.

 -بتتن خدومتتة ،ستتمية ،)1.23(،قيتتا

جتتودة الختتدمات المص ترفية متتن وجهتتة نظتتر العمتتالء:

دراسة ميدنية للبنو  ،BNA – BDL – CPA – CENPرسالة ماجستير ،جامعة قاصتدي

مرباح ،ورقلة ،الجزائر.

 -بت تتن عيشت تتاوي ،أحمت تتد  ،)1.23(،إدارة الجت تتودة الشت تتاملة فت تتي المؤسست تتات الخدميت تتة ،مجلت تتة

الباحث ،جامعة ورقلة .
 بوخلتتوة ،بتتاديس ،)1.25(،أثتتر تطبيتتق مبتتادئ إدارة الجتتودة الشتتاملة علتتى جتتودة المنتجتتاتالنفطية ،رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر.
 بودية ،بشير ،)1.27( ،أثر تبني وتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على جودة الخدمتةلصتتحية المقدمتتة بمستشتتفى ت اربتتي بوجمعتتة – بشتتار ،مجلتتة البشتتائر ااقتصتتادية ،المجلتتد (،)3

العدد (.)1

 بوعنتتان ،نتتور التتدين ،)1..1(،جتتودة الختتدمات وأثرهتتا علتتى رضتتا العمتتالء :د ارستتة ميدانيتتةفي المؤسسة المينائية لسكيكدة ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد بوضياف المسيلة.
 التميمتي ،إيتاد  ،)1..1(،إدارة الجتتودة الشتاملة وأثرهتتا فتي األداء ،جامعتتة العلتوم التطبيقيتتةالخاصة ،جامعة النجاح الوطنية ،األردن.
 الترتتتوري ،محمتتد عتتوض وجويحتتان ،أغتتادير عرفتتات ،)1..9(،إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتيمؤسسات التعليم العالي والمكتبات ومراكز المعلومات ،دار المسيرة للنشر والتوزيتع والطباعتة،
ط ( ،)1عمان.
 جالب ،إحستان( .)1.22إدارة الستلو التنظيمتي فتي عصتر التغييتر .عمتان  :دار صتفاءللنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.

 جتتودة ،ستتالم محمتتد  ،)1.21(،دور تقيتتيم أداء المتوارد البشترية فتتي تحستتين جتتودة ختتدماتبلديات قطاع غزة  :دراسة حالة بلتديات محافظتة شتما قطتاع غتزة ،رستالة ماجستتير ،جامعتة

األقصى ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة .

 جت تتودة ،محفت تتوظ  ،)1..1(،إدارة الجت تتودة الشت تتاملة مفت تتاهيم وتطبيقت تتات ،دار وائت تتل للنشت تتروالتوزيع ،عمان.
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 حمت تتود ،خض ت تتير ،)1..5(،إدارة الج ت تتودة الش ت تتاملة ،الطبعت تتة الثاني ت تتة ،دار المس ت تتيرة للنش ت تتروالتوزيع ،عمان ،األردن.
 خضير ،كاظم حمود ،)1..1(،إدارة الجودة وخدمتة العمتالء ،دار المستيرة للنشتر والتوزيتعوالطباعة الطبعة األولى ،عمان.
 الداردك ت تتة ،م ت تتأمون س ت تتليمان  ،)1..1(،إدارة الج ت تتودة الش ت تتاملة وخدم ت تتة العم ت تتالء ،الطبع ت تتةاألولى ،دار صفاء للنشر ،عمان ،األردن.
 الداردكتتة ،متتأمون والشتتلبي ،طتتار  ،)1..2(،إدارة الجتتودة الشتتاملة ،دار الصتتفاء للنش تتروالتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان.
 الدرادكة ،مأمون والشلبي ،طار  ،)1..1(،الجودة فتي المصتطلحات الحديثتة ،دار صتفاءللنشر والتوزيع ،عمان.
 -الدعا  ،عبد الله أحمد ،)1.2.(،إدارة الجودة الشتاملة وأثرهتا فتي تحستين األداء المتالي:

د ارستتة تطبيقيتتة فتتي عينتتة متتن المصتتارف التجاريتتة األردنيتتة ،مجلتتة د ارستتات للعلتتوم اإلداريتتة،
المجلد ( ،)37العدد (.)2

ارت الستتلطة الوطنيتتة
 التتدقي ،أيمتتن عبتتدالفتاح ،)1..7(،واقتتع إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي وز االفلسطينية في قطاع غزة"" ،رسالة ماجستير ،الجامعة ااسالمية ،غزة .

 -ذيتتاب ،محمتتود ،)1.21(،قيتتا

أبعتتاد جتتودة الختتدمات الطبيتتة المقدمتتة فتتي المستش تتفيات

الحكومي تتة األردني تتة م تتن منظ تتور المرض تتى والم تتوظفين ،مجل تتة الجامع تتة اإلس تتالمية للد ارس تتات

ااقتصادية واإلدارية ،المجلد( ،)1.العدد(.)2

 رض توان ،محمتتود عبتتد الفتتتاح ،)1.21(،إدارة الجتتودة الشتتاملة – فكتتر وفلستتفة  -قبتتل أنيكون تطبيق ،القاهرة  :المجموعة العربية للتدريب والنشر ،الطبعة األولى.

 الزبيتدي ،نتتاظم محمتتد ،ستدى ،)1..8(،إدارة الجتتودة الشتتاملة مفهومهتا وأستتلوب إرستتائها،مجلة كلية التربية ،الجامعة المستنصرية ،العدد (.)1
 الزعبي ،أبوالغنم  ،)1.21(،أثر وظائف إدارة المعرفة في مستوى جودة الخدمات المقدمةمتن ستلطة الميتاه وشتركة الكهربتاء األردنيتة متن وجهتة نظتر العتاملين  :دارستة ميدانيتة علتى
محافظات جنوب األردن ،مؤتة للبحوو والدراسات ،المجلد ( ،)17العدد(.)1
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 الزعبي ،علتي ،)1.23( ،دور إدارة الجتودة الشتاملة فتي تقليتل المختاطر فتي قطتاع التعلتيمالعالي األردني في ظل األزمة ااقتصادية العالمية – دراسة تطبيقية ،المجلتة العربيتة لضتمان
جودة التعليم ،المجلد ( ،)1العدد (.)22
 زي تتدان ،س تتلمان ،)1.2.(،إدارة الج تتودة الش تتاملة ،الفلس تتفة وم تتداخل العم تتل ،دار المنتتتاهجللنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 الس ت تتقاف ،حام ت تتد ،)2998(،الم ت تتدخل الش ت تتامل إلدارة الج ت تتودة الش ت تتاملة ،مطع ت تتة الف ت تترزد ،السعودية.
 -الس ت تاعدي ،عت تتاد أحمت تتد ،)1.21( ،دور إدارة الم ت توارد البش ت ترية فت تتي تطبيت تتق مبت تتادئ إدارة

الجودة الشاملة ،ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العربي العاشر إلدارة الموارد البشرية ،الكويت.

 ستتالم ،هاشتتم علتتي ،أحمتتد ،الخ تواض علتتي ،حيتتاتي ،عثمتتان أحمتتد ،)1.25( ،أثتتر تطبيتتقإدارة الجودة الشاملة في تقليل إجراءات الرقابة على الجودة فتي متراز صتيانة الستيارات ،مجلتة

إدراة الجودة الشاملة ،المجلد ( ،)21العدد (.)2

 -الس ت تتامرائي ،مه ت تتدي ص ت تتالح  ،)1..7(،إدارة الج ت تتودة الش ت تتاملة ف ت تتي القط ت تتاعين اإلنت ت تتاجي

والخدمي ،عمان  :اجرير للنشر والتوزيع .

 -س تتند ،محم تتد،)1.25(،أث تتر ج تتودة خ تتدمات البن تتَ العرب تتي اإلس تتالمي ال تتدولي عل تتى رض تتا

الزبائن :دراسة حالة البنتَ العربتي اإلستالمي التدولي فترع جامعتة الزرقتاء ،مجلتة الغتري للعلتوم

ااقتصادية واإلدارية ،كلية اإلدارة وااقتصاد ،جامعة الكوفة ،العدد(.)31

 ستتيف ،إب تراهيم ،)1.23(،أثتتر تطبيتتق أبعتتاد جتتودة الختتدمات فتتي نتتتائج المرضتتى :د ارستتةميدانيتتة علتتى م اركتتز الرعايتتة الصتتحية األوليتتة فتتي األردن ،المجلتتة األردنيتتة فتتي إدارة األعمتا ،

المجلد( ،)9العدد (.)1

 -صت تتالحية ،ارئت تتد ست تتليم  ،)1.21(،مت تتدى مالئمت تتة الثقافت تتة التنظيميت تتة الست تتائدة فت تتي الكليت تتات

الجامعية – قطاع غزة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة ،رسالة ماجستير ،برنامج الد ارستات العليتا
المشتر بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،جامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.
 الصمدعي ،محمود جاسم ويوسف ردينة عثمان ،)1.2.(،تسويق الختدمات ،دار المستيرةللنشر والتوزيع ،عمان.
 ضتتاته ،جمتتا محمتتد  ،)1.25(،جتتودة الخدمتتة وأثرهتتا علتتى رضتتا الزبتتائن ،مجلتتة د ارستتاتاألقتصاد واألعما  ،العدد ( ،)2جامعة مصراته.
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 الضتتمور ،هتتاني حامتتد  ،)1..5(،تستتويق الختتدمات ،دار وائتتل للنشتتر والتوزيتتع ،الطبعتتةالثالثة ،عمان.
 -الطت تتائي ،حميت تتد عبت تتد النبت تتي والعت تتال  ،بشت تتير عبت تتا

 ،)1..7(،تست تتويق الخت تتدمات ،دار

اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان.
 الطتتائي ،يوستتف والعبتتادي ،هاشتتم  ،)1..5(،إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي التعلتتيم الجتتاعي :دراسة تطبيقية _ جامعة الكوفة ،مجلة الغزي للعلوم ااقتصادية واإلدارية ،المجلد ( ،)2العتدد
( ،)3السنة األولى.
 طعامنت تتة ،محمت تتد  ،)1..2(،إدارة الجت تتودة الشت تتاملة فت تتي القطت تتاع الحكت تتومي  :حالت تتة وزارةالصتتحة ،أبحتتاو اليرمتتو  ،عمتتادة البحتتث العلمتتي والد ارستتات العليتتا بجامعتتة اليرمتتو  ،المجلتتد
( ،)27العدد (.)2
 طعيمت تتة ،رشت تتدي ،)1..1(،الجت تتودة الشت تتاملة فت تتي التعلت تتيم بت تتين مؤش ت ترات التميت تتز ومعت تتاييرااعتماد ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 عابتتدين ،محمتتد وختتالف ،ريتتاض ،)1..7( ،معوقتتات تطبيتتق مبتتادئ إدارة الجتتودة الشتتاملةفي جامعتي الخليل وبيت لحم الفلسطينيتين ،مجلة اتحاد الجامعات العربية ،العدد (.)1

 -العاني ،خليل إبراهيم وآخرون  ،)1..1(،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات األيزو (،1...

 ،)1..2بغداد :المكتبة الوطنية .

 عتايش ،شتادي عطتتا ،)1..8(،أثتر تطبيتتق إدارة الجتودة الشتتاملة علتى األداء المؤسستتى –د ارستتة تطبيقتتة علتتى المصتتارف اإلستتالمية العاملتتة فتتي قطتتاع غتزة ،رستتالة ماجستتتير ،الجامعتتة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 عبي تتدات ،ذوق تتان وع تتد  ،عب تتد ال تترحمن وعب تتد ،كاي تتد ( :)1..1البح تتث العلم تتي مفهوم تتهوأدواته وأساليب.
 عب تتد الجت تواد ،لم تتيس منص تتور  ،)1.21(،إدارة الج تتودة الش تتاملة ومس تتتوى مس تتاهمتها ف تتيتحقيق إدارة المعرفة بالخدمات الطبية العسكرية ،رسالة ماجستتير ،جامعتة األقصتى ،أكاديميتة

اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة .

 عبتتد اللطيتتف ،أفنتتان  ،)1..1(،د ارستتة تقيتتيم تطبيتتق إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي المؤسستتاتالخدماتي تتة غي تتر الحكومي تتة ف تتي الض تتفة الغربي تتة ،رس تتالة ماجس تتتير ،جامع تتة الق تتد

فلسطين.
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المفتوح تتة،

 العجارمة ،تيسير  ،)1..5(،التسويق المصري ،دار الحا للنشر ،الطبعة األولى. العتزاوي ،محمتتد عبتتد الواحتتد  ،)1..5(،إدارة الجتتودة الشتتاملة ،دار اليتتازوي العلميتتة للنشتتروالتوزيع ،عمان.
 -العضاضي ،سعيد بن على  ،)1.21(،معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات

التعليم العالي ،رسالة ميدانية ،جامعة الملَ خالد ،السعودية .

 عقيلي ،عمتر وصتفي  ،)1..2(،متدخل إلتى المنهجيتة المتكاملتة إلدارة الجتودة الشتاملة –وجهة نظر ،الطبعة  ،2دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 علت ت توان ،قاس ت تتم  ،)1..5(،د ارس ت تتات ف ت تتي اإلدارة التربوي ت تتة ،الطبع ت تتة  ،2دار وائ ت تتل للنش ت تتروالتوزيع ،عمان ،األردن.
 العلتتي ،عبتتد الستتتار  ،)1..8(،تطبيقتتات فتتي إدارة الجتتودة الشتتاملة ،الطبعتتة األولتتى ،دارالمسيرة للنشر والتوزيع ،عمان.
 -عليم ت تتات ،ص ت تتالح(".)1..1إدارة الج ت تتودة الش ت تتاملة ف ت تتي المؤسس ت تتات التربوي ت تتة" ،التطبي ت تتق

ومقترحات التطوير ،المنارة ،رام الله  :دار الشرو للنشر والتوزيع.

 -عمار ،بن عيسى  ،)1.21(،واقع تطبيق إدارة الجودة الشتاملة فتي المستشتفيات الجزائريتة

 :د ارس تتة ميداني تتة عل تتى مستش تتفى بش تتير ب تتن ناص تتر بواي تتة بس تتكرة ب تتالجزائر ،جامع تتة بس تتكرة،
الجزائر.

 العمتربن ،عبتتد العزيتتز عبتتد اللتته  ،)1..8(،الجتتودة الشتتاملة فتتي إدارة المستشتتفيات ،د ارستتةتطبيقية ،جامعة الملَ عبد العزيز ،السعودية.
 -عيش تتاوي ،أحم تتد  ،)1..8(،إدارة الج تتودة الش تتاملة ف تتي المؤسس تتات الفندقي تتة ف تتي الج ازئ تتر،

رسالة دكتو ارة ،جامعة الجزائر ،الجزائر.
 غ تانم ،استتماعيل ،)1.27(،دور القيتتادة التبادليتتة فتتي تحستتين مستتتوى جتتودة الختتدمات فتتيو ازرة التربيتتة والتعلتتيم العتتالي ،رستتالة ماجس تتتير ،جامعتتة األقصتتى ،أكاديميتتة اإلدارة والسياس تتة

للدراسات العليا ،غزة .

 -عتتزب ،محستتن عبتتد الستتتار ،)1..8(،تطتتوير اإلدارة المدرستتية فتتي ضتتوء معتتايير الج تودة

الشاملة ،المكتب الجامعي ،اإلسكندرية.
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 فتتتاحين ،فريتتد ونعالمتتن ،محمتتد ،)1.21(،دور إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي تحستتين الخدمتتةالصحية :دراسة حالة المؤسسة العمومية ااستشائية فار يحيي  -بمليانة ،رسالة ماجستير،

جامعة الجياللي بونعامة ،خميس مليانة.

 -الفرا ،إستماعيل والعوضتي ،أرفتت ،)1.23(،قيتا

جتودة الختدمات التتي تقتدمها الجامعتات

الفلسطينية في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة ،دراسة مقدمة في المؤتمر األو حو دور

الكليتتات والجامعتتات فتتي تنميتتة المجتمتتع 13 – 11 ،أكتتتوبر  ،1.23الكليتتة الجامعيتتة للعلتتوم
والتكنولوجيا ،غزة.

 فرهتتودة ،واء ،)1.21( ،درجتتة الفاعليتتة التنظيميتتة ودرجتتة ممارستتة إدارة الجتتودة الشتتاملةبمدار وكالة الغوو في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين ،رسالة ماجستير ،الجامعتة

اإلسالمية ،غزة ،فلسطين .

 القحطاني ،عبد الخالق على  ،)1.22(،مدى توفر متطلبات تطبيتق إدارة الجتودة الشتاملةفتتي بترامج تتتدريب مدينتتة تتتدريب األمتتن العتتام بمنطقتتة مكتتة المكرمتتة ،رستتالة ماجستتتير ،جامعتتة
نايف العربية للعلوم األمنية ،السعودية.
 -قتتدور ،لبتراو ،)1.21( ،دور إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي تحستتين أداء العتتاملين فتتي لمؤسستتة

ااقتصتادية الجزائريتة  :د ارستتة حالتة مؤسستة بريتتد الج ازئتر "القباضتة الرئيستتية" بتالوادي ،رستتالة
ماستر أكاديمي ،جامعة الشهيد حمه لخضر ،الوادي .

 قن تتديل ،باس تتل ،)1..8(،أث تتر تطبي تتق نظ تتام إدارة الج تتودة عل تتى السياس تتات التنافس تتية ف تتيالمنشآت الصناعية  :دراسة تطبيقية على المنشآت القطاع الصناعي فتي قطتاع غتزة ،رستالة

ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة .

 -الكحلوت ،سعدي محمد(" .)1..1العوامل المتؤثرة علتى استتم اررية أنشتطة الجتودة الشتاملة

ف تتي مستش تتفيات و ازرة الص تتحة الفلس تتطينية ف تتي قط تتاع غت تزة" ،رس تتالة ماجس تتتير غي تتر منش تتورة،

الجامعة اإلسالمية ،غزة .

 -الكحلوت ،محمد محمود(".)1.23مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزراة النقتل

والمواصتتالت فتتي قطتتاع غ تزة" ،رستتالة ماجستتتير ،جامعتتة األقصتتى ،أكاديميتتة اإلدارة والسياستتة

للدراسات العليا ،غزة .

 كحي تتل ،إس تتماعيل  ،)1.21(،إدارة الج تتودة الش تتاملة وعالقته تتا التنافس تتية  :د ارس تتة تطبيقي تتةعلى جامعة فلسطين ،،رسالة ماجستير ،برنامج الدراسات العليا المشتر بين أكاديمية اإلدارة

والسياسة للدراسات العليا ،جامعة األقصى ،غزة ،فلسطين .
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 كست تتبة ،فت تتادي محمت تتد  ،)1.25(،دور إدارة الهت تتدم الخت تتال فت تتي تحست تتين جت تتودة الخت تتدماتبالقطاع الحكومي الفلسطيني ،رسالة ماجستير ،برنامج الدراسات العليا المشتر بين أكاديمية
اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،جامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.
 لشرف ،نسيمة ،)1.22(،معايير إدارة الجودة الشاملة كداعم لجودة الخدمات ااستشفائية،رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح – ورقلة ،الجزائر.
 مح تترم ،أحم تتد وفهم تتي ،أحم تتد  ،)1...(،تك تتاليف الج تتودة ،دار المعرف تتة ،مص تتر ،النس تتخةاألخيرة.
 -محمت تتود ،نت تتاجي وجاست تتم ،ياست تتين ،)1.23(،متطلبت تتات إدارة الجت تتودة الشت تتاملة فت تتي جامعت تتة

تكريت ،المجلة العربية لضمان جودة التعليم العالي ،المجد األو  ،العدد(.)3

 -المستتعود ،ربيتتع ،)1.21(،متطلبتتات إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي ظتتل قيتتادة إبداعيتتة  :د ارستتة

حالة بنَ البركة ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد خيضر ،سكرة ،الجزائر.

 المصدر ،عبد العظتيم ،)1.21(،متدى تتوار معتايير إدارة الجتودة الشتاملة فتي كليتة التربيتةبجامعة األزهر بغزة في ضتوء بعتض المتغيترات ،مجلتة الجامعتة اإلستالمية للد ارستات التربويتة

والنسية ،المجلد ( ،)1.العدد (.)1

 المصري ،سعيد محمد  ،)1..1(،إدارة وتسويق األنشطة الخدمية ،الدار الجامعية للنشر،اإلسكندرية.
 مصطفى ،أحمد  ،)1..2(،إدارة الجودة الشاملة واآليزو  ،9...جامعة القاهرة، -مصتتلح ،عطيتتة ،)1.22(،قيتتا

جتتودة الختتدمات متتن وجهتتة نظتتر العتتاملين والمرضتتى فتتي

المستشتتفيات العاملتتة فتتي مدينتتة قلقيليتتة ،مجلتتة جامعتتة القتتد

المجلد ( )1العدد (.)17

المفتوحتتة لمبحتتاو والد ارستتات،

 مطريتتة ،باستتم ،)1.21(،دور تخطتتيل وتنميتتة المتوارد البشترية فتتي تحستتين جتتودة الختتدماتالتعليميتتة فتتي مؤسستتات التعلتتيم التقنتتي ،رستتالة ماجستتتير ،جامعتتة األقصتتى ،أكاديميتتة اإلدارة
والسياسة للدراسات العليا ،غزة .
 المعجم الوسيل ،مجمع اللغة العربيتة بالقتاهرة  ،)2998(،إعتداد  :إبتراهيم مصتطفى وأحمتدالزيات وحامد عبد القادر ،محمد النجار ،الطبعة الثالثة ،دار الدعوة.
 -معتتال ،نتتاجي ،)2998(،قيتتا

جتتودة الختتدمات المص ترفية ،مجلتتة العلتتوم اإلداريتتة ،المجلتتد

( ،)15العدد (.)1
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 -المعمت تتر ،وست تتام ست تتليمان  ،)1.21(،عالقت تتة إدارة الجت تتودة الشت تتاملة بت تتأداء المت تتوظفين فت تتي

الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة.

 م تتزغيش ،عب تتد الحل تتيم ،)1.21(،تحس تتين أداء المؤسس تتة ف تتي ظ تتل إدارة الج تتودة الش تتاملة،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الجزائر ،الجزائر.

 نجم ،عبتود نجتم ،)1.2.(،إدارى الجتودة الشتاملة فتي عصتر اإلنترنتت ،دار الصتفا للنشتروالتوزيع ،الطبعة األولى ،األردن.
 النعيمتتي ،محمتتد عبتتد العتتا وصتتويص ،ارتتتب جليتتل وصتتويص ،عالتتب جليتتل ،)1..9(،إدارة الجتتودة المعاصترة – مقدمتتة فتتي إدارة الجتتودة الشتتاملة لإلنتتتاج والعمليتتات والختتدمات ،دار
اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األدرن.
 -ن ت تتور ،عب ت تتد الناص ت تتر إبت ت تراهيم والشت ت ترباتي ،عب ت تتد العزي ت تتز أحم ت تتد والنح ت تتوي ،محم ت تتد محم ت تتود

 ،)1.21(،أثتتر إدارة الجتتودة الشتتاملة وتقنيتتات إدارة التكلفتتة فتتي تحستتين األداء فتتي الشتتركات
الصناعية المساهمة العامة األردنية ،رؤية استراتيجية.
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ملحق رقم ( :)2طلب تحكيم قائمة استقصاء

الدوتور  ........................................ /حفظه الله،
السالم عليكم ورحمة الله وبرواته،

الموضوع :تحكيم قائمة استقصاء
باإلشارة إلى الموضوع أعاله نرجو من سيادتكم تحكيم ااستنانة والتي بعنوان-:
"أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على الخدمة المقدمة بو ازرة الحكم المحلي –
قطاع غزة" ،وذلَ من أجل استكما متطلبات الحصو على درجة الماجستير
في تخصص القيادة واإلدارة من أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا -غزة،
لذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم فقرات هذه ااستبانة في ضوء خبرتكم في
هذا المجا  ،وذلَ خدمة ألغراض البحث العلمي.

وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير

الباحث :حاتم عبد الرحمن عبد الله الخور
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ملحق رقم ( :)1قائمة بأسماء المحكمين
السم

الرقم

مكا العم

الدرجة العلمية
أستاذ مشار _ رئيس أكاديمية

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا –

اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

غزة

-2

د .محمد إبراهيم عبد الله المدهون

-1

د .سامي علي سليمان أبو الرو

-3

د .وائل حمدي كامل الداية

أستاذ مساعد قسم إدارة األعما

-1

د .محمود عبد الرحمن إبراهيم الشنطي

أستاذ مساعد قسم إدارة األعما

جامعة القد

-5

د .منصور محمد علي األيوبي

أستاذ مساعد قسم إدارة األعما

كلية فلسطين التقنية – غزة

د .خليل إسماعيل إبراهيم ماضي

أستاذ مساعد قسم إدارة األعما

-7

د .نبيل عبد شعبان اللوح

أستاذ مساعد قسم إدارة األعما

ديوان الموظفين العام – غزة

-8

د .حسام النفار

أستاذ مساعد قسم إدارة األعما

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا

-9

د .أيمن أبو سويرح

-10

د .ياسر عبد طه الشرفا

-6

أستاذ مشار قسم إدارة األعما

الجامعة اإلسالمية -غزة
الجامعة اإلسالمية -غزة
المفتوحة – غزة

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا –

غزة

رئيس بلدية الزوايدة
أستاذ مساعد قسم إدارة األعما

211

الجامعة اإلسالمية -غزة

ملحق رقم ( :)4نتائج الدراسة األستطالعية
#
2

فقرات ااستبانة

أوافق محايد

هنا اتسا في األداء مما يؤدي إلى تقديم خدمات

غيدددددددددددددددر مجمدددددددددددددوع النسددددددددبة ترتيدددد
موافق

التك اررات

المئوي

الفقرات

1

1

7

17

%1...

1

1

5

8

11

%53.3

21

1

7

1

11

%57.8

9

3

5

7

11

%57.8

9

1

8

5

17

%1...

1

1

تستجيب الو ازرة لخدمات الجمهور بسرعة.

1

7

1

11

%57.8

9

7

يتم ااستجابة لطلبات الجمهور بدقة متناهية.

1

1

7

15

%55.1

21

8

يوجد أكثر من طريقة لتلبية طلبات الجمهور.

7

3

5

31

%72.2

2

1

7

1

3.

%11.7

3

3

1

8

15

%55.1

21

5

5

5

3.

%11.7

3

5

2

9

11

%57.8

9

3

5

7

11

%57.8

9

1

1

7

17

%1...

1

3

7

5

18

%11.1

5

5

1

1

32

%18.9

1

51

23

911

341

%11.1

1
3
1
5

9
2.
22
21

جيدة للجمهور.

هنا ثقة في أداء الموظفين مما يؤدي إلى تقديم
خدمات جيدة للجمهور.
تقدم الو ازرة خدماتها بفعالية وبدرجة عالية من
ااعتمادية.
تقوم الو ازرة بتقديم خدمات للجمهور بالشكل المطلوب
والصحيح من أو مرة.
تعتقد أن الو ازرة تقدم خدمات جاهزة وفقا لطلب

الجمهور.

يبعث سلو موظفي الو ازرة الثقة في نفو

الجمهور.

يتمتع موظفو الو ازرة باللباقة والمجاملة عند تعاملهم مع
الجمهور.
يشعر الجمهور باألمان وااطمئنان عند التعامل مع

موظفي الو ازرة.

يمتلَ موظفو الو ازرة المعرفة التامة لإلجابة على جميع
استفسارات الجمهور.

 23يولى موظفو الو ازرة اهتماما شخصيا مع الجمهور.
21

ساعات عمل الو ازرة تتناسب مع حاجات ورغبات
الجمهور.

 25تضع الو ازرة مصلحة الزبائن في مقدمة اهتماماتها.
21

يولى موظفو الو ازرة بذوى ااحتياجات الخاصة بشكل
افضل من األشخاص العاديين.

مجموع الفقرات
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ملحق رقم ( :)4الصورة النهائية لإلستبانة

برنامج الدراسات العليا المشتر بين
أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
وجامعة األقصى بغزة

أخي الكريم  .......أختي الكريمة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته  ،.....أما بعد
تهدف هذه ااستبانة لدراسة " أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على الخدمة المقدمة بوزارة
الحكم المحلي  -قطاع غزة "
لذلَ فإن تعاونكم سيكون له أبلغ األثر في الحصو على أفضل النتائج .وكل ما تدلون به
من آراء أو بيانات ستكون موضع اهتمام الباحث ولن تستخدم إا ألغراض البحث العلمي

أشكروم على حسن تعاونكم معنا ولكم منا جزي الحترام والتقدير

الباحث
حاتم عبد الرحمن عبد الله
الخور
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القسم األول :المعلومات العامة

برجاء وض عالمة (√) في المكا الذي يتناس م حالتك.

الجن ) ( :
العمر) ( :

أقل من 3.

( )

من 39 - 3.

( )

من 19 – 1.

( )

 5.فأكثر

دبلوم متوسل

( )

بكالوريو

( )

ماجستير

( )

دكتوراه

( )

مدير

( )

رئيس قسم

( )

رئيس شعبة

( )

( )

محاسب

( )

مهند

( )

فني

( )

أقل من  3سنوات

( )

 1 – 3سنوات

( )

 2. –7سنوات ( )

المؤه العملي) ( :
المسمى الوفيفي:

سنوات الخدمة:

ذكر

( )

أنثى

موظف إداري

أكثر من 2.

سنوات

القسم الثاني :محاور الستبانة
برجاء وض عالمة (√) أمام الخيار الذي يتناس م وجهة نظرك
المحور الول  :أبعاد إدارة الجودة الشاملة

#

موافق

الفقرات

بشدة
أولً :الترويز على الجمهور

9
8
4
3

تعتبر الو ازرة رضا جمهورها إحدى األدوات المهمة إلدارة الجودة الشاملة في
جميع خدماتها.
تحرص الو ازرة على منح كافة الصالحيات للموظفين لتلبية رغبات
جمهورها.
تقوم الو ازرة بإجراء الدراسات الخاصة بقيا

متفاوتة.

رضا الجمهور على فترات

تتبني الو ازرة أهداف عملية تحسين جودة الخدمات بناء على احتياجات
جمهورها.

 5تقوم الو ازرة بالحفاظ على خصوصية بيانات جمهورها.
 1تقوم الو ازرة بتوفير وسائل ااتصا المناسبة بين موظفيها.

800

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

 1في حالة أي خلل في تقدم الخدمة يتم اإلجراء التصحيحي المناسب لتحقيق
رضا الجمهور.
2

تقوم الو ازرة بتقديم خدماتها إلى جمهورها إلكترونيا.
ثانياً :دعم اإلدارة العليا

 9يتوفر لدى الو ازرة الرغبة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 8تلتزم الو ازرة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 4تقوم الو ازرة بتوفير اإلمكانات الالزمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.
3

تقوم الو ازرة بشرح وتبسيل مفهوم إدارة الجودة الشاملة للموظفين على
مختلف المستويات.

 5تعمل الو ازرة على تقليل وإزالة العوائق لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة.
1
1

تقدم الو ازرة الحوافز بأنواعها للموظفين من أجل تشجيعهم على تقديم جودة

خدمة أفضل.

تحرص الو ازرة على تعزيز ااتصا والتواصل بين مختلف المستويات
الوظيفية.

 2تحرص الو ازرة على دراسة شكاوى المراجعين وااهتمام بآرائهم.
ثالثاً :مشاروة وتمكين العاملين
9

يعتقد العاملون بأن تطبيق إدارة الجودة الشاملة من أهم مسئولياتهم لتحقيق
رضا الجمهور.

 8يتم إش ار كافة العاملين في كافة أنشطة الجودة.

 4يساهم العاملون بفاعلية في علميات اتخاذ الق اررات مناسبة.
 3تقوم الو ازرة بتعزيز الثقة بينها وبين العاملين في المستويات المختلفة.
 5تمنح الو ازرة العاملين صالحيات مناسبة لحل المشكالت التي تواجههم.
 1يشار العاملين في وضع الخطل والسياسات الخاصة بأعمالهم.
 1تطبق الو ازرة مبدأ العد والمساواة بين العاملين.

 2تدعم الو ازرة التعاون اإليجابي بين العاملين في مختلف األقسام والمستويات
اإلدارية.
رابعاً :التحسين الشام والمستمر
 9تسعى الو ازرة إلى التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة.
8

تنظر الو ازرة إلى أن التحسين الشامل والمستمر جزء من متطلبات تطبيق
إدارة الجودة الشاملة.
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4

تشمل عملية التحسين المستمر والشامل كافة األقسام واإلدارات واألنشطة

داخل الو ازرة.

 3تقوم الو ازرة بمراجعة كافة إجراءات العمل باستمرار لتحسينها.
5

تشجع الو ازرة أي مبادرة تهدف إلى التحسين المستمر في خدماتها المقدمة
في تقدم الخدمات.

 1تشجع الو ازرة استخدام الوسائل اإللكترونية لتحسين األداء في العمل.
 1تتحمل الو ازرة مسؤولياتها تجاه المجتمع من خال التحسين المستمر
والشامل لجودة خدماتها.
 2تقوم الو ازرة بتقدم الدورات التدريبية المناسبة للموظفين من أجل تطوير
أدائهم.
خامساً :اتخا الق اررات بناء على المعلومات
 9تستخدم الو ازرة التقنيات الحديثة لمراقبة جودة العمل.
 8تقوم الو ازرة بمعالجة المشكالت األكثر أهمية حسب أولوياتها.
 4توفر الو ازرة نظام معلوماتي متكامل يساعد على اتخاذ الق اررات.
 3يتم تزويد الموظفين باإلحصاءات والمعلومات عند عقد ااجتماعات.
 5تقوم الو ازرة باتخاذ الق اررات بناء على التخمين والحد .
1
1
2

تطور الو ازرة النماذج الخاصة للموظفين لتساعدهم على تنظيم وتسجيل
البيانات والمعلومات.
تكون الق اررات التي تتخذها الو ازرة منسجمة مع أهدافها وخططها
ااستراتيجية.
تقوم الو ازرة بعقد دورات تدريبية للموظفين حو أساليب حل المشكالت
واتخاذ الق اررات المناسبة.
سادسا :السياسات والستراتيجيات

9
8
4

تقوم الو ازرة بتطوير الخطل ااستراتيجية بما يتناسب مع المتغيرات
واحتياجات العمل.
تستعين الو ازرة بذوي الخبرات من داخل الو ازرة أوخارجها لصياغة
السياسات وااستراتيجيات.
تقوم الو ازرة بتقييم خططها ااستراتيجية دوريا من أجل التحقق من سير
عملها.

 3تقوم الو ازرة بوضع الخطل ااستراتيجية بما يتناسب مع مواردها المالية.
 5تطور الو ازرة خططها ااستراتيجية بشكل دوري.
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 1يتم تحقيق التقدم باتجاه تحقيق األهداف ااستراتيجية للو ازرة بشكل منتظم.
 1تعتمد الو ازرة على التغذية الراجعة في تعديل سياسات واستراتيجيات العمل.
2

تأخذ الو ازرة رغبات وحاجات الجمهور بعين ااعتبار عند رسم الخطل
المستقبلية.
المحور الثاني  :أبعاد الخدمة المقدمة

#

موافق

الفقرات

بشدة
أولً :العتمادية

9

تلتزم الو ازرة بتقديم الخدمات للجمهور في أوقاتها المحددة حسب مواعيدها
المخصصة.

8

تهتم الو ازرة بمشاكل الجمهور واإلجابة على استفساراتهم.

4

تحرص الو ازرة على تقديم الخدمة بشكل صحيح من المرة األولى.

3

يتوفر لدى الو ازرة أنظمة توثيق وسجالت دقيقة خالية من األخطاء.

5

تلتزم الو ازرة بتنفيذ أعمالها باألوقات المحددة.

9

تلتزم الو ازرة بتقديم خدماتها بشكل فوري.

8

تحرص الو ازرة على استعداد ورغبة موظفيها في تقديم الخدمة للجمهور.

ثانياً :الستجابة

4

تحرص الو ازرة على تقديم الحلو البديلة لالستجابة الفورية لتقديم الخدمات
المطلوب.

3

تسعى الو ازرة دوما لتلبية حاجات ورغبات الزبائن.

5

تسعى الو ازرة إلى استخدام وسائل الراحة لجمهورها في حالة تقديم الخدمات.
ثالثاً :الثقة

9
8
4
3

تحرص الو ازرة على توجيه سلو موظفيها مما يعطي انطباعا بالثقة لدى
جمهورها.
تحرص الو ازرة على شعور جمهورها باألمان في التعامل مع موظفيها.
تحرص الو ازرة على تمتع موظفيها باللباقة والمجاملة عند تعاملهم مع
الجمهور.
تحرص الو ازرة على توفير المعلومات الكافية لكافة استفسارات جمهورها
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موافق محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

واإلجابة عليها.
5

تحرص الو ازرة على سرية المعلومات الخاصة بجمهورها.
رابعاً :التعاطف

9

تعمل الو ازرة على ااهتمام بالجمهور اهتماما شخصيا.

8

تتالءم ساعات دوام عمل الموظفين مع رغبات الجمهور المستهدف.

4

تحرص الو ازرة على تفهم احتياجات الجمهور باستمرار.

3

تضع الو ازرة مصلحة جمهورها في مقدمة اهتماماتها.

5

تحرص الو ازرة على تقديم الخدمات المطلوبة بالتساوي دون أي تدخل
خارجي.

805

