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 الملخص:

هدفت الدراسة الكشف عن مستوى القيم التنظيمية بجامعة المجمعة؛ وانعكاسات تلك 
القيم على مستوى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؛ 

نوع الكلّية، والخبرة، والدرجة العلمية( في  التعرف على أثر بعض المتغيرات)كما استهدفت 
تحديد مستوى القيم التنظيمية وتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بجامعة المجمعة من 
وجهة نظر عينة الدراسة ، واستخدمت الدراسة المنهجين الوصفي الوثائقي والوصفي 

سة تم تطبيق استبانة للتأكد من صدقها وثباتها ؛ على عينة االرتباطي، ولتحقيق أهداف الدرا
( عضوًا للعام 761طبقية عشوائية من أعضاء هيئة التدريس بلغ قوامها)

 م.4172/4172الجامعي

وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى أن تقديرات أفراد العينة على مجاالت ) إدارة المهمة ؛ إدارة 
( لمستوى القيم التنظيمية السائدة في جامعة المجمعة  رة البيئةإداو  ، اإلدارة ؛ وإدارة العالقات

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة موافقة كبيرة، كما أشارت نتائج الدراسة 
إلى أن تقديرات أفراد العينة على درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بجامعة المجمعة 

جاءت بدرجة كبيرة، كما وضحت النتائج وجود عالقة أعضاء هيئة التدريس  من وجهة نظر
إيجابية دالة إحصائًيا بين مستوى القيم التنظيمية ودرجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة 

 بجامعة المجمعة.

( بين 1.12كما أسفرت نتائج الدراسة أيًضا عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )
لمتغيري الكلية والخبرة ألعضاء هيئة التدريس لصالح  متوسطات أفراد عينة الدراسة تبعاً 

سنوات، بينما ال توجد 71أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية ومن ذوي الخبرة األكثر من 
 ( لمتغير الدرجة العلمية.α=1.12فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ، مبادئ إدارة الجودة الشاملة. القيم التنظيمية ، الجودة الشاملة الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:

يعد موضوع القيم من الموضوعات الفلسفية التي يكثر حولها الجدل، والتي اهتم بها 
العلماء والمفكرون بمدارسهم ومذاهبهم الفكرية المختلفة منذ القدم. وما زال االهتمام بها 

كبير وخاصة مع ما يشهده العالم قائًما، فهي في حياة األفراد والمنظمات والمجتمعات بشكل 
من تطور في مختلف نواحي الحياة، فالقيم تعد من أهم محددات السلوك، ومن المكونات التي 
تسهل التعامل والتفاعل بين األفراد والجماعات فهي تمثل نتاج التفاعل القائم بين الفرد 

 ومجتمعه.

الجوهرية التي تحكم  وعلى صعيد آخر، تختلف المنظمات عن بعضها من حيث السمات
طريقة العمل وأنماط االتصاالت وأسلوب اإلدارة في اإلشراف، ومع مرور الزمن تتكون لكل 
منظمة قيم خاصة بهـا تختلـف عـن غيرها، فوجود قيم تنظيمية متميزة للمنظمة يسهم بترسيخ 

تحتاج أسلوب تفكير موحد ألعضائها ويساعد على وضع أسس مشتركة التخاذ القرارات، إذ 
كل منظمة إلى أن تكون لها قيمها المتميزة عن غيرها من المنظمات المتشابهة معها في 
طبيعة عملها، كما أنها تحتاج إلى أن تحدد موقعها بين المنظمات األخرى مما يمكنها من 

 التفاعل معها بشكل أفضل.

المنظمات، ولقد ظهر مصطلح القيم التنظيمية كتعريف بمجموعة القيم التي تختص بها 
وتقوم على تأكيدها وتحرص عليها كنوع من صيانة التماسك في البناء التنظيمي، فهي  
تعكس الخصائص الداخلية للمنظمة معبرة عن فلسفتها وموفرة للخطوط العريضة لتوجيه 
السلوك الوظيفي، ومن ناحية أخرى يدرك مديرو المنظمات أن للقيم التنظيمية تأثيرا في سلوك 

وفي ممارساتهم التي ينبغي أن تنسجم والمعتقدات التنظيمية السائدة المتعلقة  العاملين
بالسمات الجوهرية للمنظمة التي تتصف باالستمرارية، كما أنه ال تقتصر مخرجات المنظمة 
سواء كانت صناعية أم خدمية على منتجاتها فقط بل تشمل كذلك عدًدا من المكونات 

 &Karreman)ار والهويـة، ممـا يـساعد علـى تحقيـق أهـدافها االجتماعيـة كـاألعراف واألدو 

Alvesson, 2000). 
وللقيم التنظيمية أهمية كبيرة في فعالية أي منظمة وتطورها وفي االرتقاء بأداء العاملين 
لمهامهم، فالقيم السائدة في المنظمة، وبين أعضائها، وما يؤمنون به منها يعد مهمًا، خاصة 



 م6102أبريل( 44العدد ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 271 - 
 

المنظمة منظمة جامعية، مهمتها إعداد األجيال لقيادة المجتمع والنهوض إذا كانت هذه 
باإلنسانية؛ وتبرز أهمية القيم التنظيمية من حيث كونها األساس ألي ثقافة تنظيمية، فهي 
جوهر المنظمة وفلسفتها لتحقيق أهدافها، وتمثل العامل المشترك بين جميع العاملين، 

 & Deal)دات المنظمة وترابط أقسامها وتزيدها تماسكًا وبالتالي فإنها تزيد من قوة وح

Kennedy, 2000)وفي هذا يشير البعض ،(Bahtijarević and Sikavica, 2001; 

إلى أن القيم التنظيمية تعد األداة األكثر فاعلية التي يمكن للمنظمة ان تستخدمها   (380
 كوسيلة في التأثير على العاملين بها.

لجودة الشاملة فلسفة صممت لتغيير القيم والثقافة التنظيمية، بما يجعل وعليه تعد إدارة ا
المنظمة سريعة في استجابتها للتغيرات البيئية، ومرنة في تعاملها، ومركزة على العمالء، 
ويسود فيها مناخ صحي، وبيئة تتيح أوسع مشاركة للعاملين في التخطيط والتنفيذ للتحسين 

 (.4، 4172ت العمالء )العمري،المستمر؛ ولمواجهة احتياجا

تأتي هذه الدراسة من أجل إلقاء الضوء علي انعكاسات القيم  خالل ما تقدمومن  
التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعة في مجال تطبيق مبادئ إدارة الجودة 

 .الشاملة

 :  مشكلة الدراسة

وهي حصيلة للتفاعل االجتماعي يكتسب اإلنسان القيم من خالل التعلم من مجتمعه، 
لألفراد في مجتمع معين، وما يسوده من أنماط ومعتقدات وأفكار سائدة فيه، تكون بمثابة 
موجهات تحرك تصرفات المجتمع وسلوكهم اليومي، والجامعة كإحدى المنظمات التربوية 

ع تسعى إلى تحقيق أهداف المجتمع، وتعكس في أنشطتها وسلوكها خصائص هذا المجتم
الذي تعمل فيه، كما أنها كتنظيم اجتماعي رسمي تسوده مجموعة من القيم، يصبح نجاحها 
رهين بقيم األفراد العاملين فيها، وبالمجتمع ومعتقداته وأفكاره، وبمدى وعي األشخاص في هذا 
المجتمع،  وقد يحدث أن يكون هناك تطابق بين هذه القيم أو تضارب مع ما تتطلبه مبادئ 

 ارة الجودة الشاملة بالجامعة.تطبيق إد
وباستعراض أهم األدبيات التربوية التي تناولت أثر القيم التنظيمية في المؤسسات 
التعليمية بصفة عامة والجامعة بصفة خاصة، نجد أن نتائج العديد منها يؤكد أن للقيم 
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ة؛ من خالل التنظيمية الدور المهم في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وتحقيق الفاعلي
أثرها الفاعل في تحسين أداء العاملين، وإحداث التغيير في الشعور العام وتشجيع األفراد على 
القيام باألعمال المهمة التي يتم تكليفهم بها، وتسهيل عملية االلتزام بالعمل الجماعي من 

 خالل سيادة روح الفريق والتعاون داخل المدرسة أو الجامعة.
عن العالقة بين مدى تناسب قيم الفرد التنظيمية وااللتزام التنظيمي ففي محاولة للكشف 

 ,Gillمن وجهة نظر مديري المدارس الثانوية بوالية مينيسوتا األمريكية، أشارت دراسة جل )
( لنتائج منها: أن القيم المدركة للتنظيم هي العامل األكثر أهمية في تحديد وتقدير 2000

( إلى أن القيم 4172التزام العاملين بالمدارس الثانوية، كما أشارت نتائج دراسة علطي)
التنظيمية السائدة داخل مؤسسات التعليم الثانوي بمدينة سطيف الجزائرية، كانت ذات مستوى 

بين أن مستوى القيم التنظيمية يختلف بين المؤسسات باختالف متغير نوع متوسط، كما ت
 المؤهل. 

وعلى نفس المنحى، وفي إطار تناول العالقة بين القيم التنظيمية وااللتزام الوظيفي 
( دراسة استهدفت الكشف عن قيم العمل لدى 4116للعاملين بالمدارس، أجرى حمادات )

وعالقتها بااللتزام الوظيفي من خالل بحث وتحليل هذه القيم المديرين والمعلمين بالمدارس 
ومدى تطابقها مع الممارسة؛ ومن ثم انعكاسها على التزامهم الوظيفي، مع تحليل أثر 
المتغيرات الشخصية كالجنس والخبرة والمؤهل العلمي على قيم العمل؛ وعلى تحقق االلتزام 

ن من أهم نتائج الدراسة أن قيم العمل السائدة الوظيفي لدى هؤالء المديرين والمعلمين، وكا
لدى المديرين من وجهة نظر المعلمين، تمثلت في قيم االمتثال ثم قيم األمانة؛ بينما جاءت 
قيم العالقات اإلنسانية متأخرة وقيم العدل في آخر المنظومة، بينما كانت قيم العمل لدى 

بتداء بقيم األمانة تلتها مباشرة قيم العالقات المعلمين من وجهة نظر المديرين مرتبة تنازليا ا
 اإلنسانية.

ولم تكن مؤسسات التعليم العالي بمعزل عن دراسة القيم التنظيمية لدى منسوبيها، 
فللكشف عن دور القيم الشخصية والتنظيمية في فاعلية رؤساء األقسام بالجامعات؛ أجرت 

قيم الشخصية والتنظيمية في فاعلية ( دراسة استهدفت معرفة دور ال4111وفاء األحمدي )
رؤساء األقسام بالجامعات السعودية، ومن خالل تطبيق استبانة وتوزيعها على أفراد العينة 

رئيس قسم بسبع جامعات سعودية، كان من أهم نتائج الدراسة أن ترتيب  262البالغ عددهم 
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رارات، وأثبتت النتائج أن لقيم القيم التنظيمية بدأ بقيمة الفريق وانتهى بالمشاركة في صنع الق
 الفريق واالهتمام بالموظفين والعدالة أثر في فاعلية رؤساء األقسام. 

وعلى صعيد أخر، تعد جامعة المجمعة من الجامعات حديثة النشأة بالمملكة العربية 
م، وتسعى الجامعة 4112أغسطس  42السعودية، حيث جاء إنشاء هذه الجامعة في 

رة الجودة الشاملة من خالل مشروعها التطويري لتأهيل الجامعة لالعتماد لتطبيق مبادئ إدا
ه، لتنتهي مراحله الثالث في نهاية شهر 7222األكاديمي والذي بدأته في شهر محرم 

هـ، ولما كانت القيم التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس لها من االنعكاسات على 7226شعبان 
يق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، سعيالتأهيل جامعة مستوى التطبيق واالتجاهات نحو تطب

 المجمعة لالعتماد األكاديمي.
وعليه، فقد انطلقت مشكلة الدراسة الحالية في محاولة للكشف عن القيم التنظيمية لدى 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعة، وانعكاسات تلك القيم على مستوى تطبيق مبادئ 

 بها.إدارة الجودة الشاملة 
 :  الدراسة تساؤالت

 :التاليةاإلجابة عن التساؤالت تحاول الدراسة الحالية 
 ما مستوى القيم التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعة؟ .1

( نحو مستوى α≤ 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  .4
المجمعة تعزي لمتغيرات )نوع  القيم التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة

 الكلية والخبرة والدرجة العلمية(؟
ما درجة تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في جامعة المجمعة من وجهة نظر أعضاء  .2

 هيئة التدريس؟
( نحو درجة α≤ 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

لمجمعة من وجهة نظر أعضاء هيئة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في جامعة ا
 التدريس فيها تعزي لمتغيرات )نوع الكلية والخبرة والدرجة العلمية(؟

هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين القيم التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس  .2
 ودرجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في جامعة المجمعة؟

  ف الدراسة:اهدأ



 م6102أبريل( 44العدد ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 277 - 
 

توى القيم التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة التعرف على مس .7
 .إدارة الجودة الشاملة بالجامعة على مستوى تطبيق مبادئ هاالمجمعة، وانعكاسات

( نحو α≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة ) اإلداللة الفروق ذات ال تحديد .4
تعزي  والتي مستوى القيم التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعة

 .لمتغيرات )نوع الكلية والخبرة والدرجة العلمية(
درجة تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في جامعة المجمعة من وجهة نظر  الوقوف .2

 .أعضاء هيئة التدريس
( نحو درجة α≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )اإلداللة الفروق ذات ال تحديد .2

تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في جامعة المجمعة من وجهة نظر أعضاء هيئة 
 .تعزي لمتغيرات )نوع الكلية والخبرة والدرجة العلمية(والتي التدريس فيها 

حصائية بين القيم التنظيمية لدى أعضاء هيئة اإلداللة العالقة ذات ال الكشف عن .2
 .إدارة الجودة الشاملة في جامعة المجمعةالتدريس ودرجة تطبيق مبادئ 

 أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية الدراسة الحالية في بحثها لموضوع القيم التنظيمية لدى أعضاء هيئة 
التدريس في جامعة المجمعة، وعالقتها بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، وتأتي أهمية 

 الدراسة من خالل ما يأتي:
تنظيمية، وحاجته إلجراء المزيد من الدراسة والتقصي، وتزويد أهمية موضوع القيم ال .7

المكتبة العربية بموضوعات تعد الدراسات فيها محدودة، وتكاد تكون نادرة بحدود 
 معرفة الباحثين خاصة في مجاالت األصول التربوية.

تأتي هذه الدراسة كأداة مساعدة إلدارة جامعة المجمعة على تلمس القيم التنظيمية  .4
عضاء هيئة التدريس، الذين يشكلون عصب العملية التعليمية نحو تطبيق متطلبات أل

نظام الجودة الشاملة أثناء ممارستهم لعملهم، بحيث تتمكن إدارة الجامعة من التعرف 
 على جوانب الضعف والقوة لتعزيز اإليجابيات ومعالجة السلبيات

ستقبلي للجامعة وذلك لما له من تشكل القيم التنظيمية السلوك التنظيمي الحالي والم .2
 أثر كبير في جودة سير العمل وتعزيز األداء وتميزه وتحقيق أهداف الجامعة.
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أهمية كفاءة ومهارة العنصر البشري في فاعلية أي منظمة تعليمية، بما يتطلب  .2
 إرساء ثقافة الجودة في الجامعة وترسيخ قيمها وتنميتها.

الدراسة إدارة الجامعة، والجهات المعنية في وزارة يأمل الباحثان أن تزود نتائج هذه  .2
والبحث العلمي، والهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد  -وزارة التعليم حاليا-التعليم العالي

 األكاديمي بمعلومات قد تكون مفيدة عن العالقة بين متغيرات الدراسة.
نتائج ومعلومات عن قد تخدم هذه الدراسة الجامعة المبحوثة بما يمكن أن تقدمه من  .6

القيم التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس وجوانب فعاليتهم في تطبيق مبادئ إدارة 
الجودة الشاملة، األمر الذي يمكن االستفادة منه في بلورة أسس سليمة ألعضاء 
هيئة التدريس لديها والتي تزيد من فعاليتهم واالستفادة منها في البرامج التدريبية 

 التي تقدم لهم.
قد تشكل هذه الدراسة رافدا لمزيد من دراسات أخرى في جامعات سعودية أخرى  .1

تتناول أبعاد ومتغيرات جديدة للعالقة بين القيم التنظيمية ومستوى تطبيق إدارة 
 الجودة الشاملة.
 مصطلحات الدراسة:

 : (organizational values)القيم التنظيمية -1

بأنها" مجموعة من   (Sikavica , et  al.  ,2008;  426)يعرفها سكافيس وأخرون 
المعتقدات واألفكار المرتبطة بنوعية األهداف التي يجب على أعضاء المنظمة تحقيقها عن 

 طريق تبني معايير سلوكية تتناسب مع آليات تحقيق تلك األهداف".
اد الذى تبنى ( على "أنها االعتق1991ويتناولها كل من ديف فرانس ومايك ووودكوك )

 عليه أعمالنا في المنظمات، في عبارة عن اختيار بين الصالح والسيء والمهم وغير المهم".

التصورات واألفكار والرغبات التي تؤمن بها " (بأنها ٤٠٤م،٣٠٠٢بينما يحددهاالحنيطي)
 ."المنظمة وتتبناها لتوجيه سلوك األفراد بقصد تحقيق أهدافها

بأنها" مجموعة القواعد والمبادئ والنظم، التي تضعها ويمكن تعريفها إجرائيًا 
المنظمةألفرادها، والتي تؤثر في مختلف مكونات بيئة العمل، ويتحدد في ضوئها جملة 
األساليب التي تحقق الغايات واألهداف، وتوجيههم نحو ما هو جيد ومرغوب فيه، لتمثل 

 ة".المعيار الذي يحدد مدى التوافق بين االعتقاد والممارس
 :(Total Quality Management)  إدارة الجودة الشاملة -2
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على أنها" دليل عمل لنظام التعليم يتضمن (Schargel, 1996, 213)اسرجال عرفه
مفهومات متعددة ومتطلبات مختلفة لمعالجة المشكالت، وتشمل جميع األنشطة وجميع 

عملية تقويم األداء الجامعي  األساتذة واإلداريين والطالب، والمقررات الدراسية، وكذلك
على أنها" عملية  (Hixon,1992,24)وتحسنها وتطويرها"، بينما تناولها هيكسن

استراتيجية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم وتستمد طاقة ركتها من المعلومات التي 
يات تتمكن في إطارها من توظيف مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مستو 

 التنظيم على نحو إبداعي لتحقيق التحسن المستمر"؛ وتتبنى الدراسة الحالية تعريف هيكسن.
 The Principles of Total Quality) مبادئ إدارة الجودة الشاملة

Management) PTQM: 

يمكن تعريفها إجرائًيا على أنها" مجموعة من األسس اإلرشادية التي تهدف إلى تحسين  
عة وعملياتها بشكل يقود إلى تحقيق أفضل لمخرجات ذات جودة عالية تلبي مدخالت الجام

 حاجات المستفيدين حاضًرا ومستقباًل".
 :(Reflections of organizational values) انعكاسات القيم التنظيمية

يمكن تعريفها إجرائًيا" اآلثار السلوكية المترتبة على نشاط عضو هيئة التدريس نتيجة  
 القيم التنظيمية والمؤثرة في توجيه سلوكه الوظيفي داخل الجامعة".إلدراكه 

 حدود الدراسة:

تقتصر الدراسة على القيم التنظيمية التي لها أثر كبير في أداء وسلوك أعضاء هيئة 
؛ 4112/4111التدريس في جامعة المجمعة الذين هم رأس عملهم خالل العام الجامعي 

افس والعدالة والنمو والتطوير والكفاءة ووحدة السلطة(، مع والتي تتمثل في )الجودة والتن
 تحديد انعكاسات تلك القيم على تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بجامعة المجمعة.
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 اإلطار النظري للدراسة:
 Organizational Values  أوالً: القيم التنظيمية

 طبيعة القيم التنظيمية. (أ)

المفاهيم التي اكتسبت أهمية في القرن العشرين، ولقد  يعد مفهوم القيم التنظيمية من
  Peters  and) كان أول من حاول التعرف على أهمية هذا المفهوم كان بيتر ووترمان

Waterman, 1982) من خالل وضعهم لنموذجإطار ميكانزيميشمل سبع متغيرات رئيسة
رة مركزية على مشاركة تؤثر بشكل مباشر على تحقيق النجاح ألي منظمة والتي تعتمد بصو 

القيم فيما بين العاملين بتلك منظمة، أطلق عليها فيما بعد القيم التنظيمية التي تم اإلشارة 
 .التنظيمي وأسس المنظمات المعاصرةإلى أنها عبارة عن نسيج يضم  مفتاح السلوك الفردي و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 4شكل رقم )
 بينها كل من بيتر ووترمان.يوضح اإلطار الميكانزيم ألي منظمة كما 

وقد تختلف القيم التنظيمية داخل المنظمة الواحدة من قسم إلى آخر، لذا فقد وضعت 
القيم التنظيمية في تصنيفات مختلفة من أهمها كما أشارت إليها األدبيات التربوية، تصنيف 

 ( للقيم التنظيمية والتي قسمها إلىQuinn& Rohrarbuagh,1981كوين ورووباخ )
 أربعة أنواع هي: 

 قيم الهدف الرشيد: تقوم على مبادئ وأفكار النظريات الكالسيكية. .1

 قيم العالقات اإلنسانية: تعتمد على أفكار ومبادئ مدرسة العالقات اإلنسانية. .4
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تأخذ بعين االعتبار أن المنظمة نظام مفتوح تتفاعل مع البيئة قيم النظام المفتوح:  .2

 وتتأثر وتؤثر في عناصرها.

تهتم هذه القيم بالنشاطات والعمليات التي تتم داخل المنظمة يم العمليات الداخلية: ق .2
 .وتحرص على كفاءتها وفاعليتها والتعامل مع المستجدات الجديدة

 Francis and Woodcockويعد أشهر تلك التصنيفات تقسيم فرانسيس وودكوك )

يمة تنظيمية،صنفت إلى أربعة ( فقد قسما القيم التنظيمية إلى اثنتا عشر ق69 ,1990,
 مجاالت رئيسة هي:

خالل النفوذ  وهي التي يجب على المنظمة أن تعامل بها منقيم إدارة اإلدارة:  .7

 )القوة(، والقيم التي تتبعها وهي: ]القوة، الصفوة، المكافأة[.

بأداء العمل  ويقصد بها اهتمام المنظمة بالقضايا ذات الصلةقيم إدارة المهمة:  .4

 وتحقيق األهداف، والقيم التي تتبعها هي: ]الفعالية، الكفاية، االقتصاد[.

بموجبها تتعامل المنظمة مع قضايا ذات صلة بهدف الحصول قيم إدارة العالقات:  .2
 على أفضل إساهم من موظفيها حيث أن العمل ال يمكن أداؤه دون التزام هؤالء

 ي: ]العدل، فرق العمل، القانون، النظام[.الموظفين، والقيم التي تتبعها وه
قيم إدارة البيئة: وتعني أنه يجب على المنظمة أن تعرف البيئة التي تعمل بها، وكيف  .2

 تؤثر على هذه البيئة، والقيم التي تتبعها: ]الدفاع، التنافس، واستغالل الفرص[.
 شروط القيم التنظيمية: (ب)

جب أن تتوافر، منها ما أوضحه للقيم التنظيمية مجموعة من الشروط التي ي
 ( كما يلي: (Francis and Woodcock ,1990, 103فرانسيس وودكوك

 (  تكون متسقة فيما بينها.4يتم اختيارها من بين عدة بدائل.                 (1

 ( تكون عملية.2( تكون محدودة العدد.                             3

 ( تكون جذابة وتدعو إلى الفخر. 6( تعزز األداء.                                     1

 ( تدون حتى يتم االلتزام بها. 8( تكون قابلة للتوصيل.                            7
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 )جـ( مجاالت ومصادر القيم التنظيمية:

 ,.Bloisi, et.al) بلويسي وأخرون يمكن تقسيم مجاالت القيم التنظيمية كما أشار إليها 
 إلى نوعين هما:  (2003
: توجه األفراد داخل المنظمة نحو األمور Functional Valuesقيم وظيفية  .7

العادية التي ينبغي توجيه عنايتهم لها مثل: خدمة العمالء والجودة وتحمل المخاطر 
 ية في المنظمة.والسرعة....ألخ، وهي قيم تركز على سالمة إنجاز األعمال األساس

: والتي تركز بشكل أكبر على تفوق المنظمة على Elitist Valuesقيم تميز  .4
منافسيها؛ لذا تسعى إلى التأكيد على ريادة المنظمة في السوق، والرموز التي 

 ساهمت في تحقيق هذا النجاح.
كما أنه يمكن تقسيم المصادر التي تلعب الدور المؤثر في تكوين القيم التنظيمية 

 :(Bloisi, et.al., 2003)بالمنظمات إلى مصدرين أساسين هما 
: وتتمثل هذه القيادة Charismatic Leadershipالقيادة القوية)الكاريزمية(  .7

ومة القيم عادة في مؤسس المنظمة، حيث تساهك هذه القيادة في بناء منظ
 التنظيمية داخل المنظمة.

: وهي المصدر األكثر شيوعا Organizational Traditionsالتقاليد التنظيمية  .4
في تكوين القيم التنظيمية وتكون القيم الناشئة عنها متأصلة في ممارسات أعضاء 

 المنظمة عبر تاريخها الطويل، ويتوارثها جيل بعد جيل.
 بين مجاالت ومصادر القيم التنظيمية: والشكل التالي يوضح العالقة 

 

 

 

 

 (3رقم)شكل 

  (Bloisi, et.al., 2003,19) المنظومة الرباعية للقيم التنظيمية

القيم الوظيفية -حيث يتبين من الشكل السابق تغلغل القيم الناشئة عن القيادة الكاريزمية
بمرور الوقت في تقاليد المنظمة كما هو موضح في اتجاه األسهم بالشكل، -أو قيم التميز

القيم الوظيفية الناشئة عن 

 تقاليد المنظمة

القيم الوظيفية الناشئة عن القيادة 

 الكاريزمية

قيم التميز الناشئة عن تقاليد 

 المنظمة
قيم التميز الناشئة عن القيادة 

 الكاريزمية

 تميز

 وظيفية

 مكونات القيم
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القيم الوظيفية الناشئة عن تقاليد المنظمة هي األكثر فاعلية وبصفة عامة يمكن القول أن 
 في تشكيل السلوكيات التي تحقق نجاح المنظمة على المدى البعيد.

 )د( أساليب نشر القيم التنظيمية:

تحرص المنظمات على تعليم عامليها الجدد للقيم التنظيمية التي توجه سلوكياتهم 
وقراراتهم. ويقوم العاملون بشكل غير مباشر بتعلم قيم المنظمة من خالل مالحظتهم 
لسلوكيات العاملين القدامى. وال تحبذ المنظمات اتباع هذا األسلوب لخطورته، فمن الممكن أن 

عادات وقيم ال تقبلها المنظمة، في هذا الخصوص هو أسلوب التهيئة  يتعلم العاملون الجدد
Socialization  والتهيئة هي العملية التي يتم بمقتضاها تعليم وغرس القيم التنظيمية لدى

العاملين، حيث أن هذه التهيئة هي التي تحدد توجه الدور الذي يلعبه هذا العامل في 
 واقف والمشكالت التي تواجهه في مجال العمل.المنظمة فيما بعد في تعامله مع الم

ويمكن تحديد أسلوب تهيئة العاملين بمنظومة القيم التي تتبناها المنظمة في اتجاهين 
، وفيه يتعلم العاملون Institutional(: التوجه المؤسسي 66، 4171أساسين هما صالح )

مى. فهو يشجع العاملين على الجدد كيفية التصرف بنفس األسلوب الذي يتبعه العاملون القدا
الطاعة، واتباع النظام والتقاليد والمتعارف عليها في المنظمة، والتوجه الشخصي 

Individual  وفيه يسمح للعاملين ويتم تشجيعهم على المبادأة واالبتكار، بل والعمل على
هيئة أسلوًبا لت 74عدد  (Jones, 2003)تغيير بعض العادات والقيم لألفضل، وطرح جونز 

 العاملين الجدد بالقيم التنظيمية من خالل التوجهين المؤسسي والشخصي على النحو التالي:
يستخدم األسلوب  :Collectiveness. Individualالجماعي مقابل الفردي .7

الجماعي في تزويد العاملين الجدد بالخبرات العامة التي تهدف إلى تنميط 
 ي فيعتبر كل عامل حالة خاصة.استجاباتهم للمواقف. أما األسلوب الفرد

: يفضل اتباع األسلوب الرسمي Formal's Informalالرسمي مقابل غير الرسمي  .4
بين العاملين الجدد والعاملين القدامى أثناء عملية التعلم، فكل منهما يتم تعليمه على 
حدة، أما األسلوب غير الرسمي فيتعلم العاملون الجدد على راس العمل من خالل 

 كهم بزمالئهم القدامى.احتكا
: يزود األسلوب التتابعي Sequential Randomالتتابعي مقابل العشوائي   .2

العاملين الجدد بمعلومات محددة عن التتابع المطلوب أدائهم العمل في إطاره. أما 
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األسلوب العشوائي فيعتمد تدريب هؤالء العاملين على اهتمامات واحتياجات األفراد كل 
 على حدة.

: في األسلوب الثابت يزود العاملون الجدد Fixed Variableبت مقابل المتغير الثا .2
بمعلومات محددة عن الجدول الزمني المتعلق بإنهاء كل مرحلة من مراحل العمل. أما 
األسلوب المتغير فال تعطي معلومات محددة، حيث يعتمد األمر على احتياجات 

 واهتمامات كل عامل.
: في األسلوب النموذجي يقوم Serial Disjunctiveئي النموذجي مقابل التلقا .2

العاملون القدامى بأداء عملهم شكل نموذجي أمام العاملين الجدد. أما في األسلوب 
التلقائي، فيطلب من العاملين الجدد أداء العمل أو السلوك دون أن يحدد لهم كيفية 

 التصرف.
في أسلوب التهميش  :Divestitures Investitureالتهميش مقابل الرعاية  .6

تتجاهل المنظمة العاملين الجدد مقابل دعمها للعاملين القدامى إلى أن يتعلم 
العاملون الجدد. أما في أسلوب الرعاية فيتم دعم العاملين الجدد منذ بداية تعيينهم 

 في المنظمة.
 ويمكن تصنيف األساليب االثني عشر من حيث مناسبتها لتهيئة العاملين بالقيم التي

تدعم كل من التوجه المؤسسي والتوجه الشخصي لدور العامل في المنظمة إلى قسمين كما 
 يتضح من الشكل التالي:

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 ( 2شكل رقم )
 أساليب نشر القيم التنظيمية                                                          

األساليب التي تدعم التوجه 

 الشخصي لدور العامل

 

األساليب التي تدعم التوجه 

 المؤسسي لدور العامل

 الثابت

 

 المتغير

 

 الجماعي

 

 الفردي

 
 الرسمي

 

 غير الرسمي

 التتابعي 

 

 العشوائي
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(Jones,2003,12). 

 ثانيًا: مبادئ إدارة الجودة الشاملة 
 مفهوم إدارة الجودة الشاملة: (أ)

إن دراسة إدارة الجودة الشاملة، وفهم معانيها ومتطلباتها في التعليم العالي، تعتبر قضية 
مهمة، فقد انهمك الباحثون خالل السنوات القليلة الماضية في تحديد معانيها، وأنشطتها في 

على أنها نظام للتسيير يعتمد  (Brilman, 2001,217)عرفها بريلمانالتعليم العالي، فقد 
على الموارد البشرية التي تسعى إلى تحقيق التحسين المستمر من أجل إرضاء وإشباع 
حاجات المستهلكين وبتكلفة أقل"، ويعد أقرب التعريفات إلى الدراسة الحالية 

رتكز على مجموعة من القيم ، بأنها" عملية إدارية ت (Rhodes,1992,76)تعريفروودز
وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي نتمكن في إطارها من توظيف مواهب العاملين 
واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي لتحقيق التحسين 

الممارسة المستمر للمنظمة"، وعليه فإن إدارة الجودة الشاملة في التعليم هو أسلوب في 
اإلدارية يتطلب تحوال كبيرا في طريقة إدارة المؤسسة التربويةبأكملها وقيمها بغية الوصول إلى 

 التحسن المستمر للخدمات بما يضمن رضا العمالء داخل المؤسسة التعليمية وخارجها.

( على 38، 4117وعليه يمكن تناول تعريف إدارة الجودة الشاملة كما عرفها عامر )
سفة إدارية تشتمل على مجموعة من المبادئ اإلرشادية للتحسين والتطوير والتدريب أنها" فل

المستمر تعطي كافة مجاالت النشاط على مستوى المدرسة بشكل تضامني لجميع العاملين 
بها، وتتناول الطالب في جميع مراحل العمليات حتى تقدمه للجامعة، مع االعتماد على التقييم 

 رفة تحسين األداء في ضوء متطلبات المجتمع".كتغذية مرتدة في مع
 :أهميةإدارة الجودةالشاملة فيالمؤسسات التعليمية (ب)

( في النقاط 46م، ص٣٠٠٢الشاملة كما أشار إليها العزاوي ) الجودة إدارة أهمية تتضح
 -التالية: 

 التركيزعلى حاجات المستفيد بما يمكنها من تلبية متطلباته. .1
 مكونات النظام، وعدم اقتصارهاعلى المخرجات.تحقيق الجودة في جميع  .4

 .القيام بسلسة من اإلجراءات الضرورية؛ إلنجاز جودة األداء .3

 الفحص المستمر لجميع المدخالت، والعمليات،والمخرجات. .2

 .التحقق من حاجة المشاريع للتحسين وتطوير مقاييس األداء .1

 .تطويرمدخل الفريق لحل المشاكل وتحسين العمليات .6



 م6102أبريل( 44العدد ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 211 - 
 

الكامل والتفصيلي للمنافسين مع التطوير الفعال لالستراتيجية التنافسية؛ الفهم  .7

 .لتطويرعمل المنظمة

 .تطويرإجراءات االتصال؛إلنجازالعمل بصورة جيدة ومتميزة .8
 المراجعة المستمرة لسير العمليات لتطويراستراتيجية التحسين المستمر إلى األبد. .9

 ليم العالي:في التعة )جـ( فوائد إدارة الجودة الشامل

لقد تأكدت فاعلية مدخل إدارة الجودة الشاملة بشكل متميز من خالل تطبيقه في العديد 
من الشركات الصناعية والخدمية على حد سواء، لذا اعتبر من المداخل المتميزة في 
الجامعات؛ ولقد أوردت العديد من األدبيات التربوية لفوائد إدارة الجودة الشاملة في التعليم 

 (:161، 4111؛ قاسم وبكر، 81، 4112عالي فيما يلي )قاسم، ال
 بالنسبة للعمالء: (1)

تحسين رضا الطالب )العمالء الخارجين( وزيادة ثقتهم بمستوى جودة خدمة التعليم  .7
 المقدمة لهم من قباللجامعة وكلياتها المختلفة.

التعليم تحقيق رضا سوق العمل من خالل تلبية احتياجاتهم من مخرجات )الخريجين(  .4
 العالي من مهن مختلفة وزيادة كفاءة المتخرج.

زيادة رضا أعضاء هيئة التدريس واإلداريين )العمالء الداخلين( وتطوير كفاءة أدائهم  .2
 من خالل إقامة ورش عمل وبشكل منتظم في الجامعة.

 تقليل عدد الطلبة المتسربين من الجامعة. .2
 بالنسبة للجامعة:  (2)

 للجامعة بين الجامعات المحلية والعالمية.تحسين المركز التنافسي  .7
تعظيم دور الجامعة في المساهمة في التنمية االقتصادية وتطوير المجتمع المحيط  .4

 بالجامعة.
 تحسين جودة خريجي الجامعة بما يساهم في زيادة الطلب على مخرجات الجامعة. .2
لة في التعليم تكوين ثقافة جديدة في الجامعة، يمكن تسميتها بثقافة الجودة الشام .2

 هدفها التحسين المستمر في جميع أقسام وكليات الجامعة.
إبراز العمل الجماعي وتحسين االتصاالت وتكامل األنشطة، وبناء اإلحساس بالوالء  .2

للجامعة، والشعور بالمسؤولية لدى العاملين )أعضاء هيئة التدريس واإلداريين( في 
 الجامعة.

 في التعليم العالي: )د( مبادئ إدارة الجودة الشاملة
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تناولت العديد من الدراسات التربوية مبادئ إدارة الجودة الشاملة بالتعليم العالي من أكثر 
 ,Balderston,1995, 24;Paggy) من زاوية إال أنه يمكن حصرها كما أشار إليها البعض

2000, 678;Dahlgaard, & Kai Kristensen, 1996, 445) :فيما يلي 
 إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي.الوعي بمفهوم  -
 توافر القيادة الفاعلة التي تتمكن من تنمية الجودة لدى العاملين بالجامعة وثقافتها. -
 التزام إدارة الجامعة بتنمية ثقافة الجودة والحرص على أسسها. -
العمل االلتزام بالموضوعية والصدق في عرض البيانات والمعلومات المتعلقة بمجاالت  -

 المختلفة بالجامعة.
تصميم البرامج التعليمية والمناهج الدراسية واختيار األساليب التعليمية في ضوء  -

 دراسة حاجات سوق العلم ومتطلباته.
 االستمرارية في التطوير. -
 التركيز على العمل الجماعي. -
 التركيز على منع الطالب من اإلخفاق بدال من دراسة الفشل بعد وقوعه. -
 أهمية الوقت بصفته مورًدا رئيًسا.إدراك  -
 استعمال الضبط اإلحصائي بدقة لتحسين عمليات اإلدارة والعائد من الطالب. -
 وجود دليل موثق يتضمن كل ما يتعلق بمقومات الجودة وأسس إدارتها. -

 الدراسات السابقة :

حديد القيم لتمراجعة الدراسات السابقة التي تناولت القيم القيم التنظيمية فنجد  خالل من
التنظيمية بإدارات التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة في ضوء مقياس ديف فرانسيس 

( إلى أن القيم التنظيمية أتت بترتيب 4111الغامدي ) ومايك ودكوك، أشارت نتائج دراسة
عليم اشتمل على القوة أوال؛ والمكافأة أخيًرا، وأن القيم التنظيمية تمارس بإدارات التربية والت

بدرجة متوسطة عدا قيمة القوة التي تمارس بدرجة مرتفعة، وكان من أهم توصيات الدراسة 
االهتمام بقيمة المكافأة في المؤسسات التعليمية وإتاحة الفرصة للمديرين بإدارات التربية 

 لتطوير قدراتهم ومعارفهم.
تي يواجهها (؛ إلى أن من أهم المعوقات ال4117كما بينت نتائج دراسة المصري )

رؤساء األقسام األكاديمية عند تطبيقهم لمبادئ إدارة الجودة الشاملة أثناء أداء عملهم 
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اإلداري؛ معوقات تحقيق رضا المستفيد، ثم معوقات التخطيط االستراتيجي فمعوقات العمل 
إمكانية  ( من أن4116الجماعي، وهي نفس النتيجة التي أشارت إليها نتائج دراسة العتيبي)

تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة كانت متوسطة من وجهة نظر القيادات اإلدارية وأعضاء 
مع ما سبق اإلشارة إليه، من  (Lewis,2003) هيئة التدريس، وتتفق نتائج دراسة لويس

أن هناك نقص في تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي تمثل في 
اقبة للجودة الشاملة بكل متطلباتها وتوصلت أيضا إلى أن مديري الدوائر ضعف عمليات المر 

يقدرون أن الجامعات تطبق معايير الجودة الشاملة بك متطلباتها بينما يرى رؤساء األقسام 
 عكس ذلك.

( أن درجة استخدام مبادئ الجودة 4118وعلى نفس المنحى؛ أشارت نتائج زقزوق )
في البرامج والدورات التي تقدمها خدمة المجتمع والتعليم الشاملة جاءت بدرجة متوسطة 

( من أن مبادئ 4118المستمر بجامعة أم القرى، وهو ما أكدت عليه نتائج دراسة الجاف)
ديمنج في إدارة الجودة الشاملة مطبقة بصورة غير مكتملة في كليات وأقسام العلوم التربوية 

ة بضرورة التميز وتعميق التفاعل من خالل بالجامعات األردنية الخاصة، وأوصت الدراس
 االستماع إلى آراء العاملين.

وللكشف عن آراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة بسكرة الجزائرية عن مستوى الجودة في 
ظل القيم التنظيمية السائدة من خالل تطبيق استبانتين إحداهما لقياس القيم التنظيمية 

( 847د مستوى الجودة علي عينة طبقية عشوائية مكونة)السائدة بالجامعة؛ والثانية لتحدي
( أن للقيم التنظيمية عالقة بتحقيق 4111عضو هيئة تدريس، بينت نتائج دراسة مسعودة )

جودة التعليم العالي؛ وهو ما أكده معامل االرتباط سبيرمان الدال على وجود عالقة طردية 
محمد خيضربسكرة وتحقيق جودة التعليم موجبة بين القيم التنظيمية السائدة داخل جامعة 

 العالي.
وفي محاولة لوضع نموذج للتوافق بين القيم الشخصية والقيم التنظيمية بمؤسسات 

( إلى أن للقيم التنظيمية والقيم 4111التعليم العالي السعودية، أشارت نتائج الزهراني )
مل التربوي، وأن التعارض الشخصية تأثير مباشر على أداء السلوك القيادي في منظمات الع

بين القيم الشخصية والقيم التنظيمية يؤدي إلى صراع قيمي وتنظيمي؛ مما يقلل اإلنتاجية 
ويؤدي إلى انخفاض الرضا الوظيفي للعاملين، باإلضافة إلى أن القيم المشتركة بين المنظمة 
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أوصت الدراسة بضرورة  واألفراد تعتبر مصدرا أساسًيا لفاعلية الفرد والمنظمة على حد سواء، و 
إعادة النظر في قيم التحفيز الموجودة حاليا بمؤسسات التعليم العالي وذلك بما بتناسب مع 

 احتياجات الموظفين.
وللكشف عن أثر القيم التنظيمية في الممارسات السلوكية لدى طلبة جامعة نجران من 

( إلى 4111سة العتيبي )وجهة نظرهم ووجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، أشارت نتائج درا
أن القيم التنظيمية لدى طلبة جامعة نجران تتوافر بدرجة متوسطة، كما أنها تؤثر في 
الممارسات السلوكية لدى الطلبة بدرجة كبيرة، كما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في 

لتخصص إدراك أعضاء هيئة التدريس لتوافر القيم التنظيمية لدى الطلبة تبعا لمتغيري ا
 والجنس.

( التعرف على أثر القيم 4111وعلى المنحى ذاته، حاولت دراسة أبو عميره وموسى)
الشخصية والتنظيمية في تحسين األداء الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

( عضو هيئة تدريس، 176األردنية الخاصة من خالل تطبيق استبانة على عينة مكونة من )
ئج الدراسة أن تصورات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة حيث أشارت نتا

للقيم الشخصية والتنظيمية جاءت بدرجة مرتفعة وأن تصورات األداء الوظيفي جاءت أيًضا 
بدرجة مرتفعة، وأن هناك أثر للقيم الشخصية والتنظيمية في األداء الوظيفي ألعضاء هيئة 

 التدريس.
وعلى نفس المنحى، وللتعرف على القيم التنظيمية المحفزة على اإلبداع اإلداري لدى 
مديرات مدارس التعليم الثانوي العام الحكومي واألهلي بمدينة الرياض، بينت نتائج دراسة 

( أن القيم التنظيمية المحفزة على اإلبداع والمتمثلة في أبعاد)الحرية 4114سالم )
داء، الدعم والتحفيز على اإلنجاز، روح الفريق والعمل الجماعي، إشاعة واالستقاللية في األ

روح الود والعالقات اإلنسانية اإليجابية، تكريم اإلبداع وتقدير الموظفين( قد جاءت بدرجة 
 موافقة عالية جًدا.

وفيما يتعلق بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بالجامعات، وحيث أن اعتماد الجودة 
ى التحسين المستمر من أجل الوصول إلى االمتياز والذي يمثل الرضا الكامل يهدف إل

لالحتياجات الضمنية والمعلنة لجميع منسوبي الجامعة؛ فقد أشارت نتائج دراسة أبو 
( أن الموافقة على درجة استخدام مبادئ إدارة الجودة الشاملة لديمنج من وجهة 4114العال)
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التربية جامعة الطائف جاءت متوسطة، كما بينت نتائج  نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية
( إلى أن األستاذ الجامعي ال يلتزم بتطبيق معايير إدارة الجودة 4111دراسة يعقوبي وآخرون)

 الشاملة في التعليم الجامعي في جميع المواصفات.
دنية وفي السياق ذاته؛ وللكشف عن مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات األر 

الحكومية وعالقتها بإدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؛ أشارت نتائج 
( إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائًيا بين مستوى الثقافة التنظيمية 4113نبيلة العمري)

 ودرجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات األردنية، حيث جاءت نتائج تقديرات أفراد
العينة على مجاالت الثقافة التنظيميةودرجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات 

 األردنية بدرجة متوسطة.
وللتعرف دور مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تقويم األداء بجامعة محمد خضير ببسكرة 
من وجهة نظر الهيئة التدريسية، من خالل تطبيق استبانة على عينة الدراسة بلغ 

( إلى أن تطبيق مبادئ 4112( عضوا، حيث أشارت نتائج دراسة بشير وعمار)111قوامها)
إدارة الشاملة تعمل على تحسين جودة المدخالت وجودة العمليات وجودة المخرجات بجامعة 
محمد خضير، وأن هناك عالقة ارتباط قوية بين مستوى تطبيق مبادئ إدارة الجودة واألداء 

 ة. بالمؤسسة محل الدراس
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 تعقيب:

كافة سعي تمفهوم الجودة الشاملة في إدارة المؤسسات من المفاهيم الحديثة التي  دُيع
 . إلى تطبيقها ، لما لها من آثار إيجابية على مستوى اإلنتاج وجودته المؤسسات

ال يمكن تطبيق مبادئ الجودة الشاملة دون اعتبار لقيم المستخدمين واتجاهاتهم إال أنه 
األسلوب اإلداري والتنظيمي . ذلك أن لقيم أفراد المجتمع وثقافتهم أثر على ردود نحو هذا 

 . أفعالهم وطرائق تصرفاتهم تجاه أساليب اإلدارة والتنظيم

وقد أجريت هذه الدراسة للتعرف على العالقة بين القيم التنظيمية ومبادئ اإلدارة بالجودة 
إلى  ها، تدفع جامعاتغالبية ال واجههاالتي ت إن الصعوبات حيثجامعة المجمعة، الشاملة في 

ة العناية بالقيم التنظيمية، لما لها من أثر على مدى نجاح تطبيق مبادئ الجودة الشامل
 .بالجامعات

 Organizational)وتجدر اإلشارة إلى أن هناك عالقة ديناميكية بين الثقافة التنظيمية

culture)والقيم التنظيمية ،(organizational values)  فالقيم تحتل المستوى الثاني ،
واألعمق للثقافة التنظيمية. وهي التي تحّدد ما يجب أن يكون؛ كما أنها تعتبر مؤشًرا ألعضاء 

 (Kotter& Heskett,1992) المنظمة لتحديد ما هو مهم، فهي كما أشار إليها البعض
لوك نحو أو ضد أمر ما، والشكل قلب الثقافة التنظيمية ألنها تعد معياًرا مالئًما لتوجيه الس
 التالي يوضح أثر القيم التنظيمية فيبناء الثقافة التنظيمية.

إلى   (Collins and Porras,1996)وعلى صعيد آخر، يؤكد كل من كولينز وبوراس
أن القيم التنظيمية ألي منظمة يجب أن تتكامل مع رؤية ورسالة تلك المنظمة كجزء من 

بحيث يتم تعريفها لكافة العاملين بها بغض النظر عن الحالة الخاصة  أيديولوجيتها األساسية
التي وجدت فيها المنظمة، أي أن القيم التنظيمية من منظور الجودة الشاملة ال تعمل على 
توجيه رؤية المنظمة فقط، بل أيًضا تحدد المنهج المستخدم في تحقيق هذه الرؤية  من كيفية 

 ,Rampersadبعض،كيف نرى العمالء والمجتمع والموردين)تعامل العاملين مع بعضهم ال

2001;215 .) 

أن (Brčić and Vuković, 2008; 59) وعلى النقيض، يشير برسيسوفوكوفيتش
المنظمات التي فشلت في إدراك أهمية القيم التنظيمية تتمثل أهم القضايا فيها من الشكليات 
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لية، أو التوسع في المسؤولية، بجانب واإلجراءات غير الضرورية، وتحويل وتجنب المسؤو 
 تراكم السلبية .

على عينة من  (Vandenberghe& Peiro,1999)وفي دراسة أجراها فاندينبرغوبيرو
( موظفًا في شركات صناعية في بلجيكا، بهدف فحص وبيان اآلثار الرئيسية للقيم 999)

ة في المنظمات المبحوثة، توصلت الفردية والتنظيمية على االلتزام التنظيمي والعدالة اإلجرائي
نتائج الدراسة إلى أنه ينظر للقيم التنظيمية بوصفها نظامًا قيمًا يحفظ ويساند من قبل أعضاء 
المنظمة، وأن القيم يمكن أن تكون دلياًل، ومرشدًا يدل على سلوك األفراد في العمل، وأن ردود 

 م التنظيمية السائدة في المنظمة.أفعال الموظفين تم تفسيرها بشكل أساسي، من خالل القي
وعلى المنحى ذاته، وفي محاولة للكشف عن العالقة بين القيم التنظيمية وفاعلية 
التنظيم بإحدى المؤسسات الصناعية بوالية بسكرة بالجزائر من وجهة نظر المسؤولين بها، 

عينة ( إلى وجود عالقة طردية موجبة بين اتجاهات 4117توصلت نتائج دراسة قريشي)
الدراسة نحو القيم التنظيمية السائدة )بأبعادها األربعة( واتجاهاتهم نحو فاعلية التنظيم 

 بالمؤسسة.
وعلى صعيد آخر، فلقد حظيت الجودة الشاملة بجانب كبير من عمليات إصالح التعليم،  

إلى الحد الذي جعل المجتمع العالمي ينظر إلى الجودة الشاملة واإلصالح التربوي باعتبارهما 
وجهين لعملة واحدة، وحيث أن إدارة الجودة الشاملة المعنية بمسيرة هذا اإلصالح؛ ال يمكن 

 ها بمعزل دون وجود نظرة نحو القيم التنظيمية لألفراد داخل المؤسسات. الحديث عن
فإدارة الجودة الشاملة كمنهج يستند على القيم التنظيمية في تحقيق الجودة والفاعلية 
والمنافسة والتميز؛ تهدي المدريين ليديروا منظماتهم بشكل أفضل،وتنبئهم بالممارسات 

م عن استخدام اإلمكانيات والقدرات الظاهرة والكامنة لدى جميع اإلدارية والتقليدية التي تعيقه
 (.71، 4118العاملين بالمنظمة )أبو عاصي، 

(، 4113ولعل أبلغ إشارة على ما سبق، ما توصلت إليه نتائج دراسة غيات وأمينة كريم)
ة في والتي حاولت الكشف عن أثر العالقة بين القيم التنظيمية ومبادئ إدارة الجودة الشامل

، من أنه كنتيجة إلى أن القيم -مؤسستي الورق ومواد التنظيف-بعض المؤسسات الجزائرية
التنظيمية السائدة لدى عينة الدراسة كانت سلبية في مجملها؛ فقد أثرت على تطبيق مبادئ 
إدارة الجودة الشاملة من حيث عدم دعمها وتشجيع تطبيقها، وذلك على الرغم من وجود 
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ية لدى الكوادر نحو تطبيق مبادئ اإلدارة بالجودة الشاملة، أي أن هناك عالقة اتجاهات إيجاب
بين القيم التنظيمية ومبادئ إدارة الجودة الشاملة، فكلما كانت قيم العمل سلبية ومتجذرة في 

فشل تطبيق مبادئ إدارة الجودة -كما أشارت إليه نتائج الدراسة-الثقافة التنظيمية. زادت 
 لمدى المتوسط والبعيد.الشاملة على ا

 وإجراءاتها: الميدانية منهجية الدراسة
 منهج الدراسة:

تبنت الدراسة منهجية البحث الوصفي الوثائقي، والوصفي االرتباطي. فعلي صعيد البحث 
الوصفي الوثائقي، تم إجراء المسح المكتبي، واالطالع على الدراسات والبحوث النظرية 

القيم التنظيمية ومبادئ إدارة الجودة الشاملة، ألجل بلورة األسس  والميدانية المتعلقة بمجالي
والمنطلقات التي يقوم عليها اإلطار النظري، والوقوف عند أهم الدراسات السابقة التي تشكل 

 رافدا حيويا في الدراسة، وما تتضمنه من محاور معرفية.
االرتباطي الذي يقوم  أما على صعيد البحث الميداني فقد تم استخدام المنهج الوصفي

على وصف متغيرات الدارسة المتمثلة بالقيم التنظيمية ومبادئ إدارة الجودة الشاملة في بيئة 
جامعة المجمعة، والعالقة االرتباطية بينهما من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة 

 المجمعة.
 مجتمع الدراسة وعينتها:

يئة التدريس بكليات )التربية، المجتمع، تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ه 
الطب، الهندسة، إدارة األعمال( فيجامعة المجمعة )طالب( بمحافظة المجمعة؛والبالغ 

( عضو هيئة التدريس؛ بناء على إحصائيات وزارة التعليم العالي للعام الجامعي 167عددهم)
 م. 4112/4111

 (1جدول رقم )
 .4112/4111للعام الجامعي  ليات والدرجة العلميةيوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقا للك

 النسبة المئوية اإلجمالي أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ الدرجة العلمية

 %49.3 29 24 2 3 كلية التربية

 %11.4 17 11 4 -- كلية المجتمع

 %41.7 23 31 6 4 كلية الطب

 %44.4 37 49 6 4 كلية الهندسة

 %14.6 41 18 4 1 كلية إدارة األعمال

 %111 167 139 41 8 اإلجمالي
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لقد تم اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية من الكليات المشار إليها مسبًقا؛ حيث و 
 ة بنسب تتساوى مع المجتمع األصليتم تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقاتواختيار عينة الدراس

( من المجتمع %76تدريس بنسبة ) ( عضو هيئة147للدراسة، حيث بلغت عينة الدراسة )
األصلي،وذلك بناء على تطبيق معادلة ستيفن ثامبسون في اختيار حجم العينة والتي يمكن 

      تطبيقها من القانون التالي:
     

 : حيث أن    
N  حجم المجتمع=    
Z=  1.96وتساوي  1.91الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة   
D=  1.11وتساوي نسبة الخطأ    
P=  = 1.11نسبة توفر الخاصية والمحايدة 

( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات: الكلية والخبرة والدرجة 4والجدول رقم)
 العلمية. 

 (4جدول رقم)
 توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات: الكلية والخبرة والدرجة العلمية.

 النسبة التكرار الفئات المتغير

 الكلية

 %42.4 21 كلية التربية
 %71.4 72 كلية المجتمع
 %42.6 21 كلية الطب

 %44 42 كلية الهندسة
 %72 72 كلية إدارة األعمال

 الدرجة العلمية
 %2.2 1 أستاذ

 %72.4 72 أستاذ مشارك
 %2102 714 أستاذ مساعد

 الخبرة

 %11.2 21 سنوات2أقل من 
 %76.2 47 سنوات 71سنوات إلى 2من 

 %74.6 76 سنوات 71أكثر من 

 %711 741 المجموع الكلي
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 أداة الدراسة:

 تكونت أداة الدراسة من قسمين:
 معلومات شخصية عن المستجيب )الكلية، الدرجة العلمية، الخبرة(.القسم األول: 
وتم وهو ينقسم إلى شطرين: )أ( شطر يقيس االتجاهات نحو القيم التنظيمية  القسم الثاني:

االعتماد في تصميم هذاالجزء على المقياس الذي وضعه ديف فرانسيس، ومايك ووود كوك 
( وترجمها إلى العربية الهيجان، والمخصص لقياس القيم التنظيمية في المنظمات، 7222)

)ب( الشطر األخر يقيس االتجاهات نحو تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وتم االعتماد في 
 جزء على مقياس مبادئ إدارة الجودة الشاملة المستخدم في دراسة كولنينسكيتصميم هذا ال

(Klocinski, 2000)ودراسة ديميموكولفورد ، (Dymam and Clifford, 2001) ،
 (.4116ودراسة العتيبي)

ولحساب القيم التنظيمية أعطى لكل فقرة من فقرات مجاالتهااألربعة )إدارة اإلدارة، وإدارة 
وإدارة العالقات، وإدارة البيئة( وزًنا مدرًجا وفق مقياس ليكرت الخماسي، لتقدير درجة المهمة، 

( 2( درجات؛ ومتوسطة)2( درجات؛ وكبيرة)2الموافقة، وهي باألرقام على الترتيب كبيرة جًدا)
 ( درجة.7( درجتان؛ وال أوافق )4درجات، وقليلة )

نفس الشيء بالنسبة لمستويات تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة أعطى لكل فقرة من  
فقرات مجاالتها الثالث )اإلدارة، وإدارة العالقات، وأنظمة الجودة( وزًنا مدرًجا وفق مقياس 

( درجات؛ 2ليكرت الخماسي لتقدير درجة التطبيق، وهي باألرقام على الترتيب كبيرة جًدا)
 ( درجة.7( درجتان؛ وقليلة جًدا )4( درجات، وقليلة )2درجات؛ ومتوسطة)( 2وكبيرة)

 صدق أداة الدراسة:

للتأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحثانباالعتماد على طريقة  الصدق الظاهري: (أ)
صدق المحكمين )الصدق الظاهري(؛ لذاتم عرضها على مجموعة من الخبراء 

ي جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية والمحكمين من أعضاء هيئة التدريس ف
وجامعة المجمعة، وكان الغرض من التحكيم التحق من درجة مناسبة صياغة الفقرات 
لغويا ومدى انتماء الفقرة إلى المجال الذي وردت فيه، ومدى قياسها لذلك المجال 

غة الذي تنتمي إليه وقد تم األخذ بمالحظات األساتذة المحكمين، فتم تعديل صيا
( فأكثر من آراء المحكمين، %21الفقرات، وهي التي لم تحصل على نسبة موافقة )
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( 42وبناء على ذلك. أصبحت فقرات االستبانة المتعلقة بالقيم التنظيمية مكونة من )
 ( فقرة.42فقرة؛ وفقرات االستبانة المتعلقة بمبادئ إدارة الجودة الشاملة مكونة من)

تم االعتماد على الصدق البنائي في : Structural Validityالصدق البنائي (ب)
تحديد صدق األداة لمدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول إليها، من خالل 
حساب مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة؛ 

معامالت ( يبين أن جميع 2عن طريق حساب معامل ارتباط سبيرمان؛ والجدول رقم )
، α =0.05االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دال إحصائًيا عند مستوى داللة

 وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.
 (2جدول رقم )

 معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت الدراسة والدرجة الكلية لالستبانة.
معامل االرتباط  مجال محور

 لسبيرمان
قيمة ال

 (.Sig)االحتمالية

مية
نظي

 الت
قيم

ال
 

 *1.111 1.247 مجال قيم إدارة اإلدارة.
 *1.111 1.224 مجال قيم إدارة المهمة.

 *1.111 1.222 مجال قيم إدارة العالقات.
 *1.111 1.221 مجال قيم إدارة البيئة.

ارة 
 إد

دئ
مبا

ملة
لشا

ة ا
جود

ال
 

 *1.111 1.227 مجال اإلدارة
 *1.111 1.272 إدارة العالقاتمجال 

 *1.111 1.122 مجال أنظمة الجودة
 α= 1.12*االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة

 ثبات أداة الدراسة:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة قام الباحث باستخراج معامل الثبات، طبًقا لكرونباخ 

( 2لالتساق الداخلي بصيغته النهائية الكلية، والجدول رقم )  (Cronbach Alpha)ألفا
 يوضح معامل الثبات لمحاور أداة الدراسة وهي:
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(2جدول رقم )  
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

 معامل الثبات مجال محور

مية
نظي

 الت
قيم

ال
 

 1.276 مجال قيم إدارة اإلدارة.
 1.211 مجال قيم إدارة المهمة.

 1.222 مجال قيم إدارة العالقات.
 1.227 مجال قيم إدارة البيئة.

 1.226 الثبات الكلي لمحور القيم التنظيمية

ارة 
 إد

دئ
مبا

دة 
جو

ال
ملة

شا
ال

 

 1.227 مجال اإلدارة
 1.221 مجال إدارة العالقات
 1.224 مجال أنظمة الجودة

الثبات الكلي لمحور مبادئ إدارة الجودة 
 1.272 الشاملة

 1.222 الثبات الكلي لألداة

( أن معامل الثبات الكلية )ألفا( لمجال القيم التنظيمية بلغ قيمته 2يوضح الجدول رقم )
( وهي درجة ثبات عالية، حيث تراوحت معامالت ثبات مجاالتمحور القيم التنظيمية 1.226)

 الوثوق بها.(، وهي معامالت ثبات مرتفعة يمكن 1.276-1.224ما بين )
( أن معامل الثبات الكلية )ألفا( لمحور مبادئ إدارة الجودة 2كما يبين الجدول رقم )

( وهي درجة ثبات عالية، حيث تراوحت معامالت ثبات مجاالت 1.272الشاملة بلغ قيمته )
(، وهي معامالت ثبات مرتفعة 1.224-1.221محور مبادئ إدارة الجودة الشاملة ما بين )

 الوثوق بها.يمكن 
( أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات عالي، حيث بلغت قيمة معامل 2كما يشيرالجدول رقم )

 ( وهي درجة ثبات عالية وفق المعايير اإلحصائية.1.222الثبات الكلية )ألفا( )
 المعالجة اإلحصائية:

رمجية بعد جمع المعلومات وتفريغ البيانات تمت اإلجابة عن أسئلة الدراسة باستخدام ب
 Statistical Package for SocialSciencesالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 (.SPSSوالتي يرمز لها اختصارًا بالرمز )
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ولتحديد طول خاليا المقياس الخماسي )الحدود الدنيا والعليا( المستخدم في محاور 
س للحصول على (، ثم تقسيمه على عدد خاليا المقيا2=7-2الدراسة، تم حساب المدى )
( بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في 7.22= 2/2طول الخلية الصحيح أي )

المقياس )أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، 
 وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو مبين بالجدول التالي:

 (2الجدول رقم )
 االستجابة وفًقا لمقياس ليكرت ألداة الدراسة.يوضح درجة 

 مقياس ليكرت الخماسي الستبانة أعضاء هيئة التدريس
 المتوسط الحسابي درجة الموافقة/التطبيق

 2.11-2.41من كبيرة جًدا
 2.41أقل من-2.21من كبيرة

 2.21أقل من-4.61من متوسطة
 4.61أقل من-7.21من قليلة

 7.21أقل من-7 من غير موافق/ قليلة جًدا
 وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية:

 (، للتحقق من ثبات أداة الدراسةCronbach's alphaمعامل ألفا كرونباخ ) .7
ــاض اســتجابات أفــراد  Meanالمتوســط الحســابي "  .4 ــاع أو انخف ــة مــدى ارتف ــك لمعرف " وذل

الدراسة عن المحاور الرئيسة )متوسط متوسطات العبارات(، مع العلم بأنه يفيد في ترتيـب 
 المحاور حسب أعلى متوسط حسابي.

للتعـرف علـى مـدى انحـراف  "Standard Deviation"تـم اسـتخدام االنحـراف المعيـاري  .2
لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محـور مـن المحـاور  استجابات أفراد الدراسة

 الرئيسة عن توسطها الحسابي.
(بديال عن اختبار تحليل التباين Kruskal Wallisتم استخدام اختبار كروسكال واالس ) .2

( وذلك لعدم التكافؤ بين فئات متغيرات عينة الدراسة One Way Anovaاألحادي )
ين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة وفقالمتغيرات الكلية، ؛للتعرف على الفروق ب

 والدرجة العلمية، والخبرة.
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معامل ارتباط بيرسون لعالقة بين القيم التنظيمية ومبادئ إدارة الجودة الشاملة في  .2
 جامعة المجمعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

 الدراسةومناقشتها: نتائج

 القيم التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعة؟ ما مستوى  :األول السؤال
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور 

 ( يبين ذلك.6القيم التنظيمية في األداة، والجدول رقم)
(6جدول رقم )  

 التنظيمية.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور القيم 
رقم  محور

 المحور
المتوسط  مجال

 الحسابي
االنحراف 
 الرتبة درجة الموافقة المعياري 

مية
نظي

 الت
قيم

ال
 

 7 كبيرة 1.62 2.177 قيم إدارة المهمة. 4
 4 كبيرة 1.16 2.112 قيم إدارة اإلدارة. 7
 2 كبيرة 1.62 2.621 قيم إدارة البيئة. 2
 2 متوسطة 1.22 2.212 قيم إدارة العالقات. 2

 --- كبيرة 1.62 2.222 المجموع الكلي لمحور التنظيمية

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى القيم 6يبين الجدول رقم)
التنظيمية السائدة في جامعة المجمعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، حيث جاء في 

( 1.62( وانحراف معياري)2.177بمتوسط حسابي)المرتبة األولى مجال قيم إدارة المهمة 
( 2.112وبدرجة موافقة كبيرة، وجاء في المرتبة الثانية مجال إدارة اإلدارة بمتوسط حسابي)

( وبدرجة موافقة كبيرة،، وجاء في المرتبة األخير مجال قيم إدارة 1.16وانحراف معياري)
وبدرجة موافقة متوسطة، وبلغ ( 1022( وانحراف معياري)2.212العالقات بمتوسط حسابي)

(؛ مما يشير أن 1.62( وبانحراف معياري)2.222المتوسط الحسابي للقيم التنظيمية ككل)
 تقديرات عينة الدراسة نحو القيم التنظيمية السائدة في جامعة المجمعة كانت كبيرة.

وقد يعزى ذلك إلى وجود رؤى مشتركة لجامعة المجمعة ككل في أهدافها وإطارها 
الفلسفي، ووسائل تحقيق أهدافها باعتبارها جامعة حديثة النشئة، مما أدى إلى توحد اعتقاد 
هيئة التدريس بجامعة المجمعة للدور الهام الذي تقوم به القيم التنظيمية لبقاء ونجاح 
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ة دافعة لتوحد الطاقات نحو التجديد واالبتكار للوصول بجامعة المجمعة الجامعة، إذ تعمل كقو 
 في مصاف الجامعات السعودية المتميزة.

كما يمكن تفسير مجيء مجال قيم إدارة المهمة في الرتبة األولى بمتوسط حسابي 
( وبدرجة موافقة كبيرة؛ إلى أن هناك وضوح وتحديد دقيق لألدوار والمسؤوليات في 2.177)
امعة المجمعة، بجانب توفير الجامعة الدعم المالي الكافي لسير العملية التعليمية، باإلضافة ج

إلى أن القرارات التي تتخذها إدارة الجامعة لها دور كبير في نجاحها، كما أن هناك حرص من 
قبل جامعة المجمعة على أن تتلق القيادات الجامعية )أساتذة وإداريون( تدريبجدي في 

 اتخاذ القرار. أساليب
وفيما يتعلق بمجيء مجال قيم إدارة العالقات في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

من أعضاء هيئة  %21( وبدرجة موافقة متوسطة. قد يعزى ذلك إلى أن نسبة 2.212)
التدريس بجامعة المجمعة غير سعوديين مما نتج عنه تفاوت في التميزوالمعاملة، وقلة 

الوالء التنظيمي اللذان يبرزان كعوامل ومتغيرات متحكمة في دافعية أعضاء الشعور باالنتماء و 
 هيئة التدريس وفعاليتهم.

( نحو α≤ 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) السؤال الثاني: 
مستوى القيم التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعة تعزي لمتغيرات ) نوع 

 الكلية والخبرة والدرجة العلمية(؟
 )أ( الفروق باختالف متغير نوع الكلية:

لمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر عينة الدراسة نحو 
 محور القيم التنظيمية باختالف متغير نوع الكلية؛ تم استخدام اختبار كروسكال واالس

(Kruskal Wallis)(:  1الجدول رقم) ، كما يتضح في 
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 (1جدول رقم )
( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة Kruskal Wallisنتائج اختبار كروسكال واالس )

 حول مجاالت القيم التنظيمية تبًعا لمتغير نوع الكلية.
 مستوى الداللة متوسط الرتب العدد الكلية مجال

 قيم إدارة اإلدارة.

 22.22 21 كلية التربية

1.111* 
 21.24 72 كلية المجتمع
 22.62 21 كلية الطب

 22.12 42 كلية الهندسة
 21.24 72 كلية إدارة األعمال

 قيم إدارة المهمة.

 24.21 21 كلية التربية

1.111* 
 26.64 72 كلية المجتمع
 26.14 21 كلية الطب

 22.21 42 كلية الهندسة
 61.62 72 كلية إدارة األعمال

 
 قيم إدارة العالقات.

 22.22 21 كلية التربية

1.111* 
 21.42 72 كلية المجتمع
 22.22 21 كلية الطب

 22.72 42 كلية الهندسة
 61.66 72 كلية إدارة األعمال

 قيم إدارة البيئة.

 21.21 21 كلية التربية

1.111* 
 22.42 72 كلية المجتمع
 61.22 21 كلية الطب

 22.22 42 كلية الهندسة
 62.21 72 كلية إدارة األعمال

 الدرجة الكلية للمجاالت

 22.22 21 كلية التربية

1.111* 
 24.64 72 كلية المجتمع
 22.24 21 كلية الطب

 26.72 42 كلية الهندسة
 64.21 72 كلية إدارة األعمال
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 α= 1.12*االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة                 
( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 1يتضح من خالل الجدول رقم )      

قيم إدارة -استجابات أفراد عينة الدراسة حول مجاالت القيم التنظيمية )قيم إدارة العالقات
ة الكلية لها تعزى لمتغير نوع الكلية لصالح أعضاء هيئة قيم إدارة البيئة(، والدرج-الهمة

التدريس بكلية التربية، وقد يعزى ذلك إلى أن العينة في تلك الكليات على دراية أكثر من 
بأسس ومبادئ وشروط وأساليب نشرها وتدعيم القيم التنظيمية ومدى تأثيرها على  غيرهم

كاديمية التي توفر لهم النظرة المتعمقة المنظومة الجامعية ككل من خالل تخصصاتهم األ 
للقيم التنظيمية،وعليه يمكن رفض قبول الفرضية األولى، والتي نصت على "ال توجد فروق 

( في اتجاهات أفراد العينة نحو القيم α≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
التنظيمية السائدة في جامعة المجمعة تعزي لمتغير نوع الكلية. وتتفق هذه النتيجة مع دارسة 

( إلى أن مستوى القيم التنظيمية يختلف بين المؤسسات باختالف متغير نوع 4172علطي )
 المؤهل 

 )ب( الفروق باختالف متغير الخبرة:

كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر عينة الدراسة نحو لمعرفة إذا ما 
 Kruskal) مجال القيم التنظيمية باختالف متغير الخبرة؛ تم استخدام اختبار كروسكال واالس

Wallis)(2، كما يتضح في الجدول رقم  :) 
 (2جدول رقم )

وسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ( للفروق بين متKruskal Wallisنتائج اختبار كروسكال واالس )
 حول محور القيم التنظيمية تبًعا لمتغير الخبرة.

 الداللةمستوى  متوسط الرتب العدد الخبرة مجال
 قيم إدارة اإلدارة.

 14.21 21 سنوات 2أقل من 
 72.71 47 سنوات 71سنوات إلى  2من  *1.111

 12.42 76 سنوات 71أكثر من 

 المهمة.قيم إدارة 
 62.61 21 سنوات 2أقل من 

 42.21 47 سنوات 71سنوات إلى  2من  *1.111
 11.42 76 سنوات 71أكثر من 

 قيم إدارة العالقات. 
 62.22 21 سنوات 2أقل من 

 22.14 47 سنوات 71سنوات إلى  2من  *1.111
 17.12 76 سنوات 71أكثر من 

 قيم إدارة البيئة.
 62.22 21 سنوات 2أقل من 

 26.27 47 سنوات 71سنوات إلى  2من  *1.111
 12.26 76 سنوات 71أكثر من 

 للمجاالتالدرجة الكلية 
 11.62 21 سنوات 2أقل من 

 46.26 47 سنوات 71سنوات إلى  2من  *1.111
 16.16 76 سنوات 71أكثر من 
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 α= 1.12*االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة      
( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 2يتضح من خالل الجدول رقم )

قيم إدارة -استجابات أفراد عينة الدراسة حول مجاالت القيم التنظيمية )قيم إدارة العالقات
قيم إدارة البيئة(، والدرجة الكلية لها تعزى لمتغير الخبرة لصالح أعضاء هيئة التدريس -الهمة

سنوات، ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن القيم التنظيمية تعد  71األكثر من ذوي الخبرة 
مظاهر سلوكية تتعلق بالكيفية التي يستجيب بها عضو هيئة التدريس إزاء المواقف الوظيفية 
المختلفة في جامعته؛ والتي في ضوء خبرته تحدد بشكل كبير مستوى اتجاهاته، وإدراكاته 

ا يجعل زيادة سنوات الخبرة التأثير األكبر في ممارسة تلك القيم ومعتقداته الوظيفية، مم
بصور فاعلة.وعليه يمكن رفض قبول الفرضية الثانية، والتي نصت على "ال توجد فروق ذات 

( في اتجاهات أفراد العينة نحو القيم α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
تعزي لمتغير الخبرة .".وتتفق تلك النتيجة مع نتيجة التنظيمية السائدة في جامعة المجمعة 

 (4116دراسة حمادات عام )
 )جـ( الفروق باختالف متغير الدرجة العلمية:

لمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر عينة الدراسة نحو 
 اختبار كروسكال واالسمحور القيم التنظيمية باختالف متغير الدرجة العلمية؛ تم استخدام 

(Kruskal Wallis)(2، كما يتضح في الجدول رقم  :) 
 حول مجال القيم التنظيمية تبًعا لمتغير الدرجة العلمية.( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة Kruskal Wallisنتائج اختبار كروسكال واالس ) (2جدول رقم )

 مستوى الداللة متوسط الرتب العدد الدرجة العلمية مجال

 67.22 714 أستاذ مساعد 14.12 72 أستاذ مشارك 1.222 11.26 1 أستاذ قيم إدارة اإلدارة.

 قيم إدارة المهمة.
 11.22 1 أستاذ

 12.24 72 أستاذ مشارك 1.211
 67.11 714 أستاذ مساعد

 قيم إدارة العالقات. 
 61.21 1 أستاذ

 14.24 72 مشاركأستاذ  1.224
 64.41 714 أستاذ مساعد

 قيم إدارة البيئة.
 17.11 1 أستاذ

 12.72 72 أستاذ مشارك 1.211
 67.21 714 أستاذ مساعد

 الدرجة الكلية للمجاالت
 61.22 1 أستاذ

 12.24 72 أستاذ مشارك 1.241
 64.17 714 أستاذ مساعد



 م6102أبريل( 44العدد ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 111 - 
 

 α= 1.12*االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة                 
( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 2يتضح من خالل الجدول رقم )

قيم إدارة -استجابات أفراد عينة الدراسة حول مجاالت القيم التنظيمية )قيم إدارة العالقات
لكلية لها تعزى لمتغير الدرجة العلمية، حيث جاءت قيم قيم إدارة البيئة(، والدرجة ا-الهمة

، α= 1.12مستوى الداللة لجميع مجاالت محور القيم التنظيمية أكبر من مستوى الداللة
ومن ثم يمكن تفسير ذلك إلى أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعة لديهم رؤية مشتركة 
نحو مستوى القيم التنظيمية مهما اختلفت درجاتهم الوظيفية. وعليه يمكن قبول الفرضية 

 ≥αالثالثة، والتي نصت على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
ت أفراد العينة نحو القيم التنظيمية السائدة في جامعة المجمعة تعزي ( في اتجاها0.05

( 4177لمتغير الدرجة العلمية .".وتتفق تلك النتيجة مع نتيجة دراسة أوعميره وموسى )
 والتي طبقت على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات االردنية .

جامعة المجمعة من وجهة نظر ما درجة تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في  :الثالث السؤال
 أعضاء هيئة التدريس؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور 
 ( يبين ذلك.71مبادئ الجودة الشاملة في األداة، والجدول رقم)

(71جدول رقم )  
 شاملة.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحورمبادئ الجودة ال

رقم  محور
 المحور

المتوسط  مجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الرتبة التطبيق

دة 
جو

ة ال
دار

ئ إ
باد

م
ملة

شا
 ال

 7 كبيرة 1.16 2.611 إدارة العالقات 4

 4 كبيرة 1.61 2.667 اإلدارة 7

 2 كبيرة 1.11 2.242 أنظمة الجودة 2

الشاملةالمجموع الكلي لمجال مبادئ إدارة الجودة   2 كبيرة 1.62 2.222 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تطبيق 71يبين الجدول رقم)
مبادئ إدارة الجودة الشاملة في جامعة المجمعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، حيث 

( وانحراف 2.61جاء في المرتبة األولى مجال قيم إدارة العالقات بمتوسط حسابي)
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( وبدرجة تطبيق كبيرة، وجاء في المرتبة الثانية مجال اإلدارة بمتوسط 1.16معياري)
( وبدرجة تطبيق كبيرة،، وجاء في المرتبة األخير 1.61( وانحراف معياري)2.667حسابي)

( وبدرجة تطيق كيرة، 1011( وانحراف معياري)2.242مجال أنظمة الجودة بمتوسط حسابي)
( وبانحراف 2.222ور مبادئ الجودة الشاملة ككل)وبلغ المتوسط الحسابي لمح

(؛ مما يشير إن تقديرات عينة الدراسة نحو تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة 1.62معياري)
 في جامعة المجمعة كانت كبيرة.

ويمكن تفسير ذلك أن إلى حداثة عهد جامعة المجمعة في نظام تطبيق الجودة الشاملة، 
دة واالعتماد األكاديمي بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة حيث تم إنشاء مركز الجو 

هـ، كما تسعى الجامعة من خالل مشروعها التطويري للتأهيل لالعتماد 7222سدير في عام 
ه، وتنتهي في نهاية شهر 7222األكاديمي والمكون من مراحل ثالث بدأت في شهر محرم 

لمنتشر بين أعضاء هيئة التدريس بأهمية هـ، مما أدى إلى تنامي الوعي ا7226شعبان 
تطبيق إدارة الجودة الشاملة لمواكبة متطلبات جودة التعليم وتزايد أهميتها عالميًا واعتبارها  

 مطلًبا حتمًيا للجامعات في ظل التنافسية العالمية الشديدة فيما بينها.
( وبدرجة 2.611) ويعزى مجيء مجال إدارة العالقات في الرتبة األولى بمتوسط حسابي 

تطبيق كبيرة؛ إلى دعم جامعة المجمعة لتطبيق مبادئ الجودة الشاملة وتنمية العالقات 
اإلنسانية بين أعضاء المجتمع الجامعي؛ من التحفيز ألعضاء هيئة التدريس وتشكيل اللجان 
لبحث الشكاوى والمقترحات؛ والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق جودة 

 ا.خدماته
بينما يمكن تفسير مجيء مجال أنظمة الجودة في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي  

( وبدرجة تطبيق كبيرة؛ أنه نتيجة حداثة عهد جامعة المجمعة بالسعي نحو تطبيق 2.242)
الجودة واالعتماد األكاديمي وعدم انتهاء مشروعها التطويري للتأهيل لالعتماد؛ فقد كانت 

لتدريس نحو هذا المجال أنه على الرغم من التطبيق بدرجة كبيرة إال توجهات أعضاء هيئة ا
أنه ال يزال يخطو خطواته األولى نحو التمكن والفاعلية في التطبيق، وأنه يفضل تهيئة المناخ 
اإلداري والتقني لكي تكون الجودة تحصيل حاصل في النهاية.وتتفق تلك النتيجة مع نتيجة 

لتى أكدت على تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في جامعة ( وا4174دراسة أبو العال )
 الطائف 
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( نحو α≤ 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) السؤال الرابع: 
درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في جامعة المجمعة من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 لية والخبرة والدرجة العلمية(؟التدريس فيها تعزي لمتغيرات ) نوع الك
 )أ( الفروق باختالف متغير نوع الكلية:

لمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر عينة الدراسة نحو 
درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في جامعة المجمعة باختالف متغير نوع الكلية؛ تم 

 (:  77، كما يتضح في الجدول رقم)(Kruskal Wallis) واالساستخدام اختبار كروسكال 
 (77جدول رقم )

( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة Kruskal Wallisنتائج اختبار كروسكال واالس )
 حول مجاالت مبادئ إدارة الجودة الشاملة تبًعا لمتغير نوع الكلية.

مستوى  متوسط الرتب العدد الكلية مجال
 الداللة

 اإلدارة.

 22.46 21 كلية التربية

1.111* 
 22.12 72 كلية المجتمع
 22.72 21 كلية الطب

 22.12 42 كلية الهندسة
 22.22 72 كلية إدارة األعمال

إدارة 
 العالقات.

 22.12 21 كلية التربية

1.111* 
 22.22 72 كلية المجتمع
 24.62 21 كلية الطب

 22.11 42 الهندسةكلية 
 22.24 72 كلية إدارة األعمال

أنظمة 
 الجودة

 22.12 21 كلية التربية

1.111* 
 21.72 72 كلية المجتمع
 22.21 21 كلية الطب

 22.21 42 كلية الهندسة
 62.11 72 كلية إدارة األعمال

الدرجة الكلية 
 للمجاالت

 22.22 21 كلية التربية

1.111* 
 27.26 72 المجتمعكلية 

 22.12 21 كلية الطب
 22.62 42 كلية الهندسة

 26.62 72 كلية إدارة األعمال
 α= 1.12*االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة                 
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( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 77يتضح من خالل الجدول رقم )
-إدارة العالقات-استجابات أفراد عينة الدراسة حول مجاالت مبادئ الجودة الشاملة )اإلدارة

أنظمة الجودة(، والدرجة الكلية لها تعزى لمتغير نوع الكلية لصالح أعضاء هيئة التدريس 
د يعزى ذلك إلى أن العينة في تلك الكليات على دراية أكثر من غيرهم بأسس بكلية التربية، وق

ومبادئ وآليات تطبيق مبادئ الجودة الشاملة ، وذلك بحكم تخصصاتهم األكاديمية ومجاالت 
بحوثهم العلمية المتخصصة التي منها مجال الجودة الشاملة في التعليم العالي،وعليه يمكن 

ة، والتي نصت على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند رفض قبول الفرضية الرابع
( في اتجاهات أفراد العينة نحو تطبيق مبادئ إدارة الجودة α≤ 0.05مستوى الداللة ) 

 الشاملة في جامعة المجمعة تعزي لمتغير نوع الكلية ..". 
 )ب( الفروق باختالف متغير الخبرة:

إحصائية بين وجهات نظر عينة الدراسة نحو  لمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة
درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في جامعة المجمعة باختالف متغير الخبرة؛ تم 

 (:  74، كما يتضح في الجدول رقم)(Kruskal Wallis) استخدام اختبار كروسكال واالس
 (74جدول رقم )

لفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ( لKruskal Wallisنتائج اختبار كروسكال واالس )
 حولمجاالت مبادئ إدارة الجودة الشاملة تبًعا لمتغير الخبرة.

مستوى  متوسط الرتب العدد الخبرة مجال
 الداللة

 مجال اإلدارة.
 17.12 21 سنوات 2أقل من 

 72.14 47 سنوات 71سنوات إلى  2من  *1.111
 12.22 76 سنوات 71أكثر من 

 مجال إدارة العالقات.
 62.22 21 سنوات 2أقل من 

 26.21 47 سنوات 71سنوات إلى  2من  *1.117
 12.44 76 سنوات 71أكثر من 

 مجال أنظمة الجودة
 62.22 21 سنوات 2أقل من 

 21.22 47 سنوات 71سنوات إلى  2من  *1.621
 61.22 76 سنوات 71أكثر من 

 للمجاالتالدرجة الكلية 
 61.27 21 سنوات 2أقل من 

 22.42 47 سنوات 71سنوات إلى  2من  *1.176
 17.21 76 سنوات 71أكثر من 

 α= 1.12*االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة                 
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( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 74يتضح من خالل الجدول رقم )
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مجال أنظمة الجودة تعزي لمتغير الخبرة، حيث 

، وقد α= 1.12( وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة  1.621جاءت قيمة مستوى الداللة)
عينة الدراسة نحو مجال تطبيق أنظمة الجودة بصرف  يعزى ذلك إلى تشابه وجهات النظر

 النظر عن مستوى الخبرة لديهم.
( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 74بينما يبين الجدول رقم)

إدارة العالقات(، -استجابات أفراد عينة الدراسة حول مجالي مبادئ الجودة الشاملة )اإلدارة
متغير الخبرة لصالح أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة األكثر من والدرجة الكلية لها تعزى ل

سنوات، ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن الخبرة تلعب دوًرا هاما في فهم وإدراك مبادئ  71
إدارة الجودة الشاملة وتقبل مفاهيمها وأفكارها عن قناعة والتزام؛ مما يقلل من درجة المقاومة 

ملة التي ستحدث تغيرات في مناحي النظام الجامعي. وعليه يمكن لمبادئ إدارة الجودة الشا
رفض قبول الفرضية الخامسة، والتي نصت على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

( في اتجاهات أفراد العينة نحو تطبيق مبادئ إدارة الجودة α≤ 0.05مستوى الداللة )
 .الشاملة في جامعة المجمعة تعزي لمتغير الخبرة
 )جـ( الفروق باختالف متغير الدرجة العلمية:

لمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر عينة الدراسة نحو 
درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في جامعة المجمعة باختالف متغير الدرجة 

، كما يتضح في الجدول (Kruskal Wallis) العلمية؛ تم استخدام اختبار كروسكال واالس
 (:  72رقم)
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 (72جدول رقم )
( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة Kruskal Wallisنتائج اختبار كروسكال واالس )

 الدرجة العلمية. حول مجاالت مبادئ إدارة الجودة الشاملة تبًعا لمتغير

 متوسط الرتب العدد الدرجة العلمية مجال
مستوى 
 الداللة

 اإلدارة.

 71.79 7 أستاذ

 67.74 18 أستاذ مشارك 1.762

 64.88 114 أستاذ مساعد

 إدارة العالقات.

 71.23 7 أستاذ

 27.31 18 أستاذ مشارك 1.189

 66.16 114 أستاذ مساعد

 أنظمة الجودة

 71.36 7 أستاذ

 17.83 18 أستاذ مشارك 1.612

 62.18 114 أستاذ مساعد

 الدرجة الكلية للمجاالت

 71.36 7 أستاذ

 28.27 18 أستاذ مشارك 1.144

 61.96 114 أستاذ مساعد

 α= 1.11*االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة                 

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 72يتضح من خالل الجدول رقم )
إدارة -متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مجاالت مبادئ الجودة الشاملة )اإلدارة

أنظمة الجودة(، والدرجة الكلية لها تعزى لمتغير الدرجة العلمية، حيث جاءت قيم -العالقات
= 1.12جاالت مبادئ إدارة الجودة الشاملة أكبر من مستوى الداللة مستوى الداللة لجميع م

α ومن ثم يمكن تفسير ذلك إلى أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعة لديهم رؤية ،
مشتركة نحو تطبيق مبادئ إدارة الجودة في جامعة المجمعة مهما اختلفت درجاتهم الوظيفية. 

لتي نصت على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية وعليه يمكن قبول الفرضية السادسة، وا
( في اتجاهات أفراد العينة نحو تطبيق مبادئ إدارة الجودة α≤ 0.05عند مستوى الداللة ) 

 الشاملة في جامعة المجمعة تعزي لمتغير الدرجة العلمية.".
أعضاء هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين القيم التنظيمية لدى  السؤال الخامس:

 هيئة التدريس ودرجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في جامعة المجمعة؟
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لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين مستوى القيم 
( يوضح 72التنظيمية ودرجة مبادئ إدارة الجودة الشاملة في جامعة المجمعة، والجدول رقم )

 ذلك.
 (72جدول رقم )

 .مستوى القيم التنظيمية ودرجة مبادئ إدارة الجودة الشاملة في جامعة المجمعة معامل ارتباط بيرسون بين

إدارة  اإلدارة االرتباط مجال
 العالقات

أنظمة 
 الجودة

مبادئ إدارة 
 الجودة الشاملة

 قيم إدارة اإلدارة.
 **1.272 **1.612 **1.121 **1.227 معامل االرتباط "ر"

 1.111 1.111 1.111 1.111 اإلحصائيةالداللة 

 قيم إدارة المهمة.
 **1.222 **1.212 **1.262 **1.267 معامل االرتباط "ر"
 1.111 1.111 1.111 1.111 الداللة اإلحصائية

 
 قيم إدارة العالقات.

 **1.126 **1.624 **1.216 **1.226 معامل االرتباط "ر"
 1.111 1.111 1.111 1.111 الداللة اإلحصائية

 قيم إدارة البيئة.
 **1.226 **1.272 **1.122 **1.241 معامل االرتباط "ر"
 1.111 1.111 1.111 1.111 الداللة اإلحصائية

 القيم التنظيمية ككل
 **1.222 **1.122 **1.162 **1.262 معامل االرتباط "ر"
 1.111 1.111 1.111 1.111 الداللة اإلحصائية

 α= 1.111** دال إحصائيا عند مستوى داللة  
يتبين من الجدول أعاله وجود عالقة طردية موجبة عند إحصائًيا عند مستوى الداللة 

1.111 =α  ،بين القيم التنظيمية ودرجة تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في جامعة المجمعة
وعليه يمكن القول أن هناك انعكاسات إيجابية للقيم التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس؛ فدرجة 
تطبيق مبادئ الجودة الشاملة بجامعة المجمعة ترتفع بارتفاع درجة ممارسة القيم التنظيمية 

 دريس وتنخفض بانخفاضها.ألعضاء هيئة الت
ويمكن تفسير تلك العالقة االرتباطية القوية بينهما، بأن القيم التنظيمية في الجامعة لها 
دور هام في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وتحقيق فاعلية الجامعة من خالل تحسين 

فراد على القيام أداء العاملين، كما تؤدي إلى إحداث التغيير في الشعور العام  وتشجيع األ
باألعمال المهمة التي يتم تكليفهم بها، بجانب تسهيل عملية االلتزام بروح الفريق والتعاون، 
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أما االرتباط اإليجابي القوي بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة والقيم التنظيمية؛ إلى أن من أهم 
ومبادئ التغيير التي تساهم  مبادئ الجودة الشاملة توفير بيئة أو ثقافة تنظيمية تتبنى مفاهيم

في تأهيل مبادئ الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، فتحقيق مبادئ الجودة الشاملة 
 مرتبطة بشكل كبير بالقيم التنظيمية اإليجابية وقدرتها على تبني ثقافة التطوير والمرونة.

عالقة ذات داللة وعليه يمكن رفض قبول الفرضية السابعة، والتي نصت على "ال توجد 
إحصائية بين القيم التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس ودرجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة 

 الشاملة في جامعة المجمعة".
 توصيات الدراسة:

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحثان بما يلي: 
س، وذلك من زيادة مستوى الوعي بأهمية القيم التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدري -

خالل إجراء العديد من الحلقات والندوات والدورات التدريبية لتوضيح األسس الفلسفية 
 والقيم التنظيمية التي تنطلق منها جامعة المجمعة.

التأكيد على أهمية دور أعضاء هيئة التدريس من خالل قيمهم التنظيمية في تطبيق  -
 مبادئ والجودة وتنفيذ آليات إجرائها.

بمفاهيم التغيير والتطوير والمرونة واالنفتاح والدعم والتشاركية، كمفاهيم  االهتمام -
 أساسية للقيم التنظيمية، وتفعيلها في جامعة المجمعة.

التركيز على األساليب اإليجابية كالتوعية والتحفيز واإلقناع في غرس القيم التنظيمية   -
قابة الشديدة والعقاب، النعكاس اإليجابية، بدل من التركيز على األساليب السلبية كالر 

 ذالك بصورة مباشرة على تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بالجامعة.
االهتمام بميزانية ونفقات الجامعة إليجاد نوع من التوازن بين تنمية وتطوير التكنولوجيا  -

 وتنمية مهارات العاملين واكتساب الخبرات.
ماعي والفكري لعضو هيئة التدريس، إلعداد ضرورة االهتمام بالتوازن النفسي واالجت -

هيئة تعليمية قادرة على أداء الرسالة التنويرية للجامعة تحقيًقا لجودة المنتج التعليمي 
 المتميز.

تبني معايير للجودة الشاملة بالتعليم العالي يكون فيها األساس االسترشادبالقيم  -
 التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

راسات مستقبلية تشتمل على أبعاد ومتغيرات جديدة في جامعات أخرى، للتعمق أجراء د -
 في تناول العالقة بين القيم التنظيمية وتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة.

 

 المراجع:
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 (.1111بوخدير، عمارة .)رسالة تجدد الممارسات التسييرية للمديرين وتحول ثقافة التنظيم ،
 قسنطينة، الجزائر. دكتوراه، جامعة منتوري،

 (التخطيط الستخدام مبادئ إدارة الجودة الشاملة لديمنج"1121أبو العال، ليلى محمد .)"Deming 
-17(، 11)2النفس، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم في كلية التربية بجامعة الطائف، 

221. 
 (.1117قريشي، نجاة.)الة ماجستير، جامعة محمد ، رسالقيم التنظيمية وعالقتها بفاعلية التنظيم

 خضير بسكرة، الجزائر. 
 ( .1117األحمدي، وفاء .)دور القيم الشخصية والتنظيمية في فاعلية رؤساء األقسام م

، رسالة ماجستير كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية بالجامعات الحكومية السعودية
 السعودية.

 ( .أ1121صالح، محمود عبد الحميد  .) ثر القيم التنظيمية على فعالية األداء دراسة تطبيقية على
العاملين بالوظائف الفنية الرقابية في الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية، 

 .17-17(، 1)2، مجلة جامعة الملك سعود للعلوم اإلدارية
 ( أثر القيم الشخصية وال1122أبو عميره، عريب والسعودي، موسى أحمد .) تنظيمية في تحسين

، -دراسة ميدانية–األداء الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة 
 .71-11(، 2)11، مجلة دراسات العلوم التربوية

 ( .1111حمادات، محمد .)قيم العلم وااللتزام الوظيفي لدى المديرين والمعلمين في المدارس ،
 مان ـ األردن.دار الحامد للنشر والتوزيع، ع

 ( .1121الزهراني، عبد هللا أحمد .) نموذج مقترح للتوافق بين القيم الشخصية والقيم التنظيمية
، رسالة دكتوراه كلية التربية، جامعة أم بمؤسسات التعليم العالـي السعودية "دراسة تحليلية"

 القرى، المملكة العربية السعودية.
  (1111زقزوق، خالد جميل .)دئ إدارة الجودة الشاملة لتحسين أداء كلية خدمة تطبيق مبا

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، المجتمع والتعليم المستمر بجامعة أم القرى 
 جامعة أم القرى.

 ( .1111الغامدي، عبد العزيز بن عبد هللا،)القيم التنظيمية إلدارات التربية والتعليم بمنطقة مكة  م
رسالة ماجستير كلية التربية، جامعة أم  ،اس ديف وفرانسيس ودكوكالمكرمة في ضوء مقي

 المملكة العربية السعودية. القرى،
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 ( ( .القيم التنظيمية وأثرها في الممارسات السلوكية لدى طلبة 1121العتيبي، منصور نايف .)
 المجلة التربوية بجامعةجامعة نجران من وجهة نظرهم ووجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، 

 .11-11(، 11)1،-القاهرة–عين شمس 
 ( لسان العرب ، الطبعة الثالثة ، بيروت دار  1111ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم ،)

 صادر. 
 ( أثر تطبيق الشفافية على مستوى المساءلة 1111الطراونة ، تحسين ، والصرايرة ، أكثم ) م

 .11-11( ص2) 1م في إدارة األملالمجلة األردنية اإلدارية في الوزارات األردنية ، 
 ( 1121مسعودة، عجال .)رسالة ماجستير غير القيم التنظيمية وعالقتها بجودة التعليم العالي ،

 منشورة، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة محمود منتوري قسنطينة، الجزائر.
 بجامعة  -التربوية لدى طلبة كلية التربيةبعض العوامل المرتبطة بالقيم ( 1111)  الرشيد،حمد

 211  -21( ص21 ( ،المجلد ) 11،العدد)المجلةالتربويةالكويت، 
 السلوك التنظيمي،دارحافظ للنشر والتوزيع ،جدة المملكة  ( 1421الطجم،عبدهللا،وطلقال سواط )

 العربية السعودية. 
 (أثر القيم التنظيمية 1121عبدالرحيم ، عاطف جابر طه : ) للمديرين على التوافق التنظيمي وقيم

العمل ) دراسة كمية على عدد من المدريين ( ، فلسطين ، مجلة جامعة القدس المفتوحة 
 121، 111العدد الثالث والثالثون ، ص –لألبحاث والدراسات 

 ( تعلم القيم وتعليمها ، دار الميسرة للنشر والتوزيع ، االردن ص1111الجالد ، ماجد ذكى ) 11م  
 -  ( قيم المنظمة وعالقتها بضغوط العمل لدى منسوبي قوة 1122المنديل ، سليمان بن فيحان )

حماية الشخصيات بقوات األمن الخاصة، رساله ماجستير غير منشورة ،  الرياض ، جامعه 
 نايف للعلوم األمنية .

 (العالقة بين القيم التنظيمية1121غيات، بوفلجة محمد وكريم، أمينة برزق .)  ومبادئ إدارة الجودة
الشاملة في المؤسسات الجزائرية: دراسة ميدانية بمؤسستي الورق ومواد التنظيف، مجلة العلوم 

 .111-171(، 21)1التربوية والنفسية، 
 ( مبادئ ونماذج تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي 1117عامر، ربيع عبد الرؤوف .)

-217(، 2)2، دراسات في التعليم الجامعي وضمان الجودة مجلةإيجابياتها ومعوقاتها، 
111. 

 (السلوك التنظيمي، دارصفاء للنشر والتوزيع،عمان،ط1111حمود،خضير كاظم،)1م 
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 ( القيم التنظيمية وعالقتها بكفاءة األداء ، رسالة ماجستير غير ھ٤١٤١الحنيطة،خالدعبدهلل)
 .الرياض :منشورة،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية

  (.إدارة الجودة الشاملة. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.1111كاظم، خضير .)م 
  ( . لسان العرب. بيروت :دار صابر للطباعة  2111ابن منظور، جمال الدين محمد . )م

 .والنشر
 ( دراسة تقويمية لمرحلة رياض األطفال في المعاهد األزهرية النموذجية 1111أبوعاصى ، هشام )

في ضوء معايير الجودة الشاملة ، رساله ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعه 
 األزهر. 

 ( قضايا في اإلدارة التربوية . عمان : دار الشروق للنشر والتوزيع1111بطاح ، أحمد . )م. 
 (إدارة الجودة الشاملة : تطبيقات على القطاع  ) . م٤٩٩١ب نسعيد،خالد بن سعد بن عبدالعزيز

 .مكتبة العبيكان : الرياض . الصحي
 (إدارة الجودة الشاملة في  التعليم العالي بمصر2111البيالوي،حسن حسين. )مؤتمرالتعليم  .م

المنوفية، بالتعاون مع مركز  إعداد جامعة  .العالي في مصر وتحديات القرن الحادي والعشرين
 آيار. 12-11في الفترة من . القادة بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة، جمهورية مصر العربية

 (تخطيط اإلنتاج ومراقبته٤٠٠٤الحسين،محمدبديوي .)دارالمناهج: عمان . م. 
 ( تطبيق إدارة الجودة بأندية الحاسب 2111الزهراني ، محمد صالح .)اآللي في إدارات التربية هـ

والتعليم بمنطقة مكة المكرمة )اإلمكانيات والمعوقات( . رسالة ماجستير ، كلية التربية . 
 جامعة أم القرى ، مكة المكرمة.

 (المدخاللشامل والسريع لفهم وتطبيق إدارةالجودة الشاملة٤٩٩١السقاف،حامدعبدهللا.)الطبعة  . م
 .مكتبة المجتمع : الخبر . األولى

 ( تطوير اإلدارة المدرسية بمدارس وكالة الغوث 1111الصالحي ، نبيل محمد سعيد . )م
بمحافظات غزة في  ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة . رسالة دكتوراه غير منشورة . كلية 

 التربية . جامعة عين شمس ، مصر.
 ( آراءالمعلمين نحوتطبيق معاييرالجودة2111الطس ،  فيصل محمد  .) الشاملة في تدريس مادة  هـ

المكتبة والبحث بالمرحلة الثانوية بمدينة جدة .رسالة ماجستير . كلية التربية. جامعة أم القرى 
 ، مكة المكرمة.

 دار الياروري العلمية : عمان إدارة الجودة الشاملة،م (  .٤٠٠١  ( العزاوي،محمد عبدالوهاب
 .للنشر والتوزيع
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  ( إدارة األقسام األكاديمية في ضوء معايير الجودة الشاملة 2111فاضل ،مها بنت قاسم .)هـ
واالعتماد بجامعتي أم القرى والملك عبد العزيز، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية. 

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
 ( العالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشاملة في ا1121العمري، نبيلة .) لجامعات األردنية

، 1من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، المجلة العربية للدراسات اإلدارية واالقتصادية، ع
11- 221. 

 إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي .) 1111 (.الترتوري،محمد،وجويحان،أغادير –
 .دارالمسيرة :عمان .المكتبات ومراكز المعلومات

 (دارالحامد :عمان .الجودة الشاملة وأنماط القيادة التربوية)م1111الصليبي،محمد. 
 (إدارة الجودة الشاملة)م1117الطائي،حميد،وآخرون - TQM عمان، مؤسسة  . 0111 ،واآليزو

 .الوراق للنشر والتوزيع
 ( معاييرالجودة الشاملة1121طايل، مصطفى )2دارأسامة للنشر والتوزيع،ط :عمان .م. 
 إدارة الجودة في مؤسسات التعليم (. 1121وسي، طواشي وزقاي، دياب)يعقوبي، خليفة وقند

، الملتقى الوطني حول إدارة الجودة الشاملة العالي دراسة حالة جامعة موالي طاهر سعيدة
 وتنمية المؤسسة، امعة موالي الطاهر، الجزائر.

 (تطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسام1117المصري، مروان وليد والحولي .)  بالجامعات
الفلسطينية في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاملة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، 

 الجامعة اإلسالمية بغزة.
 ( دار اليازوري  :عمان .إدارة الجودة الشاملة)م1111الغزاوي،محمد.  
 ( دارالشروق للنشر  :عمان .إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية)م1111عليمات،صالح

 .والتوزيع
  (عمان .إدارة الجودة الشاملة تطبيقات في الصناعة والتعليم)1117مجيد،سوسن،والزيادات،محمد: 

 .دارصفاء
 ( القيم التنظيمية المحفزة لإلبداع اإلداري لدى مديرات مدارس 1121سالم، فوزية عبد الرحمن .)

مجلة دراسات عربية في التربية مكة المكرمة، التعليم الثانوي العام)الحكومي واألهلي( بمدينة 
 .111-112(، 11)2، وعلم النفس

 ( دارالحامد :عمان .اإلدارة المدرسية في ضوء الفكراإلداري المعاصر)م1117المعايطة،عبدالعزيز. 
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 (دار :القاهرة .التعليمي والخدمي :إدارة الجودة الشاملة في المجالين )1121الهوش،أبوبكر –
 .والتوزيعالسحاب للنشر 

 ( 1111الجاف، نظيمة أحمد .) درجة تطبيق مبادئ ديمنج في إدارة الجودة الشاملة على كليات
، رسالة العلوم التربوية بالجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

 ماجستير غير منشورة، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا.
 ( قيم الثقافة التنظيمية السائدة داخل مؤسسات التعليم الثانوي في الجزائر 1121علطي، صوفية .)

-21،117، عمجلة العلوم االجتماعيةدراسة ميدانية استطالعية على مستوى مدينة سطيف، 
111. 

 ( مبادئ إدارة الجودة الشاملة ودورها في تقويم األدا1121بشير، بن عيشى وعمار بن عيشى .) ء
الجزائر دراسة استطالعية من وجهة نظر الهيئة التدريسية، -بجامعة محمد خضير ببسكرة

 .211-212(،21)7، المجلة العربية لضمان جودة التعليم العالي
  (.دارالمناهج  :عمان )2 ج( ..إدارة الجودة الشاملة الفلسفة ومدخل العمل)م 1121ذيدان،سلمان

 .للنشروالتوزيع
  ( أنموذج مقترح إلدارة الجودة الشاملة في جامعة الكويت في ضوء 1111)العتيبي ، نواف

تصورات القيادات وأعضاء هيئة التدريس فيها إلمكانية تطبيقها . رسالة دكتوراه غير منشورة ، 
 جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، عمان ، األردن .
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