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 امللخص:

إدارة الجكدة الشاممة في تعزيز في تعزيز ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر 
المسؤكلية المجتمعّية لدل الجامعات السعكدية مف كجية نظر القادة لدييا مف كجية نظر 

التخصص األكاديمي ، الرتبة ة )ػػػػػػػػػالقادة األكاديمييف فييا ، في ضكء المتغيرات التالي
استخدـ الباحث المنيج الكصفي  األكاديمية ، المركز الكظيفي( . كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة

المسحي التحميمي، كاستخدـ الباحث أداتيف تـ التأكد مف صدقيما كثباتيما؛ األكلى إلدارة 
( فقرة ٖٓ( فقرة، كالثانية لممسؤكلية المجتمعّية كتتككف مف )ٖٓالجكدة الشاممة كتتككف مف )

عات السعكدية بالرياض في ( قائدان أكاديميان بالجام٘ٚٔ.  كقد تككنت عينة الدراسة مف )
، كقد أظيرت نتائج الدراسة بعد ـ ٜٕٔٓ/  ٕٛٔٓي مف العاـ الدراسي الفصؿ الدراسي الثان

أف الجامعات السعكدية تطبؽ إدارة الجكدة الشاممة بدرجة متكسطة  إجراء التحميؿ اإلحصائي
سعكدية تمارس كما بينت النتائج أف الجامعات ال .مف كجية نظر القادة األكاديمييف فييا

المسؤكلّية المجتمعّية بدرجة مرتفعة مف كجية نظر القادة األكاديمييف فييا. كما أظيرت 
( لدرجة تطبيؽ إدارة  ≥ 0.05النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل )

الجكدة الشاممة ُتعزل لمتغيرم )التخصص األكاديمي، كالرتبة األكاديمية(، باستثناء متغير 
 ≤ لمركز الكظيفي. كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل )ا

( لدرجة ممارسة المسؤكلية المجتمعية ُتعزل لمتغيرات الدراسة كما أظيرت النتائج 0.05
( بيف درجة ممارسة أبعاد  ≥ 0.05كجكد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائّية عند مستكل )

كقد خمصت الدراسة إلى العديد مف  الشاممة كمستكل المسؤكلية المجتمعية،إدارة الجكدة 
التكصيات مف أىّميا: ضركرة إيجاد ثقافة تنظيمية تتماشى مع متطمبات إدارة الجكدة الشاممة 
كاالىتماـ بالمسؤكلية المجتمعية مف قبؿ الجامعات السعكدية مف خالؿ الكظيفة الثالثة 

 لمجامعة.
 

، المسؤكلية المجتمعّية ، القادة  إدارة الجكدة الشاممة:  حيةالمفتاالكممات 
 األكاديميكف.
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Abstract: 

The objective of the present study is to identify the role of Total 

Quality Management (TQM) in consolidating social responsibility at 

Saudi universities from the perspective of their academic leaders 

according to the three following variables: academic specialization, 

academic rank and job position. To this end, the analytical -survey- 

descriptive method is used. On the other hand, a couple of tools are 

employed to verify credibility and consistency: one for TQM (30 

paragraphs) and another for social responsibility (30 paragraphs). The 

sample consists of (175) academic leaders at Saudi universities located in 

Riyadh in the second semester of the academic year 2018/2019. Upon 

statistical analysis, the results show that Saudi universities implement 

TQM with a medium degree, according to the academic leaders. It is also 

found that Saudi universities practise social responsibility with a high 

degree, according to the academic leaders. With regard to the 

implementation of TQM by ( ≥ 0.05), there are differences of statistical 

indication, which is attributed to the variables of (academic 

specialization and academic rank) Except for the variable of )job 

position(. Neither is there a difference of statistical indication by ( ≥ 

0.05) for the level of social responsibility practise attributed to the Study 

variables Except for variable of )job position(. It is also found that there 

is a connection of statistical indication by ( ≥ 0.05) between how much 

the TQM dimensions are practised and the level of social responsibility. 

The conclusion makes several recommendations, most important of 

which are: the creation of an organizational culture in line with the TQM; 

more attention by Saudi universities to social responsibility in the 

university third task. 

Keywords: Total Quality Management (TQM), social 

responsibility, academic leaders 
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  الدراشة: مكدمة
حيث  ؛يشيد العصر الذم نعيش فيو جممة مف المتغيرات في كافة مناحي الحياة

أسيـ التقدـ العممي كالتكنكلكجي في زيادة إدراؾ متطمبات التغيير كالتطكير كمكاكبة كؿ 
التعميـ في معظـ دكؿ  صالحأدل إلى اىتماـ كبير في عمميات إالمستجدات الحضارية مما 

الجكدة الشاممة اىتمامان منقطع النظير إلى الحد الذم جعؿ المفكريف يطمقكف  نالتالعالـ ك 
عمى ىذا العصر عصر الجكدة باعتبارىا إحدل الركائز األساسية لنمكذج اإلدارة الحديثة 

، كأصبح المجتمع العالمي ينظر إلى كمحاكلة التكيؼ معياة كالمحمية، لمكاكبة التطكرات الدكلي
ساسية األالجكدة الشاممة كاإلصالح التربكم باعتبارىما كجييف لعممة كاحدة كتعد المرتكزات 

 دارة الجكدة الشاممة ذات أىمية كبيرة في إطار التطبيؽ العممي ليا في مختمؼ المؤسساتإل
 .(ٕٚٓٓ )بدح، كخصكصان مؤسسات التعميـ العالي 

سيـ في عّد الجامعات مف مؤسسات التعميـ العالي الرئيسة في المجتمعات ألنيا تُ كتُ 
تككيف المعرفة كتطكير الميارات الالزمة بيدؼ تكفير الخدمات كرفع أداء ىذه المؤسسات في 
المجتمع، كما أنيا تعمؿ عمى تدريب المكاطنيف ليصبحكا قادة المستقبؿ قادريف عمى صنع 

حيث تعّد ىذه الجامعات المكاف الذم ينمي فيو ىؤالء  ؛كمتخصصيف في مجاالت عدة القرارات
القادة فيميـ لما حكليـ مف تغيرات كتحديات يتكجب عمييـ أخذىا بعيف االعتبار مع تغيير 
القيـ كالمفاىيـ كالممارسات في الجامعات، كما تتغير ممارسات صناع القرار كمع تككيف طبقة 

الميف كما يحممو ىؤالء مف قيـ كممارسات تتشكؿ ثقافة جديدة في جديدة مف أصحاب 
 المجتمع ككؿ . 
ممارسة إلى  تدرؾ الحاجة الماسةأصبحت الجامعات في جميع أنحاء العالـ كلقد 

ك المساىمة سمكؾ مسؤكؿ مجتمعيان، كالفكائد الناجمة عنو. فيدؼ المسؤكلية المجتمعية ى
اىتماـ معظـ دكؿ العالـ يعتمد عمى تطبيؽ إدارة منظمة لذلؾ بات ؛ في التنمية المستدامة

تيدؼ إلى التحسيف كالتطكير المستمريف، كتحقيؽ أعمى المستكيات الممكنة في الممارسات 
كالعمميات كالنتائج كالخدمات في األلفية الثالثة باعتبارىا الركيزة األساسية لنمكذج منظـ 

مية مف خالؿ مسايرة المتغيرات الدكلية كالمحمية مف كجديد، ليتيح ليا مكاكبة المستجدات العال
 (. ٕٙٔٓ) صالح ،  أجؿ التكيُّؼ معيا
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خذت الجكدة بعدان استراتيجيان، كذلؾ بالتخمي عف النماذج أكفي ظؿ ىذه التحكالت 
إدارية حديثة تمكنيا مف البقاء كاالستمرارية كزيادة التقميدية، كاعتماد نماذج كأساليب 

 Total)إدارة الجكدة الشاممة عمى تحقيؽ أىدافيا بكفاءة كفاعمية فظير مفيـك  امقدرتي
Quality Management ) تأخذ نيجان أك الحديثة التي اإلدارية ألنماط اكاعتبر أحد أىـ
أساس إحداث تغييرات إيجابية جذرية لكؿ شيء داخؿ المؤسسة  ىنظامان إداريان شامالن قائمان عم

غييرات الفكر، كالسمكؾ، كالقيـ، كالمعتقدات التنظيمية، كالمفاىيـ اإلدارية، بحيث تشمؿ تمؾ الت
كىذا المفيكـ لو أثر .  نظمان؛ لمكصكؿ إلى أعمى جكدة في المخرجاتك كنمط القيادة اإلدارية، 

ىذه  تؽقعة عمى عات الكاجباالكا أىـف مالمجتمعّية؛ إذ ُتعد إيجابي في تعزيز المسؤكلية 
تطكير في ت سساالمؤه ذىف مالتزاـ مستمر فيي المنظمات كمنيا مؤسسات التعميـ العالي، 

المستكل التعميمي كالثقافي كاالقتصادم كاالجتماعي ألفراد المجتمع كتحسينو مف خالؿ تكافر 
فالجامعات في تعزيز عالقة ىذه المؤسسة بالمجتمع. الخدمات المتنكعة التي تسيـ 

 المقدرة عمى التكيؼ كاإلبداع كالتعمـ معيان كفؽ منظكر الجكدة الشاممة لياالمسؤكلة مجت
ات دعمى مكاجية مستجاليـك األقدر ىي ك كالتنمية المستدامة لخدمة المجتمع كقضاياه، 

 . (ٕٚٔٓ، الرقب) العصر كظركفو
الذم النظاـ اإلدارم إف إدارة الجكدة الشاممة ىي  :القكؿكفي ضكء ما سبؽ يمكف 

إذ تؤدم إلى  ؛سؤكلية المجتمعية قيمة اجتماعية كبيرة لدل مؤسسات التعميـ العاليلمم يجعؿ
سيـ في خمؽ ثقافة جديدة كتباشر في نشر ثقافة تغيير القيـ كالممارسات في المجتمع كتُ 

االستدامة كالتنمية. كمف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضكء عمى دكر إدارة الجكدة 
 الشاممة في تعزيز المسؤكلية المجتمعية لمجامعات السعكدية. 

 معهلة الدراشة : 
 المجتمعات فكريان  رقيعمييا المرتكزات األساسية التي يقـك أحد الجامعي التعميـ يعتبر 

خالؿ التزاـ التعميـ الجامعي بالمسؤكلية ضمف  تأتي مف المجتمعية، كالمسؤكلية كأخالقيان 
 دعـ التنمية المستدامة كمساندتياأكلكيات التخطيط االستراتيجي، كتكفير اإلدارة العميا تجاه 
 .لممجتمع بأبعادىا الثالثة: االقتصادية، كاالجتماعية، كالبيئية

ؤسسات التعميـ الجامعي يتمثؿ في الرسالة العممية لم الرغـ مف أف الدكر الرئيس كعمى
فرضت عمى ىذه المؤسسات مسؤكليات  : إال أف تحديات العصر كمتغيراتو، المعرفية
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 جكانب مختمفة مف الحياة اليكمية، كعمى رأسيا نظاـ جكدة المسؤكلية كمتطمبات تطاؿ
، بدكرىا  كخدمتو، كالقياـفي تنمية المجتمع كالمستمر لمباشر كاكالفعؿ الحقيقي المجتمعية 

ما يشيده مف  كباعتبار أف التغييرات في المجتمع متكاصمة كمتجددة مع كمؤسسة اجتماعية.
بد أف ـ، فإنو العمى خصائص األفراد كاتجاىاتيـ كسمككياتي تطكر تكنكلكجي، كانعكاس ذلؾ

الفعمي  ة كالمجتمع، كمف خالؿ تطكير الكاقعتتطكر صيغ المشاركة بيف الجامعك تتجدد 
  (.ٕٓٔٓ)البسيكني،  كاستحداثو مما يمبي احتياجات المجتمع كتطمعاتو

لؾ في ذبنكعية التعميـ، كك عنيةمكالجامعات كمؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي 
كفاعالن في  كمنتجان  قيادة المجتمع؛ ليصبح شريكان ل عد كسيمة أساسيةالذم يُ مي البحث العم

 جكدتيا.  ، كتحقيؽالمجتمعيةالحضارة اإلنسانية، كال يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ تعزيز المسؤكلية 
لمجامعات الفمسطينية كتأييدنا لما سبؽ، فقد أكصى مؤتمر المسؤكلية المجتمعية 

بزيادة تأثير دكر الجامعات في مجاؿ  ـ،ٕٔٔٓ/ٜ/ٕٙفي الفترة: المنعقد في مدينة نابمس، 
 ا، كتحسيف نكعية التعميـ كالبحث العممي بالجامعاتتيكضماف جكد تمعيةجالممسؤكلية ال

كمككف رئيس  المجتمعيةلمكاكبة التطكرات بالمجتمع المحمي، كضركرة كضع خطة لممسؤكلية 
ير يد معاػػػػػػػػػػػػػػفي الجامعات، كأف يككف ذلؾ أح مف مككنات الخطة االستراتيجية المعمف عنيا

 (.ٕٙٔٓ)أحاندك ،  ليا، مما يؤدم إلى تحقيؽ جكدتيا التقييـ
ىػ(، ٖٗٗٔ)كالمنعقد بالرياض عاـ  عمى تكصية المؤتمر الدكلي لمتعميـ العالي كبناءن 

كالذم أكد عمى دكر الجامعات في تحقيؽ المسؤكلية المجتمعية مف خالؿ التدريس كالتعميـ 
؛ لذا يةبيئية، كاألنشطة كالبرامج األكاديم، كاالستدامة اللبحث العممي كالشراكة المجتمعّيةكا

فإف مراجعة البرامج كالخطط الجامعية كمخرجاتيا تشكؿ أساس عممية التطكير كالتقدـ نحك 
األفضؿ في ضكء المتغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالتنمكية التي تشيدىا المممكة )الثبيتي، 

ٕٓٔ٘ .) 
إدارة عميـ العالي كخصكصان في مجاؿ كفي ضكء التطكرات التي تشيدىا مؤسسات الت

حداث  ةمطالب الجامعات السعكديةالمسؤكلية المجتمعية؛ فإف الجكدة الشاممة ك  بدكر فاعؿ كا 
بيا، كذلؾ ضمف  المسؤكلية المجتمعّية كاإللتزاـ كتعزيز كتطبيؽالجكدة نقمة نكعية في تحقيؽ 

التخطيط االستراتيجي ليا، كأف تسيـ في التنمية المستدامة لممجتمع مف خالؿ ما تقدمو مف 
 برامج كأبحاث عممية كاستشارات كدكرات كمؤتمرات.
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جاءت الدراسة الحالية لتمّبي حاجة ميّمة في الكصكؿ إلى النتائج كفي ضكء ما سبؽ 
ـّ التعّرؼ إلى  تعزيز الجامعات السعكدية لممسؤكلية رة الجكدة الشاممة دكر إداالعممية، كمف ث

إدارة إذ إف نمط  ؛تفعيؿ ىذا الجانب الميـ الذم تناكلتو الدراسة لدييا؟ بيدؼالمجتمعية 
القضايا المطركحة  المجتمعية مفكدكرىا في تعزيز المسؤكلية  الشاممة لمجامعاتالجكدة 

 في الجامعات كبنائيا. اإلدارةقية ألنماط اليـك عالميان، فالحاجة قائمة إلى نيضة حقي
دكر إدارة ما  التالي:الرئيس كء السؤاؿ كعميو يمكف تحديد مشكمة الدراسة في ض

  لدييا؟سؤكلية المجتمعية الجامعات السعكدية لممالجكدة الشاممة في تعزيز 
   الدراشة:أهنية 

إدارة دكر مكضكع قؿَّ تناكلو مف قبؿ كىك مف أىمية تناكليا لىذه الدراسة تبرز أىمية 
ا ، كأىمية ىذالجامعات السعكديةفي تعزيز المسؤكلية المجتمعّية لدل  الجكدة الشاممة

الحديثة كأثر تطبيقو في المنظمات عمى اختالفيا، كما يحققو  اإلدارةالمكضكع كنمط مف أنماط 
ليا مف تميز في األداء كقدرة عمى المنافسة كالبقاء في مكاجية التغيرات السريعة في البيئات 

كتكمف أىميتيا في أنيا تتناكؿ الكظيفة الثالثة لمجامعة ) المسؤكلية المجتمعية (  المحيطة.
 كىك ما يجعؿ المكضكع يتسـ بالحداثة. ة في ضكء إدارة الجكدة الشامم

كما يمكف االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة الحالية كتكظيفيا في الجامعات في المممكة 
مما ينعكس  ،الجامعات السعكديةالمسؤكلية المجتمعية لدل عزيز العربية السعكدية في ت

أنيا  كمف أىميتيا أيضان  قيؽ أىدافيا المنشكدة .إيجابان عمى مؤسسات التعميـ العالي بتح
دكر إدارة الجكدة الشاممة في تعزيز المسؤكلية تساعد صناع القرار في التعرؼ عمى 

إذا ما  احتاج إلى ذلؾ أك تعزيزىت تإذا ما كان اكتصكيبيالمجتمعية لدل الجامعات السعكدية 
كما كيستفاد مف نتائج ىذه الدراسة في تفعيؿ معايير الجكدة في مؤسسات  إيجابيةن. تكان

 التعميـ العالي في خدمة المجتمع كتعزيز المسؤكلية المجتمعية 
 إدارة الجكدة الشاممةكما كتعد ىذه الدراسة استكماالن لمجيكد العممية المبذكلة في مجاؿ 

، إذ مف الجدير بالذكر أف ىذه العاليخصكصان في مؤسسات التعميـ  كالمسؤكلية المجتمعّية
قد تككف األكلى مف نكعيا في محاكلة سبر غكر ىذا  –الباحث  اطالعكفي حدكد  –الدراسة 

ي لمعالجة النقص في ىذا لذا فيي تأت؛ السعكدم تحديدان المكضكع في بيئة التعميـ العالي 
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المجاؿ، كأف النتائج التي سيتـ التكصؿ ليا مؤمؿ أف تحقؽ الفائدة لمجامعات كلممنظمات 
 األخرل كلمباحثيف في ىذا المجاؿ. 

    :وأشئلتوا الدراشة هدف

عمى دكر إدارة الجكدة الشاممة في تعزيز المسؤكلية ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 
  اآلتية:اإلجابة عف األسئمة  كذلؾ مف خالؿ السعكدية؟المجتمعية لدل الجامعات 

درجة تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة في الجامعات السعكدية بأبعادىا المختمفة  ما-ٔس
 مف كجية نظر القادة األكاديمييف فييا؟ 

المختمفة مف  المجتمعية بأبعادىادرجة ممارسة الجامعات السعكدية لممسؤكلية  ما-ٕس
 كجية نظر القادة األكاديمييف فييا؟

تختمؼ درجة تطبيؽ الجامعات السعكدية ألبعاد إدارة الجكدة الشاممة كالمسؤكلية  ىؿ-ٖس
المجتمعية مف كجية نظر القادة األكاديمييف فييا باختالؼ التخصص األكاديمي 

 اإلنساني(؟-العممي-الصحي)
السعكدية ألبعاد إدارة الجكدة الشاممة كالمسؤكلية تختمؼ درجة تطبيؽ الجامعات  ىؿ-ٗس 

المجتمعية مف كجية نظر القادة األكاديمييف فييا باختالؼ باختالؼ الرتبة األكاديمية 
 (؟مساعد أستاذ-مشارؾ أستاذ-أستاذ)

تختمؼ درجة تطبيؽ الجامعات السعكدية ألبعاد إدارة الجكدة الشاممة كالمسؤكلية  ىؿ-٘س 
جية نظر القادة األكاديمييف فييا باختالؼ باختالؼ المركز الكظيفي المجتمعية مف ك 

 (؟قسـ رئيس-ككيؿ-عميد)
العالقة االرتباطية بيف درجة تطبيؽ الجامعات السعكدية إلدارة الجكدة الشاممة  ما-ٙس

 فييا؟كالمسؤكلية المجتمعّية مف كجية نظرالقادة األكاديمييف 
جامعات السعكدية ألبعاد إدارة الجكدة الشاممة مف ىؿ يمكف التنبؤ بدرجة تطبيؽ ال -ٚس

 أبعاد المسؤكلية المجتمعية مف كجية نظر القادة األكاديمييف فييا؟
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  الدراشة:حدود 
 اآلتية:يمكف تعميـ نتائج الدراسة الحالية في ضكء المحددات 

دكر إدارة الجكدة الشاممة في تعزيز تتحدد مكضكعات الدراسة الحالية في  احلدود املوضوعية :
 إدارة الجكدة الشاممةالتي تتحدد في مجاالت المجتمعية لدل الجامعات السعكدية المسؤكلية 

 تنمية، التعميمية كاألكاديمية التزاـ اإلدارة العميا، العممية، التييئة كالثقافة التنظيمية)في
( كتتحدد مجاالت دمة المجتمع، تقييـ األداءػػػػػػػػػػػػكتطكير العامميف، اتخاذ القرارات كخ

 اإلدارةالذاتية المسؤكلة، ك  اإلدارةاألكاديمية المسؤكلة، ك دارة ي )اإلة المجتمعية فػػػػػالمسؤكلي
 (.البيئية المسؤكلة اإلدارةكاإلدارة اإلقتصادية المسؤكلة، ك ، االجتماعية المسؤكلة

القادة األكاديمييف بالجامعات السعكدية ة عمى ػػػػػػالدراسار مجتمع ػػػػاقتص : ةــــالبعري وداحلد
   .الرسمية بمدينة الرياض

 ة.ػػػالمممكة العربية السعكدي -الجامعات السعكدية الرسمية بمدينة الرياض : ةــاملهاىي وداحلد
 ـ  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ الجامعيالعاـ مف  الثانيي الفصػػػؿ الدراسػ السماىيــــة: وداحلد
   كثبات.ا مف مؤشرات صدؽ مالدراسة كما تحقؽ لي تيأدا اإلجرائية: وداحلد

 :أمنوذج الدراشة 

( أنمكذج الدراسػػة كيتضح فيو مجمكعة مف المتغيرات المككنة ٔيكّضح الشكؿ )
لمدراسة، كالتي تعطي بحيث تصكران عف مجمكعة مف عالقات االرتباط كالتأثير بيف متغيرات 

  كرة كمية .الدراسة، التي ستككف في ص
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 التابع ملتغير ا

 (ٔشكؿ )
 

 انموذج الدراسة والعالقات االرتباطية بين المتغيرات
 
 
 

  
 
 
 
 

 مصطلخات الدراشة: 

 :  (Total Quality Managementالعاملة )إدارة اجلودة 

إدارية عصرية  فمسفة نيا "عمميةأتعرؼ إدارة الجكدة الشاممة اصطالحان ب العاملة:إدارة اجلودة 
عمى عدد مف القيـ كالمعتقدات التنظيمية كالمفاىيـ اإلدارية الحديثة المكجية كالتي ترتكز 

يستند إلييا في المزج بيف الكسائؿ اإلدارية األساسية كالجيكد االبتكارية كبيف الميارات الفنية 
، )صالح المتخصصة مف أجؿ االرتقاء بمستكل األداء كالتحسيف كالتطكير المستمريف

ٕٓٔٙ ،ٙٓ)  
كخمؽ  ،التحسيف المستمرعمى  السعكديةالجامعات  قدرةفُتَعرؼ بأنيا  :ما إجرائيان أ

لتي كاتتضافر فييا جيكد العامميف بشكؿ متميز لتحقيؽ التكقعات، ثقافة متميزة في األداء 
 أىداؼ لتحقيؽ الغرض اذلي الباحث أعده الذم سلمقيااباستخداـ  قياسيا يتـ سكؼ
العممية ، التزاـ اإلدارة العميا، كالثقافة التنظيمية )التييئة أبعاد كىي ستة، اعتمادان عمى الدراسة

 .األداء(تنمية كتطكير العامميف، اتخاذ القرارات كخدمة المجتمع، تقييـ ، التعميمية كاألكاديمية
  

 املتغير املستقل

 إدارة الجودة الشاملة 

التهيئة والثقافة 

 التزام إلادازة العليا

العملية التعليمية 

 ثنمية وثطويس العاملين 

القسازات وخدمة  اثخاذ

 ثقييم ألاداء

التخصص 

 ألاكاديمي 

 الرتبة ألاكاديميـة 

املسؤولية 

 ألاكاديميـةإلادازة 
 

ـــة  إلادازة ــــ الراثيــــ

الاجتماعية  إلادازة

 

ــــة  إلادازة ــــ البيئيـــ

 الاقتصاديةإلادازة 
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 : (Social Responsibility) املصؤولية اجملتنعّية
بأنيا اإللتزاـ المستمر المسؤكلية المجتمعّية  (ٜٕٓٓمجمس األعماؿ العالمي ) عرَّؼ

بالعمؿ كالتصرؼ بشكؿ أخالقي بما يسيـ في التنمية االقتصادية كيحسف حياة القكة العاممة 
 . سكاف المحمييف كالمجتمع بشكؿ عاـكأسرىـ باالضافة إلى ال

المسؤكلية االجتماعية بأنيا ثقافة اإللتزاـ  (ٖٔ، ٜٕٓٓ)كقد عرؼ الحمكرم 
كتكفير الدعـ كالمساندة التامة  لممؤسسة،سؤكلية ضمف أكلكيات التخطيط االستراتيجي بالم

(عمى أنيا التزاـ الجامعة تجاه ٕٚ، ٕٚٔٓكعرفيا حماد كاآلغا )تجاه التنمية المستدامة. 
احتياجات المجتمع الذم تعمؿ فيو مف أجؿ خمؽ تنمية مستدامة كأفراد مؤثريف في جميع 

 المستكيات عمى الصعيد المحمي كاإلقميمي كالدكلي . 
فتعرؼ المسؤكلية المجتمعية بأنيا القدرة عمى أداء األفعاؿ كالكاجبات أما إجرائيان: 

مف خالؿ الخطط كالبرامج كاألنشطة المرتبطة الجامعات السعكديةبيا  ضطمعتكاألدكار التي 
 سلمقياا اـدباستخ قياسيا ميت ؼولتي سكا ،بالمجتمع كمؤسساتو المختمفة ذات العالقة

التي  الخمسة، اعتمادان عمى األبعاد الدراسة أىداؼ لتحقيؽ الغرض اذلي الباحث قدعأ مذلا
الذاتية المسؤكلة، اإلدارة األكاديمية المسؤكلة، اإلدارة االجتماعية  طكرىا الباحث كىي )اإلداة

 البيئية المسؤكلة(. ةالمسؤكلة، اإلدار اإلدارة اإلقتصادية المسؤكلة، 
 : (Academic Leaders) الكادة األنادمييون

النجاح كالتأثير في  بأنيـ أكلئؾ الذيف يصنعكف اصطالحان: يعرؼ القادة األكاديميكف
 .بيئة العمؿ األكاديمي الجامعي

لقادة األكاديميكف بأنيـ العمداء كالككالء كرؤساء األقساـ ايعرؼ فأما إجرائيان: 
ممف يمتمككف التأثير في بيئة العمؿ األكاديمي مف خالؿ  بالجامعات السعكديةاألكاديمية 

باحث ليذا الغرض لتحقيؽ أىداؼ االستجابة عمى أداتي القياس التي أعدىا كطكرىا ال
  الدراسة.
  اليظري:اإلطار 

 مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة مف أىـ المكجات التي يعد العاملة:إدارة اجلودة : أواًل
 كاألكاديمييف،كالمديريف كالممارسيف كالباحثيف القادة استحكذت عمى اىتماـ كبير مف قبؿ 

كيرتبط ىذا المفيكـ  الحالية،بكصفيا إحدل المفاىيـ اإلدارية السائدة كالمرغكبة في الفترة 
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بالجكدة ذاتيا كالتي تدؿ عمى مجمؿ السمات كالخصائص التي تتعمؽ بالخدمة كفاء 
  (.Blackmur,2004الحتياجات المستفيديف الظاىرة كالكاممة )

ىات الحديثة في اإلدارة، كتقـك فمسفتو عمى كيعد مدخؿ إدارة الجكدة الشاممة مف االتجا
أف تتبناىا مف أجؿ الكصكؿ إلى أفضؿ أداء ممكف، فيي  مجمكعة مف المبادئ التي يمكف

مشاركة العنصر البشرم  فمسفة إدارية كمدخؿ استراتيجي ككسيمة إلدارة التغيير مف خالؿ
 .بتحريؾ قدراتيـ بيدؼ التحسيف المستمر

مجمكعة مف المبادئ كالكسائؿ الفنية التي تؤدم إلى التحسيف  بأنيا:تعرؼ الجكدة ك 
المستمر لألداء عمى كافة مستكيات العمميات كالكظائؼ كالمخرجات عف طريؽ استخداـ 
المكارد البشرية كالمادية المتاحة لمكاجية احتياجات المستفيديف كالعمؿ عمى تحقيؽ الرضا 

جكدة الشاممة تعبر عف إجراءات تعكس ثقافة في حيف أف إدارة ال (ٖٗ، ٕٚٓٓ)السامرائي، 
ذلؾ مف خالؿ التحسيف المستمر، كاإلبداع في ك تعزز مفيكـ االلتزاـ الكامؿ تجاه رضا العميؿ، 

ل أنيا فمسفة إدارية ير ( فٕٔٓٓ(، أما الخطيب ) ٕٙٓٓكافة مناحي العمؿ )محفكظ، 
ة التي يُستند إلييا بالمزج بيف عصرية ترتكز عمى عدد مف المفاىيـ اإلدارية اّلحديثة المكجي

الكسائؿ اإلدارية األساسية كالجيكد االبتكارية، كالميارات الفنية المتخصصة، بيدؼ االرتقاء 
في حيف تشير إدارة الجكدة الشاممة في ،  بمستكل األداء، كالتحسيف كالتطكير المستمريف

جممة الجيكد المبذكلة مف قبؿ العامميف في المجاؿ التربكم لرفع مستكل الخريج  ىالتعميـ إل
بما يتناسب مع متطمبات المجتمع، كبما تستمزمو ىذه الجيكد مف تطبيؽ مجمكعة مف 
المعايير كالمكاصفات التعميمية الالزمة لرفع مستكل الطالب مف خالؿ تضافر جيكد كؿ 

( ٕٕٓٓ(، أما السعكد ) ٜٕٓٓ)العبادم كالطائي كاألسدم، العامميف في المؤسسة التعميمية 
فيرل أنيا تتمثؿ بقدرة الجامعة عمى تقديـ خدمة لممجتمع بمستكل عاؿ مف الجكدة، في حيف 

بأنيا مجمؿ السمات كالخصائص التي تتعمؽ بالخدمة  (ٕٛٓٓعبر عنيا مجيد كزيادات ) 
 تفي باحتياجات الطمبة. فأالتعميمية التي تستطيع 

أف الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي ترتكز  (ٕٙٔٓكيرل مشناف كيحياكم )
عمى مجمكعة مف المبادئ المتكاممة كالمترابطة التي تمكف المؤسسة مف الكصكؿ إلى أىدافيا 

 :في حالة تبنييا، كالتي تتمثؿ في
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في تعزيز تطبيقات إدارة  ميمان إف الثقافة التنظيمية تمعب دكران   التويئة والجكافة التيظينية: -
كدكر اإلدارة ىك تعزيز الثقافة المناسبة التي  الجكدة الشاممة في جميع كحدات المؤسسة،

تنسجـ مع أىداؼ إدارة الجكدة الشاممة كتكجيياتيا؛ حيث إف تميز المؤسسة التعميمية يعتمد 
كيتعممكنيا؛ كالتي تحدد بصكرة أساسية عمى ثقافة أفرادىا مف خالؿ األساليب التي تعممكىا 

 .) ٕٚٓٓكيؼ يفكركف ككيؼ يشعركف ككيؼ يتصرفكف )بدح، أحمد، 
إف نجاح تطبيؽ مدخؿ إدارة الجكدة الشاممة يعتمد عمى دعـ اإلدارة  التساو اإلدارة العليا: -

العميا كالتزاميا كقناعتيا في كؿ عمميات المؤسسة كأنشطتيا ككحداتيا، كما ينبغي أف تمتمؾ 
اإلدارة الجامعية صفات قيادية تجعميا قادرة عمى التأثير في األكاديمييف كاإلدارييف كخمؽ 

 .الرغبة لدييـ لتحقيؽ أىداؼ مؤسسة التعميـ العالي
كيتطمب ذلؾ تحسيف ميارات أعضاء ىيئة التدريس كاالرتقاء  األنادميية:والعنلية التعلينية  -

حداث  التغييرات في طرائؽ التدريس كالتطكير لممناىج كأساليب بمستكل أدائيـ األكاديمي كا 
يجاد المداخؿ إلحداث التطكير في مجاؿ التخطيط المستمر  التقكيـ كالقياس كالتدريب ، كا 

كالتنظيـ كاتخاذ القرارات كالرقابة كالتقكيـ كغيرىا مف اإلجراءات التي تضمف لمجامعات التميز 
 أكاديميان. 

إف ىدؼ التحسيف ىك إدخاؿ التحسينات الالزمة   )التخصني املصتنر(:تينية وتطوير العاملني -
كالمستمرة عمى ىذه العممية في ضكء البيانات المتجددة كتغير حاجات الطمبة كاألساتذة 
كاحتياجات األسكاؽ كالمجتمع، كيرتكز عمى بناء قدرات اتصاؿ فعالة مع المستفيديف، كيعد 

 (ٕٗٓٓ، عميماتة عمى المدل البعيد )لتحسيف الجكد ىذا عنصران أساسيان 
التأكيػد عمػى المشػاركة إف إشراؾ العامميف في اتخاذ القػرارات ك  :اختاذ الكرارات وخدمة اجملتنع -

الفعالة كالمنصفة لجميػع العػامميف كالمشػاركيف بػالتعميـ مػف القاعػدة إلػى القمػة دكف تفرقػة كػؿ 
حسػػب مكقعػػو، كبػػنفس األىميػػة سػػيؤدم إلػػى انػػدماجيـ الكامػػؿ فػػي العمػػؿ؛ كبالتػػالي يسػػمح 

جميػػع  باسػػتخداـ كػػؿ قػػدراتيـ كطاقػػاتيـ الكامنػػة لمصػػمحة المؤسسػػة التعميميػػة، كتعػػد مشػػاركة
مػف أىػـ الجكانػب التػي يػتـ التركيػز عمييػا ضػمف اسػتراتيجية الجػكدة  خدمة المجتمعاألفراد في 
 (.ٖٕٓٓإذ تساعد عمى زيادة الكالء كاالنتماء إلى المؤسسة )سماللي،  ؛الشاممة
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نجاز الفرد في العمؿ بصكرة منتظمة كمستمرة، كتكقعات ىك قياس كتقدير إ تكييه األداء: -
كتيدؼ برامج تقييـ األداء بشكؿ عاـ إلى تحسيف مستكل  كتطكيره في المستقبؿ،تنميتو 

 كالضعؼ.اإلنجاز لدل الفرد، كتحديد نقاط القكة 
 : إدارة اجلامعات واجلودة العاملة

أدت التغيرات المتسارعة في كسائؿ االتصاؿ كتقنياتو كما أفرزتو العكلمة مف 
المعرفة نشكء مطالب ممحة أماـ الجامعات يتقدميا تحديات كظيكر ما يعرؼ باقتصاديات 

تجكيد عمميتي التعميـ كالتعمـ كما يتصؿ بيا مف إجراءات تحسيف ميارات أعضاء ىيئة 
حداث التغييرات في طرائؽ التدريس كالتطكير  التدريس كاالرتقاء بمستكل أدائيـ األكاديمي كا 

يجا المداخؿ إلحداث التطكير في مجاؿ  دلممناىج كأساليب التقكيـ كالقياس كالتدريب ، كا 
التخطيط المستمر كالتنظيـ كاتخاذ القرارات كالرقابة كالتقكيـ كغيرىا مف اإلجراءات التي تضمف 

كاجيت منظمات األعماؿ مف تحديات ، فإّف مؤسسات التعميـ ، مثمما لمجامعات التميز 
تماد فمسفة إدارة الجكدة تستدعي اعالمتشابكة التي التحديات مف الجامعي تكاجو العديد 

الشاممة كيقؼ كراء االىتماـ المتزايد لتطبيؽ الجكدة الشاممة في الجامعات عدة مبررات 
 (: ٕٗٓٓ القيسي،لالىتماـ بيا في التعميـ الجامعي كىي )

 : التعليه اجلامعي بوصفى ىتاج قوة إىصاىية عالية اجلودة. 1
نيا عممية إشباع احتياجات سوق العمل وفق ىذه الرؤية ينظر لمتعميم الجامعي عمى أ

بقوى بشرية يتوقع أن تكون منتجة ، وذات قيمة نفعية في االقتصاد والتنمية ، وتصبح الجودة 
 .ىنا بمثابة قدرة مخرجات الجامعة عمى اإليفاء بمتطمبات خطط التنمية االقتصادية

 : . التعليه اجلامعي بوصفى تدريبًا على البخح العلني2

تشكل ميام التعميم الجامعي عن طريق المجتمع األكاديمي الذي يتم إعداده إعدادًا 
كسابو ميارات البحث  وفق ىذه الرؤية يتم قياس الجودة اعتمادًا عمى جودة  العممي،عاليًا وا 

والقدرة عمى  العممية،وعمى القدرة في االكتشاف والتحميل لموقائع  الطمبة،األبحاث التي ينجزىا 
يجاد الحمول ليمعالج  ا.ة المشاكل وا 
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 :احلياة. التعليه اجلامعي بوصفى مصالة توشيع فرص 3

يعتبر التعميم الجامعي وفق ىذا التصور وسيمة لمتطور االجتماعي لو القدرة عمى 
، ويتمتعوا بمزايا اء المؤسسات االجتماعية المختمفةعرض الفرص لمجميع لكي يساىموا في بن

  .المجتمع المتصور
، فإّن العقدين األخيرين من القرن العشرين شيد حركة وأّيًا تكن المبررات :ويمكن القول

، ولما تحققو من فوائد جراء مادًا عمى معايير الجودة الشاممةلتجويد فعالياتيا اعت حثيثة لمجامعات
نتيجة ضبط النظام اإلداري في الجامعة وتطويرىا :  ومنيا تطبيقيا في مؤسسات التعمم الجامعي

ضبط شكاوى الطمبة وأولياء أمورىم ، واإلقالل ، و  وضوح األدوار وتحديد المسؤوليات لمجميع
تييئة جو مناسب من المفاىيم والتعاون اإلنساني السميم بين ، و  منيا ووضع الحمول المناسبة ليا

المحمي  تطبيق الجودة الشاممة بمنح الجامعة االحترام والتقدير ، وجميع العاممين بالجامعة
التأكيد عمى أىمية الوقاية من األخطاء قبل وقوعيا ، وىذا يوفر وقتًا ،  واالعتراف العالمي

تمكين اإلدارة الجامعيةمن تحميل المشاكل بالطرق العممية ومااًل لمجامعة والعاممين فييا ، وجيدًا 
ط والتكامل بين التراب، و الصحيحة والتعامل معيا من خالل اإلجراءات التصحيحية والوقائية 

شراكيم في تقديم االقتراحات وحل تجميع اإلداريين واألسا ذة في الجامعة والعمل بروح الفريق وا 
ناتيا اليادفة في تحسبن االستخدام األمثل لمطاقات البشرية ، وتطوير امكاالمشكالت، وكذلك 

العاممين في الجامعة، من تحسين أداء م الجامعي ومخرجاتو بسوق العمل ، ربط التعمياألداء، و 
، حمود) دىم بالمشاركة في اتخاذ القراراتخالل رفع الروح المعنوية ليم ، وخمق اإلحساس عن

 .(2002، عموان، )(2002
ىناك قناعة في األوساط االجتماعية واألكاديمية في الوطن ( أن 2002يرى صالح )و 

أن غالبية الجامعات العربية تعاني من العربي مؤداىا أن إدارة الجامعات تفتقر إلى الكفاءة، و 
انعدام االستقالل الذاتي وضخامة األنظمة والتعميمات وغموضيا وتناقضيا، وتعدد المستويات أو 
الحمقات اإلدارية واليرمية في كتابة التقارير والضبط، فالقرارات تُتخذ عمى أعمى مستوى في قمة 

ىمال دور القيادات اإلدارية الوسطى والتنفيذية، األمر الذي ترتب عميو عجز في  اليرم اإلداري وا 
اإلداريين المقتدرين، وسيادة نمط إداري معروف باسم إدارة الطوارئ واألزمات. ومعظم طاقات 
الجامعات تصرف عمى األمور الروتينية وال توجد أية سيطرة إدارية عمى أداء العاممين من 
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داريين، وبالتالي معرفة مستوى ى ذا األداء، وغالبًا ما تستخدم أساليب مراوغة وتأخير أكاديميين وا 
  (. 2002، مصطفى)والتغيير لمقاومة اإلصالح 

رضية معينة في البنى التنظيمية واإلدارية أإن تطبيق إدارة الجودة الشاممة يتطمب  
إذ  ؛واالجتماعية كافة داخل المنظمة وخارجيا، بحيث توفر المناخ المناسب إلمكانية التطبيق

، فال بد من توفر القناعة التامة ؟!كيف يمكن أن ينجح تطبيق مفيوم إداري تجيل اإلدارة أىميتو
ىمية ىذا المفيوم وجعل الجودة في مقدمة استراتيجيات اإلدارة العميا والعمل ألدى اإلدارة العميا ب

رىم المتألقة، عمى نشر ىذه القناعة. كما تتطمب التخطيط لتوجيو األفراد باتجاه تحقيق بصائ
حرزت تقدمًا ضمن مفيوم إدارة الجودة الشاممة دون قيادة أوليس ىناك من جامعة أو مؤسسة 

ذات قدرة إدارية عالية فإذا أريد إلدارة الجودة الشاممة أن التخطيط لتوجيو األفراد باتجاه تحقيق 
م الجودة إدارة بصائرىم المتألقة، وليس ىناك من جامعة أو مؤسسة أحرزت تقدمًا ضمن مفيو 

الشاممة دون قيادة ذات قدرة إدارية عالية فإذا أريد إلدارة الجودة الشاممة أن تمقى النجاح في 
نطاق الحرم الجامعي فيتعين عمى رؤساء المؤسسات التعميمية أال يتشبثوا بإمكانية تطبيقيا 

مية إدارة تنفيذ ب، بل ينبغي عمييم أيضًا أن يعمموا عمى إعداد عمحسومعناىا االصطالحي ف
 ،)حسنين ، (2002)الخطيب،  بحيث تكون مالئمة لبيئة أكاديمية بارعاً  الجودة الشاممة إعداداً 

2002 .)  
كما يتطمب البدء بتطبيق إدارة الجودة الشاممة توفر قاعدة لمبيانات تشمل معمومات  

دقيقة شاممة لواقع المنظمة، والخدمات التي تقدميا، ومن المستفيدين منيا، وصعوبات إنجاز 
العمميات بشكل دقيق بما يضمن تقييم واقع المنظمة وتحديد المشكالت القائمة والمتوقعة 

تمر عممية تطبيق إدارة الجودة حيث  تدفع المنظمة إلى تبني ىذا المفيوم.  واألسباب التي
الشاممة مراحل بخمس أساسية تبدأ بمرحمة اقتناع وتبني اإلدارة لفمسفة إدارة الجودة الشاممة، وفي 

رغبتيا في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاممة، ومن ىذا المنطمق المؤسسة المرحمة تقرر إدارة ىذه 
وأىميتو عن مفيوم النظام كبار المديرين بالمؤسسة بتمقي برامج تدريبية متخصصة   أيبد

ومتطمباتو والمبادئ التي يستند إلييا. ومرحمة التخطيط وفييا توضع الخطط التفصيمية لمتنفيذ، 
 (.2002 ،ماضى)، (2002، كةدرادال)ويحدد الييكل الدائم والموارد الالزمة لتطبيق النظام 

ن تطبيق الجودة الشاممة في التعميم الجامعي ليس شعارات ترفع، وليس نظريات دون إ
رض الواقع، بل ىي عممية دراسة وتحميل لواقع التعميم الجامعي وتييئة ىذا أتطبيق فعمي عمى 
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الواقع لتطبيق معايير الجودة الشاممة في كافة مفاصل العمل الجامعي، وىذا األمر يتطمب 
قافة الجودة الشاممة بين جميع العاممين من طمبة وأساتذة، وتحديث المناىج إشاعة وترسيخ ث

الدراسية بما يتالءم مع مقتضيات العصر، وتنمية وتطوير الموارد البشرية من خالل إشراكيم 
إلى تطوير نظام المعمومات واالتصاالت وتشجيع العمل  بدورات تطويرية عالية المستوى، إضافةً 

عن المركزية في اتخاذ القرارات واالىتمام  ي، والعمل بروح الفريق الواحد بعيداً الجماعي والتعاون
بالتقويم الذاتي وتوفير مقاييس وأدوات لقياس الظواىر المختمفة في التعميم الجامعي، والتعرف 

  (.200٢عمى احتياجات العاممين وتمبيتيا، والتعرف عمى احتياجات سوق العمل )دريب، 
التحرررردي الررررذي يواجررررو الجامعررررات السررررعودية اليرررروم يكمررررن فرررري زيررررادة  ويرررررى الباحررررث أن

المشررراركة الفاعمرررة، وتحسرررين التحصررريل، ويتعرررين القيرررام برررذلك فررري نفرررس الوقرررت الرررذي تواصرررل فيرررو 
 تحسن الجودة، وزيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة. 

 املصؤولية اجملتنعّية:   ثاىيًا:

حد المفاىيم الحديثة والمتداولة في الخطاب عربيًا ُيعتبر مفيوم المسؤولية المجتمعية أ
إذ يتشابك ىذا المفيوم مع مفاىيم أخرى ميمة تتقاطع فيما  ؛وعالميًا منذ بداية األلفية الثالثة

بينيا، وأن ىذه المفاىيم ال ينفصل بعضيا عن بعض بل ىي مترابطة ومتكاممة، وجميعيا يتصل 
 (: 2000بالمسؤولية المجتمعية ومن ىذه المفاىيم ما يأتي )مخموف، 

يات والقرارات الصادرة : يرتكز مفيوم الحوكمة عمى ضبط كافة العمم مفيوم الحوكمة -
عن المؤسسات وفق ما تقتضيو القواعد المينية وأخالقيات العمل، وبما ال يتعارض مع األنظمة 
والتشريعات المعمول بيا في مناطق عمل المؤسسات. وعميو، فإن مفيوم الحوكمة يتقاطع مع 

ة من المسؤولية المجتمعية في تحديد مسؤوليات المؤسسة تجاه قطاع أصحاب المصمح
  .المستثمرين والمساىمين

إن مفيوم المواطنة يقضي أن تؤدي المؤسسات ميمتيا المتكاممة  المواطنة:مفيوم  -
صالحًا ينطمق من قيم مجتمعيا، بالتالي تتولى تقديم مشاركات فعالة  بوصفيا فرداً تجاه مجتمعيا 

يجابية تسيم في تحسين المجت   .المتاحةمع وتطويره بحسب التخصص وا 
التنمية المستدامة ىي التنمية التي تمّبي احتياجات الحاضر  المستدامة:مفيوم التنمية  -

دون اإلخالل بمقدرات األجيال القادمة عمى تمبية احتياجاتيا، أو ىي التعبير عن التنمية التي 
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تتصف باالستقرار وتمتمك عوامل االستمرار والتواصل، أي أنيا تنمية قابمة لالستمرار. وىي 
 مية التفاعل بين ثالثة أنظمة: نظام حيوي، ونظام اقتصادي، ونظام اجتماعي.عم

( العديد من الفوائد التي تحققيا المؤسسات عندما تتبنى 2000بّينت مخموف )و 
نع القرارات بتطمعات المجتمع، وتعزيز سمعة المؤسسة، عممية ص ارتباطك المسؤولية المجتمعية

اإلسيام في حيوية المؤسسة عمى المدى الطويل عن ، و معنويةتعزيز والء الموظفين وروحيم الو 
اإلسيام في المصمحة العامة، وتعزيز ، و طريق تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والخدمات البيئية

 المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية.
المسؤولية المجتمعية من أىم الواجبات الواقعة عمى عاتق الجامعات  عدتُ من ىنا و 

فيي التزام مستمر من ىذه المؤسسات في تطوير المستوى التعميمي  العالي،ومؤسسات التعميم 
والثقافي واالقتصادي واالجتماعي ألفراد المجتمع وتحسينو من خالل توافر الخدمات المتنوعة 

ذه المؤسسة بالمجتمع، وال تقتصر المسؤولية المجتمعية لمجامعات التي تسيم في تعزيز عالقة ى
تزام باألنظمة والقوانين ، بل ال بد من اإللعمال الخيرية والحمالت التطوعيةعمى المشاركة في األ

 المدني.، والمساىمة في تطوير المجتمع المتبعة
مطروح عالميًا  ، لكنوي مضمونوليس بجديد ف اً فالمسؤولية المجتمعية لمجامعات أمر 

باعتباره أمرًا يجب إبرازه ومؤسستو وتضمينو بشكل ممموس في مناىج الجامعات ومخرجاتيا 
المجتمعية امعات أن تضع المسؤولية جويستدعي ىذا من كافة مؤسسات التعميم العالي ومنيا ال

تنافسي تيجي ؛ حتى تكون لمجامعات دور رئيس في التأسيس لفكر استرافي خططيا االستراتيجية
يقصد بالمسؤولية المجتمعية لمجامعات التزام الجامعات بمعالجة تأثيرىا في ىنا و  .يخدم المجتمع

إضافة  واإلدراك،في إطار من الفيم  المستدامة،المجتمع الذي توجد فيو بما يعزز من التنمية 
.( 2000عمى الطمبة والعاممين بممارسة األنشطة التي من شأنيا تحقيق ذلك )عواد،  المتأثير

م اآلثار الجامعية إلى أربعة أنواع مترابطة من خالل عالقتيا المباشرة يويمكن تقس  
   وىي:(  2000تجاىو )مخموف، المجتمعية بالمجتمع والمسؤولية 

، كمف طنة المسؤكلة عف التنميةبتييئة الطمبة لممكاكذلؾ  : أواًل : اآلثار التعلينية والرتبوية
خالؿ تطكير طرائؽ التدريس الفاعمة كالمرتبة كالتي تسيـ في تنمية القدرات كاالستعدادات 

بي احتياجات سكؽ لمخريجيف كأفراد المجتمع، كتطكير البرامج كالتخصصات األكاديمية التي تم
ساىمة في ، كالمف مف التعميـلتدريبية لممحركمي، كتكفير الدكرات البرامج االعمؿ كمتطمباتو



 ...................................................... دور إدارة الجودة الشاملة في تعزيز المسؤولية المجتمعية

- ٜٛٚ - 

، كالمشاركة في تطكير البرامج األكاديمية كالميارات كالمعارؼ التي نشر المعرفة في المجتمع
، كعقد تمبي احتياجات المجتمع كأكلكياتو،كمجاالت البحكث العممية لتتضمنيا ىذه البرامج

في مجاالت التعاكف األكاديمي كالتنمية اتفاقيات تعاكف ميني كعممي مع مؤسسات المجتمع 
، كقياـ األستاذ الجاممعي بدكر أشمؿ كأكسع لمينية، كالتدريب كالبحث العممي، كخدمة البيئةا

 ال يقتصر عمى كظيفة التدريس.
عية المسؤكلة عف المجتمع كذلؾ بتنظيـ الحياة الجام : ثاىيًا : اآلثار التيظينية والبيئية

اعتبار التميز في خدمة المجتمع عنصران مف عناصر التميز لمجامعة، شأنو ، مف خالؿ كالبيئة
شأف التميز األكاديمي، كبناء جسكر الثقة مع سكؽ العمؿ كمككناتو، مف خالؿ التعرؼ عمى 
احتياجاتو كاإلفادة مف رؤيتو كتطمعاتو في مجاؿ البرامج األكاديمية كالبحكث العممية، 

دراج تؤىمو لسكؽ العمؿ بكفاءة كاقتدارل أف يمتمكيا الخريج كالميارات كالمعارؼ التي يجب ، كا 
المسؤكلية المجتمعية ضمف الخطط االستراتيجية لمجامعة ، كتضميف المناىج مفاىيـ 
قامة مؤتمرات كحمالت عمى المستكل الكطني  المسؤكلية المجتمعية كأدكار األفراد تجاىيا، كا 

، كتشكيؿ التطكعي كالتجارب المثالية المية كالعمؿلزيادة الكعي حكؿ القضايا المحمية كالع
كحدات لمتابعة الخريجيف ُتعنى بالتكاصؿ مع المؤسسات المجتمعية المختصة لتكفير فرص 

 العمؿ.التدريب ليـ، كمع سكؽ العمؿ لتكفير فرص 
ر ، كمف خالؿ دك ي مجتمعات التعمـ مف أجؿ التطكيرالمشاركة فنحك  : ثالجًا: اآلثار اجملتنعية

الجامعات في التنمية الريفية كالقضاء عمى األمية، كالمساىمة في تحسيف نكعية الحياة في 
المجتمع ككؿ، كخفض الفقر كنشر الفكر الديمقراطي في المجتمع المحمي كالعالمي، كبناء 
شراكات مع مؤسسات المجتمع المختمفة، كتكسيع األنشطة مع القطاع الخاص ككسائؿ 

افة إيجابية نحك العمؿ التطكعي كاألنشطة المجتمعية اليادفة لدل الطمبة اإلعالـ، كتطكير ثق
كتنميتيا، كاستخداـ اإلعالـ لنشر فمسفة الجامعة كأىدافيا لتسييؿ تحقيؽ الجامعة لرسالتيا 
كمسؤكلياتيا المجتمعية، كمعرفة نبض المجتمع لإلفادة منو في تحديد السياسات كاالحتياجات 

  كاألكلكيات لمجامعة.
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مثؿ  حرميا،كذلؾ بالتزاـ الجامعات بالممارسات األخالقية داخؿ  االقتصادية:رابعًا: اآلثار 
 األخالقي،كمحاربة الرشكة كالفساد، كحماية حقكؽ المستيمؾ كاالستثمار  المؤسسية،الحككمة 

األخالقية ، كالقيـ ـ بتبني مبدأ المحاسبة كالشفافيةكضمف ىذا السياؽ فعمى الجامعات أف تقك 
( كيشمؿ ىذا ٕٔٔٓكتطبيقيا، كاحتراـ سيادة األنظمة في اتخاذ القرارات كتنفيذىا ) مخمكؼ ، 

نمية ، كالتـ المشركعات المجتمعية االنتاجية، كتبني مفيـك الجكدة الشاممةالبعد دع
، كتطكير التخصصات المطبقة كضماف جكدتيا لمكاكبة المستدامة في أنشطة الجامعة

المستجدات كتكفير تكافؤ الفرص لمجميع ، كدعـ األنشطة االفتصادية الخاصة بفئات 
المجتمع األقؿ حظان كتمبية متطمباتيـ ، كمحاربة الفساد بكؿ أشكالو كعمى كافة المستكيات 

 (.ٖٕٔٓ( )شقكارة، ٕٔٔٓيكسؼ، )
مر الدكلي لمتعميـ العالي "المسؤكلية االجتماعية لمجامعات" ت المؤتكصياتكقد أكدت 

يس كالبحث العممي كخدمة ، ىي التدر أف لمجامعات ثالث مسؤكليات رئيسة (ىػٖٗٗٔ)
يقؿ االىتماـ بيا، كغالبان ما يتـ الخمط . كفي الغالب فإف مسؤكلية خدمة المجتمع المجتمع

ف مياـ الكظيفة الثالثة ع،  التي تقع ضمبيف مفيكـ المسؤكلية المجتمعية كخدمة المجتم
، كيمكف تعريؼ المسؤكلية لمجتمعية مفيكـ أكسع كأعمؽ بكثيركلكف المسؤكلية ا ،لمجامعات

االجتماعية لمجامعة بأنيا التزاـ بتشرب كممارسة مجمكعة مف المبادئ كالقيـ مف خالؿ 
كالشراكة المجتمعية كاإلدارة كالبحث العممي يا الرئيسية المتمثمة في التدريس كظائف

، كالتميز كجكىر ىذا الدكر االجتماعي لمجامعات ىك االلتزاـ بالعدالة كالمصداقية. المؤسسية
كتعزيز المساكاة االجتماعية كالتنمية المستدامة كاالعتراؼ بالكرامة كالحرية لمفرد، كتقدير 

. فأما البحث العممي فيك لمدنيةاف كالمسؤكلية االتنكع كالتعدد الثقافي كتعزيز حقكؽ اإلنس
 المعرفة لخدمة المجتمع كتحسيف نكعية كجكدة الحياة.  نتاجإضركرم في 

كيشكؿ الطمبة ثركة ضخمة مف المكارد القيمة في مساعدة المجتمعات التي ترفدىا 
في الشراكة المجتمعية يمكف أف الجامعة بخدماتيا. فباالضافة إلى أف الطمبة المنخرطيف 

كيفية التعاطي مع القضايا االجتماعية كالسياسية كالثقافية، فإف الجامعات في البمداف  يتعممكا
المتقدمة تشجع طمبتيا عمى التفكير في خدمة المجتمع الدكلي في البمداف النامية بمعدالت 
متزايدة، كىذا النكع مف المشاركة يعزز أنكاعان جديدة مف التعاكف كالتفاىـ بيف الثقافات 

  (. ـٖٕٔٓمر الدكلي لمتعميـ العالي، ة )المؤتالمتعدد
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 :  املصؤولية اجملتنعيةقيه واجلامعات 

في ظؿ التغيرات المتسارعة التي تشيدىا المجتمعات تكرس مؤسسات  
 فيي، المجاالت التعميـ العالي في الكقت الحاضر  جيدىا عمى تنمية المجتمع في مختمؼ 

تربكية كتعميمية تعممية كبحثية، كثقافية، كمجتمعية رائدة. كبذلؾ ُتعد القيـ كالمبادئ  اتمؤسس
التي تقكـ عمييا ذات أىمية كبرل كبخاصة في مجاؿ تطكير المجتمع كالنيكض بو )بخيت، 

ٕٜٓٓ.)  
نظران ألىمية الجامعة كمؤسسات التعميـ العالي في بأنو ك  (ٕٕٔٓترل )شقكارة، ك 

ما كتب في األدب السابؽ كالمشار إليو في مف خالؿ ؤكلية المجتمعية، ك تعزيز قيـ المس
 Chapleo, et( )ٕٔٔٓ( )عكاد، ٕٓٔٓ)عبد المطيؼ،  (ٕٓٔٓ)البسيكني،  مف دراسة كؿ

al.,2011) (Mehran, et al., 2011 )(Renfu, et al., 2011)يمكف استخالص  ؛
ُتعد الجامعة ركيزة أساسية في التي تعززىا المسؤكلية المجتمعية؛ إذ المبادئ كالقيـ العديد مف 

العمؿ عمى ترسيخ مبادئ المسؤكلية المجتمعية كمفاىيميا القائمة عمى تبادؿ األدكار 
ىناؾ عالقات تفاعؿ كتأثير بيف الجامعة بكصفيا مؤسسة ك كاإلسياـ في التنمية الشاممة، 

فو شريكان في تيا كرسالتيا كأىدافيا كالمجتمع بكصتعميمية تعممية تسعى إلى تحقيؽ رؤي
االستعانة بمقدرات المجتمع المحمي كعناصره الفاعمة؛ إذ التنمية المستدامة، كىنا البد مف 

ُيعّد المجتمع المحمي كسطان اجتماعيان تعيش فيو الجامعة، كىك يؤثر سمبان أك إيجابان في 
العديد مف المعكقات كىناؾ الجامعة بالمعمكمات كالبيانات التي تفيد الجامعة في أداء أعماليا. 

ية التي يمكف أف تعيؽ قنكات االتصاؿ كالتكاصؿ بيف الجامعة االجتماعية كاالقتصادية كالثقاف
كالمجتمع المحمي، مثؿ: سكء اإلدارة كضعؼ فعالية التنظيـ كالتخطيط سكاء مف جانب 
الجامعة أك مف جانب مؤسسات المجتمع المحمي، كضعؼ تكافر كسائؿ اإلعالـ كالتعريؼ 

جامعة، كضعؼ إدراؾ أىمية المشاركة بأنشطة الجامعة كفعالياتيا، كانخفاض الكعي بدكر ال
التعميمية كالبيئّية المجتمعية . كما يجب أف تؤطر المسؤكلية  كتبادؿ الخبرات بيف المؤسسات

دراؾ  المجتمعية لمجامعات ضمف تصرفات المكاطنيف كعقكليـ كينبغي أف تنـ عف فيـ كا 
 . متكاممْيف مما يجعميا قابمة لمتكرار كالتجديد كالتحسيف كالتطكير

ف الجيكد المنفردة في أداء الجامعات كضعؼ االلتفاؼ إلى أىمية كيرل الباحث أ
الشراكة في األداء قد أصبح مسألة غير مقبكلة في ظؿ تعاظـ األخطار التي تيدد استقرار 
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المجتمع كديمكمة نشاطاتو، كما يترتب عمى الجامعات أخالقيان مف تكفير بيئة آمنة كمكارد 
 ة.عالميان تقتضي المشاركة الفعالى مبادئ حقكؽ اإلنساف المقرة مستدامة مرتكزة عم

( بأنو يمكف لمجامعات ممارسة المسؤكلية المجتمعية عبر ٕٔٔٓ، الكيالنييرل )ك 
أف تصكغ ، ك تتضمف رؤية الجامعة التزاميا بخدمة المجتمع في أدائيا متدرجة بحيثمستكيات 

، ككذلؾ احتياجات المجتمع كبمشاركة ممثميو الجامعة برامجيا األكاديمية التي تطرحيا كفؽ
نحك البحث العممي التطبيقي الذم يعالج مشكالت المجتمع، كيعمؿ عمى أف تصب  التكجو

تعّد التطكع في خدمة المجتمع كما يمكنيا أف  المجتمع،نتائج ىذه األبحاث في احتياجات 
أف تربط برامجيا بفمسفة ، ك عمـقيمة أساسية مف القيـ التي تُنّمى لدل الطمبة كربط ذلؾ بالت

 .التنمية اإلنسانية المستدامة
( إلى مجمكعة مف المعيقات التي تكاجو تطبيؽ المسؤكلية ٕٔٔٓكقد أشار )عكاد، 
بطء استجابة ك  عدـ كضكح مفيـك المسؤكلية المجتمعية كمجاالتيا.كالمجتمعية في الجامعات 

د أعباء الطمبة كاألكاديمييف مما يقّمؿ مف كقتيـ تعدّ لتعميـ العالي الحتياجات المجتمع، ك كزارة ا
عدـ النظر لمكضكع االندماج في القضايا المدنية ، ككذلؾ المتاح لتحّمؿ المسؤكلية المجتمعّية

كاالجتماعية كالسياسية دائمان كقضايا تقع في صمب استراتيجيات الجامعات في تحقيؽ رسالتيا 
عدـ تشجيع ، ك الكافي ألعماؿ المسؤكلية المجتمعيةعدـ تكافر الدعـ المالي ، ك كأكلكياتيا

 معايير الترقية كالتكظيؼ لالندماج في فعاليات المسؤكلية المجتمعية كقيادتيا.
 :   واملصؤولية اجملتنعّية إدارة اجلودة العاملةثالجًا : 

إدارة المجتمعية؛ ف سؤوليةفي التعميم العالي والم الشاممة الجودةإدارة ىناك عالقة بين 
في التعميم ىي نمط إداري يؤكد عمى إحداث عمميات تطويرية مستمرة داخل  الشاممة الجودة

المؤسسة التعميمة بيدف تحقيق الموازنة بين الخريجين ومتطمبات سوق العمل من خالل تحقيق 
العالي  المجتمعية لممؤسسات التعميمية عامة ومؤسسات التعميم سؤوليةالمستوى المنشود لمم

 .(2002ة )خالد، واخرون،خاص
وتتطمب الجودة في التعميم التركيز عمى تحسين األداء التعميمي واألداء التربوي، مع 

 (.2002سعيد وآخرون ،) االنفتاح عمى المجتمع لتحقيق مشاركة فعالة
إن معايير االعتماد لموصول لمجودة ىي األسس  :وتأسيسًا عمى ما سبق يمكن القول

التي تساعد في الحكم عمى المؤسسة التعميمية ومن ثم االعتراف بيا عمى المستوى المحمي 
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المجتمعية التي تجسد دور الفرد والمجتمع المدني في دعم سؤوليةوالقومي ثم العالمي. وتعد الم
حد ىذه أية في تمبية احتياجات المجتمع جيود التعميم باإلضافة إلى دور المؤسسة التعميم

خرون، آالمعايير القومية التي تستخدم في الحكم عمى جودة المؤسسة التعميمية. )خالد، و 
2002.) 

 في (2002الجامعة بتقديم عدة خدمات، وضحتيا بتقة )ولتحقيق ىذه الجودة تقوم 
 :النقاط التالية

وانًجرًع صىساً يخرهفح يُها يا َرى يٍ خالل إجشاء إٌ نهششاكح تٍُ انجايعاخ  : العرانة -أ

ذُفُز انًششوعاخ، فضالً عهً أٌ يذ أو يٍ خالل ويٍ خالل ذقذَى االسرشاساخ أانثُُُح  انثحىز

نً يجرًعاخ إنرحىَم انجايعاخ  أساسُاً  تٍُ انجايعاخ وانًجرًع َعذ يذخالً  جسىس انششاكح

ذحسٍ يٍ أداء انًؤسساخ االجرًاعُح يٍ خالل ذذسَة انعايهٍُ تها عهً يىاكثح  َهاأنهرعهى، كًا 

 .فٍ يجال انعًم وانًهُح ياهى جذَذ
ذعقذ َذواخ فٍ يخرهف انًجاالخ يٍ خالنها َرى ذقذَى  : عكد اليدوات وامللتكيات واملؤمترات -ب

 .وذصىساخ جذَذج تهذف ذطىَش يؤسساخ انًجرًع انًخرهفح سؤي
 وَكىٌ رنك ترقذَى ًَارج فكشَح وذصىساخ نحم : العلني ودراشة املعهالت اجملتنعيةالبخح  -ج 

وصُع  و انحذ يُها يٍ خالل ذهك انثحىز انرٍ ذقىو عهً حم انًشكالخأانًشكالخ االجرًاعُح 

 .انقشاساخ تاألسهىب انزٌ َرسى تانذقح وانًىضىعُح
نهجايعح دوس فٍ جعم انرفكُش انعهًٍ ًَطاً فكشَاً  : تينية التوعية واالرظاد للراي العاو  -د

 .انىعٍ انعاو نذَهىوذًُُح ألفشاد انًجرًع 
لما لتمك المشروعات من أىمية  : معروعات البيئة واخلدمة العامةاإلظراف املباظر على  -هـ

بالغة في الحفاظ عمى سالمة  اإلنسان والمجتمع والبيئة كمسؤولية مجتمعية مشتركة بين 
 .الجميع

  :اجملتنعية صؤوليةمعايري ضنان اجلودة يف التعليه العالي وامل

االعرًاد انذونٍ، وذضًُد  ًىقد انحانٍ ذحاول انًؤسساخ انرعهًُُح انحصىل عهفٍ ان

ساتق انذونُح نجىدج ذهك انًؤسساخ يعاَُش انًسؤونُح انًجرًعُح أكثش يٍ أٌ وقد  انًعاَُش

(Youness, 2012)،  ؛انًجرًعُح نهًؤسسح انرعهًُُح سؤونُحجىدج انًعذج يؤششاخ ن ىناكو 

 )وصاسج انرانُحنهزا انثعذ، وهٍ يىضحح فٍ انُقاط  عشش يؤششاً عمى ستة  جًع انخثشاءأحُس 

 (:4102 انعانٍ،انرعهُى 
 .متضمنة في رسالة المؤسسة التعميمية المسؤكلية المجتمعية -
 .متضمنة في السياسة العامة لممؤسسة التعميمية كاستراتيجياتيا المسؤكلية المجتمعية -
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 .ممسؤكلية المجتمعيةكجكد خطة عمؿ لدم المؤسسة التعميمية ل -
 .عدد األكاديمييف المنخرطيف في مجالس استشارية تطكعية -
 .عدد الفعاليات المتاحة لمجميع / العامة -
 .مععدد المبادرات البحثية ذات األثر المباشر عمى المجت -
 .عدد المكظفيف كالطالب المتفرغيف لتقديـ الخدمات كالمرافؽ لممجتمع كتكميفاتيـ -
 .عدد أفراد المجتمع الذيف يحضركف إلى مرافؽ المؤسسة التعميمية، أك يستخدمكنيا -
 .عدد المشاريع المتعمقة بالتكاصؿ التعميمي -
 .في أنشطة التكاصؿ التعميمي عدد أعضاء ىيئة التدريس، كالطالب المشتركيف -
 .ميزانية المؤسسة التعميمة المخصصة لمتكاصؿ التعميمي -
 .عدد األنشطة التي تستيدؼ تحديدا الفئات المحركمة مف الطالب كالمجتمع -
 .عدد ممثمي المجتمع مف مجالس المؤسسة التعميمة أك لجانيا -
 .قيمة المنح كالتبرعات كالعقكد المتأتية مف الشركات -

ـ فاف معايير ضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمي لمؤسساد التعميـ العالي الخاصة كمف ث
، كالتي كضعتيا الييئة القكمية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي بالمممكة الذاتي المؤسسي بالتقكيـ
، تتضمف المعيار الحادم عشر كىك )عالقة المؤسسة التعميمية بالمجتمع( ية السعكديةالعرب

يركز حكؿ سياسات المؤسسة كعالقاتيا بالمجتمع،  (ٔ-ٔٔعيار فرعي )ف مالذم يتضم
بمدل تحقيؽ ىذه المؤسسة لبعض الممارسات )الييئة  كيقاس مستكل استيفاء ىذا المعيار

 (.ٖٕٔٓلمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي، الكطنية 
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 : الدراشات الصابكة :  رابعًا

يزخر األدب التربكم بالعديد مف الدراسات التي تناكلت محاكر الدراسة، كقاـ الباحث 
 الحالية،باالطالع عمى العديد مف الدراسات السابقة كالتي ىي ذات صمة بمكضكع الدراسة 

 أجنبية.كمنيا ماطبؽ عمى بيئات تربكية عربية كمنيا ما طبؽ عمى بيئات تربكية 
 :  اجلودة العاملة بإدارةالدراشات املتعلكة 

 الدراشات األجيبية :أ.  

( دراسة ىدفت إلى معرفة ما إذا كانت ىناؾ عالقة بيف Hirtz, 2002 أجرل ىيرتز ) 
مكانية تطبيؽ مدخؿ إدارة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ  نمط القيادة التربكية السائد، كا 

في جامعة ميسكرم كالحاصمة عمى  العالي، كقد اقتصرت الدراسة عمى اإلدارات األكاديمية
جراء ٜٜ٘ٔجائزة الجكدة  ) ( كلغرض تطبيؽ الدراسة قاـ الباحث بإعداد استبانة لمقيادة كا 

تقييـ ذاتي إلدارة الجكدة الشاممة، كأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عالقة قكية بيف نمط 
مكانية تطبيؽ إدارة الجك  دة الشاممة، كأف كؿ نمط القيادة السائد في المؤسسات التعميمية كا 

قيادم يختمؼ مف مستكل إدارم إلى آخر لو عالقة مباشرة بإمكانية تطبيؽ إدارة الجكدة 
 الشاممة.

دراسة بيدؼ التعرؼ إلى معكقات إدارة  ( Al Tasheh, 2013 ) في حيف أجرل
في مؤسسات التعميـ العالي في الككيت. كلتحقيؽ ذلؾ أجريت  ( TQM ) الجكدة الشاممة

مف القيادات األكاديمية في مؤسسات التعميـ العالي في الككيت  ( عضكان  ٕٓقابالت مع ) م
مف خالؿ سؤاؿ مفتكح يتعمؽ بيذه المعيقات. بينت الدراسة اف أكثر العقبات ىي: عدـ كجكد 
نمكذج متكامؿ إلدارة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي، كاالفتقار إلى الدعـ 

كبار القادة في أعمى مؤسسات التعميـ في إدارة الجكدة الشاممة، كعدـ كجكد  كااللتزاـ مف
في مجاؿ الجكدة في التعميـ العالي، كعدـ معرفة آليات التقييـ  عاليان  الفنييف المؤىميف تأىيالن 

الذاتي، كعدـ كجكد معرفة طرؽ التحسيف المستمر، كصعكبة التقييـ الذاتي. كقد خرجت 
ف التكصيات منيا ضركرة عقد دكرات تدريبية ككرش عمؿ في مجاؿ الدراسة بمجمكعة م

 تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في ىذه المؤسسات، كالتحسيف المستمر كالتقييـ الذاتي.
لتحديد العقبات التي تكاجو تطبيؽ  ( Alsubait, 2014 ) دراسة السبيت كما سعت

إدارة الجكدة الشاممة في كمية اآلداب في جامعة الممؾ فيصؿ، ككيفية التغمب عمييا مف كجية 
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نظر أعضاء ىيئة التدريس في ثالثة مجاالت رئيسة ىي: المكظفيف اإلدارييف، كأعضاء ىيئة 
دت الباحثة استبانة كزعتيا التدريس، كمرافؽ الجامعة، كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي، كاع

( عضك ىيئة تدريس في الجامعة. كخرجت الباحثة بأف أكثر  ٓٗعمى عينة بمغ حجميا ) 
معيقات تطبيؽ الجكدة قد كانت في مجاؿ المكظفيف اإلدارييف، ككاف أىـ معيؽ فيو عدـ كفاية 

لتدريس في تدريب المديريف التنفيذييف عمى حؿ المشكالت، بينما جاء مجاؿ أعضاء ىيئة ا
المرتبة الثانية، ككاف المعكؽ المتمثؿ بقمة الحكافز المقدمة ألعضاء ىيئة التدريس مف أعمى 
معكقاتو، في حيف جاء مجاؿ مرافؽ الجامعة في المرتبة الثالثة ككاف معيؽ قصكر التجييزات 
 الطبية في مستكصؼ الجامعة مف أكبر المعيقات في ىذا المجاؿ. كأكصت الباحثة بضركرة

 نشر ثقافة كمفاىيـ مبادئ الجكدة بيف العامميف.
بدراسة  ( Atieno; & Patrick; and Ogweno, 2014 ) ك كآخركف نيأتـ كقا

 Kenyaالتعرؼ إلى العقبات الرئيسية التي تكاجو تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة  إلى ىدفت
College of Accountancy - (KCA)    اـ الييكمي النظكأعدت ىذه الدراسة الختبار

إدارة الجكدة الشاممة، كفي الكقت نفسو تسعى إلى اكتشاؼ حساسية  التي تعزز مف شأف
كقد تـ اختيار عينة طبقية بمغ حجميا اإلجمالي )  .النظـ لممكارد البشرية كأثره عمى األداء

مف فريؽ اإلدارة العميا، كرؤساء األقساـ األكاديمييف كالمحاضريف كمكظفي  ( فردان  ٖٕٗٔ
الدعـ كالطالب. كلجمع البيانات تـ تصميـ استبانة، كمقابالت لعدد مف أعضاء العينة اختيرت 
بشكؿ عشكائي مثمت جميع الطبقات. في حيف تـ الحصكؿ عمى البيانات الثانكية مف تقارير 

تكاجو  (KCA) ف جامعةأكشفت الدراسة  .يؽ إدارة الجكدة الشاممةالجامعة حكؿ تقدـ كتطب
تحديات في تنفيذ إدارة الجكدة الشاممة بسبب أف أفراد العينة ال يعرفكف الطرؽ الفضمى 

 لتنفيذه. إضافة إلى أف بعضيـ يجيمكف مبادئ إدارة الجكدة كال يفيمكف كيفية تعمميا.
إلى النظر في العمميات  ( Holm et al, 2015 كما ىدفت دراسة ىكلـ كآخركف )

جراءات ضماف الجكدة مثؿ نظـ اإلدارة كاستخداميا لتعزيز التعميـ العالي مف أجؿ التنمية  كا 
المستدامة في المجتمع متناكلة الناحية النظرية  كالعممية ككجيات النظر التطكرية في ىذا 

ظـ كاإلدارة المستدامة، كقد أظيرت المجاؿ معتبرة اف التعميـ العالي ىك األساس في تطكير الن
 .تعزيز التنمية المستدامة المجتمعأف تطكير إدارة نظـ التعميـ العالي بشكؿ مباشر يساىـ في 
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 الدراشات العربية :  -ب

إلى تحديد المعكقات التي تحكؿ دكف دراسة ىدفت (  ٖٕٔٓالعضاضي )  أجرل
تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي، في المممكة العربية السعكدية كقد 
تككف مجتمع البحث مف جميع أعضاء ىيئة التدريس في الكميات النظرية بجامعة الممؾ 

ت اإلجمالية الصالحة خالد، كقد تـ إعداد استبانة مككنة مف قسميف. كقد بمغت االستبيانا
( استبانة، كتكصمت إلى: إف أبرز المعكقات التي تكاجو تطبيؽ إدارة الجكدة  ٕٗٓلمتحميؿ ) 

الشاممة في مؤسسات لتعميـ العالي ضعؼ إدراؾ مفيكـ التعمـ مدل الحياة، كضعؼ الدعـ 
كجكد  المالي لألبحاث العممية كضعؼ إمكانيات المكتبات كزيادة العبء التدريسي، كتبيف

اختالؼ بيف المجمكعات الرئيسية لممعكقات كفقان لمتخصص ككجكد فركؽ في تقدير درجة 
األىمية لممعكقات التنظيمية كخدمة المجتمع ترجع إلى خبرة عضك ىيئة التدريس بينما ال 
تكجد فركؽ في بقية الجكانب. كأكصى الباحث باالىتماـ كثيران بالحكافز ألعضاء ىيئة التدريس 

 ماـ بدعـ البحث العممي. كاالىت
( ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تطبيؽ مبادئ إدارة ٖٕٔٓكأجرل الحراحشة )

الجكدة الشاممة في جامعة آؿ البيت مف كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية، كأثر كؿ مف 
مؤلفة النكع االجتماعي، كالكمية، كالرتبة األكاديمية، عمى درجة التطبيؽ، كقد تـ اختيار عينة 

( فقرة، مكزعة عمى ٛٗ( عضك ىيئة تدريس، كزعت عمييـ استبانة تككنت مف )ٕٖٔمف )
أربعة مجاالت ىي: تييئة متطمبات الجكدة في الجامعة، متابعة العممية التعميمية التعممية 
كتطكيرىا، تنمية كتطكير العامميف، اتخاذ القرار كخدمة المجتمع. كتكصمت الدراسة إلى النتائج 

ية:جاءت درجة تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة بدرجة متكسطة، كما أظيرت الدراسة اآلت
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة تعزل 
لمتغير النكع االجتماعي، كما بينت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة 

ارة الجكدة الشاممة تعزل لمتغير الكمية كلصالح الكميات اإلنسانية عمى األداة تطبيؽ معايير إد
ككؿ كعمى مجالي تييئة متطمبات الجكدة كمتابعة العممية التعميمية التعممية، كما أظيرت 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة تعزل لمتغير 

كلصالح رتبة أستاذ، عمى األداة ككؿ كعمى مجالي تييئة متطمبات الجكدة الرتبة األكاديمية 
في الجامعة، كمجاؿ تنمية كتطكير العامميف. كأكصى الباحث بعقد دكرات تدريبية عمى إدارة 
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الجكدة الشاممة تشمؿ جميع العامميف في الجامعة لنشر ثقافة إدارة الجكدة الشاممة. الكممات 
 دة الشاممة، معايير إدارة الجكدة الشاممة.المفتاحية: إدارة الجك 

( دراسة بيدؼ التعرؼ إلى المعكقات التي  ٖٕٔٓفي حيف أجرت بدرخاف كالشكا ) 
تعترض تطبيؽ معايير النكعية كضماف الجكدة في الجامعات األردنية مف كجية نظر أعضاء 

ية )إنسانية، الييئة التدريسية. في ضكء كؿ مف متغير الجامعة )حككمية، خاصة( كالكم
( عضك ىيئة تدريس مف جامعة  ٖٗٔعممية(، كعميو تـ اختيار عينة الدراسة كالتالي:) 

( عضك ىيئة تدريس مف الجامعة األردنية/حككمية. كقامت  ٓٗٔعماف األىمية الخاصة " ك) 
( فقرة لجمع البيانات، كأظيرت النتائج أف أىـ  ٚٗالباحثتاف بتطكير استبانة تككنت مف ) 

عكقات التي تعترض تطبيؽ النكعية كضماف الجكدة في الجامعات األردنية مف كجية نظر الم
أعضاء الييئة التدريسية تتعمؽ بالبحث العممي. كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة 
إحصائيا في المعكقات التي تعترض تطبيؽ النكعية، كضماف الجكدة في الجامعات األردنية 

 الييئة التدريسية تعزل إلى متغير الجامعة أك الكمية.مف كجية نظر أعضاء 
( دراسة ىدفت إلى معرفة أثر إدارة الجكدة الشاممة ٕٙٔٓكما كأجرل صالح )

كاستخداميا كاستراتيجية لتطكير األداء األكاديمي في جامعة الطائؼ ، مف خالؿ عينة 
( استبانة ٖٓٔككزعت )عشكائية مف أعضاء ىيئة التدريس في كميات الجامعات المختمفة ، 

( لتحميؿ البيانات الكاردة مف عينة الدراسة ، كتكصمت SPSS، كاستخدـ البرنامج اإلحصائي )
أف تييئة عضك ىيئة التدريس في مجاؿ ى مجمكعة مف النتائج مف أبرزىا الدراسة إل

تخصصو مف المقكمات األساسية لمتطكير األكاديمي ، كأف اإلدارة بجامعة الطائؼ تدعـ 
التطكير األكاديمي لعضك ىيئة التدريس مف خالؿ حؿ المشكالت كالتدريب كاالىتماـ باالنتاج 

امة الندكات العممية الفكرم كقدمت الدراسة مجمكعة مف التكصيات أىميا أنو البد مف إق
بصكرة دكرية ؛ حتى يتـ تبادؿ الخبرات بيف أعضاء ىيئة التدريس كتشجيع البرامج التطكيرية 
كالطرائؽ الحديثة كالمبادرات اإلبداعية مف خالؿ تييئة المناخ الجامعي لإلبداع كالتطكير 

كالسعس نحك كالتحديث ؛ ألنيا أساس التطكير األكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي 
 تحقيؽ االعتماد األكاديمي لجامعة الطائؼ. 

( دراسة ىدفت الدراسة إلى الكقكؼ عمى أىـ معكقات ٕٚٔٓكأجرل ربايعة كعبيد )
تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في الجامعات الفمسطينية، مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 
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ماذج ىذه المؤسسات، كاتبع الباحثاف في الجامعة العربية األمريكية، عمى اعتبار أنيا أحد ن
المنيج الكصفي مف خالؿ تصميـ استبانة بيدؼ جمع البيانات مف عينة الدراسة التي بمغ 

( عضكان، كبعد جمع البيانات كتحميميا أظيرت النتائج كجكد داللة لمعيقات  ٛٙحجميا ) 
كانب القيادية، كالجكانب تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في جميع مجاالت الدراسة المتمثمة بالج

جراءات البحث العممي، كجكانب خدمة المجتمع جراءات تنظيـ عمؿ المؤسسة، كا   .المعرفية، كا 
كما يبت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات إجابات أعضاء الييئة التدريسية 

غير المؤىؿ العممي فيما يتعمؽ بالمعكقات كذلؾ تبعان لمتغير الجنس لصالح الذككر، كتبعا لمت
لصالح حممة درجة الدكتكراه، في حيف تبيف عدـ كجكد فركؽ في المعكقات تبعان لمتغير 
سنكات الخبرة. كأكصت الدراسة بأىمية مراجعة الجامعة لإلجراءات التنظيمية التي تتبعيا 

 لتنظيـ عمميا، كأىمية إشراؾ أعضاء ىيئة التدريس في العممية اإلدارية بدرجة أكبر.
 الدراشات املتعلكة باملصؤولية اجملتنعية :  -

  األجيبية:أ. الدراشات 

( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع Nejat et al,2011) آخركفك  يأجرل نجات
لي المسؤكلية االجتماعية في أفضؿ عشر جامعات حكؿ العالـ حسب تصنيؼ تايمز لمتعميـ العا

ليذه الجامعات، كاستكشاؼ محتكاىا كالتقارير لكتركنية ، مف خالؿ المكاقع اإل ٜٕٓٓعاـ 
السنكية لمجامعات، كاستخدمت الدارسة منيجية تحميؿ المحتكل لممكاقع اإللكتركنية، كتـ تحديد 
كاستخداـ سبعة مجاالت أساسية لممسؤكلية االجتماعية كىي : اإلدارة التنظيمية ، كحقكؽ 

التشغيمية العادلة ، كقضايا الزبائف )الطالب( اإلنساف ، كممارسات العمؿ، كالبيئة، كالممارسات 
، كمشاركة المجتمع المحمي كتنميتو. كتكصمت الدارسة إلى كجكد اىتماـ كبير لدل ىذه 
الجامعات في مجاالت المسؤكلية االجتماعية، كأنيا تقدـ معمكمات كافية عف الخدمات التي 

ات بمكضكع الشفافية كالمسائمة مف تقدميا، كما تكصمت الدارسة إلى اىتماـ معظـ ىذه الجامع
 PDFنترنت ، كيمكف الكصكؿ إلييا كاألرقاـ عمى شكؿ تقارير عمى اإل  خالؿ تقديـ الحقائؽ

 لجميع الزكار.
يزيؿ ) ( دارسة ىدفت الدارسة إلى تحميؿ Gresi & Isil,2012كأجرل جريسي كا 

مع البيانات األكلية دكر جامعة بيمجي اسطنبكؿ في ممارسة المسؤكلية االجتماعية، كتـ ج
لمدارسة مف خالؿ المقابمة الشخصية مع األميف العاـ لمجامعة كالممثؿ المساعد، كما استعاف 
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الباحثاف بالكثائؽ المنشكرة كدليؿ الطالب كالمكقع االلكتركني كخطة العمؿ لجميع البيانات 
المسؤكلية الثانكية. كتكصمت الدارسة إلى أف تجربة جامعة بيمجي اسطنبكؿ في مجاؿ 

( مركزان يقدـ خدمات لممجتمع ٗٔاالجتماعية ىي تجربة ناجحة، حيث يكجد في الجامعة )
كالباحثيف مثؿ مركز  الدارسات البيئية كالطاقة، كمركز البحكث الفكرية الممكية، كمركز دارسات 

%( مف الدخؿ إلى ىذه ٗالمجتمع المدني، كما تكصمت الدراسة إلى أف الجامعة تمنح )
راكز، كذلؾ استيعاب إجراءات كممارسات المسؤكلية االجتماعية لمجامعة ميـ جدان الكتساب الم

سمعة طيبة كميزة تنافسية قكية. كأكصت الدراسة بضركرة  تعميؽ التزاـ الجامعة بالمسؤكلية 
االجتماعية عمى المستكل التشغيمي كالمستكل األكاديمي كاألنشطة الطالبية، كضركرة دعـ 

 ف أجؿ نجاح كاعتماد تطبيؽ ممارسات المسؤكلية االجتماعية .اإلدارة م
( دراسة ىدفت إلى  تقديـ Luter, et al, 2013أجرل لكتر كآخركف )كما ك 

التي يعمؿ  UACSنمكذج لمشركع شراكة بيف الجامعة كالمجتمع يتمثؿ في تطكير مدارس 
عمى تطكيرىا أساتذة الجامعات كيسمي تقكيـ مدارس المجتمع الجامعية، كقاـ الباحثكف 
الثالثة بمعايشة كاقع إحدل ىذه المدارس لجمع المعمكمات الكيفية ، كعرضت الدراسة 
مساىمات أساتذة الجامعة بإحدل ىذه المدارس ككيؼ أنيا ساعدت في تحسيف تحقيؽ 

التحديات كالتحكالت بارتباط الجامعات مع المدارس مف  أيضا رزت الدراسةأىداؼ المدرسة، كأب
حيث التنفيذ عمى أرض الكاقع. كأكصت بالشراكات مع الجامعة كأىمية تكجو البحكث لذلؾ في 

 المستقبؿ.
( الضكء حكؿ دكر الجامعات في  ,Luthango 2013ك )ليثنغكألقت دراسة 

المجتمع، مع التركيز بكجو خاص عمى الشراكات بينيما كناقشت تجربة سيتي الب في كيب 
تاكف بجنكب أفريقيا لتسميط  الضكء عمى التحديات كالعقبات كالمزايا لتفاعؿ دكر الجامعة مع 

ف الجامعة تسيـ في المجتمع المحمي، كتـ استخداـ المنيج الكصفي، كتكصمت الدراسة إلى أ
مكاجية بعض التحديات االجتماعية مف خالؿ تقديـ منح دراسية كتكفير الدعـ ليا ألبناء 
المجتمع، باإلضافة إلى تقديـ مكافآت لمبحكث التي تساعد عمى التعاكف بيف الجامعة 

 كالمجتمع.
دراسة حالة إلدارة الشراكة  ( Beckett, 2015باكيت ) دراسة كما أظيرت

المجتمعية بجامعة طكسكف مف خالؿ كضع نظاـ لدعـ كمتابعة المساىمات المجتمعية في 



 ...................................................... دور إدارة الجودة الشاملة في تعزيز المسؤولية المجتمعية

- ٜٜٓ - 

قاعدة بيانات لجمع المعمكمات، كتقديـ التقارير كالنظر في مستقبؿ ذلؾ لخدمة المجتمع. 
ستراتيجية كأشارت الدراسة إلى أف المشاركة المجتمعية أصبحت جزء مف الرسالة كالخطط اال

لمجامعة، كالقت الضكء عمى بعض مساىمات اعضاء ىيئة التدريس في المجاؿ التعميمي 
 ي كالطبي.بكالتدرب

التحديات التي تكاجو انخراط  ( Kearney, 2015كيرني )  دراسةأكضحت كقد 
بينيما، كذلؾ مف خالؿ دراسة حالة ف الشراكات الفعالة الجامعات مع المجتمع، كتحكؿ دك

نزالند لمعالجة المشاكؿ ة بيف الجامعات كالمجتمع في سامكا جنكب شرؽ كالية ككيلمشراك
لمشراكات الفعالة،  ككضع رؤية مشتركة بيف   بالتعميـ. كقد حددت االحتياجات التاليةالمتعمقة 

كؿ المجتمع كالجامعة ، ككضع منيجية تعزز سياؽ المشاركة بينيما، مع التركيز عمى قيـ 
  . ةلمعاممة بالمثؿ، كالشفافية، كالثقة كاالحتراـ كاستراتيجية لالستداممثؿ التبادؿ كا

( دراسة McDonald &  Dominguez, 2015كأجرل ماكدكنالد كدمينجيكز )
العمـ كالبيئة في الدمج بيف كأكضحت أف لمطالب  تفعيؿ تعميـ الخدمة المجتمعية ىىدفت إل

مع العالـ مف أكبر  تكاصؿ  في إحداثتساعدىـ  مشاريع خدمة المجتمع المقدمة لمطالب
المجتمعية تكفر العديد مف الفكائد  الخدمة تعميـ  كأشارت الدراسة إلى أف عمميةحكليـ. 

شراكات متعددة مع  تفعيؿية  لمطالب كالكميات كالمجتمع المحمي، كأشارت أيضان الىم
 .المؤسسات لتفعيؿ تعميـ تمؾ الخدمة

 الدراشات العربية :  –ب 

( دراسة ىدفت الدراسة التعّرؼ إلى رؤية الخطة ٕٓٔٓعبد المطيؼ )أجرت 
االستراتيجية لجامعة الممؾ سعكد فيما يتصؿ بالمسؤكلية االجتماعية لمجامعة تجاه المجتمع 
السعكدم، كعمى أىـ البرامج كالمشركعات التي تيدؼ إلى تنمية الشراكة المجتمعية كتعزيز 

لقاء الضكء عمى أىـ المستكدعات التي تعكس دكرىا في مجاؿ المسؤكلية االجتم اعية، كا 
لقاء الضكء عمى أىـ العكامؿ  المسؤكلية االجتماعية لمجامعة كتعزز دكرىا في ىذا المجاؿ، كا 
لقاء الضكء عمى الدكر المنكط بيا تجاه المجتمع السعكدم  التي أدت إلى نجاح الجامعة، كا 

عدة عكامؿ فردية ساعدت عمى إنجاح دكر  كجكدتو الحككمية. كخمصت الدراسة إلى كمؤسسا
الجامعة في أداء دكرىا المجتمعي كمسؤكلياتيا االجتماعية كمنيا الشراكة بيف الجامعة 
كالحككمات كالقطاع الخاص كرجاؿ األعماؿ كالمجتمع المدني، كأف تتعدد مستكيات الشراكة 
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دؼ تمبية احتياجات المجتمع بيف الجامعة كقطاعات المجتمع اقتصاديان كمجتمعيان كماليان بي
الذم تعمؿ فيو الجامعة، كأف تككف لمجامعة برامج كأنشطة فعمية تعكس مسؤكلياتيا 
االجتماعية تجاه المجتمع، فمممسؤكلية جانبيا التطبيقي الذم تظير آثاره في استفادة شرائح 

ة لخدمة اجتماعية كبيرة في المجتمع مف برامج الجامعة كمشركعاتيا كأنشطتيا المكّجي
 المجتمع كقطاعاتو المختمفة.

( فقد ىدفت الدارسة إلى التعرؼ عمى دكر جامعة ٕٔٔٓبينما دراسة الركاشدة )
البمقاء التطبيقية في خدمة المجتمع مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كمية عجمكف 

دكر جامعة الجامعية في الجامعة، مف خالؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس لمدارسة، كىك: ما 
البمقاء التطبيقية في خدمة المجتمع مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كمية عجمكف 
الجامعية ؟، كما ىدفت إلى الكشؼ عف أثر متغيرات الدارسة )الجنس، الخبرة، الرتبة 
األكاديمية( في التعرؼ عمى رأم أعضاء الييئة التدريسية في خدمة المجتمع، كتككف مجتمع 

ىـ دارسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس في كمية عجمكف الجامعية كالبالغ عددكعينة ال
بتطكير  قاـ الباحث ، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسةج الكصفي يالباحث المنـ كاستخد ( عضكان ٖٗ)

مية لجامعة مت الدارسة إلى أف ىناؾ دكران متكسط األىكتكص ( فقرة.ٕٗف)إستبانة تككنت م
، باإلضافة إلى يئة التدريسىة نظر أعضاء يكج المجتمع مف التطبيقية في خدمةقاء مالب

ذات داللة  كؽلمتغير الجنس لصالح اإلناث، ككجكد فر كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزم 
 لؾأستاذ مساعد، ككذف م قؿلصالح رتبة أ ،  كذلؾإحصائية تعزل لمتغير الرتبة األكاديمية

فأكثر. كأكصت سنكات ٓٔالخبرة لصالح سنكات  إحصائية تعزل لمتغير ذات داللة كؽكجكد فر 
تضع الجامعة  فالجامعة كمنظمات المجتمع المدني، كأ فقة بيالدارسة بضركرة تكطيد العال

مى تنظيـ برامج ع مؿالع لؾي، ككذما في خدمة المجتمع المحيفقراا كجميع ميكافة إمكانيات
صدار منشكرات حكؿ المؤسسات مع  يؽي بالتنسمدكر الجامعة في خدمة المجتمع المح كا 

في تنمية كتطكير  ىامية الجامعة كأدكار ىالحككمية كالتطكعية، لتكعية أبناء المجتمع بأ
 المجتمع.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر أقساـ اإلدارة  دراسة (ٕ٘ٔٓكأجرل الثبيتي )
التربكية بالجامعات السعكدية في تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية ، كعمى الصعكبات التي 

، كالمقترحات التي تسيـ في تحقيؽ أقساـ اإلدارة حك تحقيقيا لممسؤكلية االجتماعيةتكاجييا ن
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(، كتـ تطبيؽ لباحث المنيج الكصفي )المسحيد استخدـ االتربكية لممسؤكلية االجتماعية . كق
( عضكان مف أعضاء ىيئة التدريس في أقساـ اإلدارة ٕٚاالستبانة عمى عينة بمغ عددىا )

الدراسة مكافقكف تمامان ، كأظيرت النتائج أف أفراد %( مف مجتمع الدراسةٕٛ)التربكية تمثؿ 
: ؽ المسؤكلية المجتمعية مف خالؿحقعمى أف أقساـ اإلدارة التربكية بالجامعات السعكدية ت

، (ٕٛ.ٗلبحث العممي بمتكسط حسابي )، كا(ٖٔ.ٗاألكاديمية بمتكسط حسابي ) البرامج
،  مع التأكيد عمى حؿ الصعكبات كالمشكالت (ٖٗ.ٗات كاألنشطة بمتكسط حسابي )كالعممي

مع تقديـ عدد مف ، يؿ تحقيقيا لممسؤكلية االجتماعيةفي سبالتي تكاجو أقساـ اإلدارة التربكية 
، كضع الباحث ضكء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة المقترحات كالتي تسيـ في تحقيقيا ، كفي

عددان مف التكصيات أىميا العمؿ عمى تحقيؽ أقساـ اإلدارة التربكية لممسؤكلية االجتماعية مف 
كالمشكالت  ، كالعمؿ عمى حؿ الصعكباتاديمية كالبحكث العممية كاألنشطةخالؿ البرامج األك
 .سبيؿ تحقيؽ المسؤكلية االجتماعيةالتي تكاجييا في 

(  عضكان مف أعضاء كميات ٙ٘ٔ( دراسة تـ تطبيقيا عمى )ٕ٘ٔٓ) كأجرل البالدم
جامعة ا أـ القرل، ككاف مف أىدافيا تعرؼ مجاالت خدمة المجتمع كعرض أىـ المعكقات التي 
تحد مف دكر األستاذ الجامعي في خدمة المجتمع مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 

تذة جامعة أـ القرل دكر في إجراء البحكث بالجامعة كمف أىـ نتائج الدراسة أنو كاف ألسا
% ، كدكرىـ بمجاؿ التكعية كالخدمة العامة ٙ.ٖٛالتطبيقية بدرجة )مرتفعة( بكزف نسبي 
%، كفي مجاؿ الخدمات التعميمية بدرجة ٙ.ٚٚجاء بدرجة )متكسطة( بكزف نسبي 

إحصائية  ، كأظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة% ٙٚ)متكسطة( بكزف نسبي 
( بالنسبة  لدكر األستاذ الجامعي في خدمة المجتمع في  0.05) عند مستكل الداللة

الجامعات السعكدية بمنطقة مكة المكرمة تعزل لعدد سنكات الخبرة، مع كجكد فركؽ ذات 
(  تعزل لعدد الدكرات التدريبية التي حصؿ  0.05داللة إحصائية عند مستكل الداللة  )

 التدريس بجامعة أـ القرل.عمييا عضك ىيئة 
إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة القيادة التحكيمية ( ٕٚٔٓكما كسعت دراسة الرقب )

كعالقتيا بالمسؤكلية المجتمعّية لدل القادة األكاديمييف بجامعة الممؾ سعػكد في ضكء 
المركز ، األكاديمييف ) التخصص األكاديمي، الرتبة األكاديمية المتغيرات المتعمقة بالقادة

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث أداتيف تـ التأكد مف صدقيما كثباتيما؛ .  الكظيفي(
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( فقرة، كالثانية لممسؤكلية المجتمعّية كتتككف مف ٕٗاألكلى لمقيادة التحكيمية كتتككف مف )
القادة  ( فقرة لمعرفة درجة ممارسة القيادة التحكيمية كعالقتيا بالمسؤكلية المجتمعّية لدلٖٓ)

كالكشؼ عف الفركؽ في مستكل القيادة التحكيمية ، األكاديمييف بجامعة الممؾ سعػكد 
( قائدان ٕٕ٘كقد تككنت عينة الدراسة مف )لمجتمعّية في ضكء متغيرات الدراسة. كالمسؤكلية ا

أكاديميان بجامعة الممؾ سعكد بالرياض في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 
ىػ ، كقد أظيرت نتائج الدراسة بعد إجراء التحميؿ  ٖٛٗٔ/ٖٚٗٔ –ـ ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ

اإلحصائي أف القادة األكاديميكف في جامعة الممؾ سعكد يمارسكف القيادة التحكيمية بدرجة 
متكسطة. كما بينت النتائج أف القادة األكاديميكف بجامعة الممؾ سعكد يتحممكف المسؤكلّية 

أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائّية عند  المجتمعّية بدرجة مرتفعة. كما
( لدرجة ممارسة القيادة التحكيمية ُتعزل لمتغيرم )التخصص األكاديمي،  ≥ 0.05مستكل )

كالرتبة األكاديمية( لبعدم )التأثير الكريزماتيكي ، كرعاية األفراد( ، ككجكد عالقة ذات داللة 
لبعدم )التحفيز العقمي، كالتحفيز المميـ( لصالح (  ≥ 0.05إحصائّية عند مستكل )

كاألستاذ كاالستاذ المساعد  ،متكسطات التخصصات اإلنسانية في متغير التخصص األكاديمي
 ≤ في متغير الرتبة األكاديمية. ككذلؾ عدـ كجكد أثر ذم  داللة إحصائية عند مستكل  )

الكظيفي. كما أظيرت النتائج عدـ كجكد  ( ألبعاد القيادة التحكيمية تعزل لمتغير المركز0.05
( لدرجة ممارسة المسؤكلية المجتمعية  ≥ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائّية عند مستكل )

ُتعزل لمتغيرات )التخصص األكاديمي، كالرتبة األكاديمية، كالمركز الكظيفي( ألبعاد المسؤكلية 
ح متكسط الككيؿ في متغير المركز المجتمعية باستثناء اإلدارة األكاديمية المسؤكلية كلصال

  .الكظيفي
تتطرؽ لمشاركة أعضاء ىيئة التدريس بكمية ( دراسة ٕٚٔٓكأجرت عبد القادر )

في خدمة المجتمع  - معايير الجكدةمدخؿ مف  -اإلماـ عبدالرحمف بف فيصؿ  جامعةباآلداب 
التدريبية كاألنشطة كمجاؿ كمساىمتيـ في عدة مجاالت كىي التكعية كالخدمة العامة، البرامج 

البحث العممي. كقد تـ الكقكؼ عمى أكجو تمؾ المشاركة كاستجالء آراء أعضاء ىيئة التدريس 
( عضكا مف ٖٜعمى  ) في اليات تطكير كتفعيؿ تمؾ المساىمات مف خالؿ تطبيؽ استبانة

التدريبية التي أعضاء ىيئة التدريس بالكمية، مع األخذ في االعتبار متغيرم الخبرة كالدكرات 
تمقاىا ىذا العضك. كأسفرت نتائج الدراسة الميدانية عف أف مجاؿ البحث العممي ىك المجاؿ 
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الذم كانت استجابات أعضاء ىيئة التدريس عميو أكثر مف المجاليف اآلخريف، كاسفرت النتائج 
تجابات ( الس ≥ 0.05ايضا عف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) 

أعضاء ىيئة التدريس عمى محكر المشاركة في خدمة المجتمع تعزم الي متغير الخبرة ، بينما 
(  الستجابات أعضاء ىيئة  ≥ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) 

التدريس عمى محكر آليات تعزيز المشاركة المجتمعية تعزل لمدكرات التدريبية في مجاؿ خدمة 
كمف أبرز تكصيات الدراسة إنشاء مركز لخدمة المجتمع ييدؼ لتسكيؽ الخدمات  .تمعالمج

نشاء كحدة خاصة بالكميات إلعداد المزيد مف البرامج  الجامعية لمؤسسات المجتمع المختمفة، كا 
كالدكرات التدريبية إلكساب أعضاء ىيئة التدريس الكفايات لالضطالع في مجاؿ خدمة 

نشاء قكاعد بيانات لرصد المجتمع الالزمة بدكر  ىـ بفعالية ، كلتنسيؽ الجيكد مع المجتمع، كا 
 مساىمات أعضاء ىيئة التدريس كتقديـ تقارير عنيا لمجيات المعنية كالمستفيدة بالدكلة.

 على الدراشات الصابكة: التعليل

أفاد الباحث مف الدراسات السابقة في إعداد اإلطار النظرم كبناء أداة الدراسة كتحديد 
؛ إذ اطمع عمى األطر النظرية التي أكردتيا كاقتبس مف بعضيا ، كما أىدافيا كمتغيراتيا 
كالمسؤكلية المجتمعية التي أكردتيا بعض تمؾ  إدارة الجكدة الشاممةاستفاد مف عناصر 
كقد اتفقت أغمب الدراسات السابقة في ميـ أنمكذج الدراسة كأداتيا ، الدراسات في تص

كما تنكعت أفراد ، يتيا مع الدراسة الحالية في استخداـ المنيج الكصفي كمنيجية بحث جمني
. ككذلؾ أفاد مف نتائج تمؾ الدراسات ؛ إذ تـ  عينات الدراسات السابقة تبعان لنكع المستجيب

ف ما يميز ك  ربطيا بالنتائج التي تكصمت إلييا الدراسات السابقة .دعـ نتائج ىذه الدراسة ك  ا 
 ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة أنيا :

كالمسؤكلية المجتمعية،  إدارة الجكدة الشاممةتعد مف الدراسات القميمة التي ربطت بيف  -ٔ
الشاممة في معيقات تطبيؽ إدارة الجكدة في حيف ركزت معظـ الدراسات السابقة عمى 

: بأمكر متعددة منيا إدارة الجكدة الشاممةدراسة عالقة مؤسسات التعميـ العالي ، ك 
ألداء، كاإلبداع، ، كا، كالرضا الكظيفي، كاإللتزاـ التنظيمي، كالتمكيفالقيادة األخالقية
دارة التغيير ضماف الجكدة في ، كالركح المعنكية لمعامميف. بينما ركزت أخرل عمى كا 

 العالي دكف ربطيا بمتغيرات أخرل.  التعميـ
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بحثت الدراسة في خمسة أبعاد لممسؤكلية المجتمعية اشتممت عمى: اإلدارة الذاتية  -ٕ
المسؤكلة، اإلدارة األكاديمية المسؤكلة، اإلدارة االجتماعية المسؤكلة،كاإلدارة االقتصادية 

بحث المكضكع بينما معظـ  المسؤكلة، كاإلدارة البيئية المسؤكلة. مما يعطييا شمكلية في
 الدراسات السابقة ركزت عمى دراسة بعض تمؾ العناصر.

إدارة التي درست مكضكع  -في حدكد اطالع الباحث  - مف الدراسات القميمةتعد الدراسة  -ٖ
. مما يجعميا الجامعات السعكديةلدل المسؤكلية المجتمعية عالقتيا بك  الجكدة الشاممة

 .مقارنة بالدراسات السابقةجتمعيا تتميز في م
 : طريكة الدراشة وإجراءاتوا

 تواتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي المسحي التحميمي لمالئم : ميوج الدراشة
الذم ييتـ بدراسة الظاىرة كما ىي في الكاقع ، كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان ، ىداؼ الدراسة أل

كيعبر عنيا تعبيران كيفيان أك كميان، فالتعبير الكيفي يصؼ الظاىرة كخصائصيا ، أما التعبير 
الكمي فيصفيا كصفان رقميان ، كما يكضح مقدار الظاىرة أك حجميا كدرجة ارتباطيا مع ظكاىر 

 .أخرل 
بالجامعات السعكدية الرسمية القادة األكاديمييف جتمع الدراسة مف يتككف م : الدراشةدلتنع 

 . قائدان أكاديميان ( ٕٓ٘كالبالغ عددىـ ) ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓالعاـ الجامعي في  بمدينة الرياض
، تـ اختيارىـ بالطريقة قائدان أكاديميان ( ٕٕٓتككنت عينة الدراسة مف )  : عيية الدراشة
( استبانة ٖٜٔ) استرجاع( مف المجتمع تـ %ٛٛكتشكؿ ىذه العينة ما نسبتو )العشكائية 

غير صالحة لمتحميؿ تـ استبعادىا كقد تبقى  ( استبانةٛٔكبعد مراجعتيا تبيف أف ىناؾ )
مجتمع %( مف ٓٚ( استبانة تـ اعتمادىا لمتحميؿ اإلحصائي كالتي شكمت ما نسبتو )٘ٚٔ)

 . حسب متغيرات الدراسة تكزيع عينة الدراسة( ٔكضح الجدكؿ )يك الدراسة، 
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 (1خذول )

 زغت يزغيشاد انذساعخثبندبيؼبد انغؼىديخ  انمبدح األكبديًييٍيٍ ػيُخ انذساعخ رىصيغ 

 انُغجخ انؼذد انفئخ انًزغيش

خ 
رج
نش
ا

يخ
يً
بد
ألك
 %24 42 أعزبر ا

 %34 60 أعزبر يشبسن

 %42 73 أعزبر يغبػذ

 %100 175 انًدًىع انكهي 

 انُغجخ انؼذد انفئخ انًزغيش

ص 
ص
خ
نز
ا

ي
يً
بد
ألك
ا

 
 %33 58 انزخصص انصسي 

 %38 67 انزخصص انؼهًي

 %28 50 انزخصص اإلَغبَي

 %100 175 انًدًىع انكهي 

 انُغجخ انؼذد انفئخ انًزغيش

ض 
شك
نً
ا

ي
يف
ظ
ى
ان
 %11 19 ػًيذ 

 %42 73 وكيم

 %47 83 سئيظ لغى

 %100 175 انًدًىع انكهي 
 

: معمكمات شخصية عف  تككنت أداة الدراسة مف قسميف : القسـ األكؿ : أداة الدراشة
: تـ استخداـ  ( القسـ الثانيركز الكظيفي، المالتخصص العممي، الرتبة األكاديميةالمستجيب )
 الجامعات السعكديةلدل  كأخرل لقياس المسؤكلية المجتمعية إدارة الجكدة الشاممةأداة لقياس 

، كقد لسابؽ الذم يتعمؽ بمكضكع الدراسةكالتي طكرىا الباحث مف خالؿ مراجعة األدب ا
 ( فقرة .ٖٓ، كالثانية عمى )( فقرةٖٓعمى )األكلى عمى اشتممت 

 :صدم أداة الدراشة

لمتأكد مف صدؽ أداتي الدراسة قاـ الباحث بعرضيا عمى مجمكعة مف الخبراء 
كدية مف المتخصصيف في القيادة التربكية، كالقياس كالمحكميف مف أستاذة الجامعات السع

كالتقكيـ ككاف الغرض مف التحكيـ التحقؽ مف درجة ُمناَسبة صياغِة الفقرات لغكيان، كمدل 
انتماء الفقرة إلى المجاؿ الذم كردت فيو، كمدل قياسيا لذلؾ المجاؿ الذم تنتمي إليو كقد تـ 

عديؿ صياغة الفقرات كحذؼ بعضيا اآلخر، كىي االخذ بمالحظات األستاذة المحكميف، فتـ ت
إدارة %( فأكثر مف آراء المحكميف، كقد تككنت أداة ٓٛالتي لـ تحصؿ عمى نسبة مكافقة )

، إذ أعطي لكؿ  ( فقرةٖٓ، كأداة المسؤكلية المجتمعية مف ) ( فقرةٖٓ)مف  الجكدة الشاممة
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( درجات، كالبديؿ ٘البديؿ دائمان )فقرة كزف مدرج كفؽ سمـ )ليكرت( الخماسي، فقد أعطي 
( ٔ( درجتيف، كالبديؿ أبدان )ٕ( درجات، كالبديؿ نادران )ٖ( درجات، كالبديؿ أحيانان )ٗغالبان )

كتـ تقسيـ درجات التقدير إلى ثالثة مستكيات )مرتفع، متكسط، منخفض(، حيث  درجة كاحدة.
( ٚٙ.ٖ( كأقؿ مف )ٖٖ.ٕف )( يعتبر مؤشران منخفضان، كأكبر مٖٖ.ٕأقؿ مف أك يساكم )

 ( مؤشران مرتفعان. ٚٙ.ٖمؤشران متكسطان،  زأكبر مف أك تساكم )
تطبيؽ الجامعات درجة قاـ الباحث كذلؾ بحساب االتساؽ الداخمي ألداة قياس ك 

مف كجية المسؤكلية المجتمعّية في تعزيز  الشاممة كدكرىاالسعكدية لمعايير إدارة الجكدة 
عمى عينة الدراسة، كذلؾ بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة  فيياالقادة األكاديمييف نظر 

كىذا يكضح الصدؽ الداخمي لالستبياف، كجميع  لوكالدرجة الكمية مف فقرات االستبياف 
مستكل داللة  (٘ٓ.ٓ)قؿ مف أحيث كانت القيمة االحتمالية لمداللة  ؛حصائيان إالعبارات دالة 
 . يبيف ذلؾ (ٕ) الجدكؿإحصائية. ك 

 (2خذول )
إداسح اندىدح  ألداحيىضر يؼبيالد اسرجبط ثيشعىٌ انخطي ويشثغ يؼبيم االسرجبط ثيٍ كم فمشح وانذسخخ انكهيخ 

 انشبيهخ

 األثؼبد  و
ػذد 

 انفمشاد
 انفمشاد

اسرجبط 

 انفمشاد 

ثبنذسخخ 

 انكهيخ

يشثغ اسرجبط 

 انفمشاد

ثبنذسخخ انكهيخ   

انذالنخ 

زصبئيخاإل  

0 
انزهيئخ وانثمبفخ 

 انزُظيًيخ
5 1-5 0.78 0.61 0.000* 

 *0.000 0.25 0.50 10-6 5 انزضاو اإلداسح انؼهيب 4

3 
انؼًهيخ انزؼهيًيخ 

 واألكبديًيخ
5 11-15 0.49 0.24 0.000* 

2 
رًُيخ ورطىيش 

 انؼبيهيٍ
5 16-20 0.81 0.66 0.000* 

5 
ارخبر انمشاساد 

 وخذيخ انًدزًغ
5 21-25 0.85 0.72 0.000* 

 *0.000 0.53 0.73 30-26 5 رمييى األداء 6
 

 (0.5.)نخ إزصبئيخ ػُذ يغزىي دالنخ اسرجبط رو دال *

يكضػػح الجػػدكؿ السػػابؽ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي بحسػػاب معػػامالت ارتبػػاط بيرسػػكف   
الخطي، كمربع معامؿ االرتباط بيف كؿ عبارة كالدرجػة الكميػة لالسػتبياف، كىػذا يكضػح االتسػاؽ 

( ٘ٓ.ٓالػػداخمي لالسػػتبياف كجميػػع قػػيـ االرتباطػػات دالػػة إحصػػائيان بقيمػػة احتماليػػة أقػػؿ مػػف )
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حيػػث تراكحػػت معػػامالت ارتبػػاط المحػػاكر األربعػػة بػػالمجمكع الكمػػػي  ؛مسػػتكل داللػػة إحصػػائية
 .(٘ٛ.ٓ – ٜٗ.ٓلالستبياف بيف )

 (3خذول )

انًغؤونيخ يىضر يؼبيالد اسرجبط ثيشعىٌ انخطي ويشثغ يؼبيم االسرجبط ثيٍ كم فمشح وانذسخخ انكهيخ ألداح 

 انًدزًؼيخ

 األثؼبد  و
ػذد 

 انفمشاد
 انفمشاد

 اسرجبط انفمشاد 

انكهيخ ثبنذسخخ  

 يشثغ اسرجبط انفمشاد

ثبنذسخخ انكهيخ   

انذالنخ 

زصبئيخاإل  

 *0.000 0.53 0.73 6-1 6 اإلداسح انزاريخ انًغؤونخ 1

2 
اإلداسح األكبديًيخ 

 انًغؤونخ
6 7-12 0.50 0.25 0.000* 

3 
اإلداسح االخزًبػيخ 

 انًغؤونخ
6 13-18 0.58 0.33 0.000* 

4 
اإلداسح االلزصبديخ 

 انًغؤونخ
6 19-24 0.55 0.27 0.000* 

 *0.000 0.60 0.77 30-25 6 اإلداسح انجيئيخ انًغؤونخ 5
 

 (0.5.* اسرجبط رو دالنخ إزصبئيخ ػُذ يغزىي دالنخ )
 

الجػػػدكؿ السػػػابؽ حسػػػاب صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخمي بحسػػػاب معػػػامالت ارتبػػػاط  يكضػػح  
يرسكف الخطي، كمربع معامؿ االرتبػاط بػيف كػؿ عبػارة كالدرجػة الكميػة لالسػتبياف، كىػذا يكضػح 
الصػػدؽ الػػداخمي لالسػػتبياف كجميػػع قػػيـ االرتباطػػات دالػػة إحصػػائيان بقيمػػة احتماليػػة أقػػؿ مػػف 

تراكحػػت معػػامالت ارتبػػاط المحػػاكر األربعػػة بػػالمجمكع  حيػػث ؛( مسػػتكل داللػػة إحصػػائية٘ٓ.ٓ)
 (.ٚٚ.ٓ – ٓ٘.ٓالكمي لالستبياف بيف )

 ثبات أداة الدراشة : 

استبياف المسؤكلية  تككفيك  ،رةفق) ٖٓ (مف إدارة الجكدة الشاممةاستبياف  تككف 
( مف القادة ٘ٚٔحيث تـ تطبيقو عمى عينة بمغ عددىا )، فقرة ) ٖٓ (المجتمعية مف
باستخداـ معامؿ كركنباخ الفا ثبات األبعاد كمجمكع المقياسييف  حساب كتـاألكاديمييف، 

، مما يدؿ عمى ثبات (ٜٜٚ.ٓ)حيث بمغت  ؛ككؿإدارة الجكدة الشاممة إلجمالي استبياف 
/ براكف كانت قيمتو  االستبياف. كما يدؿ أف معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية لػ سبيرماف

مما يؤكد ثبات  (ٓٚٚ.ٓ)، كما كضحت معامؿ جكتماف لمثبات التي بمغت قيمتو (ٓٙٚ.ٓ)
إلجمالي استبياف المسؤكلية المجتمعية ككؿ بمغت ألفا معامؿ ثبات كركنباخ كاف ك . االستبياف

النصفية  ، مما يدؿ عمى ثبات االستبياف. كما يدؿ أف معامؿ الثبات بطريقة التجزئة(ٚ٘ٛ.ٓ)
، كما كضحت معامؿ جكتماف لمثبات التي بمغت (ٚٗٛ.ٓ)لػ سبيرماف / براكف كانت قيمتو 
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مما يؤكد ثبات االستبياف، كبذلؾ يمكف الكثكؽ بصدؽ كثبات االستبياف  (ٖٗٛ.ٓ)قيمتو 
 ذلؾ:( يكضح ٗكالجدكؿ )كصالحيتو لمتطبيؽ. 

 (4خذول )

، واعزجيبٌ انًغؤونيخ انًدزًؼيخ إداسح اندىدح انشبيهخ ثيبٌ ثًؼبيالد انثجبد نًسبوس اعزجيبٌ 

 ككمواالعزجيبٌ 

 االثؼبد
ػذد 

 فمشادان

يؼبيم 

أنفب كشوَجبش 

 نهثجبد

يؼبيم انثجبد ثطشيمخ 

انزدضئخ انُصفيخ نـ 

 عجيشيبٌ / ثشاوٌ

يؼبيم 

 خىرًبٌ

 0.753 0.753 0.712 5 انزهيئخ وانثمبفخ انزُظيًيخ

 0.740 0.741 0.770 5 انزضاو اإلداسح انؼهيب

 0.708 0.787 0.790 5 انؼًهيخ انزؼهيًيخ واألكبديًيخ

 0.732 0.790 0.801 5 رًُيخ ورطىيش انؼبيهيٍ

ارخبر انمشاساد وخذيخ 

 انًدزًغ
5 0.780 0.749 0.732 

 0.780 0.706 0.774 5 رمييى األداء

إداسح اندىدح اعزجيبٌ  خًبنيإ

 انشبيهخ
30 0.799 0.760 0.770 

 0.703 0.700 0.767 6 اإلداسح انزاريخ انًغؤونخ

 0.811 0.801 0.815 6 اإلداسح األكبديًيخ انًغؤونخ

 0.708 0.787 0.790 6 اإلداسح االخزًبػيخ انًغؤونخ

 0.732 0.749 0.780 6 اإلداسح االلزصبديخ انًغؤونخ

 0.809 0.840 0.811 6 اإلداسح انجيئيخ انًغؤونخ

انًغؤونيخ اعزجيبٌ  إخًبني

 انًدزًؼيخ
30 0.857 0.847 0.834 

إدارة إلجمالي استبياف  ألفا يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ ثبات كركنباخ
، مما يدؿ عمى ثبات االستبياف. كما يدؿ أف معامؿ (ٜٜٚ.ٓ)ككؿ بمغت الجكدة الشاممة 

، كما كضحت (ٓٙٚ.ٓ)الثبات بطريقة التجزئة النصفية لػ سبيرماف / براكف كانت قيمتو 
مما يؤكد ثبات االستبياف. كمعامؿ ثبات  (ٓٚٚ.ٓ)معامؿ جكتماف لمثبات التي بمغت قيمتو 

، مما يدؿ عمى (ٚ٘ٛ.ٓ)إلجمالي استبياف المسؤكلية المجتمعية ككؿ بمغت ألفا كركنباخ 
اكف كانت ثبات االستبياف. كما يدؿ أف معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية لػ سبيرماف / بر 

مما يؤكد  (ٖٗٛ.ٓ)، كما كضحت معامؿ جكتماف لمثبات التي بمغت قيمتو (ٚٗٛ.ٓ)قيمتو 
 . ثبات االستبياف، كبذلؾ يمكف الكثكؽ بصدؽ كثبات االستبياف كصالحيتو لمتطبيؽ
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 ىتائج الدراشة ومياقعتوا : 

 أواًل: اليتائج املتعلكة بالصؤال األول : 

درجة تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة في الجامعات السعكدية بأبعادىا  ما
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب  المختمفة مف كجية نظر القادة األكاديمييف فييا؟ 

إدارة الجكدة الشاممة  تطبيؽالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتحديد درجة 
 يكضح ذلؾ.( ٘جدكؿ )ك  ؟القادة األكاديمييف فييا  ظرمف كجية نالجامعات السعكدية ب

 (5خذول )

دسخخ رطجيك إداسح اندىدح انًزىعطبد انسغبثيخ واالَسشافبد انًؼيبسيخ واألهًيخ انُغجيخ نًميبط 

 يشرجخ رُبصنيب  انمبدح األكبديًييٍ فيهب يٍ وخهخ َظشثبندبيؼبد انغؼىديخ  انشبيهخ 

السعكدية  لمعايير إدارة الجكدة الشاممة مف  الجامعات  تطبيؽيكضح الجدكؿ درجة  
حيث بمغ  ؛مرتبة حسب األىمية بالنسبة لمحاكر االستبياففييا القادة األكاديمييف  كجية نظر

%( كانحراؼ معيارم بمغ ٙٙ( كبمغت النسبة المكزكنة )ٕٛ.ٖالمتكسط لالستبياف ككؿ )
بالترتيب األكؿ في  افة التنظيميةالتييئة كالثقككاف محكر كبدرجة تطبيؽ متكسطة ، ( ٙٚ.ٓ)

 (٘ٙ.ٓ) %( كانحراؼ معيارم ٔٚبنسبة مكزكنة )ك ( ٚ٘.ٖ)االستبياف بمتكسط حسابي 
 السادسبالترتيب ا اتخاذ القرارات كخدمة المجتمع، كجاء محكر كبدرجة تطبيؽ متكسطة

%( كانحراؼ ٚ٘مكزكنة ) بنسبةك ( ٗٛ.ٕ) في ىذا االستبياف،  بمتكسط حسابي كاألخير
كقد تعزم ىذه النتيجة إلى حداثة الشركع بتطبيؽ  .كبدرجة تطبيؽ متكسطة (ٚٛ.ٓمعيارم )

مف متكسطان ، كما أف ىناؾ مستكل الجامعات السعكديةمعايير إدارة الجكدة الشاممة في 

 انؼجـــــــــــــــــــبساد و
انًزىعظ  

 انسغبثي

االَسشاف 

 انًؼيبسي

  انُغجخ

 انًىصوَخ
 انزشريت

انًغزى

 ي

1 
انزهيئخ وانثمبفخ 

 انزُظيًيخ
 يزىعظ 1 71% 0.65 3.57

 يزىعظ 2 %71 0.61 3.53 انزضاو اإلداسح انؼهيب 2

3 
انؼًهيخ انزؼهيًيخ 

 واألكبديًيخ
 يزىعظ 4 66% 0.50 3.32

 يزىعظ 3 %69 1.13 3.45 رًُيخ ورطىيش انؼبيهيٍ 4

5 
ارخبر انمشاساد وخذيخ 

 انًدزًغ
 يزىعظ 6 57% 0.87 2.84

 يزىعظ 5 %59 0.84 2.94 رمييى األداء 6

انًدًىع انكهي العزجيبٌ  

 إداسح اندىدح انشبيهخ
3.28 0.76 66% - 

 يزىعظ
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،  بيةالكعي بأىمية تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة كقد يعكد ذلؾ إلى قمة البرامج التدري
كالندكات، كالمحاضرات التي تسيـ في نشر الكعي بثقافة الجكدة الشاممة، كذلؾ عدـ تكفر 
المستمزمات المادية التي تسيـ في تحقيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة، فضالن عف عدـ كجكد 

مع كتتفؽ ىذه النتيجة ات السعكدية. طرؽ قياس مكضكعية لتقكيـ أداء العامميف في الجامع
 يؽ متكسطة إلدارة الجكدة الشاممة.كالتي أشارت إلى درجة تطب (ٖٕٔٓ) سة الحراحشةدرا

 ثاىيًا: اليتائج املتعلكة بالصؤال الجاىي : 

ما درجة  ممارسة الجامعات السعكدية لممسؤكلية المجتمعية  بأبعادىا المختمفة مف 
كجية نظر القادة األكاديمييف فييا؟ كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية 

مف  المسؤكلية المجتمعية بالجامعات السعكديةكاالنحرافات المعيارية لتحديد درجة ممارسة 
 ( يكضح ذلؾ.ٙدة األكاديمييف فييا ؟ ، كالجدكؿ رقـ )كجية نظر القا

 (6خذول )

يًبسعخ انًغؤونيخ انًزىعطبد انسغبثيخ واالَسشافبد انًؼيبسيخ واألهًيخ انُغجيخ نًميبط دسخخ 

 ثبندبيؼبد انغؼىديخ يٍ وخهخ َظشانمبدح األكبديًييٍ فيهب يشرجخ رُبصنيب    انًدزًؼيخ

ممارسة الجامعات السعكدية لممسؤكلية المجتمعية بأبعادىا ضح الجدكؿ درجة يك     
مف كجية نظر القادة األكاديمييف فييا مرتبة حسب األىمية بالنسبة لمحاكر  المختمفة
%( ٗٚ( كبمغت النسبة المكزكنة )ٜٙ.ٖحيث بمغ المتكسط لالستبياف ككؿ ) ؛االستبياف

اإلدارة األكاديمية ، ككاف محكر  رتفعةم كبدرجة ممارسة( ٚ٘.ٓكانحراؼ معيارم بمغ )
%( ٕٛ( كبنسبة مكزكنة )ٛٓ.ٗبياف بمتكسط حسابي )بالترتيب األكؿ في االست المسؤكلة

 اإلدارة االقتصادية المسؤكلة، كجاء محكر رتفعةم ممارسة( كبدرجة ٕٛ.ٓكانحراؼ معيارم )

 انؼجـــــــــــــــــــبساد و
انًزىعظ  

 انسغبثي

االَسشاف 

 انًؼيبسي

انُغجخ  

 انًىصوَخ

انزشري

 ة
 انًغزىي

 يشرفــــــغ 3 %75 0.57 3.73 اإلداسح انزاريخ انًغؤونخ 1

2 
اإلداسح األكبديًيخ 

 انًغؤونخ
 يشرفــــــغ 1 82% 0.28 4.08

3 
اإلداسح االخزًبػيخ 

 انًغؤونخ
 يشرفــــغ 2 78% 0.36 3.88

4 
االلزصبديخ اإلداسح 

 انًغؤونخ
3.45 1.13 69% 5 

 يزىعظ

 يزىعظ 4 %66 0.50 3.32 اإلداسح انجيئيخ انًغؤونخ 5

انًدًىع انكهي العزجيبٌ  

 انًغؤونيخ انًدزًؼيخ
3.69 0.57 74% - 

 ــــــغفيشر
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( كبنسبة مكزكنة ٘ٗ.ٖفي ىذا االستبياف،  بمتكسط حسابي ) كاألخير خامسبالترتيب ال
كلعؿ ذلؾ يعكس كعي القادة متكسطة.  ممارسة( كبدرجة ٖٔ.ٔ%( كانحراؼ معيارم )ٜٙ)

األكاديمييف بالجامعات السعكدية بأىمية الدكر الريادم لمجامعات في التعرؼ عمى مشكالت 
المجتمع كقضاياه كتقديـ الحمكؿ الناجعة ليا، كاالسياـ في تقدـ المجتمع كتطكره كازدىاره. 

بد المطيؼ، )ع  Mehran, 2011) ) (ٕ٘ٔٓكانسجمت ىذه النتيجة مع دراسة )الثبيتي، 
كالتي أشارت إلى درجة تطبيؽ مرتفعة  (،ٕٚٔٓ، ) الرقب، ( ٕٚٔٓ، عبد القادر( ، )ٕٓٔٓ

 لممسؤكلية المجتمعية.
  الجالح:ثالجًا: اليتائج املتعلكة بالصؤال 

ىؿ تختمؼ درجة تطبيؽ الجامعات السعكدية ألبعاد إدارة الجكدة الشاممة كالمسؤكلية 
 -المجتمعية مف كجية نظر القادة األكاديمييف فييا باختالؼ التخصص األكاديمي )الصحي

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادم لتحديد اإلنساني(؟  -العممي
كدرجة ممارسة المسؤكلية المجتمعية لدل القادة  إدارة الجكدة الشاممةعاد أب تطبيؽدرجة 

حسب متغير التخصص  القادة األكاديمييف فييامف كجية  بالجامعات السعكديةاألكاديمييف 
 ( يكضح ذلؾ.ٚاإلنسػاني(، كالجدكؿ رقـ ) -العمػمي -األكاديمي )الصحي
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 (7خذول )

رطجيك ( الخزجبس انفشوق في اردبهبد انمبدح األكبديًييٍ َسى ANOVAَزبئح رسهيم انزجبيٍ األزبدي )

 -وفمب  نًزغيش انزخصص األكبديًي  )انصسي وانًغؤونيخ انًدزًؼيخ إداسح اندىدح انشبيهخ يؼبييش

 اإلَغبَي( -انؼهًي

 ثؼبداأل

 انزخصص األكبديًي

ليًخ 

 ف

انذالنخ 

 االزصبئيخ
 اإلَغــــــبَــــــي انؼــــهـــــــًــــــي انصسي

 انًزىعظ
االَسشاف ±

 انًؼيبسي
 انًزىعظ

االَسشاف ±

 انًؼيبسي
 انًزىعظ

االَسشاف ±

 انًؼيبسي

انزهيئخ 

وانثمبفخ 

 انزُظيًيخ

3.6 0.68 3.5 0.63 3.6 0.65 
0.40

7 
0.666 

انزضاو اإلداسح 

 انؼهيب
3.6 0.57 3.5 0.62 3.6 0.63 

0.71

1 
0.492 

انؼًهيخ 

انزؼهيًيخ 

 واألكبديًيخ

3.3 0.47 3.2 0.53 3.4 0.48 
2.41

2 
0.092 

رًُيخ ورطىيش 

 انؼبيهيٍ
3.4 0.50 3.2 0.53 3.4 0.48 

2.41

2 
0.092 

ارخبر انمشاساد 

وخذيخ 

 انًدزًغ

2.7 0.85 2.8 0.93 3.1 0.77 
3.47

5 
0.033* 

 0.73 3.2 0.88 2.8 0.85 2.9 رمييى األداء
3.12

4 
0.046* 

خًبني إ

اعزجيبٌ 

 اندىدح انشبيهخ

3.3 0.55 3.2 0.60 3.4 0.48 2.89 0.058 

اإلداسح 

خ ـــــانزاري

 انًغؤونخ

3.8 0.58 3.7 0.57 3.8 0.57 0.3 0.741 

اإلداسح 

خ ـاألكبديًي

 انًغؤونخ

4.1 0.26 4.0 0.29 4.1 0.29 
1.08

9 
0.338 

اإلداسح 

خ ـــاالخزًبػي

 انًغؤونخ

3.9 0.38 3.9 0.36 3.9 0.35 
0.55

4 
0.575 

اإلداسح 

االلزصبديخ 

 انًغؤونخ

3.6 0.57 3.5 0.62 3.6 0.63 
0.71

1 
0.492 

اإلداسح 

خ ـــانجيئي

 خـــــــانًغؤون

3.4 0.50 3.2 0.53 3.4 0.48 
2.41

2 
0.092 

خًبني إ

اعزجيبٌ 

انًغؤونيخ 

 انًدزًؼيخ

3.8 0.28 3.7 0.28 3.8 0.28 1.45 0.237 

 (α ≤ 0.05)فشوق راد دالنخ إزصبئيخ ػُذ يغزىي  *
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يتضح مف جدكؿ تحميؿ التبايف األحادم السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
 -العػمػمي -بيف التخصص األكاديمي )الصحي( α ≥ 0.05)إحصائية عند مستكل 

كدرجة ممارسة  إدارة الجكدة الشاممةبعاد أل تطبيؽ الجامعات السعكديةاإلنسػاني( في درجة 
اتخاذ القرارات بعدم ، باستثناء فيياالقادة األكاديمييف  مف كجية نظرالمسؤكلية المجتمعية 

حصائيان بيف التخصص إكانت ىناؾ فركؽ دالة ، فقد كتقييـ األداء ، كخدمة المجتمع 
كلمعرفة لصالح مف تعكد الفركؽ بيف أم مف أزكاج  . (٘ٓ.ٓ)األكاديمي عند مستكل داللة 

التخصص األكاديمي فقد تـ إجراء اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة، كتبيف كجكد فركؽ بيف 
 ؛(٘ٓ.ٓنساني كالصحي( عند مستكل داللة )التخصص )االنساني كالعممي( ك )اإل كؿ مف 

لفئة التخصص اإلنساني  بمغ المتكسط الحسابيحيث  ؛تخصص اإلنسانياللصالح متكسط 
( كبمغت قيمة ؼ ٚٚ.ٓ( كاالنحراؼ المعيارم ) ٔ.ٖلبعد اتخاذ القرارات كخدمة المجتمع )

( ، كفي بعد تقييـ األداء حيث بمغ المتكسط الحسابي ٖٖٓ.ٓ( كبمستكل داللة )٘ٚٗ.ٖ)
( كبمستكل داللة ٕٗٔ.ٖ( كبمغت بمغت قيمة ؼ )ٖٚ.ٓ( كاالنحراؼ المعيارم ) ٕ.ٖ)
كقد يعكد ذلؾ إلى اىتماـ الكميات اإلنسانية بتحقيؽ معايير الجكدة الشاممة مف (، ٙٗٓ.ٓ)

طرح اآلراء كاألفكار لحؿ المشكالت كذلؾ لحاجتيـ إلى خالؿ المشاركة في صناعة القرارات ك 
، كقياس كتقدير المنجزات بصكرة منتظمة كمستمرة ، كتحسيف مستكل االنجاز الدعـ كالتمكيف

نقاط القكة كالضعؼ ، كما كيعزل ذلؾ إلى أف القادة األكاديمييف في الكميات ، كتحديد 
اإلنسانية عمى كعي بثقافة الجكدة الشاممة نتيجة لتخصصاتيـ القريبة لذلؾ كالعمـك اإلدارية 

كلدييـ اسيامات متميزة في خدمة المجتمع كالمشاركة الفاعمة في تنميتو كتطكيره  كالتربكية،
 αكما كيعزل عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )، بحكـ تخصصاتيـ 

( في اتجاىات القادة األكاديمييف في درجة ممارسة المسؤكلية المجتمعية تبعان 0.05 ≤
اإلنساني( إلى أف ممارسة سمكؾ  -العممي -لمتغير التخصص األكاديمي  )الصحي

طبؽ عمى الجميع بغض النظر عف المسؤكلية المجتمعية تنظميا نفس التعميمات، كت
تخصصاتيـ األكاديمية، كما أف القكانيف كالقرارات كالمكائح جميعيا، سكاء في اإلدارة الذاتية 
المسؤكلة، أـ اإلدارة األكاديمية المسؤكلة، أـ اإلدارة االجتماعية المسؤكلة ، أـ اإلدارة 

تطبؽ عمى جميع القادة  االقتصادية المسؤكلة ، أـ اإلدارة البيئية المسؤكلة، كىي
األكاديمييف، لذلؾ كاف تقديرىـ لدرجة ممارسة سمكؾ المسؤكلية المجتمعية متقاربان دكف 
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فركؽ دالة إحصائيان. كتتفؽ ىذه النتيجة مع النتائج التي تكصمت الييا دراسػػة كؿ مف 
  (.ٕٚٔٓ( )الرقب، ٖٕٔٓ)الحراحشة، 

  الرابع:رابعًا: اليتائج املتعلكة بالصؤال 

ىؿ تختمؼ درجة تطبيؽ الجامعات السعكدية ألبعاد إدارة الجكدة الشاممة كالمسؤكلية 
أستاذ  -المجتمعية مف كجية نظر القادة األكاديمييف فييا باختالؼ الرتبة األكاديمية )أستاذ

أستاذ مساعد(؟ كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادم  -مشارؾ
جة تطبيؽ أبعاد إدارة الجكدة الشاممة كدرجة ممارسة المسؤكلية المجتمعية لدل لتحديد در 

القادة األكاديمييف بالجامعات السعكدية مف كجية القادة األكاديمييف فييا حسب متغير الرتبة 
 ( يكضح ذلؾ.ٛأستاذ مساعد(، كالجدكؿ رقـ ) -أستاذ مشارؾ -األكاديمية )أستاذ

 (8خذول )

( الخزجبس انفشوق في اردبهبد انمبدح األكبديًييٍ َسى رطجيك ANOVAجبيٍ األزبدي )َزبئح رسهيم انز

أعزبر  -يؼبييش إداسح اندىدح انشبيهخ وانًغؤونيخ انًدزًؼيخ وفمب  نًزغيش انشرجخ األكبديًيخ )أعزبر

 أعزبر يغبػذ( -يشبسن

 األثؼبد

 انشرجخ األكبديًيخ

ليًخ 

 ف

انذالنخ 

 االزصبئيخ

 أعزبر يغبػذ يشبسن أعزبر أعزبر

 انًزىعظ

االَسشا±

ف 

 انًؼيبسي

 انًزىعظ

االَسشا±

ف 

 انًؼيبسي

 انًزىعظ

االَسشا±

ف 

 انًؼيبسي

 0.451 0.799 0.55 3.6 0.72 3.5 0.73 3.6 انزهيئخ وانثمبفخ انزُظيًيخ

 0.74 0.302 0.58 3.6 0.58 3.6 0.68 3.5 انزضاو اإلداسح انؼهيب

 0.092 2.412 0.48 3.4 0.53 3.2 0.47 3.3 واألكبديًيخانؼًهيخ انزؼهيًيخ 

 0.092 2.412 0.48 3.4 0.53 3.2 0.50 3.4 رًُيخ ورطىيش انؼبيهيٍ

ارخبر انمشاساد وخذيخ 

 انًدزًغ
3.0 0.70 2.5 0.92 3.0 0.87 7.492 0.001* 

 *0.001 7.463 0.82 3.1 0.85 2.7 0.77 3.1 رمييى األداء

اعزجيبٌ إداسح اندىدح  خًبنيإ

 انشبيهخ
3.3 0.56 3.1 0.59 3.3 0.50 5.103 0.007* 

اإلداسح انزاريــــــــــــخ 

 انًغؤونخ
3.8 0.60 3.7 0.63 3.7 0.50 0.487 0.615 

 0.953 0.048 0.28 4.1 0.26 4.1 0.33 4.1 اإلداسح األكبديًيـخ انًغؤونخ

اإلداسح االخزًبػيـــخ 

 انًغؤونخ
3.9 0.33 3.9 0.39 3.9 0.36 0.424 0.655 

 0.492 0.711 0.63 3.6 0.62 3.5 0.57 3.6 اإلداسح االلزصبديخ انًغؤونخ

اإلداسح انجيئيـــخ 

 انًغؤونـــــــــخ
3.3 0.56 3.3 0.51 3.4 0.45 1.592 0.206 

خًبني اعزجيبٌ انًغؤونيخ إ

 انًدزًؼيخ
3.7 0.31 3.7 0.28 3.7 0.26 0.813 0.445 

 (α  ≤0.05فشوق راد دالنخ إزصبئيخ ػُذ يغزىي ) *
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يتضح مف جدكؿ تحميؿ التبايف األحادم السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
أستاذ  -أستاذ مشارؾ -( بيف الرتبة األكاديمية )أستاذα ≥ 0.05إحصائية عند مستكل )

درجة ممارسة مساعد(في درجة تطبيؽ الجامعات السعكدية ألبعاد إدارة الجكدة الشاممة ك 
المسؤكلية المجتمعية مف كجية نظر القادة األكاديمييف فييا، باستثناء اتخاذ القرارات كخدمة 

جمالي استبياف إدارة الجكدة الشاممة كانت ىناؾ فركؽ دالة ا  ، ك المجتمع ، كتقييـ األداء 
كلمعرفة لصالح مف تعكد  .( ٘ٓ.ٓاحصائيان بيف الرتبػػة األكاديميػػة عند مستكل داللة )

الفركؽ بيف أم مف أزكاج الرتبة األكاديمية، فقد تـ إجراء اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة، 
كتبيف كجكد فركؽ بيف كؿ مف الرتبة األكاديمية )األستاذ كاألستاذ المشارؾ( ك )االستاذ 

عد كاألستاذ المشارؾ( عند كاألستاذ المساعد( ك )األستاذ المساعد كاألستاذ( ك )األستاذ المسا
حيث بمغ المتكسط   ؛( لصالح متكسط األستاذ كاألستاذ المساعد٘ٓ.ٓمستكل داللة )

( كاالنحراؼ المعيارم ) ٓ.ٖالحسابي لفئة رتبة األستاذ لبعد اتخاذ القرارات كخدمة المجتمع )
المساعد كلفئة رتبة األستاذ ( ، ٔٓٓ.ٓ( كبمستكل داللة )ٕٜٗ.ٚ( كبمغت قيمة ؼ )ٚٛ.ٓ

( ٖٙٗ.ٚ( كبمغت قيمة ؼ )ٕٛ.ٓ( كاالنحراؼ المعيارم ) ٔ.ٖبمغ المتكسط الحسابي )
بمغ  عد تقييـ األداءبُ ( ، كعمى األداة ككؿ لفئة رتبة األستاذ ، كفي ٔٓٓ.ٓكبمستكل داللة )

( كبمغت قيمة ؼ ٚٚ.ٓ( كاالنحراؼ المعيارم ) ٔ.ٖ) المتكسط الحسابي لفئة األستاذ
( ، كلفئة رتبة األستاذ المساعد بمغ المتكسط الحسابي ٔٓٓ.ٓكل داللة )( كبمستٖٙٗ.ٚ)
، ( ٔٓٓ.ٓ( كبمستكل داللة )ٖٙٗ.ٚ( كبمغت قيمة ؼ )ٕٛ.ٓ( كاالنحراؼ المعيارم ) ٔ.ٖ)

( ٖ.ٖكفي األداة ككؿ بمغ المتكسط الحسابي لفئة رتبة األستاذ بمغ المتكسط الحسابي )
( كلفئة ٘ٓٓ.ٓ( كبمستكل داللة )ٖٓٔ.٘قيمة ؼ )( كبمغت ٙ٘.ٓكاالنحراؼ المعيارم ) 

( كبمغت بمغت ٓ٘.ٓ( كاالنحراؼ المعيارم ) ٖ.ٖبمغ المتكسط الحسابي )األستاذ المساعد 
كقد تفسر ىذه النتيجة إلى أف القادة (، ٚٓٓ.ٓ( كبمستكل داللة )ٖٓٔ.٘قيمة ؼ )
الكافي في الميداف  مخزكف الخبرةخبرات متنكعة ك ف مف رتبة األستاذ لدييـ األكاديميي

إشراؾ اآلخريف في اتخاذ القرارات كخدمة المجتمع كتقييـ أداء األكاديمي كالعمؿ الجامعي عمى 
الذم مف شأنو حث العامميف عمى اإلبداع كالتفكير خارج الصندكؽ، كتعزيز ركح العامميف 

جكدة الشاممة ، مما يظير اىتماميـ بمعايير الالفريؽ في العمؿ كبث الحماسة لدل العامميف، 
أما القادة األكاديميكف مف رتبة األستاذ المساعد فما زالكا حديثي عيد بالقيادات األكاديمية، 
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كتتمتع بمخرجات القيادة الحديثة التي تسعى إلى خمؽ التفاىـ بيف أطراؼ العممية اإلدارية ، 
مية كالمعرفية لكؿ كتعزيز مكانتيا في الكسط الجامعي ، كال شؾ بأف اختالؼ الخبرة األكادي

اتخاذ رتبة يؤثر عمى تقديرات القادة األكاديمييف لدرجة ممارستيـ لمقيادة التحكيمية، كأف درجة 
كما تختمؼ مف رتبة إلى أخرل لخصكصية كؿ رتبة.  القرارات كخدمة المجتمع كتقييـ األداء 

( في اتجاىات α ≥ 0.05كيعزل عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
القادة األكاديمييف في درجة ممارسة المسؤكلية المجتمعية تبعان لمتغير الرتبة األكاديمية 

أستاذ مساعد(  إلى أف ممارسة سمكؾ المسؤكلية المجتمعية تنظميا  -أستاذ مشارؾ -)أستاذ
ف نفس التعميمات، كتطبؽ عمى الجميع بغض النظر عف رتبيـ األكاديمية، كما أف القكاني

كالقرارات كالمكائح جميعيا، سكاء في اإلدارة الذاتية المسؤكلة، أـ اإلدارة األكاديمية المسؤكلة، 
أـ اإلدارة االجتماعية المسؤكلة ، أـ اإلدارة االقتصادية المسؤكلة ، أـ اإلدارة البيئية 

ة سمكؾ المسؤكلة، كىي تطبؽ عمى جميع القادة األكاديمييف، لذلؾ كاف تقديرىـ لدرجة ممارس
كتتفؽ ىذه النتيجة مع النتائج التي المسؤكلية المجتمعية متقاربان دكف فركؽ دالة إحصائيان. 

  (.ٕٚٔٓ( )الرقب، ٖٕٔٓتكصمت الييا دراسػػة كؿ مف )الحراحشة، 
  اخلامض:خامصًا: اليتائج املتعلكة بالصؤال 

ىؿ تختمؼ درجة تطبيؽ الجامعات السعكدية ألبعاد إدارة الجكدة الشاممة كالمسؤكلية 
 -ككيؿ -المجتمعية مف كجية نظر القادة األكاديمييف فييا باختالؼ المركز الكظيفي )عميد

رئيس قسـ(؟ كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادم لتحديد درجة 
دارة الجكدة الشاممة كدرجة ممارسة المسؤكلية المجتمعية لدل القادة تطبيؽ أبعاد إ

األكاديمييف بالجامعات السعكدية مف كجية القادة األكاديمييف فييا حسب متغير الرتبة 
 ( يكضح ذلؾ.ٜجدكؿ )ك أستاذ مساعد(،  -أستاذ مشارؾ -األكاديمية )أستاذ
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 (9خذول )

الخزجبس انفشوق في اردبهبد انمبدح األكبديًييٍ َسى رطجيك  (ANOVAَزبئح رسهيم انزجبيٍ األزبدي )

سئيظ  -وكيم -يؼبييش إداسح اندىدح انشبيهخ وانًغؤونيخ انًدزًؼيخ وفمب  نًزغيش انًشكض انىظيفي )ػًيذ

 لغى(

 األثؼبد

 انًشكض انىظيفي

ليًخ 

 ف

انذالنخ 

 االزصبئيخ
 سئيظ لغى وكيم ػًيذ

 انًزىعظ
االَسشاف ±

 انًؼيبسي
 انًزىعظ

االَسشاف ±

 انًؼيبسي
 انًزىعظ

االَسشاف ±

 انًؼيبسي

 0.60 3.6 0.73 3.6 0.58 3.5 انزهيئخ وانثمبفخ انزُظيًيخ
0.20

3 
0.816 

 0.62 3.5 0.63 3.6 0.45 3.5 انزضاو اإلداسح انؼهيب
0.24

4 
0.784 

انؼًهيخ انزؼهيًيخ 

 واألكبديًيخ
3.3 0.47 3.2 0.53 3.4 0.48 

2.41

2 
0.092 

 0.48 3.4 0.53 3.2 0.50 3.4 رًُيخ ورطىيش انؼبيهيٍ
2.41

2 
0.092 

ارخبر انمشاساد وخذيخ 

 انًدزًغ
2.7 0.77 3.0 0.85 2.8 0.90 

2.17

3 
0.116 

 0.87 2.9 0.83 3.0 0.75 2.8 رمييى األداء
0.95

1 
0.388 

خًبني اعزجيبٌ إداسح إ

 اندىدح انشبيهخ
3.2 0.48 3.3 0.60 3.3 0.53 

1.15

3 
0.318 

اإلداسح انزاريــــــــــــخ 

 انًغؤونخ
3.9 0.53 3.7 0.60 3.7 0.57 

1.55

3 
0.214 

 0.26 4.0 0.29 4.1 0.28 4.0 اإلداسح األكبديًيـخ انًغؤونخ
3.17

9 
0.044* 

اإلداسح االخزًبػيـــخ 

 انًغؤونخ
3.9 0.35 3.9 0.38 3.9 0.36 0.06 0.942 

اإلداسح االلزصبديخ 

 انًغؤونخ
3.6 0.57 3.5 0.62 3.6 0.63 

0.71

1 
0.492 

اإلداسح انجيئيـــخ 

 انًغؤونـــــــــخ
3.4 0.50 3.4 0.54 3.3 0.46 

0.61

3 
0.542 

خًبني اعزجيبٌ انًغؤونيخ إ

 انًدزًؼيخ
3.8 0.22 3.7 0.32 3.7 0.25 

0.63

2 
0.533 

 (α  ≤0.05فشوق راد دالنخ إزصبئيخ ػُذ يغزىي ) *

مف جدكؿ تحميؿ التبايف األحادم السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  يتضح
أستاذ مساعد(في  -أستاذ مشارؾ -بيف الرتبة األكاديمية )أستاذ( α ≥ 0.05)عند مستكل 

درجة تطبيؽ الجامعات السعكدية ألبعاد إدارة الجكدة الشاممة كدرجة ممارسة المسؤكلية 
باستثناء اإلدارة األكاديمية المسؤكلة كانت ة األكاديمييف فييا، المجتمعية مف كجية نظر القاد

، كلمعرفة لصالح (٘ٓ.ٓالكظيفي عند مستكل داللة ) حصائيان بيف المركزإىناؾ فركؽ دالة 
مف تعكد الفركؽ بيف أم مف أزكاج المركز الكظيفي فقد تـ إجراء اختبار شيفيو لممقارنات 
المتعددة، كتبيف كجكد فركؽ بيف كؿ مف المركز الكظيفي )الككيؿ كالعميد( ك )كالككيؿ كرئيس 
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بي حيث بمغ المتكسط الحسا،  لصالح متكسط الككيؿ (.٘ٓ.ٓالقسـ( عند مستكل داللة )
( ٜٕ.ٓ( كاالنحراؼ المعيارم ) ٔ.ٗلفئة رتبة الككيؿ لبعد اإلدارة األكاديمية المسؤكلة )

كيبدك ذلؾ منطقيان كمقبكالن؛ كيعزل ( ، ٗٗٓ.ٓ( كبمستكل داللة )ٜٕٔ.ٖكبمغت قيمة ؼ )
ذلؾ إلى أف القادة األكاديمييف في الجامعة ممف في مركز الككيؿ عمى تماس مع العممية 

كقضايا المجتمع كاحتياجاتو، كعمييـ يقع العبئ األكبر في إعداد التصكرات األكاديمية 
الخاصة بالبرامج كالتخصصات التي تسد احتياجات المجتمع؛ لذا كاف تقديرىـ لمستكل اإلدارة 

عدـ كجكد فركؽ ذات كيعزل كما  األكاديمية المسؤكلة متباينان بكجكد فركؽ دالة إحصائيان.
( في اتجاىات القادة األكاديمييف في درجة α ≥ 0.05تكل داللة )داللة إحصائية عند مس

إلى أف الكظيفي )عميد، ككيؿ، رئيس قسـ( المركز تبعان لمتغير تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة 
كممارستيا في منظكمة العمؿ تتطمب مف الجميع القياـ بيا بغض  إدارة الجكدة الشاممةنمط 

شغمو كذلؾ نظران ألىميتيا كحاجة العامميف كالمؤسسات النظر عف المركز الكظيفي الذم ي
 .(ٕٚٔٓكتتفؽ ىذه النتيجة مع النتائج التي تكصمت الييا دراسػػة )الرقب، التربكية ليا. 

 شادشًا: اليتائج املتعلكة بالصؤال الصادط : 

ما العالقة االرتباطية بيف درجة تطبيؽ الجامعات السعكدية إلدارة الجكدة الشاممة 
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ  فييا؟كالمسؤكلية المجتمعّية مف كجية نظر القادة األكاديمييف 

لتحديدالعالقات االرتباطية بيف درجة ممارسة أبعاد القيادة التحكيمية  حساب قيـ االرتباط
ؤكلية المجتمعّية لدل القادة األكاديمييف بجامعة الممؾ سعكد مف كجية نظرىـ، كدرجة المس

 ( يكضح ذلؾ.ٓٔجدكؿ )ك 
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 (.1خذول )

انًغؤونيخ رطجيك اندبيؼبد انغؼىديخ ألثؼبد إداسح اندىدح انشبيهخ وانؼاللبد االسرجبطيخ ثيٍ دسخخ 

 يٍ وخهخ َظش انمبدح األكبديًييٍ فيهبانًدزًؼيّخ 

 األثؼبد

انزهيئخ وانثمبفخ 

 انزُظيًيخ

انزضاو اإلداسح 

 انؼهيب

انؼًهيخ 

انزؼهيًيخ 

 واألكبديًيخ

رًُيخ ورطىيش 

 انؼبيهيٍ

ارخبر انمشاساد 

وخذيخ 

 انًدزًغ

 رمييى األداء
إداسح اندىدح 

 انشبيهخ

ليًخ 

 االسرجبط
 انذالنخ

ليًخ 

 االسرجبط
 انذالنخ

ليًخ 

 االسرجبط
 انذالنخ

ليًخ 

 االسرجبط
 انذالنخ

ليًخ 

 االسرجبط
 انذالنخ

ليًخ 

 االسرجبط
 انذالنخ

ليًخ 

 االسرجبط
 انذالنخ

اإلداسح 

انزاريـخ 

 انًغؤونخ

0.633 0.000* 0.659 0.000* 0.04 0.549 0.633 0.000* 0.04 0.549 0.107 0.11 0.422 0.000* 

اإلداسح 

األكبديًيخ 

 خـانًغؤون

0.184 0.006* 0.315 0.000* 0.008 0.906 0.184 0.006* 0.008 0.906 -0.01 0.879 0.139 0.037* 

اإلداسح 

االخزًبػيخ 

 انًغؤونخ

0.289 0.000* 0.104 0.118 0.313 0.000* 0.289 0.000* 0.313 0.000* 0.327 0.000* 0.359 0.000* 

اإلداسح 

االلزصبديخ 

 انًغؤونخ 

0.633 0.000* 0.659 0.000* 0.04 0.549 0.633 0.000* 0.04 0.549 0.107 0.11 0.422 0.000* 

اإلداسح 

خ انجيئي

 انًغؤونخ

0.583 0.000* 0.521 0.000* 0.205 0.002* 0.583 0.000* 0.205 0.002* 0.218 0.001* 0.476 0.000* 

خ انًغؤوني

خانًدزًؼيّ   
0.687 0.000* 0.64 0.000* 0.225 0.001* 0.687 0.000* 0.225 0.001* 0.258 0.000* 0.562 0.000* 

درجة تطبيؽ الجامعات السعكدية ألبعاد يكضح الجدكؿ العالقات االرتباطية بيف 
حيث  ؛جية نظر القادة األكاديمييف فيياإدارة الجكدة الشاممة كالمسؤكلية المجتمعّية مف ك 

كمجمكع درجات  إدارة الجكدة الشاممةحصائيان بيف جميع درجات أبعاد إكجد عالقات دالة 
، كعالقات دالة (α ≥ 0.05) عند مستكل الجامعات السعكديةالمسؤكلية المجتمعّية لدل 

 إدارة الجكدة الشاممةبيف جميع درجات أبعاد المسؤكلية المجتمعّية كمجمكع درجات حصائيان إ
 ،(α ≥ 0.05) عند مستكل الجامعات السعكدية مف كجية نظر القادة األكاديمييف فييالدل 

بيف مجمكع درجات المسؤكلية المجتمعّية كمجمكع درجات حصائيان إكذلؾ عالقة ارتباطية دالة 
تطبيؽ إدارة ، كيكضح الشكؿ التالي أف درجة (0.562) بمغت قيمتيا إدارة الجكدة الشاممة

 مف تبايف درجة المسؤكلية المجتمعّية.%( ٕٖ)فسرت نسبة  الجكدة الشاممة
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 (2شكم )

دسخخ رطجيك اندبيؼبد انغؼىديخ ألثؼبد إداسح اندىدح انشبيهخ يىضر انؼاللخ االسرجبطيخ ثيٍ 

 وانًغؤونيخ انًدزًؼيّخ يٍ وخهخ َظش انمبدح األكبديًييٍ فيهب
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شابعًا: اليتائج املتعلكة بالصؤال الصابع : 

ىؿ يمكف التنبؤ بدرجة تطبيؽ الجامعات السعكدية ألبعاد إدارة الجكدة الشاممة مف 
قبؿ البدء في تطبيؽ أبعاد المسؤكلية المجتمعية مف كجية نظر القادة األكاديمييف فييا؟ 

تحميؿ االنحدار الختبار فرضيات الدراسة، قاـ الباحث بإجراء بعض االختبارات، كذلؾ مف أجؿ 
التأكد مف عدـ كجكد  مف خالؿضماف مالءمة البيانات الفتراضات تحميؿ االنحدار، كذلؾ 

امؿ تضخـ ( باستخداـ اختبار معMulticollinearity) ارتباط عاٍؿ بيف المتغيرات المستقمة
( كاختبار التبايف المسمكح VIF( )Variance Inflation Factory) التبايف

(Tolerance)   لكؿ متغير مف متغيرات الدراسة، مع مراعاة عدـ تجاكز معامؿ تضخـ
( أكبر مف Tolerance(، كقيمة اختبار التبايف المسمكح )ٓٔ( لمقيمة )VIFالتبايف)

( Normal Distributionاع البيانات لمتكزيع الطبيعي )(، كتـ أيضان التأكد مف اتب٘ٓ.ٓ)
( كمراعاة أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي إذا كانت Skewnessباحتساب معامؿ االلتكاء )

 يبيف نتائج ىذه االختبارات. (ٔٔ(. كالجدكؿ )ٔقيمة معامؿ االلتكاء تقؿ عف )
  

إدارة الجودة 

ة 
لي

و ؤ
س

امل



 ...................................................... دور إدارة الجودة الشاملة في تعزيز المسؤولية المجتمعية

- ٜٖٔ - 

 (11) خذول

 انًغًىذ ويؼبيم االنزىاء ألثؼبد انًغؤونيخ انًدزًؼيّخاخزجبس يؼبيم رضخى انزجبيٍ وانزجبيٍ 

أثؼبد انًغؤونيخ 

 انًدزًؼيّخ

 يؼبيم رضخى انزجبيٍ

VIF 

انزجبيٍ انًغًىذ 

Tolerance 

 ء يؼبيم االنزىا

Skewness    

اإلداسح انزاريـــخ 

 خــانًغؤون
2.217 .451 .388 

اإلداسح األكبديًيخ 

 خـانًغؤون
1.783 .561 .129 

اإلداسح االخزًبػيخ 

 خـانًغؤون
2.935 .341 .146 

اإلداسح االلزصبديخ 

 انًغؤونخ
2.217 .451 .388 

خ ـاإلداسح انجيئي

 خـانًغؤون
3.077 .325 .169 

 ٓٔ( لجميػػع المتغيػػرات تقػػؿ عػػف VIFنالحػػظ أف قػػيـ اختبػػار معامػػؿ تضػػخـ التبػػايف)
( تراكحػت Toleranceاختبػار التبػايف المسػمكح ) (، كأف قػيـٚٚٓ.ٖ -ٖٛٚ.ٕكتتراكح بػيف )

(، كيعػد ىػذا مؤشػران عمػى عػدـ كجػكد ارتبػاط ٘ٓ.ٓ(، كىي أكبر مػف )ٔٙ٘.ٓ -ٕٖ٘.ٓبيف )
(، كقد تـ التأكد مف البيانات تتبػع التكزيػع Multicollinearityعاٍؿ بيف المتغيرات المستقمة )

 . (ٔت القيـ أقؿ مف )حيث كان ؛(Skewnessالطبيعي باحتساب معامؿ االلتكاء)
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 (12خذول )

( نهزأكذ يٍ دالنخ انًُىرج نهزُجؤ ثذسخخ Analysis Of Varianceَزبئح رسهيم انزجبيٍ نالَسذاس )

 إداسح اندىدح انشبيهخ0

 

 ( 13خذول )

 في اندبيؼبد انغؼىديخ يٍ أثؼبد انًغؤونيخ انًدزًؼيّخ  إداسح اندىدح انشبيهخًَىرج انزُجؤ ثذسخخ 
 

 

 ( α≥0.05* يؼبيالد رُجؤ راد دالنخ إزصبئيخ ػُذ يغزىي دالنخ )
 

 Stepwiseيتضح مف النتائج اإلحصائية الكاردة في جدكؿ تحميؿ االنحدار المتعدد التدريجي 
Multiple Regression  لتحديػػد أىميػػة كػػؿ متغيػػر مسػػتقؿ عمػػى حػػدة فػػي المسػػاىمة فػػي

( أف الػػتمكف مػػف ممارسػػة أبعػػاد tالنمػػكذج كاسػػتبعاد المتغيػػرات غيػػر الدالػػة، كمػػف قػػيـ اختبػػار )

 أثؼبد إداسح اندىدح انشبيهخ

انًؼبيالد غيش 
 انًؼيبسيخ

انًؼبيالد 
 انًؼيبسيخ

ليًخ 
 اخزجبس د

انذالنخ 
االزصبئ
 يخ

B ليًخ
ثبثذ 
 انزُجؤ 

انخطأ 
 انًؼيبسي

ليًخ ثبثذ انزُجؤ  
  Beta 

 2.588 73.048 (انثبثذ)
 

28.222 .000* 

يزغيشاد 
 ثبنًُىرج

اإلداسح 
األكبديًيخ 
 انًغؤونــخ

.960 .144 .449 6.670 .000* 

اإلداسح 
االخزًبػيخ 
 انًغؤونخ

.844 .140 .365 6.050 .000* 

يزغيشاد 
 يغزجؼذح

اإلداسح 
انزاريـــــخ 

 انًغؤونـــــــخ
.102 .125 .063 .814 .417 

اإلداسح 
االلزصبديخ 
 انًغؤونخ

.101 .122 .059 .801 .395 

اإلداسح 
انجيئيـــــــخ 
 انًغؤونــــخ

-.038 .132 -.023 -.287 .774 

 انًصذس

يؼبيم 

انزسذيذ 

R2 

يدًىع 

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انسشيخ

يغزىي دالنخ 

F 

 Fليًخ 

 انًسغىثخ

يزىعظ 

 انًشثؼبد

ًَىرج 

 انزُجؤ
0.570 

8693.743 4 2173.436 67.353 .000* 

 32.270 220 7099.297 انجىالي
  

 224 15793.040 انًدًىع
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قػادرة كاإلدارة االجتماعيةالمسػؤكلة ك المسؤكلية المجتمعّية ببعدم اإلدارة األكاديمية المسػؤكلة 
 ≤، حيث كانت قيمة دالة احصائيان عند مستكل داللة )الشاممة إدارة الجكدةعمى التنبؤ بدرجة 

0.05  مػػػف بعػػػدم المسػػػؤكلية  إدارة الجػػػكدة الشػػػاممة(. كمػػػا يكضػػػح إمكانيػػػة التنبػػػؤ بدرجػػػة
 (α ≥ 0.05) كيتضح مما سبؽ كجكد أثر ذم داللة إحصائية عند مستكل داللة. المجتمعّية 

ألبعػػاد المسػػؤكلية المجتمعيػػة مكضػػع الدراسػػة )مجتمعػػة( عمػػى مسػػتكل إدارة الجػػكدة الشػػاممة  
. كعند دراسة أثر كؿ بعػد بشػكؿ منفػرد  بالجامعات السعكديةالذم يشعر بو القادة األكاديميكف 

ألبعػػاد  (α ≥ 0.05) أظيػػرت الدراسػػة كجػػكد أثػػر ذم داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة
 :معية اآلتيةالمسؤكلية المجت

كقد فسر ىذا المتغير باالشتراؾ مع اإلدارة االجتماعية اإلدارة األكاديمية المسؤكلة: .  أ
%( مف تبايف مستكل إدارة الجكدة الشاممة.. كترل الدراسة أف سبب  ذلؾ قد ٚ٘المسؤكلة )

فكرية يعكد إلى قدرة القيادة األكاديمية عمى االسياـ في صناعة المعرفة، كرفع القدرة ال
كاالىتماـ بالطمبة باعتبارىـ ثركة مف المكارد القيمة لممجتمع، كما كيعممكف عمى تكظيؼ 
البحث العممي لخدمة قضايا المجتمع المختمفة. مما يككف لو األثر اإليجابي في نفكسيـ 
فيسيـ ذلؾ في تعزيز سمكؾ إدارة الجكدة الشاممة لدييـ. كىذا يعني أف القيادة األكاديمية 

ؤكلة تسيـ في تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في الجامعات السعكدية مف كجية نظر المس
القادة األكاديمييف فييا ، كىذا سيؤدم إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة 

 تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة كدرجة تحّمؿ المسؤكلية المجتمعية. 
ر ىذا المتغير باالشتراؾ مع اإلدارة األكاديمية كقد فس. اإلدارة االجتماعية المسؤكلة :  ب

. كترل الدراسة أف ذلؾ قد يعكد إلى إدارة الجكدة الشاممة%( مف تبايف مستكل ٚ٘المسؤكلة )
المجتمع تشعر بمسؤكليتيا األخالقية تجاه  ات السعكديةأف القيادات األكاديمية في الجامع

كما أنيا تساعد في الحغاظ عمى أمف مع، كلدييا االستعداد لتحمؿ كاجباتيا خدمةن لممجت
كتعتقد بأف حب العمؿ  المجتمع كاستقراره، كتعي جيدان المخاطر التي تيدد مصالحو الكطنية، 
القادة األكاديمييف  تطبيؽكتقديمو أحد شركط المكاطنة الصالحة، كىذا ينعكس إيجابان عمى 

 دارة الجكدة الشاممة.إل
من بعدي المسؤولية المجتمعّية  إدارة الجودة الشاممةومن ىنا يمكن التنبؤ بدرجة 

   : المسؤولة( بالمعادلة التاليةاالجتماعية المسؤولة، واإلدارة  األكاديمية)اإلدارة 
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المسؤكلة (  األكاديميةاإلدارة ×  ٜٗٗ.ٓدرجة ممارسة إدارة الجكدة الشاممة = ) 
 المسؤكلة(االجتماعيةاإلدارة ×  ٖ٘ٙ.ٓ+)

  التوصيات:

  بما يمي :ئج الدراسة يكصي الباحث في ضكء نتا
مف خالؿ الخمسة اىتماـ الجامعات السعكدية بالمسؤكلية المجتمعية بأبعادىا ضركرة  -ٔ

تنفيذ الكظيفة الثالثة لمجامعة كىي خدمة المجتمع كالتعرؼ إلى مشكالتو كقضاياه؛ فكمما 
إدارة ، زادت درجة ممارسة ؿ الجامعة لمسؤكلياتيا المجتمعيةزاد االىتماـ بدرجة تحمّ 

 .الجكدة الشاممة
بمختمؼ مستكياتيا في الجامعة لمتعريؼ بمفيكـ  األكاديميةعقد برامج تدريبية لمقيادات  -ٕ

حتى يتسنى لتمؾ القيادات  اإلدارةكبياف أىمية ىذا النمط مف  الشاممة،إدارة الجكدة 
تعد تناسب  التقميدية التبادلية التي كانت سائدة خالؿ العقكد الماضية لـ دارة. فاإلاتباعو

تطمب التي ت إدارة الجكدة الشاممة، كيجب التحكؿ عنيا نحك تنظيمات العصر الحديث
 مجمكعة مختمفة مف الميارات.

إدارة اـ حكؿ مفيـك إجراء المزيد مف الدراسات كالبحكث الميدانية في منظمات القطاع الع -ٖ
مكانية االستفادة منياجكدة الشاممةال  كذلؾ بدراسة متغيرات أخرل غيرىا.  ، كا 

ضركرة كجكد إدارات متخصصة لممسؤكلية المجتمعية داخؿ الجامعات تتكلى تخطيط  -ٗ
البرامج كتنفيذىا كالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة، عمى أف تتبع اإلدارة العميا لمجامعات 
مباشرة، كتبادؿ الخبرات كالتجارب العممية فيما بينيا كالتعرؼ إلى نقاط القكة كالضعؼ 

 في المسؤكلية المجتمعية.ات الممارسلتطبيؽ أفضؿ 
التكجيو بتدريس مادة المسؤكلية المجتمعية كاألخالؽ اإلدارية كمتطمبات إجبارية عمى  -٘

 غرار ما ىك معمكؿ بو في الجامعات العالمية.
تصميـ برامج لتنمية القادة في مؤسسات التعميـ العالي، تتضمف منيجان تكنكلكجيان يأخذ  -ٙ

 رة الجكدة الشاممة. إدافي الحسباف أفضؿ ممارسات 
العمؿ عمى تكفير اإلمكانات المادية كالبشرية التي تساند تطبيؽ معايير إدارة الجكدة  -ٚ

الشاممة مف قاعات تدريسية مناسبة كفؽ المعايير، كحكاسيب، كمختبرات، كمالعب 
 .رياضية، كمكتبة يتكفر فييا المصادر المعرفية المتنكعة
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الجامعات السعكدية بما يتفؽ مع سكؽ العمؿ كتمقي  تقييـ مستمر لمبرامج التي تقدميا -ٛ
 .التغذية الراجعة مف مؤسسات المجتمع المختمفة، كذلؾ بتقييـ مخرجات الجامعة

تكفير مستمزمات البحث العممي كتشجيع الباحثيف، كتحفيزىـ عمى إجراء الدراسات  -ٜ
  .الميدانية العممية التي تخدـ العممية التعميمية التعممية

لالمركزية في العمؿ اإلدارم كتشجيع العمؿ التعاكني، كالتخمص مف الرتابة تطبيؽ ا -ٓٔ
 .كالييراركية التي تعكؽ تطبيؽ مدخؿ إدارة الجكدة الشاممة

في  مستكل متدنيان التي أظيرت نتائج الدراسة  إدارة الجكدة الشاممةتعزيز عناصر    -ٔٔ
 بعض أبعادىا مف خالؿ ما يأتي:

تشجع عمى تقديـ  إدارة الجكدة الشاممةتتماشى مع متطمبات ايجاد ثقافة تنظيمية  -أ
مف خالؿ  العمؿ بطرؽ عممية لمبدعة لحؿ المشكالت التي تكاجواألفكار كاآلراء ا

تشجيع العامميف عمى المساىمة بآرائيـ كافكارىـ كالعمؿ بركح الفريؽ الكاحد كتحمؿ 
 المسؤكلية كاحتراـ قيمة العمؿ كاإلنجاز.

مع العامميف كاإلستماع إلييـ كاإلىتماـ بمشاعرىـ كالتعامؿ  التكاصؿات تحسيف ميار  -ب
اآلراء بداء إلاتاحة الفرصة لمعامميف في الجامعة مف خالؿ معيـ بتقدير كاحتراـ. 

إلى أصحاب  عامميفاألفكار كالحد مف الفكاصؿ الرئاسية كتسييؿ كصكؿ الكطرح 
 القرار كشرح كجيات نظرىـ. 

 ات السعكديةالعامميف مف إدارييف كأعضاء ىيئة التدريس في الجامعتدريب جميع   -ج
عمى مفاىيـ كمعايير إدارة الجكدة الشاممة كذلؾ عف طريؽ عقد الندكات، ككرش 
 .العمؿ، كالنشرات التكجييية لبث الكعي بأىمية كفكائد تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة

  



 ...................................................... دور إدارة الجودة الشاملة في تعزيز المسؤولية المجتمعية

- ٜٖٙ - 

 قائنة املراجع
 املراجع العربية : -أ 
متطمبات جودة المسؤولية اإلجتماعية في التعميم الجامعي لخدمة  (.2002. )سيسي، حاندوأ .0

 . 26-٢2، ص ٢2.الجزائر. العدد  مجمة دراساتالمجتمع. 
الجامعات العربية ودورىا في خدمة الممجتمع المعرفي  .(2002) عبد اهلل. بخيت، صفية .2

 :2/2/2002-5 .التحديات واآلفاق-المؤتمر العربي الثالث الجامعات العربية .والتنموي والثقافي
 سمطنة عمان. ،مسقط

. الطبعة الجامعة وخدمة المجتمع من منظور الخدمة االجتماعية(. 2002بتقة، ليمى محمد. ) .6
 : الجزائر.  05-00السابعة، مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع . ص 

( . نموذج مقترح إلدارة الجودة الشاممة في الجامعات األردنية  2002بدح، أحمد محمد. ) .٢
 . ٢5، ص  ٢2األردن ، العدد  –عمان  مجمة اتحاد الجامعات العربيةالعامة. 

(. المعوقات التي تعترض تطبيق معايير النوعية وضمان 2006بدرخان، سوسن والشوا، ىال . ) .5
المجمة العربية لضمان الجودة في الجامعات األردنية من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية. 

 . 22 - 25،ص  06، العدد 2. اليمن. المجمد جودة التعميم الجامعي
مسؤولية األقسام العممية بالجامعات اإلقميمية عن مجتمعاتيا  .(2000) جاد. اهللالبسيوني، عبد  .2

المؤتمر الدولي الثاني لقسم االجتماع بكمية اآلداب بجامعة الزقاقيق، الجامعات العربية  المحمية.
 ، جميورية مصر العربية .222-202، ص 0والمسؤولية االجتماعية تجاه مجتمعاتيا، مجمد 

دور األستاذ الجامعي في خدمة المجتمع من وجية نظر  .(2005). مني سعيد، البالدي .2
رسالة  .أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعوديةبمنطقة مكة المكرمة) الواقع والمأمول(

 .مكة المكرمة: جامعة أم القرى، غير منشورةماجستير 
ة في تحقيق دور أقسام اإلدارة التربوية بالجامعات السعودي .(2005) عواض. الثبيتي، خالد .0

 .22-50، ص 0، عدد 00مجمد  .مجمة جامعة طيبة لمعموم التربويةالمسؤولية االجتماعية. 
درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة فى جامعة آل  .(2000). محمد عبود، الحراحشو .2

مجمد البحرين. .  والنفسية التربوية العموم مجمة. البيت من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية
 . ٢00-620( ، ص 0، العدد ) 0٢

استخدام إدارة الجودة الشاممة كاستراتيجية لحوسبة العمل بالييئة (. 2002حسنين، أمير عمر. ) .00
 . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة النيمين : السوردان.القومية لمكيرباء



 ...................................................... دور إدارة الجودة الشاملة في تعزيز المسؤولية المجتمعية

- ٜٖٚ - 

عة األولى، دار . الطبإدارة الجودة الشاممة وخدمة العمالء(. 2002حمود، خضير كاظم. ) .00
 المسيرة لمنشر والتوزيع: عمان ،األردن.

 المسؤولية المجتمعية لممؤسسات بين النظرية والتطبيق.(. 2002سميم. ) الحموري، صالح .02
، تاريخ الدخول إلى  http//www.arabvolunteering.orgمتوافر عمى الموقع اإللكتروني 

 .60/00/2002الموقع 
المشاركة المجتمعية وفقًا لمتطمبات الجودة الشاممة في (. 2002خالد، زينب عاطف، وآخرون. ) .06

المؤتمر العممي السنوي العربي  كمية االقتصاد المنزلي بجامعة األزىر بين الواقع والمأمول،
لي النوعي في مصر والوطن العربي في ثالث ) تطوير برامج التعميم العاالدولي ال –السادس 

، ص 2المنصورة: مصر . مجمد جامعة كمية التربية النوعية. ، ( ء متطمبات عصر المعرفةضو 
2٢2-22٢ . 

مجمة ( . إدارة الجودة الشاممة: تطبيقات في اإلدارة الجامعية.  2000الخطيب، أحمد محمد. ) .0٢
 .022-06، ص  6األردن ، العدد  –عمان  .اتحاد الجامعات العربي

مدخل لتطبيق معايير ونظم الجودة الشاممة في المؤسسات (. 2002الخطيب ، محمد . ) .05
الجودة في  -المقاء السنوى الرابع عشر لمجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية  التعميمية .

 . 220 - 260السعودية ، ص -التعميم العام 
الطبعة األولى، دار  الجودة الشاممة وخدمة العمالء. إدارة .(2000) .مأمون سميمان، درادكة .02

 الصفاء لمنشر والتوزيع: عمان ،األردن.
(. معوقات ومتطمبات الجودة والتطبيقات اإلجرائية لضمانيا في التعميم 200٢دريب، محمد. ) .02

 . 005 - 02، ص  05، العدد  0، المجمد مجمة كمية التربية لمبنات لمعموم اإلنسانيةالجامعي. 
معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في (. 2002ربايعة، سائد محمد، وعبيد، شاىر محمد. ) .00

 مجمة المنارة لمبحوث والدراسات .. الجامعات الفمسطينية: دراسة حالة الجامعة العربية األمريكية
 .  20-66، ص 0، العدد  26األردن . مجمد  –عمان 

ممارسة القيادة التحويمية وعالقتيا بالمسؤولية المجتمعّية درجة . (2002) .توفيق زايدالرقب،  .02
 –. عمان  المجمة الدولية التربوية المتخصصة .لدى القادة األكاديميين بجامعة الممك سعرود

 .  0٢0-002، ص 00العدد  2األردن . مجمد 
دور الجامعة في خدمة المجتمع المحمي من وجية نظر (. 2000الرواشدة، عالء زىير. ) .20

أعضاء الييئة التدريسية وعالقة ذلك ببعض المتغيرات الشخصية لدييم "جامعة البمقاء التطبيقية 
-50، ص 0، عدد 6مجمد . مكة المكرمة. امعة أم القرى لمعموم االجتماعيةمجمة ج .نموذجا"

22. 



 ...................................................... دور إدارة الجودة الشاملة في تعزيز المسؤولية المجتمعية

- ٜٖٛ - 

لتطوير الميزة التنافسية لممؤسسة  إدارة الجودة الشاممة مدخل( . 2002سماللي ، يحضى. ) .20
الممتقى الوطني األول حول المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ . االقتصادية

 .0أفريل، ص  26 –22االقتصادي الجديد، كمية الحقوق والعموم االقتصادية، جامعة ورقمة، 
. الطبعة االنتاجي والخدمي إدارة الجودة الشاممة في القطاع(. 2002السامرائي، ميدي صالح. ) .22

 األولى، دار جرير لمنشر والتوزيع: عمان ،األردن.
(. متطمبات تطبييق  معايير الجودة في التعميم العالي: 2002سعيد، انتصار أحمد، وآخرون. ) .26

 - 00، ص0العدد ،  06 مجمدمصر.  مجمة البحث العممي في التربية واآلداب.دراسة تحميمية. 
5٢ . 

(. إدارة الجودة الشاممة: نموذج مقترح لتطوير اإلدارة المدرسية في 2002راتب. )السعود،  .2٢
 . 005 - 55، ص2العدد  00. دمشق. مجمد  مجمة جامعة دمشقاألردن. 

دور القيادة التحويمية في تعزيز المسؤولية المجتمعية لمجامعات  .(2006) عمي. ، سناءشقوارة .25
 ، لبنان . الجنانرسالة دكتوراة ، جامعة  الخاصة في األردن: دراسة تحميمية،

أبعاد المسؤولية المجتمعّية لمجامعات ومتطّمبات تطبيقيا في ضوء  .(2002) عمي. شقوارة، سناء .22
 .52-62، ص 2، العدد 0مجمد  .مجمة تطوير األداء الجامعي .مفيوم الجودة الشاممة 

كاستراتيجية لتطوير األداء  أثر إدارة الجودة الشاممة(. 2000صالح، أمير عمرحسنين. ) .22
المؤتمر العربي الدولي السادس  لضمان جودة التعميم العالي  األكاديمي بجامعة الطائف.

LACQA  22-50. جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا . السودان . فبراير، ص . 
الفكر إدارة التعميم الجامعي، مفيوم حديث في (. 2002العبادي ىاشم فوزي ، وآخرون. ) .20

 األردن.  –الطبعة األولى، دار الوراق لمنشر والتوزيع : عمان  االداري المعاصر.
تفعيل المشاركة المجتمعية لدى أعضاء ىيئة التدريس (. 2002عبد القادر، أسماء عبد السالم. ) .22

 بكمية اآلداب بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في ضوء معايير الجودة ) دراسة تحميمية (.
المسؤولية مؤتمر األول لكميتي العموم التربوية بجامعة الزرقاء وجامعة القدس المفتوحة: ال

 .األردن. 056-020، ص 2مجامعات العربية. مجمدالمجتمعية ل
لجامعة الممك سعود تجاه  المسؤولية اإلجتماعيّة. (2000) محمد لطفي. عبد المطيف، سماح .60

. المؤتمر المجتمع السعودي: دراسة لتجربة الجامعة في مجال قطاع البيئة وخدمة المجتمع
الجامعات العربية والمسؤولية : الدولي الثاني لقسم االجتماع بكمية اآلداب بجامعة الزقاقيق

 .جميورية مصر العربية. 220-226، ص 2مجمد. االجتماعية تجاه مجتمعاتيا



 ...................................................... دور إدارة الجودة الشاملة في تعزيز المسؤولية المجتمعية

- ٜٖٜ - 

(. معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم 2006العضاضي، سعيد عمي. ) .60
، 22جده . مجمد مجمة جامعة الممك عبد العزيز : االقتصاد واإلدارة. العالي: دراسة ميدانية. 

 .22-٢0، ص 0العدد 
الطبعة  .وتطبيقاتإدارة الجودة الشاممة : مفاىيم وعمميات  .(2002) .قاسم نايف، عموان .62

 األولى، دار الشروق لمنشر والتوزيع: عمان ،األردن.
الطبعة إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية.  (.200٢عميمات ، ناصر صالح. ) .66

 األولى، دار الشروق لمنشر والتوزيع: عمان ،األردن.
منشورات جامعة القدس  دليل المسؤولية المجتمعية لمجامعات. .(2000)ذياب.  عواد، يوسف .6٢

 رام اهلل، فمسطين . :المفتوحة
مكانية التطبيقفي الدراسات  ( .200٢القيسي ، ماىر فاضل. ) .65 إدارة الجودة الشاممة األىمية وا 

الندوة العممية حول الدراسات العميا بالجامعات العربية ، جامعة عدن،  العميا بالجامعات العربية،
 اليمن.

الخدمررة المجتمعيررة المبنيررة عمررى حقرروق اإلنسرران: تجربررة جامعررة  .(2000) زيررد. الكيالنرري، سررامي .62
مترررررررررررروافر عمررررررررررررى الموقررررررررررررع اإللكترونرررررررررررري النجرررررررررررراح الوطنيررررررررررررة فرررررررررررري المسررررررررررررؤولية المجتمعيررررررررررررة. 

www.qout.edu/arabic/conference 0/2/2002.  ترم الرجروع إليرو بتراريخ Available 
online. 

تطبيقات إدارة الجودة الشاممة في المنظمات الخدمية في (. 2002ماضي ، محمد توفيق. ) .62
   . 50منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، ص  مجال الصحة والتعميم،

الطبعة األولى، دار  في التعميم. الجودة(. 2000مجيد، سوسن شاكر، وزيادات، محمد عواد. )  .60
 صفاء لمنشر والتوزيع: عمان ،األردن.

الطبعة األولى، دار  .: مفاىيم وتطبيقاتإدارة الجودة الشاممة (. 2002. )أحمد جودة، محفوظ .62
 لمنشر والتوزيع: عمان ،األردن. وائل

ضمان جودة المسؤولية المجتمعية لمتعميم الفمسطيني )نموذج (. 2000عيسى. ) مخموف، شادية .٢0
تم الرجوع  www.qout.edu/arabic/conferenceمقترح(. متوافر عمى الموقع اإللكتروني 

   .Available online 0/2/2002إليو بتاريخ 
مستوي تطبيق متطمبات إدارة الجودة الشاممة في . (2002)حياوي ، إليام. بركة، وي، مشنان .٢0

المجمة مؤسسات التعميم العالي الجزائرية : دراسة حالة جامعة الحاج لخضر بباتنة في الجزائر. 
 .066-005، ص 25، عدد 2مجمد  . اليمن .لتعميم الجامعيالعربية لضمان الجودة فى ا

http://www.aleqt.com/2010/03/21/article_366761.htm
http://www.aleqt.com/2010/03/21/article_366761.htm
http://www.aleqt.com/2010/03/21/article_366761.htm


 ...................................................... دور إدارة الجودة الشاملة في تعزيز المسؤولية المجتمعية

- ٜٗٓ - 

(. إدارة الجودة الشاممة وأثرىا عمى كفاءة األداء األكاديمي 2002مصطفى، بسييل، وآخرون. ) .٢2
مجمة دراسات عربية في التربية في الجامعات السعودية ) دراسة تطبيقية عمى جامعة المجمعة(. 

 .20، عدد 2اليمن . مجمد  (.ASEPوعمم النفس)
جمادى  2-2 . مسؤولية االجتماعية لمجامعاتالىر(. 0٢6٢المؤتمر الدولي لمتعميم العالي. ) .٢6

 . ىر ، الرياض: المممكة العربية السعودية0٢6٢اآلخرة 
مقاييس التقويم الذاتي لمؤسسات التعميم (. 2006الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي. ) .٢٢

 الرياض: المممكة العربية السعودية. .العالي
الجامعات الفمسطينية في تعزيز قيم النزاىة والشفافية دور  .(2000) .أيمن طالل، يوسف .٢5

، ورقة مقدمة في مؤتمر المسؤولية المجتمعية لمجامعات  خارطة طريق أكاديمية :والحكم الصالح
 الفمسطينية . جامعة القدس المفتوحة، مدينة نابمس. 

وكالة الوزارة لمتخطيط والمعمومات،   الوظيفة الثالثة لمجامعات.(. 200٢وزارة التعميم العالي. ) .٢2
 الرياض: المممكة العربية السعودية. 

 املراجع األجيبية : -ب
1. Al Tasheh, G. (2013). Obstacles to the application of total quality 

management (TQM) in higher education institutions in the state of Kuwait, 

European Scientific Journal, 9(4). 

2. Alsubait, N. (2014). Obstacles to the Application of Total Quality 

Management in King Faisal University, Interdisciplinary Journal of 

Research in Business, 3(9), P.208-219. 

3.    Atieno, O; Patrick, O; and Ogweno, L. (2014). Obstacles to the 

Implementation of Total Quality Management and Organizational 

Performance in Private Higher Learning Institutions. IOSR Journal of 

Business andManagement, 16(5), 7-16.   

4. Beckett, K. (2015). Supporting University-Community Partnerships through 

Shared Governance and Assessment. Metropolitan Universities, 26 (2), 

165-183. 

5. Chapleo, C., Duran, M., Victoria, C.   & Diaz, A. (2011). Do UK universities 

communicate their brands effectively through their websites?  Journal of 

Marketing for Higher Education, 1 (21), 25-46. 

6. Hirtz, Paul David (2002). Effective Leadership for Total Quality 

Management, Unpublished Doctrol Dissertation, University of Missouri, 

Maissouri, USA. Rolla, AAT 3053626. 

7. Holm, T. & Vuorisalo, T. & Sammalisto, K. (2015). Integrated management 

systems for enhancing education for sustainable development in universities: 

a memetic approach. Retrieved 12/12/2016 from: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614002790 



 ...................................................... دور إدارة الجودة الشاملة في تعزيز المسؤولية المجتمعية

- ٜٗٔ - 

8. Nejati, M. &Shafaci, A. & Salamzadeh, Y. &Daraei, M. (2011). Corporate 

Social Responsibility and Universities: A Study of Top 10 World 

Universities' Websites. Retrieved 12/12/2016 from: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id-1868688 

9. Kearney, J. (2015). Challenges for Community Engagement: An 

AustralianPerspective. Educational Research for Social Change. 4 (1), 26-

39. 

10. Luter, D.; Lester, Jessica Nina; Kronick, Robert F. (2013). Remember, it's a 

Pilot": Exploring the Experiences of Teachers/Staff at a University-Assisted 

Community School .School Community Journal, 23. (2), 161-184. 

11. Luthango, M, B. (2013). Community-University Engagement: the Philippi 

City Lab in Cape Town and the Challenge of Collaboration across 

Boundaries. Higher Education Journal, 65 (3), 309-324. 

12. McDonald, J. & Dominguez, L, A. (2015). Developing University and 

Community Partnerships: A Critical Piece of Successful Service Learning. 

Journal of College Science Teaching, 44, 52-56. 

13. Youness, H. (2012). Social responsibility of the Lebanese private 

universities: A qualitative study of Notre Dame University using document 

analysis of publicly. (Doctoral dissertation, Saint Louis University). 

Available from ProQuest dissertations and thesis, 3553277. 

14. Mehran, N., Azadeh, S., Yashar, S. & Mahammadreza D. (2011). 

Corporate social responsibility & universities: A study of top 10 world 

universities’ websites. African Journal of Business Management, 5 (2), 

440-447. 

15. Renfu, L., Yaojiang, S., Linxiu, Z., Chengfang, L., Hongbin, L., Rozelle, S. 

& Sharbono, B. (2011). Community service, educational performance and 

social responsibility in northwest china. Journal of Moral Education, 

2(40), 181-202. 

 


