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 ملتطلبات إدارة اجلودة الشاملة ألتتابعي األثر 
  والتغيري التنظيمي يف حتقيق امليزة التنافسية 

 دراسة استطالعية يف كلية احلدباء اجلامعة 

 الطائي بسام منيب.م.م                                                                             
   ااسمإسراء وعد اهلا. م.م                                                                   

 املستخلص
يهدف البحث الحالي إلى بيان االثر التابعي لمتطلبات إدارة الجودة الشاملة والتغيير  

إدارة الجودة الشاملة من  إذ يعد مفهوم ، التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية في كلية الحدباء الجامعة
المفاهيم الحديثة التي ظهرت في ثمانينات القرن الماضي وأحدثت ثورة في ميدان األعمال لما لها من 

ولوصول المنظمة  ، دور كبير في تمكين المنظمات في تحقيق أهدافها من خالل تحقيق أهداف الزبون
حيث أن امتالك ، ميزها عن غيرها من المنظماتإلى تحقيق أهدافها البد لها من امتالك ميزة تنافسية ت

ولعل متطلبات ، ميزة تنافسية للمنظمة يكون من خالل إتباع مجموعة إجراءات وتطبيق مجموعة أدوات
لذا سعى الباحثان خالل هذا البحث إلى  ، يعد أحد هذه األدوات إدارة الجودة الشاملة والتغير التنظيمي
لجودة الشاملة والتغيير التنظيمي في سبيل تحقيق ميزة تنافسية توظيف كاًل من متطلبات إدارة ا

ونظرًا لعدم احتواء الموضوعين في دراسة واحدة في البيئة العراقية عمومًا وبيئة محافظة نينوى . للمنظمة
وبشكل عام يحاور . فقد سعى الباحثان لدراسة االثر التتابعي لمتغيرات البحث، على وجه الخصوص

التساؤالت المرتبطة بوجود تصورات حول مفهوم إدارة الجودة الشاملة ومتطلباتها من  عدد من البحث
جهة ومفهوم التغيير التنظيمي من جهة ثانية ومفهوم الميزة التنافسية من جهة ثالثة في المنظمة قيد 

مي في فضاًل عن طبيعة العالقة واألثر بين متطلبات إدارة الجودة الشاملة والتغيير التنظي، البحث
، وألجل اإلجابة عن هذه التساؤالت فقد تم بناء أنموذج بحث يعكس متغيراته ، تحقيق الميزة التنافسية

وصياغة فرضيات البحث ومن ثم اختبار فرضيات البحث بواسطة مجموعة من األساليب اإلحصائية 
داة رئيسة لجمع إذ تم استخدام إستمارة االستبانة كأ، SPSSومن خالل برنامج التحليل اإلحصائي 

البيانات والمعلومات الالزمة من عينة البحث وتوصل البحث إلى مجموعة االستنتاجات وفي ضوء 
االستنتاجات التي تم التوصل إليها تقدم الباحثان بعدد من التوصيات التي تنسجم مع تلك االستنتاجات 

 . 
 

المجلد الخامس  ●  

العاشرالعدد  ●  

   3102 ـــار أي ●

8/01/2102: استالم البحث ●  

01/0/2101 :ابول النشر ●  
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 ة ـــدمـاملق
لمتطلبددددات إدارة الجددددودة الشدددداملة يعددددد هددددذا البحددددث محاولددددة لتحديددددد االثددددر التتددددابعي   

إذ يعدد قطداع التعلديم  ،والتغيير التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسدية فدي كليدة الحددباء الجامعدة 
العالي بشكل عام واألهلي على وجه الخصوص من أهم القطاعات التدي ترفدد جميدع مؤسسدات 

ونظددرا لدددور  ،ين الحيدداةالبلددد بمختلددف الخبددرات واالختصاصددات التددي يحتاجهددا فددي مختلددف ميدداد
كليدددة الحددددباء الجامعدددة الدددذح تؤديددده فدددي محافظدددة نيندددوى عدددن طريدددق أغنددداء المحافظدددة بكدددوادر 
بمختلددف المجدداالت قددادرة علددى توظيفهددا فددي مختلددف الدددوائر والمنظمددات العاملددة فددي المحافظددة 

يددف إدارة كددان البددد مددن دراسددة كيفيددة تطددوير الميددزة التنافسددية للكليددة قيددد البحددث عددن طريددق توظ
 بين العالمية المنافسة الشتداد نتيجة ظهر والذح الحديثة من المفاهيمالجودة الشاملة باعتبارها 

 وبددا .واألوروبيدة مدن جاندب اخدر األمريكيدة والمنظمدات جاندب مدن اليابانيدة اإلنتداج منظمدات
 المنظمدات عددد أصبح إذ ، المنظمات التعليمية منها أخرى مجاالت في بهذا المفهوم االهتمام
كمدا إن ، ملحدوظ وعلدى نحدو بتزايدد مسدتمر الشداملة الجدودة إدارة نظدام تطبدق التدي التعليميدة

تطبيق متطلبدات إدارة الجدودة الشداملة البدد وان يصداحبه تغييدر فدي الكدوادر اإلداريدة علدى نحدو 
لتنظيمدي ونظرًا ألهمية إدارة الجودة الشداملة والتغييدر ا، مستمر الن التغيير أصبح سمة العصر

  :وقد تضمن البحث المباحث اآلتية. والميزة التنافسية فقد وجدنا من جمعهم في دراسة واحدة
 .الجانب النظري : المبحث الثاني         .      منهجية البحث : المبحث األول 

  االستنتاجات  والمقترحات: المبحث الرابع       .  الجانب الميداني : الثالث المبحث 
 منهجية البحث:األول املبحث
ــث  -أوال  ــكلة البح تعددد إدارة الجددودة الشدداملة مددن الموضددوعات التددي حظيددت باهتمددام  :مش

كدون هدذا المفهدوم يقدوم علدى المنظمات الصناعية والخدمية على حد سواء لما لهدا أهميدة كبيدرة 
ممكدددن  مجموعدددة مدددن األفكدددار والمبدددادأل التدددي يمكدددن ألح إدارة أن تتبنداهدددا لتحقيدددق أفضدددل أداء

إال أن الكثيددر مددن منظماتنددا  ،تحقيددق التفددوق والتميددز بشددكل ملحددوظ فددي سددوق التنددافسوبالتددالي 
العراقيددة علددى نحددو عددام ومنظمددات محافظددة نينددوى علددى وجدده الخصددوص ال تعددي بأهميددة إدارة 

 الدراسة االستطالعية األولية التي قام بهدا البداحثين فدي الكليدة قيدد البحدثالجودة وهذا ما أكدته 
اتضح محدودية معرفة االفراد بمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة وما يصاحبه من تأثير في 
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األمددر الددذح دفددع بالبدداحثين إلددى تندداول هددذه  ، نظيمددي مددن اجددل تحقيددق ميددزة تنافسدديةالتغييددر الت
وبشددكل عددام يمكددن التعدرف علددى مشددكلة البحدث مددن خددالل إثددارة . الموضدوعات فددي بحددث واحدد

 :اآلتية التساؤالت 
هددل لدددى االفددراد فددي الكليددة قيددد البحددث تصددور واضددح عددن مفهددوم إدارة الجددودة الشدداملة  .1

 ومتطلباتها؟
هدددل لددددى االفدددراد فدددي الكليدددة قيدددد البحدددث تصدددور واضدددح عدددن مفهدددوم التغييدددر التنظيمدددي  .2

 ومجاالته ؟
 ا؟هل لدى االفراد في الكلية قيد البحث تصور واضح عن مفهوم الميزة التنافسية وأبعاده .3
هددل لمتطلبددات إدارة الجددودة الشدداملة والتغييددر التنظيمددي دور فددي تحقيددق الميددزة التنافسددية  .4

 للكلية قيد البحث ؟
ــا ــث -ثاني ــة البح تنبددع مددن أهميددة البحددث مددن أهميددة موضددوع إدارة الجددودة الشدداملة : أهمي

ًا انقسدمت عمومد، التغيير التنظيمي ودورهما في تحقيق الميزة التنافسدية فدي المنظمدة قيدد البحدث
 :أهمية البحث إلى 

التزام ) والمتعلق ببيان أهمية متطلبات إدارة الجودة الشالة والمتمثلة ب: االتجاه األكاديمي .1
التعليم ، التركيز على الزبون، التخطيط االستراتيجي للجودة، نشر ثقافة الجودة، اإلدارة العليا

ودورهما في الوصول إلى ميزة تنافسدية والتغيير التنظيمي   ،( ومشاركة المنتسبين، والتدريب
 .تحقق للكلية التفوق والتميز

إذ تدم اخددذ عيندة مدن أعضداء مجلددس كليدة الحددباء الجامعدة و ورؤسدداء : االتجداه التطبيقدي .2
األقسدام تمهيددًا لقيدداس مددى وعددي المددراء فدي هددذه المنظمدات بأهميددة متطلبدات إدارة الجددودة 

التغييددر التنظيمددي مددن جهددة ثانيددة والميددزة التنافسددية مددن الشدداملة فددي التعلدديم العددالي مددن جهددة 
 .جهة ثالثة والعالقة بينهما

متطلبدات  تبدرز أهدداف البحدث الرئيسدية مدن خدالل عدرل وتحليدل:  أهـدا  البحـث: ثالثا
وبهددف وصدف وتشدخيص ، التغيير التنظيمدي فدي تحقيدق الميدزة التنافسديةإدارة الجودة الشاملة و 
العالقات اإلحصائية  بين المتغيرات األساسية والفرعية بهدف التأكد من هذه المتغيرات وتحليل 

 :فضال عن األهداف الفرعية اآلتية، أنموذج البحث االفتراضي
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بندددداء اطددددار نظددددرح وعملددددي عددددن إدارة الجددددودة الشدددداملة والتغييددددر التنظيمددددي ودور هددددذين  .1
 .المفهومين في تحقيق الميزة التنافسية للكلية قيد البحث 

ر عالقددات االرتبدداط والتددأثير بددين متطلبددات إدارة الجددودة الشدداملة والتغييددر التنظيمددي اختبددا .2
 .والميزة التنافسية في الكلية قيد البحث 

متطلبدات إدارة الجدودة الشداملة  تفعيدل فدي تسدهم التدي والتوصديات النتدائج بعدل تقدديم .3
 . ث والتغيير التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية في الكلية قيد البح

والددذح ( 1)لقددد تددم تصدميم أنمددوذج فرضددي كمددا مبدين فددي الشددكل : أمنــو ا البحــث: رابعــا 
لمتطلبددات إدارة الجددودة الشدداملة والتغييددر التنظيمددي فددي تحقيددق الميددزة  ألتتددابعي األثددريشددير إلددى 
 .التنافسية

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 أنموذج البحث(1)الشكل 
 فرضيات البحث : خامسا

 ارتباط
 تأثير 
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يتوقدددع ظهدددور عالقدددات ارتبددداط ذات داللدددة معنويدددة بدددين  :الفرضيييية الرةيسييية األولييي          
وتتفرع من هذه  ،متطلبات إدارة الجودة الشاملة مجتمعة والتغيير التنظيمي في الكلية قيد البحث

 :الفرضية الفرضية الفرعية اآلتية وهي 
  متطلدب مدن متطلبدات إدارة الجدودة يتوقع ظهور عالقات ارتبداط ذات داللدة معنويدة بدين كدل

 .الشاملة والتغيير التنظيمي في الكلية قيد البحث 
بددددين التغييددددر  يتوقددددع ظهددددور عالقددددات ارتبدددداط ذات داللددددة معنويددددة: الفرضييييية الرةيسيييية الثانييييية

 .التنظيمي والميزة التنافسية مجتمعة في الكلية قيد البحث
 : وتتفرع عن هذه الفرضية الرئيسة الفرضية الفرعية اآلتية 

  يتوقع ظهور عالقات ارتباط ذات داللدة معنويدة بدين التغييدر التنظيمدي وكدل ميدزة مدن المزايدا
 التنافسية في الكلية قيد البحث

 يتوقدع ظهدور تدأثير ذو داللدة معنويدة لمتطلبدات إدارة الجدودة الشداملة: الفرضية الرةيسة الثالثية
وتتفرع مدن هدذه الفرضدية الفرضدية الفرعيدة ، مجتمعة في التغيير التنظيمي في الكلية قيد البحث

 :اآلتية وهي 
  يتوقددع ظهدددور تدددأثير ذو داللدددة معنويدددة كدددل متطلددب مدددن متطلبدددات إدارة الجدددودة الشددداملة فدددي

 .التغيير التنظيمي في الكلية قيد البحث 
ر ذو داللددة معنويددة للتغييددر التنظيمددي فددي الميددزة يتوقددع ظهددور تددأثي: الفرضييية الرةيسيية الراب يية

وتتفددرع عددن هددذه الفرضددية الرئيسددة الفرضددية الفرعيددة . التنافسددية مجتمعددة فددي الكليددة قيددد البحددث
 : اآلتية

  يتوقع ظهور تأثير ذو داللة معنوية للتغييدر التنظيمدي فدي كدل ميدزة مدن المزايدا التنافسدية فدي
 الكلية قيد البحث

أعتمد البحث المنهج الوصفي والتحليلي في وصف مجتمع وعينة  :منهج البحث -: سادسا
 .البحث فضاًل عن وصف وتشخيص متغيرات البحث

 :انقسمت حدود البحث الى: حدود البحث -: سابعا 
 .اقتصر البحث على كلية الحدباء الجامعة في محافظة نينوى :الحدود المكانية .1
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فضال عن ، حددت مدة البحث بفترة البدء بكتابة الجانب النظرح للبحث :الحدود الزمانية .2
توزيع استمارة االستبيان على االفراد المبحوثين في الكلية واستالمها منهم واجراء عملية 

 .6/2112/ 22ولغاية 2111/ 11/ 1التحليل وانتهاًء بإكتمال البحث وهي مدة استمرت من 
اعتمد الباحثان في جمع البيانات  :واملعلوماتأساليب مجع البيانات  -: ثامنا

 :والمعلومات على األساليب آالتية
االستعانة بالمصادر العربية واألجنبية لتغطية الجانب النظرح وتعزيز الجانب الميداني  .1

 .للبحث
تم توظيف استمارة االستبيان من اجل الحصول على : االستعانة باستمارة االستبيان .2

ط واألثر فضاًل عن البيانات تحديد عالقات االرتبا، فراد عينة البحثالبيانات الخاصة بأ
إذ تم في عملية إعداد االستمارة على مختلف المصادر التي تخص  بين متغيرات البحث،

متغيرات البحث من اجل االستفادة منها في صياغة فقرات االستمارة وعلى نحو علمي 
 . ووفق السياقات المعروفة

 SPSSتم االعتماد على البرامجية الجاهزة : : ب التحليل اإلحصائيأسالي -: تاسعا 
Ver.17 الوسط )اذ تمثلت ادوات التحليل باالتي ، إلجراء التحليل اإلحصائي المطلوب
االنحدار ، معامل االرتباط المتعدد، معامل االرتباط البسيط، االنحراف المعيارح، الحسابي
 (. R2التحديد  ومعامل Fواختبار  T اختبار، المتدرج

 اإلطار النظري للبحث :املبحث الثاني 
 إدارة اجلودة الشاملة : أوال
 مفهوم إدارة الجودة الشاملة  .أ

تعدددد إدارة الجدددودة الشددداملة واحددددة مدددن المدددداخل األساسدددية للتحسدددين المسدددتمر لجدددودة 
الشداملة فلسدفة  يمثدل مفهدوم إدارة الجدودة إذ .المنتج أو الخدمة مدن اجدل تلبيدة متطلبدات الزبدائن

، ومدددخل التحسددين المسددتمر لممارسددة األعمددال مددن خددالل نمددوذج إدارة جديددد، ونمددوذج، إداريددة
فلسدددفة إدارة الجدددودة الشددداملة نشدددأت مدددن فلسدددفة التحسدددين المسدددتمر مدددع التركيدددز علدددى  حيدددث أن

 استخدام على الجودة إدارة وتعتمد( .Alimatoug,2011,11) .الجودة كبعد الرئيسي لألعمال
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 على معتمدة األخير للزبون المنتج أو الخدمة تقديم لتحسين البشرية والقدرات الشاملة األساليب
 يفدي أن علدى(Integrate systems)  متكاملدة نظدم تتسدم بأنهدا مختلفدة تحسدين أسداليب

، 2112، عبدد الحلديم وبحدر)ومشداربهم أذواقهدم اخدتالف علدى الزبدائن واحتياجدات بمتطلبدات
 البداحثين اهتمدام ازداد، العدالم دول فدي تطبيقده وانتشدار المفهدوم هدذا ألهميدة وكنتيجدة .(222

 وقدد .وتطبيقده تبنيه على تساعد التي المساهمات من الكثير وقدموا، به العلم ومراكز والدارسين
 نظدر وجهدة يعكدس ومعندى مفهدوم تعريدف لكدل وأصدبح، المفهدوم لهدذا كثيدرة تعداريف طرحدت
 .(321، 2114، اللوزح)الجودة إدارة ومعنى مفهوم يغير ولم يؤثر لم ذلك أن إال، الباحث

( ,Oakland ,122,2111)وبصددددد توضددديح مفهدددوم إدارة الجدددودة الشددداملة فقدددد يدددرى  
وفهدم كدل ، والتنظديم، بأنها منهج شامل لتحسين التنافسية والفاعلية والمرونة من خالل التخطيط

شراك كل فدرد فدي كدل مسدتوى وتركدز ، تبندي اإلدارة نظدرة إسدتراتيجية للجدودةوتتضدمن ، نشاط وا 
وتتطلدددب االهتمدددام ، علدددى مندددع المشدددكالت قبدددل وقوعهدددا ولددديس علدددى معالجدددة هدددذه المشدددكالت

( ,2512111Heizer & Reender,)فددي حددين يعددرف . بددالتغيير إلزالددة الحددواجز الموجددودة
كددل أوجدده المنتجددات  بحيددث تكددون ممتددازة فددي، إدارة الجددودة الشدداملة بأنهددا إدارة المنظمددة ككددل

فيوضددح بأنهددا الفلسددفة التددي ( Stevenson,2005,398)أمددا .والخدددمات ذات األهميددة للزبددون
تسددتند إلددى مشدداركة كافددة األفددراد العدداملين فددي المنظمددة فددي التحسددين المسددتمر للجددودة وتحقيددق 

أن مفهدوم إدارة الجدودة ( soigyhcys &sicoyirs,2112041)ويشير كل من . رضا الزبون 
يضدم هدذا المددخل ، الشاملة يمثل المدخل التنظيمي الشامل لمقابلة احتياجات الزبائن وتوقعاتهم

، مشددددداركة جميدددددع المدددددديرين والعددددداملين باسدددددتخدام الطدددددرق الكميدددددة لتحسدددددين عمليدددددات المنظمدددددة
 القيدام " أنهدا هدو الشداملة للجدودة تعريفداً  الير الفيدد الجدودة معهدد وقددم .والمنتجدات والخددمات

 مددى معرفدة فدي العمدل علدى تقيديم االعتماد ضرورة مع خطوة أول ومن صحيح بشكل بالعمل
، إلدارة الجودة الشاملة ثالثة مفاهيم* (BQA)وأعطت رابطة الجودة البريطانية . األداء تحسين

يركددز المفهددوم األول علددى الصددفات النوعيددة الهادئددة والتددي تتضددمن عناصددر مثددل التركيددز علددى 
شدراك اإلفدراد العداملين ، والعمدل الجمداعي، الثقافدة بوصدفها ميدزة، خدمة الزبائن أمدا . وتددريب وا 

                                                           
*
اسم مختصر لرابطة الجودة البريطانية   British Quality Association 
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ووضع المعايير ، المفهوم الثاني فيضم جوانب اإلنتاج مثل القياس المنظم والسيطرة على العمل
أمدا الثالدث فقدد يجمدع بدين . للحصول على أداء واستخدام اإلجراءات اإلحصائية لتحقيدق الكميدة

سددابقين ليوضددح بددان مفهددوم إدارة الجددودة الشدداملة علددى أنهددا مجموعددة مددن التقنيددات التعددريفين ال
واإلجددراءات التددي ينبغددي اسددتخدامها مددن اجددل خفددل أو القضدداء علددى االختالفددات فددي عمليددة 

 التدي التعريفدات كثدرة لندا يتضدح العدرل هدذا خدالل ومدن (.Brynnum,2006,4)اإلنتداج 
 "ديمدنج إدوارد" أكدده مدا وهدذا، البداحثين رؤى بتعدد تعددت والتي الشاملة الجودة مفهوم تناولت
 Journal Of Organization Chang مجلدة  اتصدلت عنددما م ٤٩٩١ عدام وفاتده قبدل

Management صداحب أنده باعتبدار الشداملة الجدودة إدارة لمفهدوم تعريدف تقدديم إلدى ودعتده 
 يحمدل أصدبح، الشداملة الجدودة بدإدارة المقصدود مدا يعدرف ال بأنده المجلدة فأجداب المفهدوم هدذا

 مصدطلحاته المجدال هدذا فدي مدن البداحثين باحدث لكدل إن حيدث، للبداحثين بالنسدبة كثيدرة معان
اتساقا مع ما تقدم يرى الباحثان ان مفهدوم ادارة . (12، 2112، المهيدب)المفهوم بهذا الخاصة

علدددى مشددداركة كافدددة االفدددراد الجدددودة الشددداملة فدددي الميددددان الصدددناعي تمثدددل فلسدددفة شددداملة قائمدددة 
العاملين مع االدارة العليدا للقيدام بعمليدات التحسدين المسدتمر لكافدة العمليدات االنتاجيدة مدن اجدل 

 .تقديم منتجات تتالءم مع متطلبات الزبون
أما فدي الجاندب الخددمي وتحديددًا فدي مجدال التعلديم العدالي فدإن إدارة الجدودة الشداملة   

 التدي المعلومدات مدن حركتهدا وتسدتمد القديم مدن مجموعدة علدى تكدزتر  إسدتراتيجية بمثابدة هدي
 مسدتويات مختلف في الفكرية قدراتهم واستثمار العاملين مواهب توظيف من إطارها في نتمكن
بددأ تنفيدذ  2005 , 35)،زاهدر( للمنظمدة  المسدتمر التحسدين لتحقيدق إبدداعي نحدو علدى التنظيم

 & Lewis)ويضديف، التعليمدي فدي ثمانينيدات القدرن العشدرينإدارة الجودة الشاملة في المجال 

Smith,1979 ) إلددددى أن أول مدرسددددة اهتمددددت بددددإدارة الجددددودة الشدددداملة هددددي مدرسددددة(Mt. 
Edgecumble   )فدي مديندة ، بوالية أالسكا األمريكيدة(Sitka) ، وقدد اسدتخدمت المدرسدة فدي

مدن حيدث االهتمدام بإعدادة تشدكيل ، تطبيق إدارة الجودة الشاملة مبدأ عملية التحسدين المتواصدل
إلدددددى عمليدددددة عمدددددل بدددددرو  الفريدددددق ، العالقدددددة بدددددين المعلدددددم والطالدددددب مدددددن عمليدددددة تعلددددديم وتعلدددددم

دارة الجودة الشاملة في التعليم تعرف بأنها عملية إسدتراتيجية (. 421، 2111، الشبلي)الواحد وا 
المعلومددات التددي نددتمكن فددي إداريددة ترتكددز علددى مجموعددة مددن القدديم وتسددتمد طاقددة حركتهددا مددن 
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إطارهدا توظيدف مواهدب العدداملين واسدتثمار قددراتهم الفكريدة فددي مختلدف مسدتويات التنظديم علددى 
وتشدير .  Hixon & Lovelate ,) (1992,6نحو إبداعي لتحقيق التحسين المستمر للمنظمة

لمعددايير أن إدارة الجددودة الشدداملة فددي التعلدديم يقصددد بهددا الخصددائص وا( 9، 2111، الكبيسددي)
سدواء مدا يتعلدق فيهدا بالمددخالت أو ، التي ينبغي أن تتوافر في جميع عناصر العمليدة التعليميدة

والتددددي تلبددددي احتياجددددات المجتمددددع ومتطلباتدددده ورغبددددات المتعلمددددين ، بالعمليددددات أو بالمخرجددددات
 . وحاجاتهم 
مثددل أن إدارة الجدودة الشدداملة فدي مجددال التعلديم ت تسيا  مييع ميا تقييدم ييرث الباحثييا ا

فلسفة إداريدة جديددة تقدوم علدى مدنهج العمدل الصدحيح مندذ البددء وتركدز علدى الجدودة مدع األخدذ 
بنظر االعتبار أن تكون هناك مشاركة من جميع األفدراد العملدين فدي المنظمدة مدن اجدل تحقيدق 
النجا  طويل األمد عن طريق القيام بتلبية متطلبدات الزبدائن مدن خدالل تحقيدق رضداهم وصدوال 

 .عادهم إلى إس
 متطلبات إدارة الجودة الشاملة.ب

 أن عمليدة ذلدك المتطلبدات بعدل يسدتلزم الشداملة الجدودة إدارة مفهدوم تطبيدق إن
 فكما .لنجاحها التحتية الالزمة البنية توفير يجب كما ومنظمة مخططة تكون أن بد ال التطبيق

 إدارة لتطبيدق صدالحة لتكدون وتهيئدة المنظمدة إعدداد بدد ال للزراعدة األرل وتهيئدة إعدداد يدتم
 Heizer, 1996 , 728-729)وفي هذا المجال يتفق اغلب الكتاب منهم ، الشاملة الجودة

، 2112، أبدددو عدددامر)و ( 64-22، 2114، الخطيدددب)و ( 241-232، 1999اللدددوزح ) و (
ثقافدة نشدر ، التدزام ودعدم اإلدارة)على أن متطلبات إدارة الجودة الشداملة يمكدن تحديددها بدد ( 42

، مشدداركة المنتسدددبين، التعلدديم والتدددريب، التركيددز علدددى الزبددون، التخطدديط االسددتراتيجي، الجددودة
 :واآلتي شر  موجز لهذه المتطلبات (. التحسين المستمر

هنداك اتفداق تدام علدى أهميدة دعدم اإلدارة العليدا والتزامهدا فدي إنجدا  : التزام اإلدارة ال لييا .1
فقدد أشدار الدبعل إلدى أن التأكيدد المتناسدق لددور اإلدارة العليدا كموجده ، إدارة الجودة الشاملة

رئدديس للتغييددر سدديحد مددن دور االختالفددات الفرديددة فيمددا يتعلددق بتبنددي األفددراد العدداملين لمددنهج 
كمددا أن دعددم والتددزام اإلدارة العليددا لتطبيددق ، (123، 2112، الحددورح)إدارة الجددودة الشدداملة 
يمانهدا بضدرورة التطدوير والتحسدين المسدتمر وتعبدر إدارة الجودة الشاملة  ناجم عدن قناعتهدا وا 
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عدن ذلددك بدداإلعالن عدن رغبتهددا بتطبيددق إدارة الجدودة الشدداملة فددي جميدع المسددتويات اإلداريددة 
فضدداًل عددن تددوفير اإلمكاندددات ، والعدداملين بهددا واتخدداذ الخددط والبددرامج التددي تكمددل تنفيددذ ذلددك

وينبغددي أن يكددون دعددم ( . 69، 2119، الكثيددرح)التطبيددق  البشددرية والماديددة الالزمددة لعمليددة
صدياغة :اإلدارة العليا واضح لجميع من خالل استعدادها التخاذ إجراءات ملموسة من بينها 

نشدر معلومدات حدول ، االشتراك الكامدل للعداملين، بناء هيكل تنظيمي للجودة، سياسة الجودة
 ( .49، 2112، أبو عامر)إدارة عمليات التغيير ، الجودة

ُقدم من قبل  Quality Cultureإن التعريف األبسط لثقافة الجودة  : نشر ثقافة الجودة .2
Juran & Gryna,1993, 158))  حيدث نظدرا إلدى ثقافدة الجدودة علدى أنهدا نمدط العدادات

يدرى أن فقدد  (Froment , 2004 )أمدا  ،والمعتقدات والسلوكيات البشرية المرتبطة بدالجودة
ثقافة الجودة هي المناخ التنظيمي الذح يؤدح فيه مجموعات العاملين سويًة مهدامهم المعيندة 
ولهددا مكددونين تبنددى عليهمددا شددروط العمليددة بطددرق المهنددة واالتصددال فددالمكدون األول تنظيمددي 
وهو سمة هيكلية والذح يشير إلى المهام والمعايير ومسؤوليات األفراد ووحدات الخدمات أما 

لثدداني فهددو سددمة نفسددية تشددير إلددى الفهددم والمرونددة واالشددتراك واآلمددال والعواطددف وان الثقافددة ا
تعني اإلطار المفاهيمي لهذه السدمات المختلفدة التنظيميدة والنفسدية والتدي تشدير إلدى حدث أو 

سدماعيل)األفدراد نحدو تحقيدق األهدداف  Motivationalتحريك   (. 2، 2119، الصدواف وا 
 هدذه إيجداد يلدزم التقليدية وبالتالي اإلدارية الثقافة عن جذرًيا اختالفا تختلف الجودة ثقافة إن

 ويجدب .اإلداريدة األسداليب بتغيير وذلك الشاملة الجودة إدارة مفهوم لتطبيق المالئمة الثقافة
 . (22، 2112، المهيدب)فيه  بما الجديد المفهوم هذا لتطبيق المالئمة البيئة تهيئة

إن بدايدددة سدددعي المنظمدددات إلدددى تطبيدددق إدارة الجدددودة الشددداملة :  االسيييتراتيجيالتخطييييط  .3
إذ يركز على الجودة التي ترتكز رؤية ورسدالة ،والتخطيط لها إستراتيجيًا يبدأ بقرار إستراتيجي

المنظمة على تحقيقها بأعلى الدرجات ألنها الوسيلة الكفوءة التي تتمكن المنظمة من خاللها 
حر  إذ يبددأ تطبيدق . (Ross,1995,90)از ميزة تنافسية فدي األسدواق العالميدة إلى التنافس وا 

إدارة الجدددودة الشددداملة بوضدددح رؤيدددة مسدددتقبلية واضدددحة محدددددة ووضدددع أهدددداف بعيددددة المددددى 
فضاًل عن تحديد المراحل والخطوات الرئيسة التي تتبع لتحقيق ، تسعى المنظمة إلى تحقيقها

وشداملة عدن هدذه المراحدل ووضدع أهدداف خاصدة لكدل تلك األهداف وتقديم رسائل مختصدرة 
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مع القيام بعملية التخطيط لبقاء المنظمة واستمرارها من خالل عمليات التنبؤ ، مرحلة تحققها
المدددددروس والمددددنظم للمسددددتقبل ووضددددع التقددددديرات واالحتمدددداالت الدقيقددددة التجاهددددات الهددددداف 

 . (12، 2111، الكبيسي. )المستقبلية بناًء على أسس علمية 
األفددراد )يعددد التركيددز علددى الزبددون سددواء كددانوا داخليددين :(الطالييب)التركيييز ىليي  الزبييو   .4

المحدور األساسدي إلدارة الجدودة الشداملة ( الطلبة/ الزبائن المستفيدين)أو خارجيين ( العاملين
إن الجدودة تعندي (  Dilworth , 1996 , 196) ويدرى . ومعيدار النجدا  ألح منظمدة 

الجددزء الضددرورح مددن الجددودة يكددون فددي إدراك أو فهددم  وأند ، حاجددات الزبددونتلبيددة أو إرضدداء 
لدذا تسدعى إدارة الجدودة الشداملة دومدًا علدى تحقيدق رضدا  ،من هم الزبائن وما هدي متطلبداتهم
نمددا محاولددة ، (14، 2111، الراشددد)الزبددون وضددمان والئهددم للمنظمددة  ولدديس هددذا وحسددب وا 

المنظمددة التعددرف علددى متطلبدداتهم وتوقعدداتهم المسددتقبلية والعمددل علددى تلبيتهددا حتددى ال يكددون 
 . مصير المنظمة الفشل والخسارة ومن ثم التالشي 

 فدي يسدهم الدذح الفعدال النشداط بأنده( 146، 2112، أبو عامر)يرى :  الت ليم والتدريب .2
، والمسدتقبلية العمدل الحاليدة وبرامج خطط لتنفيذ أعمالهم أداء في يةالبشر  الموارد زيادة مهارة
 نجدا  ويعتمدد، هدذا.  وفاعليتهدا المنظمدة كفداءة رفدع بهددف وعملية علمية أسس وذلك على

 وزيدادة العاملين األفراد تدريب حيث من، البشرح العنصر على خاصة الشاملة الجودة إدارة
 التنظيمدي المنداخ إيجداد علدى يسداعد بشدكل لهدم المقدمدة الحدوافز وزيدادة، وقددراتهم مهداراتهم
إن البدددرامج التدريبيدددة تسدددهم فدددي ( 1999، وليدددامز)ويؤكدددد ( . 21، 2116، الددددقي)المالئدددم 

تزويددد العدداملين بالمعلومددات والمهددارات وفددق أسددس علميددة تددنعكس إيجابددًا علددى أداء العدداملين 
يدددق إدارة الجدددودة الشددداملة عليهدددا أن تضدددح وقددددراتهم ومدددن ثدددم فدددان أيدددة منظمدددة تسدددعى لتطب

 ( .21-29، 2119، الكثيرح)التدريب في سلم أولوياتها 
إن مشداركة العداملين مدن خدالل  (Evans , 1997 , 97)يوضدح :  مشاركة المنتسيبي  .6

يحتداجون دائمدا إلدى دورات ، تحملهم المسؤولية الكاملة نحدو تحسدين جدودة منتجدات المنظمدة
ولهدددذا فدددان نجدددا  إدارة الجدددودة الشددداملة ، لإليفددداء بمسدددؤوليتهم تجددداه المنظمدددةتدريبيدددة مكثفدددة 

يفترل أن العامل الدذح يكدون قريبدا مدن إجدراءات العمدل اليوميدة يكدون فدي أفضدل موقدع لده 
الن الفدرد العامدل يكدون األكثدر درايدة بمشدكالت العمدل ، لفهم وتحسين جدودة هدذه اإلجدراءات
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كمددددا تتطلددددب إدارة الجددددودة الشدددداملة االسددددتجابة ، ناسددددبة لهدددداواثددددر معرفددددة بإيجدددداد الحلددددول الم
القتراحدددات األفدددراد العددداملين وآرائهدددم االيجابيدددة الن ذلدددك سددديؤدح إلدددى رفدددع الدددرو  المعنويدددة 
وتحقيدددق الرضدددا الدددوظيفي وزيدددادة مسدددتوى الدددوالء واالنتمددداء علدددى النحدددو الدددذح يدددنعكس علدددى 

 (.12-14، 2111، الكبيسي)اإلنتاجية 
إن عمليددة التحسددين المسددتمر والتطددوير الدددائم للمنتجددات والخدددمات :  تمرالتحسييي  المسيي .2

وذلدك باسدتخدام طرائددق ووسدائل مختلفددة ، باتدت مدن السددمات الجوهريدة إلدارة الجدودة الشدداملة
إذ أثبتددت الدراسددات التطبيقيددة علددى أن (.2، 2112، أبددو فددارة والسددويطي)، معتمدددة ومبتكددرة

ب التغيير فدي طريقدة أو أسدلوب األفدراد العداملين فدي ترجمدة نجا  إدارة الجودة الشاملة يتطل
عملهدم األمددر الدذح يتوجددب علدى المنظمددات القائمدة علددى أسداس الجددودة أن تكدافح مددن اجددل 

(  124، 2112، الحدورح)تحقيق اإلتقان التام وذلك من خالل االستمرار فدي تحسدين العمدل 
، ومسدتمر دائدم بشدكل واألحسدن جديددبال ندأتي أن هدو للجدودة المسدتمر التحسدين يعتبدر كمدا
 ويشدمل معدين حدد عندد يقدف وال إلدارتهدا الندابل القلدب للجدودة المسدتمر التحسين يعد حيث

 . (21، 2112، أبو عامر)نظمات الم كافة والفنية اإلدارية العمليات
 التغيري التنظيمي : ثانيا 

  :مفهوم التغيير التنظيمي . أ
فقد كثر ، الظواهر الصحية في المنظمات اإلداريةيعتبر التغيير التنظيمي من  

الحديث عنه وتناوله الكتاب والباحثين تحت مسميات عديدة منها التغيير والتطوير 
فهناك من ، لقد تعددت وتنوعت مفاهيم التغيير التنظيميو ( .49، 2113، اللوزح)والتحديث

من ركز على المنظمة والبيئة ومنهم ، ركز على التكنولوجيا المستخدمة في تعريفه للتغيير
جراءات وقواعد ، التنظيمية والسلوك التنظيمي ومنهم من ركز على االستراتيجيات والخطط وا 

، ومن الناحية اللغوية التغيير مشتق من الفعل َغيدرَ . العمل بهدف التكيف وتحسين األداء
َلُه وَبددَلهُ : وَغيدَرهُ  َذِلَك ِبَأَ  اهلل َلْم َيُك ُمَغِيرًا ﴿:وفي التنزيل العزيز. َكانَ َكَأَنُه َجَعَلُه َغَيَر ما ، َحود

ومعنى يغيروا ما ، ) 23اآلية ، األنفال (﴾ِنْ َمًة َأْنَ َمَها َىَل  َقْوٍم َحَت  ُيَغِيُروا َما ِبَأْنُفِسِهمْ 
َير عليه دَ وغَ ، اختلفت: ويقال تغايرت األشياء يعني. بأنفسهم هو حتى ُيَبِدُلوا ما أمرهم اهلل

 ونظم، آخر إلى شيء وضم، التأليف والنظم، َنَظمَ  فعل مصدر التنظيم فهو أما. َحَوَلهُ : األمر
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 إعادة يعني المنطلق هذا التنظيمي من والتغيير. فانتظم جمعه أح ونظاماً  نظماً  ينظمه اللؤلؤ
 (.3، 2111، حسين وعبد الفتا ) .أدائه لتحسين مكونات الشيء تنظيم
العديد من الطروحات واألفكار التي قدمها المختصين بعلم اإلدارة حول مفهوم التغيير هناك 

 :التنظيمي نستعرل بعضها من خالل اآلتي 
أن التغييددر التنظيمدي عبددارة عدن إعددادة ترتيدب مكونددات  ((,Francesco&Gold,1998يعدرف 

فددالتغيير يمكدددن أن يحدددث علددى مسددتوى فدددردح أو ، المنظمددة مددن اجددل زيدددادة الكفدداءة والفاعليددة
بأنده  العمليدة التدي تقدوم ( Jones , 1999 , 511)ويشدير . مجموعة أو هيكل المنظمدة ككدل 

مددن خاللهددا المنظمددات باالنتقددال مددن حالتهددا إلددى حالددة مسددتقبلية مرغوبددة وذلددك مددن اجددل زيددادة 
اسدددتجابة المنظمدددة للتغيدددرات بدددان التغييدددر التنظيمدددي  (Daft,2001,352)ويضددديف . فعاليتهدددا 

 ,Ragsdell) ويدرى. التي تحيطهدا وباسدتمرار بحيدث تحقدق أفضدل موائمدة وأسدرع اسدتجابة لهدا

أن التغيير التنظيمي يمكن أن يعرف على انه خلق طرق جديدة لتنظيم و ألداء العمل  (2000
( 11، 2112، أبددددو فددددارة والسددددويطي)فددددي حددددين أن (.Cheung,2010,14)داخددددل المنظمددددة 

يقصد به التغيير الذح يتم في المنظمدات تلدك التغييدرات التدي قدد ضحا بان التغيير التنظيمي أو
انتهددداج : وقدددد يعدددود ذلدددك ألسدددباب متعدددددة مثدددل، تطدددال المنظمدددة بكاملهدددا أو جدددزءا كبيدددرا منهدددا

أو ثقافدددة ، أو ألسدددباب إعدددادة تنظددديم المنظمدددة، المنظمدددة برندددامج التنويدددع فدددي السدددلع والخددددمات
( 2، 2112، الشددي )ويددرى  .(السياسددات واإلسدتراتيجيات واإلجددراءات وأسدداليب العمدل)المنظمدة 

عدن طريدق توحيدد حاجدات ، أن التغيير التنظيمي هو عملية تسعى إلدى زيدادة الفعاليدة التنظيميدة
. األفراد للنمو والتطوير مع األهدداف التنظيميدة باسدتخدام معدارف وأسداليب مدن العلدوم السدلوكية

فقد أشار إلى أن التغيير التنظيمي عملية إعادة هيكلية المدوارد والقابليدات ( Jones,1995)أما 
بهددددف زيدددادة قددددرة المنظمدددة علدددى خلدددق القيمدددة وزيدددادة العوائدددد التدددي يحصدددل عليهدددا أصدددحاب 

 ( .662، 2111، جالب)المصالح 
أن التغيير التنظيمي هو يمثدل عمليدة إعدادة ترتيدب أنشدطة  تأسيسا ىل  ما تقدم يرث الباحثا 

 .المنظمة بشكل جديد بهدف تحسين قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها بشكل فاعل وكفوء 
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ان االفددراد العدداملين ال يقدداومون ( Goldberg,1999)فميددا يخددص مقاومددة التغييددر فقددد يشددير 
وعدرل ، قدان الوضع او الحالة التي هدم عليهداالتغير في الحقيقة وانما قد تكون المقاومة من ف

(Zander,1950 ) مجموعة اسباب لمقاومة التغيير هي( :Zbib,2006,5) 
 .ان طبيعة التغيير لم تكن مقدمة بشكل واضح لألفراد العاملين  .1
 .الخوف من ان التغيير يتم اجراءه ألسباب شخصية  .2
 .عات عمل التغيير قد يتجاهل المنظمات القائمة على اساس مجمو  .3
 .التغيير يكون مفتو  لتشكيلة كبيرة من التفسيرات  .4
 مجاالت التغيير التنظيمي.ب
إن مجاالت التغيير حظيت بكثير من الدراسات واألبحاث مدن قبدل المهتمدين بمجدال التغييدر     

كمدا أنده قدد يشدمل ، ويتطرق التغيير لعدة محاالت مختلفة فدي المنظمدة، التنظيمي وذلك ألهميتها
إذ انده وفدي ظدل تطبيدق إدارة الجدودة البدد مدن تحديدد أهدم ، ثر من مجال واحد في الوقت نفسدهأك

مددن أهددم مجدداالت .مجدداالت التغييددر التددي تخدددم عمليددة التطبيددق الصددحيح إلدارة الجددودة الشدداملة 
 :ما يأتي( 2114، جودة)التغيير في ظل إدارة الجودة الشاملة كما يراها 

نجدددا  عمليدددة تطبيدددق إدارة الجدددودة الشددداملة علدددى ثقافدددة المنظمدددة يتوقدددف : ثقافدددة المنظمدددة .1
ويمكددن تعريددف ثقافددة ، ومدددى كونهددا منسددجمة مددع الفهددم المتعلددق بتطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة

المنظمدددة علدددى أنهدددا مجموعدددة المعتقددددات العميقدددة التدددي تتعلدددق بكيفيدددة تنظددديم العمدددل وممارسدددة 
 .وانضباطهم بالعمل ودرجة السرية المطلوبة السلطة ومكافأة العاملين ومراقبة أدائهم

ويمكدن ، يعدد الهيكل التنظيمي وسيلة من وسائل تحقق أهدداف المنظمدة: الهيكل التنظيمي .2
تعريف الهيكل التنظيمي على أنه الوسيلة التي يتم من خاللها تقسيم نشاطات المنظمة وطريقة 

تنظيميدددة متعلقددة بأربعدددة أبعدداد تشدددمل والهيكددل التنظيمدددي ينددتج عدددن قددرارات ، تنظيمهددا وتنسددديقها
 .تقسيم العمل وأسس تكوين الوحدات ونطاق اإلشراف وتفويل صالحياته

العمليددة هددي مجموعددة مددن األنشددطة المترابطددة أو المتفاعلددة مددع بعضددها والتددي : العمليددات .3
وحتددى تددتمكن المنظمددة مددن تحقيددق مسددتوًى عددال  مددن ، تقددوم بتحويددل المدددخالت إلددى مخرجددات

وذلدك حتدى ، ي منتجاتها فإن ذلك يتطلب إعادة تصميم العمليات بشكل جزئي أو كلدديالجودة ف
 .تنسجم العمليات مع متطلبات إدارة الجودة الشاملة
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، إن من الضرورح إتباع أسلوب إدارح يتناسب مع تطبيق المفهدوم الجديدد: أسلوب اإلدارة .4
عطدداء وينبغددي أن يتصددف هددذا األسددل، أح تطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة وب اإلدارح بالمرونددة وا 

باإلضددددافة إلددددى ضددددرورة مددددنح الددددرئيس الفرصددددة ، الحريددددة بالعمددددل وزيددددادة مسدددداحة االسددددتقاللية
 .للمرؤوسين للمشاركة في وضع األهداف واتخاذ القرارات وحل المشكالت

 امليزة التنافسية:  ثالثا
 و، محدددةاليدر غذات المضدامين يعد مفهوم الميدزة  التنافسدية مدن المفداهيم  الحديثدة 

أصدددبحت السدددرعة والمروندددة التنظيميدددة والتكددداليف والجدددودة أدوات تنافسدددية  الوقدددت الحاضدددرفدددي 
أن الفوائددد الحقيقيددة للميددزة التنافسددية تنشددأ مددن الميددزات التددي ال و  .مهمددة للمنظمددات فددي األسددواق

شديء فريدد وتطويرهدا يمكدن أن يأخدذ أشدكال عديددة منهدا السدعي إلدى ، يتمكن المنافسون تقليددها
الخصدائص التدي ) توصدف الميدزة التنافسدية فدي مجدال اإلعمدال بأنهدا . ومختلف عن المنافسين

ويصددعب تحديدددها أو قياسددها فضددال عددن أنهددا غالبددا مددا ، ترغبهددا منظمددة األعمددال بشددكل عددالي
وتبندى ، وللميدزة التنافسدية دور رئديس فدي نجدا  األعمدال، ( Imaginary)توصف بالخيالية    

، الميددزة التنافسددية علددى المواءمددة بددين القدددرات الداخليددة للمنظمددة  وفرصددها فددي البيئددة الخارجيددة 
. تحدددد هددذه المواءمددة مفهددوم الميددزة التنافسددية واألسدداس الددذح يكددون موضددع االهتمددام عنددد بنائهددا

 (.31، 2119، المالك)
التنافسدية الميدزة ( Krajewski & Ritzman, 1999: 141)إذ أوضدح كداًل مدن  

طة زيددادة قيمددة المنددتج للزبددون أو تقلددل مددن تكدداليف تقددديم المنددتج إلددى ابأنهددا تتولددد أو تنشددأ بوسدد
أح أن الميزة التنافسية تتحدد من خدالل زيدادة قيمدة المندتج للزبدائن وتقليدل تكلفدة المندتج ،السوق 

 & Heizer)ُيوضدددددح كدددددل مدددددن . وذلدددددك للمنافسدددددة مدددددن خدددددالل تقليدددددل سدددددعر المندددددتج 
Render,1999,36 ) بددان الميددزة التنافسددية تعنددي إيجدداد ميددزة تسددتطيع الشددركة مددن خاللهددا أن
أح إن الميدددزة التنافسدددية تجعدددل الشدددركة فريددددة ومتميدددزة عدددن المنافسدددين ، تتفدددوق علدددى المنافسدددين

البحدث عدن شديء " إلدى الميدزة التنافسدية بأنهدا  ( Lynch , 2000 , 153 )أشدار . اآلخدرين
ليوضدح أن الميدزة التنافسدية بأنهدا ( Liu, 2003, 15)ويتوسدع ، فسدينفريدد ومختلدف عدن المنا

ويحددد ، ميزات المنظمات في منظور سوق المنتج الذح يجلب أكثر من مركز تنافسي للمنظمدة
. هدددذا التعريدددف الميدددزة التنافسدددية حصدددول المنظمدددة علدددى مركدددز تنافسدددي متقددددم فدددي األسدددواق 
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ان الميدددزة التنافسدددية تسدددتهدف بنددداء نظدددام بددد( 22، 2114، والنجدددار، محسدددن)ويضددديف كدددل مدددن
أمدددددا  .يمتلدددددك ميدددددزة فريددددددة أو مميدددددزة يتفدددددوق بهدددددا علدددددى المنافسدددددين مدددددن خدددددالل قيمدددددة الزبدددددون

(Khalero,2008,342 ) الخدمدة /فيوضح بدان الميدزة التنافسدية تمثدل الخدواص الفرديدة للمندتج
 .التي تعطي من خاللها المنظمة موقف تنافسي قوح تتميز عن منافسيها

أن مفهددوم الميددزة التنافسدية عبددارة عدن مجموعددة قدددرات  اتسياقا مييع مييا تقييدم يييرث الباحثيا      
وكفدداءات ومددوارد وخبددرات وتقنيددات تمتلكهددا المنظمددة وتتميددز عددن غيرهددا مددن المنافسددين لهددا فددي 

خدددماتها بصددفات ومزايددا تتميددز عددن منتجددات المنافسددين لهددا  /فضدداًل عددن تمتددع منتجاتهددا، السددوق
يصددبح لددديها موقدف تنافسددي قددوح فددي السدوق وهددذا يؤهلهددا لالسدتحواذ علددى حصددة سددوقية وبهدذا 

 .جديدة في سوق المنافسة 
 أب اد الميزة التنافسية . ب

مفتدددا  تطدددور إسدددتراتيجية العمليدددات الفاعلدددة فدددي فهدددم كيفيدددة خلدددق أو إضدددافة قيمدددة يمثدددل   
ية أو األسددبقيات التددي تختددار مددن خددالل األسددبقية التنافسدد المضددافةوخصوصددًا القيمددة ، للزبددائن

وبصدد تحديد المزايدا التنافسدية . (Davis,et.al,2003,33). لدعم اإلسددتراتيجية فددي المدددنظدمة
تطرقوا  الذينفي مجال إدارة اإلنتاج والعمليات البد من استعرال آراء بعل الكتاب والباحثين 

المصدادر فدي هدذا المجدال تبدين لندا إن ومدن خدالل اسدتطالع بعدل ، إلى أبعاد الميزة التنافسدية
هناك نوعًا من التطابق بين آراء عددد مدن  الكتداب حدول األبعداد األكثدر انتشدارًا والتدي هدي كمدا 

 .Slack,et)و ( Davis,et.al,2003,33)و (Evans 1993,118 ) :موضدحة بداالتي 
al,2004,44 )   (.44-32، 2111، عمر اغا)و ( 26-21، 2112 ،الالمي)و 

إذ انده البدد ، تعد الكلفة العامل الحاسم فدي مددى اسدتمرار وبقداء و نجدا  المنظمدة: الكلفة .1
مددن سدددعي المنظمددة لتحقيدددق ميددزة تنافسدددية مددن خدددالل خفددل الكلدددف أح تركددز المنظمدددة أن 

الجرجددرح )تجعددل تكدداليف اإلنتدداج وتسددويق منتجاتهددا أدنددى مددن المنظمددات األخددرى المنافسددة 
وان ، تخفيل الكلف هددف تسدعى جميدع الشدركات إلدى بلوغده إن( . 13، 2119، والعزاوح

إتبدداع إسددتراتيجية تقليددل الكلددف يتطلددب مددن الشددركة القيددام بدراسددة كلفددة الوحدددة الواحدددة مددن 
مخرجاتهدددا ومقارنتهدددا لددديس فقدددط بمدددا يحصدددل مدددن متغيدددرات جاريدددة بدددل مقارنتهدددا مدددع كلدددف 

 ,Evans & Collier) وأشددار كددل مددن، (Schroder,2004,25)الشددركات المنافسددة 
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بأن العديد من المنظمات تستطيع أن تكتسب المزايا التنافسية من خالل جعل ( 2007,124
إذ تتعامدل هدذه المنظمدات مدع األحجدام الكبيدرة ، نفسها كقائد للكلفدة المنخفضدة فدي الصدناعة

 .من المنتجات والخدمات لتحقيق المزايا التنافسية من خالل األسعار المنخفضة
بأنهدا تعدد مدن ( Slack,et.al,2004,45)إن الجودة كمدا وضدحها كدل مدن  :الجودة .2

المزايددا التنافسددية المهمددة والتددي تشددير إلددى أداء األشددياء بصددورة صددحيحة لتقددديم منتجددات 
الجدودة علدى ( Goetsch & Davis, 1994,2)فقدد عدرف .تتالءم مع احتياجات الزبدائن

 ,David)وقدد صدنف كدل مدن . كدل وقدت أنهدا مقابلدة احتياجدات الزبدون أواًل بدأول وفدي 
et.al, 2003, 34 )الجودة إلى صنفين هي: 

والغاية من إنشاء مسدتوى مناسدب مدن جدودة المندتج : Product Qualityجودة المنتج .أ 
ويختلف مستوى الجودة في تصميم المنتجات بحسدب ، هو التركيز على احتياجات الزبائن

 .عالية الجودة ارتفاع أسعارها في السوق ومن مميزات المنتجات، السوق المستهدف
، والغايدة منهدا إنتداج منتجدات خاليدة مدن العيدوب: Process Qualityجدودة العمليدة .ب 

 .عيوب ةألن الزبائن يرغبون بمنتجات دون أي
مددددن خددددالل الجددددودة تسددددتطيع ( Evans&Collier,2007,124-126)ويشددددير كددددل مددددن 

وسدددرعة ، عائدددد علدددى االسدددتثمار مرتفدددع ومعددددل، المنظمدددة أن تحقدددق حصدددة سدددوقية أكبدددر
فضدداًل عدن أنهدا تسددتطيع ، و تحسدين سدمعتها وتحقيددق رضدا الزبدون، الددخول إلدى األسددواق

 .تفرل أسعار أعلى في حالة تقديم منتجات ذات جودة عالية لتلبية متطلبات الزبائن
يدددز مدددن تعدددد المروندددة احدددد أهدددم األبعددداد التنافسدددية التدددي تسدددتطيع المنظمدددة أن تتم:المرونييية .3

وذلددددك الن المرونددددة تتعلددددق بمدددددى تكيددددف الددددنظم التشددددغيلية للمنظمددددة مددددع الطلددددب ، خاللهددددا
 & Heizer)ويفسدر ( .11، 2111، بلوناس ولمجد.)والتغييرات الحاصلة في بيئة األعمال

Render,1999,37)  المرونددة بأنهددا القدددرة علددى إجددراء التغييددرات فددي الموقددع السددوقي التددي
قددرة العمليدات علدى التغيدر مدن مندتج إلدى  وتعندي. في التصدميم واألحجدامتعتمد على اإلبداعات 

حيث أصبحت المرونة السال  الفعال في المنافسة إذ ، أخر أو من زبون إلى أخر بأقل تكلفة أو تأثير
 .( 44، 2111، العلي)تتضمن القدرة على تقديم تشكيلة واسعة من المنتجات الجديدة بصورة مستمرة 

تمثدل قددرة الشدركة لعدرل مجموعدة "المرونة بأنهدا ( Chase , et.al , 2005 , 26)وعرف 
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 (Slack,1998,59: )وتتضمن المرونة. واسعة من المنتجات المتنوعة لزبائنها
 وتعنددي القدددرة علددى مواكبددة التغيددرات فددي األذواق والحاجددات ( : اإليصددائية أو الزبونيددة) مرونددة المنددتج

 .إجراء تغييرات في تصميم المنتجات  المنفردة لكل زبون وذلك من خالل
 وهذا له فوائدد متعدددة ، وتعني قدرة المنظمة على االستجابة للتغير في مستويات الطلب: مرونة الحجم

 وذلك من خالل تقديم منتجات جديدة وتقديم تشكيلة واسعة والتحكم بالحجم والتسليم بأوقات مختلفة
البالغة األهمية التدي تعكدس قابليدة المنظمدة علدى  يعد التسليم أحد أبعاد المنافسة: التسليم .4

فضاًل عن تحقيقها للعديد من المنافع التي تدنعكس ، تلبية متطلبات زبائنها في الوقت المحدد
إذ يمثددل سددرعة (.43، 2111، عمددر أغددا)علددى تعزيددز موقعهددا فددي السددوق مقارنددًة بمنافسدديها

فقد يمثل التسليم قدرة الشركة  ، الزبون التسليم العنصر األساسي للتأثير في قرار الشراء لدى
 علددددى االلتددددزام بالتسددددليم السددددريع لمنتجاتهددددا للزبددددائن بشددددكل يسددددمح للتغييددددر بسددددعر منتجاتهددددا

(Davis,et.al,2003,34 .) ويرى(Chase, et al., 2001, 264 ) بان سرعة التسليم هو
 :قسمين هماوقسم ُبعد التسليم إلى ، المحدد المهم في قرار الشراء لدى الزبون

وتعندي قابليددة الشدركة علددى تسدليم المنتجددات إلدى الزبددائن بأسدرع وقددت ممكددن : سدرعة التسددليم.  أ
 (.أصنع المنتج أسرع)

وتعنددي قابليددة الشددركة علددى تسددليم المنددتج فددي أو قبددل الموعددد المسددتحق : اعتماديددة التسددليم. ب
 (.التسليم في الوقت المحدد)للتسليم 

إلدى أند هددف التسدليم تدرتبط بده ثدالث    ( Krajewski & Ritzman , 2005 , 64)وأضداف 
- :أسبقيات تتعامل بالوقت هي 

وتقداس سددرعة التسدليم بالوقددت المسدتغرق بددين اسدتالم الطلددب مدن الزبددون  -:سيرىة التسييليم  - أ
ويمكددن زيددادة سددرعة التسددليم بتقلدديص وقددت االنتظددار ، والددذح يسددمى بوقددت االنتظددار، وتلبيتدده

 .ممكن إلى أدنى مستوى 
ويشددير إلددى تجهيددز طلبددات الزبددائن بالموعددد نفسدده مددن خددالل  -:التسييليم بالوقييت المحييدد   - ب

 . حصولهم على ما يحتاجونه من المنتجات من معرل الشركة أو مخازنها 
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وهي سدرعة تقدديم مندتج جديدد وتقداس سدرعة التطدوير بالوقدت بدين توليدد  -:سرىة التطوير   - ت
التصدددميم النهددائي لددده وتقديمددده كمندددتج مطدددور جديدددد إلدددى  الفكددرة لتطدددوير المندددتج حتدددى إعدددداد

 .  السوق 
يمثدددل اإلبدددداع واالبتكدددار إحددددى الضدددرورات األساسدددية فدددي إدارة األعمدددال والمنظمدددات إذ أن  :اإلبيييدا  2

الوقت في تصاعد والحاجات والطموحات هي األخرى في نمو وتسدارع فدال يعدد كافيدا أو حتدى مرضديا 
على اختالف أنواعها بالطرق الروتينية التقليدية الن االسدتمرار بهدا يدؤدح أداء األعمال في المنظمات 

لددذا يمكددن ، إلددى التوقددف وهددو بالتددالي تراجددع عددن الركددب المتسددارع فددي المضددي إلددى األمددام أو الفشددل
تعريف اإلبداع بأنه أفكار تتصف بكونها جديدة ومفيدة ومتصلة بحل المشكالت أو تطوير أساليب أو 

يدق رؤيدة أو إعدادة تركيددب األنمداط المعروفدة فدي السددلوكيات اإلداريدة فدي أشدكال متميددزة أهدداف أو تعم
أشددددددددددددار و.  ( 12، 2119، الجرجددددددددددددرح والعددددددددددددزاوح)ومتطددددددددددددورة تدددددددددددددفع المنظمددددددددددددة إلددددددددددددى األمددددددددددددام

(Daft,2001,357 ) إلى إن اإلبداع هو تبني فكدرة جديددة أو سدلوك جديدد لصدناعة الشدركة
و يشدير كدل مدن . أو سوقها أو بيئتها العامة وتعد الشركة التي تقدم منتج جديدد بأنهدا مبدعدة

(Kraijewski&Ritzman ,1999,135-137  ) إن المنظمددات التددي تعمددل علددى اتخدداذ
مدددع قسدددم البحدددث والتطدددوير وتحقيدددق أفضدددل اإلبدددداع ميدددزة تنافسدددية يتوجدددب عليهدددا التنسددديق 

األمدددر الددددذح سدددوف يسدددهل أمامهدددا عمليددددة الحصدددول علدددى المعلومددددات اسدددتخدام لألسددداليب 
  .تطبيقها للحصول على المنتجات الجديدةومن ثم ، المرتبطة بمستلزمات اإلنتاج

 
 

 اجلانب العملي للبحث:املبحث الثالث 
 :*وصف الكلية قيد البحث: أوال

حيدث صددرت إجدازة اسدتحداث الكليدة  1994الحدباء الجامعة في عام تأسست كلية 
الجامعة بجهود حثيثة ومخلصة بذلتها نقابة المحاسبين والمدققين في الموصل بإسناد مدن أبنداء 

                                                           
(
*

المصددددددر مدددددن حعدددددداد البامثدددددان باالسدددددتيادة مدددددن الموقددددد  الرسدددددم  لكليدددددة المددددددبا  الجام دددددة ( 

http://www.hadbauc.org/index.php 
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مدينة الموصل إذ مددت أياديهدا بسدخاء لفدتح بوابدة جديددة للعلدم والحضدارة ولتؤشدر تواصدل هدذه 
ذ ذلددك الوقددت ولحددد اآلن تقددوم باسددتقبال الطلبددة الجدددد وتخددرج مندد. المدينددة مددع تاريخهددا العريددق

وتتكون كلية الحددباء الجامعدة مدن ، دفعات جديدة من الخريجين من حملة اختصاصات مختلفة
. قسدم القدانون / 3. قسدم اللغدة االنكليزيدة /2. قسدم هندسدة تقنيدات الحاسدبات/1: األقسام اآلتيدة

قسدم علدم / 2. قسدم المحاسدبة / 6. قسدم إدارة األعمدال / 2. قسم العلوم الماليدة والمصدرفية /4
كمددا تصدددر عددن الكليددة مجلددة بحددوث مسددتقبلية وهددي مجلددة علميددة رصددينة تعنددى . الحاسددوب  

وقد سعد الكلية منذ تأسيسدها إلدى . بنشر البحوث باالختصاصات اإلدارية واالقتصادية والعلوم 
قادرًا على المساهمة الفعالة في تحقيق أهدداف التنميدة إعداد الطلبة إعدادًا علميًا وخلقيًا ووطنيًا 

االقتصادية واالجتماعية عن طريق إحدداث تطدورات كميدة ونوعيدة فدي الحركدة العلميدة والثقافيدة 
والتربوية فضال عن البحث العلمي بمختلف نواحيه المعرفة والنظرية والتطبيقية مستنيرة بالتراث 

كما وتعد كلية الحدباء الجامعة الكلية األهلية الوحيدة في . ة العربي واإلسالمي والتربية األصيل
 .محافظة نينوى وهذا ما حفز الباحثان إلى اختيارها ميدانًا للبحث 

 :وصف األفراد عينة البحث :  ثانيا

إذ ، حدد البحث عينة قصدية تمثلت بأعضاء الهيئة التدريسدية فدي الكليدة قيدد البحدث
اسدتمارة منهدا أح نسدبة (16)اسدتبانه علدى األفدراد المبحدوثين اسدترجعت اسدتمارة ( 16)تم توزيع 

إلى خصائص األفراد المبحدوثين فدي الكليدة قيدد ( 1)ويشير الجدول %( 111)االستجابة بلغت 
 .البحث

 (1)الجدول 

 وصف األفراد المبحوثين الكلية قيد البحث

 المركز الوظيفي للمبحوثين

 تدريسي رئيس قسم 

 % العدد % العدد

3 1.81 13 .183 

 مدة الخدمة في الكلية

 فأكثر 16 15–11 11–6 5–1

 % العدد % العدد % العدد % العدد

2 1285 4 25 11 6285 - - 
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 التحصيل الدراسي

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس 

 % العدد % العدد % العدد

- - 5 3183 11 6.81 

 العمر

 فأكثر 51 51–41 41–31 31–21

 % العدد % العدد % العدد % العدد

1 683 5 3183 9 5682 1 683 

 الجنس

 اإلناث الذكور

 % العدد % العدد

15 9381 1 683 

 الجدول من إعداد الباحثان

 :يتضح من الجدول اآلتي 
سدنة مدن الخدمدة الكليدة  12-11من األفراد المبحدوثين يمتلكدون خبدرة مدن ( %62.2)إن  .1

ن المدراء من خاللها المعرفة والخبرة والمهارة في والخبرة فدي و التدريسييوهي سنوات يكتسب 
 .كيفية التعامل وظيفتهم 

مددن المبحددوثين هددم حملددة شددهادة الدددكتوراه وهددو أمددر جيددد يمكددنهم مددن فهددم ( %62.2)إن  .2
 . فقرات استمارة االستبانة والتعامل معها على نحو سليم

 

 :متغريات البحث اختبار عالقات االرتباط بني :  ثالثا
اختبار ىالقات االرتباط بي  متطلبات إدارة الجودة الشاملة والتغيير التنظيمي في  .1

الذح ( 2)لغرل اختبار الفرضية الرئيسة األولى تم إعداد الجدول :  الكلية قيد البحث
يوضح وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين متطلبات ادارة الجودة الشاملة مجتمعة 

، (0.05)عند مستوى معنوية *(  0.741)اذ بلغت قيمة االرتباط ، التنظيمي والتغيير
 . األولىوبذلك تحققت الفرضية الرئيسة 

 (2)الجدول 
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 المتغير المستقل                                  

  المتغير المعتمد         

 متطلبات ادارة الجودة الشاملة

 *0.741 التغيير التنظيمي

 N=16        * P ≤ 0.05              ئج الحاسبة       د على نتاالجدول من إعداد الباحثان باالعتما    

اما عن عالقات االرتباط بين متطلبات ادارة الجودة الشاملة بشكل منفرد والتغيير التنظيمي 
 (3)فهي موضحة في الجدول 

 (3)الجدول 

 تحليل عالقات االرتباط بين متطلبات إدارة الجودة الشاملة و التغيير التنظيمي  

 المتغير      

 المستقل      

 

 

 

 المتغير

 المعتمد 

 متطلبات إدارة الجودة الشاملة

المؤشر 

 الكلي 

ة 
ر
دا
إل
 ا
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ز
الت

يا
عل
ال
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الت
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تد
وال

 

ة 
رك
شا
م

ن
بي
س
نت
لم
ا

 

ر
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س
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ن ا
سي
ح
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التغيير 

 التنظيمي
0.704* 0.721* *0.676 0.716* 0.755* 0.681* 0.852* 0.741* 

 N=16        * P ≤ 0.05الجدول من إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة         
إدارة الجودة الشاملة بشكل إلى وجود عالقة ارتباط معنوية متطلبات ( 3)يشير الجدول 

إذ ، منفصل باعتبارها ُمتغيرات مستقلة والتغيير التنظيمي مجتمعة باعتبارها متغيرًا معتمداً 
وتدل هذه النتيجة على أن زيادة اهتمام %( *1.241( )المؤشر الكلي)بلغت قيمة االرتباط 

أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية قيد البحث بمتطببات إدارة الجودة الشاملة سيسهم في 
تأسيسًا على ما تقدم تقبل الفرضية الرئيسة . تنظيمية ايجابية تدعم عمل الكليةإحداث تغييرات 

معنوية بين كل متطلب من متطلبات  وجود عالقات ارتباط( 3)كما يوضح الجدول . األولى
: إدارة الجودة الشاملة التغيير التنظيمي مجتمعة كما مبينة في قيم معامل االرتباط اآلتية

*(18114 *( )%18121 ( )%0.676* ( )%0.716* *( )%18155*( )%186.1 )%

قة عن انسجامًا مع ما تقدم يمكن قبول الفرضية الفرعية المنبث. على التوالي %(18.52)*
 .الفرضية الرئيسة األولى

           :  اختبار ىالقات االرتباط بي  التغيير التنظيمي و الميزة التنافسية في الكلية قيد البحث .2
الذح يوضح وجود عالقة ( 4)لغرل اختبار الفرضية الرئيسة األولى تم إعداد الجدول 
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اذ بلغت قيمة ، فسية مجتمعةارتباط معنوية موجبة بين التغيير التنظيمي والميزة التنا
 .لك تحققت الفرضية الرئيسة االولىوبذ، (0.05)عند مستوى معنوية *( 0.682)االرتباط 

 (4)الجدول 
 المتغير المستقل                                       

  المتغير المعتمد         

 متطلبات ادارة الجودة الشاملة

 *0.682 التغيير التنظيمي

 N=16        * P ≤ 0.05الجدول من إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة             

اما عن عالقات االرتباط بين التغيير التنظيمي والميزة التنافسية بشكل منفرد فهي موضحة في 
 (2)الجدول 

 ( 5)الجدول 

 تحليل عالقات االرتباط بين التغيير التنظيمي و الميزة التنافسية الكلية قيد البحث 
 

المتغير المستقل                 

 المؤشر الكلي  التغيير التنظيمي المتغير المعتمد

ية
س
اف
تن
 ال
زة
مي
ال

 
 %18651* الكلفة

186.2* 

 %18122* الجودة

 %.1854* المرونة

 %18134 التسليم

 %18591* اإلبداع

 N=16        * P ≤ 0.05الجدول من إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة           

إلى وجود عالقة ارتباط معنوية بين التغيير التنظيمي مجتمعة ( 2)ُيشير الجدول     
بلغت قيمة االرتباط إذ ، باعتبارها ُمتغيرات مستقلة و الميزة التنافسية مجتمعة متغيرًا معتمداً 

وتدل هذه النتيجة على أن سعي اإلدارة العليا في الكلية قيد ، %( 1.622*( )المؤشر الكلي)
اتساقًا . البحث إلى تحقيق التفوق التنافسي والتميز يأتي من خالل اهتمامها بالتغيير التنظيمي

د عالقات ارتباط وجو ( 2)كما يوضح الجدول . مع ما تقدم تقبل الفرضية الرئيسة الثانية
معنوية بين التغيير التنظيمي مجتمعة مع كل ميزة من المزايا التنافسية كما مبينة في قيم 

 *%( )1.234 *%( )1.242 *%( )1.222*%( )1.621*: )معامل االرتباط اآلتية
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اتساقًا مع ما تقدم يمكن قبول الفرضية الفرعية المنبثقة عن الفرضية . على التوالي%( 1.292
 .رئيسة الثانيةال

 :اختبار عالقات التأثري بني متغريات البحث :  رابعا
اختبار ىالقات التأثير بي  متطلبات إدارة الجودة الشاملة والتغيير التنظيمي في الكلية .1

لغرل اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة والفرضية الفرعية المنبثقة عنها تم إعداد :   قيد البحث
 (. 6)الجدول 

 ( 6)الجدول 

 تحليل عالقات التأثير بين متطلبات إدارة الجودة الشاملة و التغيير التنظيمي في الكلية قيد البحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ن باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونيةيالجدول من إعداد الباحث  ( 8 .7)
وجود تأثير معنوح لمتطلبات متطلبات إدارة الجودة الشاملة بشكل ( 6)يتضح من الجدول 

باعتبارها متغيرًا معتمدًا وَيدعم هذا التغيير التنظيمي منفصل باعتبارها متغيرات مستقلة في 
وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة ( *30.210)المحسوبة والبالغة  (F)التأثير قيمة 

 (R2)وبُمعامل تحديد ( 0.05)وضمن مستوى معنوية ( 8 .7)عند درجتي حرية ( 4.667)
تفسرها  التغيير التنظيميمن االختالفات المفسرة في ( 59.1%)وهذا يعني أن ( 0.591)قدرُه 

متطلبات إدارة الجودة الشاملة ويعود الباقي إلى متغيرات عشوائية ال ُيمكن السيطرة عليها أو 
 . تأسيسًا لما تقدم تقبل الفرضية الرئيسة الثالثة. نموذج االنحدار أصالً  أنها غير داخلة في
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والذح ُيبين تأثير كل ( 6)أما عن عالقات األثر التفصيلية فيعرضها الجدول 
إذ تبين من خالل متابعة ، متطلب من متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التغيير التنظيمي

أن هناك تأثيرًا معنويًا لجميع متطلبات إدارة الجودة الشاملة في  (T)واختبار  (B)معامالت 
إن أعلى تأثير لمتطلبات إدارة الجودة الشاملة ( 6)التغيير التنظيمي ويتضح لنا من الجدول 

( B7)أواًل إذ بلغت قيمة ( التحسين المستمر)في التغيير التنظيمي يتمثل في متطلب 
وهي قيمة معنوية واكبر من قيمتها الجدولية البالغة ( 2.989)لها ( T)وكانت قيمة ( 0.391)
التعليم )ثم جاء تأثير متطلب (.0.05)ومستوى معنوية ( 2.2)عند درجتي حرية ( 1.761)

وهي قيمة معنوية ( T( )2.879)وكانت قيمة ( B5( )0.373)ثانيًا إذ بلغت قيمة ( والتدريب
ومستوى معنوية ( 2.2)د درجتي حرية عن( 1.761)واكبر من قيمتها الجدولية البالغة 

في التغيير التنظيمي بالمرتبة الثالثة إذ ( نشر ثقافة الجودة)ثم جاء تأثير متطلب (. 0.05)
وهي قيمة معنوية واكبر من ( T( )2.122)في حين بلغت قيمة ( B2()0.368)بلغت قيمة 

ثم جاء (. 0.05)عنوية ومستوى م( 2.2)عند درجتي حرية ( 1.761)قيمتها الجدولية البالغة 
في التغيير التنظيمي بالمرتبة األخيرة قياسًا بباقي ( التخطيط االستراتيجي)تأثير متطلب 

وهي قيمة ( T( )1.920)في حين بلغت قيمة ( 3B()0.201)المتطلبات إذ بلغت قيمة 
نوية ومستوى مع( 2.2)عند درجتي حرية ( 1.761)معنوية واكبر من قيمتها الجدولية البالغة 

 . تأسيسًا على ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثالثة(. 0.05)
  :اختبار ىالقات التأثير بي  التغيير التنظيمي و الميزة التنافسية في الكلية قيد البحث.2

 (.  2)جدول لغرل اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة والفرضية الفرعية المنبثقة عنها تم إعداد ال

 ( 1)الجدول 

 تحليل عالقات األثر بين التغيير التنظيمي و الميزة التنافسية في الكلية قيد البحث 

 متغيرات 

 معتمدة

 متغيرات

 مستقلة 

 

B0 

 الميزة التنافسية
 

 

R2 

F 

 اإلبداع التسليم المرونة الجودة الكلفة

ح
لم
ا

بة
سو

 

دو
ج
ال ية
ل

 B1 B2 B3 B4 B5 

التغيير 

 التنظيمي

18

36

1 

183.1 

(38.51

) 

18311 

(38212

) 

18345 

(382.9

) 

18393 

(48154

) 

18446 

(48213

) 

0.54

0 

23.110

* 

5896

4 

N =16                       )( يشير إلى قيمةt       المحسوبة           P ≤ 0.05            df (5.10 ) 
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 .الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية
وجود تأثير معنوح للتغيير التنظيمي باعتبارها متغير مستقل في الميزة ( 2)يتضح من الجدول 

المحسوبة والبالغة  (F)التنافسية مجتمعة باعتبارها متغيرًا معتمدًا وَيدعم هذا التأثير قيمة 
( 2.11)عند درجتي حرية ( 2.964)وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة ( *23.111)

من ( %54)وهذا يعني ( 0.540)قدرُه  (R2)وبُمعامل تحديد ( 0.05)ستوى معنوية وضمن م
ويعود الباقي إلى متغيرات  التغيير التنظيميتفسرها  الميزة التنافسيةاالختالفات المفسرة في 

تأسيسًا لما . عشوائية ال ُيمكن السيطرة عليها أو أنها غير داخلة في نموذج االنحدار أصالً 
 . تقدم تقبل الفرضية الرئيسة الرابعة

والذح ُيبين تأثير التغيير ( 2)أما عن عالقات األثر التفصيلية فيعرضها الجدول 
واختبار  (B)تنافسية إذ تبين من خالل متابعة معامالت التنظيمي في كل ميزة من المزايا ال

(T)  إن ( 4)ويتضح لنا من الجدول . أن هناك تأثيرًا معنويًا للتغيير التنظيمي الميزة التنافسية
وكانت ( B5( )0.446)إذ بلغت قيمة ( اإلبداع)أعلى تأثير  للتغيير التنظيمي كان في ميزة 

عند ( 1.761)ة واكبر من قيمتها الجدولية البالغة وهي قيمة معنوي( T( )2.203)قيمة 
في حين أن ميزة التسليم جاءت بالمرتبة (. 0.05)ومستوى معنوية ( 5.10)درجتي حرية 

( T( )2.054)وكانت قيمة ( B4( )0.393)إذ بلغت قيمة ، الثانية متأثرة بالتغيير التنظيمي
( 5.10)عند درجتي حرية ( 1.761)وهي قيمة معنوية واكبر من قيمتها الجدولية البالغة 

إذ ، وجاءت ميزة المرونة أخيرة من حيث تأثرها بالتغيير التنظيمي.  (0.05)ومستوى معنوية 
وهي قيمة معنوية واكبر من قيمتها ( T( )3.289)وكانت قيمة ( B3( )0.345)بلغت قيمة 

تأسيسًا .  (0.05)ومستوى معنوية ( 5.10)عند درجتي حرية ( 1.761)الجدولية البالغة 
 . على ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الرابعة

 االستنتاجات واملقرتحات:املبحث الرابع 
 االستنتاجات :  أوال

متطلبدددات إدارة الجدددودة الشددداملة مجتمعدددة  ومنفدددردة تحقدددق وجدددود عالقدددة ارتبددداط معنويدددة بدددين  .1
 :ية قيد البحث وكما موضحة باالتي والتغيير التنظيمي على مستوى الكل
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 طلبات مع التغيير التنظيمي افرزت نتائج التحليل االحصائي ان اقوى عالقة ارتباط بين المت
كان متطلدب التحسدين المسدتمر وهدذا يددل علدى ان قيدام الكليدة بعمليدات ونشداطات التحسدين 

 .المستمر سيسهم بشكل فاعل في دعم التغيير التنظيمي
  ان العالقددة االضددعف بددين المتطلبددات والتغييددر التنظيمددي افددرزت نتددائج التحليددل االحصددائي

كان متطلب التخطيط االسدتراتيجي وهدذا يؤكدد صدحة النتدائج علدى اعتبدار ان سياسدة الكليدة 
تعتمد على التعليمات والضوابط الصادرة عن وزارة التعلديم أح انهدا ملتزمدة بلدوائح التعليمدات 

 .لوزارة وال تعتمد على تخطيط معد من قبل مجلس الكلية الصادرة عن ا
  ان متطلبات ادارة الجودة الشاملة تنعكس علدى نحدو ايجدابي بدالتغيير التنظيمدي فكلمدا كاندت

هدذه المتطلبددات متددوفرة بشددكل كبيدر كلمددا انعكددس ايجابددا علدى التغييددر التنظيمددي فيمددا يخددص 
لعالقدددة بدددين متطلبدددات ادارة الجدددودة الشددداملة ثقافدددة المنظمدددة واسدددلوب االدارة وغيرهدددا أح ان ا

 . التغيير التنظيمي عالقة طردية
التغييددر التنظيمددي والميددزة التنافسددية مجتمعددة وبشددكل تحقددق وجددود عالقددة ارتبدداط معنويددة بددين  .2

 :منفرد على مستوى الكلية قيد البحث وكما موضحة باالتي
 التغييددر التنظيمددي مددع المزايددا ين افددرزت نتددائج التحليددل االحصددائي ان اقددوى عالقددة ارتبدداط بدد

وهدذا واضدح الن الكليدة ملتزمدة بتقدويم ، التنافسية بشكل منفرد كانت العالقة مع ميزة التسدليم
فاذا ما تم التعامل مع الطلبة على انهم زبائن والمواد الدراسية علدى انهدا خدمدة فدان ، دراسي

 .الزبون يستلم الخدمة بالوقت المناسب 
 ان العالقدددة االضددعف بدددين التغييدددر التنظيمددي مدددع المزايدددا ليددل االحصدددائي افددرزت نتدددائج التح

وهددذا يدددل علددى ان الكليددة ال تتمتددع ، التنافسددية بشددكل منفددرد كانددت العالقددة مددع ميددزة المرونددة
بالمرونة الكافية على اعتبار انهدا تتعامدل مدع تعليمدات صدادرة مدن الدوزارة وينبغدي ان تطبدق 

 .بالرغم من وجود همش مرونة قليل اال انه ال يعول عليه دائمًا ، هذا التعليمات بحذافيرها
تحقدددق وجدددود تدددأثير معندددوح لددددمتطلبات إدارة الجدددودة الشددداملة مجتمعدددة ومنفدددردة فدددي التغييدددر  .3

 :وكما موضحة باالتي قيد البحثعلى مستوى الكلية التنظيمي 
 فدي التغييدر التنظيمدي  ان مدن بدين المتطلبدات االكثدر تدأثيراً  افرزت نتائج التحليدل االحصدائي

 .كان متطلب التحسين المستمر
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 ان مددن بددين المتطلبددات االقددل تددأثيرًا فددي التغييددر التنظيمددي  افددرزت نتددائج التحليددل االحصددائي
وهدددذه النتيجدددة الخاصدددة بعالقدددة التدددأثير تددددعم  نتيجدددة ، كدددان متطلدددب التخطددديط االسدددتراتيجي

نددددت مددددع متطلددددب التحسددددين المسددددتمر عالقددددة االرتبدددداط علددددى اعتبددددار ان العالقددددة االقددددوى كا
 .واالضعف كانت مع متطلبا التخطيط االستراتيجي 

للتغيير التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية مجتمعة وبشكل منفدرد تحقق وجود تأثير معنوح  .4
 :على مستوى الكلية قيد البحث وكما موضحة باالتي

 اكثددر تددأثيرا فددي ميددزة االبددداع افددرزت نتددائج التحليددل االحصددائي ان التغييددر التنظيمددي كانددت ،
 .في حين ان اقل تأثير للتغيير التنظيمي كان في ميزة الجودة 

 
 
 

 
 املقرتحات:  ثانيا

يقتدددر  الباحثدددان علدددى الكليدددة القيدددام بتبنددددي مفهدددوم ادارة الجدددودة الشددداملة ومجددداالت التغييدددر  .1
 .ميزة تنافسية للكليةالتنظيمي لما لهم من دور في تحقيق التفوق والتميز وبالتالي تحقيق 

اعتماد منهج التحسين المستمر آلليات التدريس في الكلية بمدا يضدمن خلدق منداخ مناسدب  .2
وابسط مثال على هدذه النقطدة اعتمداد التحدديث ، للتعليم ومشجع للطلبة على التفوق في التعليم

المعلومدة  والتطوير المستمر في تقنيات الدريس الحديثة التي من شانها ان تعمل علدى ايصدال
 .للطالب بشكل افضل فضال عن تقبل المواد الدراسية من قبل الطلبة يكون افضل من السابق

 :العمل على نشر ثقافة الجودة بين التدريسيين والطلبة في الكلية من خالل  .3
  القيام بإجراء دورات تدريبية للتدريسيين عن الجودة وهذه الدورات تكون بشكل دورح مدنظم وان

 .على طر  كل ما هو جيدح في مجال الجودة ضمن هذه الدورات  يتم العمل
  استحداث مجلة دورية تعنى بمواضيع الجودة من خالل عرل مقداالت تضدم مواضديع تخدص

الجودة وتوزع بشكل دورح علدى الطلبدة لغدرل ترسدي  مفهدوم الجدودة لددى الطلبدة وصدوال الدى 
 .مفهوم الجودة مسؤولية الجميع وجودة الحياة 
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الباحثددان علددى الكددادر اإلدارح بالكليددة القيددام بنشددر ثقافددة التغييددر الن التغييددر اليددوم  يقتددر  .4
وتشجيع المنتسدبين علدى فكدرة التغييدر والحدد مدن ظداهرة ، أصبح كما هو معروف سمة العصر

 .مقاومة التغيير التي تحدث نتيجة خوف الفرد من إحداث التغيير 
لددذا ، ن ان يددتم تفعيلهددا بدددون تددوفر الدددعم المدداليبالتأكيددد ان اغلددب المقترحددات اعدداله لدديمك .2

يقتر  الباحثان توفير الددعم المدالي الدالزم مدن خدالل اضدافة بندد ضدمن ميزانيدة الجامعدة يعندى 
كمدا ويقتدر  الباحثدان تفعيدل هدذا ، بالمصروفات الخاصة بالجودة تمهيدا لتثبيته ضمن الميزانيدة

 .االجراء في كافة دوائر الدولة 
 

 

 

 ادرــــاملص
 :ة ـادر العربيـاملص -: الأو

 وجهدة مدن الفلسدطينية الجامعدات فدي اإلداريدة الجدودة واقدع"، 2112، محمدد محمدود آمدال، أبو عامر .1
الجامعدة اإلسدالمية ، التربيدة كليدة، التربيدة أصدول فدي رسدالة ماجسدتير، "تطدويره وسدبل اإلداريدين نظدر

 .فلسطين ، في غزة
دور تقانددة المعلومددات واالتصدداالت "، 2119، محمددد عبددد الوهدداب، والعددزاوحاحمددد حسددين ، الجرجددرح .2

ة العامدة لصدناعة األدويدة والمسدتلزمات الطبيدة في تحقيق المزايا التنافسية دراسة استطالعية في الشرك
المددؤتمر العلمددي الثالددث لكليددة االقتصدداد والعلددوم االداريددة جامعددة بحددث مقدددم الددى ، "فددي محافظددة نينددوى

 – 22للفتدرة " التحدديات العالميدة المعاصدرة: منظمدات األعمدال" العلوم التطبيقية الخاصة تحت شعار 
 .االردن ، 2119نيسان   29

دار ، الطبعدددة األولدددى، "إدارة السدددلوك التنظيمدددي فدددي عصدددر التغييدددر"، 2111، إحسدددان دهدددش، جدددالب .3
 .األردن ، عمان، الصفاء للنشر والتوزيع

دار وائددل ، الطبعددة األولددى، مفدداهيم وتطبيقددات: إدارة الجددودة الشدداملة ، 2114، محفددوظ أحمددد، جددودة .4
 .األردن ، للنشر

file:///G:/مؤتمرات%20الاردن/تطبيقية%202009/الأبحاث%20المشاركة%20النهائية/بحث%20داحمد%20الجرجري%20ودمحمد%20العزاوي.doc
file:///G:/مؤتمرات%20الاردن/تطبيقية%202009/الأبحاث%20المشاركة%20النهائية/بحث%20داحمد%20الجرجري%20ودمحمد%20العزاوي.doc
file:///G:/مؤتمرات%20الاردن/تطبيقية%202009/الأبحاث%20المشاركة%20النهائية/بحث%20داحمد%20الجرجري%20ودمحمد%20العزاوي.doc
file:///G:/مؤتمرات%20الاردن/تطبيقية%202009/الأبحاث%20المشاركة%20النهائية/بحث%20داحمد%20الجرجري%20ودمحمد%20العزاوي.doc
file:///G:/مؤتمرات%20الاردن/تطبيقية%202009/الأبحاث%20المشاركة%20النهائية/بحث%20داحمد%20الجرجري%20ودمحمد%20العزاوي.doc
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، دوافعدده: فددي منظمددات األعمددال التنظيمددي التغييددر "، 2111، عددالوح، رحدديم وعبددد الفتددا ، حسددين .2
للفتدرة مدن  ثدةيالحد المنظمدات فدي التنظيمدي والتغييدر اإلبدداع حدول الددوليالملتقدى ، " أهدافده ومداخلده

 جامعة البليدة، 12-13/12
تشددددخيص واقددددع تطبيددددق ادارة الجددددودة الشدددداملة فددددي المستشددددفيات "، 2112، فددددالح عبدددددالقادر، الحددددورح .6

 ، 1العدد ، 11المجلد ، مجلة البصائر، "دراسة ميدانية على عينة من المستشفيات الخاصة /االردنية
 الوطنيدة السدلطة وزارات فدي الشداملة الجدودة إدارة واقدع "، 2116، محمدود الفتدا  عبدد أيمدن، الددقي .2

الجامعدة ، التجدارة كليدة، ادارة االعمدال غيدر منشدورة فدي رسدالة ماجسدتير، " غدزة قطداع فدي الفلسدطينية
 .فلسطين ، اإلسالمية في غزة

ادارة الجدددودة الشددداملة دراسدددة نظريدددة ونمدددوذج مقتدددر  لهدددا فدددي "، 2111، محمدددد بدددن عبددددالعزيز، الراشدددد .2
 . 2العدد ، 12مجلد ، مجلة مكتبة فهد الوطنية، "مكتبة فهد الوطنية 

 للنشدر السدحاب دار 1 ط ."ملةالشدا للجدودة التعليميدة الدنظم إدارة" .( 2005 ) الددين ضدياء، زاهدر .9
 .العربية مصر جمهورية، القاهرة– الجديدة النزهة، والتوزيع

 المهنيدة للمعلمدين التنميدة بدرامج فدي الشداملة الجدودة إدارة أثدر" ، 2111، أحمدد علدي إلهدام، الشدلبي .11
، دمشدق، الرابدع العددد - 26 المجلدد– دمشدق جامعدة مجلدة، ( "األردن – الدوليدة الغدوث وكالة تجربة)

 الجمهورية العربية السورية 
سماعيل، الصواف .11 نشدر ثقافدة الجدودة وأثرهدا فدي تعزيدز أداء  "، 2119، عمر علي، محفوظ حمدون وا 

 " المنظمات الفندقية دراسة حالة في القرية السياحية في مدينة الموصل
 التجدارة كليدة فدي العاملين تطبيق مدح" ، 2112، عطية عبد يوسف، بحر و فرج محمد، الحليم عبد .12

( 11)المجلدد ، (اإلنسدانية الدراسدات سلسدلة) اإلسدالمية الجامعة مجلة، "الشاملة للجودة النيلين بجامعة
 .فلسطين ، الجامعة اإلسالمية في غزة، (1)العدد 

، عمدان، للنشدر وائدل دار، 1 ط، كمدي مددخل :والعمليدات اإلنتداج إدارة، 2111، السدتار عبدد، العلدي .13
 .االردن 

دور أنشددطة اللوجسدددتك فددي تعزيدددز المزايددا التنافسدددية  "، 2111، احمددد عدددوني احمددد حسدددن، أغدددا عمددر .14
رسددالة ماجسددتير ، "دراسددة تطبيقيددة فددي الشددركة العامددة لصددناعة األدويددة والمسددتلزمات الطبيددة فددي نينددوى

 .العراق، الموصل، جامعة الموصل، كلية االدارة واالقتصاد، في االدارة الصناعية غير منشورة
، "اثددر تطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة فددي ريددال األطفددال بدولددة قطددر"، 2111، لولددوة محمددد، الكبيسددي .12

 .قطر ، الجامعة البريطانية العربية، رسالة ماجستير في إدارة الجودة الشاملة
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مدددى امكانيددة تطبيددق ادارة الجددودة الشدداملة فددي ادارة االمددداد "، 2119، عبددداهلل محمددد بريددك، الكثيددرح .16
كليددددة  ، رسددددالة ماجسددددتير فددددي العلددددوم االداريددددة غيددددر منشددددورة، "وين بالمديريددددة العامددددة للجددددوازاتوالتمدددد

 . البحرين، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الدراسات العليا
إثدراء للنشدر ، 1ط، " تقنيدات ونظدم معاصدرة فدي إدارة العمليدات" ، 2112، غسان قاسدم داؤود، الالمي .12

 .األردن، عمان، والتوزيع
الطبعدددة االولدددى  ادار وائدددل ، "التطدددوير التنظيمددي مفددداهيم واساسددديات حديثددة"، 1999، موسدددى، اللددوزح .12

 .االردن ، عمان، للنشر والتوزيع
دار وائدددل ، الطبعدددة الثانيدددة، "التطدددوير التنظيمدددي أساسددديات ومفددداهيم حديثدددة"، 2113، موسدددى، اللدددوزح .19

 .األردن ، عمان، للنشر
تحدت  اإلدارة فدي الخدامس السدنوح العربدي المدؤتمر، "إدارة الجدودة الشداملة"، 2114، موسدى، اللدوزح .21

 شدرم ،ندوفمبر 27-29للفتدرة مدن " والتميدز اإلبدداع فدي العربدي المددير دور والتجديدد اإلبدداع"شدعار 
 العربية مصر جمهورية – الشي 

االجتماعيدة الشداملة ودورهدا إبعداد إسدتراتيجية المسدؤولية " ، 2119، عبد الرضا ناصر محسدن، المالك .21
المسددتدامة دراسددة حالددة فددي الشددركة العامددة لصددناعة   فددي األداء االسددتراتيجي لتحقيددق الميددزة التنافسددية

كليددددة اإلدارة ، قسددددم إدارة األعمددددال، رسددددالة ماجسددددتير غيددددر منشددددورة، "األسددددمدة الجنوبيددددة فددددي البصددددرة
 .العراق، جامعة بغداد ن بغداد، واالقتصاد

دار وائدددددل ، 1ط، " إدارة اإلنتددددداج والعمليدددددات" ، 2114، صدددددبا  مجيددددد، النجدددددارو عبددددددالكريم ، محسددددن .22
 .  األردن، عمان، للنشر

ادارة الجدددودة الشددداملة وامكانيدددة تطبيقهدددا فدددي االجهدددزة االمنيدددة "، 2112، علدددي بدددن عبدددداهلل، المهيددددب .23
م االداريدددة غيدددر رسدددالة ماجسدددتير فدددي العلدددو ، "دراسدددة تطبيقيدددة علدددى ضدددباط شدددرطة منطقدددة الريدددال/

 .البحرين، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا ، منشورة
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 ...تحية طيبة
ال القيية " تمثددل اسددتمارة االسددتبانة هددذه جددزءًا مددن متطلبددات إعددداد البحددث الموسددوم ِبددد

التكاملية بي  متطلبيات إدارة الجيودة الشياملة ومجياالت التغييير التنظيميي فيي تحقيي  المييزة 
وتعدد هدذه االسدتمارة مقياسدًا يعتمدد ، "دراسة استطالىية في كلية الحيدبا  الجام ية /التنافسية 

دقيقدة وان تفضدلكم باإلجابدة المناسدبة ُيسدِهم فدي الحصدول علدى نتدائج ، إلغرال البحث العلمي
لما تعزز تحقيق أهداف البحث علمًا أن اإلجابدات ستسدتخدم إلغدرال البحدث العلمدي فقدط فدال 

 .داعي لذكر االسم

 مع وافر الشكر والثنا 

 الباحثا 

 معلومات عامة : أوال

 م لومات شخصية -
 (فأكثر 21(       )21-41(     )41-31(    )31-21)العمر   .1
 دكتوراه          )        ( ماجستير     )         ( بكالوريوس      : )        ( الشهادة .2
 :  المنصب اإلدارح الحالي .3
 :مدة الخدمة في المنظمة .4
 :الجنس .2
 

 الفقرات املتعلقة مبتطلبات إدارة اجلودة الشاملة: ثانيًا 
 التزام اإلدارة ال ليا .1

 األسئلة ت

دة
ش
 ب
ق
تف
ا

 

ق
تف
أ

 

يد
حا
م

 

ال 
ق
تف
أ

 

دة
ش
 ب
ق
تف
 أ
ال
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1 

 الجاودة إدارة بفلسافة الكلياة إدارة قبال مان ودعام اقتنااع هناا 

 8 الشاملة
     

  

2 

 واإلساناد الادعم لتقاديم المباشار الارئيس قبال مان اهتماام يوجاد

 8 لمرؤسيه
     

  

3 
      8تدعم اإلدارة العليا منتسبيها من خالل مشاركتهم في قراراتها 

  

4 

إن دعم والتزام اإلدارة العليا ناجم عن قناعتها بأهمية القيام 

 8 بعمليات التطوير والتحسين المستمر ألنشطتها 
     

  

5 

التزام اإلدارة العليا في كليتنا يعمل على تحفيز المنتسبين نحو 

 8 األفضل في العمل 
     

 

 

 نشر ثقافة الجودة  .2

 األسئلة ت

ق 
تف
ا

دة
ش
ب

 

ق
تف
أ

 

يد
حا
م

 

ال 

ق
تف
أ

 

ال  دة
ش
 ب
ق
تف
أ

 

      8الجودة بمفهوم للوعي كبيرة أهمية هنا  أن تشعر اإلدارة العليا 1

2

2 

 الجاودة بمعاايير التعرياف تتضامن دورياة نشارات بتوزيا  الكلية تقوم

 8الشاملة
     

3

3 

أن نشر ثقافة الجودة بين الكوادر الوظيفية في الكلية ينعكس إيجابياً 

 .على جودة مخرجاتها 
     

4

4 

 إدارة وتطبياق ثقافاة نشار علاى باستمرار في كليتنا العليا اإلدارة تسعى

 .أقسامها ووحداتها العلمية في الشاملة الجودة
     

 الت ليم والتدريب  .3

 األسئلة ت

ق 
تف
ا

دة
ش
ب

 

ق
تف
أ

 

يد
حا
م

 

ق
تف
 أ
ال

 

ق 
تف
 أ
ال

دة
ش
ب

 

1

1 
      8منتسبيها بتدريب الكلية إدارة من كبير اهتمام هنا 

2

2 

تقوم اإلدارة العليا في كليتنا بدعم نشاطات التدريب عن طريق إشارا  

 8منتسبيها بدورات تدريبية بشكل مستمر 
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3

3 

الحديثاة  والمعادات واألجهازة التقنياات علاى المنتسابين تادريب ياتم

 .المستخدمة في العملية التعليمية 
     

4

4 

 اإلدارة لاد  موضاوعية أساس علاى ياةالتدريب للادورات الترشاي  ياتم

 .الجودة مهارات حول التدريب في الراغبة العليا
     

 التخطيط االستراتيجي .4

 األسئلة ت

ق 
تف
ا

دة
ش
ب

 

ق
تف
أ

 

يد
حا
م

 

ال 

ق
تف
أ

 

ال  دة
ش
 ب
ق
تف
أ

 

1 
تمتلك اإلدارة العليا في كليتنا رؤية واضحة لما ستكون علية 

 8فضال عن امتالكها ألهداف واضحة ومرنة ، مستقبالً 
     

2 
 إلجراء إستراتيجية خططا اإلدارة العليا في كليتنا تمتلك

 .اإلداري النظام لتحسين الكلية في التغيرات
     

3 
 الجودة منظور من الجامعة ورؤية رسالة الجودة وحدة تعرض

 اإلدارية
     

4 
 المرونة على المسؤول تساعد واضحة معايير الخطط تتضمن

 8البدائل اختيار في
     

 (الطالب)التركيز ىل  الزبو   .5

 األسئلة ت

ق 
تف
ا

دة
ش
ب

 

ق
تف
أ

 

حا
م يد

ال  

ق
تف
أ

 

ال  ق 
تف
أ

دة
ش
ب

 

1 
لااد  اإلدارة العليااا معرفااة كاملااة بالخاادمات التااي تقاادمها أقسااام 

 8الكلية للطالب المستفيد
     

2 
إن الهاادف األساسااي إلدارة كليتنااا هااي اإليفاااء بمتطلبااات الطالااب 

 8المستفيد 
     

3 
تعمل اإلدارة العليا في كلياتنا على تطوير العالقات باين منتسابيها 

 8 والطلبة
     

4 
 لتلبياة للماوظفين الكافياة الصاالحيات مان  علاى تحار  اإلدارة

 .الطلبة المستفيدين رغبات
     

 مشاركة المنتسبي  .6

 األسئلة ت

ق 
تف
ا

دة
ش
ب

 

ق
تف
أ

 

يد
حا
م

 

ق
تف
 أ
ال

 

ق 
تف
 أ
ال

دة
ش
ب

 

1 
 األعماال لتساهيل تفاوي  صاالحياتها علاى العلياا اإلدارة تعمال

 .المراجعين وخدمة
     

2 
 من المنتسبين لديها  من الراجعة بالتغذية العليا اإلدارة تهتم

 .وتبنيها الجيدة المقترحات تقبل خالل
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3 
 لتحساين شاامل بشاكل المشاكالت حال فاي المنتسابين يشاار 

 .الجودة
     

4 
 مناقشاة فاي للماوظفين الفرصاة فاي كليتناااإلدارة العلياا  تتاي 

  العمل بسير المتعلقة المشكالت
     

 التحسي  المستمر  .7

 األسئلة ت

ق 
تف
ا

دة
ش
ب

 

ق
تف
أ

 

يد
حا
م

 

ق
تف
 أ
ال

 

ق 
تف
 أ
ال

دة
ش
ب

 

1 
تعماال اإلدارة العليااا فااي كليتنااا علااى القيااام بااالتطوير والتحسااين 

 8المستمر للمناهج الدراسية في ضوء تعليمات الوزارة 
     

      8تقوم إدارة كليتنا بتحسين جودة مخرجاتها باستمرار 2

3 
تعمل إدارة كليتنا على  تحديث وصايانة األجهازة المساتخدمة فاي 

 8العملية التعليمية 
     

4 
تعمل إدارة كليتنا على إجراء دورات تدريبية في مجاالت مختلفة 

 8لزيادة خبرات ومهارات العامين كافة
     

 الفقرات املتعلقة بالتغيري التنظيمي : ثانيا 

 األسئلة ت

ق 
تف
ا

دة
ش
ب

 

ق
تف
أ

 

يد
حا
م

 

ق
تف
 أ
ال

 

ق 
تف
 أ
ال

دة
ش
ب

 

      األداء لتحسين التنظيمي الهيكل في جوهرية بتغييرات اإلدارة تقوم 1

2 
 للماوظفين الصاالحيات تفاوي  زياادة على التنظيمي الهيكل يعمل

 8 األخر  المستويات في
     

3 
التكنولاوجي خصوصااً  التطور بمواكبة اإلدارة العليا في كليتنا تهتم

 8فيما يخص الوسائل التعليمية 
     

4 
 سالو  فاي التغييار إلاى أدت التدريبياة التاي تقيمهاا الكلياة  البارامج

 8العاملين
     

5 
 إلحاداث العمال إتقاان علاى العاملين يحفزإن نمط القيادة في الكلية 

 8المطلوب  التغيير
     

6 
 العمال وطار  أسااليب فاي باالتغيير العلياا فاي كليتناا اإلدارة تهاتم

 8  لألفضل
     

1 
إن التااازام اإلدارة العلياااا بكليتناااا فاااي بنشااار ثقافاااة المنظماااة وثقافاااة 

 8الجودة أد  إلى التغيير في ثقافة وسلو  العاملين
     

. 
 التغييار لتقبال العااملين علاى تهيئاةأسلوب اإلدارة في الكلياة يعمال 

 8 إليه بالحاجة ويقنعهم
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 الفقرات المت لقة بالمزايا التنافسية : ثالثا 
 : الكلفة  .1

 األسئلة ت
دة
ش
 ب
ق
تف
ا

 

ق
تف
أ

 

يد
حا
م

 

ق
تف
 أ
ال

 

دة
ش
 ب
ق
تف
 أ
ال

 

1 
تعد الكلفة المناسبة أحد األولويات األساسية إلستراتيجية 

 8الكلية 
     

2 
تخفي  تكاليف الدراسة من اجل تعمل إدارة الكلية على 

 8تحقيق منافسة سعرية 
     

3 
هنالك سياسة واضحة إزاء كلف الدراسة المنظمة وتوجد 

 8 رقابة دورية على ذلك
     

4 
تسعى كليتنا إلى االستخدام الكفوء لطاقات الكوادر التدريسية 

 .لديها 
     

 : الجودة  .2

 األسئلة ت

ق 
تف
ا

دة
ش
ب

 

ق
تف
أ

 

يد
حا
م

 

ق
تف
 أ
ال

 

ق 
تف
 أ
ال

دة
ش
ب

 

1 
طورت المنظمة عملياتها الخاصة بالجودة من خالل الدورات 

 8    التدريبية واستقطاب المهارات
     

2 
تقوم المنظمة بنشر مفاهيم الجودة بين العاملين في مختلف 

 8 أقسامها
     

      8 متخصصين في مجال عملهمخريجين تسعى كليتنا على تقديم  3

4 
بترسيخ مبدأ الجودة مسؤولية الجمي  في أذهان كافة  تقوم كليتنا 

 8العاملين
     

 : المرونة  .3

 األسئلة ت

ق 
تف
ا

دة
ش
ب

 

ق
تف
أ

 

يد
حا
م

 

ال 

ق
تف
أ

 

ال  دة
ش
 ب
ق
تف
أ

 

1 
) تسعى كليتنا على مواكبة  التطورات الحديثة في مجال التعليم  

 ( 8من خالل استخدام الحاسوب والسبورة الذكية
     

2 
توسي  األبنية و القاعات الدراسية وجعلها مالئمة للطلبة 

 والتدريسي من خالل اإلنارة والتكيف وبعدها عن الضوضاء 
     

     تسعى كليتنا على توفير الكتب والمكتبات والكافيتريات وغرف  3
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 .االستراحة للطالب 

      8تهتم كليتنا بمواكبة التطور بإعطاء المحاضرات بطر  عديدة  4

 :التسليم 

 األسئلة ت

ق 
تف
ا

دة
ش
ب

 

ق
تف
أ

 

يد
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ق
تف
 أ
ال

 

ق 
تف
 أ
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دة
ش
ب

 

1 
كليتنا بمواعيد االمتحانات والقوانين والضوابط الخاصة تلتزم   

 8بالطالب والكوادر التدريسية 
     

2 
تسعى اإلدارة العليا لكليتنا على تخريج الطالب ذات خبرة في 

 8مجاالت تخصصهم
     

3 
كليتنا على االلتزام الكوادر التدريسي  والموظفين والطلبة تؤكد 

 8على الدوام الرسمي 
     

4 
تؤكد كليتنا على نجاح سير العملية التعليمية من خالل نتائج 

 8 الطلبة في المراحل كافة 
     

 :اإلبدا   .4

 األسئلة ت

دة
ش
 ب
ق
تف
ا

 

ق
تف
أ

 

يد
حا
م

 

ق
تف
 أ
ال

ق  
تف
 أ
ال

دة
ش
ب

 

1 
على انتهاج إستراتيجية التجديد واإلبداع  تعتمد إدارة كليتنا

 8في المناهج التعليمية 
     

2 
تهتم إدارة كليتنا بأفكار الكوادر التدريسية وإبداعاتهم وتأخذ 

 8  بآرائهم ومقترحاتهم التي من شأنها أن تطور المنهج 
     

3 

تقوم اإلدارة العليا في كليتنا بإجراء عمليات تطوير وتعمير 

القديمة واستحداث أبنية جديدة وكذلك إضافة لألبنية 

 8مختبرات 

     

4 
استخدام وسائل تعليمية حديثة من اجل تطوير العملية 

 8التدريسية 
     

 

 


