األثر ألتتابعي ملتطلبات إدارة اجلودة الشاملة

والتغيري التنظيمي يف حتقيق امليزة التنافسية
دراسة استطالعية يف كلية احلدباء اجلامعة

م.م.بسام منيب علي الطائي
قسم اإلدارة الصناعية

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة املوصل

م.م .إسراء وعد اهلل قاسم السبعاوي
قسم تقنيات إدارة العمليات

الكلية التقنية اإلدارية/املوصل

ا ألثر أألتتابعي ملتطلبات ادارة اجلودة الشامةل والتغيري التنظميي يف حتقيق املزية التنافس ية
األثر ألتتابعي ملتطلبات إدارة اجلودة الشاملة

● المجلد الخامس
● العدد العاشر
● أيـــار 3102
● استالم البحث2102/01/8 :
● ابول النشر2101/0/01 :

والتغيري التنظيمي يف حتقيق امليزة التنافسية

دراسة استطالعية يف كلية احلدباء اجلامعة

م.م.بسام منيب الطائي
م.م .إسراء وعد اهلا ااسم

املستخلص

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

التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية في كلية الحدباء الجامعة ،إذ يعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة من
المفاهيم الحديثة التي ظهرت في ثمانينات القرن الماضي وأحدثت ثورة في ميدان األعمال لما لها من
دور كبير في تمكين المنظمات في تحقيق أهدافها من خالل تحقيق أهداف الزبون ،ولوصول المنظمة
إلى تحقيق أهدافها البد لها من امتالك ميزة تنافسية تميزها عن غيرها من المنظمات ،حيث أن امتالك
ميزة تنافسية للمنظمة يكون من خالل إتباع مجموعة إجراءات وتطبيق مجموعة أدوات ،ولعل متطلبات
إدارة الجودة الشاملة والتغير التنظيمي يعد أحد هذه األدوات ،لذا سعى الباحثان خالل هذا البحث إلى
توظيف كالً من متطلبات إدارة الجودة الشاملة والتغيير التنظيمي في سبيل تحقيق ميزة تنافسية

للمنظمة .ونظ اًر لعدم احتواء الموضوعين في دراسة واحدة في البيئة العراقية عموماً وبيئة محافظة نينوى

على وجه الخصوص ،فقد سعى الباحثان لدراسة االثر التتابعي لمتغيرات البحث .وبشكل عام يحاور

البحث عدد من التساؤالت المرتبطة بوجود تصورات حول مفهوم إدارة الجودة الشاملة ومتطلباتها من
جهة ومفهوم التغيير التنظيمي من جهة ثانية ومفهوم الميزة التنافسية من جهة ثالثة في المنظمة قيد
البحث ،فضالً عن طبيعة العالقة واألثر بين متطلبات إدارة الجودة الشاملة والتغيير التنظيمي في
تحقيق الميزة التنافسية ،وألجل اإلجابة عن هذه التساؤالت فقد تم بناء أنموذج بحث يعكس متغيراته،

وصياغة فرضيات البحث ومن ثم اختبار فرضيات البحث بواسطة مجموعة من األساليب اإلحصائية
ومن خالل برنامج التحليل اإلحصائي  ،SPSSإذ تم استخدام إستمارة االستبانة كأداة رئيسة لجمع
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
.
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املقـدمـــة

يع ددد ه ددذا البح ددث محاولد ددة لتحدي ددد االث ددر التتد ددابعي لمتطلب ددات إدارة الج ددودة الشد دداملة

والتغيير التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسدية فدي كليدة الحددباء الجامعدة  ،إذ يعدد قطداع التعلديم

العالي بشكل عام واألهلي على وجه الخصوص من أهم القطاعات التدي ترفدد جميدع مؤسسدات

البلددد بمختلددف الخبدرات واالختصاصددات التددي يحتاجهددا فددي مختلددف ميددادين الحيدداة ،ونظد ار لدددور
كليددة الحدددباء الجامع ددة الددذح تؤديدده ف ددي محافظددة نين ددوى عددن طريددق أغن دداء المحافظددة بكد دوادر

بمختلددف المجدداالت قددادرة علددى توظيفهددا فددي مختلددف الدددوائر والمنظمددات العاملددة فددي المحافظددة
كددان البددد مددن د ارسددة كيفيددة تطددوير الميدزة التنافسددية للكليددة قيددد البحددث عددن طريددق توظيددف إدارة

الجودة الشاملة باعتبارها من المفاهيم الحديثة والذح ظهر نتيجة الشتداد المنافسة العالمية بين

منظمدات اإلنتداج اليابانيدة مدن جاندب والمنظمدات األمريكيدة واألوروبيدة مدن جاندب اخدر .وبددا

االهتمام بهذا المفهوم في مجاالت أخرى منها المنظمات التعليمية ،إذ أصبح عددد المنظمدات

التعليميدة التدي تطبدق نظدام إدارة الجدودة الشداملة بت ازيدد مسدتمر وعلدى نحدو ملحدوظ ،كمدا إن
تطبيق متطلبدات إدارة الجدودة الشداملة البدد وان يصداحبه تغييدر فدي الكدوادر اإلداريدة علدى نحدو

مستمر الن التغيير أصبح سمة العصر ،ونظ اًر ألهمية إدارة الجودة الشداملة والتغييدر التنظيمدي
والميزة التنافسية فقد وجدنا من جمعهم في دراسة واحدة .وقد تضمن البحث المباحث اآلتية:

المبحث األول  :منهجية البحث .
المبحث الثالث  :الجانب الميداني .

املبحث األول:منهجية البحث

المبحث الثاني  :الجانب النظري .
المبحث الرابع  :االستنتاجات والمقترحات

أوال  -مشــكلة البحــث  :تعددد إدارة الجددودة الشدداملة مددن الموضددوعات التددي حظيددت باهتمددام

المنظمات الصناعية والخدمية على حد سواء لما لهدا أهميدة كبيدرة كدون هدذا المفهدوم يقدوم علدى

تتبناه ددا لتحقي ددق أفض ددل أداء ممك ددن
مجموع ددة م ددن األفك ددار والمب ددادأل الت ددي يمك ددن ألح إدارة أن د
وبالتددالي تحقيددق التفددوق والتميددز بشددكل ملحددوظ فددي سددوق التنددافس ،إال أن الكثيددر مددن منظماتنددا
العراقيددة علددى نحددو عددام ومنظمددات محافظددة نينددوى علددى وجدده الخصددوص ال تعددي بأهميددة إدارة

الجودة وهذا ما أكدته الدراسة االستطالعية األولية التي قام بهدا البداحثين فدي الكليدة قيدد البحدث
اتضح محدودية معرفة االفراد بمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة وما يصاحبه من تأثير في
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ا ألثر أألتتابعي ملتطلبات ادارة اجلودة الشامةل والتغيري التنظميي يف حتقيق املزية التنافس ية
التغييددر التنظيمددي مددن اجددل تحقيددق مي دزة تنافسددية ،األمددر الددذح دفددع بالبدداحثين إلددى تندداول هددذه
الموضدوعات فددي بحددث واحدد .وبشددكل عددام يمكددن التعدرف علددى مشددكلة البحدث مددن خددالل إثددارة

التساؤالت اآلتية :

 .1هددل لدددى االف دراد فددي الكليددة قيددد البحددث تصددور واضددح عددن مفهددوم إدارة الجددودة الشدداملة
ومتطلباتها؟

 .2ه ددل ل دددى االفد دراد ف ددي الكلي ددة قي ددد البح ددث تص ددور واض ددح ع ددن مفه ددوم التغيي ددر التنظيم ددي
ومجاالته ؟

 .3هل لدى االفراد في الكلية قيد البحث تصور واضح عن مفهوم الميزة التنافسية وأبعادها؟

 .4هددل لمتطلبددات إدارة الجددودة الشدداملة والتغييددر التنظيمددي دور فددي تحقيددق المي دزة التنافسددية
للكلية قيد البحث ؟

ثانيــا -أهميــة البحــث :تنبددع مددن أهميددة البحددث مددن أهميددة موضددوع إدارة الجددودة الشدداملة

التغيير التنظيمي ودورهما في تحقيق الميزة التنافسدية فدي المنظمدة قيدد البحدث ،عمومداً انقسدمت

أهمية البحث إلى :

 .1االتجاه األكاديمي :والمتعلق ببيان أهمية متطلبات إدارة الجودة الشالة والمتمثلة ب (التزام
اإلدارة العليا ،نشر ثقافة الجودة ،التخطيط االستراتيجي للجودة ،التركيز على الزبون ،التعليم
والتدريب ،ومشاركة المنتسبين ) ،والتغيير التنظيمي ودورهما في الوصول إلى ميزة تنافسدية

تحقق للكلية التفوق والتميز.

 .2االتجداه التطبيقدي :إذ تدم اخددذ عيندة مدن أعضداء مجلددس كليدة الحددباء الجامعدة و ورؤسدداء

األقسدام تمهيدداً لقيدداس مددى وعددي المددراء فدي هددذه المنظمدات بأهميددة متطلبدات إدارة الجددودة
الشدداملة فددي التعلدديم العددالي مددن جهددة التغييددر التنظيمددي مددن جهددة ثانيددة والميدزة التنافسددية مددن

جهة ثالثة والعالقة بينهما.
ثالثا :أهـدا

البحـث  :تبدرز أهدداف البحدث الرئيسدية مدن خدالل عدرل وتحليدل متطلبدات

إدارة الجودة الشاملة والتغيير التنظيمدي فدي تحقيدق الميدزة التنافسدية ،وبهددف وصدف وتشدخيص

هذه المتغيرات وتحليل العالقات اإلحصائية بين المتغيرات األساسية والفرعية بهدف التأكد من
أنموذج البحث االفتراضي ،فضال عن األهداف الفرعية اآلتية:
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 .1بند دداء اطد ددار نظد ددرح وعملد ددي عد ددن إدارة الجد ددودة الشد دداملة والتغييد ددر التنظيمد ددي ودور هد ددذين
المفهومين في تحقيق الميزة التنافسية للكلية قيد البحث .

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

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

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

ارتباط
تأثير
خامسا :فرضيات البحث
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ا ألثر أألتتابعي ملتطلبات ادارة اجلودة الشامةل والتغيري التنظميي يف حتقيق املزية التنافس ية
الفرضيييية الرةيسييية األولييي  :يتوق ددع ظه ددور عالق ددات ارتب دداط ذات دالل ددة معنوي ددة ب ددين

متطلبات إدارة الجودة الشاملة مجتمعة والتغيير التنظيمي في الكلية قيد البحث ،وتتفرع من هذه

الفرضية الفرضية الفرعية اآلتية وهي :

 يتوقع ظهور عالقات ارتبداط ذات داللدة معنويدة بدين كدل متطلدب مدن متطلبدات إدارة الجدودة
الشاملة والتغيير التنظيمي في الكلية قيد البحث .

الفرضييييية الرةيسيييية الثانييييية :يتوق ددع ظه ددور عالق ددات ارتب دداط ذات دالل ددة معنوي ددة ب ددين التغيي ددر
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 الم ازيدا
التنافسية في الكلية قيد البحث

الفرضية الرةيسة الثالثية :يتوقدع ظهدور تدأثير ذو داللدة معنويدة لمتطلبدات إدارة الجدودة الشداملة
مجتمعة في التغيير التنظيمي في الكلية قيد البحث ،وتتفرع مدن هدذه الفرضدية الفرضدية الفرعيدة
اآلتية وهي :
 يتوقددع ظهددور تددأثير ذو داللددة معنويددة كددل متطلددب مددن متطلبددات إدارة الجددودة الشدداملة فددي
التغيير التنظيمي في الكلية قيد البحث .
الفرضييية الرةيسيية الراب يية :يتوقددع ظهددور تددأثير ذو داللددة معنويددة للتغييددر التنظيمددي فددي المي دزة
التنافسددية مجتمعددة فددي الكليددة قيددد البحددث .وتتفددرع عددن هددذه الفرضددية الرئيسددة الفرضددية الفرعيددة
اآلتية:
 يتوقع ظهور تأثير ذو داللة معنوية للتغييدر التنظيمدي فدي كدل ميدزة مدن الم ازيدا التنافسدية فدي
الكلية قيد البحث

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

سابعا  -:حدود البحث :انقسمت حدود البحث الى:

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

انتهاء بإكتمال البحث وهي مدة استمرت من  2111/ 11/ 1ولغاية.2112/6 /22
التحليل و ً
ثامنا  -:أساليب مجع البيانات واملعلومات :اعتمد الباحثان في جمع البيانات
والمعلومات على األساليب آالتية:

 .1االستعانة بالمصادر العربية واألجنبية لتغطية الجانب النظرح وتعزيز الجانب الميداني
للبحث.

 .2االستعانة باستمارة االستبيان :تم توظيف استمارة االستبيان من اجل الحصول على
البيانات الخاصة بأفراد عينة البحث ،فضالً عن البيانات تحديد عالقات االرتباط واألثر

بين متغيرات البحث ،إذ تم في عملية إعداد االستمارة على مختلف المصادر التي تخص
متغيرات البحث من اجل االستفادة منها في صياغة فقرات االستمارة وعلى نحو علمي

ووفق السياقات المعروفة.

تاسعا  -:أساليب التحليل اإلحصائي : :تم االعتماد على البرامجية الجاهزة SPSS

 Ver.17إلجراء التحليل اإلحصائي المطلوب ،اذ تمثلت ادوات التحليل باالتي (الوسط

الحسابي ،االنحراف المعيارح ،معامل االرتباط البسيط ،معامل االرتباط المتعدد ،االنحدار

المتدرج ،اختبار  Tواختبار  Fومعامل التحديد .)R2

املبحث الثاني  :اإلطار النظري للبحث

أوال :إدارة اجلودة الشاملة

أ .مفهوم إدارة الجودة الشاملة

تعددد إدارة الجددودة الشدداملة واح دددة مددن المددداخل األساس ددية للتحسددين المسددتمر لج ددودة

المنتج أو الخدمة مدن اجدل تلبيدة متطلبدات الزبدائن .إذ يمثدل مفهدوم إدارة الجدودة الشداملة فلسدفة

إداريددة ،ونمددوذج ،ومدددخل التحسددين المسددتمر لممارسددة األعمددال مددن خددالل نمددوذج إدارة جديددد،
حيددث أن فلسددفة إدارة الجددودة الشدداملة نشددأت مددن فلسددفة التحسددين المسددتمر مددع التركيددز علددى

الجودة كبعد الرئيسي لألعمال. )Alimatoug,2011,11( .وتعتمد إدارة الجودة على استخدام
249

مجلة دورية نصف سنوية تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد

ا ألثر أألتتابعي ملتطلبات ادارة اجلودة الشامةل والتغيري التنظميي يف حتقيق املزية التنافس ية
األساليب الشاملة والقدرات البشرية لتحسين تقديم الخدمة أو المنتج للزبون األخير معتمدة على
أسداليب تحسدين مختلفدة تتسدم بأنهدا نظدم متكاملدة ) (Integrate systemsعلدى أن يفدي

بمتطلبدات واحتياجدات الزبدائن علدى اخدتالف أذواقهدم ومشداربهم(عبدد الحلديم وبحدر،2112 ،

 .)222وكنتيجدة ألهميدة هدذا المفهدوم وانتشدار تطبيقده فدي دول العدالم ،ازداد اهتمدام البداحثين
والدارسين ومراكز العلم به ،وقدموا الكثير من المساهمات التي تساعد على تبنيه وتطبيقده .وقدد
طرحدت تعداريف كثيدرة لهدذا المفهدوم ،وأصدبح لكدل تعريدف مفهدوم ومعندى يعكدس وجهدة نظدر

الباحث ،إال أن ذلك لم يؤثر ولم يغير مفهوم ومعنى إدارة الجودة(اللوزح.)321 ،2114 ،

وبص دددد توض دديح مفه ددوم إدارة الج ددودة الش دداملة فق ددد ي ددرى ()Oakland, ,2111,122

بأنها منهج شامل لتحسين التنافسية والفاعلية والمرونة من خالل التخطيط ،والتنظديم ،وفهدم كدل

نشاط واشراك كل فدرد فدي كدل مسدتوى ،وتتضدمن تبندي اإلدارة نظدرة إسدتراتيجية للجدودة ،وتركدز
عل ددى من ددع المش ددكالت قب ددل وقوعه ددا ول دديس عل ددى معالج ددة ه ددذه المش ددكالت ،وتتطل ددب االهتم ددام

بددالتغيير إل ازلددة الحدواجز الموجددودة .فددي حددين يعددرف ()Heizer & Reender,2111,251
إدارة الجددودة الشدداملة بأنهددا إدارة المنظمددة ككددل ،بحيددث تكددون ممتددازة فددي كددل أوجدده المنتجددات

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

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

مشد دداركة جميد ددع المد ددديرين والعد دداملين باسد ددتخدام الطد ددرق الكميد ددة لتحسد ددين عمليد ددات المنظمد ددة،

والمنتجدات والخددمات .وقددم معهدد الجدودة الفيددرالي تعريفداً للجدودة الشداملة هدو أنهدا " القيدام

بالعمل بشكل صحيح ومن أول خطوة مع ضرورة االعتماد علدى تقيديم العمدل فدي معرفدة مددى

تحسين األداء .وأعطت رابطة الجودة البريطانية ) *(BQAإلدارة الجودة الشاملة ثالثة مفاهيم،
يركددز المفهددوم األول علددى الصددفات النوعيددة الهادئددة والتددي تتضددمن عناصددر مثددل التركيددز علددى

خدمة الزبائن ،الثقافدة بوصدفها ميدزة ،والعمدل الجمداعي ،وتددريب واشدراك اإلفدراد العداملين  .أمدا
*

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

التع دريفين السددابقين ليوضددح بددان مفهددوم إدارة الجددودة الشدداملة علددى أنهددا مجموعددة مددن التقنيددات
واإلج دراءات التددي ينبغددي اسددتخدامها مددن اجددل خفددل أو القضدداء علددى االختالفددات فددي عمليددة

اإلنتداج ( .)Brynnum,2006,4ومدن خدالل هدذا العدرل يتضدح لندا كثدرة التعريفدات التدي

تناولت مفهوم الجودة الشاملة والتي تعددت بتعدد رؤى البداحثين ،وهدذا مدا أكدده" إدوارد ديمدنج "
قبدل وفاتده عدام  ٤٩٩١م عنددما اتصدلت مجلدة Journal Of Organization Chang

 Managementودعتده إلدى تقدديم تعريدف لمفهدوم إدارة الجدودة الشداملة باعتبدار أنده صداحب

هدذا المفهدوم فأجداب المجلدة بأنده ال يعدرف مدا المقصدود بدإدارة الجدودة الشداملة ،أصدبح يحمدل

معان كثيدرة بالنسدبة للبداحثين ،حيدث إن لكدل باحدث مدن البداحثين فدي هدذا المجدال مصدطلحاته

الخاصة بهذا المفهوم(المهيدب .)12 ،2112 ،اتساقا مع ما تقدم يرى الباحثان ان مفهدوم ادارة
الجددودة الشدداملة فددي الميدددان الصددناعي تمثددل فلسددفة شدداملة قائمددة علددى مشدداركة كافددة االف دراد

العاملين مع االدارة العليدا للقيدام بعمليدات التحسدين المسدتمر لكافدة العمليدات االنتاجيدة مدن اجدل

تقديم منتجات تتالءم مع متطلبات الزبون.

أما فدي الجاندب الخددمي وتحديدداً فدي مجدال التعلديم العدالي فدإن إدارة الجدودة الشداملة

هدي بمثابدة إسدتراتيجية ترتكدز علدى مجموعدة مدن القديم وتسدتمد حركتهدا مدن المعلومدات التدي

نتمكن في إطارها من توظيف مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مسدتويات

التنظيم علدى نحدو إبدداعي لتحقيدق التحسدين المسدتمر للمنظمدة ) ازهدر (35 , 2005،بددأ تنفيدذ

إدارة الجودة الشاملة في المجال التعليمدي فدي ثمانينيدات القدرن العشدرين ،ويضديف( & Lewis

 )Smith,1979إل ددى أن أول مدرس ددة اهتم ددت ب ددإدارة الج ددودة الش دداملة ه ددي مدرس ددة (

Mt.

 ) Edgecumbleبوالية أالسكا األمريكيدة ،فدي مديندة ( ،)Sitkaوقدد اسدتخدمت المدرسدة فدي
تطبيق إدارة الجودة الشاملة مبدأ عملية التحسدين المتواصدل ،مدن حيدث االهتمدام بإعدادة تشدكيل
العالق د ددة ب د ددين المعل د ددم والطال د ددب م د ددن عملي د ددة تعل د دديم وتعل د ددم ،إل د ددى عملي د ددة عم د ددل ب د ددرو الفري د ددق

الواحد(الشبلي .)421 ،2111 ،وادارة الجودة الشاملة في التعليم تعرف بأنها عملية إسدتراتيجية
إداريددة ترتكددز علددى مجموعددة مددن القدديم وتسددتمد طاقددة حركتهددا مددن المعلومددات التددي نددتمكن فددي
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ا ألثر أألتتابعي ملتطلبات ادارة اجلودة الشامةل والتغيري التنظميي يف حتقيق املزية التنافس ية
إطارهدا توظيدف مواهدب العدداملين واسدتثمار قددراتهم الفكريدة فددي مختلدف مسدتويات التنظديم علددى

نحو إبداعي لتحقيق التحسين المستمر للمنظمة . Hixon & Lovelate ,) (1992,6وتشدير

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

بالعمليد ددات أو بالمخرجد ددات ،والتد ددي تلبد ددي احتياجد ددات المجتمد ددع ومتطلباتد دده ورغبد ددات المتعلمد ددين

وحاجاتهم .

اتسيا مييع ميا تقييدم ييرث الباحثييا أن إدارة الجدودة الشدداملة فدي مجددال التعلديم تمثددل

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

إلى إسعادهم .

ب.متطلبات إدارة الجودة الشاملة

إن تطبيدق مفهدوم إدارة الجدودة الشداملة يسدتلزم بعدل المتطلبدات ذلدك أن عمليدة

التطبيق ال بد أن تكون مخططة ومنظمة كما يجب توفير البنية التحتية الالزمة لنجاحها .فكما

يدتم إعدداد وتهيئدة األرل للز ارعدة ال بدد إعدداد وتهيئدة المنظمدة لتكدون صدالحة لتطبيدق إدارة

الجودة الشاملة ،وفي هذا المجال يتفق اغلب الكتاب منهم (Heizer, 1996 , 728-729

) و (الل ددوزح  )241-232 ،1999و (الخطي ددب )64-22 ،2114 ،و (أب ددو ع ددامر،2112 ،

 )42على أن متطلبات إدارة الجودة الشداملة يمكدن تحديددها ب د (التدزام ودعدم اإلدارة ،نشدر ثقافدة

الجددودة ،التخطدديط االسددتراتيجي ،التركيددز علددى الزبددون ،التعلدديم والتدددريب ،مشدداركة المنتسددبين،

التحسين المستمر) .واآلتي شر موجز لهذه المتطلبات :

 .1التزام اإلدارة ال لييا :هنداك اتفداق تدام علدى أهميدة دعدم اإلدارة العليدا والتزامهدا فدي إنجدا

إدارة الجودة الشاملة ،فقدد أشدار الدبعل إلدى أن التأكيدد المتناسدق لددور اإلدارة العليدا كموجده
رئدديس للتغييددر سدديحد مددن دور االختالفددات الفرديددة فيمددا يتعلددق بتبنددي األفدراد العدداملين لمددنهج

إدارة الجددودة الشدداملة (الحددورح ،)123 ،2112 ،كمددا أن دعددم والت دزام اإلدارة العليددا لتطبيددق

إدارة الجودة الشاملة ناجم عدن قناعتهدا وايمانهدا بضدرورة التطدوير والتحسدين المسدتمر وتعبدر
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عدن ذلددك بدداإلعالن عدن رغبتهددا بتطبيددق إدارة الجدودة الشدداملة فددي جميدع المسددتويات اإلداريددة

والعدداملين بهددا واتخدداذ الخددط والب درامج التددي تكمددل تنفيددذ ذلددك ،فض دالً عددن تددوفير اإلمكانددات

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

سياسة الجودة ،بناء هيكل تنظيمي للجودة ،االشتراك الكامدل للعداملين ،نشدر معلومدات حدول

الجودة ،إدارة عمليات التغيير (أبو عامر. )49 ،2112 ،

 .2نشر ثقافة الجودة  :إن التعريف األبسط لثقافة الجودة  Quality Cultureقُدم من قبل
) )Juran & Gryna,1993, 158حيدث نظد ار إلدى ثقافدة الجدودة علدى أنهدا نمدط العدادات
والمعتقدات والسلوكيات البشرية المرتبطة بدالجودة ،أمدا ( ) Froment , 2004فقدد يدرى أن

ثقافة الجودة هي المناخ التنظيمي الذح يؤدح فيه مجموعات العاملين سويةً مهدامهم المعيندة
ولهددا مكددونين تبنددى عليهمددا شددروط العمليددة بطددرق المهنددة واالتصددال فددالم دكون األول تنظيمددي
وهو سمة هيكلية والذح يشير إلى المهام والمعايير ومسؤوليات األفراد ووحدات الخدمات أما

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

تحريك  Motivationalاألفدراد نحدو تحقيدق األهدداف (الصدواف واسدماعيل.)2 ،2119 ،

إن ثقافة الجودة تختلف اختالفا جذرًيا عن الثقافة اإلدارية التقليدية وبالتالي يلدزم إيجداد هدذه
الثقافة المالئمة لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة وذلك بتغيير األسداليب اإلداريدة .ويجدب

تهيئة البيئة المالئمة لتطبيق هذا المفهوم الجديد بما فيه (المهيدب.)22 ،2112 ،

 .3التخطييييط االسيييتراتيجي  :إن بداي ددة س ددعي المنظم ددات إل ددى تطبي ددق إدارة الج ددودة الش دداملة
والتخطيط لها إستراتيجياً يبدأ بقرار إستراتيجي،إذ يركز على الجودة التي ترتكز رؤية ورسدالة
المنظمة على تحقيقها بأعلى الدرجات ألنها الوسيلة الكفوءة التي تتمكن المنظمة من خاللها

إلى التنافس واحراز ميزة تنافسية فدي األسدواق العالميدة ) .(Ross,1995,90إذ يبددأ تطبيدق
إدارة الجددودة الشدداملة بوضددح رؤيددة مسددتقبلية واضددحة محددددة ووضددع أهددداف بعيدددة المدددى

تسعى المنظمة إلى تحقيقها ،فضالً عن تحديد المراحل والخطوات الرئيسة التي تتبع لتحقيق
تلك األهداف وتقديم رسائل مختصدرة وشداملة عدن هدذه الم ارحدل ووضدع أهدداف خاصدة لكدل
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ا ألثر أألتتابعي ملتطلبات ادارة اجلودة الشامةل والتغيري التنظميي يف حتقيق املزية التنافس ية
مرحلة تحققها ،مع القيام بعملية التخطيط لبقاء المنظمة واستمرارها من خالل عمليات التنبؤ
المد دددروس والمد ددنظم للمسد ددتقبل ووضد ددع التقد ددديرات واالحتمد دداالت الدقيقد ددة التجاهد ددات الهد ددداف

بناء على أسس علمية ( .الكبيسي. )12 ،2111 ،
المستقبلية ً
 .4التركيييز ىل ي الزبييو (الطالييب):يعددد التركيددز علددى الزبددون س دواء كددانوا داخليددين (األف دراد
العاملين) أو خارجيين (الزبائن المستفيدين /الطلبة) المحدور األساسدي إلدارة الجدودة الشداملة
ومعيدار النجدا ألح منظمدة  .ويدرى (  ) Dilworth , 1996 , 196إن الجدودة تعندي

أن الجددزء الضددرورح مددن الجددودة يكددون فددي إدراك أو فهددم
تلبيددة أو إرضدداء حاجددات الزبددون ،و د
من هم الزبائن وما هدي متطلبداتهم ،لدذا تسدعى إدارة الجدودة الشداملة دومداً علدى تحقيدق رضدا
الزبددون وضددمان والئهددم للمنظمددة (ال ارشددد ،)14 ،2111 ،ولدديس هددذا وحسددب وانمددا محاولددة
المنظمددة التعددرف علددى متطلبدداتهم وتوقعدداتهم المسددتقبلية والعمددل علددى تلبيتهددا حتددى ال يكددون

مصير المنظمة الفشل والخسارة ومن ثم التالشي .

 .2الت ليم والتدريب  :يرى (أبو عامر )146 ،2112 ،بأنده النشداط الفعدال الدذح يسدهم فدي

زيادة مهارة الموارد البشرية في أداء أعمالهم لتنفيذ خطط وبرامج العمدل الحاليدة والمسدتقبلية،
وذلك على أسس علمية وعملية بهددف رفدع كفداءة المنظمدة وفاعليتهدا  .هدذا ،ويعتمدد نجدا

إدارة الجودة الشاملة خاصة على العنصر البشرح ،من حيث تدريب األفراد العاملين وزيدادة

مهداراتهم وقددراتهم ،وزيدادة الحدوافز المقدمدة لهدم بشدكل يسداعد علدى إيجداد المنداخ التنظيمدي

المالئ ددم (ال دددقي . )21 ،2116 ،ويؤك ددد (ولي ددامز )1999 ،إن البد درامج التدريبي ددة تس ددهم ف ددي

تزويددد العدداملين بالمعلومددات والمهددارات وفددق أسددس علميددة تددنعكس إيجابداً علددى أداء العدداملين
وق دددراتهم وم ددن ث ددم ف ددان أي ددة منظم ددة تس ددعى لتطبي ددق إدارة الج ددودة الش دداملة عليه ددا أن تض ددح

التدريب في سلم أولوياتها (الكثيرح. )21-29 ،2119 ،

 .6مشاركة المنتسيبي  :يوضدح ( )Evans , 1997 , 97إن مشداركة العداملين مدن خدالل
تحملهم المسؤولية الكاملة نحدو تحسدين جدودة منتجدات المنظمدة ،يحتداجون دائمدا إلدى دورات

تدريبي ددة مكثف ددة لإليف دداء بمس ددؤوليتهم تج دداه المنظم ددة ،وله ددذا ف ددان نج ددا إدارة الج ددودة الش دداملة
يفترل أن العامل الدذح يكدون قريبدا مدن إجدراءات العمدل اليوميدة يكدون فدي أفضدل موقدع لده

لفهم وتحسين جدودة هدذه اإلجدراءات ،الن الفدرد العامدل يكدون األكثدر د اريدة بمشدكالت العمدل
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واث ددر معرف ددة بإيج دداد الحل ددول المناس ددبة له ددا ،كم ددا تتطل ددب إدارة الج ددودة الش دداملة االس ددتجابة
القت ارح ددات األفد دراد الع دداملين وآرائه ددم االيجابي ددة الن ذل ددك س دديؤدح إل ددى رف ددع ال ددرو المعنوي ددة

وتحقي ددق الرض ددا ال ددوظيفي وزي ددادة مس ددتوى الد دوالء واالنتم دداء عل ددى النح ددو ال ددذح ي ددنعكس عل ددى

اإلنتاجية (الكبيسي.)12-14 ،2111 ،

 .2التحسييي المس يتمر  :إن عمليددة التحسددين المسددتمر والتطددوير الدددائم للمنتجددات والخدددمات
باتدت مدن السددمات الجوهريدة إلدارة الجدودة الشدداملة ،وذلدك باسدتخدام ط ارئددق ووسدائل مختلفددة

معتمدددة ومبتك درة( ،أبددو فددارة والسددويطي.)2 ،2112 ،إذ أثبتددت الد ارسددات التطبيقيددة علددى أن
نجا إدارة الجودة الشاملة يتطلب التغيير فدي طريقدة أو أسدلوب األفدراد العداملين فدي ترجمدة
عملهدم األمددر الدذح يتوجددب علدى المنظمددات القائمدة علددى أسداس الجددودة أن تكدافح مددن اجددل

تحقيق اإلتقان التام وذلك من خالل االستمرار فدي تحسدين العمدل (الحدورح)124 ،2112 ،

كمدا يعتبدر التحسدين المسدتمر للجدودة هدو أن ندأتي بالجديدد واألحسدن بشدكل دائدم ومسدتمر،
حيث يعد التحسين المسدتمر للجدودة القلدب الندابل إلدارتهدا وال يقدف عندد حدد معدين ويشدمل

العمليات اإلدارية والفنية كافة المنظمات (أبو عامر. )21 ،2112 ،

ثانيا  :التغيري التنظيمي
أ .مفهوم التغيير التنظيمي :

يعتبر التغيير التنظيمي من الظواهر الصحية في المنظمات اإلدارية ،فقد كثر

الحديث عنه وتناوله الكتاب والباحثين تحت مسميات عديدة منها التغيير والتطوير

والتحديث(اللوزح. )49 ،2113 ،و لقد تعددت وتنوعت مفاهيم التغيير التنظيمي ،فهناك من
ركز على التكنولوجيا المستخدمة في تعريفه للتغيير ،ومنهم من ركز على المنظمة والبيئة

التنظيمية والسلوك التنظيمي ،ومنهم من ركز على االستراتيجيات والخطط واجراءات وقواعد

العمل بهدف التكيف وتحسين األداء .ومن الناحية اللغوية التغيير مشتق من الفعل َغدي َر،
ان .وفي التنزيل العزيزَ ﴿:ذلِ َك ِبأَ َ اهلل لَ ْم َي ُك ُم َغ ِي ًار
َ
وغدي َرهَُ :ح دولَهُ َ
وب ددلَهَُ ،كأََنهُ َج َعلَهُ َغَي َر ما َك َ
ِن ْ َم ًة أَ ْن َ َم َها َىلَ قَ ْوٍم َحتَ ُي َغ ِي ُروا َما ِبأَ ْنفُ ِس ِه ْم﴾ )األنفال ،اآلية  ، (23ومعنى يغيروا ما
وغدََير عليه
بأنفسهم هو حتى ُيَب ِدلُوا ما أمرهم اهلل .ويقال تغايرت األشياء يعني :اختلفتَ ،
ظ َم ،والنظم التأليف ،وضم شيء إلى آخر ،ونظم
األمرَ :ح َولَهُ .أما التنظيم فهو مصدر فعل َن َ
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ا ألثر أألتتابعي ملتطلبات ادارة اجلودة الشامةل والتغيري التنظميي يف حتقيق املزية التنافس ية
اللؤلؤ ينظمه نظماً ونظاماً أح جمعه فانتظم .والتغيير التنظيمي من هذا المنطلق يعني إعادة

تنظيم مكونات الشيء لتحسين أدائه( .حسين وعبد الفتا .)3 ،2111 ،

هناك العديد من الطروحات واألفكار التي قدمها المختصين بعلم اإلدارة حول مفهوم التغيير
التنظيمي نستعرل بعضها من خالل اآلتي :

يعدرف ) )Francesco&Gold,1998,أن التغييددر التنظيمدي عبددارة عدن إعددادة ترتيدب مكونددات
المنظمددة مددن اجددل زيددادة الكفدداءة والفاعليددة ،فددالتغيير يمكددن أن يحدددث علددى مسددتوى فددردح أو

مجموعة أو هيكل المنظمدة ككدل  .ويشدير ( )Jones , 1999 , 511بأنده العمليدة التدي تقدوم
مددن خاللهددا المنظمددات باالنتقددال مددن حالتهددا إلددى حالددة مسددتقبلية مرغوبددة وذلددك مددن اجددل زيددادة

فعاليته ددا  .ويض دديف ) (Daft,2001,352ب ددان التغيي ددر التنظيم ددي اس ددتجابة المنظم ددة للتغيد درات

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

 )2000أن التغيير التنظيمي يمكن أن يعرف على انه خلق طرق جديدة لتنظيم و ألداء العمل

داخد ددل المنظمد ددة (.)Cheung,2010,14فد ددي حد ددين أن (أبد ددو فد ددارة والسد ددويطي)11 ،2112 ،
أوضحا بان التغيير التنظيمي يقصد به التغيير الذح يتم في المنظمدات تلدك التغييدرات التدي قدد
تط ددال المنظم ددة بكامله ددا أو ج ددزءا كبيد د ار منه ددا ،وق ددد يع ددود ذل ددك ألس ددباب متع ددددة مث ددل :انته دداج
المنظم ددة برن ددامج التنوي ددع ف ددي الس ددلع والخ دددمات ،أو ألس ددباب إع ددادة تنظ دديم المنظم ددة ،أو ثقاف ددة

المنظمدة (السياسددات واإلسدتراتيجيات واإلجدراءات وأسدداليب العمدل) .ويددرى (الشددي )2 ،2112 ،
أن التغيير التنظيمي هو عملية تسعى إلدى زيدادة الفعاليدة التنظيميدة ،عدن طريدق توحيدد حاجدات

األفراد للنمو والتطوير مع األهدداف التنظيميدة باسدتخدام معدارف وأسداليب مدن العلدوم السدلوكية.

أما ( )Jones,1995فقد أشار إلى أن التغيير التنظيمي عملية إعادة هيكلية المدوارد والقابليدات
به دددف زي ددادة ق دددرة المنظم ددة عل ددى خل ددق القيم ددة وزي ددادة العوائ ددد الت ددي يحص ددل عليه ددا أص ددحاب

المصالح (جالب. )662 ،2111 ،

تأسيسا ىل ما تقدم يرث الباحثا أن التغيير التنظيمي هو يمثدل عمليدة إعدادة ترتيدب أنشدطة

المنظمة بشكل جديد بهدف تحسين قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها بشكل فاعل وكفوء .
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فميددا يخددص مقاومددة التغييددر فقددد يشددير ( )Goldberg,1999ان االف دراد العدداملين ال يقدداومون

التغير في الحقيقة وانما قد تكون المقاومة من فقدان الوضع او الحالة التي هدم عليهدا ،وعدرل

( )Zander,1950مجموعة اسباب لمقاومة التغيير هي )Zbib,2006,5( :

 .1ان طبيعة التغيير لم تكن مقدمة بشكل واضح لألفراد العاملين .
 .2الخوف من ان التغيير يتم اجراءه ألسباب شخصية .

 .3التغيير قد يتجاهل المنظمات القائمة على اساس مجموعات عمل .
 .4التغيير يكون مفتو لتشكيلة كبيرة من التفسيرات .
ب.مجاالت التغيير التنظيمي

إن مجاالت التغيير حظيت بكثير من الدراسات واألبحاث مدن قبدل المهتمدين بمجدال التغييدر

التنظيمي وذلك ألهميتها ،ويتطرق التغيير لعدة محاالت مختلفة فدي المنظمدة ،كمدا أنده قدد يشدمل

أكثر من مجال واحد في الوقت نفسده ،إذ انده وفدي ظدل تطبيدق إدارة الجدودة البدد مدن تحديدد أهدم
مجدداالت التغييددر التددي تخدددم عمليددة التطبيددق الصددحيح إلدارة الجددودة الشدداملة .مددن أهددم مجدداالت

التغيير في ظل إدارة الجودة الشاملة كما يراها (جودة )2114 ،ما يأتي:

 .1ثقافددة المنظمددة :يتوقددف نجددا عمليددة تطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة علددى ثقافددة المنظمددة
ومدددى كونهددا منسددجمة مددع الفهددم المتعلددق بتطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة ،ويمكددن تعريددف ثقافددة
المنظم ددة عل ددى أنه ددا مجموع ددة المعتق دددات العميق ددة الت ددي تتعل ددق بكيفي ددة تنظ دديم العم ددل وممارس ددة

السلطة ومكافأة العاملين ومراقبة أدائهم وانضباطهم بالعمل ودرجة السرية المطلوبة.

يعد الهيكل التنظيمي وسيلة من وسائل تحقق أهدداف المنظمدة ،ويمكدن
 .2الهيكل التنظيمي :د
تعريف الهيكل التنظيمي على أنه الوسيلة التي يتم من خاللها تقسيم نشاطات المنظمة وطريقة
تنظيمهددا وتنسدديقها ،والهيكددل التنظيمددي ينددتج عددن ق د اررات تنظيميددة متعلقددة بأربعددة أبعدداد تشددمل
تقسيم العمل وأسس تكوين الوحدات ونطاق اإلشراف وتفويل صالحياته.

 .3العمليددات :العمليددة هددي مجموعددة مددن األنشددطة المترابطددة أو المتفاعلددة مددع بعضددها والتددي

دتوى عددال مددن
تقددوم بتحويددل المدددخالت إلددى مخرجددات ،وحتددى تددتمكن المنظمددة مددن تحقيددق مسد ً
الجودة في منتجاتها فإن ذلك يتطلب إعادة تصميم العمليات بشكل جزئي أو كلددي ،وذلدك حتدى
تنسجم العمليات مع متطلبات إدارة الجودة الشاملة.
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ا ألثر أألتتابعي ملتطلبات ادارة اجلودة الشامةل والتغيري التنظميي يف حتقيق املزية التنافس ية
 .4أسلوب اإلدارة :إن من الضرورح إتباع أسلوب إدارح يتناسب مع تطبيق المفهدوم الجديدد،
أح تطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة ،وينبغددي أن يتصددف هددذا األسددلوب اإلدارح بالمرونددة واعطدداء
الحريد ددة بالعمد ددل وزيد ددادة مسد دداحة االسد ددتقاللية ،باإلضد ددافة إلد ددى ضد ددرورة مد ددنح ال د درئيس الفرصد ددة

للمرؤوسين للمشاركة في وضع األهداف واتخاذ الق اررات وحل المشكالت.

ثالثا  :امليزة التنافسية

يعد مفهوم الميدزة التنافسدية مدن المفداهيم الحديثدة ذات المضدامين غيدر المحدددة ،و

فددي الوقددت الحاضددر أصددبحت السددرعة والمرونددة التنظيميددة والتكدداليف والجددودة أدوات تنافس ددية
مهمددة للمنظمددات فددي األس دواق .وأن الفوائددد الحقيقيددة للمي دزة التنافسددية تنشددأ مددن المي دزات التددي ال

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

ترغبهددا منظمددة األعمددال بشددكل عددالي ،ويصددعب تحديدددها أو قياسددها فضددال عددن أنهددا غالبددا مددا
توصف بالخيالية

( ،) Imaginaryوللميدزة التنافسدية دور رئديس فدي نجدا األعمدال ،وتبندى

الميدزة التنافسددية علددى المواءمددة بددين القدددرات الداخليددة للمنظمددة وفرصددها فددي البيئددة الخارجيددة ،

تحدددد هددذه المواءمددة مفهددوم الميدزة التنافسددية واألسدداس الددذح يكددون موضددع االهتمددام عنددد بنائهددا.

(المالك.)31 ،2119 ،

إذ أوضدح كدالً مدن ( )Krajewski & Ritzman, 1999: 141الميدزة التنافسدية

بأنهددا تتولددد أو تنشددأ بوس داطة زيددادة قيمددة المنددتج للزبددون أو تقلددل مددن تكدداليف تقددديم المنددتج إلددى

السوق ،أح أن الميزة التنافسية تتحدد من خدالل زيدادة قيمدة المندتج للزبدائن وتقليدل تكلفدة المندتج
وذلد ددك للمنافسد ددة مد ددن خد ددالل تقليد ددل سد ددعر المند ددتج ُ .يوضد ددح كد ددل مد ددن (

&

Heizer

 )Render,1999,36بددان المي دزة التنافسددية تعنددي إيجدداد مي دزة تسددتطيع الشددركة مددن خاللهددا أن
تتفددوق علددى المنافسددين ،أح إن الميد دزة التنافسددية تجعددل الشددركة فري دددة ومتمي دزة عددن المنافس ددين

اآلخدرين .أشدار )  ( Lynch , 2000 , 153إلدى الميدزة التنافسدية بأنهدا " البحدث عدن شديء
فريدد ومختلدف عدن المنافسدين ،ويتوسدع ( )Liu, 2003, 15ليوضدح أن الميدزة التنافسدية بأنهدا
ميزات المنظمات في منظور سوق المنتج الذح يجلب أكثر من مركز تنافسي للمنظمدة ،ويحددد

ه ددذا التعري ددف الميد دزة التنافس ددية حص ددول المنظم ددة عل ددى مرك ددز تنافس ددي متق دددم ف ددي األسد دواق .
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ويضدديف ك ددل مددن(محس ددن ،والنج ددار )22 ،2114 ،ب دان الميد دزة التنافس ددية تسددتهدف بن دداء نظ ددام
يمتل د ددك ميد د دزة فري د دددة أو مميد د دزة يتف د ددوق به د ددا عل د ددى المنافس د ددين م د ددن خ د ددالل قيم د ددة الزب د ددون .أم د ددا

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

اتسياقا مييع مييا تقييدم يييرث الباحثيا أن مفهددوم الميدزة التنافسدية عبددارة عدن مجموعددة قدددرات

وكفدداءات وم دوارد وخبدرات وتقنيددات تمتلكهددا المنظمددة وتتميددز عددن غيرهددا مددن المنافسددين لهددا فددي

السددوق ،فضدالً عددن تمتددع منتجاتهددا/خدددماتها بصددفات وم ازيددا تتميددز عددن منتجددات المنافسددين لهددا
وبهدذا يصددبح لددديها موقدف تنافسددي قددوح فددي السدوق وهددذا يؤهلهددا لالسدتحواذ علددى حصددة سددوقية
جديدة في سوق المنافسة .

ب .أب اد الميزة التنافسية

يمث ددل مفت ددا تط ددور إس ددتراتيجية العملي ددات الفاعل ددة ف ددي فه ددم كيفي ددة خل ددق أو إض ددافة قيم ددة

للزبددائن ،وخصوص داً القيمددة المضددافة مددن خددالل األسددبقية التنافس دية أو األسددبقيات التددي تختددار
لدعم اإلسددتراتيجية فددي الم ددنظدمة .(Davis,et.al,2003,33) .وبصدد تحديد الم ازيدا التنافسدية

البد من استعرال آراء بعل الكتاب والباحثين في مجال إدارة اإلنتاج والعمليات الذين تطرقوا

إلى أبعاد الميزة التنافسدية ،ومدن خدالل اسدتطالع بعدل المصدادر فدي هدذا المجدال تبدين لندا إن

هناك نوعاً من التطابق بين آراء عددد مدن الكتداب حدول األبعداد األكثدر انتشدا اًر والتدي هدي كمدا

موضدحة بداالتي  ( Evans 1993,118):و( )Davis,et.al,2003,33و ( Slack,et.

 )al,2004,44و (الالمي )26-21 ،2112 ،و (عمر اغا.)44-32 ،2111 ،

 .1الكلفة :تعد الكلفة العامل الحاسم فدي مددى اسدتمرار وبقداء و نجدا المنظمدة ،إذ انده البدد
مددن سددعي المنظمددة لتحقيددق مي دزة تنافسددية مددن خددالل خفددل الكلددف أح تركددز المنظمددة أن

تجعددل تكدداليف اإلنتدداج وتسددويق منتجاتهددا أدنددى مددن المنظمددات األخددرى المنافسددة (الجرجددرح

والعزاوح . )13 ،2119 ،إن تخفيل الكلف هددف تسدعى جميدع الشدركات إلدى بلوغده ،وان
إتبدداع إسددتراتيجية تقليددل الكلددف يتطلددب مددن الشددركة القيددام بد ارسددة كلفددة الوحدددة الواحدددة مددن
مخرجاته ددا ومقارنته ددا ل دديس فق ددط بم ددا يحص ددل م ددن متغيد درات جاري ددة ب ددل مقارنته ددا م ددع كل ددف

الشددركات المنافسددة ( ،)Schroder,2004,25وأشددار كددل مددن ( Evans & Collier,
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ا ألثر أألتتابعي ملتطلبات ادارة اجلودة الشامةل والتغيري التنظميي يف حتقيق املزية التنافس ية
 )2007,124بأن العديد من المنظمات تستطيع أن تكتسب المزايا التنافسية من خالل جعل
نفسها كقائد للكلفدة المنخفضدة فدي الصدناعة ،إذ تتعامدل هدذه المنظمدات مدع األحجدام الكبيدرة
من المنتجات والخدمات لتحقيق المزايا التنافسية من خالل األسعار المنخفضة.

.2

الجودة :إن الجودة كمدا وضدحها كدل مدن ( )Slack,et.al,2004,45بأنهدا تعدد مدن

الم ازيددا التنافسددية المهمددة والتددي تشددير إلددى أداء األشددياء بصددورة صددحيحة لتقددديم منتجددات

تتالءم مع احتياجات الزبدائن.فقدد عدرف ( )Goetsch & Davis, 1994,2الجدودة علدى

أنهدا مقابلدة احتياجدات الزبدون أوالً بدأول وفدي كدل وقدت  .وقدد صدنف كدل مدن ( David,

 )et.al, 2003, 34الجودة إلى صنفين هي:

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

السوق المستهدف ،ومن مميزات المنتجات عالية الجودة ارتفاع أسعارها في السوق.

ب .جدودة العمليدة  :Process Qualityوالغايدة منهدا إنتداج منتجدات خاليدة مدن العيدوب،
ألن الزبائن يرغبون بمنتجات دون أية عيوب.

ويشد ددير كد ددل مد ددن ( )Evans&Collier,2007,124-126مد ددن خد ددالل الجد ددودة تسد ددتطيع
المنظم ددة أن تحق ددق حص ددة س ددوقية أكب ددر ،ومع دددل عائ ددد عل ددى االس ددتثمار مرتف ددع ،وس ددرعة

الددخول إلدى األسدواق ،و تحسدين سدمعتها وتحقيددق رضدا الزبدون ،فضدالً عدن أنهدا تسددتطيع
تفرل أسعار أعلى في حالة تقديم منتجات ذات جودة عالية لتلبية متطلبات الزبائن.

 .3المرونييية:تعددد المرونددة احددد أهددم األبعدداد التنافسددية التددي تسددتطيع المنظمددة أن تتميددز مددن
خاللهد ددا ،وذلد ددك الن المروند ددة تتعلد ددق بمد دددى تكيد ددف الد ددنظم التشد ددغيلية للمنظمد ددة مد ددع الطلد ددب

والتغييرات الحاصلة في بيئة األعمال(.بلوناس ولمجد. )11 ،2111 ،ويفسدر & (Heizer

) Render,1999,37المرونددة بأنهددا القدددرة علددى إجدراء التغييدرات فددي الموقددع السددوقي التددي

تعتمد على اإلبداعات في التصدميم واألحجدام .وتعندي قددرة العمليدات علدى التغيدر مدن مندتج إلدى
أخر أو من زبون إلى أخر بأقل تكلفة أو تأثير ،حيث أصبحت المرونة السال الفعال في المنافسة إذ

تتضمن القدرة على تقديم تشكيلة واسعة من المنتجات الجديدة بصورة مستمرة (العلي.) 44 ،2111 ،

وعرف ( )Chase , et.al , 2005 , 26المرونة بأنهدا "تمثدل قددرة الشدركة لعدرل مجموعدة
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واسعة من المنتجات المتنوعة لزبائنها .وتتضمن المرونة)Slack,1998,59( :

 مرونددة المنددتج (اإليصددائية أو الزبونيددة)  :وتعنددي القدددرة علددى مواكبددة التغي درات فددي األذواق والحاجددات
المنفردة لكل زبون وذلك من خالل إجراء تغييرات في تصميم المنتجات .

 مرونة الحجم :وتعني قدرة المنظمة على االستجابة للتغير في مستويات الطلب ،وهذا له فوائدد متعدددة
وذلك من خالل تقديم منتجات جديدة وتقديم تشكيلة واسعة والتحكم بالحجم والتسليم بأوقات مختلفة

 .4التسليم :يعد التسليم أحد أبعاد المنافسة البالغة األهمية التدي تعكدس قابليدة المنظمدة علدى

تلبية متطلبات زبائنها في الوقت المحدد ،فضالً عن تحقيقها للعديد من المنافع التي تدنعكس

علددى تعزيددز موقعهددا فددي السددوق مقارن دةً بمنافسدديها(عمددر أغددا.)43 ،2111 ،إذ يمثددل سددرعة
التسليم العنصر األساسي للتأثير في قرار الشراء لدى الزبون ،فقد يمثل التسليم قدرة الشركة

علد ددى االلت د دزام بالتسد ددليم الس د دريع لمنتجاتهد ددا للزبد ددائن بشد ددكل يسد ددمح للتغييد ددر بسد ددعر منتجاتهد ددا

( .)Davis,et.al,2003,34ويرى ( )Chase, et al., 2001, 264بان سرعة التسليم هو

المحدد المهم في قرار الشراء لدى الزبون ،وقسم ُبعد التسليم إلى قسمين هما:
أ .سدرعة التسددليم :وتعندي قابليددة الشدركة علددى تسدليم المنتجددات إلدى الزبددائن بأسدرع وقددت ممكددن
(أصنع المنتج أسرع).

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

أن هددف التسدليم تدرتبط بده ثدالث
وأضداف ( )Krajewski & Ritzman , 2005 , 64إلدى د
أسبقيات تتعامل بالوقت هي -:
أ  -سيرىة التسييليم  -:وتقداس سددرعة التسدليم بالوقددت المسدتغرق بددين اسدتالم الطلددب مدن الزبددون
وتلبيتدده ،والددذح يسددمى بوقددت االنتظددار ،ويمكددن زيددادة سددرعة التسددليم بتقلدديص وقددت االنتظددار

إلى أدنى مستوى ممكن .

ب -التسييليم بالوقييت المحييدد  -:ويشددير إلددى تجهيددز طلبددات الزبددائن بالموعددد نفسدده مددن خددالل
حصولهم على ما يحتاجونه من المنتجات من معرل الشركة أو مخازنها .
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ا ألثر أألتتابعي ملتطلبات ادارة اجلودة الشامةل والتغيري التنظميي يف حتقيق املزية التنافس ية
ت -سرىة التطوير  -:وهي سدرعة تقدديم مندتج جديدد وتقداس سدرعة التطدوير بالوقدت بدين توليدد
الفك درة لتطددوير المنددتج حتددى إعددداد التصددميم النهددائي لدده وتقديمدده كمنددتج مطددور جديددد إلددى

السوق .

 2اإلبيييدا  :يمثددل اإلبددداع واالبتكددار إحدددى الضددرورات األساسددية فددي إدارة األعمددال والمنظمددات إذ أن
الوقت في تصاعد والحاجات والطموحات هي األخرى في نمو وتسدارع فدال يعدد كافيدا أو حتدى مرضديا

أداء األعمال في المنظمات على اختالف أنواعها بالطرق الروتينية التقليدية الن االسدتمرار بهدا يدؤدح
إلددى التوقددف وهددو بالتددالي ت ارجددع عددن الركددب المتسددارع فددي المضددي إلددى األمددام أو الفشددل ،لددذا يمكددن
تعريف اإلبداع بأنه أفكار تتصف بكونها جديدة ومفيدة ومتصلة بحل المشكالت أو تطوير أساليب أو

أهدداف أو تعم يدق رؤيدة أو إعدادة تركيددب األنمداط المعروفدة فدي السددلوكيات اإلداريدة فدي أشدكال متميدزة
ومتطد د د د د ددورة تد د د د د دددفع المنظمد د د د د ددة إلد د د د د ددى األمد د د د د ددام(الجرجد د د د د ددرح والع د د د د د دزاوح . )12 ،2119 ،وأشد د د د د ددار

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

( ) Kraijewski&Ritzman ,1999,135-137إن المنظمددات التددي تعمددل علددى اتخدداذ
اإلب ددداع ميد دزة تنافس ددية يتوج ددب عليه ددا التنس دديق م ددع قس ددم البح ددث والتط ددوير وتحقي ددق أفض ددل

اس ددتخدام لألس دداليب األم ددر ال ددذح س ددوف يس ددهل أمامه ددا عملي ددة الحص ددول عل ددى المعلوم ددات

المرتبطة بمستلزمات اإلنتاج ،ومن ثم تطبيقها للحصول على المنتجات الجديدة.

املبحث الثالث :اجلانب العملي للبحث

أوال :وصف الكلية قيد البحث*:

تأسست كلية الحدباء الجامعة في عام  1994حيدث صددرت إجدازة اسدتحداث الكليدة

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

المدينددة مددع تاريخهددا العريددق .من دذ ذلددك الوقددت ولحددد اآلن تقددوم باسددتقبال الطلبددة الجدددد وتخددرج
دفعات جديدة من الخريجين من حملة اختصاصات مختلفة ،وتتكون كلية الحددباء الجامعدة مدن

األقسام اآلتيدة/1 :قسدم هندسدة تقنيدات الحاسدبات/2 .قسدم اللغدة االنكليزيدة  /3 .قسدم القدانون .

/4قسم العلوم الماليدة والمصدرفية  /2 .قسدم إدارة األعمدال  /6 .قسدم المحاسدبة  /2 .قسدم علدم
الحاسددوب  .كمددا تصدددر عددن الكليددة مجلددة بحددوث مسددتقبلية وهددي مجلددة علميددة رصددينة تعنددى
بنشر البحوث باالختصاصات اإلدارية واالقتصادية والعلوم  .وقد سعد الكلية منذ تأسيسدها إلدى

إعداد الطلبة إعداداً علمياً وخلقياً ووطنياً قاد اًر على المساهمة الفعالة في تحقيق أهدداف التنميدة
االقتصادية واالجتماعية عن طريق إحدداث تطدورات كميدة ونوعيدة فدي الحركدة العلميدة والثقافيدة

والتربوية فضال عن البحث العلمي بمختلف نواحيه المعرفة والنظرية والتطبيقية مستنيرة بالتراث

العربي واإلسالمي والتربية األصيلة  .كما وتعد كلية الحدباء الجامعة الكلية األهلية الوحيدة في

محافظة نينوى وهذا ما حفز الباحثان إلى اختيارها ميداناً للبحث .

ثانيا  :وصف األفراد عينة البحث :

حدد البحث عينة قصدية تمثلت بأعضاء الهيئة التدريسدية فدي الكليدة قيدد البحدث ،إذ

تم توزيع ( )16اسدتمارة اسدتبانه علدى األفدراد المبحدوثين اسدترجعت ()16اسدتمارة منهدا أح نسدبة
االستجابة بلغت ( )%111ويشير الجدول ( )1إلى خصائص األفراد المبحدوثين فدي الكليدة قيدد

البحث.
الجدول ()1
وصف األفراد المبحوثين الكلية قيد البحث
المركز الوظيفي للمبحوثين
تدريسي

رئيس قسم
العدد
%
العدد
13
1.81
3
مدة الخدمة في الكلية
15–11
11–6
5–1
%
العدد
%
العدد
%
العدد
6285
11
25
4
1285
2
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%
.183
 16فأكثر
العدد
-

%
-
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التحصيل الدراسي
ماجستير
بكالوريوس
%
العدد
%
العدد
%
العدد
6.81
11
3183
5
العمر
 51فأكثر
51–41
41–31
31–21
%
العدد
%
العدد
%
العدد
%
العدد
683
1
5682
9
3183
5
683
1
الجنس
اإلناث
الذكور
%
العدد
%
العدد
683
1
9381
15
دكتوراه

الجدول من إعداد الباحثان

يتضح من الجدول اآلتي :

.1

إن ( )%62.2من األفراد المبحدوثين يمتلكدون خبدرة مدن  12-11سدنة مدن الخدمدة الكليدة

وهي سنوات يكتسب التدريسييون المدراء من خاللها المعرفة والخبرة والمهارة في والخبرة فدي

كيفية التعامل وظيفتهم .

.2

إن ( )%62.2مددن المبحددوثين هددم حملددة شددهادة الدددكتوراه وهددو أمددر جيددد يمكددنهم مددن فهددم

فقرات استمارة االستبانة والتعامل معها على نحو سليم.

ثالثا  :اختبار عالقات االرتباط بني متغريات البحث :
 .1اختبار ىالقات االرتباط بي

متطلبات إدارة الجودة الشاملة والتغيير التنظيمي في

الكلية قيد البحث :لغرل اختبار الفرضية الرئيسة األولى تم إعداد الجدول ( )2الذح

يوضح وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين متطلبات ادارة الجودة الشاملة مجتمعة

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

الجدول ()2

مجلة دورية نصف سنوية تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد
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متطلبات ادارة الجودة الشاملة

المتغير المستقل
المتغير المعتمد
التغيير التنظيمي

*0.741

الجدول من إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة

N=16

* P ≤ 0.05

اما عن عالقات االرتباط بين متطلبات ادارة الجودة الشاملة بشكل منفرد والتغيير التنظيمي

فهي موضحة في الجدول ()3

الجدول ()3
تحليل عالقات االرتباط بين متطلبات إدارة الجودة الشاملة و التغيير التنظيمي
التزام
العليا
اإلدارة

نشر ثقافة الجودة

التخطيط
االستراتيجي

التركيز
الزبون
على

التعليم والتدريب

*0.704

*0.721

*0.676

*0.716

*0.755

الجدول من إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة

مشاركة
المنتسبين

المتغير
المعتمد
التغيير
التنظيمي

التحسين المستمر

المتغير
المستقل

متطلبات إدارة الجودة الشاملة

*0.681

*0.852

N=16

المؤشر
الكلي

*0.741

* P ≤ 0.05

يشير الجدول ( )3إلى وجود عالقة ارتباط معنوية متطلبات إدارة الجودة الشاملة بشكل

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

أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية قيد البحث بمتطببات إدارة الجودة الشاملة سيسهم في

إحداث تغييرات تنظيمية ايجابية تدعم عمل الكلية .تأسيساً على ما تقدم تقبل الفرضية الرئيسة

األولى .كما يوضح الجدول ( )3وجود عالقات ارتباط معنوية بين كل متطلب من متطلبات
إدارة الجودة الشاملة التغيير التنظيمي مجتمعة كما مبينة في قيم معامل االرتباط اآلتية:
(*)%186.1*( )%18155*( )% 0.716*( )% 0.676*( )% 18121*( )% 18114
(* )%18.52على التوالي .انسجاماً مع ما تقدم يمكن قبول الفرضية الفرعية المنبثقة عن

الفرضية الرئيسة األولى.

 .2اختبار ىالقات االرتباط بي التغيير التنظيمي و الميزة التنافسية في الكلية قيد البحث:

لغرل اختبار الفرضية الرئيسة األولى تم إعداد الجدول ( )4الذح يوضح وجود عالقة
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ا ألثر أألتتابعي ملتطلبات ادارة اجلودة الشامةل والتغيري التنظميي يف حتقيق املزية التنافس ية
ارتباط معنوية موجبة بين التغيير التنظيمي والميزة التنافسية مجتمعة ،اذ بلغت قيمة

االرتباط ( )*0.682عند مستوى معنوية ( ،)0.05وبذلك تحققت الفرضية الرئيسة االولى.
الجدول ()4

متطلبات ادارة الجودة الشاملة

المتغير المستقل
المتغير المعتمد

*0.682

التغيير التنظيمي
الجدول من إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة

N=16

* P ≤ 0.05

اما عن عالقات االرتباط بين التغيير التنظيمي والميزة التنافسية بشكل منفرد فهي موضحة في

الجدول ()2

الجدول ()5
تحليل عالقات االرتباط بين التغيير التنظيمي و الميزة التنافسية الكلية قيد البحث
المتغير المستقل
المتغير المعتمد
الميزة التنافسية

الكلفة
الجودة
المرونة
التسليم
اإلبداع

المؤشر الكلي

التغيير التنظيمي
*%18651
*%18122
*%1854.
%18134
*%18591

الجدول من إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة

*186.2

N=16

* P ≤ 0.05

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

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

مع ما تقدم تقبل الفرضية الرئيسة الثانية .كما يوضح الجدول ( )2وجود عالقات ارتباط

معنوية بين التغيير التنظيمي مجتمعة مع كل ميزة من المزايا التنافسية كما مبينة في قيم

معامل االرتباط اآلتية*( )%1.234 *( )%1.242 *( )%1.222*( )%1.621*( :
مجلة دورية نصف سنوية تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد
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 )%1.292على التوالي .اتساقاً مع ما تقدم يمكن قبول الفرضية الفرعية المنبثقة عن الفرضية
الرئيسة الثانية.

رابعا  :اختبار عالقات التأثري بني متغريات البحث :

 .1اختبار ىالقات التأثير بي متطلبات إدارة الجودة الشاملة والتغيير التنظيمي في الكلية

قيد البحث  :لغرل اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة والفرضية الفرعية المنبثقة عنها تم إعداد

الجدول (.)6

الجدول ()6
تحليل عالقات التأثير بين متطلبات إدارة الجودة الشاملة و التغيير التنظيمي في الكلية قيد البحث

) (7. 8الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية.

يتضح من الجدول ( )6وجود تأثير معنوح لمتطلبات متطلبات إدارة الجودة الشاملة بشكل
ويدعم هذا
منفصل باعتبارها متغيرات مستقلة في التغيير التنظيمي باعتبارها متغي اًر معتمداً َ

التأثير قيمة ) (Fالمحسوبة والبالغة (* )30.210وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة

وبمعامل تحديد )(R2
( )4.667عند درجتي حرية ( )7. 8وضمن مستوى معنوية (ُ )0.05
قدرهُ ( )0.591وهذا يعني أن ( )%59.1من االختالفات المفسرة في التغيير التنظيمي تفسرها
متطلبات إدارة الجودة الشاملة ويعود الباقي إلى متغيرات عشوائية ال ُيمكن السيطرة عليها أو
أنها غير داخلة في نموذج االنحدار أصالً .تأسيساً لما تقدم تقبل الفرضية الرئيسة الثالثة.
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ا ألثر أألتتابعي ملتطلبات ادارة اجلودة الشامةل والتغيري التنظميي يف حتقيق املزية التنافس ية
أما عن عالقات األثر التفصيلية فيعرضها الجدول ( )6والذح ُيبين تأثير كل
متطلب من متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التغيير التنظيمي ،إذ تبين من خالل متابعة

معامالت ) (Bواختبار ) (Tأن هناك تأثي اًر معنوياً لجميع متطلبات إدارة الجودة الشاملة في

التغيير التنظيمي ويتضح لنا من الجدول ( )6إن أعلى تأثير لمتطلبات إدارة الجودة الشاملة
في التغيير التنظيمي يتمثل في متطلب (التحسين المستمر) أوالً إذ بلغت قيمة ()B7

( )0.391وكانت قيمة ( )Tلها ( )2.989وهي قيمة معنوية واكبر من قيمتها الجدولية البالغة

( )1.761عند درجتي حرية ( )2.2ومستوى معنوية (.)0.05ثم جاء تأثير متطلب (التعليم
والتدريب) ثانياً إذ بلغت قيمة ( )0.373( )B5وكانت قيمة ( )2.879( )Tوهي قيمة معنوية
واكبر من قيمتها الجدولية البالغة ( )1.761عند درجتي حرية ( )2.2ومستوى معنوية

( .)0.05ثم جاء تأثير متطلب (نشر ثقافة الجودة) في التغيير التنظيمي بالمرتبة الثالثة إذ
بلغت قيمة ( )0.368()B2في حين بلغت قيمة ( )2.122( )Tوهي قيمة معنوية واكبر من

قيمتها الجدولية البالغة ( )1.761عند درجتي حرية ( )2.2ومستوى معنوية ( .)0.05ثم جاء

تأثير متطلب (التخطيط االستراتيجي) في التغيير التنظيمي بالمرتبة األخيرة قياساً بباقي

المتطلبات إذ بلغت قيمة ( )0.201()B3في حين بلغت قيمة ( )1.920( )Tوهي قيمة

معنوية واكبر من قيمتها الجدولية البالغة ( )1.761عند درجتي حرية ( )2.2ومستوى معنوية

( .)0.05تأسيساً على ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثالثة.

 .2اختبار ىالقات التأثير بي التغيير التنظيمي و الميزة التنافسية في الكلية قيد البحث:
لغرل اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة والفرضية الفرعية المنبثقة عنها تم إعداد الجدول (.)2
الجدول ()1
تحليل عالقات األثر بين التغيير التنظيمي و الميزة التنافسية في الكلية قيد البحث

18
36
1

N =16

() يشير إلى قيمة  tالمحسوبة

) df (5.10
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المح
سوبة

التغيير
التنظيمي

B0

الكلفة
B1
183.1
(38.51
)

الجودة
B2
18311
(38212
)

المرونة
B3
18345
(382.9
)

التسليم
B4
18393
(48154
)

اإلبداع
B5
18446
(48213
)

R2

الجدو
لية

متغيرات
معتمدة
متغيرات
مستقلة

الميزة التنافسية

F

0.54
0

23.110
*

5896
4

P ≤ 0.05
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الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية.

يتضح من الجدول ( )2وجود تأثير معنوح للتغيير التنظيمي باعتبارها متغير مستقل في الميزة

ويدعم هذا التأثير قيمة ) (Fالمحسوبة والبالغة
التنافسية مجتمعة باعتبارها متغي اًر معتمداً َ
( )*23.111وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة ( )2.964عند درجتي حرية ()2.11

وبمعامل تحديد ) (R2قدرهُ ( )0.540وهذا يعني ( )54%من
وضمن مستوى معنوية (ُ )0.05
االختالفات المفسرة في الميزة التنافسية تفسرها التغيير التنظيمي ويعود الباقي إلى متغيرات

عشوائية ال ُيمكن السيطرة عليها أو أنها غير داخلة في نموذج االنحدار أصالً .تأسيساً لما

تقدم تقبل الفرضية الرئيسة الرابعة.

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

) (Tأن هناك تأثي اًر معنوياً للتغيير التنظيمي الميزة التنافسية  .ويتضح لنا من الجدول ( )4إن
أعلى تأثير للتغيير التنظيمي كان في ميزة (اإلبداع) إذ بلغت قيمة ( )0.446( )B5وكانت

قيمة ( )2.203( )Tوهي قيمة معنوية واكبر من قيمتها الجدولية البالغة ( )1.761عند

درجتي حرية ( )5.10ومستوى معنوية ( .)0.05في حين أن ميزة التسليم جاءت بالمرتبة

الثانية متأثرة بالتغيير التنظيمي ،إذ بلغت قيمة ( )0.393( )B4وكانت قيمة ()2.054( )T
وهي قيمة معنوية واكبر من قيمتها الجدولية البالغة ( )1.761عند درجتي حرية ()5.10

ومستوى معنوية ( . )0.05وجاءت ميزة المرونة أخيرة من حيث تأثرها بالتغيير التنظيمي ،إذ

بلغت قيمة ( )0.345( )B3وكانت قيمة ( )3.289( )Tوهي قيمة معنوية واكبر من قيمتها

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

املبحث الرابع :االستنتاجات واملقرتحات

أوال  :االستنتاجات

 .1تحقددق وجددود عالقددة ارتبدداط معنويددة بددين متطلبددات إدارة الجددودة الشدداملة مجتمعددة ومنفددردة
والتغيير التنظيمي على مستوى الكلية قيد البحث وكما موضحة باالتي :
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ا ألثر أألتتابعي ملتطلبات ادارة اجلودة الشامةل والتغيري التنظميي يف حتقيق املزية التنافس ية
 افرزت نتائج التحليل االحصائي ان اقوى عالقة ارتباط بين المتطلبات مع التغيير التنظيمي
كان متطلدب التحسدين المسدتمر وهدذا يددل علدى ان قيدام الكليدة بعمليدات ونشداطات التحسدين

المستمر سيسهم بشكل فاعل في دعم التغيير التنظيمي.

 افددرزت نتددائج التحليددل االحصددائي ان العالقددة االضددعف بددين المتطلبددات والتغييددر التنظيمددي
كان متطلب التخطيط االسدتراتيجي وهدذا يؤكدد صدحة النتدائج علدى اعتبدار ان سياسدة الكليدة

تعتمد على التعليمات والضوابط الصادرة عن و ازرة التعلديم أح انهدا ملتزمدة بلدوائح التعليمدات

الصادرة عن الو ازرة وال تعتمد على تخطيط معد من قبل مجلس الكلية .

 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

ثقافددة المنظمددة واسددلوب االدارة وغيرهددا أح ان العالقددة بددين متطلبددات ادارة الجددودة الشدداملة

التغيير التنظيمي عالقة طردية.

 .2تحقددق وجددود عالقددة ارتبدداط معنويددة بددين التغييددر التنظيمددي والميدزة التنافسددية مجتمعددة وبشددكل
منفرد على مستوى الكلية قيد البحث وكما موضحة باالتي:

 افددرزت نتددائج التحليددل االحصددائي ان اقددوى عالقددة ارتبدداط ب دين التغييددر التنظيمددي مددع الم ازيددا
التنافسية بشكل منفرد كانت العالقة مع ميزة التسدليم ،وهدذا واضدح الن الكليدة ملتزمدة بتقدويم

دراسي ،فاذا ما تم التعامل مع الطلبة على انهم زبائن والمواد الدراسية علدى انهدا خدمدة فدان
الزبون يستلم الخدمة بالوقت المناسب .

 افددرزت نتددائج التحليددل االحصددائي ان العالقددة االضددعف بددين التغييددر التنظيمددي مددع الم ازيددا
التنافسددية بشددكل منفددرد كانددت العالقددة مددع مي دزة المرونددة ،وهددذا يدددل علددى ان الكليددة ال تتمتددع
بالمرونة الكافية على اعتبار انهدا تتعامدل مدع تعليمدات صدادرة مدن الدو ازرة وينبغدي ان تطبدق

هذا التعليمات بحذافيرها ،بالرغم من وجود همش مرونة قليل اال انه ال يعول عليه دائماً .

 .3تحق ددق وج ددود ت ددأثير معن ددوح لد ددمتطلبات إدارة الج ددودة الش دداملة مجتمع ددة ومنف ددردة ف ددي التغيي ددر
التنظيمي على مستوى الكلية قيد البحث وكما موضحة باالتي:

 افرزت نتائج التحليدل االحصدائي ان مدن بدين المتطلبدات االكثدر تدأثي اًر فدي التغييدر التنظيمدي
كان متطلب التحسين المستمر.

مجلة دورية نصف سنوية تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد
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 افددرزت نتددائج التحليددل االحصددائي ان مددن بددين المتطلبددات االقددل تددأثي اًر فددي التغييددر التنظيمددي
كددان متطلددب التخطدديط االسددتراتيجي ،وهددذه النتيجددة الخاصددة بعالقددة التددأثير تدددعم نتيج ددة
عالق ددة االرتب دداط عل ددى اعتب ددار ان العالق ددة االق ددوى كان ددت م ددع متطل ددب التحس ددين المس ددتمر

واالضعف كانت مع متطلبا التخطيط االستراتيجي .

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

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

ثانيا  :املقرتحات

بتبنددي مفهددوم ادارة الجددودة الشدداملة ومجدداالت التغييددر
 .1يقتددر الباحثددان علددى الكليددة القيددام د
التنظيمي لما لهم من دور في تحقيق التفوق والتميز وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية للكلية.
.2

اعتماد منهج التحسين المستمر آلليات التدريس في الكلية بمدا يضدمن خلدق منداخ مناسدب

للتعليم ومشجع للطلبة على التفوق في التعليم ،وابسط مثال على هدذه النقطدة اعتمداد التحدديث
والتطوير المستمر في تقنيات الدريس الحديثة التي من شانها ان تعمل علدى ايصدال المعلومدة

للطالب بشكل افضل فضال عن تقبل المواد الدراسية من قبل الطلبة يكون افضل من السابق.

.3

العمل على نشر ثقافة الجودة بين التدريسيين والطلبة في الكلية من خالل :

 القيام بإجراء دورات تدريبية للتدريسيين عن الجودة وهذه الدورات تكون بشكل دورح مدنظم وان
يتم العمل على طر كل ما هو جيدح في مجال الجودة ضمن هذه الدورات .

 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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.4

يقتددر الباحثددان علددى الكددادر اإلدارح بالكليددة القيددام بنشددر ثقافددة التغييددر الن التغييددر اليددوم

أصبح كما هو معروف سمة العصر ،وتشجيع المنتسدبين علدى فكدرة التغييدر والحدد مدن ظداهرة
مقاومة التغيير التي تحدث نتيجة خوف الفرد من إحداث التغيير .

.2

بالتأكيددد ان اغلددب المقترحددات اعدداله لدديمكن ان يددتم تفعيلهددا بدددون تددوفر الدددعم المددالي ،لددذا

يقتر الباحثان توفير الددعم المدالي الدالزم مدن خدالل اضدافة بندد ضدمن ميزانيدة الجامعدة يعندى

بالمصروفات الخاصة بالجودة تمهيدا لتثبيته ضمن الميزانيدة ،كمدا ويقتدر الباحثدان تفعيدل هدذا

االجراء في كافة دوائر الدولة .

املصــــادر

أوال  -:املصـادر العربيـة :

 .1أبو عامر ،آمدال محمدود محمدد" ،2112 ،واقدع الجدودة اإلداريدة فدي الجامعدات الفلسدطينية مدن وجهدة
نظدر اإلداريدين وسدبل تطدويره" ،رسدالة ماجسدتير فدي أصدول التربيدة ،كليدة التربيدة ،الجامعدة اإلسدالمية
في غزة ،فلسطين .
 .2الجرجددرح ،احمددد حسددين والع دزاوح ،محمددد عبددد الوهدداب" ،2119 ،دور تقانددة المعلومددات واالتصدداالت
في تحقيق المزايا التنافسية دراسة استطالعية في الشركة العامدة لصدناعة األدويدة والمسدتلزمات الطبيدة
فددي محافظددة نينددوى" ،بحددث مقدددم الددى المددؤتمر العلمددي الثالددث لكليددة االقتصدداد والعلددوم االداريددة جامعددة
العلوم التطبيقية الخاصة تحت شعار " منظمدات األعمدال :التحدديات العالميدة المعاصدرة" للفتدرة – 22
 29نيسان  ،2119االردن .
 .3جددالب ،إحسددان دهددش" ،2111 ،إدارة الس ددلوك التنظيمددي فددي عص ددر التغييددر" ،الطبعددة األول ددى ،دار
الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن .
 .4جددودة ،محفددوظ أحمددد ،2114 ،إدارة الجددودة الشدداملة  :مفدداهيم وتطبيقددات ،الطبعددة األولددى ،دار وائددل
للنشر ،األردن .
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 .2حسددين ،رحدديم وعبددد الفتددا  ،عددالوح " ،2111 ،التغييددر التنظيمددي فددي منظمددات األعمددال :دوافعدده،
أهدافده ومداخلده " ،الملتقدى الددولي حدول اإلبدداع والتغييدر التنظيمدي فدي المنظمدات الحديثدة للفتدرة مدن
 ،12/13-12جامعة البليدة
 .6الح ددورح ،ف ددالح عب دددالقادر" ،2112 ،تش ددخيص واق ددع تطبي ددق ادارة الج ددودة الش دداملة ف ددي المستش ددفيات
االردنية/دراسة ميدانية على عينة من المستشفيات الخاصة " ،مجلة البصائر ،المجلد  ،11العدد ،1
 .2الددقي ،أيمدن عبدد الفتدا محمدود " ،2116 ،واقدع إدارة الجدودة الشداملة فدي و ازرات السدلطة الوطنيدة
الفلسدطينية فدي قطداع غدزة " ،رسدالة ماجسدتير فدي ادارة االعمدال غيدر منشدورة ،كليدة التجدارة ،الجامعدة
اإلسالمية في غزة ،فلسطين .
 .2ال ارشددد ،محمددد بددن عبدددالعزيز" ،2111 ،ادارة الجددودة الشدداملة د ارسددة نظريددة ونمددوذج مقتددر لهددا فددي
مكتبة فهد الوطنية " ،مجلة مكتبة فهد الوطنية ،مجلد  ،12العدد . 2
 .9ازهدر ،ضدياء الددين"  ( 2005 ).إدارة الدنظم التعليميدة للجدودة الشداملة ".ط  1دار السدحاب للنشدر
والتوزيع ،النزهة الجديدة– القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
 .11الشدلبي ،إلهدام علدي أحمدد " ،2111 ،أثدر إدارة الجدودة الشداملة فدي بدرامج التنميدة المهنيدة للمعلمدين
(تجربة وكالة الغدوث الدوليدة – األردن) " ،مجلدة جامعدة دمشدق– المجلدد  26 -العددد ال اربدع ،دمشدق،
الجمهورية العربية السورية
 .11الصواف ،محفوظ حمدون واسماعيل ،عمر علي " ،2119 ،نشدر ثقافدة الجدودة وأثرهدا فدي تعزيدز أداء
المنظمات الفندقية دراسة حالة في القرية السياحية في مدينة الموصل "
 .12عبد الحليم ،محمد فرج و بحر ،يوسف عبد عطية " ،2112 ،مدح تطبيق العاملين فدي كليدة التجدارة
بجامعة النيلين للجودة الشاملة" ،مجلة الجامعة اإلسدالمية (سلسدلة الد ارسدات اإلنسدانية) ،المجلدد ()11
العدد ( ،)1الجامعة اإلسالمية في غزة ،فلسطين .
 .13العلدي ،عبدد السدتار ،2111 ،إدارة اإلنتداج والعمليدات :مددخل كمدي ،ط  ،1دار وائدل للنشدر ،عمدان،
االردن .
 .14عمددر أغددا ،احمددد عددوني احمددد حسددن " ،2111 ،دور أنشددطة اللوجسددتك فددي تعزيددز الم ازيددا التنافسددية
د ارسددة تطبيقيددة فددي الشددركة العامددة لصددناعة األدويددة والمسددتلزمات الطبيددة فددي نينددوى" ،رسددالة ماجسددتير
في االدارة الصناعية غير منشورة ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق.
 .12الكبيسددي ،لولددوة محمددد" ،2111 ،اثددر تطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة فددي ريددال األطفددال بدولددة قطددر"،
رسالة ماجستير في إدارة الجودة الشاملة ،الجامعة البريطانية العربية ،قطر .
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 .16الكثيددرح ،عبددداهلل محمددد بريددك" ،2119 ،مدددى امكانيددة تطبيددق ادارة الجددودة الشدداملة فددي ادارة االمددداد
والتم د دوين بالمديريد ددة العامد ددة للج د دوازات" ،رسد ددالة ماجسد ددتير فد ددي العلد ددوم االداريد ددة غيد ددر منشد ددورة ،كليد ددة
الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،البحرين .
 .12الالمي ،غسان قاسدم داؤود " ،2112 ،تقنيدات ونظدم معاصدرة فدي إدارة العمليدات " ،ط ،1إثدراء للنشدر
والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .12اللددوزح ،موسددى" ،1999 ،التطددوير التنظيمددي مفدداهيم واساسدديات حديثددة" ،الطبعددة االولددى ادار وائددل
للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن .
 .19الل ددوزح ،موس ددى" ،2113 ،التط ددوير التنظيم ددي أساس دديات ومف دداهيم حديث ددة" ،الطبع ددة الثاني ددة ،دار وائ ددل
للنشر ،عمان ،األردن .
 .21اللدوزح ،موسدى" ،2114 ،إدارة الجدودة الشداملة" ،المدؤتمر العربدي السدنوح الخدامس فدي اإلدارة تحدت
شدعار "اإلبدداع والتجديدد دور المددير العربدي فدي اإلبدداع والتميدز" للفتدرة مدن 29-27ندوفمبر ،شدرم
الشي – جمهورية مصر العربية
 .21المالك ،عبد الرضا ناصر محسدن " ،2119 ،إبعداد إسدتراتيجية المسدؤولية االجتماعيدة الشداملة ودورهدا
فددي األداء االسددتراتيجي لتحقيددق الميدزة التنافسددية

المسددتدامة د ارسددة حالددة فددي الشددركة العامددة لصددناعة

األسد ددمدة الجنوبيد ددة فد ددي البص د درة" ،رسد ددالة ماجسد ددتير غيد ددر منشد ددورة ،قسد ددم إدارة األعمد ددال ،كليد ددة اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة بغداد ن بغداد ،العراق.
 .22محسد ددن ،عبد دددالكريم والنجد ددار ،صد ددبا مجيد ددد " ،2114 ،إدارة اإلنتد دداج والعمليد ددات " ،ط ،1دار وائد ددل
للنشر ،عمان ،األردن.
 .23المهي دددب ،عل ددي ب ددن عب ددداهلل" ،2112 ،ادارة الج ددودة الش دداملة وامكاني ددة تطبيقه ددا ف ددي االجهد دزة االمني ددة
/د ارس ددة تطبيقي ددة عل ددى ض ددباط ش ددرطة منطق ددة الري ددال" ،رس ددالة ماجس ددتير ف ددي العل ددوم االداري ددة غي ددر
منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،البحرين.
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تحية طيبة...

تمثددل اسددتمارة االسددتبانة هددذه جددزءاً مددن متطلبددات إعددداد البحددث الموسددوم بِد د" ال القيية

التكاملية بي متطلبيات إدارة الجيودة الشياملة ومجياالت التغييير التنظيميي فيي تحقيي المييزة

التنافسية /دراسة استطالىية في كلية الحيدبا الجام ية " ،وتعدد هدذه االسدتمارة مقياسداً يعتمدد
إلغرال البحث العلمي ،وان تفضدلكم باإلجابدة المناسدبة ُيسد ِهم فدي الحصدول علدى نتدائج دقيقدة

لما تعزز تحقيق أهداف البحث علماً أن اإلجابدات ستسدتخدم إلغدرال البحدث العلمدي فقدط فدال

داعي لذكر االسم.

مع وافر الشكر والثنا
الباحثا

أوال  :معلومات عامة
 -م لومات شخصية

 .1العمر ()31-21
 .2الشهادة( :

()41-31

) بكالوريوس

 .3المنصب اإلدارح الحالي:

()21-41

(

( 21فأكثر)
(

) ماجستير

) دكتوراه

 .4مدة الخدمة في المنظمة:
 .2الجنس:

ً
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 .1التزام اإلدارة ال ليا

اتفق بشدة

أتفق

محايد

ال أتفق

277

ال أتفق بشدة

ت

األسئلة
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ا ألثر أألتتابعي ملتطلبات ادارة اجلودة الشامةل والتغيري التنظميي يف حتقيق املزية التنافس ية
هناا اقتنااع ودعام مان قبال إدارة الكلياة بفلسافة إدارة الجاودة
الشاملة 8
يوجاد اهتماام مان قبال الارئيس المباشار لتقاديم الادعم واإلساناد
لمرؤسيه 8

1
2

تدعم اإلدارة العليا منتسبيها من خالل مشاركتهم في قراراتها 8

3

إن دعم والتزام اإلدارة العليا ناجم عن قناعتها بأهمية القيام
بعمليات التطوير والتحسين المستمر ألنشطتها 8
التزام اإلدارة العليا في كليتنا يعمل على تحفيز المنتسبين نحو
األفضل في العمل 8

4
5

 .2نشر ثقافة الجودة

4

اتفق
بشدة

3

أتفق

2

ال
أتفق بشدة
ال
أتفق
محايد

ت
1

األسئلة
تشعر اإلدارة العليا أن هنا أهمية كبيرة للوعي بمفهوم الجودة8
 2تقوم الكلية بتوزيا نشارات دورياة تتضامن التعرياف بمعاايير الجاودة
الشاملة8
 3أن نشر ثقافة الجودة بين الكوادر الوظيفية في الكلية ينعكس إيجابيا ً
على جودة مخرجاتها .
 4تسعى اإلدارة العليا في كليتنا باستمرار علاى نشار وتطبياق ثقافاة إدارة
الجودة الشاملة في أقسامها ووحداتها العلمية.

 .3الت ليم والتدريب
اتفق
بشدة

أتفق

محايد

1

ال أتفق

ت

ال أتفق
بشدة

األسئلة

هنا اهتمام كبير من إدارة الكلية بتدريب منتسبيها8

1
 2تقوم اإلدارة العليا في كليتنا بدعم نشاطات التدريب عن طريق إشارا
 2منتسبيها بدورات تدريبية بشكل مستمر 8
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 3ياتم تادريب المنتسابين علاى التقنياات واألجهازة والمعادات الحديثاة
 3المستخدمة في العملية التعليمية .
 4ياتم الترشاي للادورات التدريبياة علاى أساس موضاوعية لاد اإلدارة
 4العليا الراغبة في التدريب حول مهارات الجودة.

 .4التخطيط االستراتيجي
اتفق
بشدة

4

أتفق

3

محايد

2

ال
أتفق بشدة
ال
أتفق

ت
1

األسئلة
تمتلك اإلدارة العليا في كليتنا رؤية واضحة لما ستكون علية
مستقبالً ،فضال عن امتالكها ألهداف واضحة ومرنة 8
تمتلك اإلدارة العليا في كليتنا خططا إستراتيجية إلجراء
التغيرات في الكلية لتحسين النظام اإلداري.
تعرض وحدة الجودة رسالة ورؤية الجامعة من منظور الجودة
اإلدارية
تتضمن الخطط معايير واضحة تساعد المسؤول على المرونة
في اختيار البدائل8

 .5التركيز ىل الزبو (الطالب)

4

اتفق
بشدة

3

أتفق

2

ال
أتفق
بشدة
ال
أتفق
محا
يد

ت
1

األسئلة
لااد اإلدارة العليااا معرفااة كاملااة بالخاادمات التااي تقاادمها أقسااام
الكلية للطالب المستفيد8
إن الهاادف األساسااي إلدارة كليتنااا هااي اإليفاااء بمتطلبااات الطالااب
المستفيد 8
تعمل اإلدارة العليا في كلياتنا على تطوير العالقات باين منتسابيها
والطلبة8
تحار اإلدارة علاى مان الصاالحيات الكافياة للماوظفين لتلبياة
رغبات الطلبة المستفيدين.

 .6مشاركة المنتسبي
اتفق
بشدة

أتفق
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محايد

2

ال أتفق

1

ال أتفق
بشدة

ت

األسئلة
صاالحياتها لتساهيل األعماال

تعمال اإلدارة العلياا علاى تفاوي
وخدمة المراجعين.
تهتم اإلدارة العليا بالتغذية الراجعة من المنتسبين لديها من
خالل تقبل المقترحات الجيدة وتبنيها.
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ا ألثر أألتتابعي ملتطلبات ادارة اجلودة الشامةل والتغيري التنظميي يف حتقيق املزية التنافس ية
3
4

المنتسابين فاي حال المشاكالت بشاكل شاامل لتحساين

يشاار
الجودة.
تتاي اإلدارة العلياا فاي كليتناا الفرصاة للماوظفين فاي مناقشاة
المشكالت المتعلقة بسير العمل

 .7التحسي المستمر
اتفق
بشدة

4

أتفق

3

محايد

2

ال أتفق

1

ال أتفق
بشدة

ت

األسئلة
تعماال اإلدارة العليااا فااي كليتنااا علااى القيااام بااالتطوير والتحسااين
المستمر للمناهج الدراسية في ضوء تعليمات الوزارة 8
تقوم إدارة كليتنا بتحسين جودة مخرجاتها باستمرار8
تعمل إدارة كليتنا على تحديث وصايانة األجهازة المساتخدمة فاي
العملية التعليمية 8
تعمل إدارة كليتنا على إجراء دورات تدريبية في مجاالت مختلفة
لزيادة خبرات ومهارات العامين كافة8

ثانيا  :الفقرات املتعلقة بالتغيري التنظيمي

5
6
1
.

اتفق
بشدة

4

أتفق

3

محايد

2

ال أتفق

1

ال أتفق
بشدة

ت

األسئلة
تقوم اإلدارة بتغييرات جوهرية في الهيكل التنظيمي لتحسين األداء
يعمل الهيكل التنظيمي على زياادة تفاوي الصاالحيات للماوظفين
في المستويات األخر 8
تهتم اإلدارة العليا في كليتنا بمواكبة التطور التكنولاوجي خصوصاا ً
فيما يخص الوسائل التعليمية 8
البارامج التدريبياة التاي تقيمهاا الكلياة أدت إلاى التغييار فاي سالو
العاملين8
إن نمط القيادة في الكلية يحفز العاملين علاى إتقاان العمال إلحاداث
التغيير المطلوب 8
تهاتم اإلدارة العلياا فاي كليتناا باالتغيير فاي أسااليب وطار العمال
لألفضل 8
إن التااازام اإلدارة العلياااا بكليتناااا فاااي بنشااار ثقافاااة المنظماااة وثقافاااة
الجودة أد إلى التغيير في ثقافة وسلو العاملين8
أسلوب اإلدارة في الكلياة يعمال علاى تهيئاة العااملين لتقبال التغييار
ويقنعهم بالحاجة إليه 8
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ثالثا  :الفقرات المت لقة بالمزايا التنافسية
 .1الكلفة :

اتفق بشدة

4

أتفق

3

محايد

2

ال أتفق

1

ال أتفق بشدة

ت

األسئلة

تعد الكلفة المناسبة أحد األولويات األساسية إلستراتيجية
الكلية 8
تعمل إدارة الكلية على تخفي تكاليف الدراسة من اجل
تحقيق منافسة سعرية 8
هنالك سياسة واضحة إزاء كلف الدراسة المنظمة وتوجد
رقابة دورية على ذلك8
تسعى كليتنا إلى االستخدام الكفوء لطاقات الكوادر التدريسية
لديها .

 .2الجودة :
اتفق
بشدة

أتفق

4

محايد

3

ال أتفق

2

ال أتفق
بشدة

ت

1

األسئلة
طورت المنظمة عملياتها الخاصة بالجودة من خالل الدورات
التدريبية واستقطاب المهارات8
تقوم المنظمة بنشر مفاهيم الجودة بين العاملين في مختلف
أقسامها8
تسعى كليتنا على تقديم خريجين متخصصين في مجال عملهم 8
تقوم كليتنا بترسيخ مبدأ الجودة مسؤولية الجمي في أذهان كافة
العاملين8

 .3المرونة :
اتفق
بشدة

3
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أتفق

2

محايد

1

ال
أتفق بشدة
ال
أتفق

ت

األسئلة
تسعى كليتنا على مواكبة التطورات الحديثة في مجال التعليم (
من خالل استخدام الحاسوب والسبورة الذكية) 8
توسي األبنية و القاعات الدراسية وجعلها مالئمة للطلبة
والتدريسي من خالل اإلنارة والتكيف وبعدها عن الضوضاء
تسعى كليتنا على توفير الكتب والمكتبات والكافيتريات وغرف
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ا ألثر أألتتابعي ملتطلبات ادارة اجلودة الشامةل والتغيري التنظميي يف حتقيق املزية التنافس ية
4

االستراحة للطالب .
تهتم كليتنا بمواكبة التطور بإعطاء المحاضرات بطر عديدة 8

التسليم :
اتفق
بشدة

أتفق

4

محايد

3

ال أتفق

2

ال أتفق
بشدة

ت

1

األسئلة
تلتزم كليتنا بمواعيد االمتحانات والقوانين والضوابط الخاصة
بالطالب والكوادر التدريسية 8
تسعى اإلدارة العليا لكليتنا على تخريج الطالب ذات خبرة في
مجاالت تخصصهم8
تؤكد كليتنا على االلتزام الكوادر التدريسي والموظفين والطلبة
على الدوام الرسمي 8
تؤكد كليتنا على نجاح سير العملية التعليمية من خالل نتائج
الطلبة في المراحل كافة 8

 .4اإلبدا :
اتفق بشدة

4

أتفق

3

محايد

2

ال أتفق

1

ال أتفق
بشدة

ت

األسئلة
تعتمد إدارة كليتنا على انتهاج إستراتيجية التجديد واإلبداع
في المناهج التعليمية 8
تهتم إدارة كليتنا بأفكار الكوادر التدريسية وإبداعاتهم وتأخذ
بآرائهم ومقترحاتهم التي من شأنها أن تطور المنهج 8
تقوم اإلدارة العليا في كليتنا بإجراء عمليات تطوير وتعمير
لألبنية القديمة واستحداث أبنية جديدة وكذلك إضافة
مختبرات 8
استخدام وسائل تعليمية حديثة من اجل تطوير العملية
التدريسية 8
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