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   لمدراسة العاماإلطار 5 الفصل األول

 المقدمة  .0.0

 البعد زاإبر  أىمية إلى أدت األخيرة العقود خالل والسياسية جتماعيةواال ةاالقتصادي تاالتغير  إن
 الكفاءة بتحقيق الحديث اإلداري الفكر اىتمام إلى أدى مما، التنظيمية العمميات في اإلنساني
 ودعم التنظيمية الثقافة عمى والتركيز، البشرية القوى تنمية خالل من اإلدارية لممنظمات اإلنتاجية
 .المناسب اإلداري المناخ إيجاد عمى والعمل العميا القيادة

 عممية وبأنيا واحد، آن في وىدفا العمل في أسموبا باعتبارىا الشاممة الجودة إدارة إلى وينظر
 إيجاد عمى الشاممة الجودة إدارة وتركز معينة، مرحمة او مدة بانتياء تنقضي مرحمة وليست مستمرة
 وقوع منع أي الوقائي، العمل عمى تركز كما والتميز، والمساءلة الجماعية المسؤولية ثقافة

  وقوعيا بعد وحميا المشكالت بمعالجة االنشغال من بدال والخمل المشكالت

 (102،  ص 2007عابدين وخالف، )

 يطمقون المفكرين جعل الذي الحد إلى العالم دول معظم في كبير باىتمام الشاممة الجودة حظيتف
 تولد الذي الجديدة اإلدارة لنموذج األساسية الركائز إحدى باعتبارىا الجودة عصر العصر ىذا عمى

 إلى ينظر العالمي المجتمع فأصبح ;معيا التكيف ومحاولة والمحمية، الدوليةالمتغيرات  لمسايرة
 الشاممة الجودة إن القول يمكن بحيث واحدة، لعممة وجيين باعتبارىما واإلصالح الشاممة الجودة
 (2003 ،أحمد ) القادمة العقود في األمم ستواجيو الذي الحقيقي التحدي ىي

 الدول وبعض اليابان اتبعت ولقد الحديثة، اإلدارية المفاىيم من الشاممة الجودة إدارة مدخل ويعتبر
 منذ وذلك الشاممة، الجودة ولتحسين اإلنتاجية مشكالتيا لحل الشاممة الجودة إدارة نظام المتقدمة
 مؤسسات كافة أصبحت لذلك جدارتو األسموب ىذا أثبت ولقد العشرين القرن من الثاني النصف
 الجودة، وتحسين بإنتاجية االرتقاء إلى تكون ما أحوج التعميمية المؤسسات فييا بما اليوم العالم

 األساليب تحديث في التفكير إلى يدعونا الذي األمر والتغيرات التحديات صور مختمف لمواجية
 .( 2004)عميمات، سواء حد عمى والخدمية اإلنتاجية مؤسساتنا بيا تأخذ التي اإلدارية

 بد ال ياً معم واقًعا أصبح بل يا فكر ًفار ت يعد لم ةمالشام الجودة معايير تحقيق أن الواضح من باتو 
 مةمك وتسمع إال الوقت من دقيقة تمضي تكاد ال واآلن األعمال منشآت مختمف في وتطبيق من

من  النوع ىذا بدأ وقد، (2012، رضوان)نداءات من شعارات وأىداف و  األداء وحسن الجودة
 التي العامة الخدمات جودة إلى لتصل النظرة امتدت ما سرعان لكن األعمال، مجال في اإلدارة 
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 من حكومية، جيات أم خاصة، مؤسسات الخدمات تمك بأداء قامت سواء والمستفيد، تقدم لممواطن
 بل ونجاحيا؛ المؤسسة تقدم أجل من ضرورياً  شيئاً  أصبح قد الشاممة بالجودة أن االىتمام منطمق
فتمثل الجودة . التنافسية بالصبغة مصبوغة المؤسسة تصبح بحيث األخرى عن المؤسسات لتميزىا

محددًا لسموك فئة من المستيمكين ، لذا أصبح لزامًا عمى مؤسسات األعمال أن تقدم سمعًا و 
 . (2، ص  2016،  كحيل)خدمات ذات جودة عالية تكسبيا قدرة تنافسية في األسواق 

 عمى عممية العموم ل تأثيراتتداخ في والتعقيدات لمتجارة الدولية، الحالية العالمية السمات ظل وفي
المحمية  بالمنافسة المتسم الوضع ىذا ظل وفي التغيرات المستمرة ، مواجية في القرارات اتخاذ

أجل  من فعالة وسيمة المؤسسات اعتبرتيا التي الشاممة الجودة إدارة إلى األنظار توجيت والعالمية،
 تعبر كجسر واستخداميا جودة، أعمى لتحقيق فييا؛ العمل وأسموب فمسفة في جذرية تغيرات إحداث

 ذلك يعني زبون، أو عميل ألي خسارة فأي عمييم، والمحافظة عمالئيا رضا إلى عميو لموصول
 (2، ص  2008لمخطر )قنديل ،  بقائيا وتعرض مستقبل المؤسسة، تأثر

بيا أكثر ، فإنيا بحاجة مستمرة الي  االرتقاءولكي تتمكن أي مؤسسة من تحسين جودة خدماتيا أو 
تطوير معداتيا ، و أدوات تقديم تمك الخدمات مثل تطوير التقنيات التكنولوجية ، و إلى ما توصمت 

ا البشري ن و الذي اليو المعرفة البشرية من رقي ، لكن يجب أن يسبق ذلك كمو تطوير مواردى
يعتبر تقييم أدائو النواة األولى لمعرفة نقاط قوتو  ضعفو ، و احتياجات من تدريب و تطوير و سبل 

 (18، ص  2014،  جودةالتعامل مع تمك المواقف بغية تحسين جودة الخدمة التي ينتجيا )

 االىتمام فإن ، المستقمة الفمسطينية الدولة بناء في أساسًيا ركًنا المحمية الييئات تعتبر فمسطين وفي
 عمى اعتماًدا الفمسطينية األراضي في ونشيطة خالقة فاعمة ىيئات وخمق المحمي الحكم بييئات
وفي ىذا البحث يسمط الباحث الضوء عمى إدارة الجودة الشاممة ، والعمل  اإلدارة في الالمركزية مبدأ

في المحافظات الجنوبية و إلى  ةالمحمي الفمسطيني ومدى تثيرىا عمى الخدمة المقدمة بوزارة الحكم
أي مستوى وصل التطبيق ، وما مستوى مساىمتيا في تحقيق الخدمة المقدمة ، و ما الفوائد 

 المرجوة من تطبيق إدارة الجودة الشاممة . 
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 الدراسة االستطالعية  .0.7

وزارة الحكم لدى تطبيق إدارة الجودة الشاممة  واقعدراسة استطالعية حول بإجراء الباحث قام 
 ( استبانة15، حيث وزع الباحث )و أثرىا عمى الخدمات المقدمة  المحافظات الجنوبية -المحمي 

لدراسة و  رئيس شعبة ( –رئيس قسم  –عمى عينة من أصحاب المناصب اإلشرافية )مدير 
، وتم استرداد جميع الفمسطينية  المحميالحكم وزارة استكشاف واقع إدارة الجودة الشاممة لدى 

 م.2017سبتمبر لمعام  25حتى  23االستبانات، خالل الفترة ما بين 

 ( فقرة لبيان إدارة الجودة الشاممة و كانت النتائج كالتالي : 16تكونت االستبانة من )

 و االجابات عمييا ( يوضح فقرات االستبانة لمدراسة االستطالعية0جدول رقم )

غير  محايد أوافق فقرات االستبانة #
 موافق

مجموع 
 التكرارات

النسبة 
 المئوي

ترتيب 
 الفقرات

1 
تركز الوزارة عمى أن الجودة تتحدد عن طريق تمبية 

 حاجات و توقعات الجميور
6 6 3 33 73.3% 2 

2 
بتوفير التمويل المالي الالزم إلجراء تقوم الوزارة 

 البحوث العممية 
2 5 8 24 53.3% 16 

3 
تدعم االدارة العميا كافة الجيود المؤدية الى تحقيق 

 الجودة الشاممة 
4 5 6 28 62.2% 8 

4 
تعمل االدارة العميا عمى توفير كافة الموارد الالزمة 

 لمتطوير المستمر في أنظمتيا
2 7 6 26 57.8% 12 

5 
داخمي يشارك في وضع  زبونيعتبر الموظف 

 لموزارة  السياسات و االستراتيجيات
2 8 5 27 60.0% 10 

 3 %71.1 32 3 7 5 يتم اختيار موظفو الوزارة وفق قواعد مينية خاصة 6

7 
اممة جنبا الى جنب مع التطوير شتسير ادارة الجودة ال

 الوزاري
2 6 7 25 55.6% 14 

8 
تسعى الوزارة الي تحمل مسئولياتيا اتجاه المجتمع من 

 المستمر لمخدمات المقدمة  خالل التحسين و التطوير
4 7 4 30 66.7% 6 

9 
تشجع الوزارة العاممين عمى ادخال تحسينات مستمرة 

 عمى أدائيم 
3 4 8 25 55.6% 14 

 12 %57.8 26 7 5 3يعتبر المسئولون مشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات  10
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 و حل المشكالت تطويرا إلمكانات الموظفين  

11 
احساس الموظفين باألمان الوظيفي يجعمو مشارك في 

 اتخاذ القرارات و حل المشكالت .
4 4 7 27 60.0% 10 

12 
يجري تقييم رؤساء أقسام الوزارة من قبل الموظفين ، 

 و اتخاذ القرارات بحقيم  
4 6 5 29 64.4% 7 

 4 %68.9 31 4 6 5  وتمتزم بياتقوم الوزارة بوضع الخطط االستراتيجية  13

14 
الموارد المختمفة من تكنولوجيا و نظم معمومات يتم 

 تخصصيا لتحقيق األىداف 
6 4 5 31 68.9% 4 

15 
تعتمد الوزارة عمى التغذية الراجعة في تعديل سياسات 

 و استراتيجيات العمل 
3 7 5 28 62.2% 8 

 1 %77.8 35 1 8 6 تقدم الوزارة خدمات متميزة لممراجعين  16

  %63.5 457 84 95 61 مجموع الفقرات 

 

واقع تطبيق إدارة الجودة الشاممة من خالل عينة ( اتضح أن 1ومن خالل الجدول السابق )
شمل مجتمع الدراسة العاممين بوزارة الحكم حيث ، متوسطةالدراسة االستطالعية كانت بدرجة 

، % 63.5المحافظات الجنوبية، و بمغت النسبة المئوية لواقع تطبيق الجودة الشاممة  –المحمي 
تقوم الوزارة بتوفير التمويل المالي الالزم التي تنص عمى )( و 2أضعف الفقرات كانت الفقرة )تبين أن و 

ص التى تن( و 16أقوى الفقرات كانت الفقرة )أن % ، و 53.3( بوزن نسبي إلجراء البحوث العممية
 %.77.8( بوزن نسبي تقدم الوزارة خدمات متميزة لممراجعينعمى )

بعض ضعف في أن ىناك تبين  من الدراسة االستطالعيةعطفًا عمى نتائج الجدول السابق و 
% و 55.6( بوزن نسبي اممة جنبا الى جنب مع التطوير الوزاريشتسير ادارة الجودة الالفقرات مثل )

( بوزن نسبي توفير كافة الموارد الالزمة لمتطوير المستمر في أنظمتياتعمل االدارة العميا عمى )
تركز الوزارة عمى أن الجودة تتحدد عن طريق تمبية حاجات مثل )لوجود نقاط القوة  باإلضافة، 57.8%

( بوزن يتم اختيار موظفو الوزارة وفق قواعد مينية خاصة%، )73.3( بوزن نسبي و توقعات الجميور
و أثرىا عمى  تطبيق إدارة الجودة الشاممة واقعبيدف دراسة لتي يمكن استثمارىا ا% 71.1نسبي 

واقع ، وىذا ما دفع الباحث لصياغة مشكمة الدراسة و تحديدىا بيدف الوصول  الخدمة المقدمة
 . المحافظات الجنوبية و أثرىا عمى الخدمة المقدمة –تطبيق إدارة الجودة الشاممو 
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  وتساؤالتيامشكمة الدراسة  .0.4

وزارة رائدة تعمل عمى بناء قدرات الييئات المحمية وتنمية الفمسطينية الحكم المحمي تعتبر وزارة 
أو من خالل ، رشيدمواردىا لتصبح أكثر قدرة عمى تحقيق رفاىية مواطنييا في اطار حكم محمي 

 خدماتية سواء كانت خاصة أو غير حكومية إشرافيا عمى مراكز و مؤسسات 

 (2017، الحكم المحمي الفمسطينية  وزارة موقع) 

تعد وزارة الحكم المحمي الفمسطينية من أىم المنظمات الخدمية العامة في المجتمعات و التي و 
كما  الخدمات و المساىمة في تنمية و تطوي و رقي المجتمع،  عب دورًا كبيرًا و ىامًا في تقديمتم

أن العاممين في وزارة الحكم المحمي يعتبروا من أىم أصول المؤسسة نظرًا لدورىم الفاعل و 
لخمق بيئة تنظيمية مناسبة مساىمتيم في تحقيق أىداف المؤسسة بكفاءة و فعالية و النيوض بيا 

ل العاممين، دارة الجودة الشاممة من قبوتساىم في إتحقيق أىدافيا، و  ةتضمن ليا البقاء واالستمراري
مسطينية التي الف الحكم المحميبرامج إدارية منظمة لمعاممين في وزارة سياسات و ويتطمب منيا وضع 
 حيويًا في بناء المجتمع المحمي.تمعب دورًا ميمًا و 

في المنظمات الحكومية و تناولت إدارة الجودة الشاممة  ومن واقع الدراسات المحمية السابقة التي
ومستوى مساىمتيا في ( عن إدارة الجودة الشاممة 2016غير الحكومية كدراسة )عبد الجواد، 
 إدارة مبادئ تطبيق مدى( عن 2016) أبو طعيمة، دراسة ، و تحقيق إدارة المعرفة بالخدمات الطبية

عن  (2014ىا، ودراسة )المعمر، تعزيز  وُسُبلالفمسطينية  الحكومية المستشفيات في الشاممة الجودة
 عالقة إدارة الجودة الشاممة بأداء الموظفين في الخدمات الفمسطينية بقطاع غزة.

، مما دفع المؤسسات الخدماتية كوزارة الحكم المحمي ىمية الجودة الشاممة في أداء من أوانطالقًا 
ضافة الي ذلك وجود العديد من الدراسات التي تؤكد وجود مشك مة الباحث لمدراسة في ىذا المجال وا 

( 2016)عبد الجواد، كما في دراسة في إدارة الجودة الشاممة في المنظمات الحكومية و الخاصة، 
( حيث أن  2014حيث كان مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاممة ضعيف جدًا، ودراسة )أبو معيمق،
الدراسة ومن خالل معايير إدارة الجودة الشاممة في مراكز التدريب الميني كان بدرجة متوسطة، 

الحكم وجود ضعف في إدارة الجودة الشاممة داخل وزارة أتضح االستطالعية التي أجراىا الباحث 
وجود بعض نقاط القوة التي يمكن كما أتضح المحافظات الجنوبية محل الدراسة ،  – المحمي

ات المحافظ – الحكم المحمياستثمارىا بيدف تدعيم و تحسين إدارة الجودة الشاممة في وزارة 
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الجنوبية ، ىذا ما دفع الباحث الى صياغة مشكمة الدراسة و تحديدىا بيدف الوصول لحمول ليا 
 عبر تحميل العقبات المعيقة لطريق إدارة الجودة الشاممة . 

، عبد الجواددراسة )( ، و 2017) فالق ، و أخرين ، دراسة ك العديد من الدراسات و اعتبرت
 (Wanderi,2015دراسة  )، و (2014، قدور)و دراسة  (2015ودراسة )سالم وآخرين،  (،2016

يساىم بدرجة فعالة  إلى أن تطبيق إدارة الجودة الشاممة (Salajegheh et al,2013و دراسة )
 في تحسين و تطوير المؤسسات الحكومية و غير الحكومية و المؤسسات الربحية .

عن القطاع  المسئولين( ضرورة اقتناع 2017) بودية ، كما أوصت بعض الدراسات كدراسة 
دارة الجودة في المؤسسات الصحي العمومي بأىمية إدارة الجودة الشاممة كخيار استراتيجي في إ

( أوصت بزيادة اىتمام القيادة العميا في وزارة الصحة 2017و دراسة )فالق ، و آخرين ،  ،الصحية
لممستشفيات بقضية التحسين و التطوير المستمر لجودة الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفيات 

يجب عمى مديري الجودة و اإلدارة  (Wanderi,2015)أوصت تواكب التغيرات و التطورات،  و 
ر نظم اتصاالت مالئمة و فعالة ومرنة تسمح التدفق الحر لممعمومات عمى جميع العميا تطوي

المستويات في المنظمة ، كذلك إجراء المزيد من الدراسات الستكشاف العالقة بين ىذه العوامل و 
 .األداء التنظيمي و رضا العمالء و غيرىا من المغيرات

ع إدارة الجودة الشاممة و أثرىا عمى وزارة الحكم واقو عميو تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف عمى 
 الجنوبية .المحافظات  – المحمي 

 التساؤل الرئيس ليذه الدراسة5 يبرزومن ىنا 

المحافظات الجنوبية و أثرىا  –واقع تطبيق إدارة الجودة الشاممة لدى وزارة الحكم المحمي ما 
 ؟ عمى الخدمة المقدمة

  و يتفرع عنو األسئمة اآلتية 5

 المحافظات الجنوبية ؟ – وزارة الحكم المحميفي  واقع تطبيق إدارة الجودة الشاممةما  .1
 المحافظات الجنوبية ؟  -جودة الخدمة المقدمة في وزارة الحكم المحمي ما  .2
( بين إدارة الجودة الشاممة α≤0.0.مستوى داللة ) عندىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .3

 المحافظات الجنوبية ؟ -و الخدمة المقدمة في وزارة الحكم المحمي 
(  إلدارة الجودة الشاممة عمى α≤0.0.مستوى داللة ) عندىل يوجد أثر ذو داللة إحصائية  .4

 المحافظات الجنوبية ؟ -الخدمة المقدمة في وزارة الحكم المحمي 
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( في استجابات أفراد العينة α≤0.0.ائية عند مستوى داللة )ىل توجد فروق ذات داللة احص .5
المحافظات الجنوبية تعزى لممتغيرات  – الحكم المحميحول إدارة الجودة الشاممة في وزارة 

 الديمغرافية ؟
( في استجابات أفراد العينة α≤0.0.ىل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) .6

 المحافظات الجنوبية تعزى لممتغيرات الديمغرافية ؟ –وزارة الحكم المحمي  حول الخدمة المقدمة  في
 

 فرضيات الدراسة  .0.3

( بين α≤0.0.مستوى داللة ) وجد عالقة ذات داللة إحصائية عندتالفرضية الرئيسية األولى5 
 المحافظات الجنوبية. -إدارة الجودة الشاممة و الخدمة المقدمة في وزارة الحكم المحمي 

(  إلدارة α≤0.0.مستوى داللة ) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عندالفرضية الرئيسية الثانية5 
 المحافظات الجنوبية ؟ -الجودة الشاممة عمى الخدمة المقدمة في وزارة الحكم المحمي 

( في α≤0.0.توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )الفرضية الرئيسية الثالثة5 
المحافظات الجنوبية  –استجابات أفراد العينة حول إدارة الجودة الشاممة في وزارة الحكم المحمي 

 تعزى لممتغيرات الديمغرافية.

( في α≤0.0.توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )الفرضية الرئيسية الرابعة5 
المحافظات الجنوبية تعزى  –وزارة الحكم المحمي  استجابات أفراد العينة حول الخدمة المقدمة  في

 لممتغيرات الديمغرافية.

 الدراسة  أىداف .0.1

في ضوء مشكمة الدراسة و قمة الدراسات التي تربط بين إدارة الجودة و الخدمة المقدمة فإن ىذه 
 الدراسة تسعى الى تحقيق األىداف التالية 5 

 المحافظات الجنوبية. – وزارة الحكم المحميفي  واقع تطبيق إدارة الجودة الشاممة التعرف الى .أ 
  المحافظات الجنوبية. -مستوى جودة الخدمة المقدمة في وزارة الحكم المحمي  التعرف الى .ب 
 -العالقة بين إدارة الجودة الشاممة و الخدمة المقدمة في وزارة الحكم المحمي  التعرف الى .ج 

 المحافظات الجنوبية.
 -لجودة الشاممة عمى الخدمة المقدمة في وزارة الحكم المحمي أثر اإلدارة ا التعرف الى .د 

 المحافظات الجنوبية.
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الفروق في استجابات أفراد العينة حول إدارة الجودة الشاممة في وزارة الحكم  التعرف الى .ه 
 المحافظات الجنوبية تعزى لممتغيرات الديمغرافية. –المحمي 

 –نة حول الخدمة المقدمة  في وزارة الحكم المحمي الفروق في استجابات أفراد العي التعرف الى .و 
 المحافظات الجنوبية تعزى لممتغيرات الديمغرافية.

 
 الدراسة  أىمية .0.1

تتجمي أىمية الدراسة في تناولو لموضوع يتسم بحداثة الجمع بين متغيرين  ) إدارة الجودة الشاممة و 
 الخدمة المقدمة ( مجتمعين في وزارة الحكم المحمي 

 ضوء ما تقدم يمكننا تحديد أىمية الدراسة فيما يمي5في 

 األىمية العممية5 .أ 
إلقاء الضوء عمى مفيومي إدارة الجودة الشاممة ، والخدمة المقدمة كمدخمين خدميين لممؤسسات  .أ 

 الحكومية و غير الحكومية ليمكناىا من الوصول الي الجودة و التميز .
االستفادة من إدارة الجودة الشاممة كمدخل ميم في تحقيق جودة الخدمة المقدمة لوزارة الحكم  .ب 

 المحمي .
من الجوانب المعرفية و العممية لمقيام دراسات أخرى تعتمد عمي  ستوفر الدراسة لمباحث عدداً  .ج 

ارة الحكم اسموب تطبيق مفيوم إدارة الجودة الشاممة و الخدمة المقدمة عمى جميع مستويات وز 
 المحمي في فمسطين .

 
 ية5العمماألىمية  .ب 
المسئولين عن دوائر الجودة في المؤسسات الحكومية و غير الحكومية و  ةالدراستفيد ىذه  .أ 

 العاممين فييا في التعرف الي واقع تطبيق إدارة الجودة الشاممة و أثرىا عمى الخدمة المقدمة .
لفت انتباه أنظار القائمين عمى صناعة القرار في وزارة الحكم المحمي بتأثير إدارة الجودة  .ب 

 الشاممة عمى الخدمة المقدمة .
الوزارة تقوم بتقديم خدمات أن  ، حيث  الحكم المحميتشكل ىذه الدراسة اإلطار المعرفي بوزارة  .ج 

لممواطنين تعطي األىمية لمدراسة من قبل الباحثين ، و من خالل ىذه الدراسة ميمة ، و ممموسة 
سبل التغمب تواجييا الوزارة و المعيقات التي أىم يمكن أن تكون نتائجيا ذات أىمية لمتعرف عمى 

 عمييا .
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الخروج ببعض المقترحات التي من شأنيا أن تعمل عمى تحسين الخدمة التي يقدميا الموظفين  .د 
 زارة بالمحافظات الجنوبية ألفراد المجتمع .في الو 

 
 متغيرات الدراسة .0.2

 )إدارة الجودة الشاممة( المستقلالمتغير  . أ
  التركيز عمى الجميور 
 دعم اإلدارة العميا 
 مشاركة و تمكين العاممين 
 التحسين الشامل و المستمر 
 اتخاذ القرار بناء عمى المعمومات 
 السياسات و االستراتيجيات 
 المتغير التابع ) الخدمة المقدمة ( . ب
  االعتمادية 
  االستجابة 
  االشياء الممموسة 
 الثقة 
 التعاطف 
 الديموغرافيةالمتغيرات  .0

 (الوظيفي ، سنوات الخبرة المسمىالجنس ، العمر ، الحالة االجتماعية ، المؤىل العممي ، )
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 التالي يوضح العالقة بين متغيرات الدراسة المختمفة " و الشكل

(5 العالقة بين متغيرات الدراسة ، جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات 0شكل رقم )
 السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المتغيرات الديموغرافية

الجنس ، العمر ، الحالة االجتماعية ، المؤىل )
 العممي ، المسمي الوظيفي ، سنوات الخبرة(

 المتغير المستقل

 التركيز عمى الجميور 
دعم اإلدارة العميا 
مشاركة و تمكين العاممين 
 التحسين الشامل و

 المستمر
 اتخاذ القرار بناء عمى

 المعمومات
السياسات و االستراتيجيات 

 

 المتغير التابع

 االعتمادية 
 االستجابة 
 االشياء الممموسة 
الثقة 
التعاطف 
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 حدود الدراسة 5 .0.3
سيتم تطبيق الدراسة عمى وزارة الحكم المحمي في حدود المحافظات  الحدود المكانية 5 .أ 

 الجنوبية .
سيتم تطبيق الدراية عمى وزارة الحكم المحمي في حدود المحافظات الجنوبية 5  الزمنيةالحدود  .ب 

 (.2018 - 2017خالل العام )
المحافظات  –سيتم تطبيق الدراسة عمى جميع العاممين بوزارة الحكم المحمي الحدود البشرية 5  .ج 

 الجنوبية .
 .ة واقع تطبيق ادارة الجودة الشاممة و أثرىا في الخدمة المقدمالحدود الموضوعية 5  .د 

 
 الدراسة  مصطمحات .0.4

 

 إدارة الجودة الشاممة5 .أ 

أداء العمل الصحيح و بشكل صحيح من المرة األولى مع  عرفيا معيد الجودة األمريكي بأنيا 5
 (.2007االعتماد عمى تقسيم الزبائن لمعرفة مدى تحسين األداء )السامرائي، 

فمسفة إدارية تشمل كافة معيد المقاييس البريطاني إدارة الجودة الشاممة بأنيا 5  ياعرفو 
من خالليا يتم تحقيق احتياجات العميل و توقعاتيم والمجتمع، تحقيق  النشاطات المنظمة التى

أىداف المؤسسة كذلك، بأكفأ الطرق و أقميا تكمفة، عن طريق االستخدام األمثل لطاقات جميع 
 ( .23، 2004بدافع مستمر لمتطوير )جودة، العاممين 

كفريق  لمعمل الجيد استراتيجية تضافر قتحق التي الطريقة ىي بأنيا5 2002) العاني،( وعرفيا
وأن  الفصل، الحكم باالستمرار ىو الزبون رضا وأن باستمرار الجودة مستوي رفع اجل من واحد
لوظائفيم  فييا العاممين بتفيم مرىون فاعمة بصفة المنظمة قبل من إدارة الجودة نظام تنفيذ

 تطبيقيا. ومجاالت

فمسفة و جيد إداري في طريقة التفكير و العمل ،  يًا بأنيا 5أما الباحث يعرف إدارة الجودة إجرائ
لتحسين و تحقيق رضا الزبون من خالل مدى تفيم العاممين لمتطمبات الزبائن ، بأكفأ الطرق و أقل 

 التكاليف .



13 
 

 

 5الخدمة المقدمة .ب 
 5 بأنيا تفاعل غير ممموس بين الناس وال يمكن امتالكيا أو  يعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا

مسكيا أو الوقوف عمييا. وتشمل بعض الخدمات قص الشعر، مشاىدة مباراة كرة قدم أو وضع 
 ايميل ، ىي االتصاالت؟ االتصاالت ىي خدمة )اتصال( تقدم منتح )ىاتف، البنك. ماالنقود في 

جياز فاكس( وكذلك خدمات إضافية كتركيب الخطوط، العناية بالزبائن، الصيانة. ويرغب الكثير 
من الناس بإمكانية استخدام جياز الياتف أو الفاكس من اجل تطوير عالقاتيم مع األصدقاء أو 

 القيام بأعمال مشتركة
 
 5لمحمي االحكم  .ج 

تعني العبارات اإلنجميزية السابقة أن الحكومة المحمية  : لحكومة المحمية حسب قاموس وبسترا
ىي الحكومة المحددة لمنطقة محمية معينة أو مؤلفة مقسمة كجزء من الوحدة السياسية الرئيسية 
 كاألمة أو الدولة . وكذلك ىي ىيئة من األشخاص منصبة أو مؤلفة دستوريا ) شرعيا ( كحكومة .

(local government , Merriam Webster’s Collegiate Dictionary,1994) 

أن الحكومة المحمية ىي الحكومة :  وكذلك تعني الحكومة المحمية حسب قاموس أكسفورد
المنصبة أو المؤلفة من مجموعة من األشخاص لمكان معين انتخبت من السكان المحميين . وفي 

بريطانيا جماعة الرسميين المنتخبين الذين يتولون مسؤولية الحكومة المحمية يطمق عمييم المجمس . 
الء الرسميون ينفذون القرارات التي اتخذىا وتتألف السمطة المحمية من الرسميين الذين يدفعون . وىؤ 

  (Local Government , Oxford Word power , 1999, p. 444) . المجمس

أية منظمة ليا سكان يقيمون في  " 5مفكر آخر ىو جورج بمير ، الحكومة المحمية بأنيا ياعرفو 
شخصية قانونية مستقمة منطقة جغرافية معينة مع تنظيم مسموح بو وىيئة حاكمة باإلضافة إلى 

وسمطة تقدم خدمات عامة أو حكومة معينة مع درجة كبيرة من االستقالل بما في ذلك سمطة 
 . " قانونية وفعمية لجبي جزء عمى األقل من إيراداتيا

(George S. Blair , Government At the Grass ,1977 , p . 14) 
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 منيجية الدراسة  .0.01

  الدراسة5 منيج .أ 

 المنيج عمى الباحث اعتمد فقد تحقيقيا، إلى تسعى التي واألىداف الدراسة طبيعة عمى بناءً 
 دراسة عمى يعتمد حيث ، الدراسة مشكمة لمعالجة األساليب أنسب باعتباره التحميمي الوصفي
 الكيفي فالتعبير ونوعًا، كماً  عنيا ويعبر دقيقًا، وصفاً  بوصفيا وييتم الواقع، في ىي كما الظاىرة
 ويوضح رقمياً  وصفاً  فيعطي الكمي التعبير أما وخصائصيا، سماتيا ويوضح الظاىرة لنا يصف
 بالظاىرة المتعمقة المعمومات جمع عند المنيج ىذا يتوقف ال كما حجميا، أو الظاىرة ىذه مقدار
 حيث والتفسير، والربط التحميل إلى يتعداه بل المختمفة، وعالقتيا مظاىرىا استقصاء أجل من

 أو لمظاىرة القائم الوضع تفسير تتناول البحث في طريقة" بأنو التحميمي الوصفي األسموب ُيعرف
 وصف إلى االنتياء بيدف بينيا العالقات وتوصيف وأبعادىا ظروفيا تحديد خالل من المشكمة
 متكامل لمظاىرة أو مشكمة محل الدراسة  دقيق وعممي عممي

 الدراسة مجتمع  .ب 

خالل ، الجنوبيةالمحافظات  –العاممين في وزارة الحكم المحمي يتكون مجتمع الدراسة من الموظفين 
وفقًا لممعمومات التي تم  ( موظف وموظفة141 البالغ عددىم )، و 2018/ 2017الفصل الدراسي 

وسيتم استخدام أسموب العينة الحصر الشامل  الشئون اإلدارية ا من وزارة الحكم المحمي دائرة توفيرى
 . في إتمام ىذه الدراسة 
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 الدراسة  ىيكل .0.00

 الفصل األول 5 اإلطار العام لمدراسة 

المقدمة، الدراسة االستطالعية، مشكمة الدراسة، وفرضيات الدراسة،  وأىداف الدراسة، وأىمية 
 الدراسات السابقة ، المراجع ، ، ىيكل الدراسة، مصطمحات الدراسةالدراسة، و 

 الفصل الثاني 5 اإلطار النظري لمدراسة  

 إدارة الجودة الشاممة .المبحث األول : 
  الخدمة المقدمةالمبحث الثاني : 
  وزارة الحكم المحمي المبحث الثالث : 

 
 الفصل الثالث 5 الدراسات السابقة 5

و موضوع إدارة الجودة الشاممة ل التي تعرضت ةىذا الفصل سيتناول الدراسات العربية و األجنبي
 . الخدمة المقدمة 

 الفصل الرابع 5 منيجية الدراسة 5 

منيجية الدراسة، و مصادر المعمومات، و أداة الدراسة، ومجتمع الدراسة، و سيتناول ىذا الفصل 
 . ، و المعالجات اإلحصائيةلالستبانةعينة الدراسة، و الصدق و الثبات 

 مس 5 الفصل الخا

سينظر الباحث الي النتائج التي  وو اختبار فرضيات الدراسة  تتحميل البياناوفي ىذا الفصل سيتم 
يات في ضوء ما خمص اليو من نتائج التوص العمل عمى صياغة، ب تحميل البياناتخمص إلييا عق

 و سيختتم الباحث دراساتو بالمصادر و المراجع و المالحق التي سيعتمد عمييا في إجراء دراستو .
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 الدراسات السابقة  .0.07

قصد في مجال لدراسة عبر أدبيات اإلدارة المختمفة ، و ذلك ب بحثولطرح ما تم سعى الباحث 
، و دراسة التشابو و االختالف في النتائج و األدوات ، و كذلك االستفادة مما قدمو الباحثون

االستفادة من ىذه الدراسات في تطوير بحثًا بيدف الوصول إلى أدق النتائج الممكنة ، و تم ذلك 
اكتشاف الفجوات المعرفية لمدراسات سابقة مما نال اىتمام الباحثين السابقين و التركيز  من  خالل 

لم تخص باالىتمام الكافي و التعمم أيضا من خبرة اآلخرين لالستفادة منيا . تم عمى الجوانب التي 
 :  ا عمى ثالث محاوريتوزيع

  الدراسات المحمية ) الفمسطينية(المحور األول 5 

  العربية المحور الثاني 5 الدراسات 

 األجنبية المحور الثالث 5 الدراسات 

 التعميق عمى الدراسات السابقة 
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 5 الدراسات المحمية )الفمسطينية(5المحور االول 

بعنوان 5 إدارة الجودة الشاممة و مستوى مساىمتيا في  (7101، دراسة )عبد الجواد .0
 تحقيق إدارة المعرفة بالخدمات الطبية العسكرية 

في تحقيق إدارة  مساىمتياىذه الدراسة إلى التعرف عمى إدارة الجودة الشاممة و مستوى  ىدفت
 المعرفة بالخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.

أسموب المنيج الوصفي التحميمي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع  اعتمدت الدراسة
قسم حتى مدير  ) رئيس اإلشرافيةالبيانات، حيث تكون مجتمع الدراسة من العاممين في الوظائف 

( موظفًا في جياز الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة ،  و تم 156عام( ، و البالغ عددىم )
 استخدام العديد من األساليب اإلحصائية لموصول الي النتائج.

الي مجموعو من النتائج كان من أىميا توجد عالقة معنوية ذات داللة احصائية  توصمت الدراسة 
رة الجودة الشاممة و إدارة المعرفة ، و ايضًا ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين بين مكونات إدا

إدارة الجودة الشاممة و ادارة المعرفة تعزى لمتغير العمل و المؤىل العممي و الخبرة و الجنس ، 
 وبينما توجد فروق ذات داللة احصائية تبعًا لمتغير المينة لصالح الكادر اإلداري .

أن يجب تعزيز العمل بمبادئ الجودة الشاممة بجياز  صيات التي توصمت إلييا الدراسةأىم التو  
الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة من خالل العمل عمى تفعيل عمل وحدة الجودة بالجياز من 

 خالل امدادىا بالكوادر المؤىل و امدادىا بمقومات عمميا.

 في الشاممة الجودة إدارة مبادئ بيقمدى تطبعنوان5   (7101دراسة ) أبو طعيمة،  .7
 تعزيزىا وُسُبل الفمسطينية المستشفيات الحكومية

ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية  ىدفت
 .الفمسطينية وما سبل تعزيزىا 

أسموب المنيج الوصفي التحميمي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع  اعتمدت الدراسة
البيانات، حيث تكون مجتمع الدراسة من شاغمي الوظائف اإلشرافية في المستشفيات الحكومية ، و 

(، حيث تم اختيار العينة بطريقة المسح الشامل في الجانب التطبيقي من 403البالغ عددىم )
 .تخدام العديد من األساليب اإلحصائية لموصول الي النتائج الدراسة ، و تم اس
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الي مجموعو من النتائج كان من أىميا مستوي تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة  توصمت الدراسة
%(، و بدرجة )كبيرة( ، وأيضا وجود فروق ذات 70.086من وجية شاغمي الوظائف االشرافية )

درجات تقدير المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة  تداللة إحصائية بين متوسطا
عان ، عدد سنوات الخدمة لصالح مجموعة )أقل  40الشاممة تعزى لمتغير العمر لصالح أقل من 

سنوات (، المسمى الوظيفي لصالح الذين  10أقل من  – 5سنوات (، ومجموعة ) من  5من 
 لعمل .امسماىم الوظيفي مدير / مدير دائرة ، مكان 

أنو يجب العمل عمى تعميق و زيادة الوعى بمبادئ إدارة  أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة
 الجودة الشاممة و سبل تعزيزىا في المؤسسات الحكومية . 

الجودة  بإدارةدرجة الفاعمية التنظيمية و عالقتيا  5بعنوان (7103فرىودة، دراسة ) .4
 الة الغوث في محافظات غزة .كالشاممة بمدارس و 

ىذه الدراسة إلى التعرف عمى درجة الفاعمية و درجة ممارسة إدارة الجودة الشاممة بمدراس  ىدفت
وكالة الغوث في محافظات غزة من وجية نظر المعممين ، و التعرف إلى العالقة بين الفاعمية 

 .وث في محافظات غزة التنظيمية وعالقتيا بإدارة الجودة الشاممة بمدراس وكالة الغ

أسموب المنيج الوصفي التحميمي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع  اعتمدت الدراسة
البيانات، حيث تكون مجتمع الدراسة من معممي مدارس وكمة الغوث في حافظات غزة لمفصل 

ت عينة ( معممًا و معممة ، و أخذ7705(، و البالغ عددىم )2014 - 2013الدراسي الثاني )
 .( معمم و معممة وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية لموصول الي النتائج 700بواقع )

الي مجموعو من النتائج كان من أىميا بمغت درجة الفاعمية التنظيمية بمدراس  توصمت الدراسة
دارة %(، بينما درجة ممارسة إ76.31وكالة الغوث في محافظات غزة من وجية نظر المعممين )

قوية ذات داللة احصائية بين درجة  طرديو%(،و أيضًا توجد عالقة 75.59الجودة الشاممة بمغت )
 .الفاعمية التنظيمية و درجة إدارة الجودة الشاممة 

عقد دورات تدريبية مستمرة لمديري المداري لتعزيز  أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة
كفاءاتيم الفنية و إلدارية، و استخدام االدارة االستراتيجية في رسم السياسة العامة لممدرسة، كبناء 

 الخطط التي تحدد االتجاه العام لممؤسسة .
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في عالقة إدارة الجودة الشاممة بأداء الموظفين بعنوان5  (7103، المعمردراسة ) .3
 قطاع غزة . –الجامعات الفمسطينية 

 نىذه الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين إدارة الجودة الشاممة و األداء الوظيفي لإلداريي ىدفت
 . العاممين في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة

أسموب المنيج الوصفي التحميمي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع  اعتمدت الدراسة
البيانات، وكذلك مجاالت محور الجودة الشاممة مكونة من : ) القيادة و الرؤية السميمة، المشاركة 
و المبادة من قبل العاممين، تطبيق مفيوم النظام، عمميات التحسين المستمر(، حيث تكون مجتمع 

 ةالفمسطينيبمناصب إدارية في كل من الجامعات  ناألكاديمييو  اإلداريينالموظفين  الدراسة من
الثالث ) جامعة األزىر، الجامعة اإلسالمية، جامعة األقصى(، وتم استخدام العديد من األساليب 

 .اإلحصائية لموصول الي النتائج 

الي مجموعو من النتائج كان من أىميا درجة تطبيق إدارة الجودة الشاممة في  توصمت الدراسة 
%(، وأيضا وجود عالقة طردية قوية 68.8الجامعات الفمسطينية بقطع غزة مرتفعة بوزن نسبي)

لكل مجاالت إدارة الجودة الشاممة منفردة ومجتمعة مع األداء الوظيفي لمعاممين في  الجامعات 
غزة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية حول درجة تطبيق إدارة الجودة لشاممة  الفمسطينية بقطاع

تعزى لمتغير اسم الجامعة لصالح كل من جامعة األزىر و الجامعة اإلسالمية عمى حساب جامعة 
 ر المؤىل العممي لصالح الدكتوراه.األقصى ، و لمتغي

مفيوم الجودة الشاممة و عناصرىا  العمل عمى توحيد أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة
في الجامعات الفمسطينية، و أىدافيا و كيفية تنفيذىا من جانب جميع  فاألطرااألساسية لدى كافة 

العاممين، وعقد المؤتمرات الدورية لمناقشة واقع تطبيق الجودة الشاممة عمى مستوى الجامعات 
لمالي لإلداريين لمعاممين في جامعة األقصى تعديل الكادر اإلداري و  تطبيقياالفمسطينية ونتائج 

أسوة بالجامعة اإلسالمية و جامعة األزىر مما سيؤثر إيجابيًا عمى ارتفاع مستوى أداء العاممين و 
 الجودة الشاممة . ةارتفاع مستوى تطبيق إدار 

بعنوان5 درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في مدارس  (7100، دراسة )عبده .1
 محافظة نابمس من وجية نظر المديرين فييا .

درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في مدارس محافظة ىذه الدراسة إلى التعرف عمى  ىدفت
 .نابمس من وجية نظر المديرين فييا
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أسموب المنيج الوصفي التحميمي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع  اعتمدت الدراسة
البيانات، حيث تكون مجتمع الدراسة جميع مديري و مديرات محافظة نابمس التابعة لكل من 

( مديرًا و مديرة ، و تم اختيار 227السمطة الوطنية لفمسطينية و وكالة الغوث ، و البالغ عددىم )
( مديرًا و مديرة،  وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية لموصول الي 132عينة مكونة من )

 النتائج .

الي مجموعو من النتائج كان من أىميا وجود درجة تطبيق متوسطة لمعايير إدارة  توصمت الدراسة 
الجودة الشاممة في مدارس محافظة نابمس من وجية نظر المديرين و المديرات فييا ، تعزى 

يرات الجنس ، المؤىل العممي ، التخصص ، السمطة المشرفة ، كما توصمت الى وجود فروق لمتغ
ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة في تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة تعزي لمتغير 

 سنوات . 5سنوات الخبرة و لصالح فئة الخبرة األقل من 

ورة وضع نظام و سياسات لممكافآت، و االعتراف بضر  أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة
بالتمايز عمى مستوى المجتمع المحمي و الوطني بين مؤسسات التعميم األساسي ، باإلضافة إلى 
أىمية وضع الموائح التنظيمية لترقيات المعممين عمى أساس اإلنجاز و اإلبداع و الخبرة و العطاء 

 في المينة .

( بعنوان5 متطمبات تطبيق إدارة الجودة التسويقية ) التسويق 7101دراسة )أبو رحمة، .1
 شركة االتصاالت الخموية الفمسطينية )جوال(  -الكمي ( 5 دراسة حالة 

متطمبات تطبيق إدارة الجودة التسويقية ) التسويق الكمي ( : ىذه الدراسة إلى التعرف عمى  ىدفت
 بقطاع غزة .ت الخموية الفمسطينية )جوال( شركة االتصاال -دراسة حالة 

أسموب المنيج الوصفي التحميمي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع  اعتمدت الدراسة
( موظف 150تكون مجتمع الدراسة من موظفين شركة جوال و البالغ عددىم ) البيانات، حيث

 وموظفة، و تم اختيارىم بطريقة الحصر الشامل.

أن متطمبات إدارة الجودة التسويقية متوفرة الي مجموعو من النتائج كان من أىميا  اسةتوصمت الدر 
 %81.1الخموية الفمسطينية )جوال( بقطاع غزة بنسبة  االتصاالتفي شركة 

 
 
 



21 
 

 ثانيًا5 الدراسات العربية5

أثر تبني و تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة عمى 5 بعنوان (7102دراسة ) بودية،  .0
 بشار -ترابي بوجمعة  بمستشفىجودة الخدمة الصحية المقدمة 

ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى توافر مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المؤسسة  ىدفت
عمى مستوى جودة الخدمة  االستشفائية العمومية الجزائرية من وجية نظر الموظفين و أثرىا

 . المستشفىالصحية المقدمة في 

أسموب المنيج الوصفي التحميمي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع  اعتمدت الدراسة
سرير  240ترابي بوجمعة  مستشفىالبيانات، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين في 

و جميع المرضى المقيمين الذين تمقوا العالج في  ( شخص،473بمدينة بشار ، و البالغ عددىم )
( شخص ، حيث تم اختيار العينة بطريقة المسح الشامل في 808و البالغ عددىم ) المستشفى

 .الجانب التطبيقي من الدراسة ، و تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية لموصول الي النتائج

من أىميا وجود وعي لدى أفراد عينة الدراسة نحو  الي مجموعو من النتائج كان توصمت الدراسة
تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المستشفى،  مستوى جودة الخدمة المقدمة غير مقبول من جانب 

 .النظافة ، وجود تأثير لتوافر مبادئ إدارة الجودة الشاممة عمى جودة الخدمة الصحية المقدمة

ضرورة اقتناع المسؤولين عن القطاع الصحي العمومي  أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة
بأىمية إدارة الجودة الشاممة كخيار استراتيجي في إدارة الجودة في المؤسسات الصحية، و تحقيق 
الميزة التنافسية أمام القطاع الخاص، و كأداة فعالة في تحقيق االستخدام األمثل لمموارد المادية 

ت الصحية عمى كيفية تطبيق و متابعة و التحسين المستمر والبشرية ، تريب مديري المؤسسا
الي طرق معالجة المشاكل المترتبة عن ىذا التطبيق، دون إىمال  باإلضافةلبرامج الجودة الشاممة، 

 التركيز عمى حاجات المرضي.

تفعيل ثقافة الجودة في المستشفيات بعنوان5  (7102، و أخرين  فالقدراسة )  .7
 مقترح"( الجزائرية " أنموذج

 ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى تفعيل ثقافة الجودة في المستشفيات الجزائرية.  ىدفت

 .أسموب المنيج الوصفي التحميمي اعتمدت الدراسة
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زيادة اىتمام القيادة العميا في وزارة الصحة لممستشفيات  أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة
واكب التغيرات دمة الصحية المقدمة بالمستشفيات تبقضية التحسين و التطوير المستمر لجودة الخ

و التطورات ، و تييئة الجو العام في المستشفيات و خارجيا عمى ثقافة الجودة الشاممة و أثرىا في 
 قدمة و تقبل المجتمع و مؤسساتو ليذا التغير و استيعابو.تحسين الخدمة الصحية الم

دور إدارة الموارد البشرية في تطبيق مبادئ إدارة بعنوان5  (7101، الساعديدراسة )  .4
 الجودة الشاممة(

ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور إدارة الموارد البشرية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة  ىدفت
 . الشاممة

أسموب المنيج االستقرائي في جمع البيانات معتمدا عمى مصادر مختمفة كالكتب  الدراسةاعتمدت 
 ير  اإلحصاءات و النشرات الرسمية.و الدوريات و البحوث و الدراسات ، و كذلك عمى التقار 

الي مجموعو من النتائج كان من أىميا أن أىم األدوار الحديثة التي تمارسيا إدارة  توصمت الدراسة
وارد البشرية المعاصرة ادارة الجودة الشاممة، و أن ىناك عالقة وطيدة بين نجاح تطبيق مبادئ الم

الجودة الشاممة و الدور الذي تمعبو إدارة الموارد البشرية ، و أن كل نظريات إدارة الجودة الشاممة 
ة و مدخل لنجاح تؤكد أن الموارد البشرية ىي الدعامة و الركيزة االساسية التي تقوم عمييا الجود

 .تطبيقيا

أنو يجب استقطاب و توظيف قيادات إدارية جديدة  أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة
لمعمل في إدارة الموارد البشرية في ظل تطبيق إدارة الجودة الشاممة ، و اجراء دراسة ميدانية بعنوان 

 نظمة تتبني فمسفة الجودة الشاممة .دور ادارة الموارد البشرية في تطبيق الجودة الشاممة عمى م

أثر تطبيق إدارة الجودة الشاممة في تقميل بعنوان5  (7101، سالم و آخريندراسة )  .3
 إجراءات الرقابة عمى الجودة في مراكز صيانة السيارات(

الجودة الشاممة في تقميل إجراءات  إدارةىذه الدراسة إلى التعرف عمى تقييم أثر تطبيق  ىدفت
الرقابة عمى الجودة داخل مراكز صيانة السيارات األمريكية و اليابانية و الكورية الصنع في مدينة 

  .الرياض بالمممكة العربية السعودية 

أسموب المنيج الوصفي التحميمي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع  اعتمدت الدراسة
البيانات، حيث تكون مجتمع الدراسة من العاممين في الشركات ) شركة عبد المطيف العيسى وكيل 



23 
 

شركة جنرال موتورز األمريكية، و شركة عبد المطيف جميل وكيل شركة تويوتا اليابانية، و شركة 
( عامل، و تم استخدام 201وكيل شركة الييونداى الكورية(، والبالغ عددىم )الوعالن لمسيات 

 .العديد من األساليب اإلحصائية لموصول الي النتائج 

الي مجموعو من النتائج كان من أىميا تطوير نموذج جديد ومحسن إلجراء  توصمت الدراسة
المتبع في شركات  باإلجراءفة مقارنة المتابعة و الرقابة عمى الجودة يعمل عمى تقميل الوقت و التكم

ء، وأيضا ، تحقيق زيادة في رضا العمالء عن الصيانة المقدمة لمعمال ةالدراسالسيارات موضوع 
 زياد العممية اإلنتاجية.

أنو امكانية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في الخدمات ال  أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة
إنما وسيمة يتم عن طريقيا الوصول الي أىداف إدارة الجودة الشاممة المتمثمة يعد ىدفًا في ذاتو و 

في رضا العمالء ، و تحقيق مركز تنافسي و البقاء في السواق ، و أن التحسين المستمر لمجودة 
أنو يوفر قدرًا كبيرًا  باإلضافةيعد من أىم مميزات غدارة الجودة الشاممة ، من خالل تطبيق أدواتيا، 

 الوقت و التكمفة  في إدارة صيانة السيارات .من 

دور إدارة الجودة الشاممة في تحسين أداء العاممين في بعنوان5  (7103، قدوردراسة ) .1
 ائر "القباضة الرئيسية" بالوادي الجزائرية5 دراسة حالة مؤسسة بريد الجز  االقتصاديةالمؤسسة 

ىذه الدراسة إلى التعرف عمى إدارة الجودة الشاممة، و تأثيرىا في تحسين إداء العاممين في  ىدفت
  .المنظمات

أسموب المنيج الوصفي التحميمي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع  اعتمدت الدراسة
البيانات، وكذلك مجاالت محور الجودة الشاممة مكونة من : )التحسين المستمر، و اعتماد اإلدارة 
عمى المعمومات عند اتخاذ القرارات، و دعم اإلدارة العميا لتطبيق إدارة الجودة الشاممة، و تركيز 

عمى تمبية حاجات و رغبات الزبائن(، حيث تكون مجتمع الدراسة من العاممين بمؤسسة  الجيود
( عامل ، حيث تم اختيار العينة 33بريد الجزائر " القباضة الرئيسية بالوادي" ، البالغ عددىم )

يب بطريقة المسح الشامل في الجانب التطبيقي من الدراسة، وتم استخدام العديد من األسال
 ة لموصول الي النتائج .اإلحصائي

الي مجموعو من النتائج كان من أىميا ضرورة مواجية تغيرات المحيط ، و أن  توصمت الدراسة
 يق تطبيق إدارة الجودة الشاممة.يتوفر جممة من المتطمبات كأداء العاممين و برامج تحسينو لتحق
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مستوياتيم ، خمق آلية  ختمفضرورة تحسين العاممين بم أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة
مواطن التقصير في األداء و إيجاد الحل  دألداء العاممين بيدف الوقوف الحيني عن لمقياس المتميز

 المناسب، تبني اإلدارة العميا برامج تدريبية دورية لكافة المستويات اإلدارية .

في جامعة بعنوان5 متطمبات إدارة الجودة الشاممة  (7104، محمود وجاسم دراسة ) .1
 تكريت

 ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مفيوم إدارة الجود الشاممة ومتطمباتيا في جامعة تكريت ىدفت

أسموب المنيج الوصفي التحميمي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع  اعتمدت الدراسة
موزعين عمى عدد ( رئيس قسم 33البيانات، حيث تم اختيار العينة رؤساء األقسام و البالغ عددىم )

( كميات إنسانية و عممية في جامعة تكريت ، وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية 6)
 لموصول الي النتائج .

الي مجموعو من النتائج كان من أىميا امكانية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في  توصمت الدراسة
في متطمبات إدارة الجودة الشاممة من  كميات جامعة تكريت ، و وجود فروق ذات داللة احصائية

 حيث الكميات العممية و اإلنسانية .

ضرورة أن تعمل الجامعة عمى تنمية المناخ الذي يعزز  أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة
و التزام االدارة العميا في الجامعة بفمسفة الجودة الشاممة و  االتجاه االيجابي لدى العاممين فييا ،

 متطمباتيا بما يضمن التطوير و التحسين في العممية التعميمية و يدعميا .

 مؤسسات في الشاممة الجودة إدارة تطبيق معوقات : بعنوان) 7107العضاضي،(  دراسة .2
 فيد الممك جامعة ميدانية دراسة" العالي التعميم

 مؤسسات في الشاممة الجودة إدارة تطبيق دون تحول التي المعوقات تحديد إلى الدراسة ىدفت
 .العالي التعميم

 ىيئة أعضاء جميع من الدراسة مجتمع وتكون التحميمي، الوصفي المنيجأسموب  اعتمدت الدراسة
 الدين وأصول الشريعة كميةة و ىي )أربع وعددىا خالد الممك بجامعة النظرية الكميات من التدريس

 مكونة البحث عينة وكانت ،)التربية كمية ة ، والمالي اإلدارية العموم ني ، كميةاإلنسا العموم كمية ،
( 343غ عددىم )والبال سنوات خمس من أكثر األكاديمية خبرتيم ممن التدريس ىيئة أعضاء من

 عضو من ىيئة التدريس .
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ة، الحيا مدى التعمم مفيوم إدراك ضعفالي مجموعو من النتائج كان من أىميا  توصمت الدراسة
 تقدير في فروق ية ، و وجودالعمم لألبحاث المالي الدعم ضعفت ، المكتبا إمكانات ضعفو 

 الخبرة إلى ترجع التنظيمية لممعوقات األىمية درجة

 برنامج تطبيق عمى تشرف خبرات تمتمك قيادات اختيار أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة
 الشاممة . الجودة ثقافة نشرة ، و الشامم الجودة

 المستشفيات في الشاممة الجود ةإدار  تطبيق واقع : بعنوان( 7107دراسة )عمار،  .3
 الجزائر" ." بسكر بوّلية ناصر بن بشير مستشفى عمى ميدانية سةالجزائرية 5 درا

 الجزائرية. المستشفيات في الشاممة الجودة إدارة تطبيق واقع تشخيص إلى الدراسة ىدفت

 بن بشير مستشفى في العاممين البحث مجتمع وكان الوصفي المنيجأسموب  اعتمدت الدراسة
 .عامل ( 203 ) عددىا طبقية عشوائية عينة منو أخذت  -الجزائر - بسكرة بوالية ناصر

 في العاممين اتجاىات في فروق وجودالي مجموعو من النتائج كان من أىميا  توصمت الدراسة
 من كل إلى ُتعزى الشاممة الجودة إدارة مبادئ تطبيق بأىمية إدراكيم في الجزائرية المستشفيات

 المستشفيات في العاممون ة( و إدراكالخبر  الوظيفة، نوع التعميمي، المستوى العمر، الجنس،(متغير
 التحسين الزبون، عمى التركيز  في والمتمثمة الشاممة الجودة إدارة مبادئ تطبيق بأىمية الجزائرية
 .الموظفين إشراك العميا، اإلدارة التزام المستمر،

 يشكمون ألنيم الزبون، عمى التركيز عمى العمل ضرورة أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة
 لمتعرف إلييم االستماع خالل من ذلك يكون أن ويمكن الشاممة، الجودة إلدارة األساسي المحور
 .الجودة مجال في وتأىيميم العاممين لتدريب تدريبيةبرامج  متطمباتيم واعتماد عمى أكثر
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 ثالثًا5 الدراسات األجنبية 

العوامل المؤثرة عمى تنفيذ إدارة الجودة الشاممة في بعنوان5  (Wanderi,2015دراسة ) .0
 واندا5 حالة شركة البناء العادلة.شركات البناء في ر 

ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العوامل التي تؤثر عمى تنفيذ مبادئ إدارة الجودة الشاممة في  ىدفت
شركات البناء في رواندا و لتحقق من مدى تأثير العوامل : ) اإلدارة العميا ، تدريب الموظفين ، 

 . الثقافة التنظيمية و االتصاالت ( عمى تنفيذ مبادئ إدارة الجودة الشاممة

أسموب المنيج الوصفي التحميمي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع  دراسةاعتمدت ال
البيانات، حيث تكون عينة الدراسة من موظفين شركات البناء في رواندا، وتم استخدام العديد من 

 .األساليب اإلحصائية لموصول الي النتائج 

اإلدارة العميا ، تدريب الموظفين ، الي مجموعو من النتائج كان من أىميا أن )  توصمت الدراسة
العوامل الحاسمة في تنفيذ إدارة الجودة الشاممة في شركات  ىيالثقافة التنظيمية و االتصاالت ( 

 .البناء في رواندا

أنو يجب عمى مديري الجودة و اإلدارة العميا تطوير نظم  أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة
مرنة تسمح التدفق الحر لممعمومات عمى جميع المستويات في المنظمة اتصاالت مالئمة و فعالة و 

، كذلك إجراء المزيد من الدراسات الستكشاف العالقة بين ىذه العوامل و األداء التنظيمي و رضا 
 العمالء و غيرىا من المغيرات.

مدى ممارسة إدارة الجودة الشاممة في بعنوان5  (Karahan& Mete,2014دراسة ) .7
 دة التعميم العالي ضمن معايير كفايات الجو 

 .ىذه الدراسة إلى التعرف عمى تقييم كفايات الجودة في مؤسسات التعميم العالي  ىدفت

أسموب المنيج الوصفي التحميمي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع  اعتمدت الدراسة
امعة ديكل التركية، و تم استخدام ( من طمبة ج243البيانات، وتم الحصول عمى المعمومات من )

  .العديد من األساليب اإلحصائية لموصول الي النتائج 

الي مجموعو من النتائج كان من أىميا ممارسة إدارة الجودة الشاممة في التعميم  توصمت الدراسة
، العالي ينتج عنيا خدمات متميزة تمبي حاجات جميع األطراف المتعاممة في المؤسسات التعميمية

عممية جمع المعمومات من خالل إدارة الجودة الشاممة تسمح في رفع مستوى التدريب و الوقوف 
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عمى أوجو القصور لدى المؤسسات التعميمية، تعمل إدارة الجودة الشاممة عمى رفع كفاءة الخدمات 
 المقدمة و استمرارية تطويرىا نحو األفضل .

الجودة  ةإدار العوامل المؤثرة عمى تطبيق بعنوان5  (Tahtamoni et al,2013دراسة ) .4
 ممة في البنوك التجارية األردنيةالشا

 الجودة الشاممة ةىذه الدراسة إلى التعرف عمى العوامل التي تؤثر عمى تطبيق إدار  ىدفت

أسموب المنيج الوصفي التحميمي، حيث تكون عينة الدراسة من مدراء البنك  اعتمدت الدراسة
( مدير فرع، وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية 160، والبالغ عددىم )التجارية األردنية 

 .لموصول الي النتائج 

الي مجموعو من النتائج كان من أىميا أن اتخاذ القرارات الفاعمة و نظم لتشغيل  توصمت الدراسة
التجارية االردنية  و رضا الزبون ىي من العوامل المؤثرة في تطبيق إدارة الجودة الشاممة في البنوك

، و أن مدراء البنوك ال يشعرون بأن جودة الخدمة ىي من العناصر المؤثرة في تطبيق إدارة الجودة 
. 

 تطوير عممية اختيار و تعيين الموظفين داخل البنوك أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة
لموظفين بما يضمن تحسين أدائيم استحداث برامج تدريبية مبنية عمى تحديد احتياجات االتجاري ، و 

 و قدراتيم ومياراتيم .

العالقة بين إدارة الجودة الشاممة و األداء 5  (Salajegheh et al,2013دراسة ) .3
 5 دراسة حالة مصانع الصمب بكارانالتنظيمي 

ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين إدارة الجودة الشاممة و األداء التنظيمي في مصنع  ىدفت
 .الصمب بكاران 

أسموب المنيج الوصفي التحميمي، حيث تكون عينة الدراسة من اإلداريين و  اعتمدت الدراسة
، وتم استخدام ( شخص 97لممدراء و المشرفين في كافة المستويات االدارية  ، والبالغ عددىم )

 .العديد من األساليب اإلحصائية لموصول الي النتائج 

الي مجموعو من النتائج كان من أىميا وجود عالقة ايجابية ذات داللة احصائية  توصمت الدراسة
بين ترسيخ مبادئ إدارة الجودة الشاممة و األداء التنظيمي فيما عدا بع جمع البيانات و تحميميا 

 قة مع االداء التنظيمي.م يظير عالالذي ل
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ضرورة استحداث نظم معمومات ادارية تساعد في جمع  أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة
 البيانات و تحميميا بطرق عممية سميمة تساىم في رفع مستوى األداء التنظيمي لمعاممين .

 العاليلشاممة في مؤسسات التعميم ادارة الجودة ابعنوان5  (Sudha,2013دراسة ) .1

ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أىمية الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي و معرفة  ىدفت
المطموبة لتنفيذ مبادئ إدارة الجودة الشاممة ، و كذلك تحديد نجاح إجراءات إدارة الجودة  اإلجراءات

 .الشاممة من خالل تدابير مختمفة 

تحميمي، حيث تكون عينة الدراسة من العاممين في أقسام أسموب المنيج الوصفي ال اعتمدت الدراسة
اليندسة و االدارة و تكنولوجيا المعمومات ، و العموم الصيدالنية في مؤسسات لتعميم العالي في 

( شخص ، وتم استخدام العديد 220القطاع الحكومي و القطاع الخاص في اليند، والبالغ عددىم )
 .ي النتائجمن األساليب اإلحصائية لموصول ال

الي مجموعو من النتائج كان من أىميا أن النموذج األمثل إلدارة الجودة الشاممة  توصمت الدراسة 
في مؤسسات التعميم العالي يعتمد عمى المتغيرات الخمسة التالية و التي تؤدي الي رضا الطالب 

العمميات ، و التأكد من أن الجميع المقترحة )التزام و دعم االدارة العميا من خالل إشرافيا عمى كل 
ممتزمون بتحقيق الجودة ، و تقديم دورات تدريبية عن طريق خبراء، و توفير بنية تحتية ممتازة ، 

جيدة ، و مالحظات العمالء ، و  ةتعميمي ةالمجاممة و التعامل اإليجابي مع الطمبة يخمق بيئ
 .التحسين المستمر( 

تعزيز نظام التعميم العالي من خالل استمرارية الدورات  الدراسة أىم التوصيات التي توصمت إلييا 
وميارات التواصل مع  تالتدريبية و المشاركة في األنشطة المختمفة و تطوير ميارة االتصاال

 اآلخرين .

أثر إدارة الجودة الشاممة الفعالة عمى الميزة بعنوان5  (Yildirim,2012دراسة ) .1
 التنافسية المستدامة

عمى الميزة ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى تحقق تأثير إدارة الجودة الشاممة الفعالة  ىدفت
 التنافسية المستدامة.

حيث تمثل مجتمع الدراسة من المدراء العاممين أسموب المنيج الوصفي التحميمي،  اعتمدت الدراسة
، و تم اختيار عينة من  في منظمات األعمال التي لدييا شيادات معتمدة إلدارة الجودة الشاممة
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، وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية لموصول الي ( منظمات من ىذه المنظمات 5)
 النتائج.

أن إدارة الجودة الشاممة الفعالة تحسن الي مجموعو من النتائج كان من أىميا  توصمت الدراسة
 الشاممةو جودة المنتج ، و رضا العمالء ، بينما ال تزيد بشكل مباشر إدارة الجودة  مشركة السوق ،

الي ذلك أكدت الدراسة أن إدارة الجودة الشاممة تؤدي إلى إيجاد  باإلضافةعوائد ىذه المنظمات ، 
 الميزة التنافسية المستدامة لمنظمات األعمال .

تعزيز نظام التعميم العالي من خالل استمرارية الدورات  أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة
وميارات التواصل مع  تالتدريبية و المشاركة في األنشطة المختمفة و تطوير ميارة االتصاال

 اآلخرين .

إدارة الجودة الشاممة كمدخل لتطوير بعنوان5  (Lachachi. et, al, 2012دراسة ) .2
 ات التعمم التنظيمي و إدارة المعرفة .المنظمات المتعممة من خالل تحسين عممي

 المنظمات داخل الشاممة الجودة إدارة تمعبو الذيالدور إلى التعرف عمى ىذه الدراسة  ىدفت
 إنشاء عمميات تحسين وفي التنظيمي التعمم عمميات تحسين في مساىمتيا خالل من المتعممة
 . دائمة تنافسية ميزة يمنحيا مما المنظمة رد ا أف بين وتشاركيا الجديدة المعارف

 أسموب المنيج الوصفي التحميمي. اعتمدت الدراسة

 الكبير الدور لياالي مجموعو من النتائج كان من أىميا أن إدارة الجودة الشاممة  توصمت الدراسة
 المنظمات تطوير في الكبير الدور ليا عمميات تحسين خالل من المتعممة المنظمات تطوير في

 والتنظيمي الفردي التعمم تحسين يتطمب وذلك التنظيمي، التعمم عمميات تحسين خالل من المتعممة
 .ار الجديدة و أيضاً  نقل المعارف الجديدة لألقسام األخرىاألفك وتجسيد إعداد طريق عن

إن دور إدارة الجودة الشاممة في إدارة المعرفة يتمثل في  أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة
 مستوى رفع أجل من وذلك المنظمة أفراد بين وتشاركياتدعيم عمميات اكتساب المعارف ، و 

 .والخدمات لممنتوجات المستمر والتحسين اإلبداع
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 عمى الدراسات السابقة  التعقيب .0.04

كافة الدراسات المحمية و العربية و األجنبية إلى أىمية تطبيق إدارة الجودة الشاممة  ائجتتوصمت ن
 في المؤسسات .

و أكدت الدراسات و البحوث التي أجريت في مجال إدارة الجودة الشاممة في العممية الخدمية عمى 
من قبل المؤسسة االستمرار في تطبيق إدارة الجودة الشاممة لو فائدة تعود عمى الخدمة المقدمة 

  عمى المؤسسة و المجتمع عمى حد سواء ) كخدمة التعميم ، و المنتج ( .

 أوجو االستفادة5 . أ

الدراسة الحالية ، حيث كانت نقطة انطالق لموضوع ىذه الدراسة  أفادت نتائج الدراسات السابقة ،
و التي أعانت الباحث عمى إثراء ىذه الدراسة من خالل المعمومات التي تضمنتيا ىذه الدراسات . 

 و بعد مراجعة االدبيات السابقة ساعدت تمك االدبيات الباحث فيما يمي : 

 تحديد مشكمة و أسئمة الدراسة . -
 ات الدراسة .تحديد متغير  -
 صياغة فرضيات الدراسة و أىدافيا. -
 تحديد مجتمع الدراسة . -
 .و أداة الدراسة و االساليب االحصائية  ةاختيار منيجية الدارس -
 
 5االتفاق و االختالف بين الدراسات السابقة أوجو  . ب
  5 أوجو االتفاق 

الحالية بعضيا في المتغير المستقل و البعض اآلخر في  ةاتفقت الدراسات السابقة مع الدراس
المتغير التابع ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، و في المنيج المستخدم ) المنيج الوصفي ( و 

 أيضا في أدوات الدراسة كاالستبيان .
 5أوجو االختالف 

الدراسة و عينتو ،  اختمف جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث اليدف و مجتمع
 حيث طبقت عمى مؤسسات ربحية أو خدماتية ، و لكنيا لم تطبق عمى مؤسسة حكم محمي .
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 الفجوة البحثية 5 .0.03

واقع  تناول في تكمن لممئيا الحالية الدارسة تسعى التي البحثية الفجوة فإن سبق، ما إلى اً  استناد
 في الحال ىو كما خدماتية مؤسسات في تطبيق الجودة الشاممة و أثرىا عمى الخدمة المقدمة

 اقتصر إنما الموضوع ليذا السابقة الدارسات من أي تطرقندرة ال حيث الصحية، المؤسسات
 و المؤسسات التعممية  الصحية المؤسسات في وواقعيا الشاممة الجودة إلدارة التطرق عمى بعضيا

( ، و 2014( ، و دراسة )فرىودة، 2016،  ( ، و دراسة )أبو طعيمة2017دراسة )بودية ،  كما ،
(، و دراسة )محمود و Karahan & Mete, 2014(، و دراسة )2014دراسة )المعمر، 

 ( .2012(، و دراسة )عمار، 2012( ، و دراسة )العضاضي، 2013جاسم،

 الذي لألثر واظيارىا تطرقيا، ىو السابقة الدراست من غيرىا عن الدراسة ىذه يميز ما أىم إن
 غزة، قطاع في الفمسطينية الخدمية المؤسسات في في الخدمة المقدمة الشاممة الجودة إدارة تمعبو
 الحديثة اإلدارية األساليب وأفضل وعطاءً  شموال اإلدارية المداخل أكثر من الشاممة الجودة لكون
 أكثر بشكل العمالء واحتياجات متطمبات يحقق بما ، المقدمة الخدمات بمستوى لالرتقاء تسعي التي

 تميزًا و اتقانًا.

 فيي غزة قطاع في الخدمي القطاع استيدفت إنيا حيث السابقة الدراسات عن الدراسة ىذه تتميز
 ،الخدمي القطاع عمى المطبقة الدراسات في ندرة ىنالك إنو حيث التطبيق، قطاع في اختمفت
 خالل من تصور الدراسة قدمت حيث ، الدراسة متغيرات بين تربط التي الدراسات ندرة وكذلك
 الخدمية المؤسسات في الشاممة الجودة إدارة تطبيق متطمبات توفر مدى حول و التوصيات النتائج

 . غزة قطاع في

 المبحوثين فإن وبالتالي ،) فوق فما قسم رئيس( االشرافية  الطبقة فئة باستيداف الدراسة تميزت
 المؤسسة، في الجودة إدارة عن واضح وبوعي مباشر بشكل اإلدالء يستطيعون الذين الفئة من كانوا

 توظيف في الحال وكذلك ، الجودة إدارة وتقييم تطبيق عاتقيم عمى يقع من أنيم وخصوصاً 
 . الجودة إلدارة المؤسسة

 إدارة في جديدة محاور تقديم تم حيث المتغير في السابقة ن الدراساتع الدراسة تميزت وكذلك
كانت بشكل  المتغيرين ىذين من أي تناولت التي السابقة فالدارسات ،و الخدمة المقدمة  الجودة
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 وعدم المتغير عن التعبير طرق محدودية فإن وبالتالي ،غير مباشر في اسموب تقديم الخدمة 
 األبعاد كل عمى يحتوى نموذج الحالية الدراسة قدمت فقد قائمًا، يعد لم المتغيرات وفق قياسو
 تلممتغيرا الفرعية

 المراجع  .0.01

 المراجع العربية 5

(، متطمبات إدارة الجودة الشاممة ) التسويق الكمي ( : دراسة 2010أبو رحمة ، ابراىيم ،) -
 حالة شركة االتصاالت الخموية الفمسطينية )جوال( غزة ، رسالة ماجستير ، غزة ، فمسطين .

( ، دور أنماط القيادة االدارية في تحسين مستوى 2016سيا محمد ، ) أبو شمالة ، -
التمكين اإلداري لدى العاممين بجامعة األقصى ، رسالة ماجستير ، برنامج الدراسات العميا المشترك 

 بين أكاديمية اإلدارة و السياسة لمدراسات العميا ، جامعة األقصى ، غزة فمسطين .
مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في  (،2016أبو طعيمة، ناىض زكي ،) -

المستشفيات الحكومية الفمسطينية و سبل تعزيزىا، رسالة ماجستير ، جامعة األقصى، أكاديمية 
 اإلدارة و السياسة لمدراسات العميا، غزة .

(، تطوير أداء مراكز التدريب الميني التابعة لوزارة 2014أبو معميق ، طمعت سميمان،) -
، رسالة ماجستير ، جامعة األقصى، الفمسطينية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة ، العمل 

 أكاديمية اإلدارة و السياسة لمدراسات العميا، غزة .
(، الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية، الطبعة األولى، القاىرة: 2003أحمد، حافظ ،) -

 عالم الكتب ، جميورية مصر العربية .
( ، أثر تبني و تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة عمى جودة 2017ير ، )بودية ، بش -

بشار ، مجمة البشائر االقتصادية ، المجمد  –الخدمة لصحية المقدمة بمستشفي ترابي بوجمعة 
 . 180ص  – 165، ص  2الثالث ، العدد 

دار صفاء  (. إدارة السموك التنظيمي في عصر التغيير. عمان :2011جالب، إحسان) -
 لمنشر و التوزيع ، الطبعة األولى.

(، دور تقييم أداء الموارد البشرية في تحسين جودة خدمات 2014جودة ، سالم محمد ،) -
، رسالة ماجستير ، جامعة بمديات قطاع غزة : دراسة حالة بمديات محافظة شمال قطاع غزة ، 

 غزة .األقصى، أكاديمية اإلدارة و السياسة لمدراسات العميا، 
(."واقع إدارة الجودة الشاممة في وزارت السمطة الوطنية 2006الدقي، أيمن عبدالفتاح) -

 الفمسطينية في قطاع غزة""، رسالة ماجستير ، الجامعة االسالمية، غزة .
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قبل ان   -فكر و فمسفة  –(. إدارة الجودة الشاممة 2012رضوان، محمود عبد الفتاح) -
 وعة العربية لمتدريب و النشر ، الطبعة األولى.يكون تطبيق ، القاىرة : المجم

( ، دور إدارة الموارد البشرية في تطبيق مبادئ إدارة 2016الساعدي، عادل أحمد ، ) -
 الجودة الشاممة ، ورقة بحثية مقدمة لممؤتمر العربي العاشر إلدارة الموارد البشرية ، الكويت.

(، أثر 2015عثمان أحمد ، ) سالم ، ىاشم عمى ، أحمد ، الخواض عمى ، حياتي ، -
تطبيق إدارة الجودة الشاممة في تقميل إجراءات الرقابة عمى الجودة في مراز صيانة السيارات ، 

 . 97ص  – 83مجمة إدراة الجودة الشاممة ، المجمد السادس عشر ، العدد األول ، ص 
نتاجي و (، إدارة الجودة الشاممة في القطاعين اإل2007السامرائي ، ميدي صالح ،) -

 الخدمي ، عمان : اجرير لمنشر و التوزيع .
(، معوقات تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة 2007عابدين، محمد و خالف، رياض ، ) -

 129، ص  4في جامعتي الخميل و بيت لحم الفمسطينيتين ، مجمة اتحد الجامعات العربية ، العدد 
 199ص  –
(، إدارة الجودة الشاممة و متطمبات االيزو 2002خميل إبراىيم و آخرون ،) العاني ، -
 (، بعداد : المكتبة الوطنية .2001،  2000)
(، إدارة الجودة الشاممة ومستوى مساىمتيا في تحقيق 2016عبد الجواد ، لميس منصور ،) -

قصى، أكاديمية اإلدارة و ، رسالة ماجستير ، جامعة األإدارة المعرفة بالخدمات الطبية العسكرية ،
 السياسة لمدراسات العميا، غزة .

(، درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في مدارس محافظة 2011عبده ، فاطمة ،) -
 نابمس من وجية نظر المديرين فييا ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح ، نابمس ، فمسطين .

ق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات (، معوقات تطبي2012العضاضي ، سعيد بن عمى ،) -
 التعميم العالي ، رسالة ميدانية ، جامعة الممك خالد ، السعودية .

(."إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية"، التطبيق و 2004عميمات، صالح) -
 مقترحات التطوير ، المنارة ،رام اهلل : دار الشروق لمنشر والتوزيع.

(، واقع تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الجزائرية 2012عمار ، بن عيسى ،) -
 : دراسة ميدانية عمى مستشفي بشير بن ناصر بوالية بسكرة بالجزائر ، جامعة بسكرة ، الجزائر .

( ، درجة الفاعمية التنظيميةو درجة ممارسة إدارة الجودة الشاممة 2014فرىودة ، والء ، ) -
ظات غزة من وجية نظر المعممين ، رسالة ماجستير ، الجامعة بمدارس وكالة الغوث في محاف
 االسالمية ، غزة ، فمسطين . 
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(، تفعيل تقافة الجودة في 2017فالق، محمد و خرشي، إسحاق و حدو، سميرة،) -
 7المستشفيات الجزائرية : أنموذج مقترح ، مجمة الدراسات المالية و المحاسبية و اإلدارية ، العدد 

 . 630ص  – 619، ص 
( ، دور إدارة الجودة الشاممة في تحسين أداء العاممين في لمؤسسة 2014قدور، لبراو ، ) -

األقتصادية الجزائرية : دراسة حالة مؤسسة بريد الجزائر "القباضة الرئيسية" بالوادي، رسالة ماستر 
 أكاديمي ، جامعة الشييد حمو لخضر ، الوادي . 

(، أثر تطبيق نظام إدارة الجودة عمى السياسات التنافسية في 2008باسل،) قنديل ، -
المنشآت الصناعية : دراسة تطبيقية عمى المنشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة ،  رسالة 

 ماجستير ، الجامعة اإلسالمية ، غزة .
لشاممة (. "العوامل المؤثرة عمى استمرارية أنشطة الجودة ا2004الكحموت، سعدي محمد) -

في مستشفيات وزارة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 
 االسالمية، غزة .

(."مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في وزراة النقل 2013الكحموت، محمد محمود) -
رة و السياسة و المواصالت في قطاع غزة"، رسالة ماجستير ، جامعة األقصى، أكاديمية اإلدا

 لمدراسات العميا، غزة .
(، إدارة لجودة الشاممة و عالقتيا التنافسية : دراسة تطبيقية 2016كحيل ، أسماعيل ،) -

، رسالة ماجستير ، برنامج الدراسات العميا المشترك بين أكاديمية اإلدارة و عمى جامعة فمسطين، 
 طين .فمس، السياسة لمدراسات العميا ، جامعة األقصى ، غزة 

(، متطمبات إدارة الجودة الشاممة في جامعة 2013محمود ، ناجي و جاسم ، ياسين ،) -
ص  – 151، ص  3تكريت ، المجمة العربية لضمان جودة التعميم العالي ، المجد األول ، العدد 

166. 
(."عالقة إدارة الجودة الشاممة بإداء الموظفين في الجامعات 2014المعمر، وسام سميمان) -
 ، جامعة األزىر، غزة.رسالة ماجستيرقطاع غزة" ،  –سطينية الفم
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