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 ليبياكلية العلوم جامعة بنغازي, الوظيفي,  ىادارة الجودة الشاملة, الرض   الكلمات المفتاحية:

  

 المقدمة 1.0

ذلك نتيجة و؛ االستمرارو من أجل البقاء الجودةز وتحقيق التميولة محالسواء  على حد العامة و تسعَى كل من المؤسسات الخاصة  

أهم هذه المؤسسات عرضة للمنافسة من خالل البحوث من لعل المؤسسات التعليمية و. القطاعاتوللمنافسة الشديدة في كافة المجاالت 

نتيجة للتطور التقني و ألقوى، وامناهجها إلثبات األفضل وأهدافها وواحي بنيتها اإلدارية لتجديد المستمر في كافة نو ا البتكاراتاو 

خاصة الجامعية منها؛ األمر الذي جعل الكل ينظر وبقوة على كافة أنظمة التعليم وطرق تعليمية حديثه دخلت و هبيئ جودوكان البد من 

بتنمية الموارد  متعتبر الجامعات الركيزة األساسية للتعليم العالي حيث تقووها؛ رطرق تطويومناهجها وهدافها واالتعليمية  افي أنظمته

تحقيق طموحات الوطن وداء اتية في كافة التخصصات بهدف تحسين جودة األرلمهاو الثقافية وابناء قدرات اإلنسان المعرفية والبشرية 

العنصر البشري في هذه بتكار منح فرصة الو إعطاءايالء وللحصول على الجودة في األداء البد من و ).  (باك)مستقبال و حاضرا 

 المختلفةذلك ببحث الجوانب وإلداريين، واالسلوكيين  مباهتماالوظيفي من الموضوعات التي تحظى  ىلقد أصبح الرضو الجامعات، 

لكي نصل لألفضل البد أن يكون لدينا و) (2008إيناس, )ظائفهم( واألفراد نحو  ىقياس درجة رضو وظف ره لدَى الممصادولوسائله ِّ 

عملية في بيئة عمله من خالل المؤسسات التي سارعت في تطبيق ومهارات علمية ومعارف بيده والكفاءة العالية الذي تم تز وف ذالموظ

هذه المؤسسات على من تطور أنعكس بنجاح  معائٍد أكثر فاعلية لما حققه هذا المفهووإدارة الجودة الشاملة للحصول على نتائج عالية 

 الوظيفي لموظفيها.ى رتفاع الرضو ا ئهافي أدا
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ذلك من خالل والوظيفي،  ىهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق إدارة الجوده الشامله على الرض 

تساؤالت الدراسة المتمثلة في : ما مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات العامة؟. ما مستوى إدراك 

ذلك من خالل والوظيفي؟.  ىما عالقة تطبيق الجودة الشاملة بالرضاالوظيفي؟.  ىالعاملين لمفهوم الرض

على أهم العوامل المؤثرة فيهما والوظيفي،  ىالتعرف على مفهوم إدارة الجودة الشاملة ومفهوم الرض

 ىعالقة الجودة الشاملة بالرضماالوظيفي،  ىمسبباتهما، أهمية إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الرضو

تحليلها وترتيبها وبجمع المعلومات  مذلك بالقياومدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي عتاالوظيفي، 

قد إعتمدت الدراسة في جمع البيانات على المصادر الثانوية وحصائيا للوصول إلى أهداف الدراسة، وا صفياو

ومات من عينة الدراسة على المصادر األلية، حيث إستخدمت اإلستبانه لجمع المعلولتغطية اإلطار النظري 

(65)التي كان عددها  ن ومتختلف هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات من حيث حداثة موضوعها و. افرد 

األساليب  ممن خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة بإستخداوتحليلها للمعلومات، وحيث طريقة جمعها 

SPSSاإلحصائية عن طريق برنامج  جود ى وتوصلت هذه الدراسة إلو ، المناسبة لهذا النوع من الدراسات. 

تشجيع إدارة الجامعة على تطويرنشر ثقافة الجودة  معدوضعف في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة 

 الوظيفي للموظفين، ىن هناك تدني في مستوى الرضواات التدريبية. وربالد زاماإللت معدوالشاملة فيها، 

بتطبيق  ماإلهتمارورة صت الدراسة بضواوالوظيفي. ى لحوافز على الرضواأن هناك أثر للتدريب ايضا و

الحوافز و كيز على التدريبوالترنشر ثقافة الجودة الشاملة بين الموظفين و إدارة الجودة الشاملة في الجامعة

.الوظيفي بين الموظفين ىللحصول على الرض  
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 الدراسةمشكلة  1.1

قلل ويالمهني المرتفع للعاملين غالبا ما يزيد اإلنتاجية  ىالوظيفي أن الرض ىالعديدة في مجال الرض الدارساتلقد تبين من   

. تعتبر المؤسسات  (2008إيناس, )يجعل الحياة ذات معنى أفضل عند األفراد ويرفع معنويات الموظفين ومعدل الغياب من 

مهاراته و ا للمستقبل من خالل بناء قدراته عمليوالتعليمية من أهم المؤسسات التي تهتم بالعنصر البشري في إعداده علميا 

إعداده باألسس التي تتسارع عليها  التخصصات لنصل إلى الفرد المؤهل الناجح في عمله على ما تمو في كافة المجاالت 

تواجه و الجودة العالية فيها.إدارة  باستخدامالتطوير والبحوث ولالبتكاري تكون في قمة التصنيف المجتمعات المتقدمة ك

الم المتقدمة والتي تعتمد العلم ل العوتحديات كثيرة من دو ل العربية تهديدات والمؤسسات التعليمية الجامعية في الد

و جود العدد الكبير من الجامعات وغم ورل ليبيا ومن بين هذه الدوجه السرعة، وعلى وطورالتكنولوجي أساسا لها التو

لفنية لقيادات المستقبل. إال أن هذه و التي تسعى إلعداد الكوادر العلمية و اعلى كافة التخصصات ولمؤسسات العلمية ا

. (2012على, ) سرعة التكنولوجياو عصرالتطور معطيات ال يوافقدي في تقديم المعرفة على نمط تقلي استمرتالجامعات 

جود هذه و متقاريرعدالقد أثبتت وت، مجتمع الدراسة أحدى هذه الجامعا هيلتي و ا مكلية العلو بنغازيتعتبر جامعة و

لخبرات إلى الخارج، و ا. باإلضافة إلى هجرة الكفاءات  (عربيا إفريقيا عالميا)ضمن تقييم أفضل عشر جامعات من الجامعات 

جلهم من األطباء وا خاصة بريطانيا واوروب كنداوليبي موزعين على أمريكا  طالب حيث أكدت الد راسات أن مائة ألف

و لتي فيها حل لهذه المشاكل و اكيد على تطبيق معايير الجودة الشاملة التأ ما جعلهذا و . (2009عطية, ) المتفوقين المهرة

إيجابية على هذه المؤسسات  انعكاساتلتغلب على نقاط الضعف في المؤسسات الجامعية فقد أكدت الكثير من الدراسات أن لها ا

المناسبة  مالوظيفي لديهم من خالل إسناد المهاى رتفاع مستويات الرضواين عالقات الموظفين على تحسم كما أنها تقو

 .طرح آرائهموتدريبهم و  ولىاكهم في برامج الجودة في مراحلها االرشوا

 اهداف الدراسة 1.2

 الوظيفي في الجامعات العامة.ى بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة الرض العالقةفهم  .1

 

  االطار البحثي 1.3

 

 

 

 الدراسات السابقة 2.0

ال يمكن تحفيزهم إال من خالل و؛ على أهمية الحوافز المادية؛ إذْ أن العاملين كسالى؛ م1911 مركز فريدريك تايلور في العا  

الوظيفة إلى ورح تايلور أن يتم تجزئة العمل تلحوافز؛ أقو اتب وارعادل لل نظامللوصول إلى وو الحوافز المالية فقط؛ تب واالر

ذه األجزاء مرة أخرى بشكل ا دمج هرخيواتنفيذها؛ و بها  مء؛ إليجاد أفضل طريقة للقيامن ثم دراسة هذه األجزاوأجزاء صغيرة 

لوقت. في العشرينات من القرن الماضي؛ ظهرت حركة جديدة تسمى حركة واالعملية كانت تسمى دراسة الحركة  هذهوفعال؛ 

و لمشرفين عليهم و ابين العاملين  االتصالمثل تحسين ) التي تركزعلى أهمية تحسن العالقات في بيئة العملوالعالقات اإلنسانية 

% في اإلنتاجية  30قدار دراسة أظهرت في نتائجها زيادة م  أن هذه النظرية مبنية علىإذْ ( اآلراء بداءأو  راوللتحتاحة مجال أكبر ا

 محدة فقط كطريقة مثلى للتحفيز ففي عاواألنها ركزت على طريقة  انتقدتبعد تطبيق التغييرات المذكورة؛ إال أن هذه النظرية 

ريك تثورن التابع لشركة أيسرن اليكو اهب؛ ففي مصنع هثورن دراسة كإحدى الدراسات الرئيسية في هذا المذو اأجرى ه م1924

الباحثون بتقديم  مقا) ف عمل جديدةوت كهربائية؛ لكن في ظرواضعهن  في غرفة خاصة إلنتاج أدووتم عزل مجموعة من النساء 

بالعمل على شكل مجموعات صغيرة؛  مسمح للموظفين بالقيامما  (فترات راحة أكثروساعات عمل أقل؛ وجبات غداء مجانية؛ و

الحظ الدارسون وكثر تفهما؛ وا ماعيينتجان يفراإلدارة؛ فأصبح المش متغييرات في نظاوالحوافز المالية؛  متغيير في نظاى جروا

 ت سلبيةل أن التغييرات المادية هي السبب لكن بعد عمل تغييراواال االستنتاجكان وأن اإلنتاجية قد زادت بعد هذه التغييرات؛ 

الباحثون أن سبب  فاستنتج؛ ارتفاعظلت اإلنتاجية في  (يادة درجة حرارة الغرفة لدرجة يصعب العمل فيهازو كتقليل اإلضاءة)

 االطار البحثي :1 شكل

 الرضى الوظيفي ادارة الجودة الشاملة
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بين الموظفين؛  االجتماعيةح وإدارة العاملين؛ فكلما زادت الر في طريقة ماإنو  (ليست التغييرات في بيئة العمل)زيادة اإلنتاجية 

 م.إنتاجيتهزادت 

لتحقيق  تطبيقهمن المفاهيم الحديثة التي تسعى المنظمات إلى  باعتبارهاأهتم العديد من الباحثين بدراسة إدارة الجودة الشاملة و 

نعكس هذا وال المتقدمة وناجحا تطورت به المنظمات في الداإلنتاج. فهو أسلوبا إداريا والخدمة ولتميز في األداء واالتحسين المستمر

الفائدة من تطبيق إدارة بحث مالهذا  لاويتنعليه والوظيفي لديهم. ى مستويات الرض عارتفاابيا على الموظفين من خالل جالنجاح إي

كذلك عالقة وسبابها في مؤسسات التعليم العالي و امتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة والجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، 

الوظيفي  ىحظَى موضوع الرضو الوظيفي.ى لرضو االعمل ثم العالقة بين إدارة الجودة الشاملة نواتج الوظيفي ببعض ى الرض

 اتجاهعلى أدائهم ومن تأثيرات مباشرة على سلوك الموظفين ى إلى ما للرض ماالهتمايرجع هذا والكبيرمن قبل الباحثين.  مباالهتما

الوظيفي يرتبط بالعديد من نواتج العمل كالتغيب عن العمل الذي هو ى ى أن الرضلدراسات إلواالمؤسسة؛ حيث تشير األبحاث العلمية 

 ارتقعالوظيفي عالقة عكسية بحيث إذا ى لذي تربطه بالرضواها؛ رارستمو انموها  انخفاضالذي يؤدي إلى وأثر سلبي على المؤسسة؛ 

 نتقال من مكان آلخر.الوالثبات وا االستقرار مالعمل الذي يعبرعن عد انالوظيفي. كما نجد  ىوى الرضمست انخفضالتغيب عن العمل 

 . الوظيفي ىضغوط العمل التي تؤثر بشكل سريع على الرض تاتي

علي هدفت دراسة وركزت العديد من الدراسات السابقة على اهمية عامل الرضى الوظيفي على تحسين ادارة الجودة الشاملة. 

لتعرف على درجة إمكانية واإلى التعرف على مستوى أهمية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات السعودية   (2001)

بين آراء أعضاء مجالس الجامعات  الختالفاولتعرف على درجة التوافق واتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات السعودية، 

 ماستخدقد وة الجودة الشاملة في السعودية. لتطبيق إدار رأتقديم نموذجا مقو السعودية نحو أهمية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة؛

قد توصل و؛  عضوا (131)منهم  استجابعضوا  (164)دراسة قد بلغت عينة الوالباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ 

رتفاع وادرجة تقدير مستوَى أهمية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات السعودية  ارتفاع: الباحث إلى نتائج من أهمها

تفاق آراء أعضاء مجالس الجامعات السعودية واوَى إمكانية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات السعودية. درجة تقدير مست

الجودة  مأثر تطبيق مفهو (2004 بله)كما بحث  لى أهمية إمكانية التطبيق لمبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات السعودية .ع

 (60)أختار عينة عشوائية طبقية حجمها والباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الحالة؛  اتبعوالوظيفي؛ ى الشاملة على الرض

شراك واالجودة الشاملة؛  ةررة العليا بأهمية إداموافقة اإلداورة إقناع وتوصلت الدراسة إلى ضروعمال. وفين موظومن إدارة عليا  افرد

الوظيفي  ىن تطبيقه يؤدي إلى الرضوارة التي تساعد في ترقية األداء طبيق هذه اإلدان في بذل الجهد لتلموظفيو ارة العليا كل من اإلدا

إدارة المصنع  ماهتما مين. كما أسفرت نتائج الدراسة إن زيادة الحوافز تساعد في زيادة الكمية المنتجة. كما أظهرت الدراسة عدلللعام

همية العمل لزيادة الوعي وارة توحيد الجهود لتطبيق إدارة الجودة بأسس علمية وصت الدراسة بضراوبناء عليه فقد وبتدريب العاملين؛ 

  فق متطلبات الجودة المعمول بها.وعطائهم فرص تدريبية وامستوياتهم بالمصنع  اختالفرة للعاملين على لهذه اإلدا مالمفهو

؛ الوظيفيى على الرض تأثيرهوين لعوامل إدارة الجودة الشاملة إلى معرفة مدَى إدراك الموظف (2010عكاشه )دراسة هدفت  كما 

لتدريب و اظهرت الدارسة أن التعليم وا؛ اموظف (120)جمعت البيانات من عينة قوامها والباحث المنهج الوصفي التحليلي؛  مستخدوا

حتلت التقدير والثقافة التنظيمية؛ وافرق العمل في  من مشاركة العاملين ويمكنالموظفين؛ى تأثير في تحديد رض هما العوامل األكثر

رقابي على الموظفين  مجود نظاورة وصت الدراسة بضرخلو ؛ نالموظفي ىامل المؤثرة على رضلمكافآت المركز األخير في العووا

زيادة اضافة الى دراسة  بإعادة النظر في برامج الجودة الشاملة المطبقة. اإلدارة مرة أن تقووضرو جه؛ ويقوموا بواجباتهم على أكمل ل

ي للمصارف التجارية وظيفثرها في اإلداء الوالجودة الشاملة واهدفت إلى معرفة مدَى طبيعة العالقة بين إدارة الوقت التي  (2012)

 114)لتي بلغ تعدادها والغرض جمع البيانات من أفراد العينة  استبانةتطوير والباحث بتصميم  ملتحقيق أهداف الدراسة قاوالفلسطينية. 

ع أبعاد قد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها: أن المصارف التجارية الفلسطينية تهتم بتطبيق جميو؛ (مديرا

وى فاعلية إدارة لمبحوثين في هذه المصارف نحو مستا اتجاهاتتحفيزهم؛ كما أن و لعاملين بعد مشاركة ا باستثناءإدارة الجودة الشاملة 

كل من وألداء الوظيفي تتصف بدرجة عالية؛ كما تبين أنه يوجد عالقة ذات تأثير معنوي بين أبعاد إدارة الجودة الشاملة و االوقت 

إلداء الوظيفي؛ كما أظهرت و ابين فاعلية إدارة الوقت  ويمعنالقة ذات تأثير جود عوكذلك تبين وألداء الوظيفي؛ وافاعلية إدارة الوقت 

صت الدراسة وو األداء الوظيفي؛ والجودة الشاملة مجتمعتين واالدراسة أنه يوجد عالقة ذات تأثير معنوي بين فاعلية إدارة الوقت 

ملة لعاملين في كافة المستويات اإلدارية بأهمية تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاوالثقافة لدَى اإلدارة العليا واترسيخ الوعي  رةوبضر

 تحفيزهم .وشاركة العاملين وم ماالهتماوهادف؛ و بشكل متكامل 

 منهجية الدراسة 3.0

تحديد ومنهج يعتمد على تفسير الوضع القائم  هبانالمنهج الوصفي التحليلي حيث يعرف  ماستخدامن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم   

رة إلى التحليل جمع البيانات الوصفية حول الظاه لعالقات الموجودة بين المتغيرات. كما يتعدى المنهج الوصفي مجردو اف ولظرا

لذي ينسجم مع طبيعة موضوع الدراسة حيث من خالله وائج منها. ستخالص النتاواقياسها و تصنيفهاولتفسير لهذه البيانات والربط وا
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وَى إدراك مستوأراء الموظفين  استطالعفي جامعة بنغازي من خالل م تمت معرفة مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلية العلو

أراء  اتجاهاتالوظيفي من خالل تحليل  ىلرضوامعرفة العالقة بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة والوظيفي  ىالرض مالعاملين لمفهو

من  اختيارهمهم مجموعة من األفراد الذين تم عينة الدراسة  لمعلومات للوصول لألهداف المرجوة.واالعينة للحصول علي البيانات 

شوائية نظرا لكبرحجم عينة الدراسة بطريقة عاختيارقد تم ومنه،  اختيرتمجتمع الدراسة لنستطيع تعميم هذه النتائج على المجتمع الذي 

عدد  إرجاعبعد ذلك تم وتم توزيع هذا العددعلى مجتمع الدراسة وعضوهيئة تدريس. ا وموظف (65)العينة  وكانتمجتمع الدراسة 

كأداة لجمع البيانات من مجتمع  االستبانةالدراسة على  عتمدتاو .للشروطألنها غيرمستوفية  استبانة (12) استبعادتم و استبانة (53)

 الستبانةاومنها،  اختيارهجمل مكتوبة مع إجاباتها لإلشارة على ما تم وتحتوي على مجموعة أسئلة  استمارةبأنها  االستبانةتعرف و

لية ألفراد العينة من حيث الجنس، العمر، الحالة االولخصائص وال: يختص بالمتغيرات والجزء اال -هما: جزئيينتتكون من 

الدراسة المراد التحقق من تطبيقها في بمحاوررات التدريبية. الجزء الثاني: يختص وسنوات الخبرة، الدلمؤهل العلمي، ، ااالجتماعية

فقرات  (9)من عدد تكون هذا المحور يو: (إدارة الجودة الشاملة )ل: و( المحور اال 1 -على التالي:اورالمح اشتملتقد ومجتمع الدراسة 

: (الوظيفي ىالرض) ر الثاني:( المحو 2رة العليا / التدريب/ الحوافز). الجامعة (اإلدا لجودة الشاملة فير إدارة اوهدفت لمعرفة د

 الوظيفي لدى الموظفين. ىفقرات هدفت لمعرفة مستوى الرض (6)تكون هذا المحور من وي

  النتائج والمناقشة 4.0

لقد شمل هذا االختبار خمس اسئلة وهو اختبار الخصائص السكانية للعينة. يتضح ان اول اختبار قد تم و, 1رقم من خالل الجدول 

المؤهل العلمي, و والحالة االجتماعية, والعمر, وكانت هذه االسئلة حول الجنس, ومتخصصة في كشف الخصائص السكانية للعينة. 

تدريس ال من هيئةهم من أفراد عينة الدراسة  (%  82.4 ) بنسبة ( 42 )أن عدد  ( 1 ) لويتضح من خالل الجدوسنوات الخبرة. 

ذلك و. أي أن نسبة الذكور كانت أعلى من نسبة اإلناث؛ (% 17.6 )بنسبة  ( 9 )كانوا من الذكور؛ بينما كان عدد اإلناث وموظفين وال

ص الفئات خصائ ( 1 ) رقمل ويوضح الجدو ف الخاصة التي يعاني منها مجتمع الدراسة في هذه الحقبة الزمنية.ووضع الظر يرجع إلى

 40 - 36 )كانت أعلى نسبة؛ ثم جائت الفئة العمرية من  (%  52.9 ) بنسبة ( 35 - 30 )التي توزعت ما بين  العمرية ألفراد العينة

 عمرية هي من؛ أما أقل فئة (% 11.8 )بنسبة  ( 45 - 41 )كانت الفئات العمرية من والمرتبة الثانية؛  التي في (%  25.5 ) بنسبة (

ن الجامعة اوفئة الشباب؛  أن أغلب الموظفين اإلداريين في الجامعة من على تدل هذه النتائجو. %( 9.8) كانت بنسبةو( فما فوق  46 )

من  دارة الجودة الشاملة في المستقبل.اتطبيق مبادئ  هذا يوضح أن الجامعة قادرة علىوتهتم بتعيين الشباب في الوظائف اإلدارية. 

 )(% بينما كانت نسبة العازبين 80.4 )قد كانت بنسبة ويوضح لنا أن غالبية أفراد العينة من المتزوجين؛  (1 )ل رقم ول الجدخال

حل المشاكل والتي م من إعطاء قرارات صائبة لأفكار متزنة تمكنهو اجتماعيالفئة يتمتعوا بإستقراريتضح لنا أن هذه و. (% 19.6

 (%86.2 )أن النسبة األكثر هي والخاص بتوزيع العينة أفق المؤهل العلمي؛  (1 )ل رقم ويبين الجدوفين. بين الموظى رضالإلى تؤدي 

قل من متوسط كانت او، (% 9.8 ). ثم النسبة األقل كانت للحاصلين على شهادة متوسطة بنسبة دكتوراهو الحاصلين على ماجستير و

التي تناسب طبيعة والجامعة بتعيين المؤهلين جامعيا  متدل هذه النتائج على أهتماو. (% 2.0)مؤهل بنسبة  وبدون، (% 2.0 )بنسبة 

أن الفئة من  (1 )ل رقم وفاءة في المستقبل. كما يوضح الجدهذا يوضح أن الجامعة قادرة على إجادة إدارة الجودة الشاملة بكوظائفهم و

 ( 11 )الفئة من  (%  29) بنسبةو ( 10 – 6 )الفئة من  (%  48 ) الخبرة حيث كانت بنسبةتمثل أعلى نسبة في سنوات  ( 5 – 0 )

نشاط على العمل بخبرة عملية تجعلهم بن في الجامعة يتمتعون باإلقبال تدل هذه النتائج أن اإلداريين العامليو. (% 23 ) فما فوق بنسبة

 قادرين على المساهمة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالشكل العلمي الصحيح.

 الخصائص السكانية للعينة  :1 جدول

الخصائص 

 الديموغرافيه

 عدد ونسبة االستجابة الخصائص الديموغرافيه عدد ونسبة االستجابة

 الحالة االجتماعية المؤهل العلمي

 %19.6, 10 اعزب %2, 1 متوسط من أقل

 %80.4, 41 متزوج %9.8, 5 متوسط

 %0, 0 ارمل %86.2, 44 دكتوراة /ماجستير

 %0, 0 مطلق %2, 1 مؤهل نوبد

 الجنس العمر

 %82.4, 42 ذكر %52.9, 27 35الى  30من 



 

Al-Zaql & Rahooma (2018) International Journal of Business Society, 2 (5), 1-7 

5 
http://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs.2018.251 

2600-8254/© 2017 All rights reserved by IJO-BS 

 %17.6, 9 انثى %25.5, 13 40الى  36من 

 سنوات الخبرة %11.8, 6 45الى  41من 

 %48, 25 – 0 من %9.8, 5 50الى  46من 

 %29, 15 1 – 6 من  

 %12,23 فوق فما 11 من  

لما قربت كو إحصائيانباخ مقبولة ولتي تعد قيمة معامل ألفا كروا AlphA Gronbachنباخ والدراسة على إختبار ألفا كر اعتمدتو

يتضح من و (.2 )م ل رقوموضح في الجد ما هولقد كانت نتائج اإلختبار للمحورين، للمقياس ككل حسب و صحيح. (2)النسبة من 

 ) فقرات، تحتوي على ( 9 ) يتكون من عددو، (دة الشاملة إدارة الجو)نباخ للمحور األول وألفا كرأن قيمة معامل ( 2 )الجدول رقم 

تعد قيمة و، ( 0.758 )فقرات للحوافز بقيمة  ( 3 )، و( 0.767 )قرات للتدريب بقيمة ف ، و( 0.733 )فقرات إلدارة الجامعة بقيمة  (3

المكون (  الوظيفي ىالرض)نباخ للمحور الثاني وكما يتضح أن معامل ألفا كروعلى ثبات فقرات المحور،  تدلوجميع هذه الفقرات جيده 

نباخ للمقياس المكون من وقد جاءت قيمة معامل ألفا كروهي قيمة متدنية من قيم المعامل. ، و( 0.512 )فقرات بقيمة  (6)من عدد 

 .االستبانةنباخ تشير بقوة ثبات و، وعليه يمكن القول بأن كل قيم معامل ألفا كر( 0.861 ) = فقرة بقيمة (15)محورين بعدد إجمالي 

 اختبار الموثوقية :2 جدول

 عدد العوامل

 الفقرات

 ونباخ كر ألفا معامل قيمة

   الشاملة الجودة إدارة

 0.733 3 )الجامعه إدارة (

 0.767 3 )التدريب(

 0.758 3 )الحوافز(

 0.512 6 الوظيفي ىالرض

 

( عند  5.815المحسوبة )  F( نتائج تحليل اإلنحدار لتأثير المتغيرات المستقلة في المتغير التابع. و تشير قيمة 3ل رقم ) ويظهر الجد

 27.1في هذا النموذج تفسر ) المستقلة(. أي أن العوامل   0.271)  2R(, وبلغ معامل التحديد لنموذج اإلنحدار  0.002مستوَى داللة )

%( متغيرات لم  72.9الباقي ) الحوافز والتدريب و .رة العليا للجامعةعوامل اإلدا هيوالوظيفي  ى%(، من التغير في مؤشر الرض

اط المتعدد لمتغيرات المستقلة. كما يشير معامل اإلرتبليد لوصف العالقة بين هذا المؤشريتم دراستها. مما يعني أن منحنَى اإلنحدار ج

R بين المتغيرات عن أنها تعكس عدم وجود إرتباط التابع، فضال إلرتباط بين المتغيرات المفسرة وقيمة المتغيراإلى قوة العالقة و

مؤشر  استخدمت(، جيد بالمقارنة مع الدراسات السابقة المشابهة التي  0.224الذي بلغ )  2Rالمستقلة. و يعد معامل التحديد المعدل 

التدريب، والوظيفي هي اإلدارة العليا،  ىأما مؤشر الرضقد أسفر نموذج اإلنحدار عن ثالث متغيرات دالة إحصائيا والوظيفي.  ىالرض

رة معنويا عند ، بينما لم يكن متغير اإلدا α> (0.05معنوية عند مستوَى داللة )وأن معامالت اإلنحدار لها موجبة، الحوافز. نجد و 

 ور.مستوَى الداللة المذك

 
 اختبار االنحدار :3 جدول

 

 المستقلة المتغيرات

  

 t  المحسوبة 

 داللة مستوى

(sig) معامل الخطاء المعياري معامل االنحدار  

 ) 1X0.744 0.328-  0.216 0.071 - )اإلدارة 

) 2X0.027 2.2582  0.219 0.500 )التدريب 

) 3X0.053 1.987  0.219 0.435 ) الحوافز 

 2Adjusted R 22.4%   المعدل التحديد معامل 
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الوظيفي،  ىتدريب له تأثير موجب دال إحصائي في مستوَى الرض( إلى أن متغير ال3ل رقم )وضة في الجدوو تشير النتائج المعر

ق إدارة األولى للدراسة التي تفيد بوجود تأثير لتطبيتدعم هذه النتيجة الفرضية والوظيفي.  ىأن التدريب له أثر كبير في الرض مما يعني

المصري. )من الدراسات السابقة مثل دراسة تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه العديد والوظيفي.  ىالجودة الشاملة على الرض

2007)  ،(Akashah . 2010) (( 2004معاني بله، ) ( 2005و دراسة المحتسب أجلعود .)تأثير موجب  الحوافزكما كان لمتغيرو

دراسة و، ( 2012زيادة.  أبو )قة مثل دراسة تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الدراسات السابوالوظيفي؛  ىدال إحصائيا في الرضو

غير رة العليا للجامعة خالف توقعات الدراسة حيث لم يكن لهذا المتاإلداتغير معت النتيجة المتعلقة جاءو(. 2005المحتسب أجلعود )

 ىالشاملة و تدني الرض ترى الدراسة أن قصور الجامعة إلستخدام إدارة الجودةوالوظيفي.  ىم بداللة إحصائية في مستوَى الرضأثر مه

الوظيفي وجود الكادر التدريسي و وعدمراسة؛ عند عينة الد اجتماعياأمنيا و  مستقرةالوظيفي عند الموظفين؛ يرجع إلى الحالة الغير 

 الوظيفي لدى الموظفين. ىالرض معدولهذا التدني في التطبيق ظائفهم لها دور رئيسي وألداء  أخرىإنتقالهم إلى أماكن و الجامعة في 

 

 الخالصة والتوصيات 5.0

 -من خالل ما تمخضت إلية الدراسة الحالية، تم التوصل إلى النتائج التالية:

 كل تام و فعلي.هناك ضعف في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بالجامعة بش .1

 عدم التشجيع الفعلي من إدارة الجامعة لألساليب المبتكرة للعمل على تطوير و نشر ثقافة إدارة الجودة بالجامعة. .2

 عدم إلتزام الجامعة بشكل تام بالدورات التدريبية لموظفيها ومواكبة التطور فيها. .3

 عدم وجود قوانين واضحة تنظم عملية الترقية والحوافز للموظفين. .4

 وجود كفاءات قادرة على إتخاذ القرارات الصائبة لحل المشكالت. .5

 إحتياجاته.التام والفعلي بالموظف و معدم اإلهتما .6

 عدم وجود عدالة في توزيع المهام على الموظفين بوجود الكوادر العلمية المؤهلة. .7

 الوظيفي من قبل الموظفين. ىوجود تدني في الرض .8

من حصر عدد من التوصيات تخص كلية العلوم ؛ جامعة بنغا زي  اتمكن استنتاجاتمن خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج و 

 -بشكل خاص و جميع الكليات في الجامعات الليبية بشكل عام :

 الوظيفي عند الموظفين. ىدارة الجودة الشاملة لتحقيق الرضضرورة وأهمية تطبيق مبادئ إ .1

 على نشر ثقافة إدارة الجودة الشاملة بين الموظفين من قبل إدارة الجامعة.العمل  .2

 بالدورات التدريبية للموظفين و مواكبة التطور فيها. االهتمام .3

 الحوافز للموظفين.انين واضحة تنظم عملية الترقية وبوجود قو االلتزام .4

 القرارات. اتخاذضرورة إشراك الكفاءات من الموظفين في  .5

 .واحتياجاتهمبالموظفين  االهتماملى التركيز ع .6

 الوظيفي. ىدي للموظفين، الذي يؤدي إلى الرضالتركيز على التحفيز الما .7

 -توصي الدراسة بإجراء دراسات في:

 أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على مستوى االداء في الجامعات. .1

 ات.دراسة العوامل التي تؤدي الى تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالجامع .2
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