أثر تطبيق إدارة الجودة الشاممة في تحسين دور جامعة مصراتة في خدمة مجتمعها – من وجهة نظر أعضاء ....
جامعة مصراتة

د .الصادؽ عبد السالـ بف مصطفى

(من وجهة نظر أعضاء هيئه التدريس العاممين بها)
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المستخمص

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في خدمة المجتمع لجامعة مصراتو ،باإلضافة الى

تبياف مستوى توافر أبعاد إدارة الجودة الشاممة ومستوى الخدمات المجتمعية التي تقدميا جامعة مصراتو لمجتمعيا مف
وجية نطر اعضاء ىيئة التدريس بيا ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،حيث تكوف مجتمع

الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس بجامعة مصراتو ،والبالغ عددىـ ( (1211موزعيف عمى ( )11كمية .وتـ اختيار
عينة عشوائية بسيطة تتناسب مع مجتمع الدراسة بحجـ ( )300مفردة تـ توزيع عمييا أداة الدراسة والمتمثمة في االستبانة

التي اعدت ليذا الغرض وتـ استرداد ( )213استبانة صالحة لمتحميؿ ،بنسبة ( )%94مف اجمالي االستبانات الموزعة.

توصمت ا لدراسة إلى عدة نتائج أىميا وجود أثر ذو داللة احصائية إلدارة الجودة الشاممة في خدمة المجتمع لجامعة

مصراتو ،كما أظيرت النتائج أف مستوى توافر أبعاد إدارة الجودة الشاممة وكذلؾ خدمة المجتمع لجامعة مصراتو جاء

بمستوى منخفض.

الكممات المفتاحية :إدارة الجودة الشاممة ،خدمة المجتمع ،جامعة مصراته.
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 .1المقدمة

يمثؿ التعميـ بصفة عامة والتعميـ العالي بصفة خاصة دو اًر ميماً في تنمية المجتمع وتطوره ،ولعؿ الجامعة
باعتبارىا مؤسسة مجتمعية تعميمية وشريؾ ميـ في خدمة المجتمع وتنميتو يجب أف يكوف ليا دور بارز في ىذا
المجاؿ ،مف خالؿ ما تقدمو لممجتمع مف كوادر بشرية مؤىمة قادرة عمى أف تمبي احتياجات المجتمع في كافة
المجاالت والتخصصات ،باإلضافة لما تمتمكو الجامعة مف خبرات وقدرات معرفية بإمكانيا أف تسيـ في الرقي
بالخدمات التي تقدميا لمجتمعيا ،ولما ليا أيضاً مف عالقة تبادلية مع بيئتيا المحيطة مف منظمات االنتاج
واالقتصاد تساىـ في تنميتيا وحؿ مشاكميا ،وبالتالي كيؼ يمكف لمجامعة تطوير وتحسيف دورىا في خدمة

مجتمعيا لتصؿ إلى مكانتيا التي يجب اف تكوف عمييا مف خالؿ تبنييا لألساليب الحديثة كالجودة الشاممة والى
أي مدى يمكف أف يؤثر توافر تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في جامعة مصراتو باعتباره مدخالً ميما في تطوير

وتحسيف دور الجامعة في خدمة المجتمع.
 .2مشكمة الدراسة:

تتمثؿ مشكمة الدراسة في انخفاض مستوى الخدمات التي تقدميا الجامعة في الدولة الميبية لمجتمعيا المحمي
بصفة عامة ،وجامعة مصراتو ليست استثناء مف ذلؾ ،وبالتالي كيؼ يمكف لجامعة مصراتو أف ترتقي بالخدمات

التي تقدميا لبيئتيا المحيطة مف خالؿ تبنييا وتطبيقيا لألساليب الحديثة ،كإدارة الجودة الشاممة لتحسيف وتنمية

دور الجامعة في خدمة المجتمع  ،ومف تـ محاولة االجابة عمى سؤاؿ الدراسة المتمثؿ في "ما أثر تطبيؽ إدارة
الجودة الشاممة في تنمية وتحسيف دور جامعة مصراتو في خدمة المجتمع مف وجية نظر أعضاء ىيئو
التدريس بيا؟"
 .3أهداف الدراسة:

 .1قياس مستوى تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في جامعة مصراتو مف وجية نظر أعضاء ىيئو التدريس
العامميف بيا.

 .2التعرؼ عمى واقع الخدمات التي تقدميا جامعة مصراتو لمجتمعيا.
 .3بياف أثر تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في خدمة المجتمع لجامعة مصراتو.

 .4فرضية الدراسة:

صيغت فرضية الدراسة كالتالي:

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في خدمة
المجتمع لجامعة مصراتو.

 .5أهمية الدراسة.

 .1تنبع أىمية الدراسة مف ما تناولتو الدراسة مف مواضيع والمتمثمة في خدمة المجتمع وادارة الجودة
الشاممة وأىمية ربط الجامعة بمجتمعيا وبيئتيا المحيطة باعتبار خدمة المجتمع أحد الوظائؼ الميمة
لمجامعة.

 .6فيـ الدور الحقيقي الذي يجب أف تمعبو الجامعة في خدمة مجتمعيا وبيئتيا المحيطة.
 .3تعد ىذه الدراسة كمحاولة لحث الجامعة لمخروج مف عزلتيا وأف تفتح أبوابيا عمى المجتمع والتغمب
عمى ما تجابيو الجامعة مف عراقيؿ في خدمتيا مجتمعيا.
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 .4إبراز الدور الميـ الذي تمعبو الجامعة في خدمة مجتمعيا إذا ما تبنت النظـ الحديث كإدارة الجودة
الشاممة وغيرىا مف النظـ واالساليب.
 .5االستفادة مف توصيات ىذه الدراسة بالنسبة لمجامعات األخرى بميبيا والجيات االخرى المشابية.
 .6إمكانية االستفادة مف ىذه الدراسة كبداية لدراسات اخرى في ىذا المجاؿ ،وخاصة في البيئة الميبية
لندرة الدراسات في موضوع ىذه الدراسة ( حسب عمـ الباحث ).

 .6نموذج الد ارسة:
 Independentالمتغير المستقل

المتغير التابع

إدارة الجودة الشاملة
رضا العمالء
االدارة بالحقائق

H0 1

خدمة المجتمع

االفراد أساس االدارة
التطوير المستمر

 .7الدراسات السابقة

 .1دراسة ( العضاضي  )6116،بعنواف :تطبيؽ نموذج إداري لمجودة الشاممة في التعميـ العالي.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العناصر األساسية والفرعية لنموذج (  (Kanjiلمجودة الشاممة في جامعة
االماـ محمد بف سعود اإلسالمية والتعرؼ عمى الفروؽ في تطبيؽ النموذج وفقاً لمتخصصات العممية والخبرة

ولمدرجة العممي ة ،تمثؿ مجتمع الدراسة في جميع اعضاء ىيئة التدريس بكافة كميات الجامعة البالغ عددىـ
( )1131وتـ اختيار عينة عشوائية طبقية مكوف مف ( )676مف جميع اعضاء ىيئة التدريس بكافة كميات
الجامعة .توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أف الجامعة تقوـ بمراعاة العناصر األساسية لمنموذج ،وال توجد
فروؽ بيف عينة البحث فيما يخص تطبيؽ جامعة االماـ لعناصر ) (Kanjiالجودة الشاممة.
 .6دراسة (ىممو )6113 ،بعنواف دور الجامعات الفمسطينية في خدمة المجتمع في ضوء مسؤوليتيا
االجتماعية مف وجية أعضاء ىيئة التدريس بيا.

ىدفة ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور الجامعات الفمسطينية في خدمة المجتمع في ضوء مسؤوليتيا
االجتماعية مف وجية أعضاء ىيئة التدريس بيا .اتبع الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،تـ تصميـ استبانة
لغرض تحقيؽ أىداؼ الدراسة ،تمثؿ مجتمع الدراسة في اعضاء ىيئة التدريس المثبتيف في جامعة االقصى

الحكومية البالغ عددىـ ( ،)388تـ اختيار ( )191مفردة باستخداـ العينة العشوائية الطبقية .توصمت الدراسة
إلى عدة نتائج مف بينيا وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف دور الجامعة في خدمة المجتمع والمسؤولية تجاه
العامميف وتجاه الطمبة.
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 .3دراسة (عيشاوي )6113 ،إدارة الجودة الشاممة ) (TQMالسبيؿ إلى تحقيؽ األداء المنظمػػي المتميز.
ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز الدور المحوري إلدارة الجودة الشاممة في تحقيؽ تميز األداء التنظيمي لممؤسسة،
استخدمت الدراسة االسموب التحميمي ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أف أسموب إدارة الجودة الشاممة
أثبت كفاءة عالية في جميع المؤسسات ،كما إف متطمبات ىذا األسموب اإلداري المتطور لـ تعد مسألة فنية

تقتصر عمى إنتاج السمع فقط ،حيث امتدت تطبيقاتيا إلى مؤسسات تقدـ الخدمة وحتى إلى المؤسسات
الحكومية غير اليادفة لمربح.
 .4دراسة (القيزاني )6117 ،بعنواف :دور جامعة المرقب في تنمية المجتمع المحمي بمنطقة الخمس مف
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس العامميف فييا.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور جامعة المرقب في تنمية المجتمع المحمي ،استخدمت الدراسة المنيج
الوصفي ،بمغ مجتمع الدراسة ( )1431عضو ىيئة تدريس ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تطوير استبانة استيدفت
( )311عضو ىيئة تدريس في مختمؼ كميات جامعة المرقب بطريقة عشوائية ،استرجع منيا ( .)611توصمت
الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أف دور الجامعة في تنمية المجتمع المحمي جاء بدرجة ضعيفة.
 .5دراسة (الذيابات والذيابات )6118 ،معوقات تطبيؽ ادارة الجودة الشاممة في الجامعات األردنية
الخاصة.

ىدفت الدراسة إلى توضيح أثر معوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في الجامعات الخاصة األردنية عمى مستوى
تطبيقيا مف وجية نظر عمداء الكميات ورؤساء األقساـ األكاديميوف ،تـ تطوير استبانة لمكشؼ عف معوقات
تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة تكونت عينة الدراسة مف ( )634تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية .توصمت الدراسة

إلى عدة نتائج أىميا أف المتوسطات الحسابية لتقديرات العمداء ورؤساء األقساـ نحو معوقات تطبيؽ إدارة

الجودة الشاممة عالية .وأف المتوسطات الحسابية لتقديرات العمداء ورؤساء األقساـ نحو مستوى تطبيؽ إدارة
الجودة الشاممة متوسطة ،واف معوقات الثقافة التنظيمية قد احتمت المرتبة األولى في التأثير عمى مستوى تطبيؽ
إدارة الجودة الشاممة .

 .6دراسة (الفارسي والجبالي )6118 ،بعنواف :أثر إدارة الجودة الشاممة في الجامعات العمانية الخاصة
عمى القدرة التنافسية :دراسة حالة جامعتي صحار ونزوى.

سعت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة ومدى الت ازـ الجامعات العمانية الخاصة
بتطبيقيا ومدى تأثيرىا عمى القدرة التنافسية ،تـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة لجمع البيانات لمجتمع الدراسة
البالغ ( )661فرداً يضـ ضالعيف في مجاؿ التعميـ العالي العماني )أكاديمييف وادارييف في الجامعتيف) .توصمت
الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أف الجامعات العمانية الخاصة تمتزـ بتطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة مف وجية

نظر العامميف ،وأف التزاـ الجامعات العمانية الخاصة بتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة يؤثر إيجابا عمى القدرة
التنافسية.
 .7دراسة (صالح الديف ،البرطماني )6118 ،بعنواف :جودة الخدمات الجامعية في مركز خدمة المجتمع
والتعميـ المستمر بجامعة السمطاف قابوس :دراسة تطبيقية باستخداـ مقياس الفجوة بيف اإلدراكات

والتوقعات.
ىدؼ ىذه الدراسة إلى إيجاد آليات مقترحة لتحقيؽ جودة الخدمات الجامعية بمركز خدمة المجتمع والتعميـ بجامعة
قوس بسمطنة عماف باستخداـ مقياس الفجوة بيف اإلدراكات والتوقعات استخدـ المنيج الوصفي التحميمي وقد
اعتمد البحث عمى مقياس ( )SERVQUALتمثمت عينة الدراسة في ) (101مفردة اختيرت عشوائيا مف
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األكاديمييف بجامعة السمطاف قابوس والموظفيف بالمركز ،توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف بينيا أف مستوى
جودة الخدمات المقدمة جاءت بمستوى عالي.
 .8دراسة (الضبياني ،العنسي ،وشداد )6118 ،دور جامعة ذمار في خدمة المجتمع مف وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور جامعة ذمار في خدمة المجتمع مف وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس ،استخدـ المنيج الوصفي المسحي ،وتمثؿ مجتمع الدراسة في جميع أعضاء ىيئة التدريس بجامعة
ذمار باليمف البالغ عددىـ ) (309عضوا ،تػـ اختيار ( )113كعينة تمثؿ ( )31%مف أصؿ مجتمع الدراسة.
باستخداـ أسموب العينة الطبقية العشوائية .وصممت استبانة لجمع البيانات .توصمت الدراسة إلى مجموعة مف
النتائج أىميا أف دور جامعة ذمار في خدمة المجتمع مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس جاءت بدرجة

ضعيفة.
 .8تعقيب عمى الدراسات السابقة

مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة والتي رتبت مف األقدـ إلى األحدث وفي ما يخص الدراسات السابقة

المتعمقة ب إدارة الجودة الشاممة نالحظ وجود اختالؼ وتبايف بيف ىذه الدراسات فيما يتعمؽ بتحديد أبعاد إدارة
الجودة الشاممة ،بالرغـ مف وجود اتفاؽ فيما بينيا عمى أىميتيا (إدارة الجودة الشاممة) ودورىا البارز في تحقيؽ
أىداؼ المنظمة وتحسيف أدائيا ،أما فيما يتعمؽ بالدراسات السابقة المتعمقة بخدمة المجتمع يالحظ أنو ال يوجد
تحديد واضح لنوعية الخدمات المجتمعية التي يمكف لمجامعة أف تقدميا لمجتمعيا ،وصعوبة قياسيا بالرغـ مف
أف جؿ ىذه الدراسات أكدت عمى ضرورة مساىمة الجامعة في خدمة مجتمعيا وأنيا تعتبر الوظيفة الرئيسية
الثالثة لمجامعة ،كما أكدت ىذه الدراسات عمى دور الجامعة في ىذا المجاؿ دوف تحديد دقيؽ ليذا الدور.
وبالرغـ مف أىمية كؿ مف إدارة الجودة الشاممة وخدمة المجتمع لمجامعة إال أنو ال توجد دراسة (عمى حد عمـ

الباحث ) حاولت أف تربط بيف ىذيف المفيوميف في التعميـ العالي ،وىذا ما تتميز بو ىذه الدراسة عف الدراسات
السابؽ في ىذا الجانب.
االطار النظري
أوال :إدارة الجودة الشاممة

حظيت إدارة الجودة الشاممة بأىمية بالغة في كافة المجاالت وفي مختمؼ أنواع المنظمات الخدمية واالنتاجية،

ولعؿ التعميـ العالي والجامعة أحد الجوانب الميمة التي يجب اف تتبنى وتعتمد في أدائيا عمى معايير الجودة
الشاممة وخاصة لما لمجامعة مف دور تمعبو في مجتمعيا .فالجودة الشاممة تعد طريقة تفكير جديدة لممنظمة

وألساليب إدارة الموارد فييا فيي نظاـ يقوـ عمى المشاركة الواسعة في التخطيط والتنفيذ وعمى التحسيف المستمر في
العمميات التي تفوؽ توقعات العمالء (سعدي ،نواؿ.)119 ،
ويضيؼ (عيشاوي )6113 ،إف مفيوـ الجودة عموماً متعدد الجوانب ،بحيث ال يمكف حصره في دائرة ضيقة بؿ

يأخذ أبعاداً مختمفة تشتمؿ عمى مفاىيـ فنينو وادارية وسموكية واجتماعية وغيرىا ،ويعد مدخؿ إدارة الجودة
الشاممة مف االتجاىات الحديثة في اإلدارة ،ففمسفتيا تقوـ عمى مجموعة مف المبادئ التي بتبنييا يمكف الوصوؿ
إلى أفضؿ أداء ممكف فيي فمسفة إدارية ومدخؿ استراتيجي ووسيمة إلدارة التغيير تيدؼ إلى نقؿ المنظمات مف
أنماط التفكير التقميدي إلى انماط تفكير وممارسات تتالئـ مع البيئة والمتطمبات المعاصرة مف خالؿ العنصر
البشري بتحريؾ مواىبيـ وقدراتيـ بيدؼ التحسيف المستمر.
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 .1مفهوم إدارة الجودة الشاممة

لقد اختمفت آراء المختصيف في الفكر اإلداري حوؿ مصطمح إدارة الجودة الشاممة كغيره مف الكثير مف

المصطمحات االقتصادية (حامد ،العابد .)616 ،6116 ،ويضيؼ ( محمود ،جاسـ )156 ،6113 ،بأف
المفاىيـ المتعمقة بالجودة وادارتيا تختمؼ تبعاً لمميوؿ واالتجاىات واالفكار الخاصة بالباحثيف والمنظريف في

مجاليا .بينما يرى (العضاضي )146 ،6113 ،أنو واف تشابيت تعاريؼ إدارة الجودة الشاممة اال أنيا تختمؼ
حسب النظر لألبعاد الميمة التي ُيرى أنيا تحقؽ الجودة الشاممة.
ويشير كؿ مف (الصرايرة ،العساؼ )6118 ،إلى ) ( p37, 1992, Rhodesأف إدارة الجودة الشاممة كونيا
عممية إدارية ترتكز عمى مجموعػة مػف القػيـ ،وتستمد طاقة حركتيا مف المعمومات التي توظؼ مواىب العامميف،
وتستثمر قػد ارتي ـ الفكريػة في مختمػؼ مستويات التنظيـ عمى نحو إبداعي لضماف تحقيؽ التحسيف المستمر
لممنظمة.
فإدارة الجودة الشاممة ) )TQMكما يراىا (صالح )114 ،6116 ،أنيا فمسفة إدارة عصرية ترتكز عمى عدد مف
المفاىيـ اإلدارية الحديثة الموجية مف أجؿ االرتقاء بمستوى األداء والتحسيف والتطوير المستمريف ،ويبيف

(عيشاوي ،أحمد )11 ،6116 ،أف إدارة الجػػودة الشػػاممة ىػػي مجموعػػة مػػف المبػػادئ والطػػرؽ المنظمػػة وفؽ
استراتيجية شاممة تي دؼ إلى تعبئة المؤسسة مف أجػؿ تحقيػؽ ىدفيا األسمى ،والذي ىو إرضاء العمالء وبأقؿ
التكاليؼ.
فاإلدارة :تعني التطوير والمحافظة عمى إمكانية المؤسسة مف أجؿ تحسيف الجودة بشكؿ مستمر.
وتجاوُزىا )أي تجاوزىا إلى إرضاء العميؿ مف خالؿ تالفي العيوب والنقائص
والجودة :معناىا الوفاء بالمتطمبات
ُ

مف المارحؿ األولى لمعممية(.

بدءا مف
الشاممة :تعني إشراؾ جميع العامميف في المؤسسة ،والبحث عف الجودة في أي مظير مف مظاىر العمؿ ً

انتياء بتقويـ رضاه عف السمع أو الخدمات المقدمة إليو (حامد ،العابد،6116 ،
التعرؼ عمى احتياجات العميؿ ،و ً

.)616

فإدارة الجودة الشاممة ىي تطور مستمر بالعمميات اإلدارية ،وذلؾ بمراجعتيا وتحميميا والبحث عف والوسائؿ

والطرؽ لرفع مستوى األداء ،وتقميؿ الوقت إلنجازىا باالستغناء عف الوظائؼ عديمة الفائدة وغير الضرورية
لممستفيد ،لتخفيض التكمفة ورفع مستوى الجودة باالستناد في جميع مراحؿ التطوير عمى متطمبات واحتياجات
العمؿ (الكناني ،وناس.)661 ،6116 ،
وبالتالي تعد إدارة الجودة الشاممة ضرورة إدارية البد منيا لقيادة الجامعات تتركز في اشباع حاجات المستفيديف

والمجتمع ،وتحقؽ لمجامعة التطور والنمو الذي يساعدىا في تحقيؽ أىدفيا في النمو والتميز وىي كذلؾ
مجموعة مف المواصفات التي تحقؽ النجاح المتواصؿ (الناصر)685 ،6116 ،
وقد عرفيا (الصرايرة ،العساؼ )11 ،6118 ،بأنيا فمسفة إدارية تسعى لمتكامؿ في خصائص المنتج (الطالب)
وتحدث تغييرات إيجابيػة داخؿ المؤسسة لتشمؿ مجموعة القيـ والمعتقدات التنظيمية والمفاىيـ اإلدارية والفكر

والسموؾ والنمط القيػادي وأنظمة العمؿ واإلجراءات ونظـ التقييـ والمتابعة لموصوؿ إلى مستوى الجودة التي تمػبي
احتياجػات المجتمػع ومتطمباتو وتكوف عممية التحسيف والتطوير مستمر.
وبالتالي فإف إدارة الجودة الشاممة تتجاوز نطاؽ جودة السمعة أو الخدمة المقدمة إلى جودة المنظمة ذاتيا ككؿ،
فيي ال تسمح بوجود أ ي خطأ أو انحراؼ في أي نشاط أو وظيفة مف الوظائؼ التي يتكوف منيا الييكؿ
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التنظيمي في المنظمة ،باإلضافة إلى أنو يتعيف عمى كؿ فرد مف األفراد العامميف بالمنظمة أف يمارسيا ويقوـ
بيا بالفعؿ مما يؤدي إلى زيادة فاعمية وتنمية القدرة ،وامكانية االستفادة مف المبادرات الذاتية الفردية والجماعية
وايجاد جيد جماعي متناسؽ ومتكامؿ مف أجؿ زيادة قدرة المنظمة عمى توليد وتطوير األفكار االبتكارية الخالقة
التي تأخذ أشكاالً متعددة ومتنوعة مف السمع والخدمات والمجاالت واألنشطة التي يمكف لممنظمة التوجو بيا

واالعتماد عمييا في صنع أسواؽ المستقبؿ وتطوير أسواؽ الحاضر(بدر)46 ،6119 ،
 .2مبادئ ومؤشرات الجودة الشاممة :

يشير (سعدي (111 ،6116 ،إلى (ربحي الجديمي )2004 ،أف ىناؾ العديد مف المؤشرات إلدارة الجودة الشاممة
وأىميا تتمثؿ في العمؿ المتواصؿ عمى إرضاء العمالء والمرونة العالية في تمبية طمبات السوؽ وااللتزاـ بجدوؿ

تسميـ السمع والخدمات لمعمالء وكذلؾ التحسيف المستمر لمعممية اإلنتاجية والتحسيف المستمر لمسمع والخدمات

المقدمة ،باإلضافة إلى أف إلدارة الجودة الشاممة مجموعة مف المبادئ كالتخطيط االستراتيجي ووجود قيادة لدييا
رؤية قادرة عمى إحداث التغيير ،والتركيز عمى الزبوف في الداخؿ والخارج ،والتحسيف المستمر ،والتعميـ والتكويف
المستمر ،والمشاركة وتفويض الصالحية ،واتخاذ الق اررات عمى أساس الحقائؽ.
ويعد نموذج ( كنج) أحد النماذج التي يشمؿ أىـ ىذه المبادئ والمؤشرات في مجاؿ الجودة فيو يعد نموذجا

مستوى مرتفعاً مف (رضا العمالء)
ادارياً وليس استراتيجياً والذي يقوـ عمى افتراض أنو لكي تحقؽ المنظمة
ً
فسيكوف ذلؾ مف خالؿ تطوير لألسس التي تقوـ عمييا العمميات (التطوير المستمر) ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ
قيادة جيدة تتخذ الق اررات واقعية وموضوعية تتصؿ مباشرة بالواقع الفعمي (االدارة بالحقائؽ) باإلضافة إلى إشراؾ

العامميف في أنشطة التطوير (األفراد ىـ أساس االدارة ) كؿ ىذه العوامؿ ستقود المؤسسة إلى االمتياز إلعماؿ

مؤسسات التعميـ الحالي (العضاضي )144 ،6113 ،ويمكف توضيحيا كما يمي:
 .1رضا العمالء (التركيز عمى العميؿ)

يشير (سعدي (113 ،6116 ،إلى أف نظاـ إدارة الجودة يركز عمى ثقة العميؿ الخارجي ،بينما اإلدارة بالجودة
الشاممة تيتـ بالتركيز عمى تطوير السموكيات واالحتياجات بطابع مشترؾ لمزبوف الداخمي (العامؿ) وتمبية

متطمبات الزبوف الخارجي ،وىو مف متطمبات اإلدارة بالجودة الشاممة باعتبار العميؿ ىو الركيزة األولية لدفع
المؤسسة نحو تحقيؽ الفعالية التنظيمية الشاممة بالدرجة األولى .حيث ال يقتصر المقصود بكممة )عميؿ أو
زبوف) في فمسفة إدارة الجودة الشاممة عمى العماؿ الخارجييف لممؤسسة فقط ،ولكف يتسع ىذا المفيوـ ليشمؿ
أيضا العماؿ أو الزبائف الداخمييف ،وىـ األفراد العامميف في فمسفة الدوائر واألقساـ داخؿ المؤسسة (عيشاوي،
)35 ،6113

إف تبني استراتيجية تستشعر عالقة الزبوف بالمؤسسة يقؼ عمى عدة مبادئ تتمثؿ في أف المستيمؾ ىو مركز
كؿ التصورات والق اررات التي تتخذىا المؤسسة مف خالؿ التأكيد عمى إبراـ عالقات جيدة وتقويتيا بيف المؤسسة

والزبوف ،وبالتعامؿ اإلنساني مع العامميف بما يحقؽ رضاىـ وبالتالي رضا العمالء ،وتحديد حاجات الزبوف ،مع
االستم اررية في تحسيف كفاءة األداء والتقييـ وفي ظؿ وجود نظاـ تسويقي لممعمومات فعاؿ ،وبالتالي البد مف أف

يتـ تصميـ المنتج أو الخدمة وفؽ طمبات وحاجات العمالء فالعميؿ ىو رأس الماؿ الحقيقي لممنظمة وبالتالي البد
مف التعامؿ معو باحتراـ واشباع حاجاتو وتوقعاتو (سعدي. (111 ،6116 ،
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 .2االدارة بالحقائق.

يري (العضاضي )145 ،6113 ،أف اإلدارة وفي كافة المستويات يجب أف تكوف لدييا الحقائؽ والمعمومات
الكافية وتوفرىا إلدارة العمؿ ،وىذه المعمومات يجب تداوليا بيف االفراد وبالتالي تقوـ الق اررات عمى الحقائؽ بدال
مف المشاعر.
إف أحد المكونات التي تركز عمييا إدارة الجودة الشاممة ،ويتطمب تطبيقيا ،ىي االعتماد عمى تقنيات وموارد

تييئة القنوات الالزمة لتمكيف األفراد وايصاؿ ما يمتمكونو مف معمومات تتحدث عف الحقائؽ إلى حيث يجب أف
تصؿ ىذه المعمومات لالستفادة منيا في تحقيؽ الجودة (سعدي .(116 ،6116 ،فالمؤسسة التي تطبؽ الجودة
الشاممة البد ليا أف تعتمد عمى حقائؽ وبيانات صحيحة وليس مجرد اقتراحات أو توقعات (جباري،6111 ،
.)67

 .3االفراد أساس االدارة
يبيف (العضاضي ) 145 ،6113 ،أنو يجب أف يحصؿ العامميف بالمنظمة عمى الدعـ الكافي مف خالؿ المعرفة
الجيدة لجوانب العمؿ المختمفة وتوفير التغذية المرتدة عف أدائيـ ألعماليـ .فنجاح إدارة الجودة الشاممة مرتبط
باإلدارة الفعالة لمموارد البشرية في المنظمة بتوفير ميارات وكفاءات اليد العاممة وذلؾ بالتدريب والعناية بيا
وادماجيا في اتخاذ القرار (جباري.)36 ،6111 ،

وبالتالي يجب عمى المنظمة التي تمارس إدارة الجودة الشاممة أف تعمؿ عمى تفعيؿ دور الموارد البشرية بيا

وبطريقة تشعرىـ باألىمية وتحقؽ االستفادة الفعمية منيـ ومف إمكاناتيـ وحثيـ عمى المشاركة والتي يقصد بيا
المشاركة الجوىرية ال الشكمية (سعدي.(116 ،6116 ،
 .4التطوير المستمر

يعتبر التحسيف المستمر فمسفة إدارية تيدؼ إلى العمؿ عمى تطوير العمميات واألنشطة المتعمقة باآلالت والمواد
واألفراد وطرؽ اإلنتاج بشنكؿ مستمر(عيشاوي.)35 ،6113 ،
والتحسيف المستمر حصيمة عممية التفكير لدى الفرد لبمورة فكرة جديدة عبر العديد مف عمميات التحميؿ والمقارنة
العقمية (العنزي ،قاسـ.)346 ،6111 ،
وادارة الجودة تعد أم اًر حيويػا مما يستوجػب التعامػؿ مػع العديد مف المتطمبػات وفي جميع المؤسسات مف بينيا

العمؿ عمى ضماف انتشار مفيػػوـ الجػػودة في كافػػة أنحػػاء المؤسسػػة ،ومختمػػؼ مسػػتوياتيا قب ػوالً ومشػػاركةً في

تحقيقيا وتحمؿ نتائج التقصير ،وصػػياغتيا في سياسػػة واضػػحة تنبػػع مػػف اسػػتراتيجية عامػة تيػدؼ إلى تعميػؽ
وتثبيػت معػاني وآليػات ،ومعػايير الجػودة الشاممة في المؤسسة ،مع ضرورة شموليتيا وبمورة مفاىيميا.
ثانيا :خدمة المجتمع

تتعدد في العصر الحديث االىتمامات وتختمط فيو األمور والتغيرات وتتعقد ،مما يجعؿ مف المنظمات تواجو

وبشكؿ مستمرة تحديات اجتماعيو وسياسية وعسكرية ومعرفية وتكنولوجية وغيرىا ،مما ينعكس أيضا عمى
وظائؼ الجامعة لتصبح أيضا متعددة الجوانب ومتشابكة ،ويتفؽ كثير مف المتخصصيف أنو ومنذ أمد بعيد عمى
أف لمجامعة دو اًر ىاماً في خدمة المجتمع (عامر .)6118 ،وتعد خدمة الجامعة لمجتمعيا الترجمة الفعمية

لوظائؼ الجامعة لتكييؼ االفراد مع المتغيارت السريعة في عالـ العمـ والتكنولوجيا وأيضاً مع الحاجات الثقافية

والمتزايدة التي تمت نتيجة اتساع وقت الفراغ والتسييالت التي قدمتيا وسائؿ االتصاؿ الحديثة (ىممو،6113 ،
.)51
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وتعد الجامعة صاحبة المسئولية في تنمية المجتمع وتنمية الثروة البشرية وقد تبدلت مف جامعات يكاد ينحصر
ىدفيا في تخريج المختصيف في بعض فروع المعرفة اإلنسانية واعداد البحوث إلى جامعات تعني بمطالب
وحاجات مجتمعاتيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية (الشريؼ)177 ،6116 ،
 .1مفهوم خدمة المجتمع

تعد خدمة المجتمع الوظيفة الثالثة لمجامعات والتي تقوـ عمى احتياجات االفراد والمؤسسات في المجتمع ،ووضع
البرامج واالنشطة لتمبية ىذه االحتياجات إذ يتبمور ىذا المفيوـ في نشاط تعميمي يعمؿ عمى جدب االفراد مف

خارج الجامعة عبر نشر المعرفة خارج اسوارىا ،وذلؾ بغية احداث تغيرات سموكية وتنموية في البيئة المحيطة
بالجامعة (الزعبوط ،سمية.)587 ،6118 ،
فيعرؼ (ىممو )46 ،6113 ،خدمة المجتمع لمجامعة عمى أنيا" :الخدمات والنشاطات التي تقدميا الجامعات لكؿ
االستشارت لمؤسسات المجتمع المحمي ،ولمعامميف في
ا
مف المجتمع المحمي مف خالؿ نشر الثقافة وتقديـ

الجامعات مف خالؿ التدريب والتعميـ المستمر ودعـ وتشجيع الباحثيف ،والخدمات المقدمة لمطالب بربط المادة
العممية بالمجتمع والبيئة وترسيخ قيـ المواطنة.

فيي الجيود التي يقوـ بيا األفراد أو الجماعات أو المنظمات أو بعض إنساف المجتمع لتحسيف األوضاع
االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية (مصطفى)7 ،6116 ،
ويضيؼ (عامر )7 ،6118 ،أف تعريؼ خدمة المجتمع يتطمب أف تضع الجامعة جميع إمكاناتيا المادية

والبشرية في خدمة المجتمع عامة ،وفى خدمة المجتمع اإلقميمي ،ويتطمب أيضا معرفة االحتياجات العامة
لممجتمع ،وترجمتيا إلى نشاط تعميمي في المجتمع الذي تخدمو الجامعة ،ويدؿ ىذا عمى اختالؼ الخدمات التي

تقدميا كؿ جامعة وذلؾ الختالؼ طبيعة المجتمعات المحمية واختالؼ احتياجاتيا ومشكالتيا.
 .2أهداف الجامعة لخدمة المجتمع:

يشير (عقؿ )176 ،1996 ،إلى أف العممية التعميمية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ونفسية وثقافية وبقائية،
باإلضافة إلى كونيا عممية مستمرة ليست مرتبطة بزماف ومكاف وجيؿ معيف.

وبسبب ما تتميز بو أىداؼ الجامعة وفعاليتيا ومدخالتيا ،وأىـ جوانب ىذا التمييز أف العنصر األساسي في ىذه
العالقة ىو العنصر البشرى ،فالجامعة تستقطب مف المجتمع أعمى فئاتو عمماً وثقافةً (العمماء والمفكريف)

(جرجس)6111 ،

ويشير (ىممو )46 ،6113 ،إلى )عبد الغفار ) 1993،اف ىناؾ ثالث مجموعات مف االىداؼ تمثؿ في:
أىداؼ معرفية :ما يرتبط بالمعرفة.



أىداؼ اقتصادية :تعمؿ عمى تطوير اقتصاد المجتمع وتزويده بما يحتاجو مف خامات بشرية وما وخبارت في



معاونتو لمتغمب عمى مشكالتو االقتصادية
أىداؼ اجتماعية :والتي مف شأنيا أف تعمؿ عمى استقار ر المجتمع وتخطى ما واجيو مف مشكالت اجتماعية.



ويشير (عقؿ )176 ،1996 ،إلى أف نشاط الجامعة ينحصر في المجاالت التالية
أ-
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المجاؿ المعرفي القائـ عمى:
التدريس الذي يقوـ بدوره بنقؿ المعرفة إلى أجياؿ المستقبؿ.

بالبحث العممي الذي يقوـ بزيادة المعرفة وتحديثيا
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ب -المجاؿ االجتماعي :أي المساىمة بفاعمية وايجابية في تمبية حاجات الفرد والمجتمع الفورية والمستقبمية
مف (كوادر بشرية متخصصة في مجاالت متنوعة.
 .3اهتمام الجامعة بخدمة المجتمع المحمي.

نظ اًر إلى المتغيرات العالمية في كافة النػواحي االقتصػادية واالجتماعية والثقافية ،وسرعة ىذا التغير
وعالميتو يشير (معروؼ )67 ،6116 ،إلى ىذه المتغيرات والتي تجعؿ مف الجامعة ليا مبررات تجعميا

تيتـ بخدمة المجتمع المحمي كالتغير السريع واالنفجار المعرفي  -التقدـ التقني الذي أحدث تطو اًر سريعاً

وممحوظاً في وسائؿ االتصاؿ -االنفجار السكاني  -تطور مفيوـ العمؿ وزيادة التخصص في الميف -

اختزاؿ وقت العمؿ وزيادة وقت الفراغ  -االتساع في النظرة لبيئة اإلنساف مف المحمية إلى العالمية نتيجة

ظيور مفيوـ العولمة.
ويرى (جرجس )6111 ،إف اتصاؿ الجامعات بمجتمعاتيا وتقديـ مجموعة مف األدوار واألنشطة والخدمات
ليذا المجتمع أصػبح أمػر ضػروري تفرضػو المتغيرات المعاصػرة  ،قمػـ يعػد قياـ الجامعػة بخدمػة مجتمعيػا

أمػ ار اختيا اًر كما في جامعات دوؿ العالـ الثالث .وكذلؾ فإف عضو ىيئة التدريس مطالب بدور حيوي في

تقديـ الخدمات المجتمعية ،والعمؿ أيضا عمى تحديد أىـ المعوقػات التػي تعمؿ دوف قيامو بيذه األدوار

عمى الوجو األمثؿ واقتراح الحموؿ لتمػؾ المعوقػات بيػدؼ تفعيؿ دور عضػو ىيئة التدريس بالجامعات في
مجاؿ خدمة المجتمع.

الجانب العممي

 .1منيجية الدراسة:

استناداً عمى مشكمة الدراسة فقد اعتمد المنيج الوصفي التحميمي ،لوصؼ وتشخيص الحالة كما ىي في الواقع
والقاء الضوء عمى جوانبيا المتعددة لفيميا والوقوؼ عمى أسبابيا ،وقد تـ جمع المعمومات مف عينة الدراسة مف

خالؿ أداة الدراسة (االستبانة) وتحميميا ،مف خالؿ الحزمة اإلحصائية لمعموـ اإلنسانية واالجتماعية ()SPSS
بيدؼ اإلجابة عمى أسئمة الدراسة ،فقد أجريت في البيئة الطبيعية لممنظمة حيث ال سيطرة عمى البيئة البحثية
ودوف تجييزىا مسبقاً .وأما األفؽ الزمني فيي تعد دراسة مقطعية أجريت عمى عينة واحدة في وقت واحد.

 .2مجتمع وعينة الدراسة:

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس بجامعة مصراتو ،والبالغ عددىـ ( (1618موزعيف عمى
( )16كمية .وقد تـ اختيار عينة عشوائية بسيطة تتناسب مع مجتمع الدراسة بحجـ ( )311مفردة ،تـ توزيع أداة
الدراسة عمييا نسبةً لحجـ المجتمع لكؿ كمية ،عمماً بأف العينة المسحوبة صالحة لمتحميؿ اإلحصائي اعتماداً
عمى كؿ مف ( )Sekran & Bauge, 2010, 295و(النجار ،النجار والزعبي ،)109 ،2013 ،حيث ّبينوا أف
المجتمع الذي يبمغ عدده (  )1311يتطمب سحب عينة منو تبمغ (.)697

 .3أداة الدراسة:

تمثمت أداة الدراسة في االستبانة كوسيمة لجمع البيانات االولية لموصوؿ إلى أىداؼ الدراسة وتكونت مف األجزاء
اآلتية:
 .1الجزء األوؿ :المتغيرات الديموغرافية وتكونت مف (الجنس ،والحالة االجتماعية ،والعمر ،والمؤىؿ العممي،
الدرجة العممية ،والخبرة).

المعبرة عف أبعاد "إدارة الجودة الشاممة" حيث
 .6الجزء الثاني :مقياس إدارة الجودة الشاممة وتمثمت في الفقرات
ّ

تكونت مف ( )4متغيرات ىي " :رضا العمالء ،اإلدارة بالحقائؽ ،االفراد أساس اإلدارة ،التطوير المستمر"
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وتحتوي عمى ( )63سؤال وىي مستمدة مف أداة القياس التي استخدميا (العضاضي )6113 ،مع إجراء بعض
التعديالت بما يتالئـ وطبيعة وأىداؼ الدراسة الحالية وكذلؾ بيئة الدراسة.
 .3الجزء الثالث :مقياس خدمة المجتمع وتمثؿ في الفقرات
المعبرة عف أبعاد خدمة المجتمع -:اجتماعياً
ّ
واقتصادياً ،وبيئياً وتحتوي عمى ( )16سؤالً.

اُستخدـ مقياس خماسي إلجابات أف ارد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة ،ويتراوح مدى اإلجابة مف ()5-1

وفؽ مقياس ليكرت ( (Five Likert Scaleوقسـ كما في الجدوؿ رقـ ( )1كاالتي:
الجدوؿ ( .)1بدائؿ اإلجابات لفقرات االستبانة.
درجػػة الموافػقػ ػػة
عالية جداً

عالية

متوسطة

منخفضة

منخفضة جداً

5

4

3

2

1

 .4توزيع صحيفة االستبانة.

تـ اختيار عينة عشوائية بسيطة تتناسب مع مجتمع الدراسة بحجـ ( )311مفردة ،تـ توزيع أداة الدراسة

عمييا نسبةً لحجـ المجتمع لكؿ كمية ،وتـ استرداد ( )689مف االستبانات الموزعة ،بنسبة استرجاع

( )%98وبعد فحص االستبانات تـ استبعاد عدد ( )6لعدـ صالحيتيا لمتحميؿ إلحصائي ،وبالتالي فإف
االستبانات الصالحة لمتحميؿ بمغ عددىا ( ،)689والجدوؿ رقـ ( )6يبيف تفاصيؿ ذلؾ.
الجدول رقم ( )2تفاصيل توزيع االستبانة عمى عينة الدراسة.
أفراد
الكمية

مجتمع

االستبانات االستبانات

االستبانات غير

االستبانات

الصالحة

الصالحة

لمتحميؿ

لمتحميؿ
43

الموزعة

المرجعة

1

اآلداب

186

46

44

1

6

االقتصاد والعموـ السياسية

164

40

41

-

41

3

التربية

655

63

61

3

57

4

التربية البدنية

61

5

5

-

5

5

التمريض

16

4

4

-

4

6

الدراسات االسالمية

67

7

7

-

7

7

الزراعة

8

3

3

-

3

8

الصيدلة

36

8

8

-

8

9

الطب البشري

39

10

11

-

11

11

العموـ

164

40

38

6

36

11

الفنوف واالعالـ

14

3

3

-

3

16

القانوف

36

9

9

-

9

13

المغات

61

5

5

-

5

العينة

666
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14

اليندسة

136

33

31

1

31

15

تقنية المعمومات

83

20

19

-

19

16

االسناف

17

4

4

-

4

1618

311

689

6

683

 .5صدق أداة الدراسة:

صدؽ المحكميف :تـ عرض االستبانة قبؿ توزيعيا عمى مجموعة مف أساتذة الجامعات ومف ذوي الخبرة

واالختصاص األكاديمي ،لتحكيميا ومدى مالئمتيا ،وابداء مالحظاتيـ واقتراحاتيـ حوليا حيث تـ حذؼ
وتعديؿ واضافة لفقرات االستبانة لموصوؿ إلى التصميـ النيائي لالستبانة.
صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة :تـ حساب معامالت االرتباط لكؿ محور مف محاور االستبياف
بالدرجة الكمية لمحاور االستبياف كما يتبيف الجدوؿ رقـ ( )3والتي تبيف أنيا دالة إحصائيًّا عند مستوى
( )1015وبذلؾ تتمتع االستبانة بدرجة صدؽ جيدة لما وضعت لقياسو.
جدول ( )3معامل االرتباط بين محاور الدراسة واجمالي االستبيان
معامؿ بيرسوف

المعيار
1

رضا العمالء

لالرتباط
1.632

القيمة االحتمالية
Sig
*10111

6

االدارة بالحقائؽ

10743

*10111

3

االفراد أساس االدارة

10875

*10111

4

التطوير المستمر

10861

*10111

*دالة عند مستوى 0.05
 .6ثبات أداة الدراسة:

الختبار ثبات أداة الدراسة تـ استخراج معامؿ الثبات (كرونباخ ألفا) لمتأكد مف االتساؽ الداخمي لالستبانة،

والجدوؿ رقـ ( )4يوضح قيمة المعامالت:

الجدول رقم ( )4قيم معامل كرونباخ ألفا الختبار ثبات أداة الدراسة
المعيار

معامؿ الثبات
10786

1

رضا العمالء

6

االدارة بالحقائؽ

10843

3

االفراد أساس االدارة

10839

4

التطوير المستمر

10691

5

إدارة الجودة الشاممة

10865

6

خدمة المجتمع

10816

مف الجدوؿ ( )4يتضح أف قيـ معامالت االتساؽ الداخمي (كرونباخ ألفا) ألبعاد الدراسة جاءت ذات قيـ صالحة
لغايات الدراسة ،حيث جاءت أعمى مف الحد األدنى لمعامؿ الثبات المتعارؼ عمييا ( )0.06واذا خرجت أكثر
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مف ( )0.08فتعتبر جيدة وفقاً (النجار ،وآخروف )6113 ،مما يؤكد االتساؽ بيف فقرات كؿ متغير مف متغيرات
الدراسة .فكمما كانت أقرب ( )1.0كاف الثبات أعمى ،وأف نياية المقياس ىي ((Sekaran & Bougie, (1

).2013
 .7طبيعة توزيع متغيرات الدراسة

لمتعرؼ عمى طبيعة توزيع متغيرات الدراسة يمكف االعتماد عمى معاممي االلتواء  Skewnessوالتفمطح

 Kurtosisوالجدوؿ رقـ ( )5اآلتي يبيف نتائج ىذا االختبار.

لمجدول رقم ( )5اختبار التوزيع الطبيعي ألبعاد عمميات ادارة المعرفة
األبعاد

االلتواء

التفمطح

1

رضا العمالء

-.092-

-.136-

6

االدارة بالحقائؽ

-.027-

-.620-

3

االفراد أساس االدارة

.048

-.702-

4

التطوير المستمر

.116

-.567-

5

خدمة المجتمع

.586

-.240-

ل متعرؼ عمى طبيعة التوزيع الذي تتبعو متغيرات الدراسة تـ االعتماد عمى معاممي االلتواء والتفمطح،

وبالتالي فإف متغيرات الدراسة تخضع لمتوزيع الطبيعي .كما ىو مبيف معامؿ االلتواء لمتغيرات الدراسة
محصور بيف [ ،]1 ،1-لذا فمتغيرات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي.
 .8المعالجة االحصائية

سيتـ في ىذا الجزء إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة عمى أداة الدراسة

(االستبانة) لموصوؿ إلى اليدؼ األوؿ والثاني وىما:
 .1قياس مستوى تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في جامعة مصراتو مف وجية نظر أعضاء ىيئو التدريس
العامميف بيا.

 .6التعرؼ عمى واقع الخدمات التي تقدميا جامعة مصراتو لمجتمعيا.
فقد تـ حساب فترة كؿ مف البدائؿ كما يمي (.)3/5-1
وبذلؾ درجات لممتوسط الحسابي مف ( )5 – 3066وبنسبة مئوية أكبر ( )%7306تكوف درجة الممارسة
(مرتفعة)

ومف ( – 6034أقؿ مف  )3066وبنسبة مئوية بيف ( )%7306 - % 4608تكوف درجة الممارسة (متوسطة)
ومف ( -1أقؿ مف  ) 6034ونسبة مئوية أقؿ ( ) %4608تكوف درجة الممارسة (منخفضة).

أما فيما يتعمؽ باليدؼ الثالث وىو:
 .3بياف أثر تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في خدمة المجتمع لجامعة مصراتو.
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فسيتـ استخداـ االنحدار البسيط والمتعدد ( (Multiple Linear Regressionالختبار فرضية الدراسة" .ال
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في خدمة المجتمع
لجامعة مصراتو"
 .9نتائج الدراسة ومناقشتيا.

 1-8السؤاؿ األوؿ :ما واقع مستوى تطبيؽ أبعاد إدارة الجودة الشاممة في جامعة مصراتو ؟
ُيوضح الجدوؿ رقـ ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التطبيؽ لجميع
فقرات ادارة الجودة الشاممة مرتبة تنازلياً تبعاً لمتوسطاتيا الحسابية:
الجدوؿ رقـ ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التطبيؽ لفقرات ادارة الجودة
الشاممة

رضا العمالء

0.94886

2.15

38.559

 3 .000منخفضة

المعياري

أعضاء ىيئة التدريس والموظفيف بيا.

االنحراؼ

تعمؿ الجامعة عمى االحاطة بما يرغبو

المتوسط الحسابي

الطالب وقطاعات التوظيؼ.

قيمة اختبار t

3

تسعى الجامعة إلى تمبية احتياجات

0.91377

1.90

35.470

 5 .000منخفضة

تسعى الجامعة إلى تحقيؽ مستوى رضا

4

عالي ألعضاء ىيئة التدريس والموظفيف

0.86770

2.08

40.878

بيا.

تعد اىتمامات أعضاء ىيئة التدريس
5

والموظفيف بيا مف ضمف أولويات

1
6
االدارة بالحقائؽ

3
4
5

229

تستند الجامعة في اتخاذ ق اررتيا عمى

الحقائؽ وليس عمى العواطؼ والمشاعر.
تعمؿ الجامعة عمى الحقائؽ والمعمومات
في أداء أعماليا.

توجو الجامعة أنشطتيا األكاديمية واالدارية
لدعـ عمميات خدمة المجتمع.

توجو الجامعة أنشطتيا األكاديمية واالدارية
لدعـ البحث العممي.

لدى الجامعة مقاييس أداء لعمميات خدمة
المجتمع وفؽ معايير الجودة.

 4 .000منخفضة

38.102

 2 .000منخفضة

0.99482

2.22

-

 - .000منخفضة

1.07096

1.92

30.53

 6 .000منخفضة

1.03376

1.97

32.43

 5 .000منخفضة

1.02520

2.21

36.72

 6 .000منخفضة

0.89527

2.08

39.61

 4 .000منخفضة

1.07471

2.17

34.48

 3 .000منخفضة

1.01119

2.26

الجامعة.

المتوسط العاـ رضا العمالء

مستوى المعنوية

6

المحمي.

الترتيب

1

الجامعة عمى دراية باحتياجات مجتمعيا

1.23259

2.75

37.987

 1 .000متوسطة

درجة الممارسة

المحاور ت

الفقرات
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6

لدى الجامعة مقاييس أداء لمبحوث تعكس
معايير الجودة.

المتوسط العاـ لإلدارة بالحقائؽ
1
6
ا
اال ف ارد أساس االدارة

3
4
5
6

لدى الجامعة اىتمامات بتكويف فرؽ
العمؿ.

توفر الجامعة معمومات مرتدة عف أداء
العمؿ لمنتسبييا.

تعتمد الجامعة عمى فرؽ العمؿ في خدمة
المجتمع.

تعتمد الجامعة عمى منتسبييا في مجاؿ
البحث العممي لخدمة المجتمع.

تفوض الجامعة منتسبييا لتطبيؽ مفاىيـ
الجودة الشاممة.

توفر الجامعة حاجات منتسبييا في مجاؿ
البحث العممي.

المتوسط العاـ لألفراد اساس االدارة
1
6

تعمؿ الجامعة عمى استخداـ الوسائؿ
الحديثة لمتدريب لتطوير منتسبييا.

تقوـ الجامعة بالقياس لمتعرؼ عمى

مستويات النجاح في أدائيا الحالي.

جامعة مصراتة
1.05640

2.27

36.58

 1 .000منخفضة

1.02605

2.10

-

 - .000منخفضة

1.19254

2.29

32.65

 6 .000منخفضة

1.02518

2.16

35.97

 4 .000منخفضة

1.05282

2.11

34.13

 5 .000منخفضة

1.07129

2.19

34.75

 3 .000منخفضة

0.99818

2.20

37.53

 1 .000متوسطة

1.03511

2.03

33.47

 6 .000منخفضة

1.06252

2.16

-

 - .000منخفضة

1.17912

2.04

29.48

 6 .000منخفضة

0.78379

1.77

38.42

 6 .000منخفضة

التطوير المستمر

تعمؿ الجامعة عمى توفير معمومات مرتدة
35.64

 4 .000منخفضة

0.94257

2.02

36.44

 3 .000منخفضة

1.01036

1.94

32.66

 5 .000منخفضة

1.05418

2.47

39.89

متوسط

المتوسط العاـ لمتطوير المستمر

0.98374

2.03

-

 - .000منخفضة

المتوسط العاـ لإلدارة الجودة الشاممة

1.01678

2.12

-

 - .000منخفضة

3

حوؿ االنشطة االكاديمية والبحثية بيدؼ

0.93246

1.95

تطويرىا.

4
5
6

توفر الجامعة معمومات مرتدة عف انشطة
خدمة المجتمع بيدؼ تطويرىا.

القيادات في الجامعة ممتزمة بإزالة عوائؽ
تطبيؽ الجودة الشاممة.

توفر الجامعة البرامج الحديثة في العمؿ
لمواكبة التطورات الحديثة.

1 .000

مف خالؿ الجدوؿ ( )6بمغ المتوسط العاـ إلدارة الجودة الشاممة ( )6016وبانحراؼ معياري ()1.01678
وبدرجة ممارسة منخفضة وىذا يبيف مستوى تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في الجامعة محؿ الدراسة حيث يسود
انخفاض في محاور إدارة الجودة الشاممة المتمثمة في رضا العمالء ،واالدارة بالحقائؽ ،واالفراد أساس االدارة،

والتطوير المستمر ،وىذا النتيجة تعارضت مع ما آلت إليو دراسة (العضاضي.)6113 ،
631

icetr. elmergib.edu.ly

الموافق  12-11نوفمبر 1029

المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية االقتصاد والتجارة
المؤسسات واشكاليات التنمية في الدوؿ النامية (ليبيا أنموذجاً)

INSD2019

كما أظير الجدوؿ أف مستوى ُبعد رضا العمالء جاء منخفضا وبمتوسط حسابي ( )6066وبانحراؼ معياري
( ) 1099486وىو أعمى متوسط بيف أبعاد الجودة الشاممة وبالتالي حضي ىذا البعد بالترتيب االوؿ عمى مستوى
أبعاد إدارة الجودة الشاممة ،في حيف تبيف أف مستوى بعد التطوير المستمر جاء منخفضاً بمتوسط حسابي

( )6013وبانحراؼ معياري ( )1098374وىو أقؿ متوسط بيف أبعاد إدارة الجودة الشاممة وقد اختمفت ىذه
النتيجة مع دراسة (العضاضي )6113 ،حيث كاف كؿ أبعاد الجودة الشاممة مرتفعة في حيف في ىذه الدراسة

كاف كؿ االبعاد منخفضة.
كما يوضح الجدوؿ اتجاىات المشاركيف تجاه كؿ عبارة مف عبارات إدارة الجودة الشاممة بجامعة مصراتو محؿ
الدراسة وترتيبيا ودرجة ممارستيا ،ففي ُبعد رضا العمالء إلدارة الجودة الشاممة جاءت الفقرة التي تنص عمى
"الجامعة عمى دراية باحتياجات مجتمعيا المحمي" بالمرتبة االولى وبمتوسط حسابي ( )6075وبدرجة ممارسة
(متوسطة) في حيف جاءت الفقرة " تسعى الجامعة إلى تمبية احتياجات الطالب وقطاعات التوظيؼ" بالرتبة
األخيرة وبمتوسط حسابي ( )1091وبدرجة ممارسة (منخفضة)
بينما في ُبعد االدارة بالحقائؽ جاءت الفقرة التي تنص عمى "لدى الجامعة مقاييس أداء لمبحوث تعكس معايير
الجودة ".بالمرتبة االولى وبمتوسط حسابي ( )6067وبدرجة ممارسة (منخفضة) في حيف جاءت الفقرة " تستند
الجامعة في اتخاذ ق اررتيا عمى الحقائؽ وليس عمى العواطؼ والمشاعر " بالرتبة االخيرة وبمتوسط حسابي

( )1096وبدرجة ممارسة (منخفضة)
بينما في بعد األفراد أساس االدارة جاءت الفقرة التي تنص عمى " تفوض الجامعة منتسبييا لتطبيؽ مفاىيـ
الجودة الشاممة" بالمرتبة االولى وبمتوسط حسابي ( )6061وبدرجة ممارسة (منخفضة) في حيف جاءت الفقرة "
توفر الجامعة حاجات منتسبييا في مجاؿ البحث العممي "بالرتبة االخيرة وبمتوسط حسابي ( )6013وبدرجة

ممارسة (منخفضة)
بينما في ُبعد التطوير المستمر جاءت الفقرة التي تنص عمى " توفر الجامعة البرامج الحديثة في العمؿ لمواكبة
التطورات الحديثة" بالمرتبة االولى وبمتوسط حسابي ( )6047وبدرجة ممارسة (متوسطة) في حيف جاءت الفقرة "
تقوـ الجامعة بالقياس لمتعرؼ عمى مستويات النجاح في أدائيا الحالي" بالرتبة االخيرة وبمتوسط حسابي ()1077

وبدرجة ممارسة (منخفضة)
 6-8السؤاؿ الثاني :ما واقع الخدمات التي تقدميا جامعة مصراتو لمجتمعيا ؟
تـ حساب كؿ مف المتوسط الحسابي والنسبة المئوية ودرجة التطبيؽ لجميع فقرات األداة ،ويوضح الجدوؿ رقـ
( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التطبيؽ لفقرات خدمة المجتمع مرتبة

تنازلياً تبعاً لمتوسطاتيا الحسابية:

جدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات خدمة المجتمع (اجتماعيا واقتصاديا
وبيئيا) مرتبة تنازليا
المعياري

االنحراؼ

الحسابي

المتوسط

t

231

المعنوية

المجتمع.

مستوى

1

لممشاكؿ االجتماعية التي تظير في

1.65

40.28

.000

الترتيب

تساىـ الجامعة في تقديـ حموؿ

0.6964
7

15

درجة الممارسة

ت

الفقرة

منخف
ضة
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تقدـ الجامعة برامج تأىيمية لذوي
6

االحتياجات الخاصة لتأىيميـ
اجتماعياً.

3
4
5
6

تعمؿ الجامعة عمى إقامة أنشطة
لمعمؿ التطوعي لخدمة المجتمع.
تنظـ الجامعة انشطة إليجاد حموؿ
لبعض مشكالت البيئة المحمية.

تقيـ الجامعة دورات تدريبية لتنمية
مجتمعيا المحمي.
تساىـ الجامعة في تقديـ حموؿ
لمشكالت المجتمع االقتصادية.
تقدـ الجامعة بحوث ودراسات

7

لممؤسسات اإلنتاجية في المجتمع
المحمي.

تعمؿ كوادر الجامعة المتخصصة
8

عمى المساىمة في تطوير مؤسسات
المجتمع المحمي.

9

تساىـ الجامعة بوضع الخطط

االقتصادية في مجتمعيا المحمي
تتعاوف الجامعة مع الجيات

11

المختصة لوضع خطط تساىـ في
ايجاد فرص عمؿ لمحد مف البطالة.

11
16
13
14
15
16

636

تسيـ الجامعة بإقامة ندوات ثقافية
لممجتمع المحمي.
تيتـ الجامعة بتوعية المجتمع المحمي
بمشاكؿ التموث البيئي.

تساىـ الجامعة في تقديـ حموؿ
لممشاكؿ البيئية لممجتمع المحمي.
تقوـ الجامعة بأنشطة متنوعة تعمؿ
عمى تعزيز االىتماـ بالبيئة.
تعمؿ الجامعة عمى نشر المعرفة
وثقافة االىتماـ بالبيئة.
لدى الجامعة شراكات مع الجيات
التي ليا اىتمامات بالبيئة.

جامعة مصراتة

0.5632
9

1.62

49.18

.000

16

1.0001
5

2.10

35.70

.000

1

0.9339
8

1.88

34.32

.000

7

0.9705
5

2.09

36.72

.000

2

0.8706
7

1.92

37.56

.000

5

0.8207
5

1.91

0.7313
1

1.83

0.8197
1

1.87

0.8872
5

1.96

39.70

42.63

38.89

37.72

.000

.000

.000

.000

6

11

8

3

0.7581
4

1.74

39.02

.000

14

0.8537
2

1.81

36.10

.000

13

0.8346
1

1.93

39.32

4

0.8316
3

1.85

37.98

.000

9

0.9366
0

1.82

33.03

.000

12

0.8430
2

1.84

37.12

.000

10

منخف
ضة
منخف
ضة
منخف
ضة

منخف
ضة
منخف
ضة
منخف
ضة

منخف
ضة
منخف
ضة

منخف
ضة
منخف
ضة
منخف
ضة

منخف
ضة
منخف
ضة
منخف
ضة
منخف
ضة
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االجمالي

0.8344
9

INSD2019

1.86

-

-

.000

منخف
ضة

مف خالؿ الجدوؿ ( )7بمغ المتوسط العاـ لخدمة المجتمع ( )1.86وبانحراؼ معياري ( )0.83449وبدرجة
ممارسة منخفضة وىذا يبيف مستوى خدمة جامعة مصراتو لمجتمعيا محؿ الدراسة حيث يسود انخفاض واضح
في خدمة المجتمع واتفقت ىذه النتيجة مع ما آلت إليو دراسة (القيزاني ،)6117 ،كما يوضح الجدوؿ اتجاىات

المشاركيف تجاه كؿ عبارة مف عبارات خدمة المجتمع بجامعة مصراتو محؿ الدراسة .حيث جاءت الفقرة التي
تنص عمى " تعمؿ الجامعة عمى إقامة أنشطة لمعمؿ التطوعي لخدمة المجتمع " بالمرتبة االولى وبمتوسط
حسابي ( )6011وبدرجة ممارسة (منخفضة) في حيف جاءت الفقرة "تقدـ الجامعة برامج تأىيمية لذوي
االحتياجات الخاصة لتأىيميـ اجتماعيا" بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي ( )1066وبدرجة ممارسة (منخفضة)
 .3-8السؤاؿ الثالث :ما أثر تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في خدمة المجتمع لجامعة مصراتو ؟


اختبار فرضية الدراسة

فرضية الدراسة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05إلدارة الجودة الشاممة في
خدمة المجتمع لجامعة مصراتو.
الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار االنحدار البسيط.
الجدول (  ) 8تحميل االنحدار الختبار أثر إدارة الجودة الشاممة في خدمة المجتمع.
المتغير التابع

معامؿ االرتباط R

معامؿ التحديد R2

 Fالمحسوبة

خدمة المجتمع

.386a

0.149

12.451

درجة DF

Sig F
مستوى الداللة

4

*0.000

الحرية

يبيف الجدوؿ ( )8أف قيمة (  (R =.386aوىذا يعني وجود عالقة ارتباط موجبة بيف أبعاد إدارة
الجودة الشاممة وخدمة المجتمع كما يظير الجدوؿ قيمة معامؿ التحديد ( )R2 = 0.149وىذا يعني أف أبعاد
إدارة الجودة الشاممة قد فسرت ما نسبتو ( )%1409مف التبايف في خدمة المجتمع.

ويبف الجدوؿ أيضا أف قيمة ( )F = 160451عند مستوى معنوية ( )Sig = 0.000وىذا يؤكد معنوية

االنحدار عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05وعند درجة حرية (.)df = 4
مما سبؽ ترفض الفرضية الرئيسية العدمية وتقبؿ الفرضية البديمة القائمة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )p ≤ 0.05إلدارة الجودة الشاممة في خدمة المجتمع.
 .9نتائج الدراسة:

مف خالؿ ما تـ التوصؿ إليو مف تحميؿ البيانات احصائياً ،واختبار فرضية الدراسة تـ استخالص النتائج

التي يمكف ايجازىا كما يمي:

 .1أظيرت الدراسة أف المستوى العاـ لدرجة ممارسة ادارة الجودة الشاممة في جامعة مصراتو محؿ الدراسة مف
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بيا جاءت منخفضة وبمتوسط حسابي ( )6016وانحراؼ معياري
()1011678
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 .6كما أظيرت أف مستوى ُبعد رضا العمالء جاء منخفضاً وبمتوسط حسابي ( )6066وبانحراؼ معياري
البعد بالترتيب األوؿ
( )1099486وىو أعمى متوسط بيف أبعاد إدارة الجودة الشاممة وبالتالي حضي ىذا ُ
عمى مستوى أبعاد إدارة الجودة الشاممة

 .3تبيف أف مستوى ُبعد التطوير المستمر جاء منخفضاً بمتوسط حسابي ( )6013وبانحراؼ معياري
( )1098374وىو أقؿ متوسط بيف أبعاد إدارة الجودة الشاممة.
 .4جاء بالمرتبة الثانية ُبعد االفراد أساس االدارة بمتوسط حسابي ( ) 6016وبانحراؼ معياري ()1016656
وبدرجة ممارسة منخفضة.
 .5جاء بالمرتبة الثالثة ُبعد اإلدارة بالحقائؽ بمتوسط حسابي (

 )6011وبانحراؼ معياري ()1016615

وبدرجة ممارسة منخفضة.

 .6إف درجة ممارسة خدمة المجتمع في جامعة مصراتو جاءت منخفضة حيث بمغ المتوسط العاـ لخدمة
المجتمع ( )1.86وبانحراؼ معياري ()0.83449
 .7كما أظيرت النتائج أف ىناؾ أث اًر إلدارة الجودة الشاممة في خدمة المجتمع في جامعة مصراتو مف وجية
أعضاء ىيئة التدريس بيا.
التوصيات:

مف خالؿ ما تـ استع ارضو والنتائج التي تـ التوصؿ إلييا يمكف صياغة التوصيات التالية:
 -1زيادة االىتماـ بتطبيؽ وممارسة نظـ إدارة الجودة الشاممة ،مف خالؿ العمؿ عمى تنشيط أقساـ الجودة
بالكميات ومكتب الجودة بالجامعة ومتابعة تنفيذىا لمعايير الجودة الشاممة ،مع ووضع آلية يتـ مف خالليا
قياس األداء بيا بصفة دورية لمعمؿ عمى التحسيف المستمر في تطبيقيا.
 -6االىتماـ برضا العمالء (سواء كانوا مف الخارجييف ،أو الداخمييف مف األفراد العامميف في الدوائر واألقساـ
داخؿ المؤسسة) لما لو مف أىمية ،باعتبار العميؿ ىو الركيزة االولية لدفع المؤسسة نحو تحقيؽ الفعالية
التنظيمية الشاممة.
 -3تعزيز دور الجامعة وتوجيو نشاطاتيا وبرامجيا وخططيا لخدمة المجتمع بالتعاوف المؤسسات المناظرة
والمجتمعية وتفعيؿ النصوص القانونية بالخصوص.

 -4العمؿ عمى التحسيف المستمر ألداء الجامعة حوؿ الخدمات التي تقدميا لمجتمعيا مف خالؿ توفير
معمومات مرتدة حوؿ االنشطة التي يتـ ممارستيا مف أجؿ العمؿ عمى تالفي السمبيات وتعزيز االيجابيات
لتطوير ىذه االنشطة باستمرار.
 -5العمؿ عمى زيادة االىتماـ مف قبؿ الجامعة بصفة عامة بخدمة مجتمعيا والكميات حسب تخصصيا بصفة
خاصة مف خالؿ إيجاد آلية يتـ مف خالليا ربط مياـ الجامعة بمجتمعيا.

 -6االىتماـ باألفراد العامميف واعتبارىـ أساس االدارة وبطريقة تشعرىـ باألىمية وتفعيؿ دورىـ لتحقيؽ االستفادة
الفعمية ومشاركتيـ الجوىرية ال الشكمية.
 -7العمؿ عمى اظيار الحقائؽ وتوفير المعمومات الكافية إلدارة العمؿ ،وتداوليا بيف االفراد لتقوـ الق اررات عمى
الحقائؽ بدال مف المشاعر والعواطؼ.
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 -8العمؿ عمى تأىيؿ ذوي االحتياجات الخاصة واعداد خطط وبرامج لتنفيذىا لتأىيميـ اجتماعياً وادماجيـ في
المجتمع مف خالؿ ما تممكو الجامعة مف امكانات ومتخصصيف في ىذا المجاؿ.

 -9االىتماـ بمشاكؿ التموث البيئي ونشر ثقافة االىتماـ بالبيئة مف خالؿ عقد دورت وورش عمؿ مع الجيات
المختصة والميتمة بالبيئة لتوعية المجتمع المحمي بمشاكؿ التموث البيئي وخطورتو عمى المجتمع.
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المراجع
-

بدر ،رشاد محمود ( .)6119أثر تطبيؽ مبادئ الجودة الشاممة عمى أداء المؤسسات األىمية واألجنبية
العاممة في قطاع غزة

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة العموـ االسالمية ،غزة ،فمسطيف.
-

جباري ،فادية ( .)6111تأثﲑ جﻮدة اﲑﺪمة عمﯽ رضا العميؿ ،رسالة ماجستﲑ غير منشورة ،جامعة
أبﻮبﮑﺮ

بالقايﺪ تممساف ،الجزائر.

جرجس ،نادي كماؿ ( .)6111البحوث والدراسات التربوية ودورىػا فػي خدمػة المجتمػع وتنميتو ،أبحاث

-

ودراسات ،وقائع
المؤتمر العممي ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

الذيابات ،بساـ ،الذيابات ،مراد ( .)6118معوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في الجامعات األردنية

-

الخاصة .مجمة جامعة
النجاح لألبحاث (العموـ اإلنسانية) ،6114-1975 ،)11(36 ،عماف ،االردف.
الزعبوط ،سمية ( .)6118تقييـ واقع دور الجامعات األردنية في خدمة المجتمع مف وجية نظر أعضاء

-

ىيئة التدريس في

الكميات التربوية-583 ،)6(5 . Route Educational and Social Science Journal .
 ،617عماف ،االردف.

-

سعدي ،نواؿ ( .)6116تطبيقات نظاـ األيزو  9111واإلدارة بالجودة الشاممة .مجمة العموـ االنسانية
واالجتماعية،

( ،116-115 ،)63كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير ،جامعة وىراف ،الجزائر.

-

الشريؼ ،طالؿ بف عبداهلل ( .)6116رؤية استراتيجية لتطوير وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات
السعودية (أسموب دلفاي(،
المجمة الدولية التربوية المتخصصة 195-174 ،)6(5 ،عماف ،االردف.

-

الصرايرة ،خالد أحمد ،العساؼ ،ليمى ( .)6118إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي بيف
النظرية والتطبيؽ .المجمة
العربية لضماف جودة التعميـ العالي ،46 -1 ،1)1( ،اليمف.

-

صالح ،أمير عمر ( .)6116أثر إدارة الجودة الشاممة كاستراتيجية لتطوير األداء األكاديمي بجامعة
الطائؼ .وقائع المؤتمر
العربي السادس لضماف جودة التعميـ (الصفحات  .)69-58جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا،
الخرطوـ،
السوداف.

-

عامر ،طارؽ ( .)6118تصور مقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء االتجاىات
العالمية الحديثة ،مجمة البحث
اإلجرائي في التربية وعمـ النفس ،اتحاد الجامعات العربية .4 )1(،القاىرة ،مصر.
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العنزي ،قاسـ محمد ،الصافي ،محمد عمي ( .)6117تحسيف أداء ىيئة محققي النزاىة باستخداـ نموذج
ديمنؾ -دراسة حالة عمى
مكتب تحقيؽ النجؼ .المجمة الغري لمعموـ االقتصادية،337 -314 ،6)4( ،جامعة الكوفة ،العراؽ.

-

العنزي ،قاسـ محمد ( .)6111استخداـ نموذج  Demingفي تحقيؽ األداء الجامعي دراسة ميدانية في

كمية اآلداب  /جامعة

الكوفة .مجمة مركز دراسات الكوفة ،358-335 ،61)1( ،جامعة الكوفة ،العراؽ.
-

عقؿ ،فواز ( .)6111تاريخ وتطور دور الجامعة في خدمة المجتمع ،وقائع مؤتمر جامعة النجاح،
فمسطيف.

-

-

عقؿ ،فواز "دور الجامعة في خدمة المجتمع" )11:31 ،6119/8/19( ،مف محرؾ البحث
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/role-universitycommunity-service.pdf:
عيشاوي ،أحمد ( .)6113إدارة الجودة الشاممة ( )TQMالسبيؿ إلى تحقيؽ األداء المنظمػػي المتميز.
مجمة أداء المؤسسات
الجزائرية ،46-33 ،)13( ،كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير ،جامعة قاصدي
مرباح ،ورقمة،
الجزائر.

-

عيشاوي ،أحمد ( .)6116إدارة الجودة الشاممة ( )TQMفي المؤسسات الخدمية .مجمة الباحث ،كمية
العموـ االقتصادية
والعموـ التجارية وعموـ التسيير ،16-7 ،)14( ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة ،الجزائر.

العضاضي ،سعيد ( .)6116تطبيؽ نموذج إداري إلدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي .وقائع

-

المؤتمر العربي
الثاني لضماف جودة التعميـ العالي (الصفحات  .)161-141الجامعة الخميجية ،البحريف.

-

الفارسي ،حسيف ،الجبالي ،األسعد ( .)6118أثر إدارة الجودة الشاممة في الجامعات العمانية الخاصة عمى

-

القدرة التنافسية:
-

دراسة حالة جامعتي صحار ونزوى .مجمة العموـ السياسية والقانوفُ .53-34 ،)6(8 ،عماف.

القيزاني ،عمر ( 65-67ديسمبر .)6117 ،دور جامعة المرقب في تنمية المجتمع المحمي بمنطقة الخمس
مف وجية نظر أعضاء
ىيئة التدريس العامميف فييا .وقائع المؤتمر االقتصادي األوؿ لالستثمار والتنمية في منطقة الخمس

 .6117الخمس ،ليبيا.

الكناني ،عايد ،وناس ،عزيز ( )6116درجة تحقيؽ معايير ادارة الجودة الشاممة كما يراىا اعضاء ىيئة

-

التدريس في كمية التربية
الرياضية جامعة كربالء .وقائع المؤتمر العربي الثاني لضماف جودة التعميـ العالي (الصفحات -631

 .)661الجامعة

الخميجية ،البحريف.
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-

جامعة مصراتة

محمود ،ناجي ،جاسـ ،ياسيف ( .)6113متطمبات إدارة الجودة الشاممة في جامعة تكريت دراسة تحميمية.
المجمة العربية
لضماف جودة التعميـ العالي ،166-151 ،13)6( ،جامعة تكريت ،العراؽ.

-

معروؼ ،حساـ عرفة ( .)6116دور كميات التربية بالجامعات الفمسطينية في خدمة المجتمع مف وجية
نظر أساتذتيا،

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.
-

مصطفى ،مجدي محمد ( .)6116تحديد أولويات خدمة المجتمع مف منظور الخدمة االجتماعية دراسة
تطبيقية عمى مجاالت

التعميـ والصحة والشئوف االجتماعية بمدينة العيف ،مجمة التربية،كمية التربية جامعة األزىر ،)6(119

القاىرة ،مصر.
-

نور الديف ،حامد ،محمد ،العابد ( 3-6سبتمبر .)6116 ،أىمية تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات
التعميـ العالي.
وقائع المؤتمر العربي الرابع لضماف جودة التعميـ العالي (الصفحات  .)666-615القاىرة ،مصر.

الناصر ،عالء ( .)6113معوقات تطيؽ ادارة الجودة الشاممة في كميات ومعاىد بغداد مف وجية نظر

-

مدراء وحدات ضماف
الجودة وتقويـ االداء .المجمة العربية لضماف جودة التعميـ العالي ،183-165 ،13)6( ،جامعة
بغداد ،العراؽ.

النجار ،فايز جمعة ،النجار ،نبيؿ جمعة والزعبي ،ماجد راضي ( .)6113أساليب البحث العممي :منظور

-

تطبيقي .األردف،
عماف :دار الحامد لمنشر والتوزيع.
-

نوفؿ ،محمد نبيؿ ( )6116الجامعة والمجتمع في القرف الحادي والعشريف .المجمة العربية لمتربية،
( 1)66المنظمة العربية لمتربية
والثقافة والعموـ ،تونس.

ىممو ،إسالـ عصاـ ( .)6113دور الجامعات الفمسطينية في خدمة المجتمع في ضوء مسؤوليتيا االجتماعية
مف وجية أعضاء
ىيئة التدريس بيا (دراسة حالة) ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة العموـ االسالمية ،غزة ،فمسطيف.
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Abstract:
This study aimed to identify the impact of the application of total quality management in
community service to the University of Misrata, in addition to showing the level of
availability of dimensions of total quality management and the level of community service
provided by the University of Misrata from the point of view of faculty members, and to
achieve the objectives of the study used descriptive analytical method. The study population
consisted of all the faculty members of Misurata University, which number (1218)
distributed on (16) faculties. A simple random sample was chosen to suit the study
population size (300) was distributed to the study tool, which is the questionnaire prepared
for this Purpose was done. Retrieve (289) of the questionnaires distributed, with a retrieval
rate (98%) The study reached several results, the most important of which is the presence of
a statistically significant impact of total quality management in the community service of
Misurata University0
Keywords: Total Quality Management, Community Service, Misurata University0
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