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 مستخمصال

ة، التددددريب، العصدددم الدددذهني، هددددفت هدددذا الدراسدددة الدددى التعدددرم عمدددى أثدددر الدددتعمم التنظيمدددي ب بعدددادا  االن تددداح عمدددى البي ددد
مجموعات االتصال( عمى ثقافة الجودة وذلك ب خذ عينة مدن معممدي المرحمدة الثانويدة لمراقبدة التعمديم بمصدراته، كمدا هددفت 
الدراسة الى التعرم عمى اراء عينة الدراسة حول بيان مستوى تبندي ثقافدة الجدودة بالمرحمدة الثانويدة، اعتمددت الدراسدة عمدى 

وصدد ي التحميمددي والددذي يعددد مناسددبا األددراض هددذا اانددواع مددن الدراسددات، امددا بالنسددبة لمجتمدد  الدراسددة فتمثددل فددي المدنج  ال
( 200( معمما اما فيما يتعمق بعينة الدراسة فقد تم اختيار عيندة طبقيدة قوامجدا  357معممي المرحمة الثانوية والبالغ عددهم 

 :ميل ، هذا وقد توصمت الدراسة لجممة من النتا   أهمجا( م ردة صالحة لمتح188م ردة تم الحصول عمى  

بينت الدراسة عدم وجود أثر معنوي لمعصم الذهني عمى ثقافة الجودة بمدارس التعميم الثانوي بمدينة مصراتة بمعنى  .1
 كمما كان وجود لمعصم الذهني مرت   أدى الى زيادة ثقافة الجودة.

إحصا ية لالن تاح عمى البي ة عمى ثقافة الجودة بمدارس التعميم الثانوي أظجرت الدراسة وجود أثر معنوي ذو داللة  .2
 .%( مالم يؤثر مؤثر آخر8.6بمدينة مصراته بنسبة مقدارها  

أوضحت الدراسة وجود أثر معنوي ذو داللة إحصا ية لمجموعة االتصال عمى ثقافة الجودة بمدارس التعميم الثانوي  .3
 .%( مالم يؤثر مؤثر آخر28.5بمدينة مصراته بنسبة مقدارها  

بينت الدراسة وجود أثر معنوي ذو داللة إحصا ية لمتدريب عمى ثقافة الجودة بمدارس التعميم الثانوي بمدينة مصراته  .4
 .%( مالم يؤثر مؤثر آخر34.9بنسبة مقدارها  

ارس التعميم الثانوي بمدينة كش ت الدراسة وجود أثر معنوي ذو داللة إحصا ية لمتعميم التنظيمي عمى ثقافة الجودة بمد .5
 .%( مالم يؤثر مؤثر آخر41.5مصراته بنسبة مقدارها  
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  مقدمة

تسعى األمب المنظمات عمى شتى تخصصاتجا وبي ة أعمالجدا الدى زيدادة وتيدرة الدتعمم التنظيمدي لتكدون قدادرة عمدى 
يات أن يتضددمن ال كددر اإلداري بددين مواكبددة التطددورات الكبيددرة التددي شددجدتجا بي ددة االعمددال المعاصددرة، ومددن البددديج

ثناياا موضوع التعمم كونه يعتبر ااسداس لتوجيده أي ججدد بشدري فدردي اكدان او جمداعي انده يسدعى الدى تحقيدق 
 .ألايات محددة ضمن المؤسسات الحضارية المختم ة

تقدددات ب نجددا المعHand and Harrison كمددا أن هندداك تدد ثير تنظيمددي عمددى ثقافددة الجددودة وذلددك كمددا يراهددا 
والمتعمقة بكي ية تنظيم العمل وممارسة السمطة ومكاف ة ورقابة العاممين ودرجة الرسمية المعتمددة ومددى اعتمادهدا 
عمى التخطيط والى أي مدى من مددا باإلضافة الى درجة الميدل الدى االنصدياع لتعميمدات اإلدارة العميدا مدن قبدل 

االعمال فرضت عميجا ضرورة فتح نوافذها الستقبال تكنولوجيدا  العاممين ، كما أن التغيرات التي طرأت عمى بي ة
الجديدة والتعمم من اافكار وتجارب المنظمات المعاصرة ذات التجارب الناجحة والتخمي عن الطرق التقميدية في 

 . أداء اعمالجا كي تتمكن من تحسين وضعجا في بي ة االعمال

باعتبارا أحد اهم القطاعات الحيوية حيدث ان هدذا الدراسدة ستسدمط  ومن بين تمك المنظمات قطاع التربية والتعميم
الضدددوء عمدددى أثدددر الدددتعمم التنظيمدددي عمدددى عناصدددر الجدددودة وذلدددك مدددن خدددالل ابعددداد الدددتعمم  االن تددداح عمدددى البي دددة، 

 .التدريب، العصم الذهني، مجموعات االتصال( عمى ثقافة الجودة

  مشكمة الدراسة

ر وسددرعة وتيددرة  وتجدددد المنظمددات وظجددور ظدداهرة العولمددة واالن تدداح عمددى ااسددواق إن التكنولوجيددا والتطددور الكبيدد
العالميددة وتكسددر الحددواجز وتغييددر القددوانين وسددجولة تدددفق اامددوال يتطمددب مددن المنظمددات أن تواكددب التغيددرات فددي 

مجارتجدا الحاليدة بي ة االعمال االمر الذي يدعو الدى إعطداء أهميدة كبيدرة لمعنصدر البشدري وتدريبده وتطدويرا ورفد  
التقميدية الى ثقافة الجودة والتي من الم ترض أن تحمل قيما واخالقا وتقاليد قادرة عمى قيادة المنظمة الدى مراتدب 
متقدمة والمراقب لوض  التعميم في ليبيا يجد أن هناك جنوحا نحو التركيز عمى التعمم مدن الناحيدة الشدكمية ولديس 

 كيدددا فددي كثيددر مدن الجي ددات والمراكددز البحثيددة ولعددل مركددز ضددمان الجددودة التدداب  مدن الناحيددة النوعيددة هددذا مددا تددم ت
لوازرة التعميم العالي الميبي احد اهم المراكز حيث تم التعدري  اكثدر مدن مدرة عمدى ان هنداك مدواطن خمدل وضدعم  

ضددوع الجددودة فددي البي ددة الداخميددة لقطدداع التعمدديم االمددر الددذي أدى الددى ضددعم تمددك المؤسسددات التعميميددة نحددو مو 
وهدذا مدا  اجمداال ولعدل درجدة الممارسدة لمجدودة ومعاييرهدا عمومدا ضدعي ة بعدض الشدي ولثقافدة الجدودة خصوصدا،

( تشددير الددى انخ دداض اسددتعداد مؤسسددات التعمدديم العددالي 2010أكدتدده الدراسددات السددابقة ولعددل دراسددة ال رجدداني  
سة الشافعي وناسي والتي تشدير الدى انخ داض ثقافدة الجدودة الميبية لثقافة الجودة في البي ة الميبية، إضافتا الى درا

والشدك بد ن قطداع التعمديم يعتبدر مدن اهدم  في ال كدر اإلداري التربدوي حتدى عمدى مسدتوى البمددان العربيدة المجداورة،
القطاعددات الحيويدددة  عمدددى مسدددتوى المجتمدد ، اال ان اثدددار الدددتعمم التنظيمدددي فدددي البي ددة الميبيدددة عمومدددا وفدددي قطددداع 

يم خصوصددا اليددزال يعدداني مددن قصددور االمددر الددذي يسددتدعي الدراسددة عددن أسددباب هددذا القصددور فددي معممددي التعمدد
المرحمدة الثانويددة بقطدداع التعمدديم ببمديدة مصددراته والمتعمددق بدد ثر الددتعمم التنظيمدي  االن تدداح عمددى البي ددة ، التدددريب ، 

 . العصم الذهني ، مجموعات االتصال ( عمى ثقافة الجودة

 :ى ذلك فإن مشكمة الدراسة تكمن في اإلجابة عمى التساؤل التاليباإلضافة ال
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 س: ما هو أثر التعمم التنظيمي عمى عناصر الجودة بقطاع التربية والتعميم ببمدية مصراته؟

 أهداف الدراسة

 التعرم عمى أثر التعمم التنظيمي عمى ثقافة الجودة في قطاع التربية والتعميم ببمدية مصراته. .1

 ببمدية مصراته.دان مستدددددددددوى تبدددددددددني ثقددددددددددددافة الجدددددددددددددددددددددودة لممرحمة الثانوية بقددددددطاع التربية والتعميم بيدددددددد .2

التعدددرم عمدددى أراء عيندددة الدراسدددة اثدددر الدددتعمم التنظيمدددي  االن تددداح عمدددى البي دددة، التددددريب، العصدددم الدددذهني،  .3
 ثقافة الجودة.مجموعات االتصال( عمى 

 تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي من ش نجا مساعدة القطاع قيد الدراسة. .4

 فرضيات الدراسة

 تكونت فرضيات الدراسة من فرضية ر يسة وت رعت منجا فرضيات فرعية عمى النحو التالي:

 التعمايم بمادارس الجاودة ثقافاة عماى التنظيماي لمتعمايم إحصاائية داللة ذو معنوي أثر يوجد8 الرئيسية الفرضية
 .مصراته بمدينة الثانوي

 ويت رع منجا ال رضيات ال رعية اآلتية:

 الثدانوي التعمديم بمددارس الجدودة ثقافدة عمدى الدذهني لمعصدم داللدة ذو معنوي أثر يوجد: األولى الفرعية الفرضية
 مصراته بمدينة

 مددارس فدي الجدودة ثقافة عمى البي ة عمى ن تاحلال إحصا ية داللة ذو معنوي أثر يوجد: الثانية الفرعية الفرضية
 مصراته. بمدينة الثانوي التعميم

 التعمدديم مدددارس فددي الجددودة ثقافددة عمددى االتصددال لمجموعددة داللددة ذو معندوي أثددر يوجددد: الثالثااة الفرعيااة الفرضااية
 مصراته. بمدينة الثانوي

 بمديندة الثانوي التعميم مدارس في الجودة ثقافة ىعم لمتدريب داللة ذو معنوي أثر يوجد: الرابعة الفرعية الفرضية
 مصراته.

 أهمية الدراسة

تكتسددب هددذا الدراسددة أهميتجددا كونجددا تعنددى ب حددد الم دداهيم التددي تتسددم بالحداثددة فددي التعمدديم وذلددك منددذ ظجورهددا فددي 
لددربط م جددوم  األمددب الدددول المتقدمددة وهددو م جددوم الددتعمم التنظيمددي ، كمددا تسددتمد هددذا الدراسددة أهميتجددا مددن محاولددة

التعمم ب بعادا م  عناصر الجودة والتي تعد من اهم مداخل التطوير اإلداري وخاصدتا فدي  قطداع التربيدة والتعمديم 
، ومددن مصددداقية ججددود المؤسسددات التعميميددة وارتباطجددا برسددالتجا وألايتجددا ومددن خددالل كسددب ثقددة المسددت يدين مددن 

هم كل هدذا اامدور ال يمكدن تحقيقجدا اال مدن خدالل ل دت اانظدار الخدمة التعميمية والممولين لجا والت كد من رضا
حددول االهتمددام بالعنصددر البشددري بغيددة الوصددول الددى االرتقدداء بجددودة مخرجددات العمميددة التعميميددة ، لددذا فددإن هددذا 
الدراسة ستسدمط الضدوء عمدى اثدر الدتعمم التنظيمدي عمدى عناصدر الجدودة بقطداع التربيدة والتعمديم ببمديدة مصدراته ، 
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ما تظجر أهمية الدراسة كونجا من الدراسات القال ل والتدي تناولدت هدذا الموضدوع عمدى ااقدل فدي البي دة المحميدة ك
 وذلك عمى حد عمم الباحثان . 

 منهج الدراسة

  المنج  المستخدم .1

قطدداع  مددن عينددة دراسددة خددالل مددن وذلددك والتحميمددي، الوصدد ي المددنج  اسددتخدام لتحقيددق أألددراض الدراسددة فقددد تددم 
 .ربية والتعميم ببمدية مصراتهالت

 :الدراسة في المستخدمة البيانات جم  ادوات .2

 العالقدددة،  ذات العربيدددة والمراجددد  الكتدددب فدددي تتمثدددل والتدددي المصدددادر مدددن البياندددات جمددد  تدددم: الثانويدددة البياندددات
 الباحثان. عميجا اطم  التي السابقة والدراسات واالبحاث

  خدددالل مدددن الدراسدددة، لموضدددوع التحميميدددة الجواندددب لمعالجدددة االوليدددة انددداتالبي تجميددد  تدددم فقدددد: االوليدددة البياندددات 
 . الغرض لجدا لمدراسة، صممت ر يسية ك داة استبيان استمارة

 الدراسة وعينة مجتمع  

معممددي المرحمددة  فددي الدراسددة مجتمدد  نظددرا لقمددة إمكانيددات الباحثددان والمدددة الزمنيددة إلعددداد هددذا الدراسددة فقددد تمثددل
( معمددم ومعممدة، وتدم توزيد  عيندة عشددوا ية 357ب  لمراقبدة التعمديم مصددراته وهدو وبمدغ عدددهم حدوالي  الثانويدة التدا

 ( م ردة.188طبقية قوامجا  

 الدراسات السابقة

 أواًل8 الدراسات المتعمقة بالتعمم التنظيمي

   دراسااةDen ton, 1998لة ( تناولاات العواماال التااي اسااهمت فااي تطااوير مفهااوم الااتعمم التنظيمااي رسااا
 ، ماجستير منشورة

هدفت هذا الدراسة الى تقديم نموذجا مقترحا له يت لم من ثالثدة ابعداد تتمثدل فدي البعدد االسدتراتيجي، والتنظيمدي، 
والثقددافي، وتوصددمت الدراسددة الددى ان العامددل الر يسددي فددي تعمددم المنظمددة يتطمددب المنظمددة يتطمددب تطبيددق نمددوذج 

لتدي يتطمدب ايجادهدا دعمدا مدن االدارة العميدا، واوصدت الدراسدة الدى اتبداع يحتوي عمدى االبعداد الثالثدة المقترحدة، ا
 وتوفير كافة اإلمكانيات لتحقيق ذلك. استراتيجية خاصة بتمك االبعاد، وضرورة دعم اإلدارة العميا

  دراساةCrossman & Barrow, 2003)تناولات العققاة باين الاتعمم التنظيماي والتجدياد االساتراتيجي ) 
 ، ير منشورةرسالة ماجست

هدفت الدى تقدديم إطدار عدام يمكدن تعميمده ل جدم هددا العمميدة بجميد  المنظمدات وفجدم االسدتجابة المطموبدة لمتغييدر 
عند التحدول مدن اسدموب تقميددي الدى اخدر حدديث. وقدد توصدمت الدراسدة الدى وجدود عالقدة بدين نمدوذج الدتعمم فدي 

ا عند اكتشام واسدتثمار مدا قدد تدم تعممده سدابقا، واوصدت المؤسسة واستطاعت ت سير كي ية ادارة التوتر الدى ينش
 الدراسة الى ضرورة اتباع نظام وبرنام  لكافة المنظمات التعميمية وأليرها.
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   بعنوان  دور ممارسة التعمم التنظيمي في مساندة التغييار االساتراتيجي فاي المنشا ت 1002دراسة ايوب )
 .رسالة ماجستير غير منشورة، السعودية الكبرى(

هدفت هذا الدراسة الى معرفة دور ممارسدة الدتعمم التنظيمدي فدي مسداندة التغييدر االسدتراتيجي لممنشددت السدعودية 
وتوصدل الباحددث الددى مجموعددة مدن النتددا   كددان مددن اهمجدا ان البعددد الثقددافي لممارسددة الدتعمم التنظيمددي كددان اكتددر 

راتيجي، وجاء البعد التنظيمي في المرتبة الثالثة، واوصدت المتغيرات ارتباطا بالتغيير االستراتيجي يميه البعد االست
 الدراسة الى ربط متغيرات أخرى لقياس دور الممارسة لمتعميم التنظيمي.

  بعناااوان  ادارة التنظااايم التعميماااي فاااي معهاااد االدارة العاماااة بالمممكاااة العربياااة 1004دراساااة أباااو خضاااير )
 السعودية(8 رسالة ماجستير منشورة.

ة الدددى تقدددديم نمدددوذج مقتدددرح إلدارة الدددتعمم التنظيمدددي كتطبيدددق لم جدددوم المنظمدددة المتعممدددة، وتوصدددمت هددددفت الدراسددد
الدراسددة الددى نتددا   أهمجددا: تددوافر نظددام لمتحددول االسددتراتيجي وتددوافر نظددام جدداهز لممعرفددة وقابددل لمتطبيددق، بينمددا 

معرفددة عمددى أداء كافددة المؤسسددات اوصددت الدراسددة الددى دراسددة العالقددة بددين التحددول االسددتراتيجي وتطبيددق إدارة ال
 بالمممكة.

  8 بعنااوان الااتعمم التنظيمااي ودورم فااي عمميااة التغيياار االسااتراتيجي فااي الجامعااات 1005دراسااة العصاايمي)
 السعودية، دراسة تطبيقية عمى جامعة ام القري بمكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة.

تي التعمم التنظيمي والتغييدر االسدتراتيجي فدي جامعدة ام القدرى، هدفت هدا الدراسة الى تحديد درجة ممارسة عممي
ومددن تددم التعددرم عمددى تدد ثير ممارسددة الددتعمم التنظيمددي فددي تعزيددز قدددرة الجامعددة عمددى النجدداح فددي تقددديم التغييددر 

ان الممارسدات المتعمقدة بمجدال الدتعمم  االستراتيجي. وتوصمت الدراسة الى مجموعة من النتا  ، جداء مدن اهمجدا:
بجامعددة ام القدددرى فدددي محددداورا الثالثدددة: التنظيمدددي اسددتراتيجية الدددتعمم التنظيمدددي، والبنيدددة التنظيميدددة الداعمدددة لمدددتعمم 
التنظيمدددي والثقافدددة التنظيميدددة، وفدددى جميددد  ابعددداد كدددل محدددور منجدددا تدددتم بدرجدددة متوسدددطة، ان الممارسدددات المتعمقدددة 

عددداد: االسدددتعداد الددددا م احدددداث التغييدددر، التخطددديط بمجدددال التغييدددر االسدددتراتيجي بجامعدددة ام القدددرى فدددي جميددد  االب
المسددددتمر لمتغييددددر، تطبيددددق خطددددة التغييددددر، تددددتم بدرجددددة متوسددددطة، ان جميدددد  محدددداور الددددتعمم التنظيمددددي الثالثددددة: 
استراتيجية التعمم التنظيمي، والبنية التنظيمية الداعمة لمتعمم التنظيمي، والثقافة التنظيمية كان لجا ت ثير كبيدر فدي 

اد الجامعة الدا م احداث التغير، اوصت الدراسة الى التركيز عمى ممارسات التعمم ك حد متطمبات احداث استعد
 نجاح عمى مستوى الجامعات.

   بعناوان  اتار الاتعمم التنظيماي فاي تعزياز ابعااد اعاادة هندساة العممياات 1020دراسة الزريقاات والخرشاة )
  رسالة دكتورام منشورة ردنية،االدارية  الهندرة( في المؤسسات العامة األ 

هدفت الى معرفة أثر التعمم التنظيمدي فدي تعزيدز ابعداد اعدادة هندسدة العمميدات االداريدة  الجنددرة( فدي المؤسسدات 
العامدددة االردنيدددة، ومددددى تدددوافر ابعددداد الدددتعمم التنظيمدددي وابعددداد الجنددددرة فدددي المؤسسدددات االردنيدددة، واهدددم نتدددا   ال 

بعددد االسددتراتيجي لمددتعمم والبعددد التنظيمددي لمددتعمم فددي اعددادة هندسددة العمميددات اإلداريددة، : ان هنالددك أثددرا لم1دراسددة
 واوصت ب همية دعم اإلدارة العميا ابعاد التعمم التنظيمي وتثقيم جمي  العاممين في كافة المستويات اإلدارية.
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  مؤسسااي8 دراسااة ( بعنااوان  أثاار خصااائص المنظمااة المتعممااة فااي تحقيااق التميااز ال1020دراسااة النسااور
 رسالة ماجستير منشورة. تطبيقية في وزارة التعميم العالي والبحث العممي االردنية(

هدددفت الددى الكشددم عددن اتددر خصددا ص المنظمددة المتعممددة  الددتعمم المسددتمر، والحددوار، وفددرق العمددل، والتمكددين، 
العمميدددات، والمعرفدددة، والتميدددز واالتصدددال والتواصدددل( فدددي تحقيدددق التميدددز المؤسسدددي  القيدددادة، والمدددوارد البشدددرية، و 

 المددالي( فددي وزارة التعمدديم العددالي والبحددث العممددي االردنيددة. وتوصددمت الدراسددة الددى عدددد مددن النتددا   كددان اهمجددا:
تمتمددك وزارة التعمدديم العددالي والبحددث العممددي االردنيددة خصددا ص المنظمددة المتعممددة، وجددود تدد ثير دو داللددة معنويددة 

تحقيدددق التميددز المؤسسددي بددوزارة التعمدديم العدددالي والبحددث العممددي االردنيددة عندددد  لخصددا ص المنظمددة المتعممددة فددي
(، وجدددود تددد ثير دو داللدددة معنويدددة لخصدددا ص المنظمدددة المتعممدددة  الحدددوار، وفدددرق العمدددل، 0.05مسدددتوى داللدددة  

والتميدز المدالي  والتمكين، واالتصال والتواصل( بتحقيق التميز القيادي والتميدز بدالموارد البشدرية والتميدز العمميداتى
(،واوصدت الدراسدة ب هميدة تعزيدز تمدك 0.05في وزارة التعميم العالي والبحث العممدي االردنيدة عندد مسدتوى داللدة  

 الخصا ص الخاصة بالمنظمة المتعممة ونشر ثقافة التحسين المستمر في خصا صجا.

 ثانيا8 الدراسات المتعمقة بثقافة الجودة

 بعنااوان تقااويم مشااكقت ثقافااة الجااودة فااي شااركات المممكااة 2776و  دراسااة دوتاان أديبااامجودينيس كيهاا )
 .رسالة ماجستير منشورة المتحدة

مددن المؤسسدات الصددناعية وقسددمت الددى عينتددين ااولددى المؤسسددات  630هددفت هددذا الدراسددة الددى التركيددز عمددى  
ممة وتوصددمت الدراسددة الددى عدددة الممتزمددة بثقافددة الجددودة الشدداممة، والثانيددة المؤسسددات الغيددر ممتزمددة بددالجودة الشددا

أن الشركات التي تطبق الجدودة الشداممة شدجدت تطدورا أكبدر مدن ذاك الدي شدجدته الشدركات التدي ال  نتا   أهمجا:
كشد ت الدراسددة أن اإلدارة  تطبدق الجدودة الشدداممة خاصدة فددي بعددي العمددل ضدمن ال ريدق، والتركيددز عمدى الزبددا ن.

% مدن الشدركات التدي تمدت عميجدا الدراسدة، حيدث كاندت 48اإلدارة فدي الوسطى مسؤولة عن مقاومة تغييدر نمدط 
مشكمة شعور المدراء في هذا اإلدارات بالتجديد جراء هذا التغيرات مما يشدكل أكبدر عدا ق فدي نشدر ثقافدة الجدودة 

ورة بزبا نجم الخارجين والداخمين كان أفضل في الشركات التي تطبق إدارة الجودة الشداممة، اوصدت الدراسدة بضدر 
 تدريب وت هيل المستويات الوسطى عمى ثقافة الجودة ومن ثم نشرها الى باقي المستويات اادنى.

   ثقافة الجودة في الفكر اإلداري التربوي في كق من اليابان ومصار رساالة 1000دراسة الشافعي وناسي ،)
 . ماجستير منشورة

صددر باإلضددافة الدى حددث المسددؤولين والقددا مين عمددى هددفت هددذا الدراسددة الددى تطددوير ال كدر اإلداري التربددوي فددي م
مكانيددة االسددت ادة مندده واالسترشدداد بدده فددي تطددوير ال كددر اإلداري  أمددر اإلدارة التعميميددة الددى مدددخل إدارة الجددودة وا 

وجددود تباينددات بددين كدل مددن اليابددان ومصددر فددي  التربدوي بمصددر، وخمصددت الدراسددة الدى جممددة مددن النتددا   أهمجدا:
ت اإلداريددة مددن تخطدديط وتنظدديم وتوجيدده وقيددادة وتابعددة وتقددويم، واندده مددن الممكددن االسددت ادة مددن كثيددر مددن العمميددا

تبددين مددن خددالل الدراسددة الددى ان ثقافددة ال كددر اإلداري فددي اليابددان اعمددى  النمددوذج اليابدداني فددي المجدداالت الخمسددة.
الداخميدددة والخارجيدددة لكمتدددا  بكثيدددر مدددن ثقافدددة ال كدددر اإلداري فدددي مصدددر وهدددذا راجددد  الدددى عددددة أسدددباب منجدددا البي دددة

 الدولتين، اوصت الدراسة الى اتباع النموذج الياباني لمجودة.



 

  ت االعمالأثر التعمم التنظيمي عمى ثقافة الجودة في منظما 
 ة المرقبجامع                  خميل طحيشات   فتحية أ.   امين عمي ابوحنيك، أ. 
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   بعنوان مدى اساتعداد مؤسساات التعمايم العاالي الميبياة لتبناى فمسافة ادارة الجاودة 1020دراسة الفرجانى )
 .ير منشورةرسالة ماجستير غ، الشاممة، جامعة بنغازي، كمية االقتصاد _ قسم التمويل والمصارف

تجدددم هدددا الدراسددة الددى التعددرم عمددى دور ادارة الجددودة الشدداممة فددي مجددال الخدددمات، ولكونجددا أسددموب اداري  
يجددددم الدددى التحسدددين المسدددتمر والتطدددوير المسدددتمر لمجدددودة، وتحسدددين اداء مؤسسدددات التعمددديم العدددالي الميبيدددة عمدددى 

ات والمعاهد العميا الميبية، ونظدرا لمظدروم االمنيدة وقد انحصر مجتم  الدراسة في دراسة الجامع .المستوى الكمى
 .تتكدون مدن بعدض  اعضداء هي دة التددريس والمدوظ ين( بجامعدة بنغدازي في ليبيا قام الباحث ب خذ عيندة عشدوا ية

وقد توصمت الدراسة الى نتا   مدن أهمجدا: ان امكدان تطبيدق ادارة الجدودة الشداممة فدي جامعدة بنغدازي ومدن ججدة 
راسة هي  في واق  الحال أليدر مال مدة لمتطبيدق، الن ثقافدة الجامعدة ومددى تبنيجدا والبي دة التنظيميدة نظر عينة الد

ال تسدداعد عمددى تطبيددق ذلددك، ان ادارة الجامعددة والكميددات التابعددة لجددا ت اعمجددا مدد  ادبيددات وسددموكيات ادارة الجددودة 
تغييدر، وان اتبداع منججيدة ادارة الجدودة الشاممة جاء ضعيم وهدا ربما يعود الى ضدعم المسدؤولية تجداا عمميدة ال

عمدددى مسدددتوى الجامعدددة   الشددداممة امدددر مسدددتبعد فدددي الوقدددت الحاضدددر بدددالرألم مدددن انددده توجدددد ادارة لمجدددودة الشددداممة
عمدى  ومنسقين لمجودة في كل كميدة وقسدم وكددلك بدالرألم مدن وجدود افكدار ونمداذج تقيديم ولكدن حبدر عمدى ورق، و

ال ان بعددض عينددة الدراسددة لددم يطمعددوا عميجددا رألددم انجددا موجددودة داخددل الكميددات الددرألم مددن وجددود رسددالة لمجامعددة، ا
، وان .محل الدراسة ، حيث اظجرت نتا   الدراسة الى ان التركيز عمدى رسدالة المركدز جداء ضدعيم وأليدر مال دم

اإلدارة  ، اوصددت الدراسددة الددى ضددرورة دعددمادارة الجامعددة لدديس لددديجا ادراك بم جددوم وفمسدد ة ادارة الجددودة الشدداممة
 العميا ل مس ة إدارة الجودة.

   ،اتجاهااات أعضااائ هيئااة التاادريس فااي جامعااة الزرقااائ نحااو تطبيااق 1022دراسااة المساااعدة ونخاارون )
  .رسالة ماجستير منشورة، متطمبات إدارة الجودة الشاممة

ريس فدي جامعدة توصمت الدراسة الدى مجموعدة مدن النتدا   منجدا: أن هنداك اتجداا إيجدابي لددى أعضداء هي دة التدد
الزرقاء نحو نشر ثقافة إدارة الجودة الشاممة، أن هناك اتجاا إيجابي قوي لددى أعضداء هي دة التددريس بخصدوص 
التددزامجم بمتطمبددات إدارة الجددودة الشدداممة، اوصددت الدراسددة الددى اجددراء التحسددينات المسددتمرة لممحافظددة عمددى اتجدداا 

 الجودة بالجامعة.

   ح تصوري لبنائ إطار عام لثقافة الجودة بالمنظمات الصناعية في ليبياا (، حول مقتر 1022دراسة شكشك
  رسالة ماجستير غير منشورة.

حيددث هدددفت هددذا الدراسددة الددى اقتددراح تصددميم اطددار عمددل تددم تقسدديمه الددى جددز يين: البي ددة الخارجيددة، ولجددا عالقددة 
شدارية ومراكدز التددريب ال نيدة حيدث أن بالمؤسسات التعميمية والحكومية ورجال االعمال والصناعة والجي ات االست

هذا المؤسسات تت ثر بالثقافة العامة لمدولة وتوججاتجا وجعل في قمب االطار نتا   تطبيق ثقافة الجودة، والتي تم 
اعتبارهددا البي ددة الداخميددة لممؤسسددة والتددي مددن أهمجددا القيددادة العميددا والتخطدديط االسددتراتيجي لمجددودة والتركيددز عمددى 

دارة المعرفدددة مددد  التركيدددز العميدددق عمدددى القدددوى العاممدددة وتنظددديم متطمبدددات الز  بدددا ن والسدددوق، وتحميدددل القياسدددات وا 
العمميددات مددن أجددل نجدداح الممارسددات الجيدددة لثقافددة الجددودة وكددل هددذا العوامددل الداخميددة يعتبرهددا الباحددث عوامددل 

 ة التغيير من أجل نشر ثقافة الجودة.ناعمة تت ثر بمدى عممه، اوصت الدراسة بالتزام اإلدارة العميا نحو نشر ثقاف
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   بعناوان ثقافاة الجاودة باين الواقاع والطماوح دراساة حالاة عان كمياة التربياة، جامعاة 1024دراسة قمياوان ،)
 مصراته، كمية الهندسة، قسم الهندسة الصناعية رسالة ماجستير غير منشورة.

ن الطمبدة داخدل جامعدة مصدراته واهدم النتدا   تجدم هدا الدراسة هدو التعدرم عمدى مددى انتشدار ثقافدة الجدودة بدي 
التي توصمت اليجا الدراسدة: تشدير الدى ارتبداط م جدوم الجدودة لدديجم، بالتحسدين المسدتمر، وتمبيدة توقعدات الزبدا ن، 
هناك ثقافة لدى طالب كمية التربية ببعض م اهيم الجودة، وكانت من وججة نظر الطالب ان الجدودة لجدا عالقدة 

ر وتسعى الى تحقيقه، لدى الطالب الطموح من اجل التطوير ومتابعدة اخدر التقنيدات فدي مجدال بالتحسين المستم
 المعرفة، أوصت الدراسة الى تطبيق تمك الثقافة عمى باقي الكميات عمى مستوى الجامعة.  

 الجزئ النظري

 ( التعمم التنظيمي2 

( وعرفده عمدى انده 1969الدتعمم التنظيمدي  من أوا ل الم كرين الدذين تطرقدوا لمصدطمح    Simonيعتبر سايمون 
الوعي المتنامي بالمشكالت التنظيميدة والنجداح فدي تحديدد هدذا المشدكالت وعالججدا مدن قبدل االفدراد العداممين فدي 
المنظمددات بمددا يعكددس عمددى عناصددر ومخرجددات المنظمددة ذاتجددا، وهددذا التعريددم يتضددمن بصدد ة عامددة عنصددرين 

وى المعرفدددة الموجدددودة بالمنظمدددة والمخرجدددات الناجمدددة عدددن هدددذا الدددوعي مجمدددين وهمدددا: الدددوعي بالمشدددكالت بمسدددت
 (.287، ص2010والمبنية عمى اإلجراءات التي اتخذتجا المنظمة في التعامل م  هذا المشكالت  السكارنة،

والشددك بدد ن قطدداع التعمدديم يعتبددر مددن القطاعددات الجامددة والحيويددة داخددل المجتمدد  نظددرا الن مخرجاتدده تمثددل القددوى 
رية والتددي تعتبددر مددن اقددوى المددوارد ونجدداح وتقدددم تمددك المجتمعددات إنمددا هددو مرهددون بنجدداح ااخيددر ، كمددا أن البشدد

لقطاع التعميم الدور ال اعل والمتمثل هنا بااعضاء هي ة التدريس بجذا القطاع اذا كمما تدم التركيدز عمدى عمميدات 
ار عددام لجددا لتددتمكن مددن تحقيددق أهدددافجا بالشددكل التعمدديم والمقصددود هنددا هددي مدددخالت التعمدديم والممثمددة بتحديددد اطدد

( فدددي مجدددال الدددتعمم التنظيمدددي  ,1994peter sengeالمطمدددوب ، هدددذا ولقدددد اثدددارت دراسدددات بيتدددر سدددن  
organization learning    الى العديد من الم داهيم التدي تندادي بتكدوين واسدتخدام وتطبيدق اسدتراتيجيات الدتعمم

( أن المنظمددة دا مددة الددتعمم هددي تمددك التددي تعمددل بشددكل 1996بددر مدداكواردت  ال ددرد والجمدداعي والمؤسسددي ، ويعت
قوي وجماعي حيث تعمل عمى الدوام عمى تحوير ن سجا بحيدث تكدون قدادرة عمدى جمد  واسدتخدام المعمومدات مدن 

 أجل تحقيق ااهدام المناطة بجا .

، لكددن هددذا الددتعمم يددتم بصددورة يسدديرة والددتعمم التنظيمددي يعنددى بتحسددين اانشددطة مددن خددالل المعرفددة وال جددم اافضددل
ومح ددزة فددي منظمددات الددتعمم لجددذا فددإن الددتعمم التنظيمددي هددو عمميددة توسددي  وتعميددق المعرفددة فددي إطددار مال ددم هددو 
منظمات التعمم وتعرم منظمة التعمم ب نجا المنظمة التي طورت القدرة عمى التكييدم والتغيدر المسدتمر الن جميد  

ي تحديد القضايا المختم ة المرتبطة بالعمل إال أن هدذا التعريدم يقتصدر عمدى حدل أعضا جا يقومون بدور فعال ف
 (.2011، ص288مشكالت العمل التي ال تمثل اال الحمقة ااولى في التعمم  السكارنة، 

كما تعرم المنظمة المتعممة ب نجا المنظمة الماهرة في إنشداء واكتسداب ونقدل المعرفدة وتعدديل السدموك بمدا يعكدس 
عدادة بنداء المع رفة والرؤى الجديدة وال يقتصر هذا التعريدم عمدى مسدتوى نقدل المعرفدة وفجمجدا بدل عمدى السدموك وا 

 المنظمة.
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 أهمية التعمم  (2-2 

البد أن ينعكس إيجابيا عمى نتا   االعمدال ممدا يجعدل هدذا الدتعمم أداة فعالدة فدي إيجداد وتطدوير الميدزة التنافسدية، 
لمتمثمدددددة فدددددي السدددددوق والقدددددوانين والتكنولوجيدددددا وسدددددوق العمدددددل والمتغيدددددرات أن قدددددوى التغييدددددر الخدددددارجي لممنظمدددددة ا

 االقتصادية، تتطمب التعمم من أجل إجراءات التغيرات الداخمية في الجياكل والمعدات والموارد البشرية.

ثمة نمط جديد من الشركات او المنظمات يتم الحديث عنده عمدى نطداق واسد  عدن تكوينده وتطدورا وانتشدارا ليحدل 
 (. Learning Organizationل االشكال التقميدية من المنظمات انه نمط منظمات التعمم  مح

ولعدل مدا أدى الدى التحدول الدى منطقدة الدتعمم والمددخل القدا م عمدى الدتعمم يعدود الدى تطدورات مجمدة يمكدن إيجازهددا 
 فيما يمي:

 يديدة كاندت تركدز عمدى أولويدة المجمدة تطور الخبدرة اإلداريدة فدي التعامدل مد  قددرات العمدل : أن المنظمدات التقم
والي تمثمه مدرسة اإلدارة العممية وروادها فريدريك تايمور وهنري فورد، وسرعان ما كش ت التجربة اإلدارية أهميدة 
العامل وضرورة التركيز عميه ، ولكن هذا كان يتم في إطار تقميدي يقوم عمى الجرميدة فدي عالقدة المددير العامدل 

التجددانس مددن أجددل تحقيددق ااهدددام ، ومدد  ذلددك فددإن التركيددز عمددى العامددل كددان يحمددل بددذور  القددا م عمددى ضددرورة
منظمة التعمم انه كان يعترم ب ن لدى العامل مدا يمكدن أن يسداهم بده فدي تطدوير المنظمدة ولديس اإلدارة وحددها 

 هي المسؤولة عن هذا التطوير .

 2. ة عمددى التشددبيك ال ددا ق بددين كددل مددن أطددرام الشددركة التطددور فددي التكنولوجيددا المعمومددات: التددي اوجدددت القدددر
الداخميدة  الشددبكة الداخميدة( وبينجددا وبدين أطددرام الشدركة الخارجيددة  الشدبكة الخارجيددة( وهدذا يجعددل الدتعمم ممارسددة 

( الدى الحدد الدذي جعدل الدبعض ال يتحددث فقدط عدن الدتعمم 24/7أمنية وعمية مستمرة تتم بطريقة عمل االنترنت  
نمدد ( بوصددم هددذا االبتكددار أصددبح ممكنددا مدد  االنترنددت كمددا 24/7ا عمددى االبتكددار المسددتمر بطريقددة  المسددتمر وا 

 أصبح ضرورة انه يمثل ميزة تنافسية.

 3. التطددور فددي المعرفددة: هددذا اإلدارة التددي تركددز عمددى المعرفددة كمصدددر جديددد إلنشدداء الثددروة والسدداح التنافسددي
 رة الجوهرية وبؤرة التركيز في عمل المنظمة.ولكي تكون المعرفة ال أشياء المادية هي الجدا

 ( خصائص المنظمة المتعممة2-1 

 ( خصا ص أساسية لجذا المنظمة وهي:the fifth Disciplineلقد حدد بيتر سين  في كتابه  

 )ت كير النظم  الجمي  جزء من نظام واحد م توح عمى البي ة الخارجية 

 .البراعة الشخصية 

 .النماذج الذهنية 

 لرؤية المتقاسمة.بناء ا 

 .)بناء ال ريق، فالجرمية تعمل ضد التعمم  إذا ان عناصر المعرفة تتركز في القمة دون تقاسمجا م  اادنى 

 وحسب ريتشارد دافت فإن المنظمة المتعممة تتميز بستة عناصر مت اعمة ت اعال شبكيا وهي:
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 .القيادة المصممة والمعممة الراعية 

 لتشددارك واالنبثدداق فكددل المنظمددات كانددت تددتعمم إال أن الجديددد هددو أن منظمددات الددتعمم االسددتراتيجية التشدداركية  ا
 تتسم بالتعمم االستراتيجي(.

 .)الجيكل القا م عمى ال ريق  التنظيم الشبكي 

 .)الثقافة التكي ية القوية  االن تاح والتقاسم الثقافي 

 .التمكين اإلداري لمعاممين 

 كتساب المعرفة وتوليدها.المعمومات المتاحة من خالل طمب وا 

 ( ابعاد التعمم التنظيمي2-3 

: تشددمل البي ددة المحيطددة  الجددو العددام( مددن التكنولوجيددا، والتسددجيالت، والدددعم، البيئااة عمااى ( االنفتاااح2-3-2 
(، ويتداب  بانده كممدا قدل التعقيدد فدي المنظمدة 37، ص2010والسموك، وانمداط الدتعمم والبنيدة التحتيدة.  البغددادي، 

( Hedberg, 1981اكتر قدرة عمى التعامل م  التغيرات الحاصمة في البي ة. ويشير البغدادي نقال عن   تصبح
ان الددتعمم يتطمددب عدددم الثبددات وعدددم االسددتقرار الن دلددك يسددق لموظي ددة، فاالسددتقرار يجيددق لبي ددة روتينيددة كسددولة، 

م مد  البي دة، ولجددا فجدو يقتدرح خمدق حالدة وكدلك التغيير الم رط يجعل التعمم اكتر صعوبة انه يحول دون التكي
 بين الثبات والتغيير بحيث تسجم في عممية التعمم لتكون مستمرة.

( التدددريب بانددده  الوسدديمة التددي تدددزود العدداممين بالمجدددارات 99، ص2004: يعددرم  صدددالح، ( التاادريب2-3-1 
تجم واسدتثمارها فدي مواقد  عممجدم خيدر والمعارم ال نية في حقل معدين، والجددم منده زيدادة فاعميدة العداممين وك داء

اسددتثمار. ويددري ان لمتدددريب اهميددة ال يمكددن األ الجددا فجددي تحسددن اداء االفددراد ممددا يسددجم فددي زيددادة كميددة االنتدداج 
وتحسين جودته ب دنى تكم ة، كما انه يؤدى الى مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والمسدتجدة، ويحسدن مدن 

تقدديم السددمعة او الخدمدة، حيددث تد تي اهميدة التدددريب مدن اندده يقمدل مددن احتمداالت وقددوع خددمات المنظمدة وطريقددة 
حوادث بين العاممين ويعمل عمى تنمية االستقرار الوظي ي بحيدث يشدعر العامدل بانده جدزء مدن المنظمدة ممدا يزيدد 

 من رضا الطرفين.

ات المناقشة الجماعيدة التدي ( بانه  احدى عممي301، ص2000 ،: يعرفه  ابوشيخةالذهني ( العصف2-3-3 
تعطددى لرفددراد فرصددة لتوليددد عدددد كبيددر مددن االفكددار والمقترحددات، وال يددتم دلددك اال مددن خددالل اشددرام مدددرب يقددوم 
بتشجي  هدؤالء عمدى توليدد االفكدار خدالل فتدرة زمنيدة قصديرة، ثدم يصدار الدى تسدجيل هددا االفكدار ليدتم فدي النجايدة 

 تحميمجا بعد ان تجم  وتناقش(.

: هي انمداط مدن البرمجيدات المصدممة لممجموعدات ولالتصداالت. ويدري  حسدن، االتصال ( مجموعات2-3-2 
( ان مجموعددات االتصددال هددي  تقنيددة مصددممة لتسددجيل العمددل فددي المجموعددات، والتددي يمكددن ان تسددتخدم 2007

 لالتصال، والتعاون، والتنسيق، وحل المشاكل، والتنافس، والت اوض.
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 ( ثقافة الجودة 1 

  الجودة ثقافة ( مفهوم1-2 

تعرض الكتاب والدارسين في مجال ادارة االنتاج والعمميات الى م جوم ثقافة الجودة عمى نحو واس  ومتميز وكدل 
مددنجم عددرم هدددا الم جددوم حسددب مجددال تخصصدده ونددوع العمددل الدددى يددتم نشددر ثقافددة الجددودة فيدده فمددنجم مددن عددرم 

ة والعدادات واالعتقدادات التدي يمكدن مدن خاللجدا تصدميم وتسدميم السدم  ثقافة الجودة عمى انجا   القابميات التنظيميد
( Defeo,2005,P4والخدمات التي يمكن ان تمبى حاجات ورألبات الزبون وتحقيق النجاح عمدى المددى البعيدد. 

كمددا عرفددت عمددى انجددا فمسددد ة شخصددية وثقافددة تنظيميددة تسددتخدم كمقيددداس لمنددات  العممددي وتقنيددات اداريددة منظمدددة 
 ( (Freed,1997,P3لتحقيق االهدام المرسومة  وتعاون

وثقافة الجودة هي المناخ التنظيمي الدى يؤدى فيه مجموعات العداممين سدوية مجدامجم المعيندة ولجدا مكدونين تبندى 
عميجما شروط العممية بطرق المجنة واالتصال فالمكون االول تنظيمي وهدو سدمة هيكميدة والدذي يشدير الدى المجدام 

وليات االفدراد ووحددات الخددمات امدا الثداني فجدو سدمة ن سدية تشدير الدى ال جدم والمروندة واالشدتراك والمعايير ومسدؤ 
واآلمال والعواطدم وان الثقافدة تعندى اإلطدار الم داهيم لجددا السدمات المختم دة التنظيميدة والن سدية والتدي تشدير الدى 

 .((Froment, 2004, P11حت وتحريك االفراد نحو تحقيق االهدام

نددى ثقافددة الجددودة بددان المنظمددة ككددل قددد قبمددت بعناصددر الجددودة فددي جميدد  الوظددا م التددي تددؤثر عمددى اداء كمددا تع
المنظمة وبالتالي فان هدا القبدول قدد يثمدر عدن تحسدينات أليدر م اج دة والتدزام اكتدر بدالجودة وتغيدرات مسدتمرة فدي 

 P10,2007 يؤكدد  ذاء العمميدات، ااالداء، وهناك من ينظر الى ت افة الجودة مدن خدالل اهميتجدا فدي تحسدين اد
Sursock,  ) عمددى االهميددة المتزايدددة لعمميددات الجددودة الداخميددة والتددي تنبدد  مددن الددوعي ب هميددة ثقافددة الجددودة ومددن

 خالل اآلتي: 

 .ان تشجي  وتمييز ابطال ثقافة الجودة يساهم في تطوير وتطبيق استراتيجية ثقافة الجودة 

  عال لم رد المال م والمصادر المالية.تدعم ثقافة الجودة التطوير ال 

 .الدعم اإلداري لبناء ثقافة الجودة 

 ( عناصر ثقافة الجودة1-1 

بالرألم من ان الثقافة فريدة في كدل منظمدة وأنجدا تختمدم مدن منظمدة الدى اخدرى حسدب طبيعدة وتوججدات         
ثقافددات وهدددا العناصددر او االبعدداد االدارة اال ان هندداك مجموعددة مددن العناصددر والخصددا ص المشددتركة بددين هدددا ال

يجدددددددب ان تتبناهدددددددا أي منظمدددددددة فدددددددي سدددددددعيجا نحدددددددو تطبيدددددددق مبدددددددادرات الجدددددددودة والتحسدددددددين المسدددددددتمر، اد يؤكدددددددد 
 Yusuf,2007,P2 ان هندداك ات دداق بددين اكتددر الكتدداب والبدداحثين فددي هدددا المجددال عمددى ان نشددر ت افددة الجددودة )

 يتمحور حول التركيز عمى عشرة عناصر وهي:

  والتزام االدارةالقيادة 

 .ادارة الزبون 

 .التدريب والتعمم 
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 .فرق العمل 

 .ادارة العاممين والتخويل 

 .شراكة الزبون 

 .التخطيط االستراتيجي لمجودة 

 .ادارة العممية 

 .الجوا ز واالعترام 

 .االتصال ال عال 

 ي:ستدددددددة قددددددديم لثددددددددقافة الجدددددددودة ه ((Woods, 1996, P5وحدددددددد 

   )كمنا في مركب واحد  المنظمة، المججزون، الزبون 

 .ال تقتصر ثقافة الجودة عمى الرؤساء فقط 

 .الش افية واالن تاح جانب حيوي في االتصاالت 

 . اتاحة المعمومات لمجمي 

 .التركيز عمى العمميات 

 .الخبرة والتعمم طريق لمن  ال شل وتحقيق النجاح 

هدي الثقافدة التدي تبنيجدا المنظمدة بواسدطة الدتعمم والبدرام  التدريبيدة فتصدبح ثقافدة ويرى الباحثون ان ثقافة الجدودة: 
المنظمددة المتعددددة، فجددي قدديم واخددالق وحددوافز ونمددط قددرار وطددرق مميددزة يمكددن مددن خاللجددا تصددميم وتسددميم السددم  

 ة.والخدمات بحيث تمبى رألبة الزبون وتحقق النجاح لممنظمة. وباالتي هي التي تحدد هوية المنظم

 اما في دراستنا الحالية فقد تم تحديد عناصر ثقافة الجودة كاالتي:

 ( قيم الجودة8 1-3 

يقال ان العمميات االدارية تشتمل او تحمل قيم وتصورات واضعيجا، والحقيقة ان هذا العمميات مؤطرة بقديم تحكدم 
وشدعا ر مختمدم اعضداء  تصرفاتنا وتمتل قناعات ومعتقدات تنعكس عمدى تصدرفات وسدموكيات وعدادات وطقدوس

المنظمدة، وادا كاندت العمميدات االداريدة خاليدة مدن هددا القديم فإنندا سدنجد تناقضدا واضدحا عندد دراسدتجا عمدى مددى 
فتددرات زمنيددة طويمددة، بددل قددد يتشددكل لدددى المنظمددة األترابددا وفجددوة قيميددة بددين مددا تطرحدده ادارتجددا العميددا كتصددورات 

 (1007 الغالبي وادريس، لمختم ة كم ردات وسموكيات يومية نظرية وما تعمل عميه مستويات المنظمة ا

 وان اهمية القيم تتجسد في العديد من جوانب العمل، أبرزها كما يشير

1996,P22) Morrissey, :في االتي  ) 

 .تعطى سعة في الت كير وتوجه ججود منظمة االعمال في المجاالت المختم ة 

 ة االعمال او ال تكون فيجا.تحدد وتعين نوع االعمال التي تكون منظم 
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 .ترسم توقعات منظمة االعمال وتوصمجا الى االخرين 

 .تعمل عمى استقطاب االفراد دوى المجارات والك اءة في العمل 

 .تحدد االسموب المتب  لتوجيه واالدارة اعمال منظمة االعمال المختم ة 

 .تحدد اولويات العمل االساسية 

 :الجودة اخقق( 2-4 

ق الى مجموعة المبادئ والقيم التي يستند اليجا المديرين  االفراد( لغرض التمييز بين ما هو صدحيح تشير االخال
 (33، ص1007، او خطا في قراراتجم وتصرفاتجم  الغالبي

ان االخالق تمثل قواعد القيم السموكية التي توجه صناعة واتخاد القرارات ( Pride, etal.2003, P37وبين  
 من الت رقة بين ما هو صحيح وجيد وما هو خاطق وسيء.وتمكن المديرين 

 ( الى وجود ثالثة مجاالت مجمة لمتعامل ااخالقي، وهي:75، ص1005والغالبى،  وقد اشار  العامري

  تعامل منظمة االعمال م  العاممين فيجا وما يرتبط بجذا التعامل مدن عقدود توظيدم او انجداء خدمدة او االجدور
عمددل او احتددرام خصوصددية العدداممين وأليددر ذلددك، وهدددا جميعجددا جوانددب تددرتبط بددااخالق والرواتددب او سدداعات ال

 والسموك.

  تعامل العداممون مد  المنظمدة، حيدث يمكدن ان تظجدر اشدكاالت اخالقيدة متعمقدة بجدذا الندوع مدن التعامدل. ان مدا
تخرق من قبل بعدض  يعرم بصراع المصالح  تضارب المصالح(، والنزاهة والثقة وحماية اسرار العمل يمكن ان

 العاممين في االعمال الصغيرة والمتوسطة.

   تعامددل المنظمددة والعدداممين مدد  االطددرام ااخددرى، وهنددا يمكددن لرعمددال ان تجسددد سددموك أخالقددي بتعاممجددا مدد
أطرام متل الزبا ن والموردون والمنافسون وأليرهم. ويمكن ان يحدث ألموض أخالقي في إطار انشدطة االعدالن 

 فصاح المالي والم اوضات والمساومات الجماعية وألير دلك.والتروي  واال

 لنظام إدارة الجودةWadsworth 8( نموذج 1-3 

( الى أن نظام إدارة الجودة يتضمن مجموعة من اانشطة Wadsworth  Wadsworth et.al.,2002يذهب 
يرهدا مدن اانشدطة، كمدا أن مثل مسح وتحميل السوق، وتصميم المنتوج، وتخطيط اإلنتاج، وسياسات المخزون وأل

Wadsworth:حدد مجموعة من المتطمبات لنظام إدارة الجودة ومنجا 

  السياسدددة والتنظددديم والتخطددديط واإلدارة وتشدددتمل عمدددى  سياسدددية واهددددام وخصدددا ص الجدددودة، التخطددديط والرقابدددة
 لنظام والمراقبة.واالبتكار لمجودة، تحديد وتقييم حاجات العميل، تنظيم الجودة، ودليل الجودة، تدقيق ا

  عداد المواص ات والرقابدة وتشدتمل عمدى  موثوقيدة التصدميم مراجعدة التصدميم الرسدمي ضمان تصميم المنتوج وا 
 فحص التصميم واختبارات االهمية.

 .)السيطرة عمى جودة اإلنتاج وتشتمل عمى  التدريب، وتح يز العاممين، معمومات الجودة 
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 تحددددري وتوثيددددق المشدددداكل، تقددددارير الجددددودة، تقيدددديم الحاجددددة لمعمددددل  اعمددددال التصددددحيح والوقايددددة وتشددددتمل عمددددى 
 (.2010، ص22عبد الرب واخرون ، التصحيحي، مباشرة العمل التصحيحي( 

كما يتطمب تن يذ إدارة الجودة الشاممة أمورا عديدة منجا بناء ثقافة منظميه تنطمق من فمسد ة إدارة الجدودة الشداممة 
دات التدددي تسدددود المنظمدددة بدددين العددداممين ويتشددداركون فيجدددا، ومثدددل هدددذا القددديم كثيدددرة وتجسددددها القددديم والمثدددل والمعتقددد

ومتنوعة منجا ما يتعمق بم جوم العميدل الخدارجي والدداخمي وتمبيدة حاجاتده ورألباتده ومنجدا مدا يتعمدق بإنجداز العمدل 
المنظمددة وتحمددل بصددورة صددحيحة مددن المددرة ااولددى وجعددل الجددودة مسددؤولية الجميدد  ولدديس قسددم او إدارة الجددودة ب

العامددل مسددؤولية المجمددة التددي يقددوم بجددا والجانددب المجددم فددي بندداء الثقافددة التنظيميددة لدديس فقددط تحديددد محتددوى تمددك 
 الثقافة بل كي ية إشاعتجا في المنظمة واعتناقجا والعمل بموجبجا من قبل العاممين .

 الدراسة الميدانية

 : أداة جمع البيانات القزمة لمدراسة

دم الباحثدددان االسدددتبيان لغدددرض تحقيدددق أهددددام الدراسدددة فقامدددا بتصدددميم اسدددتمارة اسدددتبيان واشدددتممت عمدددى اسدددتخ   
الجددنس، العمددر، المؤهددل  وهدديجددزأين، حيددث أسددتخدم الجددزء ااول فددي جمدد  البيانددات الشخصددية عددن المبحددوثين 

 التنظيمدي التعمديم أثدر ين لبيدانأما الجزء الثاني من االستمارة فتكون مدن متغيدر . العممي، الوظي ة، وسنوات الخبرة
 .الجودة ثقافة عمى

 -، ويشمل: التعميم التنظيمي أبعاد المتغير المستقل8

 ( فقرات.8المحور االول: محور العصم الذهني، وتكون المحور من  

 ( فقرات.5المحور الثاني: محور االن تاح عمى البي ة، وتكون المحور من  

 ( فقرات.10تصال، وتكون المحور من  المحور الثالث: محور مجموعات اال

 ( فقرات.10المحور الراب : محور التدريب، وتكون المحور من  

 ( فقرة.17وتكون المحور من   المتغير التابع8 ثقافة الجودة،

 التحميل اإلحصائي ومعالجة البيانات

الالزمدة لتحميدل البياندات باسدتخدام بعد ترميز البيانات تم إدخالجا إلى الحاسب اآللي إلجراء العمميات اإلحصا ية 
 Statistical Package for Socialالبرندددام  اإلحصدددا ي، الحدددزم اإلحصدددا ية لمعمدددوم االجتماعيدددة   

Sciences) ومختصدددرا )SPSS  النسدددخة الثانيدددة والعشدددرون وتدددم اسدددتخدام مقيددداس ليكدددرت الخماسدددي فدددي أسددد مة
 ( لإلجابات الخمسة.5، 4، 3، 2، 1هو متوسط القيم  ( و 3االستبيان، حيث كان متوسط القياس مساويا إلى  

( ترميز بدائل اإلجابة2جدول    

 

 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة اإلجابة
 3 2 3 1 2 الترميز
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 أساليب التحميل اإلحصائي لمبيانات

وصدم الظداهرة مدن حيدث  نحتاج في بعض ااحيان إلى حساب بعض المؤشرات التي يمكن االعتمداد عميجدا فدي
القيمدة التدي تتوسدط القديم أو تنددزع إليجدا القديم، ومدن حيددث التعدرم عمدى مددى تجددانس القديم التدي ي خدذها المتغيددر، 
وأيضا ما إذا كان هناك قيم شاذة أم ال. واالعتماد عمدى العدرض البيداني وحددة ال يك دي، لدذا فإنندا بحاجدة لعدرض 

ن خاللجا التعرم عمى خصا ص الظاهرة محل البحدث، وكدذلك إمكانيدة بعض المقاييس اإلحصا ية التي يمكن م
 مقارنة ظاهرتين أو أكثر، ومن أهم هذا المقاييس مقاييس النزعة المركزية والتشتت، وقد تم استخدام االتي:

 ا إلدى لتحديد عدد التكرارات، والنسبة الم وية لمتكرار التي تتحصل عميه كل إجابة، منسوب :التوزيعات التكرارية
إجمالي التكرارات، وذلك لتحديد ااهمية النسبية لكل إجابة ويعطدي صدورة أوليدة عدن إجابدة أفدراد مجتمد  الدراسدة 

 عمى العبارات المختم ة.

 يستعمل لتحديدد درجدة تمركدز إجابدات المبحدوثين عدن كدل محدور، حدول درجدات المقيداس، المتوسط الحسابي :
 ر من محاور الدراسة.وذلك لمعرفة مدى توفر متغيرات كل محو 

 8لتحديد اتجاا اإلجابة لكل فقرة من فقرات المقياس وفق مقياس التدرج الخماسي. المتوسط الحسابي المرجح 

 يسدددتخدم االنحددددرام المعيددداري لقيددداس تشدددتت اإلجابددددات ومددددى انحرافجدددا عدددن متوسددددطجا االنحاااراف المعيااااري :
 الحسابي.

  اختبار تي(One Sample T – test)8  لتحديد جوهرية ال روق بين متوسدط اسدتجابة أفدراد العيندة ومتوسدط
 ( في المقياس الخماسي.3القياس  

 جمالي االستبيان.معامل االرتباط  : لتحديد العالقة بين كل محور من محاور االستبيان وا 

 لتحديد أثر المتغيرات الشخصية عمى المتغير التاب االنحدار الخطي والمتعدد : 

 وتم ذلك من خالل:الستبيان8 صدق فقرات ا

 أواًل8 صدق المحكمين

حيدث إن صدددق المحكمددين يعددد مددن الشددروط الضددرورية والالزمددة لبندداء االختبددارات والمقدداييس والصدددق يدددل عمددى 
مدددى قيدداس ال قددرات لمظدداهرة المددراد قياسددجا، وان أفضددل طريقددة لقيدداس الصدددق هددو الصدددق الظدداهري والددذي هددو 

مجموعة من الخبراء لمحكم عمى صدالحيتجا. وقدد تحقدق صددق المقيداس ظاهريدًا مدن عرض فقرات المقياس عمى 
خدددالل عدددرض ال قدددرات عمدددى مجموعدددة مدددن المحكمدددين المتخصصدددين، وقدددد تدددم ااخدددذ فدددي نظدددر االعتبدددار جميددد  

 .المالحظات التي قدمت من قبل المحكمين
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 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة :ثانياً 

جمالي االستبياناط بين ( معامل االرتب1جدول   محاور الدراسة وا   

عدد  العابااااااااااارات ت
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

قيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

**0.000 0.940 8 العصم الذهني 2  
**0.000 0.601 5 االن تاح عمى البي ة 1  
**0.000 0.784 10 مجموعات االتصال 3  
**0.000 0.809 10 التدريب 2  
لجودةثقافة ا 5  17 0.872 0.000**  

 0.01** القيم ذات داللة إحصا ية عند مستوى المعنوية 

( أن قيمددة معامددل االرتبدداط بددين إجمددالي االسددتبيان ومحددور  العصددم الددذهني( 2لقددد بينددت النتددا   فددي الجدددول  
جمددددالي (، وبددددين إ0.601(، وبددددين إجمددددالي االسددددتبيان ومحددددور  االن تدددداح عمددددى البي ددددة( تسدددداوي  0.94تسدددداوي  

(، وبددين إجمددالي االسددتبيان ومحددور  التدددريب( تسدداوي 0.784االسددتبيان ومحددور  مجموعددات االتصددال( تسدداوي  
(، وكانددت قدديم الداللددة 0.872ثقافددة الجددودة( تسدداوي   (، وبددين إجمددالي االسددتبيان ومحددور  ثقافددة الجددودة0.809 

م الداللدددة اإلحصدددا ية جميعجدددا أقدددل مدددن حيدددث كاندددت قدددي 0.05اإلحصدددا ية دالدددة إحصدددا يًا عندددد مسدددتوى المعنويدددة 
 0.05.) 

   الثبات

وهددو االتسدداق فددي نتدددا   المقيدداس إذ يعطددي النتددا   ن سدددجا بعددد تطبيقدده مددرتين فدددي زمنددين مختم ددين عمددى اإلفدددراد 
 ن سجم، وتم حساب الثبات بطريقة معامل أل ا كرو نباخ:

 معامل  ألفا( لقتساق الداخمي8

جيددد فددي أألمددب المواقددم وتعتمددد هددذا الطريقددة عمددى اتسدداق أداء ال ددرد مددن فقددرة إلددى إن معامددل أل ددا يزودنددا بتقدددير 
، والسددتخراج (1 ( واقددل مددن ذلددك تكددون منخ ضددة0.6أخددرى، وأن قيمددة معامددل أل ددا لمثبددات تعددد مقبولددة إذا كانددت  
امدل أل دا لثبدات ( اسدتمارة، وقدد كاندت قيمدة مع188الثبات وفق هذا الطريقة تم استخدام استمارات البدالغ عدددها  

(، ولمحدددددور   مجموعدددددات 0.626( ولمحدددددور   االن تددددداح عمدددددى البي دددددة   0.609العصدددددم الدددددذهني    المحدددددور  
(، وبمدغ معامدل الثبددات 0.937(، ولمحدور   ثقافدة الجددودة   0.735(، ولمحدور   التدددريب    0.861االتصدال   

ل أنجدددا معدددامالت ذات داللدددة جيددددة األدددراض (، وبالتدددالي يمكدددن القدددو 0.912إلجمدددالي االسدددتبيان بجدددذا الطريقدددة  
 البحث ويمكن االعتماد عميجا في تعميم النتا  .

                                                 

(
1
) Uma Sekaran : Research Methods For Business, A Skill - Building Approach, Fourth 

Edition, Southern Illinois University at Carboundale, 2003, p311 
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( يوضح معامل الفا كرو نباخ لمثبات3الجدول رقم    

 معامل ألفا عدد الفقرات العابااااااااااارات ت
 0.609 8 العصم الذهني 2
 0.626 5 االن تاح عمى البي ة 1
 0.861 10 مجموعات االتصال 3
 0.735 10 التدريب 2
 0.937 17 ثقافة الجودة 5

 0.912 50 إجمالي االستبيان

 مجتمع البحث والعينة المختارة8

 تددم وقددد( فددردًا، 357يتكددون مجتمدد  الدراسددة مددن معممددي مدددارس التعمدديم الثددانوي بمدينددة مصددراته والبددالغ عددددهم  
 الرياضية التالية: كريسي معادلة من حسابجا وتم طبقية، عشوا ية عينة اعتماد
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 Pحجددم مجتمدد  الدراسددة الكامددل،  Nالجدوليددة لمسددتوى المعنويددة،  2قيمددة كددا X2يمثددل حجددم العينددة،  nحيددث إن 

 الدقة المطموبة لمنسبة. d المدروسة، الخاصية يممكون الذين المجتم  أفراد نسبة تقدير إلى ترمز

( م دردة، ولضدمان الحصدول عمدى العددد المطمدوب قدام الباحثدان 185أي أن حجم العينة المطموب ال يقدل عدن   
 (.4( استمارة صالحة لمتحميل وكما مبين في الجدول رقم  188( استمارة وتحصال عمى  200بتوزي   

 

 ( االستمارات الموزعة عمى مجتمع البحث2جدول   

                                                 

(
2
) Robert V. Krejcie: Determin Sample size for research activities, university of 

Minnesota, Duluth, P607. 

 لمكتبا
عدد 

 المعلمٌن
 النسبة

االستمارات 
 الموزعة

االستمارات 
 المفقودة

نسبة 
ستمارات اال

 المفقودة

االستمارات 
 المستردة الصالحة

نسبة 
االستمارات 

 الصالحة للتحلٌل

 96.43 27 3.57 1 28 14.01 50 ذات الرمال
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 الدراسة بمتغيرات المتعمقة البيانات وتحميل عرض

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية

( توزيع أفراد العينة حسب بياناتهم الشخصية3جدول    

 الجنس

 المجموع أنثى ذكر 

 188 180 8 العدد

النسبة
% 

4.3%  95.7%  100%  

 

 العمر

سنة 30أقل من   سنة 20إلى  30  أكثرسنة ف 20   المجموع 

 188 46 121 21 العدد

النسبة
% 

11.2%  64.4%  24.5%  100%  

 

 المؤهل العلمً

 المجموع ماجستٌر جامعً دبلوم ثانوي 

 188 33 131 22 2 العدد

النسبة
% 

1.1%  11.7%  69.7%  17.6%  100%  

 

 الوظٌفة

 المجموع مشرف إداري معلم 

 188 15 50 123 العدد

النسبة
% 

65.4%  26.6%  8.0%  100%  

 

 سنوات الخبرة

سنوات 2أقل من   سنوات 5إلى  2   
 20إلى  6

 سنوات
أكثر من 

سنوات 20  
 المجموع

 188 110 19 35 24 العدد

النسبة
% 

12.8%  18.6%  10.1%  58.5%  100%  

مصراته 
 100 20 0 0 20 10.08 36 المركز

 92.50 37 7.50 3 40 19.89 71 الزروق

 92.31 12 7.69 1 13 6.44 23 قصر أحمد

 93.75 15 6.25 1 16 8.12 29 طمٌنة

 100.00 3 0 0 3 1.40 5 الدافنٌة

 90.91 20 9.09 2 22 10.92 39 الغٌران

زاوٌة 
 93.33 14 6.67 1 15 7.56 27 المحجوب

شهداء 
 93.02 40 6.98 3 43 21.57 77 الرمٌلة

 94.00 188 6.00 12 200 100 357 المجموع
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فدي حدين ان  %( كدانوا مدن اإلنداث80.3( أن ألالبية أفراد العينة وبنسدبة بمغدت  5بينت النتا   في الجدول رقم  
%( مدددن الدددذكور، وهدددذا يشدددير إلدددى رألبدددة العنصدددر النسدددا ي بددداالنخراط فدددي مجندددة 4.3( مبحدددوثين ومدددا نسدددبته  8 

 التعميم، حيث ان مجنة التعميم تناسب إلى درجة كبيرة.

 40سدنة إلدى  30أعمدارهم مدا بدين تراوحدت %( 64.4كما أظجرت النتا   أن ألالبية أفدراد العيندة وبنسدبة بمغدت  
( مبحوثدًا ومدا نسدبته 21سدنة فد كثر و  40%( كاندت أعمدارهم 24.5( مبحوثًا وما نسدبته  46ي حين ان  ف سنة
سدنة فد كثر  30%( كاندت اعمدارهم 88.9سنة ف قل، ويتبين ان الغالبيدة وبنسدبة   30%( كانت أعمارهم 11.2 

 وهم لجم دراية جيدة فيما يخص ثقافة الجودة والتعميم التنظيمي. 

%( من خريجدي الجامعدات فدي 69.7  ألالبية أفراد العينة وبنسبة بمغتبالمؤهل العممي فقد تبين أن  وفيما يتعمق
نسدبته  مدا( مبحوثدًا و 22%( مدن حممدة المؤهدل العدالي  الماجسدتير( و 17.6نسدبته   مدا( مبحوثدًا و 33حدين ان  

لثانويدات، وهدذا يشدير إلدى %( مدن خريجدي ا1.1%( يحممون مؤهل الدبموم، ومبحوثين اثنين ومدا نسدبته  11.7 
%( يحممون المؤهالت الجامعية وفوق الجامعية وألالبيتجم قد درسوا الت اصيل الدقيقة التعمديم 87.3أن ما نسبته  

 التنظيمي في دراستجم الجامعية وال يجدوا صعوبة في التعامل م  ااس مة الموجودة في صحي ة االستبيان.

( 50%( مددن المعممدددين و 65.4   أن ألالبيددة أفددراد العيندددة وبنسددبة بمغددت وبالنسددبة لموظددا م فقددد أظجدددرت النتددا 
%( مددن المشددرفين، وهددذا 8( مبحوثددًا ومددا نسددبته  15%( يشددغمون مناصددب إداريددة و 26.6مبحوثددًا ومددا نسددبته  

فدة يشير إلى إن الوظا م التي تدم تناولجدا فدي تمداس مباشدر مد  متغيدرات الدراسدة المتمثمدة بدالتعميم التنظيمدي وثقا
 الجودة.

%( كانددت لجددم خبددرة 58.5  ألالبيددة أفددراد العينددة وبنسددبة بمغددتأمددا فيمددا يخددص عدددد سددنوات الخبددرة فقددد تبددين أن 
( سدددنوات 7( سددنوات إلددى  4%( تراوحدددت خبددرتجم مددن  18.6( مبحوثددًا ومددا نسددبته  35( سددنوات فدد كثر و 10 
%( 10.1( مبحوثددًا ومددا نسددبته  19ل و ( سددنوات ف قدد4%( كانددت لجددم خبددرة  12.8( مبحوثددًا ومددا نسددبته  24و 

( سنوات، وهذا يعطي مؤشرًا إيجابيًا عن الثقة العالية بالبيانات التي تم 10( سنوات إلى  8تراوحت خبرتجم من  
 سنوات ف كثر( 10جمعجا فغالبية المبحوثين من ف ة الخبرة الواسعة  

 استنتاجات الدراسة الميدانية وتوصياتها

 فقددرة كددل عمددى االت دداق درجددة لتحديدددجابااات أفااراد عينااة البحااث حسااب محاااور البحااث8 الوصااف اإلحصااائي إل
 مددن أقدل اإلحصددا ية الداللدة قيمدة كانددت فدإذا ،(T-Test  اختبددار اسدتخدام تدم االسددتبيان فدي محددور كدل واجمدالي

 موافقددةال درجددة تكددون ،(3  القيدداس متوسددط قيمددة مددن أكبددر المجددال إلجمددالي االسددتجابة متوسددط وقيمددة( 0.05 
ذا مرت عة،  مدن أقدل المجدال إلجمدالي االسدتجابة متوسدط وقيمدة( 0.05  مدن أقل اإلحصا ية الداللة قيمة كانت وا 
 ،0.05 مدن أكبدر اإلحصدا ية الداللدة قيمدة كانت إذا و منخ ضة، الموافقة درجة تكون ،(3  القياس متوسط قيمة
 .متوسطة تكون الموافقة درجة فإن

 ( أبعاد التعميم التنظيميل  أواًل8 المتغير المستق

 محور العصف الذهني -أ 

 لفقرات محور العصف الذهني الوصفي التحميل ونتائج ( التوزيعات التكرارية4جدول رقم  
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1 

تعتمد إدارة 
المدرسة عمى 
أساليب العصم 
الذهني في 

المشكالت التي 
 تواجججا

 10 46 42 70 20 ك

 منخفضة 0.004 1.099 2.77
% 10.6 37.2 22.3 24.5 5.3 

2 

تشج  المدرسة 
عامميجا عمى 

استخدام ااسموب 
التعميمي 

والتدريسي والذي 
 يقوم عمى حرية

 16 118 37 14 3 ك

 مرتفعة 0.000 0.795 3.69
% 1.6 7.4 19.7 62.8 8.5 

3 

الت كير لمعالجة 
الموضوعات التي 
تجم التعميم بص ة 

 عامة.

 12 111 37 20 8 ك

 مرتفعة 0.000 0.922 3.53
% 4.3 10.6 19.7 59.0 6.4 

4 

تسمم إدارة المدرسة 
جداًل بالمعوقات 
التي نستعرض لجا 
دون النظر فيجا 

مشاكل وحل ال
بشكل عممي 

 وعممي

 10 50 52 69 7 ك

 متوسطة 0.343 0.998 2.93
% 3.7 36.7 27.7 26.6 5.3 

5 

أعضاء هي ة 
التدريس ال يقومون 
بطرح أفكارهم نظرًا 
لخوفجم من النقد 
والشعور بالتوتر 
من قبل زمال جم 

 واإلدارة

 16 62 12 74 24 ك

 متوسطة 0.104 1.249 2.85
% 12.8 39.4 6.4 33.0 8.5 

 منخفضة 0.000 0.920 2.20 4 18 24 108 34 كعدم إطالق حرية  6
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الت كير والتعبير 
أثناء إلقاء الدرس 
من قبل عضو 
 هي ة التدريس

% 18.1 57.4 12.8 9.6 2.1 

7 

عدم وجود تجانس 
بين الطالب 
وعضو هي ة 
 التدريس

 4 45 24 92 23 ك

 منخفضة 0.000 1.051 2.55
% 12.2 48.9 12.8 23.9 2.1 

8 

يوجد خوم من 
قبل أعضاء هي ة 
التدريس التجامات 
اآلخرين افكارهم 
 بوص جا بالسخافة

 4 34 28 82 40 ك

 منخفضة 0.000 1.073 2.36
% 21.3 43.6 14.9 18.1 2.1 

 مرتفع 0.000 0.448 3.37 أجمالً محور العصف الذهنً

 مرتفع 0.000 0.448 3.37 هنًأجمالً محور العصف الذ

( فقرات من فقدرات محدور 4( إن درجة االت اق كانت منخ ضة عمى  6لقد بينت النتا   في الجدول رقم         
العصددم الددذهني، وفقددرتين كانددت درجددة االت دداق متوسددطة فددي حددين ان درجددة الموافقددة كانددت مرت عددة عمددى بدداقي 

وهدو أكبدر مدن متوسدط  (3 ( 3.37ستجابة إلجمدالي المحدور يسداوي  فقرات هذا المحور، كما تبين أن متوسط اال
(، ولتحديددد معنويددة هددذا ال ددروق فددإن قيمددة الداللددة اإلحصددا ية لالختبددار 0.37( وأن ال ددروق تسدداوي  3القيدداس  

مسدتوى العصدم الدذهني فددي وتشدير إلدى معنويددة ال دروق، وهدذا يددل عمددى أن  0.05تسداوي صد رًا وهدي أقددل مدن 
 عميم الثانوي بمدينة مصراته كان مرت عًا.مدارس الت

 محور االنفتاح عمى البيئة - ب

 ( التوزيعات التكرارية ونتائج التحميل الوصفي لفقرات محور االنفتاح عمى البيئة5جدول رقم  
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 منخفضة 0.000 1.026 2.52 7 32 35 92 22 كتقوم إدارة  1

                                                 

 3
عند حساب قيمة متوسط االستجابة إلجمالي محور العصم الذهني، أخذ بنظر االعتبار الصياألة السمبية لم قرات (   

 ( لذا وجب التنويه لذلك.8،   7،   6،  5 
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المدرسة بتنظيم 
مؤتمرات وورش 
عمل ودورات 
تدريبية م  كافة 
الججات العامة 
بالدولة كل فترة 

 زمنية.

% 11.7 48.9 18.6 17.0 3.7 

2 

تسعى إدارة 
المدرسة إلى 
خمق التعاون 

بين البي ة بينجا و 
الخارجية بشكل 

 دوري.

 15 75 44 45 9 ك

 مرتفعة 0.004 1.051 3.22
% 4.8 23.9 23.4 39.9 8.0 

3 

إدارة المدرسة 
ترحب ب ي ججة 
خارجية تسعى 
إلى تطوير 
التعميم 

ومساعدته عمى 
 تحقيق أهدافه.

 36 110 28 10 4 ك

 مرتفعة 0.000 0.856 3.87
% 2.1 5.3 14.9 58.5 19.1 

4 

تقدم الججات 
الخارجية الدعم 
الكامل إلدارة 
المدرسة من 
تججيزات 
تكنولوجية 
ولوجستية 
 وأليرها.

 3 19 34 104 28 ك

 منخفضة 0.000 0.896 2.28
% 14.9 55.3 18.1 10.1 1.6 

5 

إدارة المدرسة 
متقوقعة عمى 
ن سجا وال تسمح 
اي ججة 
بالتدخل 

ومساعدتجا في 

 0 41 28 69 50 ك

 منخفضة 0.000 1.092 2.32
% 26.6 36.7 14.9 21.8 0 
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 حل مشاكمجا.
االنفتاح على البٌئة أجمالً محور  منخفض 0.000 0.558 2.84 

( فقددرات مددن فقددرات محددور 3( إن درجددة االت دداق كانددت منخ ضددة عمددى  7لقددد أظجددرت النتددا   فددي الجدددول     
فقة مرت عة عمى باقي فقرات هذا المحور، كما تبين أن متوسدط االسدتجابة االن تاح عمى البي ة، وكانت درجة الموا

(، ولتحديد معنوية 0.16( وأن ال روق تساوي  3( وهو أقل من متوسط القياس  2.84إلجمالي المحور يساوي  
 دروق، وتشير إلدى معنويدة ال 0.05هذا ال روق فإن قيمة الداللة اإلحصا ية لالختبار تساوي ص رًا وهي أقل من 

 مستوى االن تاح عمى البي ة في مدارس التعميم الثانوي بمدينة مصراته كان منخ ضًا. وهذا يدل عمى أن

 محور مجموعات االتصال - ج

 لفقرات محور مجموعات االتصال الوصفي التحميل ونتائج ( التوزيعات التكرارية8جدول رقم  
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2 
تشجع إدارة 

المدرسة األفكار 
الجدٌدة 

والتطوٌرٌة 
 وتدعمها.

 17 113 33 23 2 ك
 مرتفعة 0.000 0.851 3.64

% 1.1 12.2 17.6 60.1 9.0 

1 
تشجع إدارة 
المدرسة تعلم 

حقٌق الطالب لت
 التفوق باستمرار.

 39 108 24 15 2 ك
 مرتفعة 0.000 0.861 3.89

% 1.1 8.0 12.8 57.4 20.7 

3 
تستخدم إدارة 

المدرسة القرارات 
بناًء على بٌانات 
 ومعلومات موثقة.

 34 80 54 16 4 ك
 مرتفعة 0.000 0.943 3.66

% 2.1 8.5 28.7 42.6 18.1 

2 

تحرص إدارة 
لى المدرسة ع

تعزٌز قٌم االنتماء 
للوطن لدى 

الطالب واالحتفال 
بالمناسبات 

 الوطنٌة.

 35 113 22 16 2 ك

 مرتفعة 0.000 0.852 3.87
% 1.1 8.5 11.7 60.1 18.6 

3 
تقوم إدارة 

المدرسة بتحدٌد 
اجتماعات مع 
أولٌاء األمور 
 بشكل دوري.

 3 98 43 40 4 ك
 مرتفعة 0.000 0.894 3.30

% 2.1 21.3 22.9 52.1 1.6 

4 
تقوم إدارة 

المدرسة بتوثٌق 
االجتماعات مع 
 أولٌاء األمور.

 7 110 41 23 7 ك
 مرتفعة 0.000 0.892 3.46

% 3.7 12.2 21.8 58.5 3.7 

5 
توجد هناك حلول 

آنٌة وعاجلة 
 للطالب.

 22 109 39 18 0 ك
 مرتفعة 0.000 0.795 3.72

% 0 9.6 20.7 58.0 11.7 
 مرتفعة 0.000 0.913 3.42 14 90 47 35 2 كتقوم إدارة  6
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المدرسة بتوفٌر 
جو مالئم للحوار 

 والنقاش.
% 1.1 18.6 25.0 47.9 7.4 

7 
تقوم إدارة 

المدرسة بتشجٌع 
الطالب على 
تحسٌن أدائهم 
 بشكل مستمر

 30 107 33 16 2 ك
 مرتفعة 0.000 0.853 3.78

% 1.1 8.5 17.6 56.9 16.0 

20 

تراعً إدارة 
المدرسة مستوٌات 

التحصٌل لدى 
طالبها وتقوم 
بإبالغ أولٌاء 

األمور عند أي 
خلل ٌتعرض له 

 الطالب

 32 121 25 9 1 ك

 مرتفعة 0.000 0.735 3.93
% 0.5 4.8 13.3 64.4 17.0 

 مرتفع 0.000 0.352 3.45 أجمالً محور مجموعات االتصال

( إن درجدددة االت ددداق كاندددت مرت عدددة عمدددى جميددد  فقدددرات محدددور مجموعدددات 8ا   فدددي الجددددول رقدددم  لقدددد بيندددت النتددد
( 3( وهدو أكبدر مدن متوسدط القيداس  3.67االتصال، كما تبدين أن متوسدط االسدتجابة إلجمدالي المحدور يسداوي  

ار تسدداوي صدد رًا (، ولتحديددد معنويددة هددذا ال ددروق فددإن قيمددة الداللددة اإلحصددا ية لالختبدد0.67وأن ال ددروق تسدداوي  
مسددتوى مجموعددات االتصددال فددي مدددارس  وتشددير إلددى معنويددة ال ددروق، وهددذا يدددل عمددى أن 0.05وهددي أقددل مددن 

 التعميم الثانوي بمدينة مصراته كان مرت عًا.

 التدريب محور-د

 لفقرات محور التدريب الوصفي التحميل ونتائج ( التوزيعات التكرارية7جدول رقم  
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1 
تقوم إدارة المدرسة 
بتحدٌد االحتٌاجات 

التدرٌبٌة بشكل 
 دوري.

 3 70 56 54 5 ك
 متوسطة 0.338 0.911 3.06

% 2.7 28.7 29.8 37.2 1.6 

2 
بالمدرسة توجد 

قاعات خاصة 
 مجهزة بالكامل.

 3 25 19 68 73 ك
 منخفضة 0.000 1.082 2.03

% 38.8 36.2 10.1 13.3 1.6 

3 
تسعى إدارة 

المدرسة على 
مشاركة أعضاء 
هٌئة التدرٌس 

 بالدورات التدرٌبٌة

 18 83 24 52 11 ك
 مرتفعة 0.004 1.133 3.24

% 5.9 27.7 12.8 44.1 9.6 

4 
ند عقد الدورات ع

التدرٌبٌة تكون 
هناك التزام 

بالحضور من قبل 
 المتدربٌن.

 17 100 37 34 0 ك
 مرتفعة 0.000 0.892 3.53

% 0 18.1 19.7 53.2 9.0 

5 
الدورات التدرٌبٌة 
التً ٌتم عقدها ال 
عالقة لها بالمناهج 

 التعلٌمٌة.

 8 21 62 79 18 ك
 منخفضة 0.000 0.958 2.59

% 9.6 42.0 33.0 11.2 4.3 
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6 

ٌتم إعطاء دورات 
تدرٌبٌة حول 

توصٌف المقررات 
طبقاً لمعاٌٌر الجودة 

واالعتماد 
 األكادٌمً

 4 55 67 55 7 ك

 متوسطة 0.630 0.907 2.97
% 3.7 29.3 35.6 29.3 2.1 

7 
ٌتم توجٌه الطالب 
نحو التعلم الذاتً 

من قبل إدارة 
 المدرسة.

 0 90 54 32 12 ك
 مرتفعة 0.009 0.936 3.18

% 6.4 17.0 28.7 47.9 0 

8 
التدرٌب على التعلم 
من خالل العمل 

 كفرٌق.

 17 79 61 21 10 ك
 مرتفعة 0.000 0.982 3.38

% 5.3 11.2 32.4 42.0 9.0 

9 
ٌتم إعطاء دورات 
تدرٌبٌة وتعقد لهم 
ورش عمل حول 
جذب اهتماماتهم 
 للموقف التعلٌمً

 9 46 60 50 23 ك
 منخفضة 0.032 1.081 2.83

% 12.2 26.6 31.9 24.5 4.8 

10 

ٌتم إعطاء دورات 
تدرٌبٌة حول 

مهارات متنوعة 
للطالب تقٌس 

مهارات التفكٌر 
 أثناء الدروس

 7 41 52 83 5 ك

 منخفضة 0.004 0.937 2.80
% 2.7 44.1 27.7 21.8 3.7 

 متوسط 0.315 0.536 2.96 أجمالً محور التدرٌب

( فقدددرات مدددن فقدددرات محدددور 4( إن درجدددة االت ددداق كاندددت منخ ضدددة عمدددى  9لقدددد بيندددت النتدددا   فدددي الجددددول رقدددم  
التدريب، وفقدرتين كاندت درجدة االت داق متوسدطة فدي حدين ان درجدة الموافقدة كاندت مرت عدة عمدى بداقي فقدرات هدذا 

( وأن 3( وهو أقل من متوسدط القيداس  2.96اوي  المحور، كما تبين أن متوسط االستجابة إلجمالي المحور يس
( 0.315(، ولتحديددد معنويددة هددذا ال ددروق فددإن قيمددة الداللددة اإلحصددا ية لالختبددار تسدداوي  0.04ال ددروق تسدداوي  
مسددتوى التدددريب فددي مدددارس التعمدديم  وتشددير إلددى عدددم معنويددة ال ددروق، وهددذا يدددل عمددى أن 0.05وهددي أكبددر مددن 

 ان متوسطًا.الثانوي بمدينة مصراته ك

 المتغير التابع  ثقافة الجودة( ثانيًا8

 الجودة ثقافة محور لفقرات الوصفي التحميل ونتائج ( التوزيعات التكرارية20جدول رقم  
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1 
تخضع جمٌع البٌانات 
التً تقدمها المدرسة 

إلى التحسٌن 
 المستمر.

 10 81 35 59 3 ك
 مرتفعة 0.009 0.995 3.19

% 1.6 31.4 18.6 43.1 5.3 

2 
تستجٌب المدرسة 
لمقترحات الطالب 
 فً تطوٌر خدماتها.

 5 58 80 39 6 ك
 متوسطة 0.153 0.864 3.09

% 3.2 20.7 42.6 30.9 2.7 

3 
تولى المدرسة أهمٌة 
كبٌرة لتعزٌز رضا 

 الطالب ووالئهم

 7 70 59 43 9 ك
 متوسطة 0.084 0.965 3.12

% 4.8 22.9 31.4 37.2 3.7 
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4 
تولً المدرسة أهمٌة 

بالغة لخدمات 
المجتمع المحلً 

 المحٌط بها

 12 67 61 39 9 ك
 مرتفعة 0.013 0.992 3.18

% 4.8 20.7 32.4 35.6 6.4 

5 
تشجع المدرسة 

األكادٌمٌٌن لبحث 
مشاكل وقضاٌا 
 المجتمع المحلً.

 5 71 65 41 6 ك
 مرتفعة 0.025 0.901 3.15

% 3.2 21.8 34.6 37.8 2.7 

6 
التعلٌم داخل المدرسة 
ٌختلف عن التعلٌم 

فً الجامعات 
 األخرى

 17 79 57 34 1 ك
 مرتفعة 0.000 0.906 3.41

% 0.5 18.1 30.3 42.0 9.0 

7 
تقدم المدرسة الدعم 
المادي والمعنوي 

 للباحثٌن

 3 36 67 62 20 ك
 منخفضة 0.000 0.956 2.68

% 10.6 33.0 35.6 19.1 1.6 

8 
تعمل المدرسة على 
ربط األبحاث العلمٌة 

فٌها مع حاجات 
 المجتمع المحلً.

 16 72 72 28 16 ك
 متوسطة 0.350 0.934 3.06

% 8.5 14.9 38.3 38.3 8.5 

9 
تعمل المدرسة على 

االهتمام بالجودة على 
مستوى التخطٌط 

 االستراتٌجً

 3 66 80 25 14 ك
 متوسطة 0.132 0.917 3.10

% 7.4 13.3 42.6 35.1 1.6 

10 
تهتم المدرسة بجودة 

تصمٌم برامجها 
 ومناهجها

 9 66 62 35 16 ك
 متوسطة 0.231 1.033 3.09

% 8.5 18.6 33.0 35.1 4.8 

11 
تهتم المدرسة 

بمطابقة ما ٌجري 
فعالً فً تقدٌم 

الخدمات مع ما هو 
 مصمم

 8 56 73 40 11 ك
 متوسطة 0.447 0.958 3.05

% 5.9 21.3 38.8 29.8 4.3 

12 
تعمل المدرسة على 

خلق قادة فً 
المستقبل من خالل 
حزمة من البرامج 

 رٌبٌةاألكادٌمٌة والتد

 2 71 68 43 4 ك
 مرتفعة 0.041 0.849 3.13

% 2.1 22.9 36.2 37.8 1.1 

13 
مستوى كلفة 

العملٌات اإلدارٌة 
والتشغٌلٌة فً 

 المدرسة منخفضة

 6 60 90 26 6 ك
 مرتفعة 0.003 0.827 3.18

% 3.2 13.8 47.9 31.9 3.2 

14 
تقدم المدرسة 

للمجتمع المحلً 
االستشارات 

 دورات المستمرةوال

 0 57 71 50 10 ك
 متوسطة 0.285 0.884 2.93

% 5.3 26.6 37.8 30.3 0 

15 
تشجع المدرسة 

األبحاث العلمٌة ذات 
الطبٌعة النظرٌة 

 والتطبٌقٌة.

 6 62 82 32 6 ك
 مرتفعة 0.011 0.857 3.16

% 3.2 17.0 43.6 33.0 3.2 

16 
تشجع المدرسة على 

قدٌم تعزٌز الوعً بت
الخدمات التعلٌمٌة 
 وزٌادة استقاللهم.

 6 69 65 35 13 ك
 متوسطة 0.136 0.975 3.11

% 6.9 18.6 34.6 36.7 3.2 

17 

تراعً المدرسة 
قٌاس رضا الطالب 

من الخدمات 
األكادٌمٌة وغٌر 
األكادٌمٌة التً 

تقدمها لهم وتستجٌب 
 لذلك

 10 52 77 40 9 ك

 متوسطة 0.281 0.945 3.07
% 4.8 21.3 41.0 27.7 5.3 
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 مرتفع 0.037 0.656 3.10 أجمالً محور ثقافة الجودة

( إن درجة االت اق كانت منخ ضدة عمدى فقدرة واحددة فقدط مدن فقدرات محدور 10لقد بينت النتا   في الجدول رقم  
مرت عددة عمددى بدداقي ( فقددرات كانددت درجددة االت دداق متوسددطة فددي حددين ان درجددة الموافقددة كانددت 9ثقافددة الجددودة، و 

( وهدددو أكبدددر مدددن متوسدددط 3.1فقدددرات هدددذا المحدددور، كمدددا تبدددين أن متوسدددط االسدددتجابة إلجمدددالي المحدددور يسددداوي  
(، ولتحديدددد معنويدددة هدددذا ال دددروق فدددإن قيمدددة الداللدددة اإلحصدددا ية لالختبدددار 0.1( وأن ال دددروق تسددداوي  3القيددداس  
ق، وهدذا يددل عمدى أن مسدتوى ثقافدة الجدودة فدي وتشدير إلدى معنويدة ال درو  0.05( وهي أقل من 0.037تساوي  

 مدارس التعميم الثانوي بمدينة مصراته كان مرت عًا.

 اختبار الفرضيات

 وثقافدة التنظيمدي التعميم بين العالقة جوهرية الختبار بيرسون ارتباط استخدام تم الدراسة فرضيات صحة الختبار
 معامدددل قيمدددة كاندددت إذا عكسدددية وتكدددون موجبدددة االرتبددداط معامدددل قيمدددة كاندددت إذا طرديدددة العالقدددة فتكدددون الجدددودة،
 ،0.05 مدن أقدل اإلحصدا ية الداللدة قيمة كانت إذا( إحصا ية داللة ذات  معنوية العالقة وتكون سالبة، االرتباط
 .0.05 من أكبر اإلحصا ية الداللة قيمة كانت إذا معنوية ألير وتكون

 المسدتقل المتغيدر أثدر نسدبة لبيدان االنحددار تبداين اسدتخدام سديتم دة،الجو  ثقافة عمى التنظيمي التعميم أثر ولتحديد
 المر دي اإلحصدا ي البرندام  طريدق عدن ااثدر نسدبة ت كيدد وسديتم التحديدد، معامدل طريدق عدن التاب  المتغير عمى
 Bath analysis version 22.) 

 التعمايم بمادارس الجاودة ثقافاة عماى التنظيماي لمتعمايم إحصاائية داللة ذو معنوي أثر يوجد8 الرئيسية الفرضية
 .مصراته بمدينة الثانوي

 التعماايم بماادارس الجااودة ثقافااة عمااى الااذهني لمعصااف داللااة ذو معنااوي أثاار يوجااد8 األولااى الفرعيااة الفرضااية
 .مصراته بمدينة الثانوي

 الجودة ثقافة عمى الذهني العصف أثر لتحديد االنحدار تباين نتائج(8 2  جدول

طمعامل االرتبا  
معامل التحدٌد 

(R2) 
قٌمة الداللة 
 اإلحصائٌة

 نسبة األثر
 معامالت االنحدار

 العصف الذهنً الثابت

0.13 0.017 0.076 1.7%  2.461 0.19 

 3.9201الجدولية =  F (، قيمة186 ،1  الحرية درجات   3.174المحسوبة =  F قيمة

 كاندت حيدث الجدودة، وثقافدة الذهني العصم بين نويةمع عالقة وجود عدم( 11  رقم الجدول في النتا   أظجرت
 مدددن أكبدددر وهدددي( 0.076  تسددداوي اإلحصدددا ية الداللدددة وقيمدددة ،(0.13  وتسددداوي ضدددعي ة االرتبددداط معامدددل قيمدددة
 أقدل هدي والتدي( 3.174  المحسدوبة F قيمدة ذلدك ويؤكدد المتغيدرين، بدين العالقدة معنويدة عدم إلى وتشير 0.05
 (.3.9201  الجدولية القيمة من
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 فااي الجااودة ثقافااة عمااى البيئااة عمااى لقنفتاااح إحصااائية داللااة ذو معنااوي أثاار يوجااد8 الثانيااة الفرعيااة الفرضااية
 .مصراته بمدينة الثانوي التعميم مدارس

 الجودة ثقافة عمى البيئة عمى االنفتاح أثر لتحديد االنحدار تباين نتائج(8 21  جدول

 معامل االرتباط
معامل التحدٌد 

(R2) 
مة الداللة قٌ

 اإلحصائٌة
 نسبة األثر

 معامالت االنحدار

 االنفتاح على البٌئة الثابت

0.293 0.086 0.000 8.6%  2.12 0.345 

 3.9201الجدولية =  F (، قيمة186 ،1  الحرية درجات 17.529المحسوبة =  F قيمة

 وثقافدة البي دة عمدى االن تداح بدين يةإحصدا  داللدة ذات معنويدة عالقدة وجدود( 12  رقم الجدول في النتا   أظجرت
 مدددن أقدددل وهدددي صددد راً  تسددداوي اإلحصدددا ية الداللددة وقيمدددة ،(0.293  االرتبددداط معامدددل قيمدددة كاندددت حيدددث الجددودة،
 ثقافددة مسددتوى مددن يرفدد  البي ددة عمددى االن تدداح إن إلددى يشددير وهددذا المتغيددرين، بددين العالقددة معنويددة وتشددير 0.05
 .الجودة

( وهددي قيمددة مرت عددة قياسددًا 17.529تسدداوي   F قيمددة فددإن الجددودة، ثقافددة عمددى البي ددة ىعمدد االن تدداح أثددر ولتحديددد
، وهددذا يدددل عمددى  0.05(، وكانددت قيمددة الداللددة اإلحصددا ية صدد رًا، وهددي أقددل مددن 3.9201بالقيمددة الجدوليددة  

ل التحديدددد  وكاندددت قيمدددة معامددد  الجدددودة، ثقافدددة عمدددى البي دددة عمدددى لالن تددداح إحصدددا ية داللدددة ذو معندددوي أثدددر وجدددود
 مدا البي ة عمى االن تاح إلى يعود الجودة ثقافة%( من التغيرات في 8.6( وهي تشير إلى أن ما نسبته  0.086 
 عماى لقنفتااح إحصائية داللة ذو معنوي أثر يوجد   الثانية الفرعية الفرضية قبول يتم لذا أخدر، مؤثر يؤثر لم

 ." مصراته بمدينة ثانويال التعميم مدارس في الجودة ثقافة عمى البيئة

 ويمكن تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل التالي:

Y=2.12+0.345*X2 + ε 

 حيث:

 Y الجودة ثقافة ،Xone االن تاح عمى البي ة، ε الخط  العشوا ي. 

 التعمايم مادارس فاي دةالجاو  ثقافاة عمى االتصال لمجموعة داللة ذو معنوي أثر يوجد8 الثالثة الفرعية الفرضية
 .مصراته بمدينة الثانوي

 الجودة ثقافة عمى االتصال مجموعة أثر لتحديد االنحدار تباين نتائج(8 23  جدول

 معامل االرتباط
معامل التحدٌد 

(R2) 
قٌمة الداللة 
 اإلحصائٌة

 نسبة األثر
 معامالت االنحدار

 مجموعة االتصال الثابت

0.534 0.285 0.000 28.5% 0.68. 0.611 

 3.9201الجدولية =  F (، قيمة186 ،1  الحرية درجات 74.138المحسوبة =  F قيمة
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 وثقافددة االتصددال مجموعددة بددين إحصددا ية داللددة ذات معنويددة عالقددة وجددود( 13  رقددم الجدددول فددي النتددا   أظجددرت
 مدددن أقدددل وهدددي صددد راً  تسددداوي اإلحصدددا ية الداللددة وقيمدددة ،(0.534  االرتبددداط معامدددل قيمدددة كاندددت حيدددث الجددودة،
 ثقافدة مسدتوى رفد  فدي تسداهم االتصدال مجموعة إن إلى يشير وهذا المتغيرين، بين العالقة معنوية وتشير 0.05
 .الجودة

( وهددي قيمددة مرت عددة قياسددًا 74.138تسدداوي   F قيمددة فددإن الجددودة، ثقافددة عمددى االتصددال مجموعددة أثددر ولتحديددد
، وهددذا يدددل عمددى  0.05لداللددة اإلحصددا ية صدد رًا، وهددي أقددل مددن (، وكانددت قيمددة ا3.9201بالقيمددة الجدوليددة  

وكاندددت قيمدددة معامدددل التحديدددد    الجدددودة، ثقافدددة عمدددى االتصدددال لمجموعدددة إحصدددا ية داللدددة ذو معندددوي أثدددر وجدددود
 ما االتصال مجموعة إلى يعود الجودة ثقافة%( من التغيرات في 28.5( وهي تشير إلى أن ما نسبته  0.285 
 عماى االتصال لمجموعة داللة ذو معنوي أثر يوجد   الثالثة الفرعية الفرضية قبول يتم لذا أخدر، مؤثر يؤثر لم

 ."مصراته بمدينة الثانوي التعميم مدارس في الجودة ثقافة

 ويمكن تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل التالي:

Y=0.862+0.611*X3 + ε 

 حيث:

 Y الجودة ثقافة ،X3-مجموعة االتصال، ε الخط  العشوا ي. 

 الثاانوي التعمايم مادارس فاي الجاودة ثقافاة عماى لمتادريب داللاة ذو معناوي أثار يوجاد8 الرابعة الفرعية الفرضية
 .مصراته بمدينة

 الجودة ثقافة عمى التدريب أثر لتحديد االنحدار تباين نتائج(8 22  جدول

 معامل االرتباط
معامل التحدٌد 

(R2) 
الداللة قٌمة 

 اإلحصائٌة
 نسبة األثر

 معامالت االنحدار

 مجموعة االتصال الثابت

0.59 0.349 0.000 34.9% 0.96 0.723 

 3.9201الجدولية =  F (، قيمة186 ،1  الحرية درجات 99.527المحسوبة =  F قيمة

 الجددودة، وثقافددة لتدددريبا بددين إحصددا ية داللددة ذات معنويددة عالقددة وجددود( 14  رقددم الجدددول فددي النتددا   أظجددرت
 وتشدير 0.05 مدن أقدل وهدي صد راً  تسداوي اإلحصدا ية الداللدة وقيمدة ،(0.59  االرتبداط معامل قيمة كانت حيث
 .الجودة ثقافة مستوى رف  في يساهم التدريب إن إلى يشير وهذا المتغيرين، بين العالقة معنوية

( وهدددي قيمدددة مرت عدددة قياسدددًا بالقيمدددة 99.527اوي  تسددد F قيمدددة فدددإن الجدددودة، ثقافدددة عمدددى التددددريب أثدددر ولتحديدددد
 أثدر وجدود، وهدذا يددل عمدى  0.05(، وكانت قيمدة الداللدة اإلحصدا ية صد رًا، وهدي أقدل مدن 3.9201الجدولية  

( وهدي تشدير إلدى 0.349وكاندت قيمدة معامدل التحديدد     الجدودة، ثقافة عمى لمتدريب إحصا ية داللة ذو معنوي
 قباول ياتم لاذا أخدر، مدؤثر يدؤثر لدم مدا التددريب إلدى يعدود الجدودة ثقافةمن التغيرات في %( 34.9أن ما نسبته  

 الثاانوي التعمايم مادارس فاي الجاودة ثقافاة عماى لمتادريب داللاة ذو معناوي أثر يوجد   الرابعة الفرعية الفرضية
 ."مصراته بمدينة
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 لتالي:ويمكن تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل ا

Y=0.96+0.723*X4 + ε 

 حيث:

 Y الجودة ثقافة ،X4-التدريب، ε الخط  العشوا ي. 

 الثاانوي التعمايم بمادارس الجاودة ثقافاة عماى التنظيماي لمتعمايم داللاة ذو معناوي أثار يوجاد8 الرئيساية الفرضية
 .مصراته بمدينة

 الجودة ثقافة ىعم التنظيمي التعميم أثر لتحديد االنحدار تباين نتائج(8 23  جدول

معامل 
 االرتباط

معامل 
التحدٌد 

(R2) 

قٌمة 
الداللة 

 اإلحصائٌة
 نسبة األثر

 معامالت االنحدار

 الثابت
العصف 
 الذهنً

االنفتاح على 
 البٌئة

مجموعة 
 االتصال

 التدرٌب

0.644 0.415 0.000 41.5% 0.511 
- 

0.013 
-0.179 0.397 0.568 

 2.4472الجدولية =  F (، قيمة183 ،4  الحرية تدرجا 32.463المحسوبة =  F قيمة

 وثقافددة التنظيمددي التعمدديم بددين إحصددا ية داللددة ذات معنويددة عالقددة وجددود( 13  رقددم الجدددول فددي النتددا   أظجددرت
 مدددن أقدددل وهدددي صددد راً  تسددداوي اإلحصدددا ية الداللددة وقيمدددة ،(0.644  االرتبددداط معامدددل قيمدددة كاندددت حيدددث الجددودة،
 .الجودة ثقافة مستوى من يرف  التنظيمي التعميم إن إلى يشير وهذا المتغيرين، بين قةالعال معنوية وتشير 0.05

( وهدددي قيمدددة مرت عدددة قياسدددًا بالقيمدددة 32.463تسددداوي   F قيمدددة فدددإن الجدددودة، ثقافدددة عمدددى التنظيمدددي أثدددر ولتحديدددد
 أثدر وجدوددل عمدى ، وهدذا يد 0.05(، وكانت قيمدة الداللدة اإلحصدا ية صد رًا، وهدي أقدل مدن 2.4472الجدولية  

( وهددي 0.415،  وكانددت قيمددة معامددل التحديددد   الجددودة ثقافددة عمددى التنظيمددي لمتعمدديم إحصددا ية داللددة ذو معنددوي
 لدم مدا التنظيمدي التعمديم إلدى يعدود الجودة ثقافة في التحديات%( من التغيرات في 41.5تشير إلى أن ما نسبته  

 عماى التنظيماي لمتعمايم داللاة ذو معناوي أثار يوجاد   الرئيساية ةالفرعي الفرضية قبول يتم لذا أخدر، مؤثر يؤثر
 ." مصراته بمدينة الثانوي التعميم بمدارس الجودة ثقافة

 ويمكن تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل التالي:

Y=0.511- 0.013*X1 - 0.179*X2+0.397*X3 + 0.568X4+ ε 

 ،التددريب X4مجموعدة االتصدال،  X3 البي دة، عمدى االن تاح X2 ، الذهني العصم Xone ،الجودة ثقافة Y حيث:
ε الخط  العشوا ي.  
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 .مصراته بمدينة الثانوي التعميم بمدارس الجودة ثقافة عمى التنظيمي التعميم( يبين أثر 2شكل  

 النتائج والتوصيات

 اسة توصمت إلى اآلتي:بعد تحميل البيانات التي تم جمعجا فإن الدر أواًل8 النتائج8 

 بمديندددة الثدددانوي التعمددديم بمددددارس الجدددودة ثقافدددة عمدددى الدددذهني لمعصدددم معندددوي أثدددر وجدددود عددددمبيندددت الدراسدددة  .1
 .مصراته

بمددارس التعمديم  أظجرت الدراسة وجود أثر معنوي ذو داللة إحصدا ية لالن تداح عمدى البي دة عمدى ثقافدة الجدودة .2
 .آخر مؤثر يؤثر مالم%( 8.6  مقدارها بنسبة الثانوي بمدينة مصراته

الدراسة وجود أثر معنوي ذو داللة إحصا ية لمجموعة االتصدال عمدى ثقافدة الجدودة بمددارس التعمديم  أوضحت .3
 .آخر مؤثر يؤثر مالم%( 28.5  مقدارها بنسبة الثانوي بمدينة مصراته

 بمديندة الثدانوي التعمديم دارسبمد الجدودة ثقافدة عمدى لمتدريبالدراسة وجود أثر معنوي ذو داللة إحصا ية  بينت .4
 .آخر مؤثر يؤثر مالم%( 34.9  مقدارها بنسبة مصراته

 التعمددديم بمدددارس الجددودة ثقافددة عمددى التنظيمددي لمتعمدديمالدراسددة وجددود أثددر معنددوي ذو داللددة إحصدددا ية  كشدد ت .5
 .آخر مؤثر يؤثر مالم%( 41.5  مقدارها بنسبة مصراته بمدينة الثانوي

 .مصراته بمدينة الثانوي التعميم بمدارس البي ة عمى االن تاح مستوى انخ اض الدراسة أظجرت .6

 الثدددانوي التعمددديم بمددددارس الجدددودة وثقافدددة االتصدددال ومجموعدددة الدددذهني العصدددم مسدددتوى ارت ددداع الدراسدددة بيندددت .7
 .مصراته بمدينة

 .متوسطاً  كان مصراته بمدينة الثانوي التعميم بمدارس التدريب مستوى أن الدراسة أوضحت .8

بعدد تحميدل البياندات التدي تدم جمعجدا، وعمدى ضدوء النتدا   التدي تدم التوصدل إليجدا، فدإن الدراسدة ًا8 التوصيات8 ثاني
 توصي باآلتي:

 إطالق حرية الت كير والتعبير أثناء إلقاء الدروس من قبل المعممين بمدارس التعميم الثانوي.ضرورة  .1

 يبية م  كافة الججات العامة بالدولة كل فترة زمنية.الحرص عمى إقامة المؤتمرات وورش العمل والدورات التدر  .2
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 السعي لخمق التعاون بين إدارات المدارس وبين البي ة الخارجية بشكل دوري. .3

 تقديم الدعم الكاِم إلدارات المدارس من تججيزات تكنولوجية ولوجستية وأليرها. .4

 واالعتماد ااكاديمي. إقامة الدورات التدريبية حول توصيم المقررات طبقًا لمعايير الجودة .5

 إقامة ورش العمل حول لضمان جذب اهتمامات الطمبة لمموقم التعميمي. .6

 ضرورة االستجابة لمقترحات الطالب والعمل من أجل تعزيز رضاهم ووال جم. .7

 االهتمام بجودة تصميم البرام  والمناه  بمدارس التعميم الثانوي. .8

 م  ما هو تم تصميمه. الحرص عمى مطابقة ما تقدمه المدارس من خدمات .9

 ضرورة اهتمام إدارات مدارس التعميم الثانوي بتحديد االحتياجات التدريبية بشكل دوري. .10

 قائمة المراجع

 أوال8 المراجع العربية8

دور ممارساااة الاااتعمم التنظيماااي فاااي مسااااندة التغييااار االساااتراتيجي فاااي (،  2004أيدددوب، ناديدددا حبيدددب،   -1
 .63-22(: 1(، العدد  44مجمة اإلدارة العامة، المجمد  ، المنش ت السعودية الكبرى"

اثر التعمم التنظيمي في تعزيز أبعااد إعاادة (، 2010الزريقات، خالد خمم سالم، والخرشة، ياسين كاسب،   -2
، المجمة ااردنية في اإلدارة ااعمال، المجمدد هندسة العمميات اإلدارية  الهندرة( في المؤسسات العامة األردنية

 .234د  212(: 3العدد   (6 

 ، دار وا ل لمنشر والطباعة: عمان، ااردن.اخققيات العمل الوظيفي، 2010السكارنة، بالل ، -3

 ، دار وا ل لمنشر والطباعة: عمان، ااردن.اخققيات العمل الوظيفي، 2011السكارنة، بالل ، -4

 ن، ااردن.، دار الحامد: عماإدارة الموارد البشرية(، 2004صالح، محمد فالح،   -5

 ، دار الص اء لمنشر والطباعة: عمان، ااردن.نظرية المنظمة، 2007العامري، الغالبي، -6

 ، المساؤولية االجتماعياة وأخققياات األعماال(،  2007العامري، صالح مجدي، والغالبي، طداهر محسدن،   -7
 دار وا ل لمنشر والتوزي : عمان، ااردن.

الااتعمم التنظيمااي ودورم فااي عمميااة التغيياار االسااتراتيجي ،  (2007العصديمي، عواطددم بنددت احمدد حمدداد،   -8
، رسدددالة ماجسدددتير أليدددر منشدددورة، قسدددم اإلدارة التربويدددة والتخطددديط، جامعدددة أم القدددرى، فاااي الجامعاااات الساااعودية"
 المممكة العربية السعودية.

، دار وا دل يرة"اإلدارة واستراتيجية منظماات األعماال المتوساطة والصاغ(،  2009الغالبي، أدريس طاهر ،   -9
 .53لمنشر والتوزي : عمان: ااردن، ص

دريدددس، وا دددل محمدددد صدددبحي،   -10 اإلدارة االساااتراتيجية8 مااان (،   2009الغدددالبي، طددداهر محسدددن منصدددور، وا 
  ، دار وا ل لمنشر والتوزي : عمان، ااردن.منظور منهجي متكامل



 

  ت االعمالأثر التعمم التنظيمي عمى ثقافة الجودة في منظما 
 ة المرقبجامع                  خميل طحيشات   فتحية أ.   امين عمي ابوحنيك، أ. 

272 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

قياق التمياز المؤسساي8 دراساة أثر خصائص المنظماة المتعمماة فاي تح(،  2010النسور، أسماء سالم،   -11
 ، رسالة ماجستير ألير منشورة، جامعة الشرق ااوسط، تطبيقية في وزارة التعميم العالي والبحث العممي األردنية

 عمان: ااردن.

، دار العبدددلي لمنشددر ثقافااة الجااودة فااي المؤسسااات التعميميااة(، 2008ياسددر عبددد الددرب، وا ددل الطراونددة   -12
 والطباعة: عمان ااردن.

 :ثانيا8 المراجع األجنبية

1- Morrissey, George L., (1996), "A Guide to Strategic Thinking: Building Your 
Planning Foundation", John Wiley & Sons, Inc., (1996). 

2- Woods, J., (1998), " The Six Values of A Quality Culture", from The Quality 
Yearbook, 1998 Edition 

3- Pride, William, M. et al (2002): "Business", 8th edition, Houghton Mifflin 
Co. Boston, U.S.A  

Abstract 

This study aimed to identify the impact of organizational learning dimensions 

(openness to the environment, training, brainstorming, communication groups) on 

the elements of quality culture by taking a sample of secondary school teachers to 

monitor education Misrata, the study also aimed to identify the views of the sample 

of the study on the level of Adopting a culture of quality at the secondary level, the 

study relied on the descriptive analytical method which is suitable for the purposes of 

these types of studies. As for the study population, it was represented in the 

secondary school teachers (357) teachers. As for the study sample, a stratified sample 

was chosen. (200) Single was obtained (188) are valid for a single analysis; this 

study has reached a number of results, including: 

1. The study showed that there was no significant effect of brainstorming on quality 

culture in secondary schools in Misrata city. 

2. The study showed that there was a significant statistical effect of openness on the 

environment on the quality culture in the secondary schools in Misrata city by (8.6%) 

unless another influence. 

3. The study showed that there is a significant statistically significant effect of the 

contact group on the culture of quality in secondary schools in Misrata city (28.5%) 

unless another effect is affected. 

4. The study showed that there is a statistically significant effect of training on 

quality culture in secondary education schools in Misrata city (34.9%) unless another 

effect is affected. 

5. The study revealed that there is a statistically significant effect of organizational 

education on quality culture in secondary education schools in Misrata city (41.5%) 

unless it affects another factor. 


