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داءااله  

، لٌقروا معنا كٌف أكمل هذا الجٌل إلى شهداء تشرٌن االبرار
التً  األرضهذه األحرار وأبناء  تشرٌن شهداء ثورة . رسائلهم

التً غرست بها بسامٌر  هممنازلخصبت بدمائهم إلى جدران 
إلى حبٌبتً التً أفضلها عن نفسً، فهً التً ضحت  .الحداد

من أجلً، والتً لم تدخر جهًدا فً سبٌل إسعادي دائًم وأبًدا، 
ولكم  أطال هللا فً عمشي.، أبًإنى  .إلٌك وحدك أمً الحبٌبة

وكانوا دائًما بجانبً من أجل مساعدتً وقفوا معً جمًٌعا ٌا من 
فأنا الٌوم أقدم لكم بحثً هذا  بكل ما ٌملكون من جهد ووقت

 .التوفٌق وأتمنى من هللا

 

 الباحثان
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 وعرفانشكر 
 

هذا العمل البسٌط  إلنجازاشكر هللا واحمده على توفٌقة وتقدٌره 

والمتواضع، كما اتقدم بالشكر الخالص الى االستاذ المشرف 

على نصائحه وتوجٌهاته  ) فائز عبد الحسن الالمً( الدكتور

 إلى ، والمحبة واالحترام الجزٌل بالشكر وأتوجه القٌمة.

، واالقتصاد االدارة فً كلٌة ادارة االعمال قسم اساتذتً فً

 والعلم الخٌر طرٌق فً بٌدي أخذوا الذٌنو. جامعة مٌسان

 .التوفٌق هللا ومن الجزاء خٌر هللا فجزاهم والمعرفة

 

 الباحثان
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 مستخمص

تناول البحث دور ادارة الجودة الشاممة في الوالء الوظيفي ) دراسة استطالعية عمى الكادر التدريسي في 
البحث في مدى تطبيق ابعاد ادارة الجودة كمية االدارة واالقتصاد في جامعة ميسان( وتمثمت مشكمة 

الشاممة ) التحسين المستمر , دعم االدارة العميا, مشاركة العاممين( في الكمية المبحوثة وتأثير تمك ابعاد 
في الوالء الوظيفي لكادر التدريسي في الكمية المبحوثة. بينما تمثل ىدف البحث  التعرف عمى مدى 

 30استمارة وتم استرداد  35من وجية نظر المبحوثين. وتم توزيع وابعادىا ارة الجودة الشاممة تطبيق اد
استمارة وتم اخضاع بيانات االستمارة واالستجوابات لتحميل االحصائي في برنامج الحزمة االحصائية 

spss  الى عدة استنتاجات اىما: احثانوتوصل الب 

 وجود عالقة ارتباط طردية قوية بين ادارة الجودة الشاممة والوالء الوظيفي  •

 وجود عالقة ارتباط بين ابعاد ادارة الجودة الشاممة والوالء الوظيفي  •

 وجود تأثير إلدارة الجودة الشاممة في الوالء الوظيفي •

 وجود تأثير معنوي ألبعاد ادارة الجودة الشاممة في الوالء الوظيفي •

 وايضا توصمت الى عدة توصيات اىميا

يجب عمى إدارة الكمية تشجيع جميع الموظفين عمى العمل كفريق واحد ومكافأة عمميم  •
المتميز بمكافآت مادية ومعنوية. ىذا من شأنو أن يحفز الموظفين عمى العمل بجدية أكبر وبتالي 

 اح الكمية.سوف يحفز الموظفين عمى مواصمة العمل الجاد والمساىمة في نج

ضرورة ان تراعي إدارة كميتنا موضوع احتياجات ورغبات العمالء عند اتخاذ القرارات المتعمقة  •
بجودة خدماتيا بشكل مستمر. ىذا جانب ميم لمغاية من أجل الحفاظ عمى مستويات رضا العمالء من 

أجل قياس مستوى  أجل القيام بذلك، يجب أن يكون فريق اإلدارة عمى اتصال مستمر مع الطالب من
 رضاىم والتحسينات التي يمكن إجراؤىا.

ضرورة أن تفتح إدارة كميتنا الباب أمام حوار مع أعضاء ىيئة التدريس لمتعرف عمى أىم  •
 وجيات النظر وأسباب زيادة والئيم لمكمية ، والسعي لتوفيرىا.
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 :  مقدمة

تعتبر إدارة الجودة الشاممة من النظريات اإلدارية المرغوبة والشائعة في ىذه المرحمة, ويرتبط ىذا 
الخدمة من أجل  بالجودة ذاتيا والتي تعبر عن مجموعة من الصفات والخصائص المتعمقة بنوعية بجودة

إرضاء المستفيدين بشكل كامل. بدأت االىتمام بيا مع األزمة التي أثرت عمى االقتصاد الياباني في 
األمريكية في الستينيات القرن  صناعةنياية الحرب العالمية الثانية وبسبب خسائر فادحة في االسواق لم

 عمى تؤثر وديناميكية سريعة وتطورات تغيرات اليوم العالم ويشيد  الماضي, مما أدى إلى اعتمادىا.
 العام القطاع منظمات مختمف في واالتصاالت, المعمومات ثورة وبسبب اإلدارية ممارسة طبيعة

 ومتقدمة حديثة إدارية مفاىيم اعتماد ذلك وراء السعي إلى االدارات دفع ما وىذا, السواء عمى والخاص
 والتميز والفاعمية الكفاءة من عالية الدرجة عمى لمحصول يياتواج التي التحديات مواجية من لتمكينيا
 اليائل الكم وبفضل  االن اصبحت  الشاممة الجودة إدارة نجد االدارات ىذا بين ومن عالي, أداء وتقديم
 االدارة ان سيما الحديث, البشري الفكر لبيانات المميزة السمة االتصال والتكنولوجيا المعمومات من

 .كبير بشكل قطاعاتيا بمختمف المنظمات تطوير تحقق في كبيرة مساىمات قدمت قد المعاصرة العممية

 المنظمة تمكين اجل من التنظيمية الجوانب لتغير تصحيحية فمسفة تمثل الشاممة الجودة إدارة ان كما
 عمى والتركيز تعامالتيا, في المرونة يمنحيا مما البيئة, في لمتغيرات واستجاباتو بسرعة النمو من

 التخطيط في أوسع نطاق عمى الموظفين تشرك صحية عمل وبيئة جو وخمق ناحية, من العمالء
 تحقيق يعتبر حيث المستمرة التغيرات لمواجيو العمل فرق ضمن االندماج وامكانية المستمر, والتحسين

ومن اجل الوصول الى اىداف البحث تم  . البحث ليذا األساسي الموضوع ىو لمموظفين الوظيفي الوالء
ودة الشاممة عمى الوالء االعتماد عمى الجانب التحميمي لمقياس او معرفة قيمة االرتباط وتأثير ادارة الج

 التعميم مجال في دارة واالقتصاد كمتجمع لمبحث حيث تعمل كمية المحبوثةتم اختيار كمية االالوظيفي 
 المحاسبي المجال في تعمل ان وتطمح واإلدارية قتصاديةاال المجاالت في المتخصص الجامعي

تمثل عينة البحث بالكادر التدريسي في كمية االدارة بينما  والمصرفية المالية والعموم واإلحصائي
 منيا صالحو لتحميل االحصائي  30استمارة وتم استرداد  35واالقتصاد حيث تم توزيع 
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 المبحث االول

 منهجٌة البحث

 مشكلة البحث اوال:

ابعاد الجودة الشاملة  تأثٌر دور تقصً و التًعرف فً البحث الرئٌسٌة مشكلة تكمن

الوالء الوظٌفً كل بعد من ابعاد ادارة الجودة الشاملة فً تعزٌز  تأثٌركذلك تحدٌد 

 مشكلة بلورة ٌمكنكلٌة االدارة االقتصاد فً جامعة مٌسان  فًللكادر التدرٌسً 

  التساؤالت االتٌةمن خالل  فً البحث

الكلٌة  فً للهٌئة التدرٌسٌة الوظٌفً بالوالء الشاملة ادارة الجودة العالقة هً ما - أ

 االدارة واالقتصاد المبحوثة؟

  الشاملة؟ الجودة تطبٌق اثر الوالء الوظٌفً فً اختالفات توجد هل - ب

الكلٌة  فً الوظٌفً الوالء على الشاملة الجودة ادارة استخدام اٌجابٌات هً ما - ت

 المبحوثة؟

 اهمٌة البحثثانٌا: 

 ٌة:ملالعهمٌة الا - أ

 التطورات من البحث هذاالجودة الشاملة ل إلدارةالعلمٌة لجودة  همٌةألا تأتً

علم االدارة بسبب تطبٌق مفهوم ادارة الجودة  فً حدثت التً الهائلةوالتغٌرات 

ا عنصًرا الشاملة الجودة تعدالمنظمات .كذلك  فًالشاملة  ًٌ  كفاءة تحقٌقل أساس

الموجودٌن  األشخاص فهم فًوالمنظمات  المؤسسات تساعدحٌث  .األداء وفعالٌة

 .المنظمات داخل

 االهمٌة العملٌة - ب

لقٌاس اثر تطبٌق ادارة  ٌة لهذا البحث من خالل تطوٌر استبانةتنبع االهمٌة العمل

 تساعد, كذلك المبحوثةالكلٌة الجودة الشاملة على الوالء الوظٌفً للعاملٌن فً 

 , الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبٌق كٌفٌة فهم فً أًٌضا الصلة ذات المنظمات

 إدارة مبادئ تطبٌق هذا نتائج استخداممن  المنظمات فً لإلدارة العلٌا وٌمكن

 نالموظفٌ على الشاملة الجودة
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 البحث اهدافثالثا: 

للكادر  الوظٌفً الوالء وبٌن الشاملة الجودة ادارة ابعاد بٌن االرتباط عالقاتتحدٌد  - أ

 .الكلٌة المبحوثة فً التدرٌسً 

 ادارة تطبٌق اثر للكلٌة المبحوثة العمل بٌئة فً الجوهرٌة االختالفاتمعرفة   - ب

  الشاملة الجودة

 ودورها الشاملة الجودة ادارة لألدوات والمهمة اإلٌجابٌة الجوانب على الوقوف  - ت

 .الوظٌفً الوالء تحقٌق فً الفعال

 فرضٌة البحثرابعا: 

 االولى الرئٌسٌة الفرضٌة - أ

والوالء الوظٌفً فً  ادارة الجودة الشاملة بٌن معنوٌة داللة ذاتارتباط  عالقة توجد

 :التالٌة الفرعٌة الفرضٌات منها وتتفرع الكلٌة المبحوثة.

 فً والوالء الوظٌفً التحسٌن المستمر بٌن معنوٌة داللة ذات عالقة ارتباط توجد 

 .المبحوثة الكلٌة

 فً والوالء الوظٌفً العلٌا دعم االدارة بٌن معنوٌة داللة ذات عالقة ارتباط توجد 

 الكلٌة المبحوثة

 فً والوالء الوظٌفً مشاركة العاملٌن بٌن معنوٌة داللة ذات عالقة ارتباط توجد 

 المبحوثة الكلٌة

 الثانٌة الرئٌسٌة الفرضٌة  - ب

الوالء الوظٌفً فً الكلٌة  فً الجودة الشاملة إلدارة معنوٌة داللة ذات تأثٌر هنالك

 المبحوثة

 :التالٌة الفرعٌة الفرضٌات منها وتتفرع

 الكلٌة فً للتحسٌن المستمر على الوالء الوظٌفً معنوٌة داللة ذات اثر ٌوجد 

 المبحوثة

 الكلٌة فً الوظٌفً الوالء للدعم االدارة العلٌا على معنوٌة داللة ذات اثر ٌوجد 

   المبحوثة

 الكلٌة فً الوظٌفً الوالء للمشاركة العاملٌن على معنوٌة داللة ذات اثر ٌوجد 

 المبحوث
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 الفرضً للبحث المخطط: اخامس

الوالء و مستقل كمتغٌر ادارة الجودة الشاملة ابعاد من البحث أنموذج ٌتألف

 :أدناه الشكل فً موضح هو كما التابع كمتغٌر الوظٌفً

  الفرضً للبحث المخطط( 3شكل رقم )

 

 

 

 

 

 تأثٌر                                    

 

 

 

  

 ارتباط                                   

 

 

 المصدر: من اعداد الباحثان

 حدود البحث:سادسا: 

على دور ادارة الجودة الشاملة فً  البحثاقتصرت هذا : الحدود الموضوعٌة - أ

 تحقٌق الوالء الوظٌفً.

الكادر التدرٌسً فً كلٌة  علــى استطالعٌة ـةالدراس لتتمث: الحدود المكانٌة  - ب

 االدارة واالقتصاد فً جامعة مٌسان

 51/1/2322 -03/2/2322للمدة  البحث اجراء تم: الزمنٌة حدود - ت

 مجتمع البحث وعٌنتهسابعا: 

احدى كلٌات جامعة مٌسان بطرٌقة االختٌار وهً تم اختٌار كلٌة االدارة واالقتصاد 

كلٌة  اما عٌنة البحث فقد تمثلت بالكادر التدرٌسً فًالقصدي كمتجمع للبحث. 

 االدارة واالقتصاد.

 

 

 

 

 المتغير التابع

 

 

 الوالء الوظيفي    

 ابعاد ادارة الجودة الشاممة

التحسين المستمر 

دعم االدارة العميا 

مشاركة العاممين 

 المتغير المستقل
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 االسالٌب االحصائٌة للبحثثامنا: 

 على االعتماد تم فقد للبحث الالزمة البٌانات على والحصول البحث هذا انجاز بغرض

 : التحلٌلًو الوصفً المنهج

 الدراسات أهم لمراجعة البحث من النظري الجانب فً اتباعه تم :الوصفً المنهج -5

 .المجال هذا فً المنشورة المؤلفات أهم إلى باإلضافة المماثلة,

 ٌتعلق. أجزاء ثالثة من مكون الغرض لهذا استبٌان تنظٌم تم :التحلٌل طرٌقة  -2

 عٌنة فهم فٌتناول الثانً الجزء أما البحث, لعٌنة الشخصٌة بالبٌانات األول الجزء

. الوالء الوظٌفًاسئلة متعلقة  الثالث والجزء , ادارة الجودة الشاملة ألبعاد البحث

 لما بتقدٌم من وفًقا تعدٌله وتم. البحث مشرف قبل من االستبٌان مراجعة تمت

 المتمثلةعلى عٌنة البحث  مباشر بشكل ذلك بعد توزٌعها تم والتً مقترحات,

 برنامج باستخدام البٌانات تحلٌل بالكادر التدرٌسً فً كلٌة االدارة واالقتصاد, وتم

 .SPSS اإلحصائً التحلٌل

 االحصائً التحلٌل أسالٌب 

 باستخدام( SPSS) برنامج باستخدام واختبارها إحصائٌاً  البحث فرضٌات تحلٌل تم

 :التالٌة اإلحصائٌة االسالٌب فً المتمثلة البشرٌة القٌاسات طرق من مجموعة

 لمتغٌري البحث  العٌنة أفراد استجابة مستوى لتحدٌد:  الحسابً الوسط. 

 الحسابً وسطها عن اإلجابات تشتت درجة هرٌظ والذي:  المعٌاري االنحراف   

 البحث عٌنة أفراد إجابات مستوى وتعنً:  المئوٌة النسبة. 

 واستخراج عالقة االرتباط والتأثٌر لمتغٌري البحث 
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 المبحث الثانً
 اوال: بعض الدراسات المتعلقة بالمتغٌر المستقل ) ادارة الجودة الشاملة(

 الدراسات السابقة المتعلقة بالمتغٌر التابع ) الوالء الوظٌفً(ثانٌا: بعض 

 ثالثا: االستنتاجات من الدراسات السابقة

 : ادارة الجودة الشاملة متغٌر تناولت التً السابقة الدراساتاوال: 

 نحو للتغٌٌر التخطٌط بعنوان الدراسة هذه وردت (۸۹۹۱ الكٌالنً،) دراسة -5

 وضع إلى الدراسة هذه وهدفت. التعلٌمٌة االدارة مجال فً الشاملة الجودة ادارة

 الشاملة, الجودة ادارة نحو التعلٌمٌة االدارة فً تغٌٌر احداث فً تسهم خطة

 .المدرسٌة واالدارة االدارة هذه ثقافة بٌن الخطة تلك توازن بحٌث

 The effects of"  بعنوان  ( karia & Abu Hassan،  4228)  دراسة -2

total quality management practices على on employees work 

- related attitudes "  .الجودة مفهوم تطبٌق أثر التعرف الى هدفت 

 الرضا , الوظٌفً االنغماس)  بالعمل المتعلقة المتغٌرات بعض فً , الشاملة

.  مالٌزٌا فً والخاص العام القطاع منظمات فً ,  التنظٌمً والوالء , الوظٌفً

 مفهوم لتطبٌق اٌجابً أثر وجود:  أهمها من كان نتائج الى الدراسة وتوصلت

 التنظٌمً.( والوالء , الوظٌفً الرضا , الوظٌفً االنغماس)  فً الشاملة الجودة

.  العالً التعلٌم فً الشاملة الجودة ادارة بعنوان ((Seymour,1992دراسة   -0

 كلٌة 25 فً الجودة ادارة تعٌق التً الصعوبات تحدٌد الدراسة هذه استهدفت

 فً الجودة ادارة واقع مسح خالل ومن الجودة تنفٌذ حاولت التً الكلٌات من

 تنفٌذ تعٌق التً العوائق بعض هناك أن إلى الدراسة وتوصلت , الكلٌات هذه

 والتخطٌط الكافً غٌر الوقت الصعوبات هذه ومن المطلوب بالشكل الجودة

 بعض وجود عن فضال , الشاملة الجودة نجاح فً والتشكك والتدرٌب والتنفٌذ

 تحتاجه الذي الطوٌل والوقت , التغٌٌر ٌرفضون المبحوثة الكلٌات فً العاملٌن

 . الشاملة الجودة ادارة تطبٌق من المتوقعة النتائج إلى تصل لكً الكلٌة
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 : الوالء الوظٌفً متغٌر تناولت التً السابقة الدراساتثانٌا: 

 التنظٌمً الوالء واقع على الوقوف إلى هدفت بدراسة ،(4224 الحجري،)   -5

 القٌادات لدى التنظٌمٌة والعوامل الشخصٌة الخصائص ببعض وعالقته

 جمٌع فً لها التابعة مدٌرٌاتها بجمٌع والتعلٌم التربٌة وزارة فً الوسطى

 دلت وقد. مدٌرة( 501) من العٌنة وتكونت عمان, بسلطنة التعلٌمٌة المناطق

. مرتفع تقدٌر على حصلت واألخالقً العاطفً الوالء أبعاد أن على النتائج

 داللة ذات فروق تظهر ولم. متوسط تقدٌر على المستمر الوالء حصل بٌنما

 النتائج أن إال. التنظٌمٌة العوامل أو الشخصٌة للخصائص تعزى إحصائٌة

 الوالء أبعاد بٌن إحصائٌة داللة ذات طردٌة ارتباطٌة عالقة وجود أظهرت

 .والمستمر واألخالقً, العاطفً,

 Shepherd & Mathews),  2000) ماثس دراسة و شٌفرد وأجرى -2

 الممارسٌن نظر وجهات إزاء األكادٌمٌٌن نظر وجهات على التعرف إلى هدفت

 من مدٌرا( 033) من العٌنة وتكونت. الوالء لمفهوم( منهما كل إدراك)

 من المستجٌبٌن نسبة) المتحدة المملكة فً الخاص القطاع من مختلفة منظمات

 نظر وجهة من الوالء لفوائد كبٌر إدراك إلى لنتائج وأشارت%(. 02 العٌنة

 طرٌقة على الطرفٌن بٌن واضحا تباٌنا هنالك أن إال. والممارسٌن األكادٌمٌٌن

 .وقٌاسه الوالء فهم وأسلوب

 السابقة ثالثا: االستنتاجات من الدراسات        

 فً كبٌرة أهمٌة لها الشاملة الجودة إدارة أن وجد السابقة الدراسات خالل من 

 منظمتهم أن الموظفون ٌشعر عندما أنه الدراسات أظهرت. الموظفٌن والء

 ٌكونوا أن المرجح فمن وخدماتها, منتجاتها جودة تحسٌن باستمرار تحاول

 شركتهم أن ٌشعرون الذٌن الموظفٌن فإن ذلك, إلى باإلضافة. للمنظمة موالٌن

 الدراسات وخلصت. والءً  أكثر أًٌضا هم ممتازة عمالء خدمة بتقدٌم ملتزمة

 الجودة إدارة برامج لتنفٌذ متضافرة جهود بذل المنظمات على ٌتعٌن أنه إلى

 .الموظفٌن والء تحسٌن أجل من الشاملة

 والممارسٌن األكادٌمٌٌن نظر وجهة من الوالء بفوائد كبٌر اعتراف هناك .

 اللذٌن واألسلوب الطرٌقة فً الطرفٌن بٌن واضح فرق هناك ذلك, ومع

 الجوانب على التركٌز إلى األكادٌمٌون ٌمٌل. الوالء مفهوم مع بهما ٌتعامالن

 ذلك, ومع. االستراتٌجٌة بقٌمته أكثر الممارسون ٌهتم بٌنما للوالء, النفسٌة

 .الناجحة للمنظمات أساسً عنصر الوالء أن على المجموعتان تتفق
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 الفصل الثانً

 المبحث االول

 ادارة اجلىدة انشايهت
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 / المبحث االول الثانيالفصل 

 الجودة الشاممةاالطار النظري لإلدارة 

 تمييد

زيادة لى شيد العالم المعاصر مؤخًرا العديد من التغييرات والتحوالت في مختمف المجاالت , مما أدى إ
محمًيا ودولًيا , لالستحواذ عمى أكبر حصة في السوق وجذب العمالء وكسب  ,المنافسة بين المؤسسات

رضاىم ووالئيم. من أجل التكيف ومواكبة تطور البيئة الداخمية والخارجية , من أجل الحفاظ عمى 
ة التقميدية واعتماد عمى تغيير أساليب اإلدار  تتنافس المنظماتوجودىم وضمان بقائيم واستمرارىم , 

مفاىيم اإلدارة الحديثة لتحقيق أىدافيم بشكل فعال . تعد إدارة الجودة الشاممة من أىم المفاىيم وأكثرىا 
استخداًما في فمسفة اإلدارة الحديثة , والتي تعمل عمى تطوير أساليب العمل في مختمف المجاالت , 

المواصفات توافق أدائيا وخدماتيا وفًقا لمغرض  وتعظيم تحقيق األىداف المتوقعة لممنظمة , وتطوير
. لتحقيق الجودة والتمييز في السمع اإلمكان قدرريقة ممكنة وبأقل جيد وتكمفة المطموبة بأفضل ط

 والخدمات التي تقدميا , والنيوض بأداء الموظفين وتطويره.

ومفيوم ادارة الجودة  ،وتتطور التاريخي ليا، الجودة  بمفيوم اإلحاطة المبحث ىذا في وسنحاول
ومعرفة متطمبات  العالي التعميم مؤسسات في امؤشراتي عمى تركيز كذلك الشاممة واىدافيا واىميتيا

 ادارة الجودة الشاممة 
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 اوال: مفيوم الجودة

 ومتعددة جديدة أبعاد لو أصبح حيث الجودة مفيوم تضاعف العشرين, القرن أوائل في االىتمام بداية منذ
 ( 15، 2000الشبمي، درادكة،) .تحدث التي التطورات مع تتناسب

 طبيعة أو البشرية, الطبيعة تعني التي" Qualitas" الالتينية الكممة من مشتق" Qualité" مفيوم إن
 ( 217 ،2007)النجار  والكمال الدقة تعني كانت الماضي وفي وصالبتيا, األشياء

 تتحقق طالما المواصفات تمك مع بالمطابقة لإلنتاج تسمح التي والشروط بالمواصفات التزام ىي الجودة
 (Daniel Durt، Maurice Bilt ،1998، 15).ورغباتيم المستيمكين توقعات

 أو المعمنة المتطمبات لتمبية تؤىميا معينة لوحدة الخصائص من مجموعة أنيا عمى الجودة تعريف يتم
 متطمبات يمبي بأنو فيعرفو االقتصادية, لمتنمية البريطاني الوطني لممكتب بالنسبة أما. المعمنة غير

 (13، 1995 المحسن ) توفيق "  البيع بعد ما وخدمة الجيد التصميم حيث من السوق

: أنيا عمى الجودة تعريف يتم ,(ISO9000-2000) القياسي لمتوحيد الدولية المنظمة منظور من
 العميل الذي يطمبة المنتج في الرئيسية الخصائص من مسبًقا محددة مجموعة بيا تمبي التي الدرجة

 اعاله  التعاريف المتنوعةومن خالل 

 احتياجات تمبي خدمة أو منتج وخصائص ميزاتم مجموعة" ىي الجودة ، شامل تعريف تقديم يمكننا
 واالحتياجات ، لمعميل المعروفة الخصائص تمك ىي الصريحة االحتياجات ، ضمنية أو صريحة
 .. البيئة وحماية الفعالية مثل خصائص المنتج استخدام بعد تنشأ التي تمك ىي الضمنية
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 لمجودة التاريخي التطور ثانيا:

 (18، 2005) مالح، :أساسية مراحل بأربع الجودة مرت

 األخطاء عن البحث عمى الجودة تركز , المرحمة ىذه في: او الفحص التفتيش مرحمة/  1 
 .بالفعل حدثت التي العيوب أو األخطاء االستقصاء عممية وتكتشف , وتصحيحيا

 مراقبة في اإلحصائية األساليب عمى المرحمة ىذه في الجودة تعتمد: احصائيا الجودة ضبط مرحمة/  2 
 او التفتيش الفحص مرحمة من تقدًما أكثر المرحمة وىذه , الجودة

 يعني مما ,األخطاء لمنع الجيود جميع توجومن خالل  المرحمة ىذه تركز :الجودة ضمان مرحمة/  3 
 , األول المقام في األخطاء حدوث منع عمى أساسي بشكل يعتمد نظام عمى تركز المرحمة ىذه أن

 .الضرر عدم بمبدأ ُيعرف والذي

 , الجماعي العمل عمى المرحمة ىذه تركز اآلن: حتى 1986: الشاممة الجودة إدارة مرحمة/  4 
 واليدف , والموردين المستفيدين بمشاركة أيًضا وتيتم , الموظفين جميع وتكامل مشاركة عمى وتشجع

 .المنتج وجودة التشغيمية الجودة ىو المرحمة ىذه من
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 الجودة الشاممة ادارة مفيوم :ثالثا

 والمبادئ األفكار من مجموعة عمى ويقوم اإلدارة مفاىيم أحدث من الشاممة الجودة إدارة مفيوم يعتبر
 تعريفات في الجودة الشاممة بعضوىناك  األمثل األداء لتحقيق اعتمادىا إداري قسم ألي يمكن التي

ويمكن  العالم, حول اإلداري العالم في واسع جدل محل  مصطمح ىذاالشاممة لقد آثار ادارة الجودة  
:  2012السامرائي ، ) . عمييا يقوم التي اإلدارية المبادئ إلى يرجع ادارة الجودة الشاممة نجاح أن القول

32 ) 

دارة الشاممة الجودة بين يخمط اآلخر البعض يزال ال   أن ىنا نالحظ أن الميم فمن الشاممة, الجودة وا 
 مجموعة بيا تقوم التي األنشطة جميع إلى الشاممة الجودة إدارة تشير بينما المواصفات إلى تشير الجودة

 أخرى, بعبارة أو التقييم, و والتنفيذ التخطيط ذلك في بما المنظمة, شؤون إدارة عن المسؤولين األفراد من
 في مباشر بشكل والمساىمة مشاكميا عمى التغمب إلى المؤسسة تيدف داخمًيا تتم التي التنسيق عممية
 .  ( 90:  2000) المصري ،   الجودة عمى والحفاظ مستمر تحسين عممية فيي لذا المرجوة, النتائج تحقيق

 يركز الذي اإلدارة نيج ISO منظمة تسميو ما ذلك في بما الشاممة, الجودة إلدارة تعريفات عدة ىناك
 إرضاء خالل من الطويل المدى عمى النجاح تحقيق في المنظمة أعضاء جميع ومساىمة الجودة, عمى

فادة العمالء   ( Harvey،  2009:  118)  الجميع وا 

فاعميتيا ومرونتيا  االداريةبيا المنظمة  تطور" أنيا الوسيمة التي (  Pettigrew،  2011:  52)  ويشير
 نيج ىي الشاممة الجودة أن(  61:  2004) الحوامدة ، ويرى   ووضعيا التنافسي عمى نطاق العمل ككل

 الكمية األساليب باستخدام والخدمات لمعمميات المستمر التحسين تحقيق إلى ييدف متكامل تطبيقي
 إدارة مفيوم أن نالباحثا الحظ ، السابقة التعاريف وبمراجعة  الموظفين وتوقعات احتياجات لتمبية

: الشاممة الجودة إلدارة الشامل التعريف اشتقاق ويمكن ، مختمف بشكل تعريفو تم قد الشاممة الجودة
 من. المبدأ حيث من العميا اإلدارة تتبعيا التي واإلدارية والفمسفية اإلرشادية القواعد من مجموعة وىي
 لتحقيق تتم التي العمميات وكافة بالمنظمة العمل بيئة لتحسين متنوعة أساليب استخدام خالل

 .التنظيمي لألداء المستمر التحسين في وتنعكس ، والمستقبمية الحالية األىداف
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 تطبيق ادارة الجودة الشاممة واىمية اىداف:رابعا

 اىداف تطبيق ادارة الجودة الشاممة - أ

بأن المنظمات تسعى ( ,  Strebel , P, . 2012:  84( , )  44:  1997يرى ) السقاف ,  
 لتطبيق ادارة الجودة الشاممة لتحقيق االىداف االتية :

 السمبية اآلثار تجنب الشاممة الجودة إدارة ميام من ألن , المؤسسة في العمل أداء مستوى رفع -1
 العمل يتم أن ويجب , العمل أداء في أخطاء لوقوع احتمالية نسبة توجد ال بحيث , كامل بشكل
 . مرة أول من. صحيح بشكل

 التنافسي المركز تعزيز عمى يساعد مما المنتجة والمنتجات المقدمة الخدمات جودة تحسين -2
 .الشاممة الجودة إدارة تطبق التي لممنظمات

 وكمية نوعية عمى التركيز خالل من القرار اتخاذ عممية كفاءة في الشاممة الجودة إدارة تساىم -3
 .القرار صنع بموضوع الصمة ذات المعمومات

 عمى الشاممة الجودة إدارة تطبق مؤسسة في العاممين األفراد لدى باالنتماء والشعور الوالء زيادة -4
 الجماعي. العمل وثقافة الجماعي العمل قواعد

 والتكيف االستجابة عمى قدرتيا تحسين عمى الشاممة الجودة إدارة تطبق التي المنظمات تعمل -5
 البقاء عمى يساعدىا مما , المخاطر وتجنب الفرص في االستثمار وكذلك , البيئية التغيرات مع

 .والنمو واالستمرار

 الميمة إلنجاز المستغرق الوقت تقميل -6 
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 إدارة الجودة الشاممة .  أىمية  - ب
 تحقيق رضا المستيمك وتقديم األفضل من السمع والخدمات . -1
 تحقيق ميزة تنافسية وعائد مرتفع . -2
 تنمية الشعور بوحدة المجموعة وعمل الفريق والثقة باالنتماء إلى بيئة العمل . -3
 تحسين السمعة الطيبة لممنظمة في نظر العمالء . -4
 .تحقيق ثبات واستقرار المنظمة -5

 ( 29، 2006الترتوري،)
 

وعميو يمكن القول أن إدارة الجودة الشاممة تتضمن فمسفة منيج فكري متكامل في المدى 
الطويل من خالل المسؤولية التضامنية بين اإلدارة والعاممين عمى التحسينات المستمرة لجميع 
األنشطة وعمى مستوى المنظمة ككل ومن خالل االىمية واىداف ادارة الجودة الشاممة يمكن 

 خالل النقاط التالية تمخيصيا من
أنيا فمسفة او العمم الذي يسعى إلى تحقيق الميزة التنافسية سواء عن طريق تقديم  -1

 خدمات او سمع 
أنيا فمسفة إدارية تعتمد عمى مبدأ مشاركة جميع العاممين في تحقيق الجودة ويتحمل  -2

 الجميع العاممين مسؤولية استقرار وثبات المنظمة.
ة من الممكن ظيور األفكار الخالقة والمبدعة وتعمل ادارة من خالل الجودة الشامم -3

 الجودة الشاممة عمى تحقيقيا .
لتقديم افضل خدمة او منتج  لضمان أنيا تساعد العاممون واألقسام ليتعاونوا معا  -4

 .االستمرار والبقاء
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 إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي  : مؤشراتخامسا

كات تصف خصائص نظام إدارة المؤسسات ايتكون نظام إدارة الجودة الشاممة من عشرة مح 
 ( , وىي : 17, ٧٠٠٢بـصورة شـاممة ) البنا , 

 المنظمة خطة وتحديد لممنظمة العامة السياسة صياغة وتشمل : االستراتيجيةاإلدارة  -1
 لتحقيقيا تسعى التي واألىداف ورسالتيا, المؤسسة رؤية الخطة تتضمن. قدًما لممضي
 واحتياجات الخطة, لتنفيذ الالزمة والموارد واألولويات األداء, ومؤشرات لتحقيقيا, وتضع
 . دراسي عام كل بداية في وضعيا يتم والتي ,الشاممة  الجودة إدارة نظام ومؤشرات المتعمم,

 توقعات تمبي التي الخدمات تقديم عمى المؤسسة قدرة بمدى وتتعمق :نوعية إدارة الجودة   -2
 (.العمل وسوق واإلداريون, األكاديميون والموظفون المتعممون,) منيا المستفيدين

 توفير أجل من والمتعمم العمل سوق احتياجات تحديد يجب ورعاية العميل:التسويق   -3
 .المستفيدين يرضي بما الفعال والتعميم التدريب

 أداء من يتمكنوا حتى لمموظفين المستمر والتعميم التدريب يشمل :تطوير الموارد البشرية -4
 .صحيح بشكل وظائفيم أداء عمى الكاممة القدرة وتكوين  وكفاءة بفعالية مياميم

 المؤسسات في والعاممين المتعممين لجميع الفرص تكافؤ ضمان يجب :تكافؤ الفرص  -5
 اإلنتاجية زيادة في إيجاًبا ينعكس الذي األمر الرضا, لزيادة العمل سوق وفي التعميمية

 .المؤسسات ىذه في والموظفين لممتعممين وآمنة صحية بيئة ضمان :الصحة والسالمة -6
 والتدفق والعاممين المتعممين احتياجات لتمبية المؤسسات ىذه إدارة تتم  االتصال واإلدارة -7

 .المستويات جميع عمى لممعمومات السمس
( واالجتماعية واألكاديمية النفسية) المتعمم احتياجات تحديد عمى وتركز :خدمات اإلرشاد  -8

 .تمبيتيا عمى والعمل
 عمى القائمة التعميمية والبرامج التعمم برامج عمى التركيز :تصميم البرنامج وتنفيذه   -9

 عمى والتركيز المناسبة التدريس طرق واختيار وتنفيذىا العمل سوق احتياجات
 الميثاق ومتطمبات مؤشرات يستوفون الذين المتعممين أن حدد  :التقييم لمنح الشيادات -10

 عممية درجة عمى سيحصمون

. 
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 ادارة الجودة الشاممة ابعادسادسا: 

 التركيز محور يكونا أن ويجب دائمين والتطوير التحسين يكون أن يجب : المستمر التحسين -1
 ترضى أال المؤسسات عمى قدمة.  كذلك يجبمال الجودة عمى التركيز بسبب لممؤسسة الرئيسي

 التي العمميات جميع في والتحسين التطوير يتطمبلمعينة او اجزاء معينة بل  الفترات بتحسينات
 . المؤسسة بيا تقوم
 ( .17: 2001 , وآخرون  الدرادكة) 
 

 واألىداف المواد وتوفر تعد أن ويجب الجودة, قيادة عن المسؤولة ىي : العميا االدارة دعم -2
 العمالء, ورغبات احتياجات تمبية عن مسؤولة تكونان  ويجب التباعو, الالزمة والسياسات
 الكفاءة وتحقيق المنتج جودة تحقيق من اجل المنظمة, ومقاييس االجتماعية, والمسؤولية
 .والفعالية

 (12 :2003 ,(Quality Manual 
 

 من المشاركين العمال لجميع والعادلة الفعالة المشاركة عمى التأكيد:  لمعاممين الكاممة المشاركة -3
 إلى سيؤدي مما األىمية, وبنفس موقعو حسب كل التمييز, من وخالية القمة, إلى القاعدة

 لصالح الطاقة يوفر. الكاممة إمكاناتيم إلى الوصول ليم يتيح مما العمل, في الكامل اندماجيم
 . (Wilkin son, et al, 1997: 9-10)  . األداء  مستويات لتحسين المؤسسة

 
 

 المحددة المستقبمية الرؤية بتحديد الشاممة الجودة إدارة تطبيق يبدأ :لمجودة االستراتيجي التخطيط -4
 جميع بمشاركة ذلك تحقيق ويتم تحقيقيا, إلى المنظمة تسعى التي المدى طويمة واألىداف
ومقارنتو مع . خططيا تقييم من العميا اإلدارة تتمكن حتى مسبًقا مخططة بطريقة الموظفين

 االداء الفعمي
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 موضوعية الشاممة الجودة إدارة ظل في اتخاذىا يتم التي القرارات تعتبر :التحميل و القياس -5
 يتم والتي البيانات, وتحميل لجمع الصحيحة العممية واألدوات األساليب عمى تعتمد ألنيا

 .لو إرشادات بمثابة وتعتبر المعمومات منظمة في القرار متخذي عمى ذلك بعد عرضيا
 

تعتمد إدارة الجودة الشاممة عمى مبدأ منع األخطاء والعيوب, من : منح األخطاء قبل وقوعيا -6
يجاد الحمول  خالل التفتيش والمراجعة والتحسين المستمر, لمعرفة المشاكل قبل حدوثيا وا 
المناسبة لتجنب المشاكل بداًل من المشاكل والبدء في البحث عن خيارات الحمول المناسبة, لذلك 

ع في اعتبارك تكمفة منع إدارة الجودة الشاممة أقل بكثير من تكمفة العالج, وىذا يشبو إلى ض
 حد كبير الصيانة المستمرة لممؤسسة من خالل مراجعة وتحميل ما تفعمو المنظمة إلى األبد.

 ( 33، 2003)العميرة،
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 الفصل الثانً

 المبحث الثانً

 انىالء انىظيفي
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 المبحث الثاني / الثانيالفصل 

 الوالء الوظيفي

 تمييد

 لم لكنو , طويمة لفترة االجتماع وعمم النفس عمم من كل في الباحثين انتباه الوظيفي الوالء مفيوم جذب
 ثو البح تأكد. الستينيات أوائل في السموكية المدرسة ظيور حتى اإلدارة في الكافي باالىتمام يحظ
 الدراسات من عدد ظير الحين ذلك ومنذ , المنظمات في الشخصية العالقات أىمية عمى واضح بشكل
 .الوظيفي الوالء عمى تؤثر التي والعوامل والمكونات المخرجات لفحص , الغربية الدول في خاصة

 :ءمفيوم الوالاوال: 

  ( 1972، وآخرون أنيس)  والحب والنصرة القرابة بوالقر  الممك:  يعني لغة الوالء

 تجاه موقفو عن التخمي اصاألشـخ أحد عمى الصعب من تجعل التي الكمية القوة فيو:  اصطالحا أما
 تربطو عالقة إنياء أو , ما موضوع نحو رأيو أو حكمو أو اعتقاده أو اتجاىو تغيير أو , معين موضوع

 . ( 1998 ، شياب)  فييا يعمل التي بالمنظمة أو األشخاص بأحد

 : . . بأنو الوالء تعريف ويمكن
 .حياتو في الميمة األشياء إلى الفرد داخل باالنتماء متزايد شعور -1
 .الحياة في الميمة األشياء عن بالمسؤولية الفرد شعور -2
 .شخص ألي االجتماعية االحتياجات أحد -3
 .تيم الفرد التي األشياء مع والتسامح والحب اإلخالص -4

 (23، 2005ر،النص أبـو)  

 ىو االنتماء. االنتماء من وشمولية عمومية أكثر الوالء لكن االنتماء, أو االرتباط أو االلتزام يعني الوالء
 بينما والقبول, والوفاء والعطاء الحب من سمبية أو إيجابية مشاعر يمييا اليوية, أو القرابة أو االنتساب
 (63 ،2001) المخالفي ، ,  المولى إلى والميل والنصر التضحية الوالء يتطمب
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 مداخل دراسة الوالء الوظيفي:ثانيا: 

عمى أن ىناك  (Meyer and Allen، 2001: 74( ، )50: 2008)العتيبي، اتفق كل من 
 مدخمين لموالء الوظيفي وىما كما يأتي:

 ُينظر إلى الوالء الوظيفي عمى أنو طبيعة العالقة بين الموظف ومنظمتو. مدخل االتجاىات:  -1
ومؤسساتيم, بغض النظر عن الفوائد المادية التي يستمدونيا  بأن ىناك رابًطا قوًيا بين األفرادو

 من عمميم, ومن ىذا المنظور, يفعل ىؤالء الموظفون ذلك ألنيم يشعرون بضرورة ذلك فعل.
وىو يركز عمى مسألة السموك التنظيمي لمفرد المؤدي إلى ارتباطو بالمنظمة المدخل السموكي:   -2

فالوالء ىنا ينبع من المكاسب التي يرى مادية في المنظمة. من خالل استثماراتو المادية وغير ال
 الموظف أنو يحققيا نتيجة استمراره في المنظمة أو التكاليف التي يتحمميا نتيجة تركو ليا.

 :الوظيفي  الوالء مفيوم :ثالثا

 بين االرتباط ىي أساسية فكرة عمى يقوم الوظيفي الوالء أن عمى الباحثين بين كبير إجماع ىناك
 ورغم , الوظيفي لمرضا محدد تعريف عمى الباحثين بين اتفاق يوجد ال ولكن , ومنظمتو الموظف
 , المنظمة عمى يؤثر وتقسيماتو أبعادة عن النظر بغض التنظيمي الوالء أن عمى الباحثين بين االتفاق
 (2008:30:عويضة) مختمفة اتجاىات بعدة تستخدم التي المفاىيم من التنظيمي الوالء ويعد

 درجة انو عمى وعرفو العاطفة زاوية من إليو ينظر من فينالك,  الوظيفي بالوالء الخاصة المفاىيم تعدد
 يصف الذي االلتزام و,  العاطفة و,  االنتماء مثل المشاعر خالل من بالمنظمة النفسي الشخص ارتباط
 (  4:   2002:  الفوزان)  المنظمة في ارتباطيم و العاممين مشاعر

 في يتجمى والذي,  بالمنظمة الفرد يربط الذي النفسي االرتباط انو عمى التنظيمي الوالء عرف كما  
:  السواط و العتيبي)  أىدافيا لتحقيق كبير جيد وبذل,  قيميا وتبتي المنظمة في لمبقاء الفرد رغبة

 يعمل التي المنظمة مع العامل توحد حالة ىو التنظيمي الوالء ان يرى من وىنالك  (  18:  1997
 في العالي االنغماس فان وبذلك,  المنظمة في عضويتو عمى المحافظة في ورغبتو,  أىدافيا ومع,  فييا

 أو يمتمكون الذين ىؤالء مع التوحد يعني لممنظمة العالي الوالء بينما,  العمل في التوحد يعني العمل
 (   2003:103:  العطية)  العمل في االنغماس مع الحال ىو وكما,  المنظمة يديرون
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 الوالء الوظيفي : أىميةرابعا

عمى أنو يمكن توضيح أىمية ( ، 771: 1999( ، )الموزي، 120: 2007اشار كل من )ىالل، 
 كما يأتي: الوظيفيالوالء 

يمثل الوالء الوظيفي عنصر ىامًا في الربط بين المنظمة واألفراد العاممين بيا السيما في   -1
 العمل عمى األفراد ىؤالء لتحفيز المناسبة الحوافز تقديم عمى قادرة غير المنظمة تكوناألوقات 
 .النتائج أفضل وتحقيق

 حيث الوظيفي, الرضا من أىمية أكثر عامالً  بيا يعممون التي لممؤسسة األفراد والء يعتبر -2
 .أخرى مؤسسات في العمل سيغادرون أو الخاصة مؤسستيم في سيبقون كانوا إذا ما يتوقعون

 المنظمة مصمحة في تصب تغييرات أي قبول عمى يساعدىم مما لوظائفيم, والءً  أكثر األفراد -3
   سوف ينفعيم المنظمة في ازدىار أي أن في ويثقون

 .المنظمة في الفردية اإلبداعية السموكيات تطوير إلى الوظيفي الوالء يؤدي -4
 .التنظيمية الفعالية عمى ىاما مؤشرا ما لمنظمة الفرد والء يعتبر -5
 األفراد ويميل والمؤسسة, الفرد بين التوافق درجة لقياس الرئيسية العوامل أحد ىو الوظيفي الوالء -6

 .لممؤسسة الجيد من المزيد بذل إلى العالي الوظيفي الوالء ذو

  :الوظيفيالوالء  ابعاد: خامسا

 يتكون من ثالث ابعاد الوظيفي( الى ان الوالء 7، 2012وشار ) غريب،

يعبر عن االرتباط العاطفي بالمنظمة, يتأثر بإدراك الفرد لخصائص وظيفتو,  الوالء العاطفي:
 -اتخاذ القرار. واستقالليتو, وأىمية الفرد, وتنوع الميارات, وعالقتو برئيسو, ودرجة مشاركتو في 

 وتصوره لمبيئة التنظيمية.

يعتمد عمى الربح الذي يحققو الفرد من خالل البقاء في المنظمة مقابل خسارة قراره  الوالء المستمر:
 بترك الوظيفة واالنضمام إلى منظمة أخرى, والتي تعتمد عمى المكاسب المادية.

يعبر عن االلتزام األخالقي بالبقاء في المنظمة ويعزز ىذا اإلحساس بالقيم التي  الوالء المعياري:
 اكتسبيا األفراد قبل وعندما انضموا إلى المنظمة, وىذا ما يسمى التطبيع التنظيمي, 



   22 

 

 الفصل الثالث

 / الجانب العمميالمبحث االول

 نبذه عن كمية االدارة واالقتصاد، جامعة ميسان

 )مجتمع البحث( ىيكل التنظيمي لمكمية االدارة واالقتصاد( 1ممحق رقم )
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 عينة البحثاوال: مجتمع و 

( استمارة عمى اعضاء الكادر التدريسي في كمية االدارة واالقتصاد في جامعة ميسان عمى 35تم توزيع )
اساس ان ىذا الفئة ىي صاحبة القرار وىي االكثر وعيا بتفاصيل العمل وكل حسب تخصصو وىم 

 استمارة .( 30وتم استالم ) اعضاء في مجمس الكمية وان ىذا الفئة تستطيع االجابة عمى االستبانة 

 :قسمين  من االستبانة ىذه وتكونت

 االستبيان استمارة عمى بالمجيب تتعمق معمومات القسم االول: -
 محاور ثالث من مؤلف ادارة الجودة الشاممة، المستقلوىو قسم المتعمق بالمتغير  القسم الثاني: -

 .عبارات 5 من يتكون محور وكل
 التحسين المستمر في البحث عينة رأي في يبحث: المحور االول. 
 :دعم ادارة العميا في المبحوثة العينة رأي بقياس تعمق المحور الثاني 
 :مشاركة العاممين في المبحوثة العينة رأي بقياس تعمق المحور الثالث 
 الوالء الوظيفي، التابع عبارات او فقرات المتغير في البحث العينة رأي بقياس يتعمقث: القسم الثال -

 .عبارة 15 المتغيرحيث شمل ىذا 
( ليكرت) مقياس عمى باالعتماد( 2 رقم الممحق) االستبيان استمارة صممت:  االستمارة مقياس -

 برنامج باستخدام البيانات تحميل تم كما ,( تماما, اتفق, محايد, التفق, ال اتفق تمامااتفق )  الخماسي
  IBM SPSS  االحصائي التحميل

 البحث استمارات( توزيع 1)جدول رقم 

عدد الستمارات  التسمسل
 الموزعة

المسترجع من 
 االستمارات

غير المسترجع 
 من االستمارات

المستبعد من 
 االستمارات

الصالح من 
 االستمارات

نسبة 
 االسترجاع

 
1 

 
35 

 
30 0  

5 
 
30 

 
86% 

 المصدر من اعداد الباحثان
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 المبحوثين""فيما يمي وصف لعينة البحث وفقا لمبيانات الشخصية ""خصائص 

 القسم:  -1
( التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث وفق متغير القسم في )الكمية 2( وشكل )2يوضح جدول )

 قسم حيث بمغ غالبية نسبة المشاركين في االستبيان من االدارة واالقتصاد في جامعة ميسان(
 %( من عينة البحث67( وبنسبة)20ادارة االعمال وبمغ عددىم )

 %( من عينة البحث 33( وبنسبة )10بينما بمغ بعدد نسبة المشاركين من قسم االقتصاد )

 القسم حسب العينة افراد توزيع( 2) جدول

 المصدر: من اعداد الباحثان

 القسم حسب العينة افراد توزيع( 2) شكل

 

 

 

 

 

 Excel برنامج عمى باالعتماد، الباحثان اعداد من: المصدر

 

 

 النسبة المئوية العدد القسم
 %67 20 قسم ادارة االعمال

 %33 10 قسم االقتصاد
 %100 30 المجموع

 قسم االقتصاد قسم ادارة االعمال

20 العدد 10

%67 النسبة 33%

 العدد النسبة
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 :الجنس  -2
 شكمت حيث البحث عينة أفراد من األكبر النسبة ىي الذكور نسبة أن البحث عينة أوضحت

 %(23) اإلناث نسبة كانت حين في ( من افراد عينة البحث23) حيث بمغ عددىم ,%( 77)
 ( من عينة البحث7بعدد )

 ( توزٌع افراد العٌنة حسب الجنس3جدول )

  الباحثان اعداد من: المصدر

 ( توزٌع افراد العٌنة حسب الجنس3) شكل                                

 

 

 

 

 

 

 

 Excel برنامج عمى باالعتماد، الباحثان اعداد من: المصدر

 

 

 

 النسبة المئوية العدد النوع
 %77 23 ذكر
 %23 7 انثى

 %100 30 المجموع

 انثى ذكر

23 العدد 7

%77 النسبة 23%

 العدد النسبة
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 العمر  -3

 -30) ما بين كانت من عينة البحث لمفئة العمرية ( ان النسبة االكبر4( وشكل رقم )4يبين جدول رقم )
%( من عينة البحث, وبمغ افراد العينة 53( من اجمالي افراد العينة وبنسبة )16سنة( وعددىم بمغ ) 40

%( من افراد العينة, بينما كان عدد افراد من الفئة 37( وبنسبة )11فاقل ( بعدد ) 30في الفئة العمري )
سنو فاكثر(  50) فئة العمرية  %( من عينة البحث وبمغ من ىم7وبنسبة )  (2)  (50 -40) العمرية

 %( من عينة البحث3وبنسبة )  (1)

 العمر حسب العينة افراد توزيع( 4) جدول

 الباحثان اعداد من: المصدر

 العمر حسب العينة افراد توزيع( 4) شكل

 

 

 

 

 

 

 Excel برنامج عمى باالعتماد، الباحثان اعداد من: المصدر

 النسبة المئوية العدد العمر
 %37 11 سنو 30اقل من 

 %53 16 سنة 40 – 30
 %7 2 سنة 50 – 40

 %3 1 فاكثر 50
 %100 30 المجموع

سنه 30اقل من   فاكثر 50 سنة 50-40 سنة 30-40 

11 العدد 16 2 1

%37 النسبة 53% 7% 3%

 العدد النسبة
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 المؤىل العممي -4

لدييم شيادة ماجستير وبمغ عددىم  كانت ممن( ان النسبة االكبر 5( وشكل رقم)5يظير جدول رقم )
من  (6)وبعدد  %(20)بينما شكل الفئة التي لدييا دكتوراه نسبة  %(80)من افراد العينة وبنسبة  (24)

 افراد العينة

 المؤىل العممي حسب العينة افراد توزيع( 5) جدول

  الباحثان اعداد من: المصدر

 المؤىل العممي حسب العينة افراد توزيع( 5) شكل

 

 

 

 

 

 

 Excel برنامج عمى باالعتماد، الباحثان اعداد من: المصدر

 

 

 النسبة المئوية العدد المؤىل العممي
 %80 24 ماجستير
 %20 6 دكتوراه
 %100 30 المجموع

 دكتوراه ماجستٌر

24 العدد 6

%80 النسبة 20%

 العدد النسبة
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 مدة الخدمة في الكمية  -5

) اقل   خدمةال سنوات لدييم ان النسبة االكبر ألفراد العينة ممن (6( وشكل رقم)6يوضح جدول رقم )
%( من عينة البحث بينما بمغ عدد من ىم لدييم 73( وبنسبة )22حيث بمغ عددىم ) سنوات( 10من 

 %( من  عينة البحث27( وبنسبو )8سنوات( ) 10خدمة ) اكثر من سنوات 

 سنوات الخدمة في الكمية حسب العينة افراد توزيع( 6) جدول

  الباحثان اعداد من: المصدر

 سنوات الخدمة في الكمية حسب العينة افراد توزيع( 6) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 Excel برنامج عمى باالعتماد، الباحثان اعداد من: المصدر

 

 

 النسبة المئوية العدد مدة الخدمة في الكمية
 %73 22 سنوات 10اقل من 
 %27 8 سنوات 10اكثر من 

 %100 30 المجموع

سنوات ۸0اقل من  سنوات ۸0اكثر من   

22 العدد 8

%73 النسبة 27%

 العدد النسبة
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 االلتحاق بدورات تدريبية في مجال ادارة الجودة الشاممة  -6

ان غالبية افراد العينة ىم غير ممتحقين بدورات تدريبية في مجال  (7)وشكل رقم (7)يبين جدول رقم 
%( بينما شكل عدد الذين 57( وبنسبة )17عددىم ) الغير ممتحقين ادارة الجودة الشاممة حيث بمغ

 %( من عينة البحث43( فردا وبنسبة )13التحقوا بدورات تدريبيو في مجال ادارة الجودة الشاممة )

 مشاركو في دورات ادارة الجودة  الشاممة حسب العينة ادافر  توزيع( 7) جدول

 المصدر: من اعداد الباحثان 

 الشاممة  الجودة ادارة دورات في مشاركو حسب العينة افراد توزيع( 7) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 Excelالباحثان، باالعتماد عمى برنامج  اعداد من: المصدر

نسبة مشاركات بالدورات التدريبية في مجال 
 النسبة المئوية العدد ادارة الجودة الشاممة

 %43 13 نعم
 %57 17 ال

 %100 30 المجموع

 ال نعم

13 العدد 17

%43 النسبة 57%

 العدد النسبة
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 ثانيا: الوصف االحصائي لالستجوابات

في استخراج  استخدامو تم ولقد SPSSاالحصائي تحميل البيانات عمى برنامج  في انالباحثلقد اعتمدت 
 من متغيرين المستقل والتابع و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات االستبيان المختمفة

 من أجل إعطاء وصف شامل لدرجة موافقة عينة البحث, وكما موضح في الجدول ادناه:   

 بالمتغٌر الخاصة االستبٌان لفقرات المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات قٌم( :) جدول

 (الشاملة الجودة ادارة)  المستقل

 

 انفقشة سقم

انمخُسط 

 انحسابً

االوحشاف 

 انمعٍاسي

دسجت       

  االسخجابت

 اداسة انجُدة انشامهت انمخغٍش انمسخقم
 

 اَال: انخحسٍه انمسخمش

1.  
 الخدمة ألداء المستمر التحسين برنامج تطبيق عمى المبحوثة الكمية تعمل

 مشحفعت 0.94 3.93 .بكفاءة التعميمية

2.  
 المجتمع يحتاجيا التي الجديدة تخصصات فتح عمى المبحوثو الكمية تعمل

 مشحفعت 0.97 3.86 .باستمرار

 مشحفعت 0.99 4.03 باستمرار العممية البحوث عمميات وتشجيع بتحسين المبحوثة الكمية تقوم  .3

4.  
 وتطويرىا الدراسية  والمناىج والمعدات االجيزة تحديث المحبوثة الكمية تعمل

 مشحفعت 1.16 3.76 .باستمرار

 مشحفعت 1.04 3.56 .باستمرار الطمبة لتدريس الالزمة التقنيات توفير عمى الكمية تعمل  .5

 دعم االداسة انعهٍا  ثاوٍا:

 مشحفعت 0.95 3.9 .ليا تنافسيا كسالحا التعميم جودة الكمية في العميا االدارة تدعم  .6

 مشحفعت 1.00 4.13 .اليئية التدريسية في مجال البحث العممي الكمية لعمادة تدعم  .7

8.  
 لمتدريسيين المناسبة الحوافز تقديم الى المحبوثة الكميةعمادة في  تسعى

 مشحفعت 0.85 3.96 التعميمية الخدمات الجودة لتحسين

 مشحفعت 1.19 3.6 التدريسي الكادر بين بالنفس الثقة لزرع المبحوثة الكمية في عمادة تعمل  .9

11.  
 مستويات جميع في وتدعميا االتصال قنواتتطور عمادة الكمية المبحوثة 

 مشحفعت 0.96 3.8 .الكمية في االدارية
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 المصدر: من اعداد الباحثان
 (الشاممة الجودة ادارة: )المستقل المتغير وتشخيص وصف -1

ابعاد ادارة الجودة الشاممة تبين ان مؤشرات ابعاد الجودة  استنادا عمى نتائج السابقة التي تخص
كميتنا  في دعم االدارة العميا ومشاركة العاممين( متوفر) التحسين المستمر و  الشاممة المتمثمة

 (.0.188) معياري وانحراف( 3.947) حسابي بوسطالمؤشر الكمي ليذا المتغير وتبين 

 المحور االول: التحسين المستمر - أ
( ضمن محور التحسين 1السؤال رقم )المحور ىذا إغناء في أسيمت التي الفقرات أىم ومن

 التحسين برنامج تطبيق عمىتعمل  المبحوثة الكمية ان المستمر. ان المبحوثين يتفقون عمى
وانحراف معياري قدرة   3.93وذلك بوسط حسابي قدرة  .بكفاءة التعميمية الخدمة ألداء المستمر
( 2( نجد ان االجابات عمى السؤال رقم )8استجابة مرتفعة .من خالل جدول رقم )وبنسبة  0.94

 فتح عمىتعمل  المبحوثو الكمية انعمى ضمن محور التحسين المستمر. ان المبحوثين يتفقون 
وانحراف   3.86وذلك بوسط حسابي قدرة  ..باستمرار المجتمع يحتاجيا التي الجديدة تخصصات

( نجد ان االجابات عمى 8وبنسبة استجابة مرتفعة . من خالل جدول رقم ) 0.97معياري قدرة 
 الكمية تقوم انعمى ( ضمن محور التحسين المستمر. ان المبحوثين يتفقون 3السؤال رقم )

 4.3وذلك بوسط حسابي قدرة   .باستمرار العممية البحوث عمميات وتشجيع بتحسين المبحوثة
 وبنسبة استجابة مرتفعة.   0.99وانحراف معياري قدرة 

 ثانثا: مشاسكت انعامهٍه

 مشحفعت 0.78 4.06 واحد عمل كفريق المبحوثة الكمية في العاممين جميع يعمل  .11

12.  
 التدريسي الكادر قبل من المقدمة لممقترحات كبيرة اىمية كميتنا تولى

 مشحفعت 0.66 3.96 الشاممة بالجودة ةالمتعمقلدييا 

13.  
تشارك جميع االقسام ووحدات الكمية في تقديم اآلراء المتعمقة بتحسين 

 مشحفعت 0.83 4 خدمات التعميمية واالستشارية

 مشحفعت 0.58 4.26 التدريستتيح عمادة الكمية المجال واسع لطرح االفكار من ىيئة   .14

15.  
تحرص عمادة الكمية عمى مشاركة عضو ىيئة التدريس في القرارات التي 

 مشحفعت 0.56 4.4 تيمة

 مشحفعت 0.188 3.947 المؤشر الكمي
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 : دعم االدارة العميا المحور الثاني  - ب

 المحور ىذا إغناء في أسيمت التي الفقرات أىم ومن

 الكمية في العميا االدارة عمى ان( ضمن محور دعم ادارة العميا. ان المبحوثين يتفقون 6السؤال رقم )
 0.95وانحراف معياري قدرة   3.9وذلك بوسط حسابي قدرة  .ليا تنافسيا كسالحا التعميم جودة تدعم

(ضمن 8( نالحظ ان االجابات عمى السؤال رقم )8من خالل جدول رقم )و  وبنسبة استجابة مرتفعة .
التدريسية في مجال اليئية  في كميتنا تعدم عمادة عمى انمحور دعم ادارة العميا. ان المبحوثين يتفقون 

 وبنسبة استجابة مرتفعة . 1.00وانحراف معياري قدرة   4.13وذلك بوسط حسابي قدرة  .البحث العممي
(ضمن محور دعم ادارة العميا. ان 10( نالحظ ان االجابات عمى السؤال رقم )8من خالل جدول رقم )

 مستويات جميع في وتدعميا االتصال قنواتتطور عمادة الكمية المبحوثة  عمى انالمبحوثين يتفقون 
وبنسبة استجابة  0.96وانحراف معياري قدرة   3.8وذلك بوسط حسابي قدرة .الكمية في االدارية
 مرتفعة.

 محور الثالث: مشاركة العاممينال - ت
 المحور ىذا أغناء في أسيمت التي الفقرات أىم ومن

 العاممين جميععمى ( مشاركة. ضمن محور مشاركة العاممين ان المبحوثين يتفقون 11السؤال رقم )
وانحراف معياري قدرة   4.96وذلك بوسط حسابي قدرة . واحد عمل كفريق المبحوثة الكمية في يعممون
( 12( نالحظ ان االجابات عمى السؤال رقم )8وبنسبة استجابة مرتفعة . من خالل جدول رقم ) 0.85

 لممقترحات كبيرة اىمية كميتنا ولىتت عمى انضمن محور  مشاركة العاممين ا.ان المبحوثين يتفقون 
 3.96وذلك بوسط حسابي قدرة  .الشاممة بالجودة ةلدييا المتعمق التدريسي الكادر قبل من المقدمة

( نالحظ ان االجابات 8وبنسبة استجابة مرتفعة . من خالل جدول رقم ) 0.66وانحراف معياري قدرة 
جميع االقسام  عمى ان( ضمن محور مشاركة العاممين آن المبحوثين يتفقون 13عمى السؤال رقم )

وذلك بوسط . خدمات التعميمية واالستشاريةووحدات الكمية تشارك في تقديم اآلراء المتعمقة بتحسين 
 وبنسبة استجابة مرتفعة . 0.66وانحراف معياري قدرة   4.00حسابي قدرة 

 
 
 
 
 



   33 

 

االستبيان الخاصة بالمتغير التابع  لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات قيم( 9) جدول
 )الوالء الوظيفي(

 المصدر: اعداد الباحثان
 

 انفقشة سقم

انمخُسط 

 انحسابً

االوحشاف 

 انمعٍاسي

دسجت       

 االسخجابت
 

 ًانخابع: انُالء انُظٍفانمخغٍش 
 

 مشحفعت 1.13 3.76 واىداف كمية التي اعمل فيياىناك توافق بين قيمي واىدافي الشخصية وقيم   .16

17.  
اعتبر مشاكل الكمية المبحوثة وكأنيا جزء من مشاكمي الشخصية واسعى 

 مشحفعت 1.18 3.96 إليجاد الحمول ليا

 مشحفعت 1.04 3.76 اشعر باالعتزاز والفخر حينما اتحدث عن كميتي مع االخرين  .18

19.  
اشير باالنتماء الييا كما ىوه ، حيث لن من الصعب ان التحق بكمية اخرى

 مشحفعت 0.97 3.86 الحال مع كميتي.

 مشحفعت 1.04 3.93 اشعر بالتزام اخالقي بضرورة البقاء في كميتي الحالية عدم ترك العمل فييا  .21

 مشحفعت 1.20 3.7 اشعر بالواجب والمسؤولية اتجاه كميتي وكل افراد العاممين في الكمية المحبوثة  .21

22.  
كميو المبحوثة حتى لو تحصمت عمى عرض افضل في العمل في كمية لن اترك 

 مشحفعت 1.02 3.51 اخرى

 مشحفعت 1.16 3.56 اعتقد انو ليس من الجيد من الناحية االخالقية االنتقال الى كمية اخرى  .23

 مشحفعت 1.01 3.83 سأكسب الكثير عند بقائي  في الكمية المبحوثة عمى المدى البعيد.  .24

25.  
استمراري بالعمل في الكمية المبحوثة مرتبط بحاجتي الى العمل خصوصا ان 

 مشحفعت 1.11 3.7 مع صعوبة الحصول عمى عمل اخر.

26.  
االجر لذي اتقاضاه من جامعتي مناسب ويمبي احتياجاتي المادية ومقارنة 

 مشحفعت 1.19 3.5 بكميات االخرى.

 مشحفعت 1.16 3.6 ال افكر ابدا في ترك العمل في الكمية المبحوثة   .27

 مشحفعت 1.19 3.5 المكافآت المادية التي اتمقاىا عند اجادتي لعممي مرضية.  .28

 مشحفعت 1.04 3.73 تقوم االدارة بمكافاة الجيد االضافي  .29

 مشحفعت 0.98 3.7 تدرك االدارة التوازن السميم بين الحياه العممية والحياة الشخصية  .31

 مرتفعة 0.083 3.706 المؤشر الكمي
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 وصف وتشخيص المتغير التابع: )الوالء الوظيفي( -2

 الجودة ابعاد مؤشرات ان تبين الشاممة الجودة ادارة ابعاد تخص التي السابقة نتائج عمى استنادا
 وجاء كميتنا في متوفر( العاممين ومشاركة العميا االدارة ودعم المستمر التحسين)  المتمثمة الشاممة
 (.0.083) معياري وانحراف( 3.706) حسابي بوسط المتغير ليذا الكمي المؤشر

 المتغير ىذا أغناء في أسيمت التي الفقرات أىم ومن

 عمى( ضمن اسئمة التابعة لمتغير التابع ) الوالء الوظيفي ( ان المبحوثين يتفقون 16عمى السؤال رقم )
وذلك بوسط حسابي قدرة  .المبحوثةالشخصية وقيم واىداف كمية  ىناك توافق بين قيم واىداف ان

( نالحظ ان 9من خالل جدول رقم ) وبنسبة استجابة مرتفعة . 1.13وانحراف معياري قدرة   3.76
ان المبحوثين   (الوظيفي الوالء)  التابع متغيرل التابعة اسئمة ضمن( 17االجابات عمى السؤال رقم )

 إليجاد الحمول ليا ويسعونالشخصية  مشاكل الكمية المبحوثة كأنيا جزء من مشاكميم ان عمىيتفقون 
من خالل  استجابة مرتفعة .وبنسبة  1.18وانحراف معياري قدرة   3.96وذلك بوسط حسابي قدرة .

 الوالء)  التابع متغيرل التابعة اسئمة ضمن (19( يتبين ان االجابات عمى السؤال رقم )9جدول رقم )
، حيث لن يشعروا بكمية اخرى يمتحقونمن الصعب ان  ان عمىان المبحوثين يتفقون  (  الوظيفي

وانحراف معياري   3.86بوسط حسابي قدرة وذلك . ماء الييا كما ىوه الحال مع كميتيم المبحوثةباالنت
( يتبين ان االجابات عمى السؤال رقم 9من خالل جدول رقم ) وبنسبة استجابة مرتفعة . 0.97قدرة 

ام اخالقي بالتز  شعور ان عمىان المبحوثين يتفقون (  الوظيفي الوالء)  التابع متغير اسئمة ضمن ( 20)
وانحراف   3.93وذلك بوسط حسابي قدرة . الحالية عدم ترك العمل فييا بضرورة البقاء في كميتيم

( يتبين ان االجابات عمى السؤال 9من خالل جدول رقم ) وبنسبة استجابة مرتفعة . 1.04معياري قدرة 
لن  انيم عمىان المبحوثين يتفقون (  الوظيفي الوالء)  التابع متغيرل التابعة اسئمة ضمن( 22رقم )

وذلك بوسط . عمى عرض افضل في العمل في كمية اخرى كميو المبحوثة حتى لو تحصمويتركوا 
( 9من خالل جدول رقم ) وبنسبة استجابة مرتفعة . 1.00وانحراف معياري قدرة   3.53حسابي قدرة 

ان ( الوظيفي الوالء)  التابع لمتغير التابعة اسئمة ضمن( 23يتبين ان االجابات عمى السؤال رقم )
وذلك بوسط . انو ليس من الجيد من الناحية االخالقية االنتقال الى كمية اخرىعمى وثين يتفقون المبح

 وبنسبة استجابة مرتفعة . 1.16وانحراف معياري قدرة   3.56حسابي قدرة 
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)  التابع لمتغير التابعة اسئمة ضمن( 24( يتبين ان االجابات عمى السؤال رقم )9من خالل جدول رقم )
الكمية في   سوف يكسبون الكثير عند بقائيمان المبحوثين يتفقون عمى انيم  ( الوظيفي الوالء

وبنسبة  1.01وانحراف معياري قدرة   3.83وذلك بوسط حسابي قدرة . عمى المدى البعيد. المبحوثة
 اسئمة ضمن( 28( يتبين ان االجابات عمى السؤال رقم )9من خالل جدول رقم ) استجابة مرتفعة .

المادية التي  ان المكافاتان المبحوثين يتفقون عمى انيم  ( الوظيفي الوالء)  التابع لمتغير التابعة
 1.19وانحراف معياري قدرة   3.5وذلك بوسط حسابي قدرة . مرضية. يتمقونيا عند اجادتيم لعمميم

 ضمن( 29( يتبين ان االجابات عمى السؤال رقم )9من خالل جدول رقم ) وبنسبة استجابة مرتفعة .
بمكافاة الجيد تقوم االدارة ان المبحوثين يتفقون عمى انو  ( الوظيفي الوالء)  التابع لمتغير التابعة اسئمة

وبنسبة استجابة مرتفعة .من  1.04وانحراف معياري قدرة   3.73وذلك بوسط حسابي قدرة . االضافي
)  التابع لمتغير التابعة اسئمة ضمن( 30( يتبين ان االجابات عمى السؤال رقم )9خالل جدول رقم )

تدرك االدارة التوازن السميم بين الحياه العممية والحياة ان المبحوثين يتفقون عمى انو  ( الوظيفي الوالء
 وبنسبة استجابة مرتفعة . 0.98وانحراف معياري قدرة   3.7وذلك بوسط حسابي قدرة  .الشخصية

 

بمتغٌر التابع ) الوالء الوظٌفً( ٌمكن القول  المستجوبٌنومن خالل ما ذكر اعال من نتائج  -

لعٌنة البحث نحو الوالء الوظٌفً هوه اتفق وهذا ٌدل على ان  من خالل المؤشر الكلًان 

وظٌفً اتجاه كلٌة االدارة الوالء ال لدٌهاكونة من الكادر التدرٌسً فً كلٌتنا عٌنة البحث المت

 الوالء على كبٌر تأثٌر له لإلدارة الجودة الشاملة القول ٌمكنواالقتصاد فً جامعة مٌسان 

او عدم االهتمام  االضافً الجهد بمكافاة بعدم االدارةعندما تقوم  ذلك، إلى باإلضافة. الوظٌفً

 لها الرواتب زٌادة أنكذلك  وجد. الوظٌفً الوالء من أًٌضا ٌقلل هذا فإن ، بالمكافئات المادٌة

 ٌتقاضون ال أنهم ٌشعرون الذٌن الموظفٌن أن حٌن فً الوظٌفً، الوالء على إٌجابً تأثٌر

  .للوالء عرضة أقل هم كافٌة رواتب
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 ثالثا: اختبار فرضيات البحث

من اجل   Pearson )اعتمد الباحثان في اختبار صحة فرضيات البحث من خالل معامل االرتباط, )
 اختبار فرضيات البحث و اتضحت النتائج التالية:

االولى نصت المحور اختبار الفرضية الرئيسية يتناول ىذا  : اختبار الفرضية الرئيسية االولى  -1
ادارة الجودة الشاممة والوالء  ابعاد نوية بين) ىناك عالقة ارتباط ذات داللة مععمى ان 

 الوظيفي في الكمية المبحوثة.( 

 متمثمة باالتي: منيا انبثقت فرضيات فرعية اعاله ومن ىذا الفرضية الرئيسية

ىنالك عالقة ارتباط معنوية موجبة بين التحسين المستمر والوالء الوظيفي في الكمية  - أ
 المبحوثة 

 ىنالك عالقة ارتباط معنوية موجبة بين دعم االدارة العميا والوالء الوظيفي في الكمية المبحوثة  - ب
  المبحوثة الكمية في الوظيفي والوالء مشاركة العاممين بين معنوية ارتباط عالقة ىنالك - ت

 

 

 

 

 

 



   37 

 

 االولى الرئيسية لمفرضية بيرسون االرتباط معامل(  10)  رقم جدول

 SPSSمن اعداد الباحثان باستخدام برنامج 

( نالحظ ىنالك عالقة ارتباط معنوية وموجبة بين ادارة الجودة الشاممة  10ومن خالل جدول رقم ) 
( ذات  0.**681والوالء الوظيفي, اذ بمغت قيمة االرتباط من خالل معامل بيرسون )المؤشر الكمي( ) 

بين ادارة الجودة الشاممة والوالء الوظيفي  قوية (اي وجود عالقة طردية (0.000داللة عند مستوى 
 بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة ىناكوبذلك تحققت الفرضية الرئيسية االولى والتي نصت عمى ) 

 ( المبحوثة واالقتصاد االدارة الكمية في الوظيفي والوالء الشاممة الجودة ادارة

 

 

 

 

 

Correlations 

 
ادارة الجودة 

 الشاملة
الوالء 
 الوظٌفً

 المتغٌر المستقل
 ادارة الجودة الشاملة

Pearson 
Correlation 

1 .681** 

Sig. (2-
tailed) 

 .000 

N 30 30 

 المتغٌر التابع
 الوالء الوظٌفً

Pearson 
Correlation 

.681** 1 

Sig. (2-
tailed) 

.000  

N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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التحسين : توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين اختبار صحة الفرضية الفرعية االولى - أ
 المستمر والوالء الوظيفي.

 األولى الفرعية لمفرضية بيرسون االرتباط معامل( 11) رقم الجدول

 
 

 

 

 

 

 

 spss برنامج باستخدام الباحثان إعداد من

لتحسين المستمر تحميل االرتباط الخاص بمعامل بيرسون لمعالقة االرتباط بين ا ويظير من خالل
مما ( 0.000(  ذات داللة معنوية ) **0.687)ان قيمة معامل االرتباط قد بمغت والوالء الوظيفي 

لتحسين المستمر والوالء الوظيفي وقبول الفرضية يعني وجود عالقة ارتباط طردية قوية بين ا
 االولىالفرعية 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 الوالء الوظٌفً التحسٌن المستمر 

 التحسٌن المستمر

Pearson Correlation 1 .687** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 30 30 

 الوالء الوظٌفً

Pearson Correlation .687** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 والوالء دعم االدارة العميا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجداختبار فرضية الفرعية الثانية:  - ب
  ،الوظيفي

 الثانية الفرعية لمفرضية بيرسون االرتباط معامل( 12) رقم الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 spssمن إعداد الباحثان باستخدام برنامج 

 معامل قيمة بيرسون يظير فيو بمعامل الخاص االرتباط تحميل خالل ( من 12ويظير جدول رقم )
(  0.000)  معنوية داللة ذات(  **0.597)  بمغت قد االرتباط بين دعم االدرة العميا والوالء الوظيفي

وقبول الفرضية  دعم االدارة العميا والوالء الوظيفي بين قوية ارتباط طردية عالقة وجود يعني مما
 الفرعية الثانية

 

 

 

 

 

Correlations 

 الوالء الوظٌفً دعم االدارة العلٌا 

 دعم االدارة العلٌا

Pearson 

Correlation 
1 .597** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 30 30 

 الوالء الوظٌفً

Pearson 

Correlation 
.597** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 29 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 مشاركة العاممين بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجداختبار الفرضٌة الفرعٌة الثالثة:  - ت
 ، الوظيفي والوالء

 الثالثة الفرعية لمفرضية بيرسون االرتباط معامل( 13) رقم الجدول

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 spss برنامج باستخدام الباحثان إعداد من

مشاركة  بين االرتباط قيمة ان بيرسون ( خاص بمعامل ارتباط13خالل جدول رقم) من ويظير
 وجود يعني مما(  0.066)  معنوية داللة ذات(  0.340) بمغت قد الوظيفي والوالء العاممين
 الوظيفي وقبول الفرضية الفرعية الثالثة والوالء مشاركة العاممين بين ارتباط عالقة

 : الثانيةاختبار الفرضية الرئيسية -2

ذات داللة  تأثيرعالقة ) وجود  الثانية التي نصت عمىيتناول ىذا المحور اختبار الفرضية الرئيسية  
 والوالء الوظيفي في الكمية المبحوثة.( عمى الجودة الشاممة  لألبعاد ادارة معنوية

 فرضيات فرعية متمثمة باالتي: تتفرعاعاله  الثانية ومن ىذا الفرضية الرئيسية

 الوالء الوظيفي في الكمية المبحوثة  في لمتحسين المستمرتأثير معنوي ىنالك - أ

 الوالء الوظيفي في الكمية المبحوثة  في دعم االدارة العمياملتأثير معنوي ىنالك - ب

 المبحوثة الوالء الوظيفي في الكمية  في لممشاركة العاممينمعنوي  تأثيرىنالك - ت

 

Correlations 
 الوالء الوظيفي مشاركة العاممين 

العاممين مشاركة  
Pearson Correlation 1 .340 

Sig. (2-tailed)  .066 
N 30 30 

 الوالء الوظيفي
Pearson Correlation .340 1 

Sig. (2-tailed) .066  
N 30 30 
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 التابع )الوالء الوظيفي( المتغير في )ادارة الجودة الشاممة(المتغير المستقل تأثير عالقات( 14جدول رقم )

 انمخغٍش

 انمسخقم

 انمخغٍش 

 انمعخمذ

R اداسة انجُدة انشامهت
2
 T F 

 

B0 

 

B1 
 

 انجذَنٍت انمحسُبت

تانمحسُب  انجذَنٍت 

 4.1709 24.267 1.697 4.926 0.464 0.926 0.681 انُالء انُظٍفً

P ≤ 0.05        N=30         d.f: (1, 28)                           *: 

( اختبار داللة نموذج االنحدار الخاص بفرضية الرئيسية الثانية، من اعداد الباحثان باستخدام  14جدول رقم ) 
 SPSSبرنامج االحصائي 

 بوصفو الجودة الشاممة لإلدارة معنوي تأثير وجود إلى االنحدار بتحميل الخاص( 14)  الجدول ويشير
 والتي بمغت المحسوبة( F) قيمة من خالل وذلك. تابعا متغيراً  بوصفيا الوالء الوظيفي في مستقال متغيرا
 0.05) مستوى عند معنوية وىي( 4.1709)  البالغة الجدولية قيمتيا من أكبر وىي( 24.267) قيمتيا

( 4.926) والتي بمغت المستقل لممتغير معنوية المحسوبة( T) قيم ومادامت( 1,28) حرية بدرجتي( 
( R2) التحديد معامل أن ويتضح النموذج, معنوية وىذا يعني( 1.697)  الجدولية قيمتيا من أكبر وىي
 االختالفات من%( 46) تفسير عمى المستقل المتغير قدرة أن إلى يشير( 0.464) قيمتو بمغت والتي

 عمى تحقق الفرضية الرئيسية الثانية.وىذا يدل  التابع البعد في الحاصمة
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معنوي الداللة لتحسين المستمر في  تأثيراختبار صحة الفرضية الفرعية االولى: وجود  - أ
 الكمية المبحوثة عمى الوالء الوظيفي

 ،االولى الفرعية لمفرضية االنحدار نموذج داللة اختبار(  15)  رقم جدول

 انمخغٍش

 انمسخقم

 انمخغٍش 

 انمعخمذ

R انخحسٍه انمسخمش
2
 T F 

 

B0 

 

B1 
تانمحسُب   انمحسُبت 

 25.051 2.605 0.472 0.632 0.687 انُالء انُظٍفً

*: P ≤ 0.05          N=30          d.f: (1, 28)                            

 SPSSمن اعداد الباحثان باالعتماد عمى برنامج االحصائي 

اعاله يبين ان عمميات التحسين المستمر في الكمية المبحوثة تؤثر عمى الوالء  (15) من خالل جدول
( T( وىي اكبر من قيمتيا الجدولية, واذ بمغت قيمة )25.051( المحسوبة )Fالوظيفي اذ بمغت قيمة )

(  R2  ( )0.472  (( وىي اكبر من قيمتيا الجدولية, بينما بمغ معامل التحديد 2.605المحسوبة ) 
نسبة تفسر تغير في الوالء الوظيفي بتغير عمميات التحسين المستمر اما المتبقي من النسبتين  وىيو

 االول الفرعية الفرضية تحقق عمى يدل وىذا فيعود لتغيرات اخرى غير مذكورة في البحث 

 في لدعم االدارة العميا ذات الداللة معنوي تاثير وجوداختبار صحة فرضية الفرعية الثانية:  - ب
 الوظيفي الوالء عمى المبحوثة الكمية

 الثانية الفرعية لمفرضية االنحدار نموذج داللة اختبار(  16)  رقم جدول

 انمخغٍش

 انمسخقم

 انمخغٍش 

 انمعخمذ

R دعم االداسة انعهٍا
2
 T F 

 

B0 

 

B1 
تانمحسُب   انمحسُبت 

 15.487 1.863 0.356 0.646 0.597 انُالء انُظٍفً

*: P ≤ 0.05          N=30          d.f: (1, 28)                            

 SPSS االحصائي برنامج عمى باالعتماد الباحثان اعداد من، 

 عمى وتأثيرىا المبحوثة الكمية فيدور دعم االدارة العميا   يبينالسابق والذي  جدول خالل نالحظ من
 بمغت واذ, الجدولية قيمتيا من اكبر وىي( 15.487) المحسوبة( F) قيمة بمغت اذ .الوظيفي الوالء
(    R2) التحديد معامل بمغ بينما, الجدولية قيمتيا من اكبر وىي( 1.863)  المحسوبة( T) قيمة

حيث يعد دعم  دعم الذي تتبناه االدارة العميا بتغير الوظيفي الوالء في تغير تفسر نسبة وىيو 0.356))
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االدارة من لغات االساسية في عممية ادارة الجودة الشاممة يعد مؤشرا ميما عمى التزام إلدارة بمعاير 
 البحث في مذكورة غير اخرى لتغيرات فيعود النسبتين من المتبقي اماالجودة الشاممة لكننا 

 الثانية الفرعية الفرضية تحقق عمى يدل وىذا

اعاله بان العالقة بين دعم االدارة والوالء الوظيفي ىي  (16) من جانب اخر نالحظ من خالل الجدول
 اقل اىمية من العالقة بين التحسين المستمر والوالء الوظيفي 

 في لممشاركة العاممين الداللة ذات معنوي تاثير وجود اختبار صحة الفرضية الفرعية الثالثة:-ت
 الوظيفي الوالء عمى المبحوثة الكمية

 ، الثالثة الفرعية لمفرضية االنحدار نموذج داللة اختبار(  17)  رقم جدول

 انمخغٍش

 انمسخقم

 انمخغٍش 

 انمعخمذ

R مشاسكت انعامهٍه
2
 T F 

 

B0 

 

B1 
تانمحسُب   انمحسُبت 

 13.666 1.133 0.116 0.562 0.340 انُالء انُظٍفً

*: P ≤ 0.05          N=30          d.f: (1, 28)                            

 SPSS االحصائي برنامج عمى باالعتماد الباحثان اعداد من

 وتأثيرىا المبحوثة الكمية في مشاركة العاممين يبين عممية يتبين من خالل الجدول اعاله والذي
 الوالء في التغير يفسر والذي R2 ((0.356 التحديد معامل اذ بمغ. الوظيفي الوالء عمى

 لغات من االدارة دعم يعد حيث العميا االدارة تتبناه الذي عممية مشاركة العاممين بتغير الوظيفي
إلدارة. ونالحظ من خالل  التزام عمى ميما مؤشرا يعد الشاممة الجودة ادارة عممية في االساسية

االقل اىمية من والء الوظيفي ىي قة تاثير عممية مشاركة العاممين عمى الالنتائج اعاله ان العال
في الكمية م االدارة العميا( ) التحسين المستمر , دع إلدارة الجودة الشاممة بين االبعاد االخرى

 الثالثة الفرعية الفرضية تحقق عمى يدل وىذا المبحوثة
االبعاد ادارة الجودة  يتبين ان البعد االكثر تأثير منتحميل االنحدار ومن خالل متابعو نتائج  

 التحسين المستمر ومن ثم دعم االدارة العميا واخيرا عممية مشاركة العاممين  الشاممة ىو
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 المبحث الثاني
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجاتاوال: 

 كميتنا في الوظيفي والوالء الشاممة الجودة إدارة بين قوية إيجابية عالقة وجود البحث نتائج أظيرت .1
 الرغم عمى بالموظفين االحتفاظ فياالدارة واالقتصاد في جامعة ميسان  الكمية نجاح يفسر ما وىذا
 زاد الشاممة, الجودة إدارة الكمية عينة البحث نفذت كمما أنو يعني ىذا ,الحالي االقتصادي المناخ من

 .موظفييا والء احتمال
 الجودة ادارة أبعاد مؤشرات توفر الشاممة الجودة ادارة ابعاد لمفقرات االحصائي تحميل خالل من تبين .2

 فيم إلى يؤدي وىذا(  العاممين ومشاركة العميا االدارة ودعم المستمر بالتحسين)  الممثمة الشاممة
 المؤشرات. ىذه باستخدام المبحوثة الكمية في الجودة إدارة لكيفية أفضل

 ىذا. الوظيفي والوالء المستمر التحسين بين ارتباط عالقة ىناك أن اإلحصائي التحميل نتائج أظيرت .3
 .مياراتو لتحسين باستعداده لوظيفتو الفرد والء يتأثر كيف تشرح إيجابية عالقة ىناك أن يعني

 يعني مما الوظيفي والوالء العميا اإلدارة دعم بين عالقة ىناك أن اإلحصائي التحميل نتائج أظيرت .4
 ألنيا ميمة نتيجة ىذه. المبحوثة لمكمية الموظفين والء احتمال زاد العميا, اإلدارة دعم زاد كمما أنو

 .لمموظف الوظيفي الوالء وتعزيز إيجابية عمل بيئة خمق في العميا اإلدارة أىمية عمى الضوء تسمط
 وىذا كميتنا في الوظيفي الوالء عمى الشاممة الجودة إلدارة تأثير عالقة ىناك أن البحث نتائج أظيرت .5

 ذلك ويرجع. لوظائفيم بالوالء الموظفين شعور إلى تؤدي أن الشاممة الجودة إلدارة يمكن كيف يفسر
 بدوره يؤدي مما والدعم, بالتقدير الموظفون فييا يشعر بيئة تخمق الشاممة الجودة إدارة أن حقيقة إلى
 .الوظيفي في الوالء زيادة إلى

 وقبول العميا, اإلدارة من المستمر والدعم المستمر التحسين الشاممة الجودة إدارة تطبيق يتطمب .6
 الشاممة, الجودة إدارة بمفيوم الكامل اإليمان غرس القبول ىذا ويتطمب الموظفين, جميع ومشاركة

 الجودة ادارة مع يتالءم بما الموظفين ثقافة تغيير يتم حيث التنظيمية, الثقافة من االيمان ىذا ويأتي
 الفكرة ىذا مقاومة يتم ال ىتح الشاممة
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ادارة الجودة  ابعاداحد  المستمر بالتحسين المتعمقة األسئمة من تحميميا تم التي البيانات عمى بناءً  .7
ان  إلى ىذا يشير. كميتنا في متوفرة المستمر التحسين مؤشرات أن إلى نالباحثا يمخص ,الشاممة
 .المستمر لتحسينجيود ا في تقدًما حرزت كميتنا

 ابعاداحد  العميا اإلدارة دعم محور عمى االستجوابات نتائج من بتحميل تم التي البيانات خالل من .8
 عمى تشدد العميا اإلدارة وأن متوفر العميا اإلدارة دعم أن اكتشفنا. كميتنا في ادارة الجودة الشاممة

 .الجميع مسؤولية التعميم جودة شعار ترفع كميتنا في العميا اإلدارة أن كذلك وجدنا, جميع مسؤولية
 كانتكميتنا  في الموظفين مشاركة عممية البيانات التي تحميميا من نتائج االستجوابات لخال من .9

 صنع عممية في كبير بشكل يشاركون ال الموظفين أن إلى ىذا يشير. ضعيفة بنسبة ولكن متاحة
 الغالب في راضون الموظفين أن البيانات أظيرت ذلك, إلى باإلضافة. المبحوثة الكمية في القرار
 عمميم. عن

 عمى الحصول يمكن أنو القول يمكن ,(الوظيفي الوالء) التابع المتغير عمى الردود نتائج من .10
اظيرت نتائج  كميتنا في التدريس ىيئة أعضاء من التي تكونت البحث لعينة العام االتجاه

 جامعة في واالقتصاد االدارة كمية اتجاه وظيفي والء لدييااالستجوابات ان الييئة التدريسية في كميتنا 
  الوظيفي الوالء عمى كبير تأثير لوإلدارة الجودة الشاممة  القول يمكن ميسان
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 التوصيات ثانيا:
 كيفية حول واقتراحاتيم أفكارىم مشاركة عمى الموظفين تشجيع لممديرين من الممكن .1

 فمن القرار, صنع عممية من جزء بأنيم الموظفون يشعر عندما. العمل إجراءات تحسين
 .بوالئيم اتجاه كمتنا ويمتزمون عمميم في يشاركوا أن المرجح

جراء تحسين إلى تحتاج التي المجاالت استيداف المحبوثة الكمية لإلدارة يمكن .2  تغييرات وا 
 ىذه مراقبة خالل من ذلك, إلى باإلضافة. لمكمية الشاممة الجودة تحسين شأنيا من

ابعاد الجودة الشاممة ) التحسين المستمر ودعم االدارة العميا ومشاركة  المؤشرات
 إدارة حيث من تحرزه الذي التقدم تتبع لمكمية المبحوثة يمكن الوقت بمرور العاممين( 

جراء الجودة  مستويات ادارة الجودة الشاممة عمى لمحفاظ الالزمة التعديالت وا 
 الموظفين والء وتعزيز المستمر التحسين خالل من العالقة لتقوية السعي الضروري من .3

 األىمية بالغ أمر الموظفين مع جيدة عمل عالقة تطوير إن. الفعال التواصل خالل من
يجابية داعمة عمل بيئة خمق أجل من. المبحوثة الكمية داخل عمل أي لنجاح  . وا 

 إيجابية عمل بيئة خمق أجل من لمموظفين العميا اإلدارة دعم في االستمرار ضرورة .4
 .وتعزيز والئيم  بالموظفين االحتفاظ في ميم عامل ىو والئيم وتعزيز

 والعمل باستمرار والتعميمية البحثية والمعدات االجيزة صيانة المبحوثة كميتناعمى ادارة  .5
 .باستمرار ياتحديث عمى

 تحسين شأنيا من كميتنا في التدريسية الييئة ألعضاء المناسبة الحوافز تقديم الى السعي .6
 الصحي التأمين ذلك في بما تنافسية, ومزايا رواتب خالل من التعميم خدمات جودة
 .الميني لمتطوير فرًصا الكمية توفر ذلك إلى باإلضافة. يةالتقاعد وخطة

 عمميم ومكافأة واحد كفريق العمل عمى الموظفين جميع تشجيع كميتنا إدارة عمى يجب .7
 بجدية العمل عمى الموظفين يحفز أن شأنو من ىذا. ومعنوية مادية بمكافآت المتميز
 نجاح في والمساىمة الجاد العمل مواصمة عمى الموظفين يحفز سوف وبتالي أكبر
 .الكمية

 القرارات اتخاذ عند العمالء ورغبات احتياجات موضوع كميتنا إدارة تراعي ان ضرورة .8
 عمى الحفاظ أجل من لمغاية ميم جانب ىذا. مستمر بشكل خدماتيا بجودة المتعمقة
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 اتصال عمى اإلدارة فريق يكون أن يجب بذلك, القيام أجل من العمالء رضا مستويات
 .إجراؤىا يمكن التي والتحسينات رضاىم مستوى قياس أجل من الطالب مع مستمر

 أىم عمى لمتعرف التدريس ىيئة أعضاءمع  حوار أمام الباب كميتنا إدارة تفتح أن ضرورة .9
 خالل من وتحفيزىم .لتوفيرىا والسعي , لمكمية والئيم زيادة وأسباب النظر وجيات

شراكيم ومقترحاتيم وتبني آرائيم إلى االستماع  األمور حول المناقشات في أفكارىم وا 
 زيادة بإعماليم, وبالتالي المتعمقة الصالحيات وتفويض الجودة بالعمل وتحسين المتعمقة
 الوظيفي. الوالء وتحقيق التزاميم

 إلدارة تدريبي برنامج إلى الحاجة إلى االنتباه الضروري من .10
 الالزمة والميارات بالمعرفة تزويدىم أجل من كميتنا الموظفين لجميع الشاممة الجودة
 أساسية كاستراتيجية. ورؤيتو التدريب مفيوم وتغيير اإلبداعي التفكير وتطوير لخمق

 إضافية تكمفة أنيا عمى اعتبارىا من بدال  إلييا ينظر ال الشاممة, الجودة إلدارة وداعمة
 . لمكمية
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 نموذج استمارة االستبانة (2ممحق رقم )          

                                    

  ميسانجامعة    

 كمية االدارة واالقتصاد 

 قسم ادارة االعمال

 اَتاصتبو/    

 الفاضل االستاذ

 : تحياتنا أجمل نيديكم 

 بعنوان لمبحث الموسوم االعمال ادارة البكالوريوس شيادة نيل متطمبات من جزءا االستمارة ىذه تمثل 
 في التدريسي الكادر عمى استطالعية دراسة : (الوالء الوظيفي تحقيق دور ادارة الجودة الشاممة في) 

 األثر ذات الحقيقية الصورة تقديم في مشاركتكم وتعد .ميسان جامعة في واالقتصاد االدارة كمية
 التي اإلجابة باختيار مشكورين تفضمكم نرجو لذا ، المطموب بالمستوى البحث ىذا إخراج في االيجابي
 الضرورة دون العممي البحث ألغراض حصراً  تستخدم اإلجابات ان عمما ، سؤال لكل مناسبة ترونيا

 .  معنا تعاونكم شاكرين.  االسم لذكر

 االشراف                                                   الباحثان         

 مد كرم                                        االستاذ المساعد الدكتور محمد باسم مح

 فائز عبد الحسن الالمي                                           زىراء حافظ عبداهلل
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 ٌم انخحقج بذَساث حذسٌبٍت فً مجال اداسة انجُدة انشامهت؟ :   -6

 

 ال             وعم                         

 

ٌم سبق َان شاسكج اَ أسٍمج فً عمهٍت حطبٍق اوظمت اداسة انجُدة انشامهت؟ :           -7

 ال             وعم 
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 ثاوٍا: انبٍاواث انخاصت بفقشاث االسخباوت

عه انخٍاس انمىاسب انزي )√( بُضع اشاسة  انخمستاالجابت عه احذ انخٍاساث 

 حشَوً مه َجٍت وظشكم.

اتفق  الفقرة ت
 ال اتفق ال اتفق محايد اتفق تماماً 

  تماماً 
 اوال:

 الشاممة الجودة ادارة مؤشرات
 الجودة تحسين - أ

 الخدمة ألداء المستمر التحسين برنامج تطبيق عمى المبحوثة الكمية تعمل  .1
      .بكفاءة التعميمية

 المجتمع يحتاجيا التي الجديدة تخصصات فتح عمى المبحوثو الكمية تعمل  .2
      .باستمرار

      باستمرار العممية البحوث عمميات وتشجيع بتحسين المبحوثة الكمية تقوم  .3

 الدراسية  والمناىج والمعدات االجيزة تحديث المحبوثة الكمية تعمل  .4
      .باستمرار وتطويرىا

      .باستمرار الطمبة لتدريس الالزمة التقنيات توفير عمى الكمية تعمل  .5
 

اتفق  الفقرة
ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق تماما

 تماما
 العميا االدارة دعم - ب

      .ليا تنافسيا كسالحا التعميم جودة الكمية في العميا االدارة تدعم  .6
      .البحث العممياليئية التدريسية في مجال  الكمية لعمادة تدعم  .7

 المناسبة الحوافز تقديم الى المحبوثة الكميةعمادة في  تسعى  .8
 التعميمية الخدمات الجودة لتحسين لمتدريسيين

     

 الكادر بين بالنفس الثقة لزرع المبحوثة الكمية في عمادة تعمل  .9
 التدريسي

     

 جميع في وتدعميا االتصال قنواتتطور عمادة الكمية المبحوثة   .10
 .الكمية في االدارية مستويات

     

      تيتم عمادة الكمية بآراء ممثمي الطمبة في مجمس الكمية  .11
      واحد عمل كفريق المبحوثة الكمية في العاممين جميع يعمل  .12
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 التدريسي الكادر قبل من المقدمة لممقترحات كبيرة اىمية كميتنا تولى  .13
 الشاممة بالجودة ةالمتعمقلدييا 

     

تشارك جميع االقسام ووحدات الكمية في تقديم اآلراء المتعمقة   .14
 بتحسين خدمات التعميمية واالستشارية

     

      تتيح عمادة الكمية المجال واسع لطرح االفكار من ىيئة التدريس  .15
 :ثالثا

 الوظيفي الوالء درجة

التي اعمل ىناك توافق بين قيمي واىدافي الشخصية وقيم واىداف كمية   .16
      فييا

اعتبر مشاكل الكمية المبحوثة وكأنيا جزء من مشاكمي الشخصية واسعى   .17
      إليجاد الحمول ليا

      اشعر باالعتزاز والفخر حينما اتحدث عن كميتي مع االخرين  .18

، حيث لن اشير باالنتماء الييا كما ىوه من الصعب ان التحق بكمية اخرى  .19
      الحال مع كميتي.

 لفقرةا
اتفق 
ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق تمام

 تماما
      اشعر بالتزام اخالقي بضرورة البقاء في كميتي الحالية عدم ترك العمل فييا  .20

اشعر بالواجب والمسؤولية اتجاه كميتي وكل افراد العاممين في الكمية   .21
      المحبوثة

افضل في العمل في  لن اترك كميو المبحوثة حتى لو تحصمت عمى عرض  .22
      كمية اخرى

      اعتقد انو ليس من الجيد من الناحية االخالقية االنتقال الى كمية اخرى  .23
      سأكسب الكثير عند بقائي  في الكمية المبحوثة عمى المدى البعيد.  .24

ان استمراري بالعمل في الكمية المبحوثة مرتبط بحاجتي الى العمل   .25
      الحصول عمى عمل اخر.خصوصا مع صعوبة 

االجر لذي اتقاضاه من جامعتي مناسب ويمبي احتياجاتي المادية ومقارنة   .26
      بكميات االخرى.

      ال افكر ابدا في ترك العمل في الكمية المبحوثة   .27
      المكافآت المادية التي اتمقاىا عند اجادتي لعممي مرضية.  .28
      االضافيتقوم االدارة بمكافاة الجيد   .29
      تدرك االدارة التوازن السميم بين الحياه العممية والحياة الشخصية  .30
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