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   ملخص البحث  
هدفت هذه الدراسة إىل بيان درجة ممارسة الثقافة التنظيمية 
التي  املصادر  عن  الكشف  و  املجمعة،  جامعة  يف  السائدة 
اخلاصة  التنظيمية  الثقافة  تشكيل  يف  اجلامعة  عليها  تعتمد 
أبعاد  بني  العالقة  بيان  إىل  الدراسة  هذه  هدفت  كام  هبا، 
الثقافة التنظيمية وعنارص اجلودة الشاملة، وإىل التعرف عىل 
لتوجهات  الداعمة  وعنارصها  التنظيمية  الثقافة  جوانب 
وكذلك  املجمعة،  جامعة  يف  الشاملة  اجلودة  أبعاد  حتقيق 
إحصائية  ذات داللة  فروق  هناك  كان  إذا  ما  التعرف عىل 
عند مستوى الداللة  a( =0.05( يف درجة ممارسة الثقافة 
التنظيمية، من وجهه نظر العاملني عىل إدارات اجلودة يف 
الرتبة،  الدراسة )اجلنس،  ملتغريات  تعزى  املجمعة  جامعة 

اخلربة(.
الوصفي  املنهج  استخدمنا  األهداف  هذه  ولتحقيق 
املتعلقة  البيانات  جلمع  استبانة  تصميم  تم  كام  املسحي، 
من  الدراسة  جمتمع  تكون  حيث  الدراسة،  بمتغريات 
خالل  املجمعة  جامعة  يف  اجلودة  إدارات  عىل  العاملني 
النتائج  استخرجت  كام  1442هـ(.   - )1441هـ  العام 

.SPSS  باستخدام الربنامج اإلحصائي
الدراسة موافقون  أفراد عينة  أن  الدراسة  نتائج  أوضحت 
التنافسية  امليزة  التنظيمية يف حتقيق  الثقافة  تأثري  عىل درجة 
التوقعات  الشاملة،  اجلودة  اآلتية:  األبعاد  خالل  من 
التنظيمية واألعراف التنظيمية. كذلك بينت نتائج التحليل 
عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإلحصائي 
الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  يف  فأقل   )0،05( مستوى 

حول املحاور الثالثة املعتمدة.

Abstract
This study aimed to demonstrate the degree of 
organizational culture practice prevailing in 
Majmaah University and to reveal the sourc-
es on which Majmaah University de-pends in 
shaping its own organizational culture. It aimed 
also to demonstrate the relationship between the 
dimensions of or-ganizational culture and ele-
ments of overall quality at Majmaah Universi-
ty and to identi-fy the aspects of organizational 
culture and its supporting elements for the at-
titudes of achieving the overall quality dimen-
sions in Majmaah University، as well as to know 
whether there are statistically significant differ-
ences at the level of significance (0.05) or less in 
the degree of practicing organiza-tional culture 
from the view of the employ-ees on the quality 
departments at Majmaah University due to the 
study variables (gen-der، rank، experience).
To achieve these goals، we used the de-scrip-
tive survey method، and the question-naire 
was used as a tool to achieve the study goals. 
The study community consisted of officials at 
the quality departments at Majmaah Univer-
sity during the period (1441 AH - 1442 AH).  
The results demonstrated that study sam-ple’s 
agreement came to an (agree) level on the de-
gree of influence of organizational culture in 
achieving competitive advantage through total 
quality، organizational expec-tations and orga-
nizational norms.  In addi-tion، there were no 
statistically significant differences at the level 
(0،05) and less in the study sample’s responses 
on these three axis.
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١.املقدمة:
تعــد الثقافــة التنظيميــة ظاهــرة خاصــة باإلنســان، وهلــا 
ــات،  ــراد واجلامع ــلوك األف ــىل س ــري ع ــة يف التأث أمهي
ــة،  ــداف املنظم ــق أه ــني لتحقي ــزام العامل ــدى الت وم
حيــث يكتســبها اإلنســان بالتعلــم مــن املجتمــع الــذي 
يعيــش فيــه، وتســهم يف تزويدهــم بالقــدرة عــىل حتقيــق 
ــم  ــذي يمكنه ــدور ال ــم ال ــم، وتعطيه ــال بينه االتص
ــة  ــة املنظم ــإن "ثقاف ــامت، ف ــل املنظ ــه داخ ــام ب القي
ــائدة يف  ــة الس ــكاس للثقاف ــداد وانع ــي إال امت ــا ه م
ــىل  ــا ع ــس تأثريه ــن أن ينعك ــي يمك ــع، والت املجتم
العاملــني يف املنظمــة، وتؤثــر يف عمليــة اختــاذ القرارات 
ــني  ــدى العامل ــلوكية ل ــامط الس ــىل األن ــك ع ، وكذل

ــا". فيه
لــكل منظمــة ثقافــة خاصــة هبــا، وتتطــور مــع الوقــت، 
ــات  ــا وتوقع ــدات وأعراف ــام ومعتق ــك قي ــمل ذل ويش
تنظيميــة، وبــام أن لــكل مؤسســة ثقافــة خاصــة؛ فــإن 
ــم  ــي هتت ــات الت ــم املؤسس ــن أه ــد م ــات تع اجلامع
بالثقافــة التنظيميــة التــي تشــكل اجتاهــات وقيــم 
وأفــكار ومبــادئ وقواعــد العاملــني فيهــا، وإن الوعــي 
بالثقافــة التنظيميــة مــن قبــل املعنيــني هبــا يف اجلامعــات 
أصبــح مــن الــروري إعطــاء صــورة واضحــة 
لتطبيــق التفاعــل اإلداري والرتبــوي داخــل اجلامعــة، 
ومعايــري  ومبــادئ  واجتاهــات  قيــم  عــن  ويعــرب 
ومعتقــدات ســلوكية يامرســها أعضــاء هيئــة التدريــس 
وكافــة العاملــني باجلــودة مــن ناحيــة تشــكل ثقافتهــم 

ــة.  ــل اجلامع ــة داخ التنظيمي
ــم  ــا وزارة التعلي ــعى هل ــي تس ــة الت ــن الرؤي ــا م انطالق
باململكــة نحــو تعليــم راٍق ومتميــز يتوافــق مــع رؤيــة 

ــد  ــي اجلدي ــاح العامل ــل االنفت ــة 2030 ، يف ظ اململك
لبنــاء جمتمــع معــريف منافــس، ليــس فقــط حمليــا وإنــام 
ــني،  ــارات العامل ــاء بمه ــالل االرتق ــن خ ــا، م عاملي
ويتطلــب األمــر الكثــري مــن العمــل والتعــاون لتحــول 
ــة  ــة الروتيني ــة اإلداري ــن الثقاف ــة م ــات اجلامعي املؤسس
إىل االســتفادة مــن أفــكار اجلــودة، وحتويلهــا إىل ثقافــة 
ــد  ــي تعتم ــة، الت ــة التعليمي ــل املؤسس ــة داخ تنظيمي
درجــة نجــاح التحــول إىل الثقافــة اجلديــدة عــىل مــدى 
ــراءات  ــودة، وإج ــة اجل ــر ثقاف ــة يف ن ــاح املؤسس نج
التغيــري بشــكل واضــح وبســيط، إضافــة إىل تبنــي هــذه 
الثقافــة إجيابيــا مــن قبــل مجيــع العاملــني واملســتفيدين. 
األفــكار  مــن  جمموعــة  يف  يتمثــل  التغيــري  وهــذا 
املؤثــرة يف رفــع  واإلجــراءات اجلديــدة والعمليــة 
مســتوى األداء وحتقيــق امليــزة التنافســية؛ ولذلــك 
يعتــرب احلاجــز الثقــايف الــذي تواجهــه اجلامعــات 
ــار  ــل إط ــاملة داخ ــودة الش ــل إدارة اجل ــق مدخ لتطبي
تقــف  التــي  الصعوبــات  مــن  التنظيميــة  الثقافــة 
ــك  ــهولة؛ وذل ــة بس ــة املؤسس ــري ثقاف ــراء تغي وراء إج
ــودة  ــة اجل ــا ثقاف ــاءت هب ــي ج ــدة الت ــم اجلدي ألن القي
ــريات يف  ــتحدث تغ ــدة، س ــم جدي ــي قي ــاملة ه الش
ــة،  ــائدة يف املؤسس ــة الس ــني ويف الثقاف ــلوك العامل س
ــي  ــزات الت ــم املرتك ــن أه ــاملة م ــودة الش ــرب اجل وتعت
تعتمــد عليهــا املؤسســات يف جتويــد أدائهــا، مــن 
ــد  ــة، وتع ــا املؤسس ــل هب ــي تعم ــطة الت ــالل األنش خ
إدارة اجلــودة الشــاملة فلســفة إداريــة وثقافــة تنظيميــة 
ــية  ــزة التنافس ــاء املي ــن بن ــاة م ــلوب حي ــة، وأس حديث
ــل  ــتمراريتها يف ظ ــا واس ــة بقائه ــة، وإمكاني للمؤسس

ــع. ــامل أمج ــىل الع ــر ع ــي تؤث ــريات الت املتغ
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ــر  ــذي ال يقت ــة ال ــة اإلجيابي ــة التنظيمي إن دور الثقاف
ــة،  ــاء املنظم ــني أعض ــس ب ــق التجان ــىل خل ــط ع فق
ــي،  ــل اجلامع ــاركة والعم ــجيع روح املش ــىل تش أو ع
ــي،  ــري اإلبداع ــر والتفك ــجيع األداء املبتك ــىل تش أو ع
التكيــف  لرسعــة  ومتكينهــا  املنظمــة  مســاعدة  أو 
واالســتجابة للمتغــريات؛ ولكــن يتضمــن دور الثقافــة 
التنظيميــة اإلجيابيــة بتوظيــف اجتاهــات العاملــني 
بالشــكل الــذي خيــدم عمليــة التغيــري التنظيمــي، 
الــدواء الــذي  التنظيميــة  الثقافــة  بحيــث تصبــح 
ــري  ــو التغي ــني نح ــات العامل ــل اجتاه ــىل جع ــل ع يعم
التنظيمــي املــراد حتقيقــه إجيابيــة، بالشــكل الــذي يــربز 
الكفــاءات والقــدرات التعاونيــة بــني أعضــاء املنظمــة، 
عــىل اختــالف مســتوياهتم اإلداريــة لتحقيــق األهــداف 

ــه. ــوة من املرج

١.١.مشكلة الدراسة: 
إن وجــود ثقافــة تنظيميــة قويــة وإجيابيــة داخــل املنظمة 
ــو  ــني نح ــات العامل ــه اجتاه ــن توجي ــن اإلدارة م يمك
التغيــري بشــكل إجيــايب، وتطبيــق أطــر اجلــودة الشــاملة 
ــية،  ــزة التنافس ــق املي ــو حتقي ــعيها نح ــالل س ــن خ م
وذلــك مــن خــالل تطويــر مبــادئ الديمقراطيــة، 
وتشــجيع التعــاون والثقــة املتبادلــة بــني العاملــني 
ــة، ودفــع العاملــني  عــىل اختــالف مســتوياهتم اإلداري
ــاركة،  ــاون واملش ــزام والتع ــاد وااللت ــل اجل ــىل العم ع
وإتاحــة الفــرص للتوجيــه الــذايت واإلبــداع، وحتقيــق 
املرونــة بالشــكل الــذي يمكــن املنظمــة مــن التكيــف 
مــع املتغــريات اخلارجيــة بكفــاءة وفعاليــة؛ ممــا يمكــن 
والتحــي  الشــاملة،  اجلــودة  حتقيــق  مــن  املنظمــة 
بثقافتهــا. يف ضــوء اســتقراء مــا ســبق يتضــح أن 
التنافســية بــني اجلامعــات أمــر ال يمكــن غــض الطرف 
ــات  ــود التصنيف ــه يف وج ــة ب ــن املطالب ــد م ــه، الب عن
ــا، يف  ــا وتفرده ــوق فيه ــات تتف ــق متطلب ــة لتحق العاملي
ــم اجلامعــي،  ــات املنافســة يف جمــال التعلي ظــل التحدي

ــا. ــاالت والتكنولوجي ــورة االتص ــل ث مث
ــؤال  ــن يف الس ــة تكم ــكلة الدراس ــإن مش ــبق ف ــا س مم

ــايل :  ــي الت الرئي
امليــزة  حتقيــق  يف  التنظيميــة  الثقافــة  تأثــري  ماهــو 

الشــاملة؟ اجلــودة  خــالل  مــن  التنافســية 
ومن هذا السؤال تتفرع عدة أسئلة:

ــائدة يف . 2 ــة الس ــة التنظيمي ــة الثقاف ــة ممارس ــا درج م
ــة؟ ــة املجمع جامع

ــة . 3 ــة التنظيمي ــاد الثقاف ــني أبع ــة ب ــي العالق ــا ه م
وعنــارص اجلــودة الشــاملة يف جامعــة املجمعــة؟

ــد . 4 ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــاك ف ــل هن ه
مســتوى الداللــة (a= 0.05) يف درجــة ممارســة 
الثقافــة التنظيميــة مــن وجهــه نظــر العاملــني 
ــزى  ــة تع ــة املجمع ــودة يف جامع ــىل إدارات اجل ع
ملتغــريات الدراســة )اجلنــس، الرتبــة ، اخلــربة(؟

١.٢. أهداف الدراسة:
َتسعى َهذه الِدراسة إىل حَتقيق األَهداف اآلتية:

بيــان درجــة ممارســة الثقافــة التنظيميــة الســائدة يف . 1
جامعــة املجمعــة.

التنظيميــة . 2 الثقافــة  أبعــاد  بــني  العالقــة  بيــان 
املجمعــة. جامعــة  يف  الشــاملة  اجلــودة  وعنــارص 

التعــرف عــىل مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات داللــة . 3
إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة (a= 0.05)يف 
ــه  ــن وجه ــة، م ــة التنظيمي ــة الثقاف ــة ممارس درج
ــة  ــودة يف جامع ــىل إدارات اجل ــني ع ــر العامل نظ
ــس،  ــة )اجلن ــريات الدراس ــزى ملتغ ــة، تع املجمع

ــربة(.  ــة، اخل ــة الوظيفي املرتب

١.٣.أمهية الدراسة: 
إن ملوضــوع الثقافــة التنظيميــة أمهيــة كبــرية لــدى 
العديــد مــن الباحثــني واملهتمــني يف اإلدارة؛ ملــا لــه مــن 
ــزة  ــىل املي ــا ع ــامت وقدرهت ــاح املنظ ــوي يف نج دور حي
التنافســية؛ ومــن هنــا تــأيت أمهيــة هــذه الدراســة بدرجة 
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تأثــري الثقافــة التنظيميــة يف حتقيــق امليــزة التنافســية مــن 
ــة  وجهــه نظــر إدارات اجلــودة دراســة مســحية وصفي
ــودة  ــني أداء إدارات اجل ــودة؛ لتحس ــؤويل اجل ــىل مس ع
يف جامعــة املجمعــة، والتأكيــد عــىل أمهيتهــا يف حتقيــق 
ــة  ــة العلمي ــة الدراس ــدد أمهي ــية، وتتح ــزة التنافس املي

ــة يف اآليت: والعملي

أ- األمهية العلمية:
ــاع 	  ــة قط ــن أمهي ــه م ــث أمهيت ــذا البح ــتمد ه يس

ــل  ــا متث ــرا ألهن ــة" نظ ــة املجمع ــق "جامع التطبي
ــزة  ــق املي ــعى لتحقي ــي تس ــات الت ــدى اجلامع إح

ــرى. ــات األخ ــع اجلامع ــية م التنافس
ــة 	  ــاد الثقاف ــة أبع ــكايف لدراس ــامم ال ــه االهت توجي

التنظيميــة وأثرهــا عــىل متطلبــات اجلــودة الشــاملة 
يف جامعــة املجمعــة؛ ومــن هنــا فــإن هذه الدراســة 
تعتــرب حماولــة مكملــة للمحــاوالت األخــرى 
املبذولــة مــن أجــل حتســني عمليــة تطبيــق اجلــودة 

ــة. ــة املجمع ــاملة يف جامع الش
قــد تســاهم هــذه الدراســة يف تطويــر أبعــاد 	 

ــودة  ــإدارات اجل ــال ب ــة، واالنتق ــة التنظيمي الثقاف
مــن الطــرق التقليديــة إىل الطــرق احلديثــة يف 

اجلــودة. عنــارص  باســتخدام  اإلدارة، 
ــال 	  ــة يف جم ــوة بحثي ــة فج ــذه الدراس ــد ه ــد تس ق

االســتفادة مــن أبعــاد الثقافــة التنظيميــة، وعنــارص 
اجلــودة الشــاملة.

ب- األمهية العملية:
ــة 	  ــة الثقاف تلقــي هــذه الدراســة الضــوء عــىل أمهي

التنظيميــة، حيــث يمكــن أن تفيــد القائمــني عــىل 
ــًا،  إدارات اجلــودة يف تقويــم وتنميــة أنفســهم ذاتي
ــا،  ــاء عليه ــوة للبن ــاط الق ــىل نق ــد ع ــع الي ووض
ــد  ــا ق ــينها؛ مم ــا وحتس ــف لتالفيه ــاط الضع ونق
املجمعــة  جامعــة  وتطويــر  حتســني  يف  يســهم 

ــية. ــزة التنافس ــق املي لتحقي

ــن 	  ــري م ــه الكث ــة يف توجي ــذه الدراس ــد ه ــد تفي ق
االهتــامم -مــن الناحيتــني األكاديميــة والتطبيقيــة- 
ــة  ــة التنظيمي ــاد الثقاف ــني أبع ــة ب ــة العالق لدراس
ــة  ــاملة يف جامع ــودة الش ــق اجل ــات تطبي ومتطلب

ــة. املجمع
قــد تفيــد هــذه الدراســة يف حتســني مســتوى 	 

ــق أن  ــن منطل ــك م ــة، وذل ــة التعليمي أداء اخلدم
ــي  ــاليب الت ــد األس ــل أح ــة متث ــة التنظيمي الثقاف
ــة  ــودة يف جامع ــني اجل ــتخدامها يف حتس ــن اس يمك

ــة. املجمع

١.٤.ُفروض الِدراَسة:
 الَفرضيِة األويل:  

توجــد عالقــة بــني أبعــاد الثقافــة التنظيميــة )التوقعات 
ــودة  ــارص اجل ــة( وعن ــراف التنظيمي ــة، األع التنظيمي

الشــاملة يف جامعــة املجمعــة.

الَفرضيِة الثانية  : 
ــد مســتوى  ــة عن ــة إحصائي ال توجــد فــروق ذات دالل
الداللــة  a =0.05 يف درجــة ممارســة الثقافــة التنظيميــة 
)التوقعــات التنظيميــة، األعــراف التنظيميــة( مــن 
وجهــة نظــر العاملــني عــىل إدارات اجلــودة يف جامعــة 
ــة  املجمعــة تعــزى ملتغــريات الدراســة )اجلنــس، املرتب

ــربة(. ــة، اخل الوظيفي

١.٥. الدراسات السابقة:
دراســة )باصــور عقيلــة عــي عبــداهلل ،٢0١9( بعنوان: 
"التأثــريات املحتملــة لبعــض أبعــاد الثقافــة التنظيميــة 
ــة الآراء  ــة ميداني ــة، دراس ــة التنظيمي ــلوك املواطن يف س
عينــة مــن أســاتذة كليــة العلــوم االقتصاديــة بجامعــة 
ــتوى  ــد مس ــة إىل حتدي ــذه الدراس ــدف ه ــة " هت املدي
الثقافــة التنظيميــة الســائدة يف كليــة العلــوم االقتصادية 
بجامعــة املديــة، واختبــار تأثريهــا عــىل ســلوك املواطنة 
التأثــريات املحتملــة لبعــض  التنظيميــة ، وحتديــد 
ــوم  ــة العل ــائدة يف كلي ــة الس ــة التنظيمي ــارص الثقاف عن
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ــار  ــدى انتش ــد م ــة، وحتدي ــة املدي ــة بجامع االقتصادي
يف  األســاتذة  بــني  التنظيميــة  املواطنــة  ســلوكيات 
الكليــة، ولتحقيــق هــذا اهلــدف قــام الباحــث بإعــداد 
ــة ،  ــن العين ــات م ــع البيان ــل جتمي ــن أج ــتامرة؛ م اس
ــت إىل  ــة، توصل ــتاذا يف الكلي ــت )52( أس ــي بلغ الت
ــىل  ــات ع ــؤولني يف الكلي ــرص املس ــا : ح ــج أمهه نتائ
ترقيــة وتنميــة أبعــاد ســلوك املواطنــة التنظيميــة لــدى 
ــامت  ــة امله ــن تأدي ــم م ــالل متكينه ــن خ ــاتذة، م األس
ــتقاللية،  ــن االس ــد م ــم مزي ــرب منحه ــم ع ــة هل املوكل
ــة عــىل حتســني مســتويات  ممــا ينعكــس بصــورة إجيابي
ــة  ــن بيئ ــة م ــة اجلامعي ــادف للبيئ ــري اهل ــم، والتغي أدائه
تســيري إىل بيئــة إبــداع، والســعي احلثيــث للتقليــل 
ــق  ــم تدف ــل قي ــداع، وتفعي ــة لإلب ــمية القاتل ــن الرس م

ــة. ــة تام ــات بحري املعلوم

أبــو  صالــح  ســامي  الشــوبكي،  )مــازن  دراســة 
نــارص، ٢0١7( بعنــوان: "دور ممارســة إســرتاتيجيات 
األفضليــة يف التعليــم لتحقيــق ميــزة تنافســية مســتدامة 
ملؤسســات التعليــم العــايل، كليــة اهلندســة وتكنولوجيا 
اســتندت  بغــزة"  األزهــر  بجامعــة  املعلومــات 
ــز  ــرتاتيجيات التمي ــر إس ــة أن تطوي ــة إىل فرضي الدراس
ــق  ــايس لتحقي ــام وأس ــم رشط ه ــا يف التعلي وتنفيذه
ميــزة تنافســية مســتدامة يف مؤسســات التعليــم العــايل، 
ــة  ــىل دور ممارس ــرة ع ــاء نظ ــة إىل إلق ــدف الدراس هت
إســرتاتيجيات التميــز لتحقيــق ميــزة تنافســية مســتدامة 
ملؤسســات التعليــم العــايل بجامعــة األزهــر بغــزة 
نموذجــا ، توصلــت الدراســة لنتائــج مــن أمههــا: 
ــرتاتيجيات  ــة إس ــتوى ممارس ــني مس ــاط ب ــود ارتب وج
ــم  ــات التعلي ــق مؤسس ــني حتقي ــم، وب ــز يف التعلي التمي
للميــزة التنافســية املســتدامة وجــود اتســاق يف جهــود 
ــة  ــتويات الثالث ــع املس ــودة جلمي ــني اجل ــر وحتس التطوي
ــز  ــاهم يف متي ــا يس ــة( مم ــف، واجلامع ــب، املوظ )الطال
ــية  ــا تنافس ــق مزاي ــن حتقي ــة م ــت الكلي ــة، متكن الكلي

مــن خــالل تقديــم خدمــات ممتــازة دون اإلرضار 
ــه  ــة رضورة توجي ــات الدراس ــن توصي ــاءة، م بالكف
ــى  ــز، وحت ــج التمي ــني يف برام ــاركة املوظف ــم مش ودع
يكونــوا كذلــك جيــب املشــاركة ضمــن معايــري إلزاميــة 
حمــددة، ورضورة زيــادة اجلهــود لتنفيــذ برامــج التميــز، 
وختصيــص الوقــت الــكايف، ومكافــأة اجلهــود املتميزة.  

دور   ": بعنــوان   )٢0١6 بركــة،  )مشــنان  دراســة 
الثقافــة التنظيميــة يف تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة 
ــة جامعــة  ــم العــايل -دراســة حال يف مؤسســات التعلي
احلــاج خلــر – باتنــة" هتــدف هــذه الدراســة إىل 
ــإدارة  ــم واألفــكار املرتبطــة ب عــرض ومناقشــة املفاهي
اجلــودة الشــاملة يف التعليــم العــايل، والثقافــة التنظيمية 
ــول   ــة الوص ــا، حماول ــه يف تطبيقه ــذي تلعب ــدور ال وال
ــىل  ــرار ع ــذي الق ــاعد متخ ــات تس ــج واقرتاح إىل نتائ
الــروع يف عمليــة التغيــري الثقــايف لتبنــي فلســفة 
إدارة اجلــودة الشــاملة، وجتــاوز خمتلــف معوقــات 
ــاط  ــة ارتب ــاك عالقـ ــت هن ــة إذا كان ــا، ومعرف تطبيقه
ــدى  ــة وم ــيم التنظيمي ــة القـ ــة ممارس ــني درج ــة ب قوي
تطبيــق معايــري إدارة اجلــودة الشــاملة يف اجلامعــة، 
ــاملة  ــودة الش ــري إدارة اجل ــق معاي ــدى تطبي ــة م معرف
املناهــج  الطالــب،  األســتاذ،  اإلدارة،  يف  املتمثلــة 
التدريســية، اإلمكانيــات املاديــة ،اســتهدفت الدراســة 
ــة  ــىل دراس ــوء ع ــليط الض ــي تس ــب التطبيق يف اجلان
الــدور الــذي تلعبــه الثقافــة التنظيميــة يف تطبيــق إدارة 
اجلــودة الشــاملة، مــن خــالل دراســة ميدانيــة بجامعــة 
ــة  ــم للثقاف ــأداة التقيي ــتعانة ب ــت االس ــث مت ــة، حي باتن
التنظيميــة للباحثــني كويــن وكامــريون، ووجهــت 
األداة لألســاتذة اإلداريــني باعتبارهــم مســؤولني عــن 
التنظيــم يف اجلامعــة، كــام تــم اســتخدام أداة االســتامرة 
ملعاجلــة إشــكالية الدراســة مــن كل نواحيهــا، حيــث تم 
ــة  ــم التنظيمي ــة القي ــة ممارس ــة درج ــا دراس ــن خالهل م
ــرق  ــاملة، والتط ــودة الش ــق إدارة اجل ــامهة يف تطبي املس
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إىل معرفــة مــدى موافقــة املســؤولني اإلداريــني لتطبيــق 
معايــري إدارة اجلــودة الشــاملة،  ومــن أهــم نتائــج 
الدراســة  ســيطرة اإلجــراءات الروتينيــة العميقــة 
يف العمــل واإلدارة معــا. مــن توصيــات الدراســة: 
ــم  ــة لتالئ ــة التنظيمي ــات الثقاف ــر مكون رضورة تطوي
ــة  ــري إدارة اجلــودة الشــاملة، هتيئ ــري ومعاي أدوات التغي
ــة  ــة التنظيمي ــري يف الثقاف ــل التغي ــي لتقب ــاخ الداخ املن
ــراد،  ــلوكيات األف ــه س ــك بتوجي ــه، وذل ــط ل والتخطي
ــؤدي  ــا ي ــري؛ مم ــة التغي ــم بأمهي ــعور لدهي ــق الش وخل
ــري  ــع التغي ــق م ــدة تتواف ــم جدي ــاد قي ــق وإجي إىل خل

ــوب. املطل

بعنــوان   )٢0١٥ عــارف،  فــرح  )كاظــم  دراســة 
ــة  ــاملة  يف جامع ــودة الش ــق إدارة اجل ــات تطبي :"معوق
ــن  ــة م ــه آل راء عين ــة حتليل ــة، دراس ــليامنية التقني الس
أعضــاء اهليئــة التدريســية، هدفــت الدراســة إىل حتديــد 
ــة  ــات جامع ــه كلي ــي تواج ــاكل الت ــات واملش املعوق
الســليامنية ومعاهدهــا يف تطبيــق اجلــودة الشــاملة، 
مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس، تــم تصميــم 
اســتبيان، وتــم توزيعــه عــىل عينــة عشــوائية، توصلــت 
الدراســة إىل نتائــج أمههــا: وجــود معوقــات ومشــاكل 
تواجــه كليــات الســليامنية التقنيــة ومعاهدهــا يف تطبيــق 
إدارة اجلــودة الشــاملة )ضعــف الدعــم املــايل، ضعــف 
ــة وإدارات اجلامعــة(،  العالقــات بــني األقســام العلمي
كــام أوىص الباحــث يف دراســته بــرورة االهتــامم 
باحلوافــز اإلجيابيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس، ورضورة 
إلدارات  خاصــة  مســتمرة،  تطويــر  دورات  إقامــة 
اجلــودة، وختصيــص مبالــغ ماليــة كافيــة لتطبيــق إدارة 

ــة. ــاملة يف اجلامع ــودة الش اجل

بعنــوان:   )٢0١٤ عــام،  حممــد  )فوزيــة  دراســة 
ــوء  ــر يف ض ــي بم ــم اجلامع ــة التعلي ــر سياس "تطوي
متطلبــات حتقيــق القــدرة التنافســية" هتــدف الدراســة 
ــر يف  ــي بم ــم اجلامع ــة التعلي ــع سياس ــق واق إىل حتقي

ــات  ــية للجامع ــدرة التنافس ــق الق ــب حتقي ــوء متطل ض
،اعتمــدت هــذه الدراســة عــىل املنهــج الوصفــي 
التحليــي؛ هبــدف معرفــة القــدرة التنافســية ومتطلباهتــا 
ــك  ــوء تل ــره يف ض ــي وتطوي ــم اجلامع ــة التعلي وسياس
مــن  نتائــج،  إىل  الدراســة  وتوصلــت  املتطلبــات، 
ــية  ــزة التنافس ــدرة واملي ــق الق ــق إىل حتقي ــا : الطري أمهه
للجامعــات، واملنافســة يف التعليــم العــايل؛ هــو االبتكار 
ــز مــن اجلامعــات املنافســة يف  والتنــوع ، يتطلــب التمي
ــودة،  ــم اجل ــط اإلدارة، ونظ ــل نم ــة مث ــاالت حيوي جم
وحتقيــق القــدرة التنافســية للجامعــات يرتبــط بتوفــري 
جمموعــة مــن املــوارد البريــة واملهــارات التكنولوجية. 
ــي  ــز خلرجي ــداد املتمي ــة اإلع ــات الدراس ــن توصي م
ــا  ــة م ــارات واملعرف ــك امله ــث يمتل ــات، بحي اجلامع
تؤهلــه للعمــل، والتأكــد أن اخلطــة اإلســرتاتيجية 
للجامعــات عــىل مســتوى القــدرة التنافســية ال تقتــر 
فقــط عــىل وظيفــة واحــدة مــن وظائــف اجلامعــة، بــل 
ــث  ــم - البح ــا )التعلي ــع وظائفه ــمل مجي ــد أن تش الب

ــع(. ــة املجتم ــي - خدم العلم

١.6. التعليق عىل الدراسات السابقة:
ــات  ــات والدراس ــىل األدبي ــا ع ــالل اطالعن ــن خ م
ــري  ــة تأث ــول درج ــا ح ــي دار موضوعه ــابقة، والت الس
الثقافــة التنظيميــة يف حتقيــق امليــزة التنافســية مــن 
ــا أو  ــة منه ــواء العربي ــودة، س ــر إدارات اجل ــة نظ وجه
األجنبيــة؛ وجدنــا أن هنــاك بعــض أوجــه التشــابه بــني 
الدراســة احلاليــة وبــني هــذه الدراســات، كــام رصدنــا 

ــام. ــالف بينه ــه االخت ــض أوج ــا بع أيًض

احلاليــة  الدراســة  بــن  الشــبه  أوجــه   .١.6.١
الســابقة: والدراســات 

اتفقــت الدراســة احلاليــة مــع معظــم الدراســات 
ــة  ــو دور الثقاف ــوع- وه ــث املوض ــن حي ــابقة- م الس
التعليــم اجلامعــي، مثــل  التنظيميــة يف مؤسســات 
ــاد  ــت أبع ــي تناول ــة، 2019( الت ــة )باصورعقيل دراس
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التعليــم اجلامعــي، ودراســة  التنظيميــة يف  الثقافــة 
)الشــوبكي، أبــو نــارص، 2017(، التــي تناولــت كيفية 
حتقيــق امليــزة التنافســية املســتدامة ملؤسســات التعليــم 
التــي تناولــت  العــايل، ودراســة )عــالم، 2014( 
ــام  ــة، ك ــية يف اجلامع ــدرة التنافس ــق الق ــات حتقي متطلب
ــان  ــة، 2016( يف بي ــنان برك ــة )مش ــع دراس ــت م اتفق
دور الثقافــة التنظيميــة يف حتقيــق إدارة اجلــودة الشــاملة 

ــي.  ــم اجلامع ــية للتعلي ــزة التنافس املي
الســابقة  الدراســات  أغلــب  اســتخدمت  كذلــك 
الــذي  املنهــج  نفــس  وهــو  الوصفــي،  املنهــج 
ــة،  ــة )عقيل ــل دراس ــة، مث ــة احلالي ــتخدمه الدراس تس
ــارص، 2017(،  ــو ن ــوبكي، أب ــة )الش 2019(، ودراس
ــة  ــة، 2016(، ودراس ــنان برك ــة )مش ودراســـــــــ
ــات  ــة بمعلوم ــزود الباحث ــث ي ــالم، 2014(، حي )ع
ــة،  ــرة املدروس ــن للظاه ــع الراه ــن الوض ــه ع حقيقي
والدراســات الوصفيــة ال تقــف عنــد جمــرد مجــع 
ــذه  ــف ه ــه إىل تصنيـ ــل تتج ــائق، ب ــانات واحلقـ البيـ

ــريها. ــلها وتفس ــات وحتليـ ــك البيان ــق وتل احلقائ

احلاليــة  الدراســة  بــن  ١.6.٢. أوجــه االختــاف 
الســابقة: والدراســات 

ــابقة يف  ــات الس ــن الدراس ــة ع ــذه الدراس ــت ه اختلف
تناوهلــا املتغــريات اآلتيــة: الثقافــة التنظيميــة، وعالقتها 
بامليــزة التنافســية التــي تقــوم بتحقيقهــا إدارات اجلــودة 
الســابقة  الدراســات  عكــس  املجمعــة،  بجامعــة 
ــة  ــو الثقاف ــط وه ــًدا فق ــرًيا واح ــت متغ ــي تناول الت
ــة  ــالم، 2014(، ودراس ــة )ع ــل: دراس ــة، مث التنظيمي
)باصــور عقيلــة، 2019(، وبــول العالقــة بــني الثقافــة 
ــة  ــل: دراســــــــــ ــودة، مث ــق اجل ــة وحتقي التنظيمي

ــة، 2016(. ــنان برك )مش

٢.اإلطار النظري:
٢.١.الثقافة التنظيمية:

٢.١.١.مفهوم الثقافة التنظيمية:
ــكل  ــح ل ــات فأصب ــة الثامنيني ــا يف بداي ــر مفهومه ظه
ــي تشــتمل  منظمــة أو مؤسســة ثقافتهــا اخلاصــة، والت
ــة إىل  ــا، باإلضاف ــة هل ــب امللموس ــف اجلوان ــىل خمتل ع
االفرتاضــات التــي يكوهنــا األفــراد حــول املنظمــة التي 
ــا، ويف  ــة هب ــة اخلاص ــة اخلارجي ــا، والبيئ ــون إليه ينتم
ــة  ــة التنظيمي ــتخدمت الثقاف ــا اس ــم األنثروبولوجي عل
قبــل مــا يقــارب مائــة عــام، وهــي يف تغــري وديناميكيــة 
ــف. ــددة التعاري ــا متع ــذي جعله ــر ال ــتمرة؛ األم مس
مل يتوصــل علــامء التنظيــم إىل تعريــف حمــدد هلــا، وإنــام 
ــا  ــب عليه ــي يغل ــف الت ــن التعاري ــرًيا م ــوروا كث ط
التداخــل، وإن كان بعضهــا يكمــل بعضــا، وقــد 
اســتخدم كمظلــة تــؤوي الكثري مــن املفاهيم اإلنســانية 
مثــل: القيــم، والنــامذج االجتامعيــة، والقيــم األخالقية 
)هيجــان، 1996: 11(. وتأثرياهتــا  والتكنولوجيــة 
إال أن القريــويت )2000: 286( يراهــا تتمثــل يف:" 
ــة  ــد، واملامرس ــز واملعتق ــى والرم ــل املعن ــة متث منظوم
التــي تطــورت مــع الزمــان، وأصبحــت ســمة للتنظيــم 

ــراد. ــن األف ــع م ــلوك املتوق ــب الس والرتتي
ــا  ــىل أهّن ــا ع ــم تعاريفه ــامل معظ ــن إك ــه يمك ــرى أن ن
ــاليب  ــد، وأس ــادات والتقالي ــكار والع ــه األف منظوم
التفكــري التــي جتمــع أفــراد املنظمــة مــع بعضهــم 
تؤثــر يف  أن  مــن شــأهنا  والتــي  ويشــرتكون هبــا، 
ســلوكياهتم، وتتحكــم يف خرباهتــم، التــي بدورهــا 
تؤثــر عــىل إنتاجيــه املنظمــة وكفاءهتــا، وتشــتمل عــىل 
طــرق تنظيــم عمــل املوظفــني، وطبيعــة قيادهتــم، 

ونظــم مكافآهتــم وتقييمهــم.

٢.١.٢. أمهية الثقافة التنظيمية: 
ــه،  ــف أعامل ــا خمتل ــرد فيه ــز الف ــي ينج ــة الت ــي البيئ ه
ــه، إاّل  ــاهدته أو ملس ــن مش ــوي ال يمك ــر معن ــي أم وه
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ــا،  ــر فيه ــة وتؤث ــكان يف املنظم ــد يف كل م ــا تتواج أهّن
ــالل اآليت: ــن خ ــامت م ــا يف املنظ ــن أمهيته وتكم

ــه،  ــف أعامل ــا خمتل ــرد فيه ــز الف ــي ينج ــة الت ــي البيئ ه
ــه، إاّل  ــاهدته أو ملس ــن مش ــوي ال يمك ــر معن ــي أم وه

ــا. ــر فيه ــة وتؤث ــكان يف املنظم ــد يف كل م ــا تتواج أهّن
وتكمن أمهيتها يف املنظامت من خالل اآليت:

دليــل لــإلدارة والعاملــني هبــا، حيــث تشــكل هلــم . 1
ــا  ــب اتباعه ــي جي ــات الت ــلوك والعالق ــامذج الس ن

واالسرتشــاد هبــا خــالل العمــل.
ــدة، . 2 ــة الواح ــراد املنظم ــه أف ــري يوج ــار فك إط

وينظــم أعامهلــم وعالقاهتــم وإنجازاهتــم.
ــرد . 3 ــه الف ــا يواج ــراد، فعندم ــلوك األف ــؤ بس التنب

ــا  ــيترف وفًق ــه س ــكلة؛ فإن ــا أو مش ــا معين موقف
لثقافتــه، فبــدون معرفتــه بالثقافــة التــي ينتمــي هلــا 

ــه. ــيقوم ب ــذي س ــلوكه ال ــؤ بس ــب التنب يصع
ــدر . 4 ــة، ومص ــزة للمنظم ــح املمي ــن املالم ــرب م تعت

ــت  ــة إذا كان ــا، وخاص ــراد هب ــزاز لألف ــر واعت فخ
تؤكــد قيــام معينــة مثــل: االبتــكار، والتميــز، 

ــادة. والري
ــاعًدا . 5 ــإلدارة ومس ــًدا ل ــاًل ومؤي ــًرا فاع ــد عن تع

ــون  ــا، وتك ــا وطموحاهت ــق أهدافه ــىل حتقي ــا ع هل
ــة،  ــراد باملنظم ــة األف ــا غالبي ــا يتقبله ــة عندم قوي
وقواعدهــا  وأحكامهــا  قيمهــا  ويرتضــون 
وينعكــس كل ذلــك يف ســلوكياهتم وعالقاهتــم.

تؤثــر تأثــرًيا مبــارًشا عــىل ترفــات األفــراد، . 6
وأنظمتهــا  املنظمــة  مبــادئ  حتــدد  فهــي 
املقبولــة واملرفوضــة -  األساسية:)الســلوكيات 
القوانــني التــي حتكــم الترفــات - اجتاهــات 
مــع  تفاعلهــم  وكيفيــة  واهتامماهتــم-  القــادة 
معايــري  حتكمهــا  ال  التــي  املتغــرية  املواقــف 
ــام  ــة- نظ ــاالت املتبع ــكال االتص ــة - أش واضح
املكافــآت(، كــام أن هلــا تأثــريا عــىل إســرتاتيجيات 

وتنفيذهــا.  التنظيــم 

ــة املنظمــة . 7 ــر عــىل قابلي ــا يؤث ــًرا جذريًّ تعتــرب عن
التطــورات  مواكبــة  عــىل  وقدرهتــا  للتغيــري، 
ــة  ــم املنظم ــت قي ــام كان ــا، فكل ــن حوهل ــة م اجلاري
مرنــة ومتطلعــة لألفضــل؛ كانــت أقــدر عــىل 
ــي،  ــه) النعم ــادة من ــىل اإلف ــرص ع ــري وأح التغي
58؛  2000،ص  الرخيمــي،  29؛  1999،ص 

.)253 2004،ص  والســواط،  الطجــم 

٢.١.٣. جماالت الثقافة التنظيمية :
املفاهيــم،  مــن  جمموعــه  هــي  التنظيميــة  الثقافــة 
واملصطلحــات املرتبطــة باألفــكار الســائدة يف املجتمــع 
اإلداري، ويعتمــد تطبيقهــا عــىل دور التنظيــم كوظيفــة 
مــن  قطــاٍع  أي  يف  الرئيســة  اإلدارة  وظائــف  ِمــن 

ــل. ــات العم قطاع
وهناك جماالت تغطيها من أمهها:

بــني . 1 واملســاواة  العدالــة  التنظيميــة:  القيــم 
. ملــني لعا ا

ــا . 2 ــزم هب ــادئ يلت ــة مب ــة: مجل ــراف التنظيمي األع
ــا  ــة أساس ــامد األقدمي ــة، كاعت ــون يف املنظم العامل

ــا. ــب علي ــىل مناص ــول ع للحص
التوقعــات التنظيميــة: الــذي يتوقــع أن حيقــق . 3

أن  فيــه  العاملــون  يتوقعــه  لــذي  و  التنظيــم، 
يتحقــق.

ــرتاض . 4 ــية: كاف ــات األساس ــدات واالفرتاض املعتق
ــة قصــوى. خدمــه الزبــون ذات أمهي

الفلســفة: هلــا عــدة جمــاالت يمكــن ذكــر بعــض . 5
منهــا: 

- ما يتعلق باألفراد.
- ما يتعلق بالقيم كالقيم الدينية، واالقتصادية.

ــا مــا تكــون خمتزنــه يف  - مــا يتعلــق باملســلامت، وغالًب
الالشــعور، وربــام هــذه املســلامت هــي جوهــر الثقافة، 
والعنــر األكثــر تأثــرًيا فيهــا )البطــاح، 2006، 51-

       .)52
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نفســها  هــي  املجــاالت  هــذه  أن  املالحــظ  ومــن 
ــة  ــا، فالثقاف ــة أو عنارصه ــة التنظيمي ــات الثقاف متضمن
يف النهايــة ليســت إال جمموعــة مــن القيــم، واألعــراف، 
والتوقعــات التــي يشــرتك فيهــا معظــم العاملــني، 

ــة ــلوكياهتم التنظيمي ــوغ س وتص

٢.٢. امليزة التنافسية:
٢.٢.١. مفهوم امليزة التنافسية :

نظــًرا لألمهيــة التــي يكتسبهـــا هــذا املفهــوم ســنتطرق 
لعدة تعـــاريف لتوضيح هذا املفهـــوم من عدة زوايـــا:
فتعــرف بأهنــا: "جمــال تتمتــع فيــه املنظمــة بقــدرة أعــىل 
ــة، أو  ــرص اخلارجي ــتغالل الف ــيها، يف اس ــن منافس م
احلــد مــن أثــر التهديــدات، وتنبــع مــن قــدرة املنظمــة 
عــىل اســتغالل مواردهــا املاديــة أو البريــة، فقــد 
عــىل  القــدرة  أو  التكنولوجيــا  أو  باجلــودة  تتعلــق 
ــكار  ــويقية، واالبت ــاءة التس ــة أو الكف ــض التكلف خف
والتطويــر أو وفــرة املــوارد املاليــة، أو متيــز الفكــر 
اإلداري، أو امتــالك مــوارد بريــة مؤهلة)املــريس 

.)20  ،2002 وآخــرون، 
ــطب  ــة يش ــوق للمنظم ــر تف ــا: " عن ــرف بأهن وتع
معينــة  إلســرتاتيجية  اتباعهـــا  حـــاله  يف  حتقيقــه 

  .)25  ،2009 للتنـــافس")الوليد، 
وهبــذا يمكــن القــول: إن امليــزة التنافســية هــي توصــل 
املؤسســة إىل اكتشــاف طــرق جديــدة أكثــر فعاليــة مــن 
ــون  ــث يك ــني، حي ــل املنافس ــن قب ــتعملة م ــك املس تل
بمقدورهــا جتســيد هــذا االكتشــاف ميدانًيــا، وبمعنــى 
بمفهومــه  إبــداع  عمليــة  إحــداث  بمجــرد  آخــر 

ــع. الواس
خصائص امليزة التنافسية: 

ــص،  ــن اخلصائ ــه م ــية بمجموع ــزة التنافس ــع املي تتمت
ــا: منه

تكون مركزة يف نطاق جغرايف حمدود.. 1
يتــم بناؤهــا عــىل املــدى الطويــل باعتبارهــا ختتص . 2

ــتقبلية. بالفرص املس
ــة . 3 ــني الرك ــن ب ــات والتباي ــىل االختالف ــى ع تبن

)يوســف،  التشــابه  عــىل  وليــس  ومنافســيها، 
.)180  ،2004

وحتــى تكــون ذات فاعليــة يتــم االســتناد إىل الــروط 
: تية آل ا

عــىل . 1 والتفــوق  األســبقية  تعطــي  حاســمة: 
. فســني ملنا ا

االستمرارية: يمكن أن تستمر خالل الزمن.. 2
إمكانيــة الدفــاع عنهــا، وصعوبــة حماكاهتــا أو . 3

G.GARIBAL-) نيإلغائهــا مــن قبــل. املنافســ
.(DI،1994، 95-96

لكــي تضمــن هــذه الــروط فعاليتهــا جيــب أن تكــون 
جمتمعــة؛ ألن كل رشط مرهــون باآلخــر، فاحلســم 
بــرط  مقــرتن  واألخــري  باالســتمرارية،  مقــرتن 

ــا. ــاع عنه ــة الدف إمكاني
وتنقسم إىل مميزات ، من أمهها:

جــوده اخلدمــات: متكــن املؤسســات مــن تقديــم . 1
ــن  ــدة م ــزة وفري ــات متمي ــات ذات مواصف خدم
طرازهــا، تلقــى رضــا املســتخدم؛ لذلــك يصبــح 
ــطة  ــوق، بواس ــول التف ــل أص ــي وحتلي ــا وع عليه
أنشــطة حلقــة القيمــة، واســتغالل الكفــاءات 
العاليــة،  التكنولوجيــة  والتقنيــات  واملهــارات 
وانتهــاج طــرق توســع فعالــة، وسياســات ســعريه 
ــوقية. ــة الس ــادة احلص ــن زي ــا م ــه متكنه وتروجيي

اختصــار الوقــت: حتقيــق ميــزه عــىل أســاس . 2
الطــالب  لصالــح  الزمــن  عنــر  ختفيــض 

واألســاتذة.
عــن  املنظمــة  متيــز  يف  تتمثــل  مميزاهتــا  أن  ونــرى 
ــىل  ــازة ع ــا احلي ــون بمقدوره ــا يك ــيها، عندم منافس
خصائــص فريــدة جتعلهــا تتميــز عــن اجلامعــات 

املنافســة.
 وحتــى يتــم شــطب احليــازة عــىل ميــزه التميــز يســتند 
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إىل عوامــل التفــرد، وهــي:
ــة : خاصــه بالنشــاطات . 1 اإلجــراءات التقديري  

املــرادة يف ممارســتها، إذ تعتــرب تلــك األعــامل 
مهيمنــة عــىل التفــرد، وتتمثــل يف مواصفــات 

املقدمــة. اخلدمــات  وكفــاءه 
ــالت . 2 ــن الص ــرد م ــه التف ــق خاصي ــة : تنبث الصل

الكامنــة بــني املبــادرات، أو مــن خــالل العالقــات 
ــرى . ــات األخ ــع اجلامع م

ــدد . 3 ــاط حم ــرد لنش ــمه التف ــم س ــم: تنج التعل  
وقتــام يــامرس التعلــم بصفــه جيــدة، والتــي تتجــىل 

يف حتديــث األداء لألفضــل.

٢.٣. إدارة اجلودة الشاملة:
2.3.1.إدارة اجلودة الشاملة ومبادئها 
:)Total Quality Management(

تعــد يف جوهرهــا توجهــا إداريــا للنجــاح بعيــد املــدى، 
ــالل إرشاك كل  ــن خ ــالء، م ــاء العم ــالل إرض ــن خ م
ــات  ــراءات واخلدم ــني اإلج ــة يف حتس ــاء املنظم أعض
ــق  ــرق تطبي ــل، وط ــكان العم ــائدة يف م ــة الس والثقاف
ــار  ــودة الكب ــم رواد اجل ــن تعالي ــت م ــه أت ــذا التوج ه
أمثــال: فيليــب كروســبي، ويليــام ديمنــغ أرمــان 

ــوران. ــف ج ــيكاوا وجوزي ــاوم، كارو إيش فيغنب
فقــد تعــددت التعاريــف املختصــة هبــا، ويمكــن إبــراز 

أهــم تلــك التعاريــف كــي يصــل ملفهــوم عــام.
"مفهــوم  أهنــا   )2000:71(Oakland ويشــري 
ــة  ــني املرون ــل لتحس ــامل متكام ــج ش ــن منه ــرب ع يع
والفاعليــة والتنافــس، مــن خــالل عمليــات التخطيــط 
ــة،  ــطة املنظم ــع أنش ــم واإلدراك جلمي ــم والفه والتنظي
ــذ  ــط وتنفي ــني، وختطي ــع العامل ــاركة مجي ــق مش وحتقي
عمليــات التغيــري التــي تعــزز منهــج اجلــودة الشــاملة، 
وتزيــل العوائــق التــي متنــع تنفيــذ هــذا املنهــج، ويركــز 
ــس  ــكالت، ولي ــوع املش ــع وق ــىل من ــج ع ــذا املنه ه

ــا.  ــد وقوعه ــكالت بع ــالج املش ع

 Irani، Beskese، and Love (2004:644) ويراهــا      
هيــكال متناســقا ومتكامــال متفقــا عليــه عــىل مســتوى 
يتعلــق  مصانعهــا  ومجيــع  املنظمــة،  أجــزاء  مجيــع 
بجميــع أعامهلــا ،ومجيــع عملياهتــا التشــغيلية، وجيــري 
حتديــد وتوثيــق اإلجــراءات اإلداريــة والفنيــة بصــورة 
والترفــات  األفعــال  لتوجيــه  ومتناســقة  فاعلــة 
ــقة)Coordinated Actions( املتعلقــة باألفــراد  املنس
ــا  ــق وأكثره ــل الطرائ ــات، بأفض ــن واملعلوم واملكائ
ــامن  ــل ض ــن أج ــة )Most Practical Ways(؛ م عملي
حتقيــق رضــا الزبائــن عــن اجلــودة، وحتقيــق التكاليــف 

ــودة ــة للج االقتصادي
 .)Economical Costs of Quality(

     ويؤكــد عــىل أن هلــا أوجهــا أساســية، أمههــا: الرتكيز 
ــم  ــل النظ ــون )Customer Focus(، ومدخ ــىل الزب ع
 Team(العمــل وفــرق   ،)Systems Approach(
 Management( ومشــاركة وتعهــد اإلدارة ،)Work

 Continuous(ــتمر ــني املس Commitment(، والتحس

.)Improvement

ــرز  ــد أب ومــن خــالل التعاريــف الســابقة يمكــن حتدي
النقــاط الــالزم توافرهــا يف إدارة اجلــودة الشــاملة هــي:

رضورة أن يتــم تشــكيل اإلســرتاتيجية يف مســتوى . 1
ــة،  ــالل املنظم ــن خ ــر م ــم تنت ــا، ث اإلدارة العلي
الثقافيــة  القيــم  تصبح)TQM(:هــي  بحيــث 
ــل  ــن أج ــة؛ م ــا املنظم ــن هب ــي تؤم ــية الت األساس

ــل. ــة للعمي ــودة عالي ــات ذات ج ــليم منتج تس
ــل، . 2 ــالل العمي ــن خ ــاملة م ــودة الش ــم إدارة اجل تت

فالســلعة أو اخلدمــة جيــب أن تقابــل أو تزيــد عــن 
توقعــات العميــل.

جيــب عــدم اســتخدام مفهــوم)TQM(: أن تكــون . 3
ــب أن  ــل جي ــة، ب ــعارات مكتوب ــرد ش ــودة جم اجل

ــل.  ــل بالفع ــه العمي ــا حيس ــيئا ملموس ــون ش تك
ونــرى أنــه يتضــح مــن التعريفــات الســابقة أهنــا 
ــورة  ــني ص ــل، وحتس ــا العمي ــق رض ــاهم يف حتقي تس



135 درجة تأثري الثقافة التنظيمية يف حتقيق امليزة التنافسية من وجهة نظر إدارات اجلودة )دارسة مسحية وصفية عىل مسؤويل اجلودة بجامعة املجمعة(

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء األول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

املنظمــة يف املجتمــع؛ ممــا يــؤدي إىل ضــامن بقــاء 
ــايل  ــيها، وبالت ــىل منافس ــا ع ــا ومتيزه ــة وتقدمه املنظم

تعزيــز ميزهتــا التنافســية.

٢.٣.٢. أهداف إدارة اجلودة الشاملة: 
اجلــودة الشــاملة هــي ضبــط متكامــل جلــودة اإلنتــاج، 
هــي عبــارة عــن نظــام شــامل ومتكامــل هيــدف 
ــتمرة  ــود املس ــق اجله ــن طري ــل، ع ــاء العمي إىل إرض
ــودة  ــق اجل ــني؛ لتحقي ــني اإلدارة والعامل ــرتكة ب واملش
يف كل األنشــطة لتقديــم ســلعة أو خدمــة مطابقــة 
ــل واملناســبة للركــة، ومــن  ــة للعمي ــري املرضي للمعاي
ــي  ــية وه ــداف أساس ــد أه ــن حتدي ــياق يمك ــذا الس ه

ــايل: كالت
صعود القدرة التنافسية للمنظمة.. 1
تزايد إنتاجية كافة أنظمة املنظمة.. 2
ارتفاع درجة الرضا عند العمالء من املنظمة.. 3
ــادة . 4 ترســيخ املنظمــة مــن النمــو واالســتمرار وزي

ربحهــا.
زيادة قدرة املنظمة عىل االزدهار واالستمرار.. 5

ــم  ــات التعلي ــن مؤسس ــة م ــا يف أي مؤسس وأن تطبيقه
العــايل حيتــاج  تغيــريات تنظيميــة وظيفيــة يف جمموعــة 
ــوذج   ــبعة لنم ــات الس ــرب املركب ــات، وتعت ــن املكون م

ــارص: ــم  العن ــن أه )McKinsey 7S- Model(م
1 ..)Skills( اخلربات املهارات
2 .)Systems( النظم
3 ..)Structure( اهليكل
4 ..)Style( نمط اإلدارة
5 ..)Staff( طاقم العاملني
6 ..)Strategy( اخلطة املدروسة
7 . .)Shared Values (القيم املشرتكة

٢.٣.٣. معوقــات تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة يف 
 Barriers of Implementing TQM( :اجلامعــات

)in the Universities

     رغــم أمهيتهــا ورضورهتــا إال أن هنــاك بعــض 
ــات  ــك الدراس ــد ذل ــا، يؤك ــي تواجهه ــات الت ق امُلعوِّ
والبحــوث التــي أجريــت يف اجلامعــات، ومــن أبرزهــا 

ــأيت:  ــا ي م
بــني )آل داوود، 2017( املعوقــات العامــة لتطبيــق 
ــايل،  ــم الع ــات التعلي ــاملة يف مؤسس ــودة الش إدارة اجل

ــة:  ــاط التالي ــا يف النق ــن اختصاره ــي يمك و الت
عدم التزام اإلدارة العليا. . 1
الرتكيــز عــىل أســاليب معينــة يف إدارة اجلــودة . 2

الشــاملة، وليــس عــىل النظــام ككل. 
ــني يف تطبيــق إدارة . 3 ــع العامل ــاركة مجي ــدم مش ع

ــاملة. ــودة الش اجل
عدم انتقال التدريب إىل مرحلة التطبيق.. 4
تبنــي طــرق وأســاليب اإلدارة اجلــودة الشــاملة ال . 5

تتوافــق مــع خصوصيــة املؤسســية. 
ــض . 6 ــن وبع ــض املديري ــن بع ــري م ــة التغي مقاوم

العاملــني. 
ــات  ــة معوق ــة جمموع ــن إضاف ــياق يمك ــذا الس ويف ه

ــايل: ــي كالت ــرى، وه أخ
عــدم نــر ثقافــة اجلــودة، ممّــا يعنــي عــدم رغبــة . 1

اإلدارة أو املوظَّفــني بالتغيــري؛ األمــر الــذي يــؤّدي 
إىل مقاومتهــم لــه.

ــر . 2 ــدم توفُّ ــة، وع ــادة اجلامعي ــة يف القي ــدم الثق ع
ــم  ــّكل منه ــن يتش ــاء الذي ــني األعض ــجام ب االنس

ــل. ــَرق العم ــني فِ ــام ب ــل، أو في ــق العم فري

٣.منهج البحث واختبار الفرضيات:
ــي  ــة الت ــة الوصفي ــة إىل الدراس ــذه الدراس ــي ه تنتم
ــانية.  ــكالت اإلنس ــر واملش ــف الظواه ــتهدف وص تس
فقــد اعتمــدت الدراســة احلاليــة عــىل املنهــج الوصفــي 
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ــه:  ــاف )2003م( بقول ــه العس ــد عرف ــي، وق التحلي
"إن النــوع مــن هــذه البحــوث الــذي يتــم مــن خاللــه 
ــم"،  ــة منه ــة مرتفع ــث أو عين ــع البح ــتجواب جمتم اس
ــن  ــرة م ــف الظاه ــدف إىل وص ــذي هي ــو ال ــك ه ذل
حيــث درجــه وجودهــا فقــط، دون أن يتجــاوز ذلــك 
ــرف  ــة، وع ــة العالق ــباب أو دراس ــتنتاج األس إىل اس
ــط  ــي ترتب ــة الت ــه الطريق ــي بأن ــج الوصف ــا املنه أيض
ــا،  ــا دقيق ــا وصف ــد توصيفه ــارصة؛ بقص ــرة مع بظاه

ــي. ــكل علم ــريها بش وتفس
إن وجــود ثقافــه تنظيميــه إجيابيــة داخــل املنظمــة يمكن 
اإلدارة مــن توظيــف وتوجيــه اجتاهــات العاملــني نحو 
التغيــري بشــكل إجيــايب، وتطبيــق أطــر اجلــودة الشــاملة 
ــية،  ــزة التنافس ــق املي ــو حتقي ــعيها نح ــالل س ــن خ م
وذلــك مــن خــالل تطويــر مبــادئ الديمقراطيــة، 
وتشــجيع التعــاون والثقــة املتبادلــة بــني العاملــني 
ــة، ودفــع العاملــني  عــىل اختــالف مســتوياهتم اإلداري
عــىل االلتــزام والتعــاون واملشــاركة، وإتاحــة الفــرص 
ــة بالشــكل  ــداع، وحتقيــق املرون ــذايت واإلب ــه ال للتوجي
ــريات  ــع املتغ ــف م ــن التكي ــة م ــن املنظم ــذي يمك ال
ــن  ــة م ــن املنظم ــا يمك ــة؛ مم ــاءة وفعالي ــة بكف اخلارجي
ــوء  ــا. يف ض ــي بثقافته ــاملة والتح ــودة الش ــق اجل حتقي
اســتقراء مــا ســبق يتضــح أن التنافســية بــني اجلامعــات 
أمــر ال يمكــن غــض الطــرف عنــه، و البــد مــن 
ــة  ــات العاملي ــود التصنيف ــبب وج ــك؛ بس ــة بذل املطالب
ــات تنفــرد وتتفــوق فيهــا، وتفردهــا يف  لتحقــق متطلب
ــي،  ــم اجلامع ــال التعلي ــة يف جم ــات املنافس ــل حتدي ظ

ــا. ــاالت والتكنولوجي ــورة االتص ــل ث مث
مصادر بيانات الدراسة:

ــث  ــق البح ــن طري ــا ع ــم مجعه ــة: وت ــادر أولي -مص
ــض  ــن بع ــا م ــول عليه ــم احلص ــي ت ــة الت ــاء اخللفي لبن

ــابقة. ــات الس ــوث والدراس البح
ــتبانة  ــتخدام االس ــا باس ــم مجعه ــة: ت ــادر ثانوي -مص
مــن مفــردات العينــة املكونــة مــن العاملــني عــىل 

إدارات اجلــودة يف جامعــة املجمعــة.
جمتمع البحث وعينته:

ــىل  ــة ع ــة املجمع ــة يف جامع ــع الدراس ــر جمتم انح
ــراء  ــرتة إج ــالل ف ــودة، خ ــىل إدارات اجل ــني ع العامل
الدراســة العــام )1441هـــ - 1442هـــ(، و تكونــت 
عينــة الدراســة مــن )115( مــن العاملــني عــىل إدارات 

ــة.  ــة املجمع ــودة يف جامع اجل

أداة البحث وإجراءات بنائه:
اعتمـــدنا يف هذه الدراســة علـــى االســتبانة؛ للتعـــرف 
علـــى القــدرة التنافســية ومتطلبــات حتقيقهــا، وكيفيــه 
تطويــر سياســة التعليــم اجلامعــي يف ضــوء تلــك 
املتطلبــات، وبالتــايل فــإن العمــل مــع اجلــودة يقتــي 
ــني  ــني العامل ــة، وإن متك ــة التنظيمي ــع الثقاف ــل م العم
بالثقافــة التنظيميــة يدعــم تطبيــق إدارة اجلودة الشــاملة 
بنجــاح وفاعليــة، ويدفعهــا لتحقيــق امليــزة التنافســية.

إجراءات تطبيق أداة الدراسة:
ــم اســتبيان بعــد مراجعــة لإلطــار النظــري  ــم تصمي ت
والدراســات الســابقة؛ ملعرفــة تأثــري الثقافــة التنظيميــة 
يف حتقيــق امليــزة التنافســية مــن خــالل اجلودة الشــاملة؟ 
ــق  ــث وحتق ــاؤالت البح ــن تس ــب ع ــك لتجي وكذل

ــا. أهدافه

أ(صدق أداة الدراسة )االستبانة(:
 بعــد التأكــد مــن الصــدق الظاهــري ألداه الدراســة تم 
ــاب  ــم حس ــة، ت ــات العين ــىل بيان ــًا وع ــا ميداني تطبيقه
ــي  ــدق الداخ ــه الص ــون ملعرف ــاط بريس ــل االرتب معام
ــاط بــني  لالســتبانة حيــث تــم حســاب معامــل االرتب
ــور  ــتبانة  للمح ــارات االس ــن عب ــاره م ــة كل عب درج
ــداول  ــح يف اجل ــو واض ــام ه ــارة ك ــب العب ــذي تناس ال

ــة: التالي
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معامل االرتباط رقم العبارة

**0.623 1

**0.476 2

**0.539 3

**0.320 4
**0.259 5

**0.233 6

*0.101 7

**0.282 8
** دال عند مستوى الداللة 0.01

معامل االرتباط رقم العبارة

**0.512 1

**0.386 2

**0.541 3

**0.338 4
**0.421 5

**0.425 6

اجلدول رقم )2( معامالت ارتباط بريسون لعبارات املحور الثاين )درجة تأثري 
الثقافة التنظيمية يف حتقيق امليزة التنافسية )بعد التوقعات التنظيمية( 

اجلدول رقم )4( معامل ألفا كرونباخ ثبات أداة الدراسة

اجلدول)3(معامالت ارتباط بريسون لعبارات املحور الثالث )درجه تأثري 
الثقافة التنظيمية يف حتقيق امليزة التنافسية- بعد األعراف التنظيمية( 

العبارات ثبات حمــــاور االستبانة

0.788 5  املحور األول: درجة ممارسة الثقافة
التنظيمية السائدة بجامعة املجمعة

0.879 9  املحور الثاين: درجة تأثري الثقافة
التنظيمية يف حتقيق امليزة التنافسية

0.871 8  املحو الثالث: درجة تأثري الثقافة
التنظيمية يف حتقيق امليزة التنافسية

0.90 22 الثبات العام

معامل االرتباط رقم العبارة

**0.609 1

**0.502 2

**0.375 3

**0.298 4
**0.380 5

 ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل

اجلدول )1( معامالت ارتباط بريسون لعبارات املحور األول )درجة ممارسة 
معامل االرتباطالثقافة التنظيمية السائدة بجامعة  رقم العبارة

**0.338 7

**0.244 8
** دال عند مستوى الداللة 0.01

توضــح اجلــداول )1( و)2( و)3( أعــاله أن قيــم 
معامــل ارتبــاط يف العبــارات مــع حمورهــا جيــدة، 
ومؤرشهــا إجيــايب، ودالــة عنــد مســتوى الداللــة 
)0.01( و)0.5( أقــل، يــدل ذلــك عــىل صــدق 
ــوى  ــدق حمت ــري إىل ص ــا يش ــا؛ مم ــع حماوره ــاقها م اتس

االســتبانة.

ب( ثبات أداه الدراسة: 
ــي  ــاق الداخ ــات االتس ــاب ثب ــان بحس ــت الباحثت قام
لالســتبانة بمعامــل ألفــا كرونبــاخ لقيــاس مــدى 

ثبــات أداة الدراســة )االســتبانة( 
مــن  العــايل  للتأكــد   )Cronbach's Alpha ()α(
إمكانيــه ثبــات أداة الدراســة، واجلــدول )4( يبــني 

الدراســة.  أداة  ثبــات  وحقيقــة  معامــالت 

ــات  ــم الثب ــم )4( ت ــدول رق ــح، اجل ــو واض ــام ه  ك
للمحــاور بــني )0.788– 0.871( وهــي معامــالت 
ــة  ــاور الدراس ــات ملح ــل الثب ــة، ومعام ــات مقبول ثب
بشــكل عــال، حيــث بلــغ )0.90(، وهــذا يــدل عــىل 
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مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء األول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

اجلدول رقم )5( مؤرش إجابات االستبانة ودرجتها ومعيار احلكم

اجلدول رقم )6( وصف العينة وفقا ملتغري األنواع االجتامعية: 

اجلدول رقم )7( وصف عينة الدراسة وفقا ملتغري الرتبة الوظيفية

اجلدول رقم )8(وصف عينة الدراسة وفقا ملتغري سنوات اخلربة 

أن االســتبانة تتمتــع بدرجــه عاليــة مــن الثبــات يمكــن 
ــق. ــا يف التطبي ــامد عليه االعت

ج( معيار احلكم عىل نتائج البحث: 
ــت  ــا؛ عمل ــق عليه ــج والتعلي ــري النتائ ــهيل تفس ولتس
ــتوى  ــد مس ــبي يف حتدي ــوزن النس ــه ال ــة معادل الباحث
الســابقة،  املحــاور  عبــارات  يف  املضمنــة  األســئلة 
ــة  ــود درج ــىل وج ــة ع ــة املرتفع ــدل الدرج ــث ت بحي
عاليــة للســمة املقيمــة، والدرجــة املنخفضــة تــدل 
ــمة  ــل الس ــىل متص ــة ع ــة منخفض ــود درج ــىل وج ع
ــلوب،  ــاميس األس ــرت اخل ــج ليك ــق تدري ــة، وف املقيم
ــل املقيــاس، وذلــك  ــة عــىل بدائ ــد اإلجاب آخــر لتحدي
بإعطــاء الــوزن: )موافــق بشــده/ دائــاًم = 5، موافــق/ 
غالبــًا = 4، صحيــح حلــد ما/أحيانــًا = 3، ال أوافــق/ 
قليــاًل = 2، ال أوافــق بشــدة/ أبــدًا =1(، توضــح 
ــك  ــة تل ــت الباحث ــم صنف ــم )4(، ث ــدول رق ــن اجل م
األجوبــة إىل مخســة مســتويات متســاوية مــن خــالل :

ويوضــح اجلــدول رقــم )5( مــؤرش إجابات االســتبانة 
ــذا  ــيعتمد ه ــا، وس ــم عليه ــار احلك ــا ومعي ودرجاهت

ــريها. ــة وتفس ــج الدراس ــل نتائ ــيم يف حتلي التقس
األساليب اإلحصائية: 

ــة عــن تســاؤالهتا  ــق أهــداف الدراســة واإلجاب لتحقي
مــن  عــدد  اســتخدام  تــم  فرضياهتــا؛  واختبــار 
ــض  ــاد بع ــم إجي ــبة، وت ــة املناس ــاليب اإلحصائي األس
احلســابية،  الوســائط  و  والتكــرارات،  النســب، 
واالنحرافــات املعياريــة للتعــرف عــىل خصائــص 
عينــة الدراســة، وذلــك باســتخدام احلزمــة اإلحصائيــة 

فئه املتوسطمعيار احلكم عىل النتائجالدرجة
إىلمن

4.215موافقه بشدة/ دائاًم5
3.414.20موافق / غالبًا4
2.613.40صحيح حلد ما / أحيانًا3
1.812.60ال أوافق/قلياًل2
11.80ال أوافق بشدة / أبدًا1

للعلــوم االجتامعيــة 

Statistical Package For Social Sciences )SPSS).

٤. حتليل نتائج الدراسة:
متتلــك اخلصائــص الديموغرافيــة لعينــة الدراســة وفقــا 

ــة هلم:  ــص املختلف للخصائ

النسبة التكرار النوع

51.3 59 ذكر

48.7 56 أنثى

٪100 115 املجموع

النسبةالتكرارالرتبة الوظيفية

2420.9الثامنة
3127السابعة
1916.5السادسة
4135.7غري ذلك
100٪115املجموع

النسبةالتكرارسنوات اخلربة

4236.5أقل من مخس سنوات
4540من  5أقل  من 10 سنوات

2017.4من 10 أقل من 20 سنة
76.1أكثر من 20 سنة

100٪115املجموع

ــابية  ــطات احلس ــب واملتوس ــتخراج النس ــم اس ــام ت ك
الدراســة،  تســاؤالت  عــن  لإلجابــة  والتباينــات 

ــأيت:   ــام ي ــج ك ــاءت النتائ وج
ــا  ــتها: " م ــؤال األول ومناقش ــج الس ــرض نتائ 1-ع
ــة  ــائدة يف جامع ــة الس ــة التنظيمي ــة الثقاف ــة ممارس درج

ــة؟" املجمع
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مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء األول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

اجلدول رقم )9(  التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتتيب لبنود املحور األول

رقم 
العبارة

العبارة

درجة املامرسةالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الرتتيب
درجة 
املامرسة النسبة

موافق 
بشدة

موافق
صحيح 

حلد ما
ال 

أوافق

ال 
أوافق 
بشدة

1
هتيئ إدارة اجلامعة بيئة 

تنظيمية تدعم احتياجات 
العاملني ماديا ومعنويا.

39452173ك
متوسطة3.951.003

٪33.939.118.36.12.6

2

تلتزم إدارة جامعة 
املجمعة باإلجراءات 

الرسمية يف معامالهتا بني 
العاملني.

-3946246ك

متوسطة4.020.8731
٪33.94020.95.2-

3

توفر إدارة جامعة املجمعة 
هيكال تنظيميًا يسهل 

عملية االتصال الفعال بني 
العاملني.

33581577ك

متوسطة3.980.9072
٪28.750.4136.11.7

4

تقوم إدارة جامعة 
املجمعة بإرشاك العاملني 

بمؤمترات وندورات 
لتطوير األداء.

274631101ك

متوسطة3.760.9394
٪23.540278.70.9

5

هتتم اإلدارة بتوسع دائرة 
مشاركة العاملني يف عملية 

اختاذ القرارات اإلدارية 
ضمن بيئة عمل أكاديمية.

254530141ك

منخفضة3.680.9765
٪21.739.126.112.20.9

متوسطة3.820.947املتوسط العام للبعد

ــة  ــراد عين ــم )9( أن أف ــاله رق ــدول أع ــح يف اجل يتض
الدراســة راضــون عــن درجــة تأثــري الثقافــة التنظيميــة 
يف حتقيــق امليــزة التنافســية مــن خــالل اجلودة الشــاملة، 
ــع  ــط يق ــو متوس ــن 5.00(، وه ــط )3.82 م بمتوس
يف الفئــة رقــم )4( مــن فئــات املقيــاس اخلــاميس )مــن 
3.41 إىل 4.20(، وهــي الفئــة التــي تشــري إىل اإلجابة 

باملوافقــة عــىل أداة الدراســة.

بعد التوقعات التنظيمية: 
للتعــرف عــىل درجــة تأثــري الثقافــة التنظيميــة يف 
ــات  ــد )التوقع ــالل بع ــن خ ــية م ــزة التنافس ــق املي حتقي
ــم حســاب التكــرارات، والنســب  ــة(، لقــد ت التنظيمي
واالنحرافــات،  احلســابية،  واملتوســطات  املئويــة، 

ــارات  ــىل عب ــة ع ــراد العين ــتجابات أف ــب الس والرت
امليــزة  حتقيــق  يف  التنظيميــة  الثقافــة  تأثــري  درجــة 
ــة(،  ــات التنظيمي ــد )التوقع ــالل بع ــن خ ــية م التنافس

ــي: ــام ي ــج ك ــاءت النتائ وج
ــون  ــة موافق ــم )10( أن العين ــدول رق ــح يف اجل يتض
ــزة  ــق املي ــة يف حتقي ــة التنظيمي ــري الثقاف ــة تأث ــىل درج ع
ــة(،  ــات التنظيمي ــد )التوقع ــالل بع ــن خ ــية م التنافس
ــع  ــط يق ــو متوس ــن 5.00(، وه ــط )3.61 م بمتوس
ــن  ــاميس )م ــاس اخل ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الرابع يف الفئ
3.41 إىل 4.20(، وهــي الفئــة التــي تشــري إىل خيــار 

ــة. ــىل أداة الدراس ــق ع مواف
أبــرز  أن  النتائــج يف اجلــدول )10(  ويتضــح مــن 
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مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء األول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

اجلدول رقم )10( التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتتيب لبنود البعد األول )التوقعات التنظيمية(

رقم 
العبارة

العبارة

درجة التوقعاتالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الرتتيب
درجة 
التوقع النسبة

موافق 
بشدة

موافق
صحيح 

حلد ما
ال 

أوافق

ال 
أوافق 
بشدة

1
تربز إدارة اجلودة جهود 

القياديني هبا يف التقاط الفرص 
اجلديدة.

-38502275ك
متوسطة4.050.8361

٪3343.519.14.3-

2
تتوقع  إدارة اجلودة التغريات 

املستحدثة واملفاجئة.
-21443515ك

متوسطة3.610.926
٪33.94020.95.2-

3
تتمتع إدارة اجلودة يف اجلامعة 

بروح املبادرة واالستباقية.
244329181ك

متوسطة3.621.015
٪20.937.425.215.70.9

4
تتميز إدارة اجلودة يف اجلامعة 
بقدرهتا عىل حتديد احلاجات 

املستقبلية لألفراد.

194330221ك
متوسطة3.491.0119

٪16.537.426.119.10.9

5

يقوم مسؤولو إدارة اجلودة 
ببذل اجلهد الالزم لتحقيق 

اإلنجازات التي تتوقعها اجلامعة 
منهم اإلدارية ضمن بيئة عمل 

أكاديمية.

254724163ك

متوسطة3.689760.3
٪21.740.920.913.92.6

6
متتلك إدارة اجلودة القدرة عىل 

القياس العقاليّن للمخاطر 
املستقبلية.

274823143ك
متوسطة3.711.042

٪23.541.72012.22.6

7
تعتمد إدارة اجلودة اخلطط 

البديلة يف حال توقع خروج 
اإلطار املنهجي عن مساره.

185621173ك
متوسطة3.61.0067

٪15.748.718.314.82.6

8
يوجد لدى إدارة اجلودة أهداف 

تسعى لتحقيقها.

254823172ك
متوسطة3.661.0334

٪21.741.72014.81.7

9
تسعى إدارة اجلودة إىل حتقيق 

نتائج أعىل مما هو مرسوم.

204334162ك
متوسطة3.540.998

٪17.437.429.613.91.7

متوسطة3.610.91املتوسط العام للبعد

تأثــريات الثقافــة التنظيميــة يف حتقيــق امليــزة التنافســية 
ــل يف  ــة( تتمث ــات التنظيمي ــد )التوقع ــالل بع ــن خ م
ــا  ــا تنازلي ــم ترتيبه ــي ت ــم )1، 6، 5( الت ــارات رق العب
حســب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كالتــايل:
1-جــاءت العبــارة رقــم )1( وهــي:" تــربز إدارة 

اجلــودة جهــود القياديــني هبــا يف التقــاط الفــرص 
ــراد  ــة أف ــث موافق ــن حي ــة األوىل م ــدة " باملرتب اجلدي
مــن   4.05( بمتوســط  عليهــا،  الدراســة  عينــة 
5(، وانحــراف معيــاري )0.836(، وتفــرس هــذه 
ــني  ــود القيادي ــودة جه ــراز إدارة اجل ــأن إب ــة ب النتيج
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ــادرة  ــن مب ــزز م ــدة يع ــرص اجلدي ــاط الف ــا يف التق هب
ــق  ــهم يف حتقي ــا يس ــره؛ مم ــل وتطوي ــادات يف العم القي
ــزة التنافســية للجامعــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع  املي
ــي  ــالم، 2014( والت ــد ع ــة حمم ــة )فوزي ــة دراس نتيج
ــق إىل  ــا الطري ــكار مه ــة االبت ــوع وإمكاني ــت أن التن بين
حتــري وحتقيــق امليــزة والقــدرة التنافســية للجامعــات، 

ــايل. ــم الع ــة يف التعلي ــوق العاملي ــة يف األس واملنافس
2- وإن العبــارة رقــم )4( وهــي:" تتميــز إدارة اجلــودة 
يف اجلامعــة بقدرهتــا عــىل حتديــد احلاجــات املســتقبلية 
ــة التاســعة مــن حيــث موافقــة أفــراد  لألفــراد " باملرتب
عينــة الدراســة عليهــا بمتوســط )3.49 مــن 5(، 
وانحــراف معيــاري )1.011(، وتفــرس هــذه النتيجــة 

بــأن متيــز إدارة اجلــودة يف اجلامعــة بقدرهتــا عــىل 
حتديــد احلاجــات املســتقبلية لألفــراد يعــزز مــن تلبيــة 
احتياجــات العاملــني بــام يعــزز مــن هتيئتهــم للعمــل؛ 

ــة. ــية للجامع ــزة التنافس ــق املي ــهم يف حتقي ــا يس مم

بعد األعراف التنظيمية :
للتعــرف عــىل درجــة تأثــري الثقافــة التنظيميــة يف 
حتقيــق امليــزة التنافســية مــن خــالل بعــد )األعــراف (، 
حســاب التكــرارات، والنســب املئويــة، واملتوســطات 
ــة  ــراد العين ــتجابات أف ــب الس ــات، والرت ، واالنحراف
عــىل عبــارات درجــة تأثــري الثقافــة التنظيميــة يف 
ــراف  ــد )األع ــالل بع ــن خ ــية م ــزة التنافس ــق املي حتقي

ــي: ــام ي ــج ك ــاءت النتائ ــة(، وج التنظيمي
اجلدول رقم )11( التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتتيب لبنود األعراف التنظيمية

رقم 

العبارة
العبارة

درجة التوقعاتالتكرار
املتوسط 

احلسايب

االنحراف 

املعياري
الرتتيب

درجة 

التوقع النسبة
موافق 

بشدة
موافق

صحيح 

حلد ما

ال 

أوافق

ال 

أوافق 

بشدة

1
حترص إدارة اجلودة عىل 

أهداف اجلامعة وغاياهتا.

274619212ك
متوسطة3.651.0848

٪23.54016.518.31.7

2

تقوم إدارة اجلودة عىل 

تسهيل املعوقات التي تطرأ 

عىل العمل التنظيمي.

394516132ك

متوسطة3.921.041
٪33.939.113.911.31.7

3

تطبق إدارة اجلودة نظام 

التوثيق لتقييم مدى حتقيق 

أهدافها.

344618143ك

متوسطة3.811.074
٪29.64015.712.22.6

4
يقيم أداء مسؤويل اجلودة عىل 

أساس املعايري الوظيفية.

363726151ك
متوسطة3.81.055

٪31.332.222.6130.9

5

حترص إدارة اجلودة عىل 

تطبيق نظام منصف جلميع 

مسؤويل اجلودة.

304126162ك

متوسطة3.701.057
٪26.135.722.613.91.7

6

يتشارك مجيع العاملني بإدارة 

اجلودة يف صياغة اخلطط، 

واإلرشاف عىل تنفيذها.
ك

344422141
متوسطة3.831.012

٪29.638.319.112.20.9
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العبارة
العبارة

درجة التوقعاتالتكرار
املتوسط 

احلسايب

االنحراف 

املعياري
الرتتيب

درجة 

التوقع النسبة
موافق 

بشدة
موافق

صحيح 
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ال 

أوافق

ال 

أوافق 

بشدة

7

تتبادل وحدات إدارة اجلودة 

أفكارها ملساعدة بعضها 

البعض يف إنجاز أعامهلا.

265617142ك

متوسطة3.780.9896
٪22.648.714.812.21.7

8

تسعى إدارة اجلودة إىل 

تشكيل السلوكيات املعرفية 

املتطورة للعاملني هبا.

315118123ك
متوسطة3.821.023

٪2744.315.710.42.6

متوسطة3.760.99املتوسط العام للبعد

العينــة  أفــراد  أن   )11( اجلــدول  هــذا  يف  يتضــح 
موافقــون عــىل درجــة تأثــري الثقافــة التنظيميــة يف 
ــزة التنافســية، مــن خــالل بعــد )األعــراف  ــق املي حتقي
التنظيميــة( بمتوســط )3.76 مــن 5.00(، وهــو 
ــاس  ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الرابع ــع يف الفئ ــط يق متوس
ــي  ــة الت ــي الفئ ــن 3.41 إىل 4.20(، وه ــاميس )م اخل

ــة. ــىل أداة الدراس ــق ع ــار مواف ــري إىل خي تش
أبــرز  أن  النتائــج يف اجلــدول )11(  ويتضــح مــن 
تأثــريات الثقافــة التنظيميــة يف حتقيــق امليــزة التنافســية 
ــل يف  ــة( تتمث ــراف التنظيمي ــد )األع ــالل بع ــن خ م
ــا  ــا تنازلي ــم ترتيبه ــي ت ــم )2، 6، 8( الت ــارات رق العب
حســب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كالتــايل:
1-جــاءت العبــارة رقــم )2( وهــي:" تقــوم إدارة 
اجلــودة عــىل تســهيل املعوقــات التــي تطــرأ عــىل 
العمــل التنظيمــي " باملرتبــة األوىل مــن حيــث موافقــة 
ــن  ــط )3.92 م ــا بمتوس ــة عليه ــة الدراس ــراد عين أف
هــذه  وتفــرس   ،)0.92( معيــاري  وانحــراف   ،)5
النتيجــة بــأن قيــام إدارة اجلــودة عــىل تســهيل املعوقات 
التــي تطــرأ عــىل العمــل التنظيمــي يعــزز مــن معاجلــة 
مشــكالت العمــل، وحيســن مــن أدائــه؛ ممــا يســهم يف 
ــاق  ــة اتف ــة، وإمكاني ــية للجامع ــزة التنافس ــق املي حتقي
ــة،  ــنان برك ــة )مش ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ه

تطويــر مكونــات  والتــي توضــح رضورة   )2016
ــري  ــري، ومعاي ــم أدوات التغي ــة لتالئ ــة التنظيمي الثقاف

ــاملة. ــودة الش إدارة اجل
يتشــارك  وهــي:"   )6( رقــم  العبــارة  جــاءت   -2
ــط،  ــة اخلط ــودة يف صياغ ــإدارة اجل ــني ب ــع العامل مجي
ــث  ــن حي ــة م ــة الثاني ــا" باملرتب ــىل تنفيذه واإلرشاف ع
موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بمتوســط )3.83 
ــاري )1.01(، وتفــرس هــذه  مــن 5(، وانحــراف معي
النتيجــة بــأن مشــاركة مجيــع العاملــني بــإدارة اجلــودة 
ــزز  ــا يع ــىل تنفيذه ــط، واإلرشاف ع ــة اخلط يف صياغ
مــن حتســني جــودة العمــل يف اجلامعــة؛ ممــا يســهم يف 

ــة. ــية للجامع ــزة التنافس ــق املي حتقي
ــعى إدارة  ــي:" تس ــم )8( وه ــارة رق ــاءت العب 3-ج
اجلــودة إىل تشــكيل الســلوكيات املعرفيــة املتطــورة 
ــة  ــث موافق ــن حي ــة م ــة الثالث ــا " باملرتب ــني هب للعامل
 3.82( بمتوســط  عليهــا،  الدراســة  عينــة  أفــراد 
وتفــرس   ،)1.02( معيــاري  وانحــراف   ،)5 مــن 
ــكيل  ــودة إىل تش ــعي إدارة اجل ــأن س ــة ب ــذه النتيج ه
ــزز  ــا يع ــني هب ــورة للعامل ــة املتط ــلوكيات املعرفي الس
ــهم  ــا يس ــينه؛ مم ــر األداء وحتس ــلوكيات تطوي ــن س م
ــذه  ــق ه ــة، وتتف ــية للجامع ــزة التنافس ــق املي يف حتقي
النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )باصــور عقيلــة، 2019(، 
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ــىل  ــات ع ــؤولني يف الكلي ــرص املس ــت ح ــي بين والت
ترقيــة وتنميــة أبعــاد ســلوك املواطنــة التنظيميــة لــدى 
ــامت  ــة امله ــن تأدي ــم م ــالل متكينه ــن خ ــاتذة، م األس
ــتقاللية؛  ــن االس ــد م ــم مزي ــرب منحه ــم ع ــة هل املوكل
ــة عــىل حتســني مســتويات  ممــا ينعكــس بصــورة إجيابي
ــة  ــن بيئ ــة م ــة اجلامعي ــادف للبيئ ــري اهل ــم، والتغي أدائه
تســيري إىل بيئــة إبــداع، والســعي احلثيــث للتقليــل 
ــق  ــم تدف ــل قي ــداع، وتفعي ــة لإلب ــمية القاتل ــن الرس م
ــع  ــة م ــذه النتيج ــق ه ــة، وتتف ــة تام ــات بحري املعلوم
ــي  ــة حممــد عــالم، 2014( والت نتيجــة دراســة  )فوزي
توضــح أن التنــوع وإمكانيــة االبتــكار مهــا الطريــق إىل 
حتــري وحتقيــق امليــزة والقــدرة التنافســية للجامعــات، 

ــايل. ــم الع ــة يف التعلي ــوق العاملي ــة يف الس واملنافس
ويتضــح مــن نتائــج جــدول رقــم )11( أن أقــل 
تأثــريات الثقافــة التنظيميــة يف حتقيــق امليــزة التنافســية 
ــل يف  ــة( تتمث ــراف التنظيمي ــد )األع ــالل بع ــن خ م
العبــارات رقــم )5، 1( التــي تــم ترتيبهــا تنازليــا 
حســب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كالتــايل:
ــرص إدارة  ــي:" حت ــم )5( وه ــارة رق ــاءت العب  1-ج
ــؤويل  ــع مس ــف جلمي ــام منص ــق نظ ــىل تطبي ــودة ع اجل
ــراد  ــة أف ــث موافق ــن حي ــابعة م ــة الس ــودة " باملرتب اجل
عينــة الدراســة عليهــا بمتوســط )3.70 مــن 5(، 
ــة  ــذه النتيج ــرس ه ــاري )1.05(، وتف ــراف معي وانح
بــأن حــرص إدارة اجلــودة عــىل تطبيــق نظــام منصــف 
جلميــع مســؤويل اجلــودة يعــزز مــن مبادرهتــم يف 
حتســني جــودة العمــل ومتابعتــه؛ ممــا يســهم يف حتقيــق 

ــة. ــية للجامع ــزة التنافس املي
ــرص إدارة  ــي:" حت ــم )1( وه ــارة رق ــاءت العب 2-ج
اجلــودة عىل حتقيــق أهــداف اجلامعــة وغاياهتــا " باملرتبة 
الثامنــة مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة 
عليهــا بمتوســط )3.65 مــن 5(، وانحــراف معيــاري 
ــرص إدارة  ــأن ح ــة ب ــذه النتيج ــرس ه )1.084(، وتف
ــن  ــزز م ــا يع ــة وغاياهت ــداف اجلامع ــىل أه ــودة ع اجل

اهتاممهــا بتحســني جــودة العمــل وخمرجاتــه؛ ممــا 
ــة. ــية للجامع ــزة التنافس ــق املي ــهم يف حتقي يس

ــاد  ــني أبع ــة ب ــي العالق ــي )1.2( ماه ــؤال الفرع الس
الثقافــة التنظيميــة وعنــارص اجلــودة الشــاملة يف جامعــة 

املجمعــة ؟
ــاط  ــاب االرتب ــم احتس ــؤال ت ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب
بريســون ملعرفــة العالقــة بينهــام وكانــت النتائــج عــىل 

ــو اآليت : النح

ــن  ــة  ب ــح العاق ــون لتوضي ــاط بريس ــات ارتب معام
ــة الثقاف

الثقافة التنظيمية

املحور 
األول

0.512معامل االرتباط

0.000**الداللة اإلحصائية

املحور 
الثاين 

0.680معامل االرتباط

0.000**الداللة اإلحصائية

الدرجة 
الكلية 

0.734معامل االرتباط

0.000**الداللة اإلحصائية

ــود  ــة يف اجلــدول وج ــج املوضح ــن النتائ ــح م يتض
عالقــة ارتباطيــة طرديــة دالــة عنــد مســتوى )0.01( 
ــاملة.  ــودة الش ــارص اجل ــة وعن ــة التنظيمي ــني الثقاف ب
ــة يــؤدي إىل  ــة التنظيمي وهــذا يــدل عــىل حتســن الثقاف

ــل . ــودة أفض ج
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة دال ــة طردي ــة ارتباطي ــود عالق  وج
ــة،  ــة التنظيمي ــودة والثقاف ــارص اجل ــني عن )0.01( ب
وهــذا يــدل عــىل أن حتســن اجلــودة الشــاملة يــؤدي إىل 

ــة. ــة التنظيمي الثقاف
فــروق ذات داللــة  : هــل هنــاك  الثــاين  الســؤال 
إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )a= 0.05( يف درجــة 
ممارســة الثقافــة التنظيميــة مــن وجهــه نظــر العاملــني 
تعــزى  املجمعــة  جامعــة  يف  اجلــودة  إدارات  عــىل 

ملتغــريات الدراســة )اجلنــس، املرتبــة الوظيفيــة(؟
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١- الفرق باختاف متغري النوع االجتامعي :
للتعــرف عــىل مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات داللــة 
ــًا  ــة طبق ــة الدراس ــراد عين ــتجابات أف ــة يف اس إحصائي
الختــالف متغــري النــوع االجتامعــي؛ اســتخدمت 
 "Independent Sample T-test :الباحثــة اختبــار "ت
لتوضيــح داللــة الفــروق بــني اســتجابات أفــراد عينــة 
ــدول  ــا اجل ــام يوضحه ــج ك ــاءت النتائ ــة وج الدراس

ــايل. الت

الفرضيات:
الفرضيــة األوىل:) H0( ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية 
عنــد مســتوى الداللــة 0.05 بني اســتجابة أفــراد عينة 
ــي. ــوع االجتامع ــري الن ــالف متغ ــا الخت ــة طبق الدراس
الفرضيــة الثانيــة:)H1( يوجد فــرق ذو داللــة إحصائية 
عنــد مســتوى الداللــة 0.05 بني اســتجابة أفــراد عينة 
ــي. ــوع االجتامع ــري الن ــالف متغ ــا الخت ــة طبق الدراس

اجلدول رقم )12( نتائج اختبار " ت : Independent Sample T-test " للفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة طبقا  الختالف متغري النوع االجتامعي

املتوسط النوعاملحور
احلسايب

االنحراف 
ت وداللتهااملعياري

املحور األول: درجة ممارسة الثقافة التنظيمية السائدة بجامعة املجمعة.
24.057.23ذكر

2.08 22.337.08أنثى

املحور الثاين: درجة تأثري الثقافة التنظيمية يف حتقيق امليزة التنافسية من 
خالل بعد )التوقعات التنظيمية(.

17.854.12ذكر
0.52

18.63.8أنثى

املحور الثالث: درجة تأثري الثقافة التنظيمية يف حتقيق امليزة التنافسية من 
خالل بعد )األعراف التنظيمية(.

21.858.05ذكر
*0.045

21.106.03أنثى
*دال عند مستوى داللة 0.05

يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول 
)12( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
أفــراد  اجتاهــات  فأقــل يف  عنــد مســتوى )0،05( 
عينــة الدراســة حــول )املحــور األول: درجــة ممارســة 
الثقافــة التنظيميــة الســائدة بجامعــة املجمعــة،  املحــور 
الثــاين: درجــة تأثــري الثقافــة التنظيميــة يف حتقيــق امليــزة 
ــة((  ــات التنظيمي ــد )التوقع ــالل بع ــن خ ــية م التنافس

ــي.  ــوع االجتامع ــري الن ــالف متغ باخت
بينــام يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول 
عنــد  إحصائيــة  ذات داللــة  فــروق  )12( وجــود 
مســتوى )0،05( فأقــل يف اجتاهــات أفــراد عينــة 
الدراســة حــول )املحــور الثالــث: درجــة تأثــري الثقافــة 
التنظيميــة يف حتقيــق امليــزة التنافســية مــن خــالل 
ــة(( باختــالف متغــري النــوع  بعــد )األعــراف التنظيمي

ــور.  ــة الذك ــة الدراس ــراد عين ــح أف ــي، لصال االجتامع

٢- الفرق باختاف متغري املرتبة الوظيفية:
للتعــرف عــىل مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات 
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــتجابات أف ــة يف اس ــة إحصائي دالل
طبقــا الختــالف متغــري الرتبــة الوظيفيــة؛ اســتخدمت 
 One Way( األحــادي"  التبايــن  "حتليــل  الباحثــة 
ــتجابات  ــروق يف اس ــة الف ــح دالل ANOVA(؛ لتوضي

ــة  ــري الرتب ــالف متغ ــا الخت ــة طبق ــة الدراس ــراد عين أف
ــدول  ــا اجل ــام يوضحه ــج ك ــاءت النتائ ــة، وج الوظيفي

ــايل: الت
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اجلدول رقم )13( نتائج اختبار حتليل التباين للفروق يف حماور االستبانة وفقا للتباين يف املرتبة الوظيفية

اجلدول رقم )14( نتائج اختبار LSD لتحديد مصدر الفروق يف متغري الرتبة 
الوظيفية

درجات جمموع مربعاتمصدر التبايناملحاور
احلرية

متوسط 
الداللة قيمة فاملربعات

اإلحصائية
املحور األول: درجة ممارسة 

الثقافة التنظيمية السائدة 
بجامعة املجمعة.

2247.0363561.759بني املجموعات
0.8400.513 17392.383112668.938داخل املجموعات

-19639.4193املجموع
املحور الثاين: درجة تأثري 
الثقافة التنظيمية يف حتقيق 

امليزة التنافسية من خالل بعد 
)التوقعات التنظيمية(.

49.1093297.406بني املجموعات
6.77**0.001 11017.81811230.711داخل املجموعات

-11066.927115املجموع
املحور الثالث: درجة تأثري 
الثقافة التنظيمية يف حتقيق 

امليزة التنافسية من خالل بعد 
)األعراف التنظيمية(.

2966.7293275.773بني املجموعات

7.793**0.00 9294.820112561.559داخل املجموعات

-12261.548115املجموع

** دال عند مستوى داللة 0.01

يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول 
)13( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى )0،05( فأقــل يف اجتاهــات أفــراد عينــة 
الدراســة حــول )املحــور األول: درجــة ممارســة الثقافة 
باختــالف  الســائدة بجامعــة املجمعــة(  التنظيميــة 

ــة.  ــة الوظيفي ــري الرتب متغ
يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول 
عنــد  إحصائيــة  ذات داللــة  فــروق  )13( وجــود 
مســتوى )0،01( فأقــل يف اجتاهــات أفــراد عينــة 
الدراســة حــول )املحــور الثــاين: درجــة تأثــري الثقافــة 
التنظيميــة يف حتقيــق امليــزة التنافســية مــن خــالل بعــد 
)التوقعــات التنظيميــة(، املحــور الثالــث: درجــة تأثــري 
الثقافــة التنظيميــة يف حتقيــق امليــزة التنافســية مــن 
خــالل بعــد )األعــراف التنظيميــة(( باختــالف متغــري 

ــة.  ــة الوظيفي الرتب
ــة  ــرت الباحث ــروق؛ أج ــك الف ــدر تل ــد مص ولتحدي
لتحديــد   LSD اختبــار  باســتخدام  بعديــا  حتليــال 
ــة  ــج كــام يف اجلــدول يف الرتب الفــروق، وجــاءت النتائ

الوظيفيــة.
 

الداللةالفرقمسمى الرتبةاملحاور 

األول 

4.964990.001**الثامنة 
7.4787850.000*السابعة 
4.964990.059-*السادسة
2.513470.000غري ذلك

الثاين  
1.315320.025الثامنة 

1.220830.002السابعة 
1.315320.0278السادسة 
2.5361520.0001غري ذلك

الثالث 

2.53615275.773-الثامنة 
3.22895561.559السابعة 
0.747220.001السادسة 
0.658470.00غري ذلك

*دال عند مستوى داللة 0.05

ــا  ــا داال إحصائي ــاك فرق ــدول أن هن ــن اجل ــح م يتض
وفقــا للتبايــن يف الرتبــة الوظيفيــة يف جامعــة املجمعــة.

توصيات الدراسة:
إرشاك  عــىل  املجمعــة  جامعــة  إدارات  تشــجيع   -

األداء. لتطويــر  ونــدوات  بمؤمتــرات  العاملــني 
ــرة  - حــث إدارات جامعــة املجمعــة عــىل توســيع دائ



درجة تأثري الثقافة التنظيمية يف حتقيق امليزة التنافسية من وجهة نظر إدارات اجلودة )دارسة مسحية وصفية عىل مسؤويل اجلودة بجامعة املجمعة(146

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء األول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

مشــاركه العاملــني يف عمليــة اختــاذ القــرارات اإلداريــة 
ضمــن بيئــة عمــل أكاديميــة.

ــعي 	  ــىل الس ــة ع ــة املجمع ــجيع إدارات جامع تش
ــوم. ــو مرس ــا ه ــىل مم ــج أع ــق نتائ لتحقي

العمــل عــىل تعزيــز قــدرة إدارة اجلــودة يف جامعــة 	 
املســتقبلية  احلاجــات  حتديــد  عــىل  املجمعــة 

لألفــراد.
حــث إدارة اجلــودة بجامعــة املجمعــة عــىل تطبيــق 	 

نظــام منصــف جلميــع مســؤويل اجلــودة.
تشــجيع إدارة اجلــودة بجامعــة املجمعــة عــىل 	 

احلــرص عــىل أهــداف اجلامعــة وغاياهتــا.

مقرتحات الدراسة:
معوقــات 	  حــول  مســتقبليه  دراســات  إجــراء 

التنافســية يف اجلامعــات الســعودية. امليــزة  حتقيــق 
إجــراء دراســات مســتقبليه حــول ســبل احلــد مــن 	 

املعوقــات لتحقيــق امليــزة التنافســية يف اجلامعــات 
الســعودية.

٥.املراجع العربية : 
ــريات  ــداهلل )2019(.التأث ــي عب ــة، ع ــور عقيل -باص
ــلوك  ــة يف س ــة التنظيمي ــاد الثقاف ــض أبع ــة لبع املحتمل
ــن  ــة م ــة آلراء عين ــة ميداني ــة دراس ــة التنظيمي املواطن
ــة،  ــة املدين ــة. جامع ــوم االقتصادي ــة العل ــاتذة كلي أس

ــر. اجلزائ

ــارصة يف اإلدارة  ــا مع ــد.)2006(. قضاي ــاح، أمح -بط
ــع، عــامن. ــة. دار الــروق للنــر والتوزي الرتبوي

ــق  ــول تطبي ــرة ح ــف ) 2007 ( ن - آل داوود، يوس
ــريب  ــد الع ــايل، املعه ــم الع ــاملة يف التعلي ــودة الش اجل

ــط. للتخطي

ــة  ــالل. )2000(. دور الثقاف ــدوح ج ــي، مم -الرخيم
التنظيميــة يف تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة عــىل قطــاع 
رســالة  جــدة.  بمحافظــة  الكيمياويــة  الصناعــات 

ــد  ــك عب ــة املل ــدة: جامع ــورة، ج ــري منش ــتري غ ماجس
ــز. العزي

طلــق  والســواط،  عبدالغنــي،  عبــداهلل  -الطجــم، 
عــوض اهلل )1424هـــ/ 2003م(. الســلوك التنظيمي 
) املفاهيــم- النظريــة- التطبيقــات(. جــدة: دار حافــظ 

ــع. ــر والتوزي للن

-العســاف، صالــح بــن محــد، )1431هـــ( )املدخل إىل 
البحــث يف العلــوم الســلوكية( دار الزهــراء، الريــاض. 

-العكيــدي، وائــل فاضــل حســان )2019(. رأس 
املــال الفكــري وأثــره يف حتقيــق امليــزة التنافســية 
املســتدامة: دراســة تطبيقيــة عــىل    عينــة مــن العاملــني 
يف رشكــة زيــن لالتصــاالت األردنيــة . دار أجمــد للنــر 

ــع. والتوزي

-فوزيــة، حممــد عــالم )2014(. تطويــر سياســة 
ــق  ــات حتقي ــوء متطلب ــر يف ض ــي بم ــم اجلامع التعلي
امليــزة التنافســية. رســالة مقدمــة للحصــول عــىل 

ــر. ــا، م ــة بنه ــتري، جامع ــة املاجس درج

الســلوك   .)2003( قاســم  حممــد  -القريــويت، 
الفــردي  اإلنســاين  الســلوك  )دراســة  التنظيمــي: 
واجلامعــي يف املنظــامت املختلفــة(. ط4. األردن: دار 

والتوزيــع. للنــر  الــروق 

-كاظم فرج عارف )2015(. معوقـــات تطبيـــق إدارة 
اجلـودة الشـاملة فـي جامعـة السـليامنية التقنيـة، دراسـة 
حتليليـــة آلراء عينـــة مـــن أعضـــاء اهليئة التدريســية يف 
ــامن  ــة لض ــه العربي ــة، املجل ــليامنية التقني ــة الس جامع
جــودة التعليــم اجلامعــي، املجلــد الثامــن، العــدد 19.

-مــازن، الشــوبكي، ســامي، صالــح أبــو نــارص 
يف  التميــز  إســرتاتيجيات  دورممارســة   .)2017(
ــات  ــتدامة ملؤسس ــية مس ــزة تنافس ــق مي ــم لتحقي التعلي

التعليــم العــايل، جامعــة األزهــر، فلســطني.
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-املــريس، مجــال الديــن حممــد وآخــرون)2002(. 
التفكــري اإلســرتاتيجي واإلدارة اإلســرتاتيجية: منهــج 

ــكندرية. ــة، اإلس ــدار اجلامعي ــي، ال تطبيق

ــة يف  ــة التنظيمي ــة )2016(. دور الثقاف ــان، برك -منش
ــم  ــات التعلي ــاملة يف مؤسس ــودة الش ــق إدارة اجل تطبي
ــة.  ــاج خلر-باتن ــة احل ــة جامع ــة حال ــايل: دراس الع
أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه، جامعــة 

ــر.  ــة، اجلزائ ــر باتن ــاج خل احل

النعمــي، أمحــد مصطفــى. )1999(. أثــر الثقافــة 
ــزة  ــب يف األجه ــات التدري ــة عملي ــة يف فعالي التنظيمي
ــة  ــة الســعودية: دراســة ميداني ــة باململكــة العربي األمني
عــىل بعــض األجهــزة األمنيــة باملنطقــة الرقيــة. 
ــة  ــاض: جامع ــورة، الري ــري منش ــتري غ ــالة ماجس رس

ــة. ــوم األمني ــة للعل ــف العربي ناي

-هيجــان، عبــد الرمحــن أمحــد. )1996(. أمهيــة قيــم 
املديريــن يف تشــكيل ثقافــة منظمتــني ســعوديتني: 
ــة  ــابك. جمل ــة س ــع ورشك ــل وينب ــة للجبي ــة امللكي اهليئ

العامــة، ع)74(. اإلدارة 

-الوليــد، هــاليل)2005(. األســس العامــة لبنــاء 
ــرة  ــة، مذك ــق القيم ــا يف خل ــية ودوره ــا التنافس املزاي
ــة  ــوم االقتصادي ــة العل ــورة، كلي ــري منش ــتري غ ماجس
ــد  ــة حمم ــة، جامع ــوم التجاري ــيري والعل ــوم التس وعل

ــيلة. ــاف، املس بوضي

-يوســف، أمــال إســامعيل حممــد )2004(. طــور 
ــات  ــا لنظري ــادرات وفق ــية للص ــزة التنافس ــوم املي مفه
التجــارة الدوليــة احلديثــة مــع دراســة القــدرات 
ابتــداء مــن عــام  التنافســية للصــادرات املريــة 

1980. اهليئــة العليــا لالصطــالح الزراعــي.
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