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 لمستلزماتها وتوفٌرها التكوٌنٌة العملٌة تدعٌم فً الجامعٌة اإلدارة دور: الجامعٌة اإلدارة: الخامس المحور

                                                                                            والمعنوٌة المادٌة المالبمة للظروف وتهٌبتها
 بالجامعة الجزابرٌة  كإستراتٌجٌة  لتطبٌق مبادئ الجودة الشاملة المناخ التنظٌمً: عنوان المداخلة 

 والسٌاسٌة االجتماعٌة الحٌاة مجاالت جمٌع فً وسرٌعة كبٌرة تطورات إن مطلع األلفٌة الثالثة تعٌش

 دٌنامٌات خلق إلى األخٌرة هذه أدت فقد التطورات هذه ابرز من التكنولوجً التطور وٌعد ... واالقتصادٌة

 مست التً المستجدات مساٌرة بغٌة ومستوٌاتها إشكالها بشتى التعلٌم  أنظمة فً وشاملة عمٌقة  وتعدٌل تغٌٌر

  .العمل وسوق الشغل عالم

 تعلٌمٌة متطلبات على واإلنتاج العمل منظمات فٌها تقوم المعرفة اقتصاد بؤسواق تنعت الٌوم أسواق باتت لقد

 التكٌف على قادرة مخرجات توفٌر أساسا العالً التعلٌم أنظمة من تقتضً وقدرات  عالً طراز من تدرٌبٌة

 الجٌد باإلعداد إال ال ٌتم الجامعة قبل من الهدف هذا تحقٌق إن .الشاملة للتنمٌة المتغٌرة الحاجات مع والتعامل

 وتعمل. الضرورٌة والشخصٌة المعرفٌة والمهارات بالمعارف مزود وهو الشغل عالم فً للولوج للطالب

 فً ومتواصلة عمٌقة إصالح حركة خالل من  الغاٌات هذه تجسٌد على الحالً الوقت فً الجزابرٌة الجامعة

والعمل حٌث  التوظٌف ومتطلبات مخرجاتها بٌن والمواءمة التوافق تحقٌق بؤهمٌة منها إٌمانا التعلٌمٌة منظومتها

من الضروري أن ٌكون منتوج الجامعة معروف مسبقا لدى سوق العمل وهذا ما ٌتوافق مع مفهوم الجودة 

والمناخ التنظٌمً اإلٌجابً والصحً هو البٌبة المناسبة لتطبٌق الجودة الشاملة ألن أبعاده إن كانت .الشاملة 

ومن هنا   إٌجابٌة  تإثر حتما على مخرجات الجامعة كما ٌتوقعها القابمٌن علٌها أو المستهلكٌن لهذه المخرجات 

ٌمكن طرح التساإل المركزي هل المناخ التنظٌمً اإلٌجابً بالجامعة الجزابرٌة  ٌكرس تطبٌق مبادئ الجودة 

ما طبٌعة -1الشاملة ؟وٌتفرع عن هذا التساإل المركزي األسبلة الفرعٌة التالٌة                                

هل ٌمكن - 2المناخ التنظٌمً السابد بمٌدان الدراسة ؟                                                          

- 3تطبٌق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بالجامعة ؟                                                                

 ماعالقة المناخ التنظٌمً السابد بالمنظمة بتطبٌق إدارة الجودة الشاملة بمٌدان الدراسة ؟
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 ولإلجابة على هذه التساإالت قسمنا بحثنا إلى ماٌلً 

  :                                                                                        مفهوم المناخ التنظٌمً-أوال

ٌعتبر مفهوم المناخ التنظٌمً من المفاهٌم المجازٌة ذلك ألنه ٌتصل بمفهوم جغرافً ٌتعلق بالبٌبة وطبٌعة المناخ 

العام من حٌث البرودة والدفء، فً أوقات فصول السنة المختلفة، ولذلك فان استخدام هذا المفهوم إدارٌا ٌراد 

وهو بهذا المعنى . (1)به التعبٌر عن الجو العام الذي تعٌشه المإسسة والتفاعل مع البٌبة المحٌطة تؤثرا وتؤثٌرا

، (2)ٌشٌر إلى  القٌم السابدة فً المجتمع وتؤثٌرها على العملٌة اإلدارٌة أو السلوك اإلداري للموظفٌن بالتحدٌد

والى المفاهٌم اإلدراكٌة والشخصٌة التً ٌحملها األفراد حول الحقابق التنظٌمٌة والموضوعٌة، والمتمثلة فً 

الهٌكل التنظٌمً، ومستوٌات العمل، ونمط القٌادة والقوانٌن والقواعد المـوجودة، أو الخصابص الممٌزة للبٌبة 

ولقد عرف دٌفز .                                                 (3)الداخلٌة للعمل ذات التؤثٌر على السلوك اإلداري

davis1981))  المناخ التنظٌمً بؤنه البٌبة البشرٌة التً ٌقوم فٌها أفراد المنظمة  بعملهم، وهو ٌإثر بكل مل

 عٌحصل داخل المإسسة وٌتؤثر بكل فعل ٌحدث فً المإسسة، وٌرى سلٌمان أن المناخ التنظٌمً هو االنطبا

العام، والمتكون لدى أعضاء المنظمة، والمتضمن متغٌرات عدٌدة كؤسلوب معاملة المدٌرٌن لمرإوسٌهم، 

.                                                                                               (4)وفلسفة اإلدارة العلٌا، وهو العمل أو ظروفه ونوعٌة األهداف التً تبغً على المنظمة تحقٌقها

    ٌختلف :                                                                                  أبعاد المناخ التنظٌمً-2

المناخ التنظٌمً تبعا الختالف األبعاد المحددة له، وتتضح أهمٌة األبعاد فٌما تتمٌز به من خصابص، وٌرجع 

االختالف فً التحدٌد الدقٌق ألبعاد المناخ التنظٌمً بٌن الباحثٌن إلى التعدد والتنوع فً العوامل والمتغٌرات، 

.                                                                                          والتً من أهمها بٌبات المنظمات واختالف نظرة الباحثٌن للمناخ التنظٌمً، وكذلك اختالف مداخل الدراسات

التوافق ،المسإلٌة ،العاٌٌر ،نظام المكافآت :حٌث ٌرى دٌفد كولب أن أبعاد المناخ التنظٌمً تشمل ماٌلً 

 .                                                                           (5)،والوضوح التنظٌمً ،الحماس والتعضٌد ،والقٌادة

الهٌكل التنظٌمً ، والمسإولٌة ، : أبعاد المناخ التنظٌمً فً العناصر التالٌة  Letwin And Stringوٌحدد 

 نظام المكافآت ،و المخاطر والتعضٌد ،المعاٌٌر ،والصراع،والوالء أو التماسك 

 وألغراض هذه الدراسة فقد حدد الباحث سبعة أبعاد أساسٌة ٌرى فً مجملها أنها تعبر عن مكونات المناخ 

، نظم وإجراءات العمل، طرق اتخاذ تالهٌكل التنظٌمً، االتصاال: التنظٌمً من وجهة نظره وتكمن فٌما ٌلً

 .                                                                      القرار، الحوافز، التدرٌب،تنمٌة الموارد البشرٌة

  ٌعتبر الهٌكل التنظٌمً من المكونات األساسٌة للمناخ التنظٌمً، بموجب الهٌكل التنظٌمً :الهٌكل التنظٌمً-1

 وانسٌاب المعلومات بٌن مختلف لٌتم توزٌع األدوار والمسإولٌات والصالحٌات وتتحدد شبكات االتصا

وهكذا تتشكل اإلدارات الربٌسٌة والفرعٌة وصوال إلى مستوى الفرد باعتباره . المستوٌات التنظٌمٌة واإلدارٌة

.                                                                                                         (6)شاغال لوظٌفة معٌنة

وٌعد الهٌكل التنظٌمً لكل منظمة وسٌلة هادفة لمساعدة المنظمة على تحقٌق أهدافها بكفاءة وفعالٌة، من خالل 

 بٌن مختلف الوحدات مالمساعدة فً تنفٌذ الخطط واتخاذ القرارات وتحدٌد ادوار األفراد وتحقٌق االنسجا

.                                                                              واألنشطة، وتفادي التداخل واالزدواجٌة وغٌرها

إن تقسٌم العمل . ومن جهة أخرى فان للهٌكل التنظٌمً تؤثٌر كبٌر على سلوك األفراد والجماعات فً المنظمات

والتخصص ٌتضمن إسناد مهام وواجبات محددة للفرد، وٌترتب علٌه التفاعل والتعامل مع اآلخرٌن فً داخل 
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وقد تسبب له العزلة . وقد ٌنشؤ عن هذه العالقات مشاعر الصداقة والود والتعاون والرضا. المنظمة وخارجها

والغربة والقلق والتوتر، كما أن جماعات العمل التً ٌعمل الفرد معها قد تكون كبٌرة أو قلٌلة العدد وقد تضم 

أفرادا ٌقومون بؤعمال متجانسة أو متباٌنة وهذا ٌإثر على درجة تماسك الجماعة ومدى التفاعالت واالتصاالت 

  تساهم : االتصاالت2..                                                                                  (7)فٌما بٌنها

االتصاالت بصورة فعالة فً تكوٌن المناخ التنظٌمً وتحدٌد خصابصه، وان فعالٌة االتصاالت تعنً ببساطة أن 

هناك خصابص اٌجابٌة قد أضٌفت للمناخ التنظٌمً، أما بطء االتصاالت وعدم فعالٌتها تعنً من ناحٌة أخرى 

أن هناك خلل هام فً المناخ التنظٌمً ٌجب معالجته، حٌت تعتبر االتصاالت بمثابة الجهاز العصبً للتنظٌم، 

وهً بذلك تإثر كثٌرا فً تحدٌد البعد النفسً واالجتماعً للمناخ التنظٌمً، وأن وجود اتصاالت فعالة ٌعد 

(.                                                                                                              8)مإشرا هاما على وجود مناخ تنظٌمً جٌد

ومما ال شك فٌه انه ال ٌمكن إغفال سٌاسة االتصاالت فً تحدٌد مدى درجة االٌجابٌة أو السلبٌة للمناخ التنظٌمً 

فً منظمة ما، فالنظام المفتوح فً التنظٌم ٌحقق التفاعل االٌجابً مع مختلف الفعالٌات البٌبٌة وبالتالً ٌحقق 

 الفعال بٌن الرإساء والمرإوسٌن، وما ٌترتب لاالستجابة لمتطلبات البٌبة المتغٌرة، أما غٌاب قنوات االتصا

علٌها من غٌاب أسس الموضوعٌة فً التعامل مع العاملٌن وعدم ترسٌخ عالقات مبنٌة على الثقة والتقدٌر، كل 

ذلك ٌإدي إلى أثر سلبً ٌخلق مشاعر القلق واإلحباط للعاملٌن، وٌقلل من إنتاجهم اإلبداعً، بعكس استخدام 

أنواع ووسابل متعددة من االتصاالت ذات الكفاءة العالٌة التً ترفع من كفاءة العامل وفعالٌته، وتنمً روح 

التعاون والتقارب واالنسجام بٌن العاملٌن، ولهذا البعد أهمٌته للنظر فً مشكالت المستوٌات التنظٌمٌة المختلفة، 

 واالنسٌاب الذي ٌحقق كفاءة وفعالٌة حواالهتمام بالمعلومات المقدمة من المرإوسٌن وذلك لتحقٌق نظم االنفتا

إن : نظم وإجراءات العمل 3..                                                                 (9)نظام االتصاالت

نظم وإجراءات العمل التً تنظم طبٌعة العمل الموجود بالمنظمة وتنسٌق جمٌع األعمال من أصغرها إلى 

أكبرها، وكٌفٌة تعامل األقسام بٌنها وبٌن بعضها البعض بالشكل الذي ٌإدي إلى تسهٌل انجاز المهام وتحقٌق 

وعل سبٌل المثال فإن نظم وإجراءات العمل تبٌن كٌفٌة تسلم وتسلٌم المعامالت وكٌفٌة .أهداف المنظمة

مراجعتها وبحثها وإنهابها، كما تبٌن التسلسل الوظٌفً وكٌفٌة انتقال المعامالت بٌن أقسام المنظمة وإداراتها 

، كما تبٌن نظم نازات بؤنواعها، وشإون الموظفٌن والعاملًالمختلفة وتبٌن بداٌة الدوام وانتهابه، واإلج

وإجراءات العمل السلسلة أو الحلقات أو المراحل التً تمر بها المعامالت وكٌفٌة مراجعة المنظمة من قبل 

الجمهور وغٌر ذلك من إجراءات واألنظمة التً تبٌن كٌفٌة العمل بصورة سلسلة تساعد المنظمة على تنفٌذ 

وٌتضح مما سبق أن .                                                                                    (10)مهامها

مرونة األنظمة واإلجراءات تخلق مجاال من الحرٌة وتعزٌز لمناخ الثقة بٌن العاملٌن، والذي ٌشجع على اإلبداع 

واالبتكار وإفساح المجال أمام العاملٌن للبحث عن أسالٌب جدٌدة ومبتكرة لمواجهة المتغٌرات البٌبٌة ومتطلبات 

وبذلك تجعل كل فرد ٌسعى إلى تقدٌم أفضل جهوده وقدراته إلحساسه بؤنه عنصر مشارك فً . التطور الوظٌفً
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كل النتابج المترتبة عن تطور أداء المنظمة، وبعكس الحال حٌنما تسود روتٌنٌة اإلجراءات وجمود وتعقٌد 

                                                                            . .األنظمة، مما ٌجهض األفكار اإلبداعٌة، وٌجعل المنظمة عاجزة عن مواجهة المتغٌرات البٌبٌة والتنظٌمٌة

   الواقع أن اإلهمال فً مراعاة األسس والمراحل الخاصة باتخاذ القرار السلٌم ٌإدي :طرق اتخاذ القرارات- 4

، ما نركز علٌه تإلى إٌجاد مناخ سلبً داخل المنظمة وخارجها بشكل عام، خاصة فً حالة تضارب القرارا

من القرارات غٌر السلٌمة والمتضاربة ال تإدي فقط إلى إشاعة مناخ سلبً داخل " العادلً " هنا هو ما ٌراه 

المنظمة وخارجها،وال تإثر على المناخ التنظٌمً فحسب، بل تإثر سلبٌا على بقٌة مكونات المناخ التنظٌمً، 

 (11)ة والعالقات الداخلٌة والحوافز وتكوٌن الجماعات غٌر الرسمًتخاصة فٌما ٌتعلق باالتصاال

وٌمثل االهتمام بسٌاسة اتخاذ القرار جانبا حٌوٌا فً تكوٌن البناء التنظٌمً، ألهمٌته فً تطوٌر المنظمات 

وتؤكٌد استمرارٌة نجاحها، وتطوٌر دافعٌة األفراد لممارسة سلوكٌات إبداعٌة لتعزٌز قدرات المنظمات على 

مواكبة التطورات المستجدة، وٌختلف الحال فٌما إذا كان نمط اتخاذ القرارات تسلطً أو مركزي بما ٌإدي إلى 

 تتكون مناخ تنظٌمً غٌر صحً، بحٌث ٌحد من مبادرات العاملٌن ومساهماتهم فً التعامل مع المشكال

ونخلص .                                                                           اإلدارٌة وٌقلل من روح التنافس

من ذلك إلى أن الحرمان من المشاركة فً اتخاذ القرارات ٌإدي إلى تكوٌن تصورات سلبٌة للمناخ التنظٌمً 

تفتقر لدفا العالقات واالتصاالت اإلنسانٌة، وضعف همم العاملٌن فً تقصً أسباب المشكالت التً تواجهها 

 5. .                                                المنظمة، وٌهدد الطاقات التً تبتدع البدابل العملٌة لحلها

 إذا كان الدافع هو الشعور الذي ٌشعر به الفرد نتٌجة لوجود حاجة غٌر مشبعة ٌرٌد إشباعها فإن :الحوافز

                                                                                       .الحافز هو ذلك الشًء الذي ٌقدم إلشباع هذه الحاجة

وبهذا المعنى ٌكون الدافع داخلٌاً ٌشعر به الفرد وٌشكل سلوكه، والحافز عامل خارجً ٌخاطب الدافع وٌوجه 

فإذا                                                                                         .السلوك إلى اتجاه معٌن

أرادت اإلدارة أن تحرك العاملٌن بها إلى بذل مزٌد من الجهد لالرتقاء بمستوى أدابهم فإنها تستخدم الحوافز 

أو الحوافز التً تشبع حاجاتهم النفسٌة واالجتماعٌة والذهنٌة  (العالوات والمكافآت)التً تشبع حاجاتهم المادٌة 

 .(التقدٌر والمشاركة فً اتخاذ القرارات)

وكما رأٌنا إن الدافع عبارة عن مركب معقد ٌتؤثر بمجموعة من العوامل المتداخلة، فكذلك الحوافز ذات طبٌعة 

وحتى تنجح اإلدارة فً الحصول على السلوك . معقدة تتؤثر بعوامل كثٌرة وهو ما ٌزٌد صعوبة مهمة اإلدارة

المرغوب من الموظفٌن علٌها إرساء القواعد السلٌمة للحوافز والتً لن ٌتم الوصول إلٌها إال بدراسة العوامل 

المإثرة على دافعٌة األفراد والعاملٌن، وبالتالً اختٌار األسلوب المناسب للحوافز الذي ٌلبً متطلبات الحاجات 

.                                                                                            دغٌر المشبعة التً تولد الدافع لدى الفر

 الوسٌلة التً من خاللها ٌتم اكتساب األفراد العاملٌن المعارف واألفكاروالمهارات ٌمثل:     التكوٌن6. 
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الضرورٌة لمزاولة العمل والقدرة على استخدام وسابل جدٌدة بؤسلوب فعال أو استخدام نفس الوسابل بطرق 

أكثر كفاءة مما ٌإدي إلى تغٌٌر سلوك واتجاهات األفراد فً التصرفات نحو األفراد واألشٌاء والمواقف 

.                                                بطرٌقة جدٌدة مما جعل العدٌد من المنظمات تعٌد النظر ببرامجها التدرٌبٌة لغرض تحقٌق العدٌد من المزاٌا

وٌهدف التكوٌن  إلى بناء اإلنسان، وجعله أكثر قدرة على العطاء عن طرٌق تزوٌده بإمكانٌات خاصة وقدرات 

 والتجاوب مع متطلبات عمله وتحقٌق معدالت األداء المحددة، وتنمً القدرات م، تٌسر له سبل التؤقل(12جدٌدة

الفكرٌة، والتً تساعده على استخدام جمٌع طاقاته، ومع ذلك فان للتدرٌب حدودا، أو جدوى معٌنة، ال ٌتعداها 

فهو ال ٌمكن أن ٌعالج، إال بمقدار المشكالت الناشبة عن سوء التنظٌم، أو عنة طرٌق سوء االختٌار، كما أن 

التدرٌب ال ٌوجد الفرد الذكً أو ٌزوده بالمواهب واالستعدادات وإنما ٌساعده على أن ٌصقل مواهبه العامة 

.                                               وٌبرز وٌقدم الفرص للتعلٌم، شرٌطة توفر الرغبة، أساسا لدى الفرد للتزود بالمعرفة

وعلى هدا فان التكوٌن ٌهدف إذا أحسن رسم سٌاسته ووضع برامجه وتحدٌد احتٌاجاته إلى تكوٌن مناخ 

أنواع  -3.                                                                                    تنظٌمً لتنمٌة المهارات 

تشٌر :                                                                               وتصنٌفات المناخ التنظٌمً 

العدٌد من الدراسات إلى أنه ال ٌوجد مناخ مثالً ٌصلح للتطبٌق فً جمٌع المنظمات وذلك ٌرجع إلى ارتباط 

المناخ التنظٌمً باالنطباع الذهنً للعاملٌن بكل منظمة باإلضافة إلى االختالف والتباٌن فً طبٌعة عمل كل 

منظمة ومهامها وأهدافها ونوعٌتها ،وبالرغم من ذلك فإن هناك محاوالت لتحدٌد النمط المثالً للمناخ 

اللتنظٌمً ،وٌشٌر لٌكرت بؤن المناخ التنظٌمً مرتبط بدرجة كبٌرة بفلسفة ونمط القٌادة السابد لدى كل المنظمة 

(13)                                                                                                                         .

:                                              وقد تعددت اآلراء حول المناخ التنظٌمً فالبعض ٌمٌز بٌن مناخٌن أساسٌٌن هما 

 .المنـاخ التنظٌمـً السلبــً  -2.             المنـاخ التنظٌمـً اإلٌجابـً -1

 الذي ٌمكن  Litwin & Stringer ))" سترٌنجر" و"لٌتوٌن " (14) وبإلضافة إلى ذلك ٌوجد تصنٌف آخر لـ 

 :تلخٌصه فً ثالثة أنماط كماٌلً 

وهو الذي ٌعتمد بشكل كامل على استخدام السلطة ،والتً تستخدم بشكل دابم : المنـــاخ التسلطــً -1

 .ومستمر،وكل القرارات فٌه تؤتً من القمة فحرٌة الفرد مصادرة وقراراته مقٌدة 

وهو ٌقوم على اإلتصاالت المباشرة ،وتؤكٌد العالقات اإلنسانٌة والحرٌة فً العمل : المنـاخ الدٌمقـراطً -2

 .وحل المشكالت وتحقٌق األهداف والتشجٌع على المنافسة وتبادل الرأى والمشاركة فً اإلدارة 

وهو المناخ الذي تضع فٌه المنظمة أهدافها بالتعاون مع مدٌري المستوٌات الدنٌا : منــــاخ اإلنجــــاز-3

،كما تسمح فٌه للموظفٌن التنفٌذٌٌن بوضع اإلجراءات الخاصة بوسابل تنفٌذ العمل والحوافظ المناسبة له 

،إضافة إلى ذلك توفر للعاملٌن سبل التقدم ،وتمدهم بصفة مستمرة بمعلومات عن أدابهم فً العمل من خالل 

 " .(15)التقارٌر 
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وعلى ضوء طبٌعة ونتابج التفاعل بٌن مكونات المناخ التنظٌمً ٌمكن تصنٌف المناخ التنظٌمً حسب 

خصابصه من خالل إدراكات أعضاء المنظمة لللمناخ التنظٌمً ،حٌث ٌمكن أن ٌكون هناك المناخ 

التنظٌمً المتسلط وفٌه ٌشعر الفراد أن القرارات تتخذ بالمستوٌات العلٌا وما علٌهم سوى التنفٌذ ،وهناك 

المناخ التنظٌمً الدٌمقراطً أواألبوي وفٌه ٌشعر األفراد بوجود عالقة زمالة ولٌست مجرد عالقات 

رسمٌة جافة ،وهناك المناخ التنظٌمً المدعم لإلنجاز وفٌه ٌشعر األفراد بؤن اإلدارة تتٌح فرصا للمشاركة 

 .فً وضع األهداف وصنع القرارات بما ٌإدي إلى توافر الحماس لإلنجاز

 ونخلص مما سبق ،إلى أنه ٌوجد اتفاق على أن لكل منظمة مجموعة من الصفات أو الخصابص التً 

تمٌزها عن المنظمات األخرى ،وأن المناخ التنظٌمً هو المإشر العام الذي ٌعبر عن تلك المجموعة من 

الصفات أو الخصابص ،وأن خصابص المناخ التنظٌمً هو محصلة نهابٌة للتفاعل بٌن عدد من المتغٌرات 

التً تحدد خصابص بٌبة المنظمة والتً بدورها تنعكس على إدراكات واتجاهات وسلوك األفراد ،وأنه 

ٌمكن من خالل رإٌة إستراتٌجٌة إحداث التغٌٌر فً خصابص المناخ التنظٌمً من خالل التؤثٌر فً 

وأن اإلتجاه .   خصابص تلك المتغٌرات المحددة له ،أو التغٌٌر فً طبٌعة التفاعل بٌن هذه المتغٌرات 

الغالب هو أن المناخ التنظٌمً ٌقوم بدور الوسٌط فً العالقة بٌن خصابص البٌبة وطبٌعة نشاط المنظمة 

 وتنظٌمها اإلداري من ناحٌة ،والنواتج السلوكٌة للعاملٌن من ناحٌة أخرى

 الجودة الشاملة :ثانٌا

I -  ماهٌة الجودة الشاملة: 

حظٌت عملٌات إصالح التعلٌم باهتمام كبٌر فً معظم دول العالم وحظٌت الجودة الشاملة بجانب كبٌر  

من هذا االهتمام إلى الحد الذي جعل المفكرٌن ٌطلقون على هذا العصر عصر الجودة باعتبارها إحدى الركابز 

األساسٌة لنموذج اإلدارة الجدٌدة الذي تولد لمساٌرة المتغٌرات الدولٌة والمحلٌة، ومحاولة التكٌف معها فؤصبح 

المجتمع العالمً ٌنظر إلى الجودة الشاملة واإلصالح التربوي باعتبارهما وجهٌن لعملة واحدة ، بحٌث ٌمكن 

 (16)القول أن الجودة الشاملة هً التحدي الحقٌقً الذي ستواجهه األمم فً العقود القادمة 

      وتعد المرتكزات األساسٌة إلدارة الجودة الشاملة ذات أهمٌة كبٌرة فً إطار التطبٌق العملً لها فً مختلف 

المإسسات اإلنسانٌة العاملة إذ إن هذه المرتكزات من شانها أن تشٌر إلى الحقابق األساسٌة التً ٌنبغً أن 

ٌرتكن إلٌها عند الشروع باستخدام هذا األسلوب تطبٌقٌا فً مختلف المنظمات ، إذ ٌشٌر إلى البناءات الفكرٌة 

الفلسفٌة التً ٌستند إلٌها الجانب العملً فً التطبٌق وقد تباٌنت آراء المفكرٌن واألكادٌمٌٌن فً شؤن تحدٌد 

أولوٌات وأهمٌة هذه المرتكزات من باحث آلخر إال أنها من حٌث المنطلق الفكري ال زالت تشكل المنعطف 

الحاسم فً إمكانٌة تطبٌق إدارة الجودة الشاملة ، وتتمثل هذه المنطلقات الفكرٌة بالتركٌز على العمٌل ، وإدارة 

القوى البشرٌة والمشاركة والتحفٌز ونظام المعلومات والتغذٌة الراجعة والعالقة بالموردٌن وتوكٌد الجودة 

والتحسٌن المستمر والتزام اإلدارة العلٌا والقرارات المبنٌة على الحقابق والوقاٌة من األخطاء وإدارة الجودة 

 .(17)استراتٌجٌا والمناخ التنظٌمً وإدارة العملٌات وتصمٌم المنتج 

فإدارة الجودة الشاملة تعتمد على تطبٌق أسالٌب متقدمة إلدارة الجودة وتهدف  للتحسٌن والتطوٌر المستمر 

 (18)وتحقٌق أعلى المستوٌات الممكنة فً الممارسات والعملٌات والنواتج والخدمات 

 فً المجال التربوي إلى مجموعة من المعاٌٌر واإلجراءات (Total Quality) وتشٌر الجودة الشاملة 

ٌهدف  تنفٌذها إلى التحسٌن المستمر فً المنتج التعلٌمً ، وتشٌر إلى المواصفات والخصابص المتوقعة فً 
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المنتج التعلٌمً وفً العملٌات واألنشطة التً تتحقق من خاللها تلك المواصفات والجودة الشاملة توفر أدوات 

 .(19)وأسالٌب متكاملة تساعد المإسسات التعلٌمٌة على تحقٌق نتابج مرضٌة

فاالهتمام بإدارة الجودة الشاملة فً المإسسات التعلٌمٌة ال ٌعنً أننا نخطط لجعل المإسسات التعلٌمٌة 

وخصوصا الجامعات منشات تجارٌة أو صناعٌة تسعى إلى مضاعفة أرباحها عن طرٌق تحسٌن منتجاتها ولكن 

ما ٌنبغً أن نستفٌد منه مدخل إدارة الجودة الشاملة فً التعلٌم هو تطوٌر أسالٌب اإلدارة التعلٌمٌة تحقٌقا لجودة 

المنتج ، وسعٌا إلى مضاعفة إفادة المستفٌد األول من كافة الجهود التعلٌمٌة وهو المجتمع بكل مإسساته ، 

وجماعاته وأفراده فً مجال التعلٌم ، ما أحوجنا أن نطلق شرارة المنافسة بٌن الجامعات من اجل تحقٌق أفضل 

 . (20)نتابج منتج ٌرضً الجهود التعلٌمٌة 

وهناك العدٌد من الخبراء اهتموا بتطبٌق مبادئ إدارة الجودة الشاملة فً الجامعات ومنهم جوران ، 

وكروزبً، وبالدٌج  ،وادوارد دٌمنج الذي اقترح أربعة عشره مبدأ لتحسٌن جودة الجامعات ومنها خلق حاجة 

مستمرة للتعلٌم الجامعً، ومنع التفتٌش ، واالهتمام بالتدرٌب المستمر فً جمٌع الوظابف الجامعٌة وتبنً فلسفة 

  (21)جدٌدة للتطوٌر المستمر وعدم بناء القرارات الجامعٌة على أساس التكالٌف فقط  

وإن بإرة تركٌز إدارة الجودة الشاملة فً الجامعات تنصب أساسا فً مجال تقوٌم المإسسة التربوٌة 

بقصد تطوٌره  وتحسٌنه ، باعتبار هذا األسلوب احد األسالٌب الحدٌثة المستخدم فً تقوٌم المإسسات بشكل عام 

والمإسسات التعلٌمٌة بشكل خاص وتوظٌف مبادئ وأفكار إدارة الجودة الشاملة فً أنظمة التعلٌم العالً ٌعود 

بالنفع على الجامعات إذ ٌضع حجر األساس لرإٌة فلسفٌة جدٌدة ألهداف الجامعة ورسالتها وٌرفع معنوٌات 

العاملٌن فٌها وٌمنحهم فرصة التعبٌر وٌعٌر مفاهٌمهم واتجاهاتهم نحو المهنة مما ٌضفً على البٌبة التعلٌمٌة 

 (22)مناخا منتجا 

 I I -مراحل تطبٌق إدارة الجودة الشاملة:  

  :مرحلة اإلعداد- 1

وهً أكثر المواحل أهمٌة فً عملٌة تطبٌق إدارة الجودة الشاملة وهً أن ٌقرر المدراء التنفدٌٌن بإعداد 

وصٌاغة رإٌة المإسسة وأهدافها وٌرسمون سٌاستها وتخصٌص الموارد الالزمة وإعداد خطاب ٌغطً هذه 

  خطوات 07الرسالة الهامة وهً تشمل 

-2قرار تطبٌق إدارة الجودة الشاملة                                                                              -1

صٌاغة -3 الربٌسٌٌن                                                                       نتدرٌب المدٌرٌن التنفٌذًٌ

تحدٌد أهداف - 4كل من رإٌة ورسالة المنظمة                                                                      

رسم سٌاسات -5المإسسة                                                                                      

اتخاذ قرار -6المإسسة                                                                                            

- 7باالستمرار وتخصٌص الموارد المبدبٌة الالزمة                                                            

 الخطاب االفتتاحً  والبد أن ٌكون هناك تسلسل لهذه الخطوات 

:                                                                                                  مرحلة التخطٌط -2

 :                            (23)ٌتم إعداد خطة لتطبٌق  إدارة الجودة الشاملة وٌمكن إٌجازها فً الخطوات التالٌة 

اختٌار أعضاء مجلس استشاري                                                                                     - 1
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اختٌار منسق إلدارة الجودة الشاملة                                                                                      -2

تدرٌب كل من أعضاء المجلس االستشاري ومنسق إدارة الجودة الشاملة                                                               - 3

االجتماع األول ألعضاء مجلس إدارة الجودة الشاملة                                                                 - 4

إعداد مسودة خطة التطبٌق                                                                                             - 5

الموافقة على خطة التطبٌق                                                                                                - 6

تحدٌد األهداف  والعملٌات الهامة                                                                                                    - 7

اختٌار األهداف والعملٌات                                                                                                   - 8

 اختٌار المجلس االستشاري  إلستراتٌجٌة التطبٌق - 9

 :                                                                                                   مرحلة التقوٌم والتقدٌر- 3

:                                                                           وتوجد بهذه المرحلة أربعة خطوات ربٌسٌة هً 

 وهو الخطوة االولى وٌتم بواسطة ثالثة أدوات :التقوٌم الذاتً - 1

   « philip crosby» "ي fفلٌب كروس"أعدت من طرف الخبٌر  :األداة األولى

وهً أعدت لالستخدام فً تسهٌل المقابالت "أٌن تقع منظمتك فٌما ٌتعلق بالجودة "وعرضها تحت عنوان 

واالجتماعات حٌث ٌحصل كل فرد على نسخة من هذا النموذج وٌقوم بتعببته أو استكماله ،ثم ٌحسب لنفسه 

 . النهاٌة يالدرجة التً حصل علٌها ف

هً قابمة استقصاء معٌنة ٌقوم المدرب التً لٌست له مصلحة محددة فً : المسح الشامل لألفراد  :األداة الثانٌة

النتابج فً مقابلة األفراد الستكمال اإلستمارة وقد صممت األسبلة بحٌث تساعد اإلدارة تفهم إدراك العاملٌن 

.                     بالجودة الشاملة والدور الذي ٌمكن أن تلعبه هذه اإلدراك فً تطبٌق إدارة الجودة الشاملة 

المسح الشامل للعمالء                                                                                                      :األداة الثالثة

هذا المسح ٌمنح للمإسسة إمكانٌة اإلهتمام برضا العمالء وٌمكن اجراء المسح الشامل عن طرٌق طرح أسبلة 

أثناء عمل عادي بحٌث ال ٌشعر العمٌل بؤن هناك أسبلة ٌجب الرد علٌها                                                               

فً هذه المرحلة ٌتم اختٌار المدربٌن وتدرٌبهم وٌتم تدرٌب المدٌرٌن والعاملٌن بالمإسسة :مرحلة التطبٌق - 4

.                                      وتشكل فرق العمل واإلنجاز ،ومرحلة التطبٌق تستوجب اتباع الخطوات التالٌة 

اختٌار من سٌتولى التدرٌب بالمإسسة وتدرٌب المدربٌن                                                                   -1

 تدرٌب اإلدارة والعاملٌن -3تاسٌس مكتبة إدارة الجودة الشاملة -2

 متطلبات تطبٌق إدارة الجودة الشاملة 

ٌمكن القول أن متطلبات تطبٌق إدارة الجودة الشاملة التً أوردها المعهد الفدرالً األمرٌكً هً العناصر 

 :الضرورٌة وهً 

 دعم وتؤٌٌد اإلدارة العلٌا لبرنامج إدارة الجودة الشاملة -1

-3التوجه  للمستهلك                                                                                             - 2

تهٌبة المناخ التنظٌمً                                                                                                       

قٌاس األداء لإلنتاجٌة والجودة                                                                                          -4

لإلدارة الفعالة للموارد البشرٌة بالمإسسة                                                                                     -5
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التعلٌم والتدرٌب المستمر                                                                                              -6

تبنً األنماط القٌادٌة المناسبة لتطبٌق إدارة الجودة الشاملة                                                             - 7

مساهمة جمٌع العمال فً الجهود المبدولة فً التحسٌن                                                                      - 8

 .تؤسٌس نظام معلومات الجودة الشاملة -9

  :التطبٌق فً مٌدان الدراسة :ثالثا

 أالوهً المدرسة التحضٌرٌة الجامعٌة وإلبراز هذا الدور حاولنا أن ٌكون بصفة مٌدانٌة فً إحدى المإسسات 

 للعلوم التقنٌة بعنابة  

 120وعددهم "جمٌع األساتذة اإلدارٌٌن العاملٌن فً البٌداغوجٌا "أعتمدنا على هٌبة التدرٌس  :مجتمع الدراسة

 مفردة 

حاولنا الحصول على أكبر قدر ممكن من االستمارات الموزعة .أعتمدنا على عٌنة عشوابٌة :عٌنة الدراسة

 . منها لعدم استٌفابها الشروط الموضوعٌة 06إستمارة وثم إلغاء 106إستمارة تحصلنا على 108وعددها 

 بالمناخ التنظٌمً أعتمدنا على االستمارة والمتكونة من محورٌن المحور األول  خاص :أداة جمع البٌانات 

  بنود أما المحور التانً خاص بمبادئ الجودة الشاملة 07 أبعاد وكل بعد ٌتكون من 06وٌتكون من 

جاءت                      طبٌعة المناخ التنظٌمً السائد فً منظمة الدراسة                                                           -2

  المتوسطات الحسابٌة ألبعاد المناخ التنظٌمً كالتالً وهً مرتبة تنازلٌا

 

     

 

 

 

 

 

 

 المناخ التنظٌمً الستة ومن خالل المتوسط الحسابً العام ألبعاد من الجدول السابق ٌتبٌن أن تقدٌر عٌنة الدراسة 

أنها تقع فوق الحد الفاصل بٌن المناخ التنظٌمً  اإلٌجابً والمناخ التنظٌمً السلبً حٌت اعتبر الباحث أن 

 هو الحد الفاصل بٌن المناخ اإلٌجابً والمناخ السلبً وانه فً حالة تطبٌق معٌار الحكم فً 3المتوسط الحسابً 

 مجاالت من المناخ اإلٌجابً وهً 4هناك : هذه الحالة فان الحكم على مجاالت الدراسة الستة قد حدت كما ٌلً

الهٌكل التنظٌمً واالتصاالت ونظم وإجراءات العمل والتكوٌن ومجالٌن من المناخ السلبً وهما اتخاذ القرار 

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً المجال الرقم الرتبة

 1.42 3.15 التكوٌن 6 1

 1.39 3.86 الهٌكل 1 2

 1.34 3.83 االتصاالت 2 3

 1.14 3.55 نظم وإجراءات العمل 3 4

 1.31 2.83 اتخاذ القرار 4 5

 0.91 2.39 الحوافز 5 6

 1.25 3.26 المناخ التنظٌمً ككل  



   2012 ماي 16 -15يومي -  جامعة مسيلة – واقـــع التكويــن اجلامعــي يف اجلزائــر : ملتقى
 

 

 واقلها 3.86وكان أعلى هذه المجاالت من حٌث متوسط التقدٌر مجال الهٌكل التنظٌمً ومتوسطه . والحوافز

 .2.39مجال الحوافز ومتوسطه 

، وتقع هذه القٌمة فوق الحد الفاصل بٌن 3.26    أما بالنسبة للمناخ التنظٌمً ككل فقد بلغ المتوسط الحسابً له 

المناخ اإلٌجابً  والمناخ السلبً وٌعكس هذا اتجاها اٌجابٌا عاما لدى أفراد عٌنة الدراسة نحو المناخ التنظٌمً 

 .السابد فً المدرسة التحضٌرٌة للعلوم التقنٌة  حٌث اعتبر مناخا تنظٌمٌا إٌجابٌا  حسب تقدٌر أفراد العٌنة 

 :                                                                                                            عالقة المناخ التنظٌمً للمنظمات  بالجودة الشاملة - 3

  عالقة اتجاهات هٌئة التدرٌس  نحو بعد الهٌكل التنظٌمً الجودة الشاملة 3-1

 :بالمعادلة التالٌة" بٌرسون"وبتطبٌق معامل االرتباط 

 

. مج ص مج س − .ص  سمج   𝑿ن 

− مج ص 𝟐  . مج ص𝟐 .  ن − مج س 𝟐  .مج س𝟐   ن 

=  ر

 

وهً درجة دالة إحصابٌا على وجود عالقة ارتباطٌه موجبة متوسطة فً جدول  0,68  =رنجد أن  

الداللة اإلحصابٌة لمعامالت االرتباط بٌن توجهات هٌبة التدرٌس نحو الهٌكل التنظٌمً للمدرسة التحضٌرٌة 

 والجودة الشاملة 

 : عالقة اتجاهات هٌئة التدرٌس  نحو بعد االتصاالت الجودة الشاملة 3-2

 :بالمعادلة التالٌة" بٌرسون"وبتطبٌق معامل االرتباط 

وهً درجة دالة إحصابٌا على وجود عالقة ارتباطٌه موجبة قوٌة فً جدول الداللة  0,86  =رنجد أن  

 .نحو بعد االتصاالت و الجودة الشاملة  هٌبة التدرٌساإلحصابٌة لمعامالت االرتباط بٌن توجهات 

  عالقة اتجاهات هٌئة التدرٌس  نحو بعد نظم وإجراءات العمل و الجودة الشاملة  3-3

 :بالمعادلة التالٌة" بٌرسون"وبتطبٌق معامل االرتباط 
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وهً درجة دالة إحصابٌا على وجود عالقة ارتباطٌه موجبة متوسطة فً جدول الداللة  0.71  =رنجد أن  

نحو بعد اتخاذ القرار كؤحد أبعاد المناخ التنظٌمً و   هٌبة التدرٌساإلحصابٌة لمعامالت االرتباط بٌن توجهات 

 .الجودة الشاملة  

   نحو بعد اتخاذ القرارات الجودة الشاملة هٌبة التدرٌس عالقة اتجاهات 3-4

 :بالمعادلة التالٌة" بٌرسون"وبتطبٌق معامل االرتباط 

وهً درجة دالة إحصابٌا على وجود عالقة ارتباطٌه موجبة ضعٌفة فً جدول الداللة  0,12  =رنجد أن  

نحو بعد نظم وإجراءات العمل كؤحد أبعاد المناخ   هٌبة التدرٌساإلحصابٌة لمعامالت االرتباط بٌن توجهات 

 .التنظٌمً و الجودة الشاملة 

   نحو بعد الحوافز و الجودة الشاملة هٌبة التدرٌس عالقة اتجاهات 3-5

 :بالمعادلة التالٌة" بٌرسون"وبتطبٌق معامل االرتباط 

وهً درجة دالة إحصابٌا على وجود عالقة ارتباطٌه موجبة متوسطة فً جدول  0.76= رنجد أن  

نحو نظام الحوافز السابد فً المدرسة   هٌبة التدرٌسالداللة اإلحصابٌة لمعامالت االرتباط بٌن توجهات 

 .التحضٌرٌة للعلوم التقنٌة  احد أبعاد المناخ التنظٌمً الجودة الشاملة 

   نحو بعد التكوٌن الجودة الشاملة هٌبة التدرٌس عالقة اتجاهات 3-6

 :بالمعادلة التالٌة" بٌرسون"وبتطبٌق معامل االرتباط 

وهً درجة دالة إحصابٌا على وجود عالقة ارتباطٌه موجبة قوٌة فً جدول الداللة  0.89  =رنجد أن  

نحو التكوٌن السابد المدرسة التحضٌرٌة   والجودة   هٌبة التدرٌساإلحصابٌة لمعامالت االرتباط بٌن توجهات 

 .الشاملة 

أما  فٌما ٌخص العالقة بٌنؤبعاد  المناخ التنظٌمً السابد مجتمعة  والجودة الشاملة فكان معامل اإلرتباط 

وهً درجة دالة إحصابٌا على وجود عالقة ارتباطٌه موجبة متوسطة  فً جدول الداللة اإلحصابٌة  0.73  =ر

نحو المناخ التنظٌمً السابد بالمدرسة التحضٌرٌة للعلوم التقنٌة     هٌبة التدرٌسلمعامالت االرتباط بٌن توجهات 

 .والجودة الشاملة 

وبعد   بعد عرض النتابج فً جداول إحصابٌة، تطبٌق األسالٌب اإلحصابٌة المناسبة لكل فرضٌة:تعلٌق عام 

 :                                                                                                    استقراء الجداول و تحلٌلها وترجمتها جاءت نتابج دراستنا كالتالً 
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      فٌما ٌخص الكشف عن المناخ التنظٌمً فقد عبر مفردات العٌنة و أوضحوا من خالل إجاباتهم على بعد 

وٌتمٌز بدرجة عالٌة من الوضوح .الهٌكل التنظٌمً بان هذا األخٌر ٌتسم  بالتوافق مع طبٌعة ومهام عمل اإلدارة

فً طبٌعة العالقات القابمة بٌن الرإساء والمرإوسٌن فً اإلدارة واألقسام التابعة لها، كما أن طبٌعة تخصصات 

هٌبة التدرٌس  تتناسب مع طبٌعة مهام وواجبات وظابفهم و خطوط السلطة بٌن الرإساء والمرإوسٌن فً 

باإلضافة إلى أن هٌكل اإلدارة العامة واإلدارات التابعة لها متكامل ومناسب لتحقٌق األهداف . اإلدارة واضحة

كما ٌتمٌز الهٌكل التنظٌمً بالبساطة : و هناك توافق واضح بٌن اإلدارة العامة واإلدارات واألقسام التابعة لها

 .                                                                 والسهولة و المرونة والقابلٌة للتعدٌل لمواجهة المتغٌرات

     أما فٌما ٌخص الكشف عن توجهات هٌبة التدرٌس نحو بعد االتصاالت فقد عبروا على ان االتصاالت 

تتمٌز بسرعة كبٌرة فً وصول المعلومات بٌن الرإساء والمرإوسٌن، لكن بالمدرسة التحضٌرٌة للعلوم التقنٌة 

المدرسة التحضٌرٌة للعلوم  أثناء إعطاء األوامر والتوجٌهات مع اعتماد تال تستخدم المإسسة  لجمٌع االتصاال

بالمدرسة فً حٌن تساهم االتصاالت غٌر الرسمٌة . على الوسابل الكالسٌكٌة أثناء عملٌة االتصالالتقنٌة

وان كان االتصاالت فً المنظمة ٌغلب علٌها الطابع .فً تحسٌن العالقات بٌن العمالالتحضٌرٌة للعلوم التقنٌة 

 .الرسمً كما لوحظ أن مفاهٌم االتصال بٌن الرإساء والمرإوسٌن مفقودة

  وفٌما ٌتعلق بتوجهات اإلطارات الوسطى نحو بعد نظم وإجراءات العمل فقد عبرت هذه األخٌرة على أنها 

إلجراءات العمل المحددة فً دلٌل األنظمة وان بالمدرسة التحضٌرٌة للعلوم التقنٌة  احترام العاملٌن عدمتتمٌز ب

انتقال المعلومات بٌن األقسام المختلفة ٌتم وفقا إلجراءات النظمٌة والتعلٌمات الصادرة كما ٌلتزم العاملٌن 

 كما لوحظ من خالل إجابات بؤوقات بداٌة الدوام الرسمً وٌتمتع العاملٌن باإلجازات التً ٌستحقونها وفقا للنظام

تعتمد على التحدٌث والتطوٌر فً األنظمة وإجراءات مفردات العٌنة  أن المدرسة التحضٌرٌة للعلوم التقنٌة 

العمل، وأنه ال ٌوجد دلٌل مكتوب لقواعد وإجراءات العمل باإلدارة، فً حٌن تتمٌز اللوابح واألنظمة والقواعد 

 .المعمول بها بدرجة من المرونة والوضوح

المدرسة   أما فٌما ٌخص البعد الرابع والمتعلق باتخاذ القرار فقد كشفت إجابات مفردات العٌنة على أنها تتمٌز 

بكونها ال تقوم بدراسة مشروعات القرارات التً ستتخذ قبل صدورها لتحدٌد مدى التحضٌرٌة للعلوم التقنٌة 

تحقٌقها للصالح العام للمنظمة وان متخذي القرارات ٌتبعون المعاٌٌر التً تساعدهم فً اتخاذ القرارات الرشٌدة 

كما ٌلجا متخذي القرارات إلى المشاورات واالستطالعات قبل اتخاذ القرارات لمعرفة نتابجها وأثارها فً 

بالمدرسة بتقٌٌم للبدابل المتاحة لقراراتها وال ٌتراجع الرإساء المدرسة التحضٌرٌة للعلوم التقنٌة حٌن ال تقوم 

وفٌما ٌتعلق بتوجهات  .                              عن القرارات التً ال تحقق أهدافهاالتحضٌرٌة للعلوم التقنٌة 

اإلطارات الوسطى نحو بعد الحوافز فقد لوحظ أن هناك عدالة فً نظام الرواتب واألجور والمكافآت و عدم 

إتباع اإلدارة األسالٌب واإلجراءات التً تتوافق مع األنظمة والتعلٌمات النافذة فٌما ٌتعلق بالترقٌات المستحقة 
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للعاملٌن كما أن اإلدارة ال تولً االهتمام باالقتراحات والمبادرات التً ٌتقدم بها المرإوسٌن فً اإلدارة كما 

عبرت العٌنة على أن الحوافز المعنوٌة والتشجٌعٌة التً تقدمها اإلدارة للعاملٌن المتمٌزٌن نظٌر جهودهم فً 

إتقان أعمالهم غٌر كاف وان حجم المزاٌا التً ٌحصل علٌها العاملون فً المإسسة مقارنة مع حجم العطاء 

كما ٌرون بان   األجور المخصصة للوظٌفة ال تغطً متطلبات المعٌشة وغٌر .الذي ٌقدمونه غٌر متطابق

 .مالبمة قٌاسا بالمإسسات األخرى

 نحو بعد التكوٌن المهنً كؤحد أبعاد المناخ التنظٌمً تتمٌز هٌبة التدرٌس     وأخٌرا فقد لوحظ أن توجهات 

تولً اهتماما كبٌرا بإطاراتها البشرٌة وال تحرص على جدب المزٌد  المدرسة التحضٌرٌة للعلوم التقنٌة بكون

 من اإلطارات البشرٌة المإهلة لضمها إلى قوتها العاملة وهذا راجع إلى اكتفابها من الموارد البشرٌة المإهلة 

تشجع المدرسة   و إلى التكوٌن لتحسٌن األداء الوظٌفًبالمدرسة التحضٌرٌة للعلوم التقنٌة  وكثٌرا ما تلجا

تتٌح الفرصة  كما الدورات التخصصٌة التً ٌشارك فٌها العاملون خارج المنظمة بهدف تنمٌة قدراتهم المعرفٌة

للعاملٌن فً المإسسة لمواصلة تعلٌمهم أثناء الخدمة، فً حٌن أنها ال تحرص اإلدارة على التعرف على 

 انه توجد اتجاهات اٌجابٌة نحو المناخ التنظٌمً السابد لوعلٌه فٌمكن القو. احتٌاجات العمال التكوٌنٌة 

 .بالمدرسة التحضٌرٌة للعلوم التقنٌة

   . 

      و  فٌما ٌتعلق بالفرضٌة التً حاول الباحث من خاللها الكشف عن العالقة بٌن توجهات هٌبة التدرٌس نحو 

فقد استنتج الباحث وجود عالقة ارتباطٌة موجبة متوسطة حٌت بلغت قٌمة , المناخ التنظٌمً و الجودة الشاملة  

  وهً دالة احصابٌا0.73معامل االرتباط 

هل توجد عالقة بٌن المناخ التنظٌمً السابد بالمدرسة لقد قام الباحث فً هذه الدراسة بمحاولة معرفة :خاتمة  

و بذلك من خالل  تصمٌم استبٌانان لهذا , ؟التحضٌرٌة للعلوم التقنٌة والجودة الشاملة   لدى هٌبة التدرٌس

 عن للكشفالمناخ التنظٌمً والثانً  الغرض األول لقٌاس المناخ التنظٌمً اشتمل على ستة محاور تتعلق بؤبعاد

مدى امكانٌة تطبٌق الجودة الشاملة ، بعد إتباع كل الخطوات  البحثٌة و حٌن تفرٌغ البٌانات و استقرابها تم 

 :                                                                                                     التوصل إلى النتابج التالٌة

مع وجود اتجاه واضح ٌفسر أن المناخ , وجود مناخ تنظٌمً إٌجابً مالبم للعمل على حد تعبٌر العمال  -

التنظٌمً بؤبعاده الستة ٌساعد على األداء هذا ما تعكسه قٌمة المتوسط الحسابً العامة للمجاالت الستة حٌث 

 .وهً فوق الحد الفاصل بٌن المناخ اإلٌجابً والمناخ السلبً لصالح المناخ اإلٌجابً. 3.26بلغت 

   وجود مستوى مقبول من امكانٌة تطبٌق  مبادئ الجودة الشاملة  لدى العمال وهذا ما تعكسه قٌمة المتوسط 

 .وهً أكبر من الحد الفاصل بٌن عدم الوضوح والوضوح.3.27.الحسابً العام التً بلغت
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فٌما ٌتعلق بالكشف عن العالقة بٌن المناخ التنظٌمً و الجودة الشاملة  لدى عٌنة الدراسة  إذ بعد القٌام 

بالمعالجة االحصابٌة تبٌن وجود عالقة ارتباطٌة موجبة متوسطة حٌث بلغت قٌمة معامل االرتباط العام 

على تطبٌق  مبادئ الجودة الشاملة  باإلعتماد بؤن المدرسة التحضٌرٌة للعلوم التقنٌة  هذا ما ٌوحً  ،0.73

 .                                                              على المناخ التنظٌمً اإلٌجابً السابد 
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