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إدارة اجلودة؛
مصلحة اجلوازات؛
.األبيار

هدفت الدراسة لتعرف على مسامهة إدارة اجلودة الشاملة يف حتقيق كفاءة األداء الوظيفي لدى
 وقد خلصت هذه الدراسة،املوظفني مبصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب فرع األبيار
: إىل جمموعة من النتائج أمهّها ما يلي
 ومستوى كفاءة األداء،أَظهرت النتائج بشكل عام أَنَّه يوجد أثر بني أبعاد إدارة اجلودة الشاملة
َّ  كما بينت أ،الوظيفي لدى ججمتمع الدراسة
حيث بلغ
 ج،َن مستوى األداء الوظيفي متوسطاً إىل حد ما
ٍ  وهذا يجشري إِىل وجود مستوى غري جم،)080.2( مبتوسط حسايب
 إى،رض من األداء الوظيفي للموظفني
َّ َن اخنفاض مستوى األداء الوظيفي
َّ أ
8كان بسبب اخنفاض فاعلية إدارة اجلودة الشاملة بإدارة املصلحة
Abstract

The study aimed to identify the contribution of total quality management to
achieving efficient job performance among employees in the Passports, Nationalities
and Arab and Foreign Affairs branch of Elabyar branch. This study concluded a set of
results, the most important of which are:
The results showed, in general, that there is an effect between the dimensions of
total quality management and the level of job performance efficiency of the study
community. It also showed that the level of job performance is somewhat average,
reaching an average of 2.683, and this indicates an unsatisfactory level of job
performance For employees, however, the low level of job performance was due to the
low effectiveness of TQM in the administration of the department.
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 .1مقدمة:

يعترب مفهوم األداء الوظيفي من املفاهيم اليت حظيت بنصيب وافر من االهتمام والدراسة ،ملا له من أمهية على
ّ
مستوى املؤسسة والعاملني هبا ،وكثرة وتنوعت املؤثرات املتداخلة اليت تؤثر عليه ،فاألداء هو الوسيلة اليت حتفز العاملني
للعمل حبيوية ونشاط من خالل معايريه املختلفة اليت توضع من قبل األجهزة اإلدارية باملؤسسة ،بتوفري احملفزات اليت
هتدف للوصول إىل املستويات املثلى لتحقيقه ،وكذلك دراية املتغريات اليت تؤثر وتتأثر به ،سواء أكانت باإلجياب أم
بالسلب ،ويعترب صلة الوصل بني سلوك العاملني واملؤسسة ،باعتباره الناتج احملصل والنهائي للحكم على أنشطة
املنظمة وأحد املؤشرات اهلامة الدالة على مستوى كفاءة العاملني وبلوغهم ملستوى اإلجناز املطلوب وفق اإلمكانات
املتاحة ( ،)Pizam ,0202و تعيش املؤسسات اخلدمية اليوم عصراً مسته التجديد والبحث عن مزيد من الكفاءة
حيث يشهد القرن احلايل تغريات وتطورات سريعة ومتالحقة يف كافة اجملاالت اخلدمية ،
واإلبداع والتميز يف األداء ،ج

لذا على هذه املؤسسات تبين مفاهيم إدارية حديثة تواكب ما تتطلبه املرحلة لتمكنها من التعامل مع التحديات اليت
تواجهها ،والتغلب عليها لتحقيق األداء بكفاءة وفاعلية ،سعياً إىل البقاء واالستمرار يف عامل املنافسة ،وتعد إدارة
اجلودة الشاملة من أهم األساليب والنظم املتبعة ملواجهة هذه التحديات ،باعتبارها من املفاهيم اإلدارية احلديثة يف
ججمتمعنا العريب اليت تقوم على األفكار واملبادي اليت جُتكن أي مؤسسة إذا طبقتها من حتقيق أفضل أداء ممكن ،وتعمل
املؤسسات اليوم على تنمية مواردها املتاحة خاصة البشرية منها باعتبار العنصر البشري هو مقياس للنجاح أو الفشل
ألي عملية خدمية ،وأمام هذه املؤسسات حتدي تنمية وتطوير وترشيد استغال إمكانيات وقدرات القوى العاملة
داخلها لتتمكن من القيام بأعبائها الوظ يفية بكفاءة وفعالية ،لتحقيق التفوق والتميز 8وبالتايل فإن حتقيق أهداف
املؤسسة ال ميكن الوصول إليها يف غياب املورد البشري الكفء والفعال ،لذا وجب على املؤسسات من خالل إدارة
اجلودة الشاملة متابعة ومراقبة أداء العاملني بتحديد نوعية وكمية جودة أدائهم ،وحتديد القدرات واإلمكانيات اليت
ميتلكها كل فرد ،وتقييم أدائه8
 .1.1إشكالية الدراسة:

أ ّن اهلدف الرئيسي ألي مؤسسة هو االستمرار والتميز خاصة يف ظل التحديات اليت تواجهها املؤسسات
اخلدمية ،لذلك وجب عليها إجياد السبل الكفيلة لرفع من مستوى كفاءة أداء املوظفني هبا وحتقيق مستويات عالية

وتوفري العوامل املساعدة على جتاوز املعوقات ،لذلك تتجه املؤسسات اليوم لتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة
باعتباره عامل رئيسي يف حتقيق أهدافها وحتسني أدائها8
ورغم االهتمام املتزايد بأمهية موضوع إدارة اجلودة الشاملة يف إدارة املؤسسات اخلدمية بالدول املتقدمة ،إال أن
الواقع يف املؤسسات الليبية مازال يشوبه القصور يف توجيه االهتمام بإدارة اجلودة الشاملة يف تلك املؤسسات ،وتعترب
اجلودة أحد العوامل اليت قد تؤثر على مستوى األداء الوظيفي لدى املوظفني بتلك املؤسسات8
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تبنيَ َّ
أن هناك أوجه قصور يف أدائهم الوظيفي
وعليه تكمن مشكلة الدراسة من خالل ما الحظه الباحثّ ،
( ،)وقلة إمكانيات املستخدمة ،وليس هناك وعي ِ
كاف مبفهوم أدارة اجلودة الشاملة ،وكذلك من خالل االطالع
على الدراسات السابقة ،وعلى توصيات بعضها اليت من بينها دراسة (أبو زيادة ،)0200 ،و(معمر،)0201 ،
واليت أوصت بإجراء املزيد من الدراسات حول موضوع إدارة اجلودة الشاملة وربطها مبتغريات أخرى8
يبني لنا أمهية دراسة إدارة اجلودة الشاملة بأبعادها املختلفة قد تكون أحد العوامل الرئيسية املؤثرة يف
فكل ذلك ّ
مستوى األداء الوظيفي لدى املوظفني ،وذلك من خالل قيا س أبعاد إدارة اجلودة الشاملة املختلفة (القيادة والرؤية
السليمة-املشاركة واملبادرة  -التحسني املستمر) وأثرها مبستوى كفاءة األداء الوظيفي لدى املوظفني مبصلحة اجلوازات
واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب -األبيار ،وانطالقاً ممّا سبق فإ ّن مشكلة الدراسة ميكن صياغتها يف التساؤل
التايل:
ما مساهمة إدارة الجودة الشاملة في تحقيق مستوى كفاءة األداء الوظيفي بمصلحة الجوازات بمصلحة
الجوازات والجنسيات وشؤون العرب واألجانب؟
 .2 .1أهداف الدراسة:

إن اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة هو حماولة الكشف عن جمموعة اآلثار احملتملة بني األبعاد الرئيسية إلدارة

اجلودة الشاملة ،وعلى مستوى كفاءة األداء الوظيفي ،وذلك من خالل دراسة اآليت:
األثر بني القيادة والروية السليمة ،واألداء الوظيفي مبصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب.األثر بني املشاركة واملبادرة ،واألداء الوظيفي مبصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب.األثر بني التحسني املستمر ،واألداء الوظيفي مبصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب. أثر أبعاد إدارة اجلودة الشاملة على مستوى كفاءة األداء الوظيفي مبصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤونالعرب واألجانب.
معرفة مستوى األداء الوظيفي مبصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب. .3.1فرضيات الدراسة:

استناداً على ما ورد يف مشكلة الدراسة وأهدافها ،ميكن صياغة فرضيات الدراسة كالتايل :

الفرضية الرئيسية األولى :ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية ،بني إدارة اجلودة الشاملة واألداء الوظيفي مبصلحة
اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب ،وتنبثق منها الفرضيات الفرعية التالية:
 الفرضية الصفرية :ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية ،بني القيادة والروية السليمة ،واألداء الوظيفي مبصلحةاجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب.
 أَجريت املقابالت مـع بعض املوظفني باملصلحة قيد الدراسة خالل الفرتة مـن 80404/45/50 - 52
*مت االطالع على تقرير لتقييم أَداء املوظفني لسنة  045.من خالل قسم شؤون اإلدارية ،ومل يسمح بأَخذ صورة ضوئية باملصلحة قيد الدراسة8

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

39

إدارة الجودة الشاملة ومساهمتها في تحقيق كفاءة األداء الوظيفي

دراسة على الموظفين بمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون العرب واألجانب

ص008 -033 :

الفرضية الصفرية :ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية ،بني املشاركة واملبادرة ،واألداء الوظيفي مبصلحة اجلوازاتواجلنسيات وشؤون العرب واألجانب .
 الفرضية الصفرية :ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية ،بني التحسني املستمر ،واألداء الوظيفي مبصلحة اجلوازاتواجلنسيات وشؤون العرب واألجانب.
الفرضية الصفرية :ال حيقق املوظفون مبصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب مستوى األداءالوظيفي املطلوب منهم .
 .1.1أهمية الدارسة:

تكمن ﺃهمية ﺍلﺩﺭﺍسة في كوهنا تسلط ﺍلضﻭﺀ على موضوع في غاية ﺍألهمية ،وهو أثر إدارة اجلودة الشاملة
كما تستمد ﺍلﺩﺭﺍسة
على األداء الوظيفي ،إضافة لما ستضيفه هذه ﺍلﺩﺭﺍسة من إثراء معريف لآلدب ﺍإلﺩﺍﺭﻱّ ،
ﺃهميتها من إِ ّهنا يف ججزئها النظري تقوم بدراسة إدارة اجلودة الشاملة بشكل عام هبدف توضيح وتوفري الفهم العميق
ذات األمهية يف جمال اجلودة ،و ّأهنا يف ججزئها العملي تقوم مبحاولة إجياد األثر بني إدارة
باعتبارها من املواضيع ّ
اجلودة الشاملة واألداء الوظيفي يف مصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب ،ومن مث طرح توصيات
يؤمل أ ّن تستفيد منها إِدارة الفروع األجخرى يف جمال اجلودة لرفع كفاءة األداء الوظيفي8
 .1.1منهجية الدراسة:

اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بوصف الظاهرة قيد الدراسة؛ لكونّه أكثر املناهج استخداماً
يف دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية ،وألنِّه يناسب ظاهرة موضوع الدراسة باستخدام الدراسة امليدانية ملعرفة أثر
أبعاد إدارة اجلودة الشاملة على األداء الوظيفي لدى املوظفني مبصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب
ببلدية األبيار8
تكون ججمتمع الدراسة من مجيع العاملني مبصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب
* ُمجتمع الدراسةّ :

فرع األبيار والبالغ عددهم ( )10موظفاً ومتّ استخدام أسلوب املسح الشامل8
 .2اإلطار النظري للدراسة:

تسعى اإلدارة يف مجيع املؤسسات اخلدمية إىل االهتمام بأهم مورد من مواردها وهو العنصر البشري كونه ميثل

أحد املوارد اهلامة يف تلك املؤسسات ،وأصبحت إدارة اجلودة الشاملة الوظيفة األوىل و الفلسفة اإلدارية وأسلوب
احلياة ألي مؤسسة لتمكنها من البقاء واالستمرار يف ظل املتغريات البيئية املتالحقة وسريعة التغيري ،وكثرت الدراسات
واألحباث اليت تناولت جوانب عديدة حول جودة ،وبدأت العديد من اإلدارات يف حتسني إنتاجية وقوة العمل من
خالل دراسة تأثريات إدارة اجلودة الشاملة على متغريات عديدة يف جمال املوارد البشرية ،ولتحقيق ذلك كان البد من
حتقيق التوافق للموظف بني جودة وظيفته يف العمل وُتكينه يف العمل ،وهذا ما تسعى إليه إدارة اجلودة الشاملة من
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توفري حياة وظيفية مناسبة وجيدة للعاملني 8وتصبح اجلودة مسؤولية كل فرد يف املؤسسة مما يعظم أداء العامل بكفاءة
وفاعلية.
ومبا إِ َّن إدارة اجلودة الشاملة تعترب عامالً مهماً يف التأثري على سلوك العاملني ،ورفع مستوى أدائهم ،ليسامهوا يف
حتقيق أهداف املؤسسة ،لذلك فإهنا واحدة من املوضوعات املهمة اليت نالت قسطاً كبرياً من البحث والدراسة حيث
ال يكاد أي كتاب يف علم السلوك خيلو من إدارة اجلودة الشاملة ملا هلا من أثر مهم على أداء املوظفني باملؤسسة8
 .1.2إدارة الجودة الشاملة:

مفهوم إدارة اجلودة الشاملة :ذكر " هوسرت " إدارة اجلودة الشاملة على َّأهنا مدخل إلدارة املنظمة والذي يرتكز
على اجلودة ،ويبين على أساس مشاركة مجيع أعضاء املنظمة ،ويهدف إىل حتقيق النجاح يف األمد الطويل من خالل

حتقيق رضا العميل ،ومنافع للعاملني يف املنظمة واجملتمع على حد سواء (العبادي ،والكيالين ،0202 ،ص8)072
 .1.1.2أبعاد إدارة الجودة الشاملة:
 .1القيادة والرؤية السليمة :تعترب القيادة املوجه الرئيسي يف كافة املنظمات حيث تتطلب منظمات إدارة اجلودة
التحول اجلذري من السلوكيات التقليدية للمديرين إىل سلوكيات ومفاهيم إدارة اجلودة الشاملة ،وهبدف حتقيق
النجاح يف الوقت الراهن يتوجب من املديرين التنفيذين الشعور باهنم فريق عمل واحد يعملون على تطوير وتأسيس
ومراجعة قيم اجلودة بصورة معمق ة هبدف الوصول إىل حالة التميز ،لذا يتم القيام بوضع خطة شاملة ذات رسالة
وأهداف اسرتاتيجية واضحة سواء على املدى القصري أو املدى البعيد حيث حتاول املنظمة من خالهلا حتقيق امليزة
التنافسية هلا ،مع ضرورة التحليل الشامل للبيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة حيث يأخذ بعني االعتبار نقاط القوة
8
والضعف باإلضافة إىل حتديد الفرص والتهديدات اليت حتيط باملنظمة( العلي ،0222 ،ص8)27
 .2مشاركة العاملين :يعتمد جناح أي منشأة يف حتسني األداء بشكل كبري على املهارات و احلوافز اليت ُتلكها قوة
كما أن جناح العاملني يعتمد بصورة كبرية على حصوهلم على فرص ذات معىن للتعلم
العمل يف هذه املنشأةّ ،
واكتساب مهارات عملية ،وحيدر باملنشأة االستثمار يف تطوير قوة العمل من خالل التعليم والتدريب وخلق الفرص
للنمو املطرد من خالل التدريب على رأس العمل ودوران الوظيفة والدفع للمهارات املعروضة (بسرت فيلد ،و كارول
وبسرت فيلد ،0221 ،ص8)20
.3التحسين المستمر :هو جمموعة عمليات إلدخال االبتكارات الصغرية املستمرة على املنتج أو اخلدمة ،وسرعان

كما يعد فلسفة للبحث
ما يصبح املنتج برتاكم هذه التحسينات منتجاً جديداً خيتلف ُتاماً عن املنتج األصليّ ،
املستمر عن الطرق الالزم ة لتحسني العمليات وهو يتضمن حتديد األفضل من حيث التطبيقات وغرس شعور ملكية
العاملني ،ويركز أحياناً على ختفيض الوقت املطلوب ألداء العمل أو ختفيض اهلدر أو ختفيض عدد اإلصابات
(اجلبوري ،0202 ،ص8)027
 .2.1.2مبادئ إدارة الجودة الشاملة :تشمل إدارة اجلودة الشاملة على ستة مبادئ رئيسية وهي (توفيق،
 ،0200ص:)12
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 الرتكيز على العميل ،والرتكيز على العمليات8 الوقاية من األخطاء مقابل الفحص8 حشد خربات القوى العاملة8 اختاذ القرارات بناء على احلقائق8 إرجـاع األثر (8)Feedback .3.1.2وظائف إدارة الجودة الشاملة (دودين ،0200 ،ص :)23
 االستخدام األمثل للطاقات البشرية وتطوير إمكاناهتا اهلادفة يف حتسني اإلدارة واإلنتاجية8 اعتماد املعايري القياسية سواء املعايري الصناعية أو الوطنية أو القياسية العاملية  ISO 9000كمعايري يف قياس كفاءةاألداء وفاعليته8
 التحسني املستمر يف استخدام التكنو لوجيا املتطورة وتصعيد دورها يف تطوير املنتجات وحتسني اخلدماتاملراد تقدميها للمستهلكني احلاليني واملرتقبني8
 -أ ّهنا املفتاح األساسي يف التصدي للمنافسة الدولية وحتقيق املكانة السوقية املالئمة يف ظل املنافسة الشديدة وبروز

ظاهرة العوملة يف اجملتمع اإلنساين8
 املسامهة يف حتقيق مؤشرات أساسية يتم التأكيد عليها وهي من خالل حتسني املستوى املعيشي للفرد واجملتمع ،ومنوالتجارة التصديرية يف ظل العوملة ،وتطور امليادين االستثمارية والتوسع يف إجنازها ،وزيادة اإلنتاجية وحتسني أبعادها8
 استخدام الوسائل العل مية اإلحصائية وبشكل خاص خمططات السبب أو األثر ،وخمطط الضبط وغريها مناألساليب اإلحصائية اليت تساهم بشكل فاعل يف حتقيق كفاءة األداء يف اجملاالت اإلنتاجية واخلدمية8
 تعد اجلودة مدخالً أساسياً يف زيادة القدرة التنافسية للمنظمات املختلفة من خالل استمرارية التحسني يف اجلودةللمنتجات واخلدمات واألفراد والعمليات والتفاعل مع البيئة اخلارجية واملسامهة يف حتقيق رغبات املستهلكني احلاليني
واملرتقبني8
 .1.1.2أهداف إدارة الجودة الشاملة (عرفة ،0200 ،ص  )090-090هتدف فلسفة إدارة اجلودة الشاملة

إىل حتقيق التكامل يف جهود الشركات لكسب امليزة التنافسية بإدخال التحسني املستمر على سائر مكونات الثقافة
التنظيمية للشركات ،وتتجلى أهدافها يف اآليت:
* تطوير أداء مجيع العاملني عن طريق تنمية روح العمل ومهارات العمل التعاوين اجلماعي هبدف االستفادة من كافة
الطاقات وكافة العاملني باملنشاة8
* ترسيخ مفاهيم اجلودة الشاملة والقائمة على الفعالية حتت شعار " أن نعمل األشياء بطريقة تصحيحية من أول مرة
ويف كل مرة "8

98

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)02ص008-033 :

ISSN: 2602-7860

* االهتمام مبستوى األداء اإلداريني واملوظفني يف املنظمات من خالل املتابعة الفاعلة وإجياد اإلجراءات التصحيحية
وتنفيذ برامج التدريب املقنن ة واملستمرة والتأهيل اجليد مع تركيز اجلودة على مجيع أنشطة ومكونات النظام (املدخالت
– العمليات – املخرجات)8
* اختاذ كافة اإلجراءات التصحيحية والوقائية لتالقي األخطاء قبل وقوعها ورفع درجة الثقة يف العاملني ويف مستوى
اجلودة اليت حققتها املنظمة8
 .2.1.2أهمية إدارة الجودة الشاملة :تسعى إدارة اجلودة الشاملة إىل حتقيق جمموعة من املنافع أمهّها (الكرخي،

 ،0203ص:)13

* تشجيع املبادرات واملقرتحات اليت من شأهنا تطوير وحتسني أساليب العمل8
* رفع معدل الرضا الوظيفي بني العاملني8
* حتقيق بيئة عمل مناسبة تشجع على اإلبداع واالبتكار ،وزيادة معدالت األداء واإلنتاجية8
* اختصار الوقت واجلهد يف إجناز األعمال وتطوير وتبسيط إجراءات العمل8
* خلق ارتياح بني العاملني من خالل توضيح املهام املطلوب منهم أدائها8
* تسهيل قياس أداء العاملني وفق معايري واضحة ودقيقة8
 .2.2كفاءة األداء الوظيفي:
 .1.2.2الكفاءة :هي القدرة على إجناز جمموعة من املهام احملددة والواضحة والقابلة للقياس يف إطار النشاط

(خريي ،0202 ،ص8)002

 .2.2.2مفهوم األداء الوظيفي :وعرف نيكوالس األداء الوظيفي على أنَّه" إنتاج السلوك الذي يقوم به األفراد،
فالسلوك هو النشاط ،أما إنتاج السلوك فهي النتائج اليت ُتخضت عن ذلك السلوك" (احملاسنة ،0202 ،ص)02
بينما عرفه معجم مصطلحات العالقات العامة األداء الوظيفي على أنَّه " الدرجة اليت يصل إليها النشاط اإلمنائي يف
ّ
العمل وفقا ملعايري ،أو مواصفات ،أو مبادئ توجيه معينة ،أو يف حتقيق النتائج وفقا ألهداف أو اخلطط املعلنة
( املشاقية ،0201 ،ص8)10
 .3.2.2عناصر األداء الوظيفي :هتتم اإلدارة يف املنظمات برفع الكفاءة اإلنتاجية وحتسني مستوى األداء فهي

احملرك الديناميكي للعملية اإلنتاجية مبعىن أ ّهنا مصدر الطاقة اليت تسيطر على األداء ،ومن جهة أخرى مازالت
الكفاءة اإلنتاجية تتوقف على الطريقة اليت يؤدي هبا األفراد أعماهلم حبيث أصبح حتسينها يعتمد بشكل أساسي على
القدرة على العمل والرغبة فيه وأمهّها( :حممد ،0201 ،ص8)032

.1المقدرة على العمل :هي العنصر األول من عناصر األداء وتكتسب املقدرة على العمل بالتعليم واخلربة العملية
كما أن حسن االستفادة من مؤهالت العنصر البشري ومهاراته وقدراته اليت يتمتع هبا ُتكن من الوصول حتقيق
وّ
أهداف املؤسسة بأعلى فعالية وأقصى كفاءة ممكنة وذلك من خالل:
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

33

إدارة الجودة الشاملة ومساهمتها في تحقيق كفاءة األداء الوظيفي

دراسة على الموظفين بمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون العرب واألجانب

ص008 -033 :

حيث
* حسن اختيار العاملني :تتضمن عملية اختيار العاملني املفاضلة بني األفراد املتقدمني لشغل وظيفة معينة من ج
مؤهالهتم ومهاراهتم وفعاليتهم وكفاءهتم يف األداء املناسب فعلى إدارة املوارد البشرية أن حتدد الشروط الواجب توفرها
يف الشخص الذي يشغل هذه الوظيفة مثّ انتقاء أفضلهم وأصلحهم للعمل8
* التدريب والتكوين :تعترب وظيفة التدريب إحدى الوسائل الرئيسية لرفع الكفاءة اإلنتاجية وزيادة الفعالية وتطوير
وزيادة مهارات العاملني ،ويؤكد  KEEPأن أهداف اسرتاتيجية تكوين املوارد البشرية هي احلصول على قوة العمل
ذات املواصفات من خصائص شخصية ومعارف ومهارات8
 .2الرغبة في العمل :أن العنصر الثاين يف األداء هو توفر الرغبة يف العمل لدى الفرد شاغل الوظيفة فاإلدارة بدأت
حيث أصبح التعرف على حمددات دوافع العمل كوسيلة للتأثري على تلك الرغبة أمر
تعرتف بأمهية هذا املوضوع ج
ضروري لرفع الكفاءة 8وتتأثر رغبة الفرد مبجموعة من العوامل:

* بيئة العمل الداخلية واخلارجية :تشكل جزء كبري م ن السلوك البشري فظروف العمل داخل املؤسسة ميكن أن
تساهم يف ختفيض مستوى األداء كالتهوية والتدفئة ،وأما احمليط اخلارجي تشكله املؤثرات االجتماعية جلماعات
العمال اليت ميكن أن تنقص من رغبة الفرد يف العمل أو توجهه حنو أفضل جسبل األداء8

حيث أنّه ما يرغب الفرد يف حتقيقه من حاجات ورغبات وتتأثر
*حاجات األفراد :تؤثر على كفاءة الفرد اإلنتاجية ج
طريقة تفكريه وأمناط سلوكه حىت يصنع لنفسه مركزاً ومستقبالً8
* التحفيز :يتمثل يف وضع تشجيع معني يهدف إىل حتريك الفرد العامل ويكون مادي كالرواتب والعالوات ومعنوي
كاالعرتاف والتقدير ،وترتك احلوافز آثار إجيابية إذا حققت اهلدف املرغوب منها8
 .1.2.2أبعاد األداء الوظيفي:

حيث ميكن التمييز بني ثالث
نعين بأداء الفرد للعمل القيام باألنشطة واملهام املختلفة اليت يتكون منها عمله ،ج
أبعاد لألداء الوظيفي (بولشرس ،0201 ،ص:)90-90
* كمية اجلهد املبذول :تجعرب عن مقدار الطاقة اجلسمانية أو العقلية اليت يبذهلا الفرد خالل فرتة زمنية وتجعترب املقاييس
اليت تقيس سرعة األداء وكميته خالل فرتة زمنية معينة معربة عن البعد الكمي للطاقة املبذولة8
* اجلهد املبذول :فتعين مستوى بعض األنواع لألعمال قد ال يهتم كثرياً بسرعة األداء أو كميته بقدر ما يهتم بنوعيته

وجودة اجلهد املبذول ويندرج حتت املعيار النوعي للجهد الكثري من املقاييس اليت تقيس درجة مطابقة اإلنتاج
للمواصفات وايل تقسمه درجة خلو األداء من األخطاء وتقيس درجة اإلبداع واالبتكار يف األداء8
* منط األداء :يقصد هبذا األسلوب الطريقة اليت يبذل هبا اجلهد يف العمل ،أي الطريقة اليت تؤدي هبا أنشطة العمل
فعلى أساس منط األداء ميكن قياس الرتتيب الذي ميارسه الفرد يف أنشطة معينة واملزيج منها إذا كان العمل جسمانياً

كما ميكن أيضاً قياس الطريقة اليت يتم الوصول هبا إىل حل ملشكلة معينة8
بالدرجة األوىلّ ،
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 .2.2.2العوامل مؤثرة على األداء الوظيفي :وهي اليت ختضع لسيطرة املوظف نفسه (حسن،0203 ،
ص.)109
 .1الموظف :مبّا ميتلكه من معرفة ومهارات واهتمامات وقيم واجتاهات ودوافع8
 .2الوظيفة :مبا تتصف به من متطلبات وحتديات ،وما تقدمه من فرص عمل ممتع فيه حتدي8
 .3الموقف :مبا تتصف به البيئة التنظيمية واليت تتضمن مناخ العمل واإلشراف ووفرة املوارد واألنظمة إلدارية
واهليكلية8

 .6.2.2إدارة الجودة الشاملة وأثرها على األداء الوظيفي :يف ظل تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة ،فإن
هناك تغيريات حتدث يف أداء العاملني ،وهذه التغريات ُتثلت يف اآليت (معمر ،0201 ،ص ص:)10-29
 .1جمع البيانات عن العمليات والنتائج المترتبة عليها :يف ظل تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة فإن فرق
العمل يف املنظمة أصبح تتوافر لديهم بيانات عن العمليات اإلنتاجية ،ويقومون كذلك بإجراء حتسني يف هذه

العمليات ،وذلك من خالل خرائط العمل املوجودة يف منطقة العمل اخلاصة هبم8
بينما يقوم فريق العمل بنفسه بتسجيل النتائج املتعلقة بعمله ،فإن هناك نتائج خاصة
 .2المكافآت الخاصةّ :
تستحق مكافأة خاصة ،وىف ظل تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة فإن هناك أنواع متعددة من املكافآت اخلاصة
وهي:
 مكافآت تعتمد على النتائج القابلة للقياس واملرتبطة بالتوجه حنو اجلودة الشاملة ،وهذه النتائج قد تكون أوليةمثل( :اخنفاض نسبة املعيب يف اإلنتاج ،اخنفاض نسبة مردودات املبيعات ،اخنفاض الفاقد والتالف يف اإلنتاج ،زيادة

معدل االستجابة للعمالء) ،كما قد تكون ثانوية وهي
نتائج ثانوية قابلة للقياس تؤدى إىل وجود النتائج األولية مثل :عدد املقرتحات اليت يقدمها العاملني واملتعلقة بتحسني
العمليات ،جودة العمليات اإلنتاجية ،جودة عملية التوريد ،األيام اليت مل حيدث فيها فاقد للوقت نتيجة احلوادث8
 املكافآت املنتظمة :وهي مكافآت قد تكون أسبوعية ،شهرية ،ربع سنوية وسنوية وُتنح للعاملني الذين يتقدمونمبقرتحات لتحسني جودة األداء أو باخنفاض شكاوى العمالء من جودة املنتجات8
 مكافآت مجاعية لفريق العمل ككل وليس ألفراد ،وهي ُتنح يف شكل نسبة مئوية وتوزع على فريق العمل ككل8 .3التدريب :إن تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يتطلب تدريب العاملني على املعارف اجلديدة وأدوات حل
املشكالت والتطبيقات اإلحصائية الالزمة للرقابة على اجلودة8
 .1تقييم األداء :يف ظل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ال يقتصر األداء على تقييم الرئيس ألداء املرؤوس وأمنّا يوحد

تقييم ألداء الرئيس من قبل املرؤوسني ،وكذلك تقييم العمالء واملوردين ألداء فريق العمل املوجود باملنظمة ،وتقييم

أداء زمالء العمل بعضهم لبعض8
.2األجور والحوافز :يف ظل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،فإ ّن األجور واحلوافز تكون عبارة عن حزمة إمجالية من
األجور واحلوافز ،واألجور واحلوافز هذه منها ما هو مادي ومنها ما هو غري مادي8
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 .3.2الدراسات السابقة :لقد حظي موضوع إدارة اجلودة الشاملة بإهتمام بالغ من قبل الباحثني ملا له من أمهية يف
ّ
الرفع كفاءة مستوى أداء العاملني ،لذا حرص الباحثان للتعرض لبعض الدراسات اليت هلا عالقة باملوضوع.
 هدفت دراسة (ليليا )2008 ،إىل التعرف على دور إدارة اجلودة الشاملة يف رفع كفاءة أداء املوارد البشريةوتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 -تطبق برامج تدريب فعالة ختدم تطور كفاءة مواردها البشرية.

 االهتمام مبشاركة املوظفني يف عملية التحسني املستمر وحتفيزهم يؤدي إىل االنتظام يف أداء العمل. تبين ثقافة العمل اجلماعي له تأثري على تنمية وتطوير كفاءة أداء املوارد البشرية .بينما دراسة (بن عودة و أيوب )2009 ،هدفت إىل التعرف على طبيعة العالقة بني إدارة اجلودة الشاملة
 ّ) ، (TQMواألداء الوظيفي يف املؤسسـتني اإلنتاجيتني بوالية وهران ،باإلضافة إىل التعرف على أبعاد اجلودة الشاملة،
وتوصلت الدراسة إىل أنّه توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني كافة أبعاد إدارة اجلودة الشاملة واألداء
كما أظهرت الدراسة أن هناك اهتمام كبري من قبل املؤسستني حمل الدراسة بتطبيق أبعاد إدارة اجلودة
الـوظيفيَ ،
الشاملة ،واحلرص علـى رفع مستوى األداء الوظيفي .
 ّأما دراسة (باديس )2002 ،هدفت إىل الكشف عن أثر تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسةحيث
سوناطراك -قسم التكرير على جودة املنتجات النفطية ،وكذلك تقييم مدى تبنيها ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة ،ج
متّ التوصل إىل عدد من النتائج أمهّها :أن درجة تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسة كانت متوسطة،

ووجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة وجودة املنتجات النفطية ،وأيضاً
وجود تأثري ذي داللة إحصائية لتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة جمتمعة ومنفردة على جودة املنتجات النفطية،
وكذلك وجود اختالف ذي دال لة إحصائية يف وجهات نظر عينة الدراسة حول تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة
تعزى إىل التحصيل العلمي واملوقع الوظيفي.

وكذلك هدفت دراسة (الهواري )2009 ،إىل حتقيق إمكانية تبين إدارة اجلودة الشاملة كمدخل أو كآليةلتحسني أداء املوارد البشرية يف اإلدارة احمللية – والية أدرار-وتوصلت الدراسة إىل األيت:
 -أ ّن املوظفني يدركون الفوائد النامجة من جراء تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،وأمهّها أن يؤدي إىل االهتمام بعمليات

التعليم والتدريب املستمرين والتعاون اجلماعي.
 وجود معيقات تعرتض عملية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ُتثلت يف عدم وجود اسرتاتيجية واضحة للتطبيق وتقصريمن قبل اإلدارة العليا يف شرح وبسط املفاهيم املتعلقة هبا.
 توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ترابط وتكامل بني إدارة اجلودة الشاملة وأداء املورد البشري.-وأوضحت دراسة ( معمر )2002 ،العالقة بني إدارة اجلودة الشاملة واألداء الوظيفي لإلداريني العاملني يف

اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،وقد اظهرت الدراسة نتائج أمهّها :كانت درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف
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اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة مرتفعة ،و مستوى األداء الوظيفي إجيايب مرتفع ،وأنّه توجد عالقة طردية قوية لكل

جماالت إ دارة اجلودة الشاملة األربعة منفردة وجمتمعة مع األداء الوظيفي للعاملني ،وكذلك توجد فروق ذات داللة
إحصائية يف استجابات املبحوثني حول درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة تعزى ملتغري اسم اجلامعة ولصاحل كل من
جامعة األزهر واجلامعة اإلسالمية على حساب جامعة األقصى ،وملتغري املؤهل العلمي لصاحل الدكتوراه.
-أما

)(Almomni Tahtamoni and Mryan, 2013

هدفت هذه الدراسة إىل حتليل العوامل اليت تؤثر على

تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،وأظهرت الدراسة أن اختاذ القرارات الفاعلة ونظم التشغيل ورضا الزبون هي من العوامل
املؤثرة يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف البنوك التجارية األردنية ،وأن مدراء البنوك ال يشعرون بأ ّن جودة اخلدمة هي
من العناصر املؤثرة يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،وأوصت الدراسة بتطوير عملية اختيار وتعيني املوظفني داخل
البنوك التجارية ،واستحداث برامج تدريبية مبنية على حتديد احتياجات املوظفني مبا يضمن حتسني أدائهم وقدراهتم
ومهاراهتم .
قام (أبو زيادة )2002 ،بدراسة هدفها مدى طبيعة العالقة بني إدارة الوقت واجلودة الشاملة وأثرها يف األداءالوظيفي يف املصارف التجارية الفلسطينية ،وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كان من أبرزها :أن املصارف
كما أن
التجارية الفلسطينية هتتم بتطبيق مجيع أبعاد إدارة اجلودة الشاملة باستثناء بعد مشاركة العاملني وحتفيزهمّ ،
كما تبني
اجتاهات املبحوثني يف هذه املصارف حنو مستوى فاعلية إدارة الوقت واألداء الوظيفي تتصف بدرجة عاليةّ ،
أنه يوجد عالقة ذات تأثري معنوي بني أبعاد إدارة اجلودة الشاملة وكل من فاعلية إدارة الوقت واألداء الوظيفي8
 .3الدراسة الميدانية :يف هذه الفقرة متّ معرفة مع ّدالت ثبات مقاييس الدراسة وصدقها ،وكذلك متّ اختبار مدى
صحة الفرضيات اليت قامت عليها الدراسة:
حيث
 81.3أداة الدراسـة :متّ مجع بيانات الدراسة عن طريق استمارة االستبانة ،وذلك لقياس حماور الدراسة ،ج
تكونت من حمور أبعاد إدارة اجلودة الشاملة ،وحمور خيص كفاءة األداء الوظيفي8
ّ

 .2.3أساليب تحليل البيانات :متّ استخدم األساليب اإلحصائية املالئمة لطبيعة البيانات ونوع االختبارات
املالئمة لفروض الدراسة ،وذلك عن طريق برنامج احلزم ا ِ
إلحصائية للع ــلوم االجت ــماعية )Statistical ،)SPSS
Package for Social Sciences

 .3.3ثبات جمع البيانات وصدقها :
يعرف " َّ
أن يكون االختبار قادراً على أن حيقق دائما النتائج نفسها يف حالة تطبيقه مرتني على نفس
-الثباتّ :

اجملموعة (الزويين ،0201 ،ص 8" )20

عرف " بأنَّه ذلك االختبار القادر على قياس السمة اليت وضع من أجلها ،و َّ
أن الصدق يتحدد
 الصدق :ويج ّخبصائص وطبيعة اجملتمع األصلي الذي اشتقت منه معامالت الصدق فاالختبار الذي ثبت صدقه يف اجملتمع ثبت
صدقه يف ججمتمع أخر وهبذا املعىن فالصدق عد نسيب (الزويين ،0201 ،ص " )07أي َّ
أن الصدق الذايت هو اجلذر
الرتبيعي ملعامل الثبات 8هبذه املعادلة مت حساب صدق املقياس الذي استخدم يف الدراسة ،واجلدول رقم ( )0يوضح
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معامالت الصدق املستخرجة من معامالت الثبات ،ومن خالل اجلدول يالحظ َّ
أن معامالت الصدق ملتغريات
ج
الدراسة عالية ترتاوح من ( % 90إلى  )%93ممّا جيعلنا نثق يف صدق املقياس8
الجدول رقم (:)0معامالت ثبات وصدق مقاييس الدراسة

المحاور

القيادة والروية السليمة

المبادرة والمشاركة

التحسين المستمر

األداء الوظيفي

معامل الثبات

%88

%91

%87

%83

معامل الصدق

%94

%95

%93

%91

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على برنامج

SPSS

وتضمنت استمارة االستبانة عبارات قياس مسامهة إدارة اجلودة الشاملة يف حتقيق كفاءة األداء الوظيفي ،مقاسة على
ّ

مقياس ليكرت ذي اخلمس درجات ،وقد استخدم (معمر ،)0201 ،عبارات هذا مقياس يف دراسته ،ومتّ إجراء
تعديل على بعض العبارات لتتناسب مع أهداف الدراسة8
 .1تحليل النتائج:
 .1.1اختبار صحة فرضيات الدراسة:
يف هذه الفقرة مت اختبار صحة فرضيات الدراسة اليت تبحث عن أبعاد إدارة اجلودة الشاملة األكثر تأثرياً ،ومعامل
التحديد ،ودرجة التأثري ،وحتليل االحندار ،ومعرفة مستوى األداء الوظيفي بواسطة املتوسطات احلسابية8
الجدول رقم (:)2نتيجة اختبار فرضيات الدراسة
المتوسط الحسابي درجة

الفرضيات

التأثيرβ

معامل التحديد

R

قيمة ()P

الفرضية الرئيسية

2.201

2.211

2.001

2.222

الفرضية األولى

2.030

2.009

2.229

2.222

الفرضية الثانية

0.292

2.292

2.213

2.222

الفرضية الثالثة

2.223

2.001

2.291

2.222

الفرضية الرابعة

0.122

*

*

*

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على برنامج

SPSS

يتضح من اجلدول ( )0أنَّه يوجد أَثر ذو داللة إِحصائية بني بعد القيادة والرؤية السليمة ومستوى كفاءة األداء
حيث بلغ معامل التحديد ( ،R(0.089ممّا يعين َّ
التغري يف مستوى كفاءة األداء الوظيفي
الوظيفي ،ج
أن  %9تقريباً من ّ
التغري يف مستوى فاعلية بعد القيادة والرؤية السليمة ،وكما بلغت درجة التأثري ) ،)β 0.119ويعين ذلك أ َّ
َن
يعود إِىل ّ
الزيادة بدرجة واحدة يف مستوى القيادة والرؤية السليمة تؤدي إِىل ارتفاع مستويات كفاءة األداء الوظيفي لدى أَفراد

ججمتمع الدراسة مبعدل ( 8)2.009وأيضاً يوجد أَثر ذو داللة إِحصائية بني بعد املشاركة واملبادرة ومستوى كفاءة األداء
حيث بلغ معامل التحديد ( ،R (0.045ممّا يعين َّ
التغري يف مستوى كفاءة األداء الوظيفي
الوظيفي ،ج
أن  %1تقريباً من ّ
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التغري يف مستوى فاعلية بعد املشاركة واملبادرة ،وكما بلغت درجة التأثري ) ،β (0.090ويعين ذلك أ َّ
َن الزيادة
يعود إِىل ّ
بدرجة واحدة يف مستوى املشاركة واملبادرة تؤدي إِىل ارتفاع مستويات كفاءة األداء الوظيفي لدى أَفراد ججمتمع الدراسة
مبعدل ( 8)2.292وكذلك يوجد أَثر ذو داللة إِحصائية بني بعد التحسني املستمر ومستوى كفاءة األداء الوظيفي،

حيث بلغ معامل التحديد ) ،R (0.094ممّا يعين َّ
التغري يف مستوى كفاءة األداء الوظيفي يعود
ج
أن  %02تقريباً من ّ
التغري يف مستوى فاعلية بعد التحسني املستمر ،وكما بلغت درجة التأثري ) ،β (0.214ويعين ذلك أ َّ
َن الزيادة
إِىل ّ
بدرجة واحدة يف مستوى التحسني املستمر تؤدي إِىل ارتفاع مستويات كفاءة األداء الوظيفي لدى أَفراد ججمتمع
الدراسة مبعدل
وكذلك يتضح لنا ممّا أَظهرته النتائج بشكل عام أَنَّه يوجد أَثر ذو داللة إِحصائية بني أبعاد الدارة اجلودة
حيث بلغ معامل التحديد العام ( ،)2.001ممّا يعين َّ
أن %02
الشاملة ومستوى كفاءة األداء الوظيفي ضغوط العمل ،ج
التغري يف أبعاد إدارة اجلودة الشاملة ،وكما بلغت درجة التأثري β
التغري يف مستوى كفاءة األداء الوظيفي تعود إىل ّ
من ّ
) ،(0.364ويعين ذلك َّ
أن الزيادة بدرجة واحدة يف مستوى أبعاد إدارة اجلودة الشاملة تؤدي إِىل ارتفاع مستويات
كفاءة األداء الوظيفي العمل لدى أَفراد ججمتمع الدراسة مبعدل (.)2.211
وتبني لنّا أيضاً أ َّ
حيث بلغ مبتوسط حسايب (،)0.122
َن مستوى كفاءة األداء الوظيفي متوسطاً إىل حد ما ،ج
ّ
وهذا يجشري إِىل وجود مستوى غري جم ٍ
رض من األداء الوظيفي ،إى أ َّ
َن اخنفاض مستوى األداء الوظيفي كان بسبب
(.)2.001

اخنفاض فاعلية أبعاد إدارة اجلودة الشاملة بإدارة املصلحة

 .2الخاتمة:

 .1.2نتائج الدراسـة :من خالل التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة ،واختبار فرضياهتا توصلت الدراسة إِىل أهم
النتائج التالية:

 85أَظهرت النتائج بشكل عام أَنَّه يوجد أثر بني أبعاد إدارة اجلودة الشاملة ومستوى كفاءة األداء الوظيفي لدى
حيث بلغ معامل التحديد) ،R (0.126ممّا يعين َّ
التغري يف مستوى األداء
ججمتمع الدراسة ،ج
أن  % 02تقريباً من ّ
التغري يف أبعاد إدارة اجلودة الشاملة ،وأَيضاً بلغت درجة التأثري) ،β (0.364ويعين ذلك َّ
أن الزيادة
الوظيفي يعود إِىل ّ
بدرجة واحدة يف مستوى أبعاد إدارة اجلودة الشاملة تؤدي إِىل ارتفاع مستويات كفاءة األداء الوظيفي لدى ججمتمع

الدراسة مبعدل (8)2.211
 80أوضحت النتائج أ َّ
حيث بلغ مبتوسط حسايب ( ،)0.122وهذا
َن مستوى األداء الوظيفي متوسطاً إىل حد ما ،ج
يشري إِىل وجود مستوى غري جم ٍ
رض من األداء الوظيفي املطلوب من املوظفني ،إى أ َّ
َن اخنفاض مستوى األداء الوظيفي
َّ
كان بسبب اخنفاض فاعلية إدارة اجلودة الشاملة بإدارة املصلحة8
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 .2.2توصيـات الدراسـة:

يف ظل االستنتاجات اليت توصلت إليها الدراسة يوصي الباحثان مبا يلي:

 85أظهرت نتائج الدراسة أن بعد مشاركة العاملني واملبادرة أقل أبعاد إدارة اجلودة الشاملة تطبيقاً ،لذا ينبغي من إدارة
املصلحة االهتمام مبشاركة العاملني وحتفيزهم من خالل مساع آراء العاملني واقرتاحاهتم واألخذ بأفكارهم اإلبداعية،
وإشراكهم يف مناقشة األمور املتعلقة بالعمل وحتسني اجلودة ،وتفويض الصالحيات املتعلقة بأعماهلم ،ومنحهم
املكافآت املادية واملعنوية ملشاركتهم يف حتقيق األداء املتميز ،واإلعالن عن املكافآت املمنوحة ملن يستحقها ،وأسباب
منحها لزيادة التنافس بينهم ممّا حيسن من أدائهم الوظيفي ،وبالتايل حتسني مستوى جودة اخلدمات املقدمة
للمواطنني8
 80أنشاء قسم خاص باجلودة يف املصلحة8
 82إيضاح مسامهة إدارة اجلودة الشاملة يف رفع مستوى كفاءة األداء الوظيفي لكل املوظفني يف املصلحة من قبل
قسم اجلودة ،والعمل على نشر ثقافة إدارة اجلودة الشاملة بني املوظفني يف خمتلف املستويات اإلدارية8
 80تبين اإلدارة العليا برامج تدريبية دورية لكافة املستويات اإلدارية ،حيث ترتكز هذه الربامج على خلق رزح الفريق
بنني العاملني8
 81عقد املؤُترات الدورية ملناقشة واقع تطبيق اجلودة الشاملة على مستوى مصلحة اجلوازات ونتائج تطبيقها8
 80خلق آلية للقياس املستمر ألداء العاملني هدفه الوقوف عن مواطن الضعف يف األداء وإجياد احلل املناسب لذلك8
 89اخذ اإلدارة العليا بعني االعتبار الشكاوى واالقرتاحات املقدمة من طرف العاملني8
8 55تشجيع وتنمية روح اإلبداع واالبتكار بني العاملني من قبل القيادة االسرتاتيجية باملصلحة ،والتحسني املستمر
داخل املصلحة ودفع العاملني على اكتساب املعارف والقدرات اليت ُتكنهم من تنفيذ املهام املوكلة إليهم جبودة
عالية8
 850ترسيخ الوعي والقناعة اجلدية والكاملة لدى اإلدارة العليا والعاملني يف كافة املستويات اإلدارية بأمهية إدارة
اجلودة الشاملة بكل أبعادها بشكل متكامل وهادف ملا لذلك من أثر جيد على األداء الوظيفي باملصلحة8
852إجراء املزيد من الدراسات املستقبلية عن القيادة االسرتاتيجية يف أحد املؤسسات اخلدمية املهمة يف الدولة
(املستسقيات – التعليم-املؤسسة الوطنية لنفط) ومسـ ــامهــتها ف ــي حتـ ــقيـ ــق إدارة اجل ـ ــودة الشـ ــامـ ـ ـل ـ ــة ملا هلذه الدراسة
ّ
من أمهية لدى قيادة املؤسسات8
 إجراء دراسة مماثلة يف القطاعات األخرى ببلدية األبيار ومقارنتها هبذه الدراسة8 -إجراء دراسة إدارة املوارد البشرية وعالقتها بإدارة اجلودة الشاملة8
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من المصارف التجارية الفلسطينية ،اجمللة األردنية يف إدارة األعمال8)5( . ،
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 )11باديس ،بوخلوة " ،)0450( ،أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على جودة المنتجات النفطية" دراسة ميدانية في
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