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الفصل األول 
اإلطار العام لمدراسة 

 
المقدمة - 1

من أىم المواضيع التي  (Total Quality Management)ُتعتبر إدارة الجودة الشاممة 
استحوذت عمى االىتمام الكبير من قبل المديرين الممارسين والباحثين األكاديميين كإحدى 

األنماط اإلدارية السائدة والمرغوبة، وقد وصفت إدارة الجودة الشاممة بأنيا الموجة الثورية الثالثة 
[. 1994المناصير، ]بعد الثورة الصناعية وثورة الحواسيب 

فمسفة إدارة عصرية ترتكز عمى عدد من  (TQM)يعد مفيوم إدارة الجودة الشاممة 
المفاىيم اإلدارية الحديثة الموجية التي يستند إلييا في المزج بين الوسائل اإلدارية األساسية 

والجيود االبتكارية وبين الميارات الفنية المتخصصة من أجل االرتقاء بمستوى األداء والتحسين 
 [.1999الخطيب، ]والتطوير المستمرين 

لقد ظيرت تعريفات عديدة إلدارة الجودة الشاممة، فقد عّرفيا معيد اإلدارة الفيدرالي 
عمى أنيا تأدية العمل الصحيح عمى نحو صحيح من الوىمة األولى لتحقيق الجودة المرجوة 

بشكل أفضل وفعالية أكبر في أقصر وقت، مع االعتماد عمى تقديم المستفيد من معرفة مدى 
 عمى أنيا تحول في الطريقة التي ُتدار بيا المنظمة، والتي  (Rilay)وعّرفيا. تحسن األداء

تتضمن تركيز طاقات المنظمة عمى التحسينات المستمرة لكل العمميات والوظائف، وقبل كل 
أمـا . لشيء المراحل المختمفة لمعمل، حيث إن الجودة ليست أكثر من تحقيق رغبات العمي

[[Denhard فقد عّرف إدارة الجودة الشاممة بأنيا خمق ثقافة متميزة في األداء، تتضافر فييا 
جيود المديرين والموظفين بشكل متميز لتحقيق توقعات العمبلء، وذلك بالتركيز عمى جودة 

 ,Denhard]األداء في مراحمو األولى وصواًل إلى الجودة المطموبة بأقل كمفة وأقصر وقــــــت   

. [1993القحطاني، ] و[1991

ن وزارة الدفاع األمريكية فقد عّرف إدارة الجودة عأما دليل إدارة الجودة الشاممة الصادر 
الشاممة أنيا مجموعة من المبادئ اإلرشادية والفمسفية التي تمثل التحسين المستمر ألداء 

المنظمة من خبلل استخدام األساليب اإلحصائية والمصادر البشرية لتحسين الخدمات والمواد 
التي يتم توفيرىا لممنظمة، وكل العمميات التي تتم في التنظيم والدرجة التي يتم فييا تمبية 

[. 1994المناصير، ]حاجات العميل في الوقت الحاضر والمستقبل 
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إن التحدي األساسي الذي يواجو المنظمات عند تطبيقيا لمنيجية إدارة الجودة الشاممة 
األول ىو توفير االستقرار في الخدمة الذي : ىو إحداث التكيف والتوازن بين متغيرين أساسيين

يساعدىا عمى تخطيط إنتاجيا ومستمزماتو بشكل جيد وبدرجة عالية من الدقة، والثاني ىو 
إدخال تغييرات عمى العمميات داخل المنظمة عامة، واإلنتاج بشكل خاص، لمواجية وتمبية 

 [.2001عقيمي، ]حاجات ورغبات العمبلء التي تتغير بين الحين واآلخر 
وكأي موجة إدارية تظير وتطبق وتحظى باالىتمام واالنتشار، فقد بدأت إدارة الجودة 

الشاممة تحظى باىتمام الباحثين، وقد وجدت معظم الدراسات أن تطبيق إدارة الجودة الشاممة لو 
انعكاسات إيجابية عمى أداء المنظمة التي تطبقيا، وذلك من خبلل تحسين معدل الربحية 
وانخفاض التكاليف، وتحسين األداء الحالي وتحسين عبلقات الموظفين، وارتفاع مستويات 

وبوجود المؤشرات التي تبين جدوى إدارة الجودة الشاممة ازدادت . الرضا الوظيفي لدييم
 [. Butler, 1995 &  Ruo,et al,1996]أىميتيا، وازدادت سرعة انتشارىا 

إال أن بيانات سمبية توصمت إلييا بعض الشركات االستشارية والتي شككت في 
ونشرت ىذه النتائج في مجبلت ودوريات  مساىمة إدارة الجودة الشاممة في مواجية التحديات،

تكمفة الجودة تواجو أوقاتًا صعبة وبرامج الجودة تظير نتائج "عممية تحت عناوين بارزة مثل 
 كل ىذا جعل الشك في مدى جدواىا يدخل إلى بعض المنظمات، حتى أصبح االنطباع ،زائفة

 & Mathews]السائد لدى الكثير بأنيا غدت تبدو كصرعة أخذت دورىا وفقدت بريقيــا 

Katel,1992 . ] 

والتعميم العالي، مثمو كأي نسق تعميم نظامي، ليس إال انعكاسًا لمسياق االجتماعي 
وليس بالمستغرب أن يعاني التعميم العالي ومؤسسات التعميم العالي من . واالقتصادي العام

مشكبلت كبيرة حيث تواجو مؤسسات التعميم العالي والجامعي العربية تحديات وتيديدات بالغة 
الخطورة نشأت عن المتغيرات التي غّيرت شكل العالم وأوجدت نظامًا عالميًا جديدًا يعتمد العمم 
والتطوير التكنولوجي المتسارع أساسًا، ويستند إلى تقنيات عالية التقدم والتفوق، األمر الذي ال 
يدع مجااًل لمتردد في البدء ببرامج شاممة لمتطوير والتحديث تضمن لمؤسسات التعميم العربية 

[. 1998، وفرجانـي، 2000مدكور، ]القدرة عمى تجاوز مشاكميا ونقاط الضعف فييا 

إلى أن ىناك قناعة في األوساط االجتماعية واألكاديمية في  (1997)وأشار الخطيب 
، وأن غالبية الجامعات العربية الكفاءةالوطن العربي مؤداىا أن إدارة الجامعات تفتقر إلى 

وتعدد . تعاني من انعدام االستقبلل الذاتي وضخامة األنظمة والتعميمات وغموضيا وتناقضيا
المستويات أو الحمقات اإلدارية واليرمية في كتابة التقارير والضبط، فالقرارات يتم اتخاذىا عمى 
ىمال دور القيادات اإلدارية الوسطى والتنفيذية، األمر  أعمى مستوى في قمة اليرم اإلداري، وا 
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الذي ترتب عميو عجز في اإلداريين المقتدرين، وسيادة نمط إداري معروف باسم إدارة الطوارئ 
كما يشير الخطيب أن معظم طاقات الجامعات تصرف عمى األمور الروتينية وال . واألزمات

داريين، وبالتالي معرفة مستوى ىذا  توجد أية سيطرة إدارية عمى أداء العاممين من أكاديميين وا 
. ]1997الخطيب،[ األداء، وغالبًا ما تستخدم أساليب مراوغة وتأخير لمقاومة اإلصبلح والتغير

إن تطبيق إدارة الجودة الشاممة يتطمب أرضية معينة في كافة البنى التنظيمية واإلدارية 
واالجتماعية داخل المنظمة وخارجيا، بحيث توفر المناخ المناسب إلمكانية التطبيق، إذ كيف 
يمكن أن ينجح تطبيق مفيوم إداري تجيل اإلدارة أىميتو، فبل بد من توفر القناعة التامة لدى 
اإلدارة العميا بأىمية ىذا المفيوم وجعل الجودة في مقدمة استراتيجيات اإلدارة العميا والعمل 

كما تتطمب قادة قادرين عمى توجيو األفراد باتجاه تحقيق بصائرىم . عمى نشر ىذه القناعة
المتألقة، وليس ىناك من جامعة أو مؤسسة أحرزت تقدمًا ضمن مفيوم إدارة الجودة الشاممة 

فإذا ُأريد إلدارة الجودة الشاممة أن تمقى . ] Costin, 1994 [دون قيادة ذات قدرة إدارية عالية 
النجاح في نطاق الحرم الجامعي، فيتعين عمى رؤساء المؤسسات التعميمية أال يتشبثوا بإمكانية 
تطبيقيا ومعناىا االصطبلحي فحسب بل ينبغي عمييم أيضًا أن يعمموا عمى إعداد عممية تنفيذ 

 Mohrman, 1989 [. إدارة الجودة الشاممة إعدادًا بارعًا بحيث تكون مبلئمة لبيئة أكاديمية
[ .

  

كما يتطمب البدء بتطبيق إدارة الجودة الشاممة توفر قاعدة لمبيانات تشمل معمومات 
دقيقة شاممة لواقع المنظمة، والخدمات التي تقدميا، ومن المستفيدين منيا، وصعوبات إنجاز 
العمميات بشكل دقيق، بما يضمن تقييم واقع المنظمة، وتحديد المشكبلت القائمة والمتوقعة 

وتمر عممية تطبيق إدارة الجودة الشاممة  .واألسباب التي تدفع المنظمة إلى تبني ىذا المفيوم
 -:بما يمي (1996)بخمس مراحل أساسية أوردىا عبد المحسن 

وفي ىذه المرحمة تقرر إدارة   :مرحمة اقتناع وتبني اإلدارة لفمسفة إدارة الجودة الشاممة: أووً 
المؤسسة رغبتيا في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاممة ومن ىذا المنطمق يبدأ كبار المديرين  

 عن مفيوم النظام وأىميتو ومتطمباتو والمبادئ التي ةبالمؤسسة بتمقي برامج تدريبية متخصص
 . يستند إلييا
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وفييا يتم وضع الخطط التفصيمية لمتنفيذ وتحديد الييكل الدائم والموارد : مرحمة التخطنط:  انناً 
.   لتطبيق النظامةالبلزم
وغالبا ما تبدأ عممية التقويم ببعض التساؤالت اليامة والتي يمكن في : مرحمة التقونم : ال اً 

. ضوء اإلجابة عمييا تييئة األرضية المناسبة لمبدء في تطبيق إدارة الجودة الشاممة

 مفي ىذه المرحمة يتم اختيار األفراد الذين سيعيد إلييم بعممية التنفيذ ويت: مرحمة التنفنذ :رابعًا 
. تدريبيم عمى احدث وسائل التدريب المتعمقة بإدارة الجودة الشاممة

وفي ىذه المرحمة يتم استثمار الخبرات والنجاحات التي : مرحمة تبادل ونشر الخبرات: خامساً 
.  ] 1996عبد المحسن ،[يتم تحقيقيا من تطبيق نظام إدارة الجودة الشاممة 

 م1993ا في مجال التعميم العالي فإن األخذ بيذا المفيوم ال يزال حديثًا، فحتى عام ـأم 
 كمية وجامعة في الواليات المتحدة 220لم يزد عدد المؤسسات التعميمية اآلخذة بو عمى 

 . [Lewis, 1994, Pp17-19 ] األمريكية، ولكن ىذا العدد آخذ بالزيادة اآلن

 أما في العالم العربي فيصعب التكين بعدد الجامعات التي تطبق مبادئ الجودة 
الشاممة، مع العمم بأن ىناك عددًا ال ُيستيان بو من الجامعات العربية بدأت تأخذ عمى عاتقيا 

 العموي، ]ي برامجيا وسياساتيا وأىدافيا التعميميةفة ـودة الشاملـم الجـااللتزام بتطبيق مفاىي
 .[16ص ،1998

وتتولى الجامعات في فمسطين رفد خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في فمسطين بالقوى 
البشرية البلزمة ليا، وىي ال تختمف عن الجامعات في الدول النامية؛ لما تعاني منو من 

مشكبلت متشابية، بيد أن المتوقع من ىذه الجامعات أن تمعب دورًا فاعبًل في بناء مستقبل 
. المجتمع الفمسطيني

 
 مشكمة الدراسة 1-2

 

م، نتيجة الندماج أربع كميات موجودة في 1994جاء تأسيس جامعة القدس في عام 
كمية الدعوة وأصول الدين، الكمية العربية لممين الطبية، كمية العموم : القدس وضواحييا، وىي
وقد كانت كل كمية من . ، لتشّكل معًا جامعة القدس الحسيني لآلدابوالتكنولوجيا، وكمية ىند

داريا وأكاديميًا، ولكن بعد القيام  ىذه الكميات األربع في السابق تعمل بشكل مستقل ماليًا وا 
 .بعممية الدمج ىذه تّم توحيد ىذه الكميات من النواحي المالية واإلدارية واألكاديمية
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 وعمى الرغم من تحقيق الجامعة لمعديد من أىدافيا كزيادة عدد الطمبة الذين بمغ عددىم 
لى 1999 عام 4714 ، كما ازداد عدد الموظفين من 2003 طالبًا وطالبة عام 7262، وا 
، وبعد أن كانت 2003عام  (في شؤون الموظفين) موظفًا 852إلى  1999 عام 597

، أصبحت اآلن تضّم ثبلث عشرة 1994الجامعة تحتوي عمى أربع كميات عند تأسيسيا عام 
 تعانيو ال تختمف كثيرًا عما من مشكبلت متشابية إال أن جامعة القدس ما زالت تعاني .كمية

 وتبرز مشكمة الدراسة من خبلل المشكبلت واإلخفاقات التي تواجو ،الجامعات في الدول النامية
 :الجامعة ومنيا

يحتمون رتبة  تدريسال ىيئة ًا من أعضاء عضو15أن  شورةنالبيانات اإلحصائية المتشير  .1
فقط من أعضاء الييئة التدريسية، وىم  (%4.7أي ما نسبتو) 315صل أمن  األستاذية

وان عدد من ىم اقل من رتبة أستاذ مساعد . موزعون عمى كميات الجامعة اإلحدى عشر
وىذا يشير بشكل واضح إلى أن . (% 46.9أي ما نسبتو ) عضو ىيئة تدريس 148

نصف أعضاء الييئة التدريسية تقريبًا ىم برتب عممية متدنية، وخصوصًا أن جامعة القدس 
 عضو ىيئة تدريس ىم من غير المتفرغين 36لدييا العديد من برامج الدراسات العميا، وأن 

وتعكس ىذه المؤشرات عدم انسجام مدخبلت العممية %. 11.4أي يشكمون ما نسبتو 
األكاديمية من أعضاء ىيئة التدريس وبرامج أكاديمية حيث يستمزم طرح برامج لمدراسات 

 . العميا رتبا أكاديمية عالية

  لغـما يب (من إداريين وأكاديميين)مجموع العاممين في الجامعة ب مقارنةن ــة اإلدارييــتبمغ نسب .2
 وىذا يعطي ًا،طالب18 كل إداري يخدم أنأي  (%5 )ن نسبة الطمبة لئلداريين أو (46%)

والذي .  ألعداد اإلداريين في جامعة القدساً  واضحاً  ىناك تضخمأن ًا عمىمؤشر واضح
 .ن نسبة اإلداريين أعمى من نسبة أعضاء الييئة التدريسية في الجامعةأيدعم ىذه الفكرة 

 . اإلداريين أعداد يسيم في الحد منأن يجب اً  تكنولوجياً  ىناك تطورأنوخصوصا 

عدم  استفادة  العديد من الكميات نيائيا من موازنات البحث العممي خبلل الفترة من  .3
وتمثل ما استفادتو كمية ..  وىي كميات القرآن والدراسات اإلسبلمية والحقوق1995-2001
-1995من مجمل الموازنة عمى مدار األعوام  %1.9 من البحث العممي حوالي ةاليندس
وىذا يعود إلى أن البحث العممي ضمن كمية اليندسة وما يحتاجو من أدوات و  .2001

تسييبلت تتعمق بشراء مواد وعينات مادية غالية الثمن واحتماالت إتبلف بعض المواد 
خبلل البحث، بالمقابل فأن كمية الدعوة وأصول الدين لم يخصص ليا من موازنة البحث 

                                                 

كمية الدعوة وأصول الدين، كمية المين العممية، كمية العموم والتكنولوجيا، كمية اآلداب، كمية الحقوق، : تضّم الجامعة الكميات التالية 
 .كمية الطب، كمية القرآن، كمية الصحة، كمية طب األسنان، كمية الصيدلة، كمية العموم اإلدارية، كمية اليندسة، كمية الدراسات العميا
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 البحث العممي عمى ةمن مجمل موازن% 53.5، أال أن 2001 – 1998العممي لؤلعوام 
وىذا يشير بشكل واضح لوجود خمل .   خصصت لكمية الطب2001-1995مدار األعوام 

 في موازنات البحث العممي في جامعة القدس، مما ينعكس بشكل قاطع عمى أداء دحا
 .  أعضاء الييئة التدريسية واألمر الذي ينعكس عمى أداء الطمبة ومستواىم األكاديمي

تقدر المدة الزمنية لتسجيل الطالب في ضوء سبلمة تعبئة بطاقة التسجيل لمطالب من  .4
ثبلث دقائق إلى سبع دقائق إذا كان ىناك أخطاء في عممية تعبئة البطاقة، وان مجموع ما 

أي . ( ألف دقيقة 18 )يحتاجو الطمبة لتسجيل موادىم الدراسية في الوضع الطبيعي ىو 
وقد ترتفع عدد ىذه . عمل إلنجاز عممية التسجيل ( ساعة 300 ) إلىون ـة يحتاجــأن الطمب

خصوصا عندما تعتمد عممية . الساعات إلى الضعف إذا حصل عممية خمل في إرشادىم
التسجيل عمى األساليب التقميدية مما يجعل المسجل يضطر لقضاء وقت أطول من اجل 

تدقيق المواد المسجمة سابقا وتحديد المواد التي يحتاجيا الطالب، عمى عكس الحال فيما لو 
تم استخدام برامج حاسوب مينية ليذا الغرض، فإن ذلك يعمل عمى اختصار الوقت بشكل 

واضح إلى جانب انخفاض األخطاء، خصوصا عند وجود كادر مؤىل ومدرب عمى 
وىذا يشير بان ىناك إشكالية واضحة في خدمات التسجيل التي تقدم . استخدام تمك األجيزة

من الطمبة يسجمون في أوقات متأخرة مما يضاعف من  (%50)مع العمم أن ىناك . لمطمبة
 .المشكمة ويعمل عمى وجود أزمة حقيقة أثناء التسجيل

وبالرغم من اعتماد الجامعة برامج الحاسوب المينية في العديد من الدوائر مثل التسجيل  .5
وعمادة شؤون الطمبة والمالية فإن ذلك لم يقمل من أعداد الموظفين وبالتالي تقميل تكمفة 

الرواتب المدفوعة والتي تقدر حسب سجبلت مكتب مساعد رئيس الجامعة لمشؤون اإلدارية 
دينار أردني سنويًا، إلى جانب تبعات توظيفيم من تأمين صحي  (4,763,490)بحوالي  

ومستحقات نياية الخدمة، وتضخم رواتبيم كمما تقدموا في سنوات الخدمة إذا عممنا أن عدد 
 . وحدة إدارية (16)أداري موزعين عمى  (397)العاممين اإلداريين ىو 

من مجموع  (% 24)ة القدس من حممة الثانوية العامة وما دون ما نسبتو ـيعمل في جامع .6
ن، إن التطوير والتأىيل الميني والوظيفي لدى ىذه الفئة محدود مقارنة مع حممة ـالعاممي

 والذين يشكمون ما سوحممة البكالوريو. (%19)الدبموم المتوسط والذين يشكمون ما نسبتو 
عاما  (50)ارىم عن ـكما أن العاممين الذين تزيد أعم. من مجموع العاممين (%52)نسبتو 

وىؤالء يشكمون تبعات أجور مرتفعة كمما تقدم بيم العمر  (%14.02)يشكمون ما نسبتو 
 . دون حدوث أي تطوير عمى مياراتيم وقدراتيم



 10 

تعاني جامعة القدس من عجز في الموازنة العامة، األمر الذي ينعكس في الغالب عمى  .7
وقد يعود السبب في جزء منو أن ما تقوم الجامعة بتحصيمو . تأخير صرف رواتب العاممين

 األقساطمن رسوم دراسية ال يغطي المصاريف التشغيمية لمجامعة وبينما ال تزيد نسبة 
من مجمل التكاليف التشغيمية فإن الرسوم واألقساط الجامعية التي يدفعيا الطالب  (50%)

إن عدم التزام الطمبة بتسديد األقساط .  من تكمفة دراستو الجامعية (%58)ال ُتغطي سوى 
وعدم قيام الجامعة . المترتبة  يُعزى  إلى سوء األوضاع االقتصادية السائدة ألولياء األمور

وألسباب عديدة باتخاذ اإلجراءات الكافية بحق الطمبة المتخمفين عن تسديد الرسوم 
 .واألقساط الجامعية

 كما ُتمثل رواتب األكاديميين واإلداريين وقطاع الخدمات من مجمل المصاريف التشغيميـة  .8
من مصاريف الجامعة ُتخصص لتغطية تكمفة استئجار  ( %51)، وأن (%49)لمجامعة 

وتعكس ىذه المؤشرات عدم قدرة إدارة . المباني ومصاريف الكيرباء والياتف وغيرىا
الجامعة عمى تحقيق الكفاءة لمعممية األكاديمية التي يعتمد إنجازىا عمى مدى قدرة إدارة 

 . الجامعة عمى توفير المصادر المالية والخدمات اإلدارية البلزمة

عدم وجود آليات واضحة تبين كيفية عمل الييكل التنظيمي مما يؤدي إلى تداخل في  .9
 .االختصاصات وعدم التوازن بين المسؤوليات والصبلحيات

القرارات تتم بشكل مركزي، مع انعدام مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار اإلداري من  .10
 .اإلدارات الوسطى واإلدارات التنفيذية

 

     أن عدم قدرة جامعة القدس عمى تأمين احتياجاتيا الضرورية من االجيزة والمعدات 
والمختبرات وعدم نجاحيا في استقطاب الكفاءات العممية واالحتفاظ بيا لمتدريس، وعدم نجاحيا 
في تقديم الخدمات لمطمبة والموظفين بكفاءة وفاعمية سينعكس سمبا عمى نوعية العممية التعميمية 

مما سينعكس عمى قدرة الجامعة عمى موائمة مخرجاتيا من الخريجين مع احتياجات سوق 
.  العمل بسبب تدني الميارات والقدرات التي سيمتمكيا الخريجين

 

 

 
 
 أىداف الدراسة 3- 1



 11 

بناء عمى العرض لممشكبلت التي تعاني منيا جامعة القدس من الناحيتين االدارية والمالية فأن 
: ىذه الدراسة تيدف الى ما يمي

 
 .تحميل الييكل التنظيمي واإلداري لجامعة القدس بيدف تحميل آليات عمميا .1

التعرف عمى أىم المعيقات التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة الشاممة في جامعة القدس  .2
 .من وجية نظر اإلداريين

التعرف عمى أىم المعيقات التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة الشاممة في جامعة القدس  .3
الجنس، العمر، المستوى الوظيفي، مدة )في ضوء متغيرات . من وجية نظر اإلداريين

 .(الخدمة اإلجمالية، المؤىل العممي، والتخصص العممي

التعرف عمى اآلليات التي ممكن أن تستخدميا اإلدارة العميا  في الجامعة لتييئة الجامعة  . 4
الجنس، العمر، المستوى الوظيفي، مدة الخدمة )لتنفيذ إدارة الجودة الشاممة في ضوء متغيرات 
 .(اإلجمالية، المؤىل العممي، والتخصص العممي

 

 
:-  فرضنات الدراسة1-4

:- تحاول ىذه الدراسة اختبار الفرضيات اآلتية
  
بين الموظفين والموظفات نحو   (0,05)ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى  -1

آليات تنفيذ إدارة الجودة الشاممة في جامعة القدس من وجية نظر الموظفين اإلداريين في 
جامعة القدس، تعزى لمتغير الجنس، العمر، المستوى الوظيفي، الخدمة اإلجمالية والمؤىل 

 .العممي

في المعوقات التي تحول دون  (0و05 )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2
تطبيق  إدارة الجودة الشاممة في جامعة القدس من وجية نظر الموظفين في جامعة القدس 

اإلداريين تعزى لمتغير الجنس، العمر، المستوى الوظيفي، الخدمة اإلجمالية والمؤىل العممي 
 .والتخصص العممي
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 أىمنة الدراسة 1-5

 تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من خبلل تناوليا لموضوع يتسم بالحداثة، اخذ يظير في 
مؤسسات التعميم العالي أال وىو نظام إدارة الجودة الشاممة، كما تبرز أىمية ىذه الدراسة في 
أنيا من أولى الدراسات الفمسطينية التي تناولت موضوع آليات تنفيذ إدارة الجودة الشاممة في 
جامعة القدس  في االقسام والدوائر اإلدارية، وىذا من المتوقع  أن يفيد إدارة الجامعة والدوائر 
اإلدارية فييا وبالتالي االرتقاء بالخدمات التي تؤدييا تمك الدوائر لتطوير العممية األكاديمية 

. وتقديم أفضل الخدمات لمطمبة والذين يعتبرون أىم مدخبلت العممي
 

: ولعمنا نمخص أىم النقاط المرتبطة بأىمنة ىذه الدراسة فنما نمي 
 

 يسيم اتشخيص الوضع اإلداري في جامعة القدس في ضوء معايير الجودة الشاممة مم 
في توليد مجموعة خطط تسيم في التعامل مع المشكبلت الموجودة داخل تمك 

.   المؤسسة
 
  اإلسيام في تطوير ميارات العاممين وقدراتيم وأساليب العمل لموصول إلي جودة

. وتحسن األداء
  توفير المعمومات التي تساعد عمى تطوير وتحسين االداء االداري والمالي

.   اإلداريين في تحقيق أىدافيانوالتنظيمي  في جامعة القدس وتدعم دور المسؤولي
 
 منيجنة الدراسة 1-6
 

اعتمدت ىذه الدراسة عمى الوسائل التالية لجمع البيانات البلزمة، لتحقيق أىدافيا، 
: وىي

 
وقد تم الحصول عمييا من خبلل استبانة وجيت إلى الموظفين اإلداريين : البيانات األولية .1

في جامعة القدس وقد اشتممت عمى قسمين األول يتعمق بالبيانات الشخصية لممبحوثين 
ولقد . والثاني يستيدف استقصاء أراء المبحوثين حول آليات تنفيذ إدارة الجودة في الجامعة
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تم إجراء العديد من المقاببلت الشخصية مع عدد من المسؤولين في اإلدارة في الجامعة 
 .الستطبلع آرائيم حول مدى تطبيق الجامعة إلدارة الجودة الشاممة ومدى استعدادىا لذلك

وىي بيانات حول إعداد العاممين والموظفين اإلداريين في جامعة القدس : البيانات الثانوية .2
وتوزيعيم حسب المناصب التي يشغمونيا، ووفقا لتخصصاتيم ومؤىبلتيم العممية، باإلضافة 
الى معمومات حول الييكل التنظيمي العام في الجامعة، وقد تم الحصول عمى تمك البيانات 

المالية، ومكتب مساعد الرئيس لشؤون التخطيط : من سجبلت الجامعة في الدوائر التالية
إضافة الى اإلحصائيات الصادرة عن وزارة التربية . والتطوير، ودائرة شؤون الموظفين

والتعميم العالي الفمسطينية، وما ىو منشور في الصفحة االلكترونية الخاصة بجامعة 
 .القدس

تم مراجعة العديد من األدبيات والدراسات المحمية والعربية واألجنبية التي تناولت موضوع  .3
ادارة الجودة الشاممة في الجامعات وغيرىا من المؤسسات وذلك لبلستفادة من تجارب الدول 

 .والمؤسسات حول إمكانية تنفيذ تمك اآلليات في جامعة القدس وكيفية تنفيذىا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل ال اني 
الدراسات السابقة 

 

تم االطبلع ومراجعة العديد من الدراسات واالدبيات ذات الصمة بموضوع الدراسة 
والمتعمقة باستخدام نظام إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية والتعميمية العميا، 

وسنستعرض في ىذا الفصل اىم تمك الدراسات وذلك لمتعرف عمى أىم النتائج والتوصيات التي 
. توصمت الييا

 

: الدراسات العربنة 2-1

 مفيوم وتطبيق إدارة الجودة الشاممة في دول مختمفة من العالم العربية الدراسات تناولت
 الدراسات والبحوث السابقة ذات الصمة بموضوع البحث بيدف التعّرف مراجعةالعربي، وقد تم 

 والمؤشرات العامة التي أسفرت عنيا تمك البحوث والدراسات، وفيما يمي النتائجعمى أىم 
 : لبعض ىذه الدراساتاستعراض

 

 من أول الدراسات التي تناولت مفيوم إدارة الجودة ]1993الزامل، [ دراسة تعتبر
 بحثت المفيوم بالمممكة العربية السعودية، وكان ىدفيا الرئيس فقدالشاممة في البيئة العربية، 

 إدارة الجودة الشاممة، ومن ثم فحص مدى إلمام المنظمات السعودية لمفيومتقديم إطار عام 
 الدراسة المعوقات الرئيسية لضعف التطبيق، وسبل نشر الوعي بمفيوم إدارة بحثتكما . بو

ولتحقيق ىذه األىداف، استعانت الدراسة بالتصميم المسحي، واستخدمت . الشاممةالجودة 
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 منظمة من 68من  (:42)وقد دلت نتائج الدراسة أن .  في جمع المعموماتاالستبانة
تخطط  (:21.5) لمدراسة، تطبق مفيوم إدارة الجودة الشاممة، واستجابتالمنظمات التي 
 منظمة التي شممتيا الدراسة، وقد أعطت 1000 بأن العدد الكمي ىو عمماً . لتطبيق المفيوم

 منظمة لم تطبق أو تفكر 839 أن المنظمات غير المستجيبة والبالغ عددىا فكرةالدراسة 
من جية أخرى وجدت الدراسة عبلقة طردية بين حجم المنظمة .  الجودة الشاممةإدارةبمفيوم 
 المفيوم، وكذلك محاولة تطبيقو، كما بّينت الدراسة وعي المنظمات التي طبقت وضوحومدى 

 الدراسة ىذه ووتعز . تطبيق المفيوم بأىمية التدريب بكل أنواعو في نجاح التطبيقتحاولأو 
دارة الجودة الشاممة بالنسبة لممنظمات إ الضعف الكبير في أدراك ووضوح مفيوم إلى النتيجة
 . شممتيا الدراسةالتي

 

 الجودة إدارة تطبيق من اإلفادة إمكانية إلى بدراسة ىدفت ]1994، درباس [ قام كما
 الجودة الشاممة إدارةوقد تناولت ىذه الدراسة مفيوم .  القطاع التعميمي السعودي فيالشاممة 
 في في القطاع التربوي في الواليات المتحدة، من خبلل عرضيا لنموذجين طبقا وتطبيقاتو

 .األمريكيةمدارس نيوتاون الحكومية، ومدينة ديترويت 

 

 الجودة إدارة وأساليب لمبدء بتطبيق مفاىيم مييأة الظروف أن وجدت الدراسة كما
 أساليب أماميم نالسعوديي نالتربويو المسؤولين وان السعوديالشاممة في النظام التربوي 

 الجودة الشاممة في القطاع التربوي إدارة في تطبيق منيا ةاالستفادونماذج عديدة يمكن  
 السعودية من حيث معتقداتيا البيئة و بما يتناسب مع البلزم  التعديل  إجراء بعدالسعودي  

 الدراسة المتضمنة البدء بتدريس مفاىيم ىذهوقيميا وتقاليدىا من خبلل األخذ بتوصيات نتائج 
دارة الجودة إل يتبنى القطاع التربوي برامج أن ضرورة الجودة الشاممة وتطبيقاتيا، إدارة وأساليب

 بإدارةدارة الجودة الشاممة تعنى بأمور الجودة وتكون ممحقة إل أقسام إنشاءالشاممة، العمل عمى 
 .   المستفيدين من خدمات القطاع التربويورغبات بالتعرف عمى حاجات والقيامالجامعة ، 

 باستخدام نظام إدارة الجامعي دراسة حول تطبيق التعميم ]1996، العمي[ وأجرى
 الجودة الشاممة، إدارة نظام باستخدام تطوير التعميم الجامعي إلىالجودة الشاممة، ىدفت 

 النظري لمعديد من الكتابات والدراسات التحميلأستخدم فييا المنيج الوصفي التحميمي من خبلل 
 وقد.  وتطبيقاتو في مؤسسات التعميم الجامعيالشاممة الجودة إدارةالتي تناولت موضوع 

 لىع الجامعات تعتمد في استراتيجيات إدارة الجودة الشاممة استخدامخمصت الدراسة إلى أن 
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 المستمرة التي التحسينات العاممين، وعمى الجيود المشتركة بينيم لتحقيق األفرادمشاركة جميع 
ىذا باإلضافة .  المستفيدينلدىتمّكن الجامعة من استخداميا في تحقيق الرضا والطموحات 

 ضرورة الحصول عمى الدعم من يتطمبإلى أن تطبيق ىذا النظام في مؤسسات التعميم العالي 
. ةمنظمات األعمال والتجارة المختمف

 الشاممة في الجودة إدارة" بعنوان  والتي ىي]1998، العموي [  اما الدراسة التي قام بيا 
 الشاممة في مؤسسات الجودة إلى أن تطبيق  فيياد توصل الباحث، فق"مؤسسات التعميم العالي

: التعميم العالي يتطمب القيام بالخطوات التالية

وتوضيح .  العام لمجودة الشاممة في الجامعةاإلطار الخطوات التمييدية لتوضيح وضع .1
. المؤشرات لتطوير األداء الجامعي

 عناصرىا في الجامعة كالطالب، وعضو ىيئة خبلل العممية التعميمية من تطوير .2
 الخدمات المساندة كالييئة اإلدارية وتقنية الدراسي،التدريس، الكتاب والمكتبة، المنيج 

. الخ... المعمومات واالتصاالت

 اإلبداع واالبتكار وخمق معرفة جديدة، وخدمة عمى البحث العممي الذي يعتمد تطوير .3
. المجتمع

 . مع البيئة االجتماعيةالتفاعل .4

 

 واإلمكانيات الجودة الشاممة إدارة بدراسة ميدانية بعنوان ]1998، ناجي[ قامت  
 التعّرف إلىجامعة عمان األىمية، ىدفت : دراسيةالتطبيقية في مؤسسات التعميم العالي، حالة 

مكانية تطبيقيا في مؤسسات   العالي في التعميمعمى مفاىيم وأساليب إدارة الجودة الشاممة وا 
 آراء عمداء الكميات استقراءوقامت بتطبيقيا عمى جامعة عّمان األىمية، تم فييا . األردن

وقد تم .  الجودة الشاممة في الجامعةإدارةورؤساء األقسام ومدراء الدوائر والطمبة حول تطبيق 
 الرضا عند طمبة جامعة عمان األىمية عن مستوىاستخدام أستبانة تيدف إلى التعرف إلى 
 الجامعة ليم، والى استكشاف قناعة واستعداد تقدمياجودة الخدمات التعميمية المختمفة التي 

 إدارة الجودة الشاممة ، والتطبيق الفعمي ليذه المفاىيم وأساليب الجامعة لتطبيق مفاىيم إدارة
 ىذه الدراسة أن مستوى رضا نتائج ودلت.   المحتممة في التطبيقوالمعوقاتواألساليب لدييم 

 الجامعة ومنخفضًا بالنسبة لمخطط تجييزاتطمبة جامعة عّمان األىمية كان مرتفعًا فيما يخص 
كما تتوافر لدى الجامعة القناعة .  الداخميةوالتعميماتالدراسية والكادر األكاديمي واألنظمة 
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 الجودة الشاممة، كما أن الجامعة تقوم بالتطبيق الفعمي لبعض إدارةوالرغبة في تطبيق مبادئ 
 . الشاممة مثل تقديم الحوافز لمموظفين والعمل عمى تمبية احتياجات الطمبةالجودةمبادئ إدارة 

 تقدير مدى فاعمية استخدام إلى فقام بدراسة ميدانية ىدفت ]2000، أيوب[ أما         
 الجامعات األردنية، ولتحقيق ىدف الدراسة، تم أداءنظام إدارة الجودة الشاممة في تطوير 

 عضوا من أعضاء ىيئة التدريس، ممن يحممون رتبة 282 عينة عشوائية تكونت من اختيار
 مساعد في الجامعات األردنية الرسمية ، وبيدف جمع وأستاذأستاذ ، وأستاذ مشارك ، 
:  فقرة تتضمن أربعة مجاالت  35 ونة منــ أستبانة مكبتطويرالمعمومات ، قام الباحث 

 وأىداف الجامعة، واإلدارة التشاركية ، وتنمية وتطوير أعضاء ورسالةاإلدارة الستراتيجية ، 
ومن النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أن .  والرقابة والتغذية الراجعة والتقويمىيئة التدريس 

 الشاممة في تطوير أداء الجامعات األردنية الجودة نظام إدارة استخدام مدى فاعمية تقدير
. الرسمية حصل عمى درجة متوسط

 وبياندارة الجودة، إل أنموذج مقترح تطوير فقد ىدفت دراستو ل]2003، أحمد [ أما         
 الباحث اعتمد ولتحقيق أىداف الدراسة، .درجة إمكانية تطبيقو في الجامعات األردنية العامة

 الجودة إدارة مقترح لتطبيق أنموذج لتطوير عام إطار لصياغة وذلكأسموب التحميمي النظري، 
 فيو كيف يمكن لئلدارة الجامعية األردنية أن تنتفع بيذا يوضح األردنية العامة، الجامعاتفي 

وقد تكون .  من مداخل إصبلح اإلدارة التعميمية وتطويرىاكمدخلالنيج اإلداري الحديث، 
القيادة، ورسالة الجامعة، والثقافة التنظيمية، ونظام حوسبة :  مجاالتعشرةالنموذج المقترح من 

دارة الموارد البشريةالمعمومات  . وتحميميا، والتخطيط االستراتيجي، وا 

 عن الفروق بين أفراد مجتمع الدراسة نحو درجة إمكانية تطبيق النموذج ولمكشف        
 من مجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة وكل جستخراا فقد تم المقترح

 توصمت ىذه وقد (شفيو)ستخدام تحميل التباين الحادي واالختبار البعدية االمجاالت، كما تم 
 الشاممة المقترح الجودةأن درجة إمكانية تطبيق أنموذج إدارة : الدراسة إلى بعض النتائج منيا

 إمكانية تطبيق أنموذج إدارة درجةوان  لمتطوير اإلداري في الجامعات األردنية العامة كبيرة،
 ومديري الوحدات اإلدارية في األكاديميةالجودة الشاممة المقترح بين عمداء ورؤساء األقسام 

 .الجامعات األردنية العامة لصالح العمداء

 
الدراسات األجنبنة  2-2
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لقد تم إجراء عدد من الدراسات المتعمقة بإدارة الجودة الشاممة في الواليات المتحدة 
األمريكية، وغالبية ىذه الدراسات قد تم إجراؤىا حديثًا في عقد التسعينات، وفيما يمي عرض 

: بيذه الدراسات

 تم مسحية دراسة ] Kabolian&1990, Brazaley  برازالي وكابوليان[  قاملقد
 الحكومية بجامعة ىارفارد، الثنين كنديإجراؤىا من ِقبل عدد من أعضاء ىيئة التدريس بكمية 

أن إدارة الجودة الباحثان  الحظ الفيدرالية،وسبعين من مديري المراتب العميا في الحكومة 
 جوىرية في نطاق الحكومة الفيدرالية باعتبارىا طريقة لتحسين مكانةالشاممة تحقق تقديرًا أو 

 وجد أن واحدًا وستين بالمائة من أولئك الذين ُأجريت عمييم الدراسة وقد. األداء التنظيمي
 تدريبًا في إدارة الجودة الشاممة، وأن تسعين بالمائة كانوا قادرين عمى إيضاح تمقواالمسحية قد 
 الجودة الشاممة بإدارةكما وجد أن ىناك اىتمامًا كبيرًا .  والقيم الجوىرية إلدارة الجودة المعتقدات

. بين ىؤالء المديرين

 

، دراسة مسحية وصفية، ىدفت إلى التعرف إلى ] Seymour ,1991 سيمور[ أجرىكما  
 ثبلثة طبقت عمى د تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاممة في الجامعات األمريكية وقإيجابيات

. الشاممةوعشرين من الكميات والجامعات الرائدة التي تقوم بتنفيذ برنامج إدارة الجودة 
 الجودة الشاممة إدارةواستخدمت أداة لقياس المميزات األساسية لمكميات والجامعات التي تطبق 

 أن تخمق فرقًا في تحسين تستطيعودرجة تحقيقيا، وأفادت ىذه الدراسة أن إدارة الجودة الشاممة 
 الجامعي والمتمثمة في تضاعف إمكانية الحرمجودة التعميم تشمل فوائد إدارة الجودة الشاممة في 

.  التي تقدميا، وتحسنت البيئة المدرسية معنوياً الخدماتالمؤسسة التعميمية عمى تحّمل مسؤولية 
 المعطيات والحقائق أكثر مما كان عميو، وأصبحت الفرصة عمىوأصبح اتخاذ القرار قائمًا 

وتضاعفت معرفة جميع العاممين حول الميمة .  أن يعمموا معاً المختمفةسانحة ألفراد الدوائر 
. ة وتقمصت النفقات وانخفضت األعمال التي تتطمب اإلعادالتعميميةوالعممية 

 

 وىدفت إلى تحديد مفيوم إدارة الجودة Hazzard ,1993]  ىزارد[     وفي دراسة قام بيا 
الشاممة في التعميم الجامعي، والتعرف إلى نقاط القوة ونقاط الضعف في تطبيقيا ولتحقيق ىدف 

وقد توصمت الدراسة إلى أن من نقاط القوة . الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي
ازدياد مشاركة العاممين في المؤسسة، واالستخدام األفضل لمموارد المتاحة، وزيادة التعاون بين 

األقسام المختمفة، واقتراح حمول لممشكبلت الموجودة بالمؤسسة، وتكوين لغة مشتركة بين 
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: وبالنسبة لنقاط الضعف، فقد توصمت الدراسة إلى أن أىميا. األفراد، وتقميل العزلة بينيم
الوقت والجيد البلزمين لتطبيق الجودة، وصعوبة فيم القائمين عمى إدارة المؤسسة لطبيعة إدارة 
الجودة الشاممة، والشعور باإلحباط لدى فريق العمل في بعض األحيان، والقدرة المحدودة في 

ىذا وقد أوضحت تمك الدراسة أن جامعات وكميات . التعامل مع بعض القضايا والتحديات
عديدة تستخدم إدارة الجودة الشاممة، وأنو في حالة التخمص من تمك العقبات، فان إدارة الجودة 

. الشاممة يمكن أن تخدم التعميم الجامعي بصورة كبيرة

 في الصمة التي البحث اليدف منيا ان ] Huange ,1994 ىوانغ[  دراسة قام بووفي
وبين  ( سنواتاألربعذات ) العاليةتربط بين أساليب القيادة لدى رؤساء المؤسسات التعميمية 

ىا يداريإ الدراسة من رؤساء الجامعات وعينةأدائيا لسموكيات قيادة الجودة الشاممة ، وتكونت 
ذات )دارة الجودة الشاممة في الجامعات إ إنجازوأعضاء الييئات التدريسية المسؤولين عن 

 الجودة الشاممة في وظيفتيا إدارة أنجزت مبادئ التيوالكميات األمريكية  (األربع سنوات
 إلىة الجودة الشاممة قاموا بتطبيق ادار أن رؤساء الجامعات الدراسةوقد بينت نتائج . اإلدارية

يجابية أن ىناك عبلقة قوية كما. فقطدرجة محددة   بعدى أساليب القيادة المتمثمين في بين وا 
 وأن.  لسموكيات جودة القيادة من جية أخرىالرؤساءالدراسة والييكل التعميمي من جية وأداء 

 من من غيرىم أكثر قيادة الجودة الشاممة كالرؤساء ذوى األسموب القيادي ميالون ألداء سمو
يجابية األخرى، كما أن ىناك عبلقة قوية القيادية األساليبالرؤساء ذوي   بين طول زمن وا 

 .ؤسسات التعميمية وأداء الرؤساء لسموك قيادة الجودة الشاممةم الشاممة في الالجودة إدارة إنجاز

 

، حول اتجاىات ,Brown &Jacqueline  [1995 براون جاكمين و[ دراسةاما 
 ىدفت إلى ، والتعميم في والية أورغنالتربيةالموظفين نحو تطبيق إدارة الجودة الشاممة في وزارة 

 تمك المديرية، وأثر ىذه االتجاىات عمى تطبيق فياستقصاء العبلقة بين اتجاىات الموظفين 
موظف يعممون في وزارة التربية والتعميم  (400) من الدراسةتكونت عينة . إدارة الجودة الشاممة

 أورغن، وقد خمصت الدراسة إلى عدم وجود فروقات تتعمق بأثر واليةفي المديرية العامة في 
كما وجدت الدراسة اختبلفات مرتبطة .  عمى تطبيق إدارة الجودة الشاممةوالجنس،مدة الخدمة، 
 إدارة تطبيق، عمى (المستوى التعميمي، العمر، الخمفية الِعرقية، مكان العمل) الباقية بالمتغيرات

 الِعرقية، كما والخمفيةالجودة الشاممة، حيث كانت أكثر الفروق في متغيرات مستوى التعميم 
لى اتجاىات الشخصيةتوصمت الدراسة إلى أن ىناك فروقات ُتعزى إلى بعض الصفات   وا 

 .افقين والمعارضينوالم
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 ]  Longenker, &1996, Scazzero  سكازارو و لونجكر[  دراسة في حين ىدفت 
 من المديرين مجموعة التحديات المستمرة إلدارة الجودة الشاممة إلى فحص مدى إدراك حول

كما ىدفت .  الجودة الشاممةإدارةلمفاىيم إدارة الجودة الشاممة، وممارسة ىؤالء المديرون لمفيوم 
 الجودة الشاممة من وجية نظر ىؤالء إدارةإلى تحديد المشاكل والمعوقات التي تواجو تطبيق 

 من المديرين المتمرسين في إدارة الجودة 137 شممتالمديرين، وقد ُأجريت الدراسة عمى عينة 
 وخدمية مختمفة في الواليات المتحدة األمريكية، صناعية مؤسسات عشرالشاممة يعممون في 

 :- التاليةالنتائجوقد توصمت الدراسة إلى 
 بقوة عمى أن إدارة الجودة الشاممة تؤدي إلى تحسين جودة المنتجات المديرون أجمع -1

 .والخدمات

 إدراك المديرين ألىمية إدارة الجودة الشاممة كأداة فعالة لتحسين النوعية، من الرغم عمى -2
 . دعميم لنشاطات إدارة الجودة الشاممة يتناقص عبر الوقتأنإال 

 معظم المديرين لوجود مجموعة من المشاكل التي تواجو تطبيق إدارة إدراك ظل وفي -3
 في مؤسساتيم، إال أن تركيزىم عمى معالجة ىذه المشاكل ما زال الشاممةالجودة 
 .محدوداً 

 التي تواجو إدارة الجودة الشاممة ىي مشاكل إدارية وبشرية المشاكل من بين أبرز كان
.  قمة التدريب لمعاممين، وعدم فعالية إجراءات التصحيحالفعال،مثل اإلشراف غير 

 
استيدفت توضيح   ,Lewis & Smith   [ 1997 لويس وسميث[  دراسة قام بياوفي
 الشاممة في التعميم الجامعي، ولقد استخدم في ىذه الدراسة المنيج الجودةأىمية تطبيق 

 من خبلل التحميل النظري لمعديد من الدراسات التي تناولت موضوع إدارة التحميميالوصفي 
 في الشاممةعمدة األساسية التي تقوم عمييا الجودة الوقد حددت تمك الدراسة ا.  الشاممةالجودة

:  التعميم الجامعي وىي
  المستمرااللتزام بالتحسن. 

 بإرضاء العميلااللتزام . 

 وحقيقية بالحقائق، بمعنى أن البيانات والمعمومات التي تستخدم تكون صادقة التحدث. 

 األفراد من خبلل بث الثقة فييم وتشجيعيم عمى التعاون واإلنجازاحترام  .
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 إلى أن تطبيق إدارة الجودة يسمح لمجامعة باالرتباط بالمجتمع الدراسة توصمت ىذه وقد
 في التغمب عمى مشكبلت االنعزال والتفرق بين أقساميا بين أقساميا ويساعدىا  ،بصورة أفضل

  . ويعالج كثيرا من جوانب القصور في أعداد الطبلب،وكمياتيا
 

 
 ممخص لمدراسات السابقة 2-3

يتبين من الدراسات السابقة، المتعمقة باستخدام نظام إدارة الجودة الشاممة في 
المؤسسات التربوية والتعميمية العميا والتي تم استعراضيا سابقا، ما إلدارة الجودة الشاممة من 

أىمية في تطوير أداء المؤسسات التعميمية واستمرارىا ونبلحظ أن بعض الدراسات تعمل عمى 
تطوير التعميم الجامعي باستخدام نظام إدارة الجودة الشاممة وتركز عمى إستراتيجيات إدارة 

 كما. الجودة الشاممة في الجامعات وعمى الجيود المشتركة لمعاممين في المؤسسات التعميمية
 أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الخاصة، حول نظرتناولت بعض الدراسات وجية 
الطمبة :  التعميم الجامعي، ومن أىم ىذه المجاالت جودةالمجاالت التي يتم فييا تطبيق 

 .تعميمي والكتاب الجامعيالمنياج ال التعميمية ، ووالعمميةأعضاء الييئة التدريسية، 
 العاممين وتأىيميم، والعمل عمى تقميل تدريب بعض الدراسات عمى ضرورة ركزتفيما 

 من خبلل التقويم والتغذية الراجعة المستمرة في المستمر عمى التحسين والتأكيد ،الجيد الضائع 
وتناولت بعضيا مفيوم إدارة الجودة الشاممة وتطبيقاتو في القطاع . مؤسسات التعميم العالي

التربوي الواليات المتحدة وكيفية االستفادة من ىذا النمط لمعمل عمى تطبيقو في مؤسسات 
وأشارت نتائج بعض الدراسات إلى األساليب المقترحة التي . التربية والتعميم في الدول العربية

ينبغي األخذ عند إدخال نظام إدارة الجودة الشاممة في إدارة التعميم الجامعي، وكذلك إلى 
الصعوبات والتحديات التي قد تواجو تطبيق نظام إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي 

. وضرورة العمل عمى معالجتيا
 

 
 تقننم عام ألدبنات الدراسة 2-4

 مفاىيم إدارة الجودة الشاممة وأىمية تطبيق مجمميا أوضحت الدراسات السابقة في لقد
 عمى يعتمد، وبينت أن عممية نجاح تطبيق إدارة الجودة  العاليدارة الجودة الشاممة في التعميم إ

 الشاممة في التعميم الجامعي  الجودةعدة اعتبارات ومتطمبات ومن أىميا الوعي بمفاىيم إدارة
وتدريب العاممين  عمى توفير مناخ تنظيمي والعمللدى جميع المستويات األكاديمية واإلدارية 

وتأىيميم وتقميل الجيد الضائع والتأكيد عمى التحسين المستمرلمعمل من خبلل التقويم والتغذية 
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ومن ىنا ال بد من إبراز أىمية ىذه الدراسة من خبلل دراستنا آلليات تنفيذ إدارة  .الراجعة 
الجودة في جامعة القدس الشؤون اإلدارية وذلك من وجية نظر العاممين اإلداريين في جامعة 

، وبالتالي فإن القدس والتي تعتبر األولى من نوعيا في مجال إدارة األعمال في جامعة القدس
 . الشاممة ستحاول المساىمة في إقرار ىذا الحقل العممي اليامالجودةىذه الدراسة إلدارة 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل ال الث 

 فعالنة إدارة الجامعة من خالل الينكل التنظنمي

: الينكل التنظنمي لمجامعة 3-1

يعرف الييكل التنظيمي لمجامعة بأنو اإلطار العام الذي تتكون منو الجامعة بما يشتمل 
عميو من وحدات إدارية ومالية وأكاديمية، مبينًا العبلقة بين ىذه الوحدات من جية والوحدات من 

ولذلك فيو يبّين المناصب اإلدارية المختمفة، والتسمسل االداري وعدد المستويات . كل مجموعة
اإلدارية، والعبلقة بين مختمف الوحدات والسمطات التنفيذية واالستشارية، وعبلقات العمل 

.  ]30 – 29، ص1991حفنى، [الداخمية، وسمطة إصدار القرارات 

ضح ان التعبير عن عبلقات الجامعة في شكل ىيكل تنظيمي يخدم بشكل رئيسي ووإ
 وانتقال المعمومات بين مختمف أجزاء التنظيم واالستفادة القصوى من تطبيق اإلداريةمسارات ال

مبدأ التخصص وذلك بحصر األمور المتعمقة بكل وجو من أوجو النشاط الجامعي في وحدة 
. ]1989دّره،  [ إدارية منفصمة
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:  لجامعة القدسالتنظنميالينكل  3-2
الييكل التنظيمي العام لجامعة القدس، وىو ىيكل تنظيمي  (1)يوضح الشكل رقم 

اعتمدت  تصميمو بناء عمى المعطيات اإلدارية والميام الوظيفية في الجامعة، واستخمص ىذا 
م، ومن المنشورات التي تصدرىا الجامعة، ومن المقاببلت 1994من قانون الجامعة العام 

. المعمقة مع المسؤولين اإلداريين في الجامعة
 

 :.ما يمي  (1) نبلحظ من الشكل رقم 

  يعكس الييكل التنظيمي لجامعة القدس  بوضوح كافة األنشطة الرئيسية الموجودة بالجامعة
وتتمثل باألنشطة األكاديمية  واألنشطة المتعمقة بالوحدات اإلدارية واألنشطة التي ُتمثل 

 .عبلقات الجامعة مع غيرىا

  أن الوظائف التنفيذية تخول من يتوالىا إصدار األوامر الُممزمة لممرؤوسين، وتتضح ىذه
 .العبلقة من خبلل خطوط السمطة الُمتصمة

  اما الوظائف االستشارية فتنحصر ميمتيا في تقديم النصح والرأي وتقديم االقتراحات
 والتوصيات دون أن تكون ليم سمطات آمرة فيما يتعمق باتخاذ القرارات أو عممية

  إن ىناك توسع أفقي في الييكل التنظيمي مما يشير إلى زيادة في المسميات الوظيفية
أن أمين سر ىيئة المجالس تم إلحاقو بمكتب رئيس  (1)نبلحظ من الشكل رقم . العميا

 :الجامعة وىذا ال يجوز من ناحية إدارية لسببين ىما

إن أمين سر ىيئة مجالس الجامعة ال يعتبر من المناصب التنفيذية في الجامعة بل  .1
ىو منصب استشاري يجمع المعمومات البلزمة التخاذ القرارات ويشرف عمى عمل 

. المجالس
إن مجمس الجامعة، وىيئة المجالس التابعة لو ىي أعمى من الناحية التنظيمية من  .2

 رئيس الجامعة

  أن ىناك اكثر من مسؤول واحد يشرف عمى الموظف الواحد مثل الموظفين لعمادة القبول
والتسجيل، وموظفي البحث العممي، وفنيي المختبرات، موظفي شؤون الطمبة، وموظفي 

المكتبات، وىم من ناحية فنية تابعين لمساعد الرئيس لمشؤون األكاديمية ومن ناحية إدارية 
وىذا بالتالي سيؤدي إلى عدم وضوح السمطة والمسؤولية . تابعين لمدير الشؤون اإلدارية

ثم البطىء الشديد في اإلنجاز نتيجة . ننتيجة لتداخل اإلشراف بين الفنيين واإلداريي
 .لغموض خطوط السمطة وعدم التحديد الدقيق لمسمطات والمسؤوليات
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  أن دائرة المشتريات ودائرة المستودعات تتبع لممدير المالي وىذا ال يجوز حتى تكون ىناك
 .شفافية ومراقبة أكبر

 

 

: األقسام اإلدارنة في جامعة القدس والميام المناطة بيا 3-3
الييكل التنظيمي اإلداري لمجامعة والذي سنقوم بدراستو   (2) يوضح  الشكل رقم 

براز المشكبلت التي  لمتعرف عمى آليات تطبيق الميام اإلدارية والوظيفية في جامعة القدس وا 
.  تعيق األداء اإلداري في الجامعة، عبر تناول كل وحدة إدارية الواردة عمى حدة

 

:  مجمس أمناء الجامعة3-3-1
مجمس األمناء ىو صاحب :  ما يمي1994القدس لعام / ورد في قانون جامعة القدس 

السمطة الُعميا في الجامعة وفق ىذا النظام، ويتولى اإلشراف عمى جميع أمور الجامعة، ومن 
: ميامو
 رسم السياسة العامة لمجامعة. 

  دعم استقبلل الجامعة وصيانتيا، واتخاذ جميع الوسائل المؤدية إلى رفع شأنيا وتمكينيا
 .من أداء رسالتيا وتحقيق أىدافيا

 العمل عمى تنمية وتطوير الجامعة، بما يكفل تحسين وتنويع أدائيا. 

 إقرار مشروع الموازنة السنوية لمجامعة. 

 قرار المفوضين بالصرف  .تعيين مدقق الحسابات القانوني لمجامعة وا 

 تدبير وتنمية موارد الجامعة وتنظيم استثماراتيا. 

 إقرار األنظمة الداخمية لمجامعة. 

 تعيين رئيس الجامعة ونوابو حسب األنظمة. 

  قرار الترقيات في رتب األستاذية في الجامعة بناًء عمى ترشيح رئيس تعيين العمداء، وا 
 .الجامعة المبني عمى تنسيب مجمس الجامعة

 تشكيل المجان الخاصة بتقييم فعالية خريجي الجامعة، ومدى تمبيتيا لحاجات المجتمع. 

  حق التممك والتصرف في األموال العامة المنقولة وغير المنقولة، واالقتراض واالستثمار
والتبرع وقبول التبرعات والمنح الوقفية والوصايا بما يعود بالفائدة والمنفعة عمى 

 .الجامعة

                                                 

 مت احلصول على مثل هذه املعلومات من املقابالت اليت أجريت مع العديد من املسؤولني بالشؤون املالية واالدارية وبعض العاملني  
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  إقرار األنظمة اإلدارية والمالية واألكاديمية وأية أنظمة أخرى تقتضييا مصمحة الجامعة
 (.8، المادة 1994قانون جامعة القدس لعام )

 

:  أما صالحنات رئنس مجمس األمناء فتتمخص فنما نمي
 
 تمثيل الجامعة أمام جميع الجيات الخارجية والداخمية الرسمية. 

  عداد جدول األعمال بالتعاون مع أمين دعوة مجمس األمناء إلى عقد االجتماعات وا 
 .السر

  (.9م، المادة 1994قانون جامعـة القدس لعام )متابعة تنفيذ قرارات مجمس األمناء 

 
رئيس مجمس األمناء، نائب الرئيس، أمين : من" مكتب مجمس أمناء الجامعة"  ويتكون 

م، 1994قانون جامعة القدس لعام )السر، أمين الصندوق، نائب أمين السر وأمين الصندوق 
ويحتوي مجمس األمناء الحالي عمى ثبلثة عشر عضوًا، ويسمح بزيادة األعضاء . (18المادة 

. ليصل إلى ثمانية عشر عضوًا كحد أعمى
 

  وسيتم تقييم أداء مجمس األمناء من وجية نظر العاممين في جامعة القدس في الفصل 
. البلحق عندما يتم تحميل مدى التزام المجمس بالميام الموكمة إليو

 
: مجمس الجامعة 3-3-2

أن مجمس الجامعة منبثق عن مجمس األمناء، ويحتوي مجمس  (1)  يوضح الشكل رقم 
المجمس األكاديمي، مجمس الكميات، مجمس المراكز، مجمس : الجامعة عمى سبعة مجالس ىي

 .الخريجين، لجنة برامج الخريجين، مجمس الدوائر، مجمس المساعدين
 

:  األمانة العامة لينئة المجالس في الجامعة3-3-3
  تنحصر ميمة الييئة العامة لييئة المجالس في الجامعة باإلشراف والمراقبة وليس 

:   مع رئيس الجامعة، ويندرج في اطارىا كل منةالتنفيذ، وعبلقتيا مباشر
 .(رئيساً )رئيس الجامعة  .1

 .نائب الرئيس .2

 .أعضاء مجمس الجامعة .3

 .أعضاء المجمس األكاديمي .4
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 .أعضاء مجمس الخريجين .5

 .أعضاء مجمس الكميات .6

 .مديرو المعاىد والمراكز .7

 .منسقو البرامج .8

 .المدراء اإلداريون ومدير المكتبة .9

 
  إن ميمة مجمس أمناء الجامعة ومجمس الجامعة ىو اإلشراف والمراقبة، وليس التنفيذ 

 1994من قانون الجامعة لعام ( أ)فقرة  (21)المباشر لؤلعمال، وذلك وفقا لما ورد  في المادة 
يقوم عمى إدارة الجامعة الرئيس، ويعاونو في ذلك مجمس الجامعة، "والني نصت عمى انو 
".  والمجمس األكاديمي

 
:  رئنس الجامعة3-3-4

أن عددًا من  (1)  وىو أعمى سمطة تنفيذية في الجامعة، وُيبلحظ من خبلل الشكل رقم 
الدوائر المرتبطة بو كان من المفترض أال تكون تابعة لدائرتو مباشرة، بل يكتفي بمساعدي 

مساعد الرئيس التنفيذي، مساعد الرئيس لمشؤون األكاديمية، مساعد : الرئيس األربعة، وىم
الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير، مساعد الرئيس لمشؤون اإلدارية والمالية، فرئيس الجامعة 

وكذلك الحال فيما يتعمق بمدير . ، تابع لمجمس الجامعة(2)و (1)كما ىو موضح في الشكمين 
فيفترض أن يكون . وحدة الموارد المالية، وكذلك بالمراقب الداخمي، ومديرو العبلقات العامة

مدير وحدة الموارد المالية والمراقب الداخمي لمجامعة تابعين لمساعد الرئيس لمشؤون اإلدارية 
: ويمارس رئيس الجامعة المسؤوليات والصبلحيات التالية.  والمالية

  تمثيل الجامعة في صبلتيا بكافة السمطات والييئات واألشخاص وذلك فيما يتعمق
 .بتسيير أمور الجامعة

  إدارة شؤون الجامعة األكاديمية واإلدارية والمالية وغيرىا بما يحقق غايات الجامعة
 .وأىدافيا

 تنفيذ قانون الجامعة واألنظمة الصادرة بموجبو. 

 رئاسة مجمس الجامعة والدعوة إلى اجتماعاتو وتنظيم شؤونو. 

  صدار أوامر الصرف الخاصة بالمصروفات الجامعية وفقًا تنفيذ موازنة الجامعة، وا 
 .لؤلنظمة المالية
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  تقديم تقرير إلى مجمس األمناء في نياية كل فصل جامعي عن شؤون التعميم والبحوث
 .العممية وسائر نواحي النشاطات األخرى

  إحاطة مجمس األمناء بالمعمومات عن شؤون الجامعة بشكل دوري، وبشكل استثنائي
 .عند الضرورة

  قانون جامعة القدس، )تعيين جميع المجان العاممة عمى مستوى الجامعة ضمن النظام
. (، فقرة ت22، مادة 1994

 

  ولمرئيس أن يكمف أحد نوابو أو جميعيم، بكل صبلحياتو أو ببعضيا، في حاالت 
. الغياب والمرض، ويتم التكميف كتابيًا مع إعبلم مجمس األمناء بذلك

  وتتبع رئاسة الجامعة ثمان دوائر، دائرتان منيا تعتبران من الدوائر اإلدارية في الجامعة 
: ، وىاتان الدائرتان ىما(2)، والشكل رقم (1)كما ىو مبين في الشكل رقم 

 .دائرة التخطيط والتطوير، ويرأسيا مساعد رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير .1

 .دائرة الشؤون اإلدارية والمالية، ويرأسيا مساعد رئيس الجامعة لمشؤون اإلدارية والمالية .2

 
 

 
:   دائرة التخطنط والتطونر3-3-5

وىي وحدة إدارية تابعة لمكتب رئيس الجامعة، ويرأسيا مساعد الرئيس لشؤون التخطيط 
: والتطوير، وتتمخص ميامو وصبلحياتو فيما يمي

يعين نائب الرئيس لمتخطيط والتطوير، ويعفى بقرار من مجمس األمناء بناء عمى  .1
تنسيب من رئيس الجامعة، عمى أن تتوفر لديو شروط األستاذية، باإلضافة إلى 

ويكون تعيين نائب الرئيس . المؤىبلت العممية والعممية البلزمة لتصريف أمور منصبو
 .لمتخطيط والتطوير لمدة ثبلث سنوات، ويكون مسؤواًل تجاه الرئيس

 .إعداد الخطط لمجامعة لممدى القصير والبعيد، ورفع التوصيات بشأنيا إلى الرئيس .2

يكون نائب الرئيس لمتخطيط والتطوير مسؤواًل عن الدراسات التي تيدف إلى تقييم  .3
المناىج والبرامج المنيجية والبل منيجية، وتحديد متطمبات الجامعة من األساتذة 
والموظفين واألبنية والموازم األخرى، ودراسة كل ما يتعمق بسياسة قبول الطبلب، 
 .الموازنة، سياسة التمويل، والجياز اإلداري واألكاديمي، والخريجين وبرامج أخرى



 28 

يقوم نائب الرئيس لمتخطيط والتطوير بدراسات مقارنة مع جامعات أخرى، وبدراسات  .4
عامة، وخاصة فيما يتعمق بحاضر الجامعة ومستقبميا، ويقوم بتزويد أجيزة الجامعة 

 .بنتائج دراساتو

قانون جامعة القدس، )يقدم نائب الرئيس لمتخطيط والتطوير تقريرًا فصميًا إلى الرئيس  .5
 (.25، المادة 1994

 
: ونتبع دائرة التخطنط والتطونر الوحدات التالنة

اثنين بدوام جزئي ، تكون من مدير الدائرة وثبلث ميندسينوت: ة األعمال اليندسيوحدة .1
تناط بمدير الدائرة المسؤولية النيائية عن جميع أوجو العمل في الدائرة  و.وواحد بدوام كامل

عن القيام بعممو وبعمل  ويكون مسؤول أمام نائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير
 .الموظفين التابعين لدائرتو حسب أنظمة الجامعة أو التعميمات التي تصدر إليو من رئيسو

: يدخل ضمن نطاق أعمال الدائرة ما يمي و
 وضع التصاميم والمواصفات لممباني الجديدة التي يتعيد بيا. 

 اإلشراف عمى بناء ُمنشآت الجامعة وتطبيق المواصفات البلزمة وحساب كمياتيا. 

  ُمتابعة مشاريع الجامعة اإلنشائية التي يعيد بيا إلى وجيات خارجية ومناقشتيا
 .واإلشراف عمى تنفيذىا بعد إقرارىا

  اإلشراف عمى جميع أنواع الصيانة لمجامعة بما في ذلك المباني والمبلعب
 .والحدائق والمختبرات وغير ذلك ووضع المواصفات البلزمة لذلك وتقدير تكاليفيا

 االتصال بكافة المؤسسات اليندسية ذات العبلقة بالجامعة. 

  واإلشراف تكاليفوالمشاركة في اختبار أثاث الجامعة ووضع المواصفات وتقدير 
 .عمى استبلمو

  القيام بأية أعمال أخرى ذات عبلقة بناء عمى تكميف من نائب الرئيس لمشؤون
 .التخطيط والتطوير

 الُمشاركة في كتابة المشاريع الُمختمفة. 

 تنسيق وتقديم المشاريع ومتابعة الموافقة عمييا. 

 لمشاركة في تقديم المشاريع إلى الجيات الداعمة المختمفةا. 

 زيارة المشاريع ومتابعة تنفيذىا. 

  القيام بأية أعمال أخرى ذات عبلقة بناء عمى تكميف من نائب الرئيس لشؤون 
. التخطيط والتطوير

 



 29 

 .تتكون الدائرة من موظف واحد يحمل شيادة البكالوريوس : الدراسات واإلحصاءاتوحدة .2
 : فيما يميميام الدائرة وتتمخص

  ًمتابعة وضع موازنة الجامعة سنويا .
 ل تفسير المعمومات اإلحصائية الُمختمفة التي تخص التعميم في ليجمع وتح

. الجامعة
  رفع الدراسة الخاصة بقبول الطمبة في البرامج الُمختمفة بناء عمى دراسات

مكانات الجامعة لنائب الرئيس لمتخطيط  إحصائية تتعمق بالكادر األكاديمي وا 
. والتطوير

  المشاركة في المواصفات لبنود العطاءات الُمتعددة والمساعدة في تحميل
. العطاءات

 رفع التقارير إلى نائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير .
  القيام بأية أعمال أخرى ذات العبلقة بناء عمى تكميف من نائب الرئيس لشؤون

. التخطيط والتطوير
 
 وتتمخص مياميا فيما .تتكون من مدير الدائرة وموظف واحد : البرامج األكاديميةوحدة .3

: يمي
 تقديم الدراسات والتوصيات لفتح برامج جديدة تتمشى مع سياسة الجامعة .
 مراجعة الخطط األكاديمية الخاصة بالبرامج الجديدة ورفعيا لممجمس األكاديمي .
  مراجعة التعديبلت عمى الخطط األكاديمية الموجودة ورفع التوصيات الُمناسبة لممجمس

. األكاديمي
 التعاون مع الدوائر األكاديمية في مجاالت تطوير الخطط األكاديمية والكادر البشري  .
 القيام بدراسات تيدف إلى تقييم المناىج والبرامج األكاديمية .
  القيام بأية أعمال أخرى ذات عبلقة ، بناء عمى تكميف من نائب الرئيس لشؤون

 .التخطيط والتطوير
:  تتمخص ميامو فيما يميتتكون من موظف واحد و: دائرة شؤون المبتعثين  .4

  متابعة شؤون المبتعثين في الخارج ، من ناحية التحصيل األكاديمي. 

 إبرام العقود مع المبتعثين من أجل العودة والعمل في الجامعة. 

 وحدة التخطيط ) متابعة تحصيل مستحقاتيم المالية من الجامعة لتغطية تكاليف سفرىم
(. 2004والتطوير في جامعة القدس، 
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 دائرة الشؤون اإلدارنة والمالنة 3-3-6
وىي وحدة إدارية تابعة لمكتب رئيس الجامعة، وتتكون من ست موظفين ويرأسيا نائب 

قانون جامعة القدس، )الرئيس لمشؤون اإلدارية والمالية، وتتمخص ميامو وصبلحياتو فيما يمي 
(: 24، مادة 1994

  يعين نائب الرئيس لمشؤون اإلدارية والمالية ويعفى من منصبو بقرار من مجمس األمناء
بناء عمى تنسيب من رئيس الجامعة، ويشترط أن تتوفر لديو جميع الشروط العممية 
والعممية البلزمة لتصريف األمور المالية واإلدارية العامة في الجامعة، بما فييا رتبة 

 .األستاذية، ويكون تعيينو لمدة ثبلث سنوات، وىو مسؤول تجاه الرئيس

 يمارس نائب الرئيس لمشؤون اإلدارية والمالية بصورة خاصة الصبلحيات التالية: 

وتتضمن اإلشراف عمى إدارة حسابات الجامعة، وعمى تطبيق جميع : الصبلحيات المالية .1
العقود واالتفاقيات والمعامبلت بين الجامعة وعمبلئيا، وعمى إعداد التقارير المالية 
 .الدورية، وعمى إعداد الموازنة ومراقبة وتنفيذ بنودىا حسب المؤشرات المخطط ليا

وتتضمن اإلشراف عمى إدارة شؤون جميع الموظفين باستثناء : الصبلحيات اإلدارية .2
نياء  أعضاء الييئة التدريسية والمعيدين والمساعدين األكاديميين من تعيين وترفيع وا 

 .الخدمة، وتحديد المسؤوليات ضمن القانون واألنظمة

وتتضمن اإلشراف عمى شراء وتسجيل : الصبلحيات المتعمقة بموازم الجامعة وأجيزتيا .3
 .ومراقبة وتخزين الموازم وتوزيعيا عمى مرافق الجامعة

الصبلحيات المتعمقة بالحرم الجامعي وصيانتو والخدمات العامة لمطبلب واألساتذة  .4
 .والموظفين

 .يقدم نائب الرئيس لمشؤون اإلدارية والمالية تقريرًا إلى الرئيس في نياية كل فصل .5

 

فإن نائب الرئيس لمشؤون اإلدارية والمالية مرتبط  (1) وكما ىو مبين في الشكل رقم 
:- من الناحية التنظيمية برئيس الجامعة، ويرتبط بو من الناحية التنظيمية أيضًا كل من

 .المدير اإلداري .1

 .المدير المالي .2

 .مدير شؤون الموظفين .3

 

:  دائرة العالقات العامة3-3-7

،  وعبلقة مدير الدائر مع رئيس الجامعة مباشرة،من ستة موظفين إداريين تتكون الدائرة 
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 : رئيسيةأقسامتتكون دائرة العبلقات العامة من ثبلثة و

  االجتماعيةاألنشطةقسم . 

  اإلعبلم  طبلب متطوعين من دائرةة من خمساإلعبلم قسم يتكونحيث : اإلعبلمقسم 
 .والتمفزة

  ةىجينم  البلاألنشطةقسم. 

 

:  فييالمشاكل التي تعاني منيا الدائرةأما 
حيث ال يوجد في الدائرة خط ،  الكمبيوتر والفاكس والتمفونأجيزةتفتقر الدائرة إلى انيا  .1

 .تمفون مباشر

 الحصول عمى معمومات دقيقة  من الدوائر المختمفة بالجامعة عند القيام بفعالية صعوبة .2
  . بالشكل المطموبأدائومعينة مما يؤدي إلى زيادة عبء العمل وعدم 

 

:  الشؤون اإلدارنة3-3-8

فإن المدير اإلداري يرأس وحدة إدارية تابعة لدائرة  (2)كما ىو موضح في الشكل رقم 
مساعد الرئيس لمشؤون اإلدارية والمالية في الجامعة، لذلك نجد أن المدير اإلداري يتمقى 

وبحسب السجبلت . األوامر والتعميمات من مساعد رئيس الجامعة لمشؤون اإلدارية والمالية
الموجودة في دائرة شؤون الموظفين فإن المدير اإلداري الحالي لمجامعة يحمل درجة الماجستير 
في اإلدارة التربوية، وقد تم ترقية إحدى السكرتيرات التي تحمل شيادة الدبموم، وتحمل خبرة في 

أن ىناك عددًا من  (2)ويوضح الشكل رقم .  العمل لتشغل منصب مساعد المدير اإلداري
:- الوحدات اإلدارية التابعة لوحدة المدير اإلداري، وىي

 .موظفو االستقبال .1

 .قسم الخدمات .2

 .الورشة الفنية .3

 .سكرتارية الجامعة .4

 .مراقب الدوام لجميع موظفي الجامعة .5

 

 

                                                 

 2004لقد تم إجراء مقاببلت مع عدد من الموظفين في دائرة العبلقات العامة في شير نيسان   
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ويشرف المدير اإلداري عمى تمك الوحدات اإلدارية، عمى الرغم من أن الموائح 
كما يشرف المدير اإلداري لمجامعة . واألنظمة والتشريعات في جامعة القدس لم تنص عمى ذلك

 :عمى عممية التوظيف، وفق اآلليات التالية

يتم تقديم طمبات التوظيف إلى مساعدة المدير اإلداري لمجامعة، وفي حال عدم توفر  .1
الطمبات مع وجود الشاغر فإن مساعدة المدير اإلداري تقوم بإرسال قائمة بالشواغر التي 

تحتاجيا الجامعة إلى مساعد رئيس الجامعة لمشؤون اإلدارية والمالية، من أجل وضع 
 .اإلعبلنات عنيا في الصحف

تقوم السكرتيرة العاممة في دائرة شؤون الموظفين بتسميم طمبات التوظيف إلى مساعد المدير  .2
اإلداري، الذي يقوم بدراستيا لتحويميا إلى المدير اإلداري، ومن ثّم إلى مدير شؤون 

 .الموظفين لمناقشة الطمب موضوع البحث

بعد موافقة الدائرتين يرسل الطمب لمدائرة التي يوجد بيا الشاغر، وبعد ذلك يرفع كتاب  .3
التوظيف لنائب الرئيس لمشؤون اإلدارية والمالية، ومن ثّم لرئيس الجامعة ألخذ الموافقة 

 .عميو

 أما فيما يتعمق بإجازات الموظفين في  الجامعة، فإن الموظف يقوم بتعبئة نموذج 
اإلجازة لعميد الكمية أو رئيس الدائرة التي يعمل فييا ليوقع عمييا، وبعد ذلك يحّول النموذج 

الدائرة اإلدارية، جامعة )لمشؤون اإلدارية، ثم تحول لمراقب الدوام، ثم ترسل لشؤون الموظفين 
(. 2004القدس، 

 
:   الدائرة المالنة3-3-9

ويرأسيا مدير يحمل شيادة البكالوريوس، وىو مرتبط مباشرة بمساعد الرئيس لمشؤون 
فإن الدائرة المالية تتكون من مجموعة  (2)اإلدارية والمالية، وكما ىو موضح في الشكل رقم 

: من األقسام ىي

ستة منيم يحممون درجة )ويضم ىذا القسم ثمانية محاسبين، : قسم المحاسبة .1
البكالوريوس، وواحد يحمل درجة الماجستير، وواحد يحمل شيادة الدبموم ويعمل 

 .(أمينًا لمصندوق

ويضم مدققًا ماليًا لمجامعة، وكان في السابق تابعًا من الناحية : التدقيق الداخمي .2
 .التنظيمية لرئيس الجامعة مباشرة، أما اآلن فيو تابع لممدير المالي

                                                 

. 2004 لقد مت اجراء مقابالت مع املدير اإلداري ومساعدة املدير اإلداري يف شهر نيسان  
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ويتكون ىذا القسم من رئيس قسم يحمل شيادة الدبموم، ومن : قسم المشتريات .3
 .مساعد إداري مؤىمو أقل من ثانوي

وتتمخص . ويتكون من رئيس قسم، ومن مساعد إداري: قسم الموازم والمستودعات .4
 :-مياميما في

 تمقي طمبات الموازم من مختمف دوائر الجامعة. 

 التحقق من األصناف المطموبة في المستودعات، واتخاذ اإلجراءات البلزمة لصرفيا. 

  في حال عدم وجود األصناف المطموبة في المستودعات، تحّول القوائم إلى قسم
 .المشتريات لتزويد الجامعة بيا

كما تضم الدائرة المالية قسمًا آخر ىو قسم المشاريع، ويقوم ىذا القسم باإلشراف ماليًا 
عمى إدارة المنح والمساعدات المقدمة من الدول أو المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية، والتي 

الدائرة )تكون عمى شكل تمويل األبحاث والدراسات في الجامعة، أو تمويل المباني والتجييزات 
(. 2004المالية، جامعة القدس، 

 
 بعد اجراء مقاببلت معّمقة مع المدير المالي وموظفي الدائرة المالية في الجامعة،و

لمتعرف عمى الميام والصبلحيات وكذلك المشكبلت التي يعاني منيا العاممون في ىذه الدائرة، 
وجد أن ىناك العديد من التداخبلت في االختصاصات والصبلحيات بين الدائرة المالية وبين 

: الدوائر األخرى في الجامعة، ومن األمثمة عمى ذلك

إذ يتدخل قسم شؤون الطمبة في بعض : تدخبلت شؤون الطمبة في أعمال الدائرة المالية .1
األمور المالية لمطمبة يكون من المفترض أن تقوم بيا الدائرة المالية، وذلك ألنيا الجية 

إذ يقوم قسم شؤون الطمبة بإدارة القروض . الوحيدة القادرة عمى احتساب القروض وتسجيميا
مع أنو يفترض أن ترسل ىذه . الممنوحة لمطمبة، وكذلك بإدارة المساعدات الواردة لمطمبة

القروض والمساعدات لمدائرة المالية، حيث يقوم المدير المالي برفع كتاب لشؤون الطمبة 
يطمب منيم كشفًا بحاالت الطمبة لمنحيم القروض أو المساعدات، أما ما يحصل فعميًا 

فيو أن دائرة شؤون الطمبة ىي من تقوم بيذه العممية كاممة، مما يترتب عمى ذلك تداخل 
 .في الصبلحيات

ومثال ذلك أن إعداد الرواتب يتم من قبل : تدخل شؤون الموظفين في عمل الدائرة المالية .2
شؤون الموظفين، والمفروض أن يتم ذلك من ِقَبل الدائرة المالية؛ إذ ينبغي أن ينحصر 

                                                 

 2004 أجريت المقاببلت مع المدير السابق لمشؤون المالية في شير نيسان  
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شعار اإلجازات  عمل شؤون الموظفين بتقديم الكشوف المتعمقة بدوام الموظفين وغيابيم، وا 
 .والحسميات والعبلوات والزيادات في الكميات والدوائر المختمفة

 –ىناك تدخبلت مختمفة في عمل قسم المشتريات التابع لمدائرة المالية، إذ تتم عممية الشراء  .3
من قبل بعض األقسام، دون الرجوع إلى قسم المشتريات، مما يترتب - في كثير من األحيان

عميو زيادة التكاليف وعدم ُمطابقة األصناف المشتراة لممواصفات الموضوعة من قبل لجنة 
الُمشتريات، وأيضًا عدم إدراج ىذه الُمشتريات ضمن موجودات الجامعة مما يؤدي إلى 

ضعف الرقابة الداخمية عمى موجودات الجامعة والنقد الخارج، إن الشراء ُمباشرة يؤدي إلى 
 .تداخل في اختصاص وصبلحيات لجنة الُمشتريات

 بمغت 1996/ 1995تقمص نسبة اإلعفاءات من األقساط، ففي العام الجامعي  .4
بمغت 1997/ 1996، وفي العام %20نسبة اإلعفاءات من مجمل األقساط 

، وفي عام %8 بمغت النسبة 1998/ 1997، وفي العام %12نسبة اإلعفاءات 
 بمغت نسبة 2000/ 1999، وفي العام %11 بمغت النسبة 1999/ 1998

% 8، ثم بدأت النسبة تنخفض لتصل إلى %13اإلعفاءات من مجمل األقساط 
لى 2000/2001عام  / 2002، ولتصل عام 2001/2002في عام % 6، وا 

وىذا االنخفاض المستمر يفسر انخفاض نسبة العجز في %. 5م إلى 2003
 .ميزانية الجامعة في السنوات األخيرة

 1993أن نسبة تغطية األقساط من مجمل المصاريف اإلدارية والرواتب كانت في عام  .5
وىذا دليل % 59 الى 2003وارتفعت النسبة تدريجيا حتى وصمت في عام  (22%)

 .واضح عمى زيادة مساىمة األقساط في تغطية المصاريف والرواتب

من إيرادات الجامعة وأن نسبة ىذه اإليرادات آخذة بالزيادة % 50أن األقساط تمثل حوالي  .6
مما يدل عمى  (%56)م 2003وأصبحت في سنة  (%46)م 2001فمقد كانت في سنة 

 .تحسن أداء الدائرة المالية

%( 50 )2001نسبة المنح والتبرعات غير المقيدة آخذة بالنقصان حيث كانت في سنة  .7
 %(.12)م 2003وأصبحت في سنة 

من اإليرادات تستخدم في بناء وتطوير مرافق % 28تشكل نسبة التبرعات المقيدة  .8
 .الجامعة

 %.2أن إيرادات المرافق المساعدة ىي أدنى نسبة مؤوية من اإليرادات حيث تبمغ  .9
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عمى المنح والتبرعات لتغطية % 50 كانت الجامعة تعتمد بنسبة 2001في العام . 10
وىذا دليل  (%12)م 2003مصاريفيا الجارية وبدأت النسبة تنخفض حتى أصبحت في سنة 

 (.1)عمى صحة ما ذكر في الجدول رقم  
أي تعتبر . ان الرواتب وتكمفة الموظفين تمثل النسبة األعمى من مصاريف الجامعة. 11

عمى مدار الثبلث % 70التكمفة الرئيسية حيث بمغت نسبة الرواتب من مجمل المصاريف 
. سنوات

% ( 8 )ان نسبـة المصاريـف اإلدارية آخذة بالتزايد حيث بمغت نسبة المصاريف اإلداريـة . 12
 . 2003في عام  (% 10) ثم بدأت النسبة تزيد لتصل إلى 2001في عام 

وأصبحت      % 8م كانت 2001ارتفاع نسبة المصاريف اإلدارية والعمومية ففي سنة .  13
االرتفاع يرجع إلى فتح كميات جديدة مما ترتب عميو : إن ذلك (%10)م 2003في سنة 

 .مصاريف إضافية

 

 م ، تقمصت نسبة 2002بينما في سنة  (%7)م ىي  2001أن نسبة العجز في سنة .  14
في  (%11)مما يدل عمى أن أداء الجامعة في تحسن حيث أصبحت نسبة الفائض  (%4)إلى 
 .2003سنة 

ازدياد إجمالي الرواتب السنوية في الجامعة، وذلك أمر طبيعي ألن أعداد العاممين في .  15
ويظير ذلك جميًا في القطاع اإلداري الذي ازداد . الجامعة ىو في إضطراد مستمر نحو الزيادة

- 2003 دينارًا 2003سنة  (% 33) إلى  2001سنة   (%22 )نسبة الرواتب فيو من 
2004  .

% ( 68 ) 2001أن نسبة رواتب األكاديميين تنخفض حيث بمغت النسبة في سنة .  16
 قد زاد من نرغم أن عدد الموظفين األكاديميي (%58  )2003فانخفضت لتصبح في سنة 

 ويرجع السبب في ذلك لزيادة 2003 موظف في سنة  335 الى2001 موظف في سنة 285
 وىذا دليل عمى 2003سنة % 33 الى 2001سنة % 22نسبة رواتب الموظفين االداريين من 

. نان التوظيف لصالح الموظفين االداريين عمى حساب األكاديميي
ان نسبة رواتب موظفي الخدمات ثابتة وذلك امر طبيعي بسبب ثبات عدد موظفين .  17

. الخدمات
أن الفرق في تحصيل األقساط والرسوم الجامعية الفعمية والمتوقعة آخذه بالنقصان، وىذا .  18

دليل واضح عمى األداء الجيد لتحصيل األقساط والرسوم التعميمية، حيث زادت الرسوم الفعمية 
إلى % 71، كما أن نسبة الرسوم الفعمية إلى الرسوم المتوقعة قد ارتفعت من %36بنسبة 

 .م2004-2003في عام % 94
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 2001أن كمية األدب تساىم بأعمى نسبة باألقساط حيث كانت نسبة األقساط في سـنة .  19
، وأن الدراسات العميا تساىم بنسبة عالية أيضا حيث (%23 )2003فأصبحت سنة  (% 18)

.  ولكننا  نبلحظ أن ىذه النسبة بدأت تنخفض2001في سنة % 27بمغت نسبة مساىمتيا  
في حين ان كمية الصحة العامة تساىم بأقل نسبة من األقساط حيث كانت النسبة ثابتة من 

كما أن ىناك كميات بقيت نسبة مساىمتيا ثابتة . (% 1 ) وىي 2003 لغاية سنة 2001سنة 
 .مثل كمية الحقوق وكمية اليندسة

 
 

 :دائرة شؤون الموظفنن 3-3-10
 

، بأن مدير شؤون (2)يبين الييكل التنظيمي إلدارة الجامعة، الموضح في الشكل رقم 
الموظفين تابع من الناحية التنظيمية لنائب الرئيس لمشؤون اإلدارية والمالية، وتتكون دائرتو من 
نائب مدير ، ومن مسؤول الرواتب، ومن منسق التأمين الصحي، كما تضم الدائرة سكرتيرة تقوم 

عداد الممفات، واستبلم إجازات الموظفين وتسجيميا بسجل الوارد ويتم . بأعمال الطباعة، وا 
: تفويض صبلحيات مدير شؤون الموظفين أثناء غيابو لنائب المدير، الذي يقوم بالميام التالية

 .القيام بميام المدير أثناء غيابو .1

 .إعداد المراسبلت الخاصة بالدائرة .2

 .متابعة ممفات الموظفين .3

 .استقبال طمبات التوظيف، ومراجعتيا .4

 .متابعة إجازات الموظفين .5

 

أما الميام التي يقوم بيا نائب المدير في األحوال العادية، فتتمخص في إدخال البيانات 
عداد إجازات الموظفين  ، ومتابعة قوائم التأمين الصحي (إداريين وأكاديميين)لمموظفين، وا 

وفيما يتعمق بمسؤول الرواتب، فإنو يقوم . لمموظفين، وكذلك عقد الدورات التدريبية لمسكرتيرات
بإعداد كشوف الرواتب، وكذلك إعداد جميع الحسابات المتعمقة باألوالد، والخصومات، 

وبعد االطبلع عمى النشرات . والعبلوات وحسابات االدخار، والحسابات المتعمقة بالتعويضات
التي تصدرىا الدائرة، وبعد مقابمة عدد من المسؤولين فييا، وبعد االطبلع عمى قانون الجامعة 

: ، فإن ىناك عددًا من المبلحظات يمكن تسجيميا(1994)لعام 
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تقوم دائرة شؤون الموظفين باألعمال الموكمة إلييا من إدارة الجامعة بموجب األنظمة 
ويمكن تقسيم . والقوانين المعمول بيا، والمتعمقة بكافة أمور الموظفين العاممين في الجامعة

 :أعمال الدائرة في االتجاىات التالية

 .شؤون الموظفين من العاممين في الييئة التدريسية واإلدارية والخدمات .1

 .إعداد كشوف الرواتب الشيرية لمموظفين وتحويميا إلى الدائرة المالية والبنك .2

 .التأمين الصحي، التأمين الوطني، تأمين المبتعثين، متابعة األمور المتعمقة بضريبة الدخل .3

تنسيق الدورات التدريبية لمعاممين في الجامعة، مع الجيات الداخمية والخارجية التي تتبنى  .4
 .إقامة ىذه الدورات لمموظفين اإلداريين في مجال تخصصاتيم، وكذلك لموظفي الخدمات

إصدار اإلحصاءات التي تتناول نشاطات معينة في الجامعة، وأعداد العاممين بما في ذلك  .5
اإلحصاءات التي تطمبيا إدارة الجامعة والمؤسسات الرسمية ووزارة التعميم العالي ودائرة 

 .اإلحصاء المركزي الفمسطيني

 .متابعة أمور موظفي المشاريع ومتابعة عقودىم .6

 
 

 :ونمكن تقننم أداء دائرة شؤون الموظفنن عمى النحو التالي
تعدد وجيات إصدار القرار في إدارة الجامعة، بما في ذلك عدم بيان الحدود بين التوصيات  .1

 .لممتابعة والقرارات لمتنفيذ

وجود تداخل بين صبلحيات عدد من المسؤولين في إدارة الجامعة، تؤثر مباشرة عمى عمل  .2
 .الدائرة

عدم األخذ برأي الدائرة في العديد من التعيينات، رغم اعتبار مدير شؤون الموظفين عضوًا  .3
 .في لجنة التعيين في المؤسسات المماثمة، وسنتناول ىذا الموضوع من خبلل تحميل العينة

تجاىل مبلحظات الدائرة عمى الحاالت التي تخالف النظام أو تخرج عنو، سواء أكان ذلك  .4
في التعيينات، وبخاصة لغير المؤىمين لممناصب الذين يتم ترشيحيم إلييا، أو في تحديد 

 .مسؤولياتيم وعبلواتيم ومنحيم امتيازات خاصة

ضيق المكان المخصص لمدائرة، وعدم القدرة عمى إنشاء أرشيف يفي بحاجة الدائرة،  .5
 .خصوصًا أن أرشيف الدائرة ىو األرشيف المركزي لمجامعة

ىناك تعارض وتداخل في الصبلحيات بين دائرة شؤون الموظفين والدائرة اإلدارية  .6
بخصوص مراقبة الدوام، فمراقبة الدوام يجب أن تكون من مسؤوليات دائرة شؤون 

                                                 

 2004 مت احلصول علىهذه املعلومات من املقابالت اليت أجريت مع املسؤولني واملوظفني يف هذه الدائرة خالل شهر نيسان  
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الموظفين، ألن اإلجازات ال تقرر إال من قبل ىذه الدائرة، فكيف سيتم مراقبة اإلجازات دون 
مراقبة الدوام، كما أن ىناك تعارضًا في التوظيف بين دائرة شؤون الموظفين وبين الدوائر 

كما أن ىناك مبلحظة أخرى من . األكاديمية، مثل توظيـف فنيي المختــبرات والبــاحثين
الناحية الييكمية، فيما يتعمق بدائرة شؤون الموظفين، وىو عدم وجود دائرة لمتعيين والترقية، 
منفصمة عن دائرة شؤون الموظفين، وتقوم بأعماليا الخاصة من متابعة التعيينات وترقية 

أعضاء ىيئة التدريس والمحاضرين، وتكون تابعة من الناحية التنظيمية لدائرة نائب الرئيس 
ن تعدد الدوائر وتداخل مسؤولياتيا حينًا، وضبابية صبلحياتيا حينًا . لمشؤون اإلدارية وا 

آخر يمثل خمبًل إداريًا واضحا داخل الييكل التنظيمي لمجامعة، واألداء المنتظر تطبيقو من 
كما أن المؤىبلت العممية التي يحمميا اإلداريون في الجامعة مقبولة . الناحية اإلدارية

نسبيًا، فحسب اإلحصائيات التي أصدرتيا دائرة شؤون الموظفين في الجامعة يتبين أن 
اإلداريين الذين يحممون تحصيبًل أقل من البكالوريوس يشكمون نسبة عالية، كما ىو موضح 

 (.7)في الجدول 

من العاممين في القطاع اإلداري يحممون مؤىبلت عممية % 34أن  (7)يوضح الجدول رقم  .7
يحممون مؤىبلت عممية أعمى من مستوى % 22أقل من مستوى البكالوريوس، وأن 

يحممون شيادة البكالوريوس ولكن تبقى النسبة معتدلة إجمااًل وال % 44البكالوريوس، وأن 
ن كانت في حالة التطرف تميل نحو المستوى العممي الذي يعتبر  تميل نحو التطرف، وا 

أقل من مستوى البكالوريوس منيا إلى المستوى العممي الذي يعد أعمى من مستوى 
أما فيما يتعمق بأعمار العاممين في الجامعة، فقد جاء في إحصائية الجامعة . البكالوريوس

 .2002لعام 

من % 83، مؤشرًا إيجابيًا، إذ أن أكثر من (8)تعتبر البيانات الواردة في الجدول رقم  .8
عامًا، وىذا يعني أن معظم العاممين  (50)العاممين في الجامعة يبمغون من العمر أقل من 

وىذا مؤشر إيجابي لؤلداء اإلداري في الجامعة، حيث انو من الضروري . ىم من الشباب
أن يكون العنصر اإلداري شابًا وذلك المتبلكو العديد من الميارات الخاصة التي تتطمبيا 

العممية اإلدارية، وتحمل ضغوط العمل، وعدم وصولو إلى مرحمة االحتراق النفسي 
الوظيفي، ومواكبتو الحدث التطورات التكنولوجية واالستفادة من المعمومات الحديثة في 

 .البلزمة في العمل االداري.المجاالت اإلدارية

 ) عامل يشكمـــون 50أن نسبة العاممين الذين تزيد أعمارىم عن  (8)ُيبين الجدول رقم  .9
14.)% 

تحديدًا  أن نسبة اإلداريين لمجموع العاممين أخذة باالزدياد،( 9)رقم نبلحظ من الجدول  .10
 دد اإلداريين ع سنوات تضاعفعاألربفخبلل  دمج وجمع كميات الجامعة في أبو ديس، بعد
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ن يريداكان من المتوقع أن ينخفض عدد اإلًا، إذ  ثابتد موظفي الخدماتمرات وبقي عدأربع 
 . ازدادولكنو

 أنو، من عدد طمبة الجامعة% 9.4 كميات ُيشكل عدد طبلبيا أربع إنشاء يستدعيل   ه
 أي 2004- 2003سنة  (397)إلى  2001-2000عام(122) من ناإلداريييتم زيادة عدد 
. ؟ما ىو تفسير ذلكف (%224 )بزيادة مقدارىا 

 بالسؤال ىنا ما ىو السب، أن نسبة اإلداريين في ازدياد، و(9)كما نبلحظ من الجدول رقم . 11
 نسبة  أن ال تزيدترضمن المف عمى حساب غيرىم؟ فد الموظفين اإلدارييناعدأوراء الزيادة في 

  يجب أن ال تقل عنلؤلكاديميين اإلداريينونسبة  ،%45 عن اإلداريين
60%(UNESCO,1998) .لصالح اإلداريين وليس  ىو التعيين في الجامعةأنمن المبلحظ ف 

 بنسبة 2004 ولغاية سنة 2000 من سنة د الطمبةاعدأ من تزايد عمى الرغم لؤلكاديميين
40.% 

ومن جية أخرى، فإننا نبلحظ بأن نسبة الطبلب لمعاممين في الجامعة بقيت ثابتة في . 12
، وىي ما بين ثمانية إلى تسعة طبلب لكل عامل في الجامعة، لكن 2004- 2000األعوام من 

/ 2003 عام 18، إلى 2001/ 2000 عام 43عدد الطمبة لكل موظف إداري قد تقمص من 
 17، وىذا تطور إيجابي، وفي المقابل فإن عدد الطمبة لكل موظف أكاديمي قد ازداد من 2004
، وكذلك في قطاع الخدمات إذ 2004- 2003 عام 22، ليصل إلى 2001- 2000عام 

 .61 لتصل إلى 42ازدادت النسبة في األعوام نفسيا من 
 بمغ أن عدد العاممين في الجامعة كبير بالنسبة لعدد الطمبة، فمثبلً  (9) يوضح الجدول رقم . 13

موظفًا، ونجد أن عدد الطمبة في نفس  (852 )2004/ 2003عدد العاممين في الجامعة عام 
. طالبًا وطالبة (8.52)طالبًا وطالبة، وىذا يعني أن موظفًا واحدًا يقابمو  (7262)العام قد بمغ 

ومع أنو ال توجد نسبة محددة لعدد العاممين في الجامعات التي تطبق مبادئ إدارة الجودة 
. الشاممة، إال أن ىذه النسبة تظل مرتفعة

من أجمالي % 20بأن نسبة العاممين بوظيفة سكرتيرة ىي  (10)يوضح الجدول رقم . 14
من % 6من أجمالي الموظفين و% 16الموظفين وان نسبة العاممين بوظيفة مساعد أداري ىي 

من الموظفين يعممون بوظيفة مساعد بحث % 31و.  يعممون بوظيفة مدير أداريناإلداريي
من الموظفين اإلداريين يتبعون من الناحية التنظيمية لعمادة الشئون % 31وفني مختبرات 

االكاديمية ومن الناحية اإلدارية لمشئون اإلدارية إن ىذا يسبب ازدواجية في تمقي األوامر ومن 
.  ناحية اخرى ازدواجية تنفيذ االنظمة والتعميمات
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:  عمادة شؤون الطمبة3-3-11
فإن عميد  (1)يرأس ىذه الدائرة عميد شؤون الطمبة، وكما ىو موضح في الشكل رقم 

وقد جاء في قانون . شؤون الطمبة يتبـع نائب الرئيس لمشؤون األكاديمية، من الناحية التنظيمية
: ما يمي (1994)جامعة القدس لعام 

يعين عميد شؤون الطمبة ويعفى من منصبو بقرار من مجمس األمناء بناء عمى تنسيب  .1
من الرئيس، عمى أن تتوفر في العميد إحدى رتب األستاذية، وأن يكون تعيينو لمدة 

 .أقصاىا ثبلث سنوات، وىو مسؤول تجاه نائب الرئيس لمشؤون األكاديمية

 .إذا انتيت خدمة العميد استمر في عضويتو في الييئة التدريسية .2

ُيشرف عميد شؤون الطمبة عمى جميع نشاطات الطمبة في الجامعة بموجب األنظمة  .3
 .الخاصة بذلك

يرأس عميد شؤون الطمبة لجنة النظام ولجنة المنح الطبلبية في الجامعة ويدعو إلى  .4
 .اجتماعاتيا

اثنان منيم يحمبلن :  الدائرة من سبع أقسام وتسع موظفين يحممون درجات عممية تتكون .5
 .بكالوريوس  منيم يحممون شيادة ال ، وستةيحمل درجة الدكتوراه واحدماجستير درجة ال

 

 عمادة شؤون الطمبة في جامعة القدس بدور كبير ومميز في تحقيق رسالة تقوم و
 وىو الركيزة األساسية التي تقوم عمييا فمسفة والتربوية فالطالب محور العممية التعميمية الجامعة

 شؤون الطمبة تيتم بشخصية الطالب بشكل متكامل يشمل الجوانب فعمادةالجامعة، وعميو 
 والمادية والصحية والعممية فتقدم كل ما يحتاجو الطالب من خدمات، كما واالجتماعيةالنفسية 
 كيمزة وصل بين الطالب ودوائر الجامعة المتعددة من جية والمجتمع المحمي من جية تعمل
 وىي بالطمبة ىذا الدور المميز لعمادة شؤون الطمبة يجعميا أكثر العمادات مساسًا إن .أخرى

 :تسعى إلى تحقيق رسالتيا من خبلل أقساميا المختمفة وىذه األقسام ىي
مالية لمطمبة  مساعدات القسم ىذا يقدمو:  والمنح الماليةالمساعدات اإلعفاءات، قسم -1

 كما يقوم بتقديم معتمدة، أسس بموجبمن خارج الجامعة  بالتعاون مع مؤسسات
 مسح ميداني بعدإعفاءات لمطمبة المستحقين بموجب نظام خاص لئلعفاءات، وذلك 

قرار نسبة اإلعفاء من قبل لجنة مختصة  .لمطالب المحتاج وا 

 مساعدة الطمبة في حل إلى ىذا القسم ييدف و: اإلرشاد والتوجيو واألنشطة الشبابيةقسم -2
 االجتماعية والنفسية لمطمبة الحصةقضاياىم ومشاكميم بأنفسيم من أجل تحقيق 

 ومن أجل ذلك يقدم ىذا حياتيموالتخفيف من الصعوبات التي تواجييم في مجاالت 
 من النشاطات المختمفة بالعديدالقسم أنشطة شبابية مختمفة، حيث يقوم قسم األنشطة 
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 الدورات والندوات منويقوم القسم بالعديد . عمى الصعيدين المحمي والخارجي
 المختمفة إلقامة الطبلبيةوالمحاضرات كما ويقوم بالتنسيق مع مجمس الطمبة والفئات 

 الصعيد الخارجي تقوم عمادة شؤون الطمبة بالمشاركة عمى و.النشاطات الخاصة بيم
 مع الجامعات العربية الشقيقة حيث تم إيفاد عدد كبير من طمبة وترفيييةبدورات تدريبية 

 .، فرنساألمانيايا األردن والدول األجنبية مثل رسو- مصر إلىالجامعة 

 نشر روح التعاون بين الطمبة إلى ىذا القسم ييدف و: العمل التعاوني وخدمة البيئةقسم -3
 ساعة 120 الجامعة وخارجيا وعمى الطالب إنياء داخلمن خبلل تقديم خدمات في 

 تخرجو، وذلك من خبلل تشغيل الطمبة في مشاريع قبلزمنية في مجال العمل التعاوني 
 المحمي، وبيدف زيادة تفاعل الطمبة مع والمجتمع وبيئية في الجامعة إنتاجيةتطوعية 

وتشمل .  بين العمل الفكري والعمل اليدويالفجوةمجتمعيم والتعرف عمى مشاكمو وردم 
 في مرافق الجامعة المختمفة، ومساعدة والعملالمشاريع تجميل الحرم الجامعي، 

صبلحالمزارعين وبخاصة في قطف الزيتون،   الطرق الزراعية، والتطوع في المؤسسات وا 
 .واالجتماعيةالوطنية التعميمية والصحية 

 ىذا القسم بوضع خطط التدريب الرياضي لمطمبة يقوم و: النشاطات الرياضيةقسم -4
 ألكبر عدد ممكن من الطمبة لممشاركة ببرامج المجالويشرف عمى تنفيذىا ويفتح 

 الرياضية المختمفة ويشرف عمى تدريبيا وينظم الفرقالتدريب الرياضي العام ويؤسس 
 عمى النشاطات الطبلبية باإلشراف يقوم كما. المباريات داخل الجامعة وخارجيا

 وتنظيميا بالتعاون مع دائرة التربية الصيفيةالرياضية والكشفية والمعسكرات الطبلبية 
 بيدف زيادة تفاعل طمبة الجامعة مع المجتمع والرياضيةالرياضية والمؤسسات الشبابية 

 والمسابقات في كميات الجامعة المختمفة وعمى المستوى البطوالتويقوم بتنظيم . المحمي
 في تحسين مستوى الرياضة الفمسطينية اإلسيام بيدف والدوليالمحمي والعربي 

 الصبلت االجتماعية وبناء الصداقة بين طمبة الجامعات توثيق إلىويسعى . وتطويرىا
 . جامعة القدسوطمبةالفمسطينية والعربية 

 عمى النشاطات الطبلبية غير المنيجية وينظميا يشرف و: النشاطات الطبلبيةمشرف -5
 والكتل الطبلبية والنوادي والجمعيات األكاديمية من الطمبةبالتعاون مع مجمس اتحاد 
 والعممية والثقافية، وتولي اىتمامًا خاصًا األدبية والميرجاناتخبلل الندوات والرحبلت 

 في حقول التمثيل المسرحي والفنون الشعبية، حيث يتم توفير المنيجيةلمنشاطات غير 
 الراغبين في االنضمام ليذه النشاطات وبخاصة فرقة المسرح الطمبةفنيين لتدريب 

 لمدبكة الشعبية، وجوقة كورال الجامعة لمغناء والموسيقى وتعمل الزيتونالجامعية، وفرقة 
 . تمثيل الجامعة محميًا وعالمياً عمىىذه الفرق 
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 عمادة شؤون الطمبة عمى قسم السكن الداخمي لمطالبات من تشرف : السكن الداخميسمق -6
 . يقدمن كافة الخدمات لطالبات السكن الداخميمتمرساتخبلل مشرفات سكن 

 الجامعة بتأمين الطمبة صحيًا وتغطية نفقات العبلج واإلقامة في تقوم : الصحيالتأمين -7
 . وذلك ضمن نظام خاص ومعمن لمطمبةالمستشفى

 
 التي يقوم بيا الطمبة كما يتم اإلشراف عمى واألنشطة الطمبة مجمس عمى اإلشرافأما 

. ] في جامعة القدس ممفات عمادة شؤون الطمبة[  أقسام الجامعة المختمفةفي العممية األندية
 

 

 

:  عمادة القبول والتسجنل3-3-12
فإن عميد القبول والتسجيل ىو أيضًا تابع لنائب  (1)وكما ىو مبين في الشكل رقم 

من قانون جامعة  (29)وقد جاء في المادة . الرئيس لمشؤون األكاديمية، من الناحية التنظيمية
: ما يمي (1994)القدس لعام 

يعين مدير القبول والتسجيل وُيعفى من منصبو بقرار من مجمس األمناء، بناء عمى تنسيب من "
ويشترط أن تتوفر فيو إحدى رتب األستاذية والشروط العممية والعممية البلزمة . رئيس الجامعة

لتسيير أمور القبول والتسجيل في الجامعة بموجب األنظمة الخاصة، ويكون التعيين لمدة ثبلث 
كما يجوز لمجمس األمناء بناء . سنوات، وىو مسؤول تجاه نائب الرئيس لمشؤون األكاديمية

عمى تنسيب من الرئيس تعيين قائم بأعمال مدير القبول والتسجيل لمدة محددة وذلك في 
ن لم تتوفر فيو إحدى  الحاالت التي يرى المجمس فييا أن مصمحة الجامعة تتطمب ذلك حتى وا 

   ".رتب األستاذية

 
: وتضم دائرة القبول والتسجيل الدوائر التالية

 الدائرة من ة مكتب العميد بمتابعمو يقو: عميد الدائرة ومساعد لعميد وسكرتيرة العميد -1
صدار التوجييات والتعميمات التي عمى أساسيا يقوم المسجمين  النواحي اإلدارية وا 

 .والموظفين بالعمل 

: يعمل في دائرة القبول موظفان تتمخص مياميم وواجباتيم بما يمي:  دائرة القبول -2
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 دخاليا عمى الجياز ليتم فرزىا حسب الشروط .استبلم طمبات التحاق بالجامعة وا 
 .المبرمجة

  تحديد المقبولين مع العمادة بعطائيم أرقام جامعية وبرامج الدوام بالتعاون مع
 .مسجل الكمية

 عمل إحصائيات بعدد الطمبة المقبولين حسب التخصص والسنة. 

 
 :وتنفذ عممية القبول عمى مرحمتين 

  يتم اإلعبلن عنو أثناء امتحانات الثانوية العامة ويستمر لمدة شير : لقبول لمفصل األول
. واحد

  يتم اإلعبلن عنو في األسبوع الثاني عشر من الفصل األول :  القبول لمفصل الثاني
 .ويستمر لمدة شير واحد

 
 

 .وتقوم دائرة القبول باإلعبلن عن قبول طمبة جدد في الدراسات العميا

:  موظفون، وتتمخص مياميا بما يمي8وتضم دائرة التسجيل : دائرة التسجيل -3
 ضافة مواد وتصحيح عبلمات  .متابعة أمور الطمبة من تسجيل المواد وحذف وا 

 التعاون مع الدوائر أكاديمية في دراسة وضع الطالب أكاديميا. 

 تزويد الدوائر أكاديمية ببرنامج الفصل الدراسي وأعداد الطمبة وأسماءىم. 

 إصدار براءات الذمة لمطمبة. 

 تدقيق الرسوم الجامعية التي استوفتيا الدائرة المالية من الطمبة. 

يعمل في ىذا القسم موظفان يقومان بعمل ممف لكل طالب منذ التحاقو : قسم األرشيف -4
 .بالجامعة وحتى طمب استبلمو لشيادة التخرج

يعمل في ىذا القسم موظفان يقومان بتزويد الطمبة بكشوفات عبلمات : قسم الوثائق -5
 . ثبوتية يطمبيا الطالب من الجامعةقمصدقة أو أي أورا

. ويضم موظفين أثنين لتمبية الخدمات الخاصة بالدائرة: قسم الخدمات -6
 
:  البرامج التي تطرحيا الجامعة3-3-12-1

أما فيما يتعمق بالبرامج والتخصصات المطروحة في الجامعة، فإننا نبلحظ أنيا بمغت 
فقد اىتمت الجامعة بتوسيع التخصصات العممية التي تخدم سوق . توسعًا يكاد أن يكون مميزاً 

تمنح الجامعة درجة و. العمل في المجتمع الفمسطيني، وذلك لتحقيق األىداف التنموية
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 تخصص رئيسي وستة االبكالوريوس في ستة وخمسون برنامج مختمف منيا خمسون برنامج
 ا، مختمفان برنامجيتمنح الجامعة درجة الماجستير في خمس وثبلثكما .برامج تخصص فرعي

ى وقد بدأت الجامعة بطرح برامج الماجستير كما تمنح درجة الدبموم العالي في تسعة برامج أخر
. منذ منتصف التسعينات

 
 
:  تقننم أولي لدائرة القبول والتسجنل 3-3-12-2

بعد االطبلع عمى سجبلت الجامعة وتحميل البيانات التي تم جمعيا، يمكن تسجيل 
: المبلحظات التالية

، 2004 إلى 1997أعداد الطمبة في جامعة القدس من عام  (11)يوضح الجدول رقم  .1
وفيو إشارة واضحة عمى تزايد أعداد الطمبة في كل عام، فبعد أن بمغ عدد الطمبة في العام 

طالبًا وطالبة، تزايد ىذا العدد إلى أكثر من الضعف  (3292 )1998/ 1997الدراســـي 
 .طالبًا وطالبة (7262)، ليصـل إلى 2003/2004في العام الدراسي 

أما فيما يتعمق بتوزيع الطمبة حسب الجنس، فنجد أن نسبة الطبلب الذكور قد بمغت  .2
، من مجمل عدد الطمبة 2004/ 2003في العام الدراسي % 47، ونسبة الطالبات 53%

 . طالبًا وطالبة (7262)في ذلك العام والبالغ 

  في السنوات الثبلث الماضية ازدياد عدد الطمبة بنسبة( 11) من الجدول رقم يبلحظ .3

 حيث تضاعف العدد مرتين وبسبب فتح كميات اآلداببسبب زيادة في عدد طبلب  40%
 .وتكنولوجيا المعمومات والعموم االقتصادية، الصيدلة،و ،ن مثل طب األسنا،جديدة

، %23ا أي بزيادة مقداره، 397إلى  122وقد تزامن ذلك بتضاعف عدد اإلداريين من  .4
وتزامن ذلك، في الوقت نفسو، مع تضاعف األقساط والرسوم الجامعية الحقيقية والتقديرية، 

 (.7 و6)كما ىو موضح في الجدولين 

 1999أن كل موظف في عمادة شؤون الطمبة في سنة  (12)نبلحظ من الجدول رقم   .5
 . طالب 726 يخدم كل موظف 2004 طالب ، وفي سنة 513كان  يخدم 

 أن كل موظف في عمادة القبول والتسجيل 1999نبلحظ من الجدول ايضا ان في سنة  .6
 . طالب519 ، أصبح يخدم 2004 طالب، وفي سنة 337كان يخدم 

 
:  دائرة المكتبات الجامعنة3-3-13

                                                 

 (2)أنظر الممحق رقم   
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ويرأسيا أمين عام المكتبة، وىو تابع من الناحية التنظيمية بنائب رئيس الجامعة 
ما  (1994)من قانون الجامعة لعام  (28)وقد جاء في المادة رقم . لمشؤون األكاديمية

: يمي
يعيَّن أمين المكتبة ويعفى من منصبو بقرار من مجمس األمناء بناء عمى تنسيب من "

الرئيس، ويشترط أن تتوفر فيو الشروط العممية والفنية البلزمة إلدارة شؤون المكتبة بموجب 
مكتبات فرعية موزعة في ثبلث مدن  (6)يوجد في جامعة القدس ". األنظمة الخاصة

بحسب البيانات و. موظفًا وموظفة (27)القدس، وابو ديس، ورام اهلل ويدير ىذه المكتبات 
الصادرة عن الجامعة، فإنو ال توجد إشارة إلى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في قطاع 
المكتبات الجامعية، فبل توجد إشارة واضحة إلى وجود قاعات لئلنترنت ولخدمات البحوث 

.  اإللكترونية في المكتبات الجامعية
بعض اإلحصائيات المتعمقة بخدمات اإلعارة التي تقدميا  (12)ويوضح الجدول رقم 

في  (153722)أن عدد الكتب المعارة في الجامعة قد وصل الى المكتبات الجامعية، حيث 
، وبقسمة ىذا العدد عمى إجمالي عدد الطمبة في الجامعة والبالغ في العام 2003/ 2002العام 
كتابًا في ذلك العام، ىذا مع التسميم بأن  (25)، يبين أن معدل االستعاره (6087)نفسو 

المستفيدين من ىذه الخدمة ىم طمبة الجامعة فقط، فمعموم أن أعضاء ىيئة التدريس والعاممين 
في الجامعة، وفئات أخرى من خارج الجامعة تستفيد من خدمة اإلعارة، وىذا مؤشر واضح 

. عمى قمة إقبال الطمبة عمى المكتبة الجامعية في جامعة القدس

 
  تكنولوجنا المعمومات 3-3-14

العاممين ضمن توجو و عمى تقديم خدمات تكنولوجيا المعمومات لمطمبة القدس جامعة تحرص
قامت .  في الجامعةاألكاديميةجل تسييل الحياة أ التكنولوجيا من استخدامالجامعة نحو 

المعمومات   واستحداث مركز بمستوى عالمي متخصص في تكنولوجيا نشاءإبالجامعة 
  http://itce.alquds.edu لى تطوير إ وييدف ، في فمسطين والمنطقةنوعوول من أل اىو

 والمينيين عمى ميارات والخريجين الطمبة وتدريببنية تكنولوجيا المعمومات في الجامعة  
المركز  كما يوفر.  في الحصول عمى فرص العملتساعدىمتكسبيم خبرة ومعرفة متقدمة و 

 . المعموماتتكنولوجياحاضنة تكنولوجية لتشجيع صناعة 

 سعيد خوري لتكنولوجيا المعمومات تطورًا طبيعيًا لبرامج بنية مركز استحداث يعد
 ليوفر البنية التحتية ذات المستوى العالمي من حيث ، في الجامعةالمعموماتنشطة تكنولوجيا أو
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 في األكاديمية توفير البنية الداعمة لمبرامج إلى والبرامج المميزة التي تيدف والتجييزاتالبناء 
 صناعة تطوير وكذلك توفير البرامج التي تنّمي  ،مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات

 يرأس وحدة سعيد خوري مدير وىو تابع من الناحية  و.تكنولوجيا المعمومات في فمسطين
( 18) خمس وحدات تشغيمية تضم  يحتوي المركز عمىالتنظيمية لرئيس الجامعة مباشرة،

 موظف وموظفة

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع 

إجراءات الدراسة 
 
 

 لقياس الفروق بين ANOVAاعتمدت الدراسة عمى اختبار تحميل التباين االحادي 
اجابات المبحوثين عمى فقرات االستبانة تعزى لمتغيرات الجنس ، والعمر، والمستوى الوظيفي ، 

: ومدة الخدمة اإلجمالية والمؤىل العممي، بالنسبة 
.  معالجة المعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة الشاممة في الجامعة.  1
 .تبني اآلليات المناسبة التي ستميد تطبيق إدارة الجودة الشاممة.   2

 

 : الدراسة مجتمع  1- 4

في جميع  (أبو ديس)في جامعة القدس  اإلداريين مجتمع الدراسة من جميع العاممين يتكون  
 والذين عمى راس عمميم العمريةدوائر الجامعة اإلدارية من كبل الجنسين ومن مختمف الفئات 

                                                 

 10 انظر جدول رقم  
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% 45منيم  .(397 ) والبالغ عددىم 2003/2004بالفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
. ذكور% 55إناث و

 
:  أداة الدراسة4-2

المناصير [في ىذه الدراسة تم استخدام أستبانة، وذلك بالرجوع إلى األدبيات المتعمقة 
 حيث تمت االستفادة من البيانات الثانوية التي تم الحصول عمييا من ]1999 والخطيب1994

كما تمت .  اإلداريين في الجامعةنممفات الجامعة ومن خبلل  المقاببلت الشخصية لممسؤولي
االستفادة من أنظمة وقوانين الجامعة  ومن تحميل  الييكل التنظيمي لمجامعة الذي يعكس 
 نالميام اإلدارية المطموبة من الوحدات اإلدارية،  تم بناء أداة الدراسة  التي تكونت من جزأي

 ( 4أنظر الممحق رقم   ) : ىمانأساسيي
 
 العمر، والجنس، والمستوى : تضمن البيانات الشخصية لممبحوثين وىي: الجزء األول

 .الوظيفي، ومدة الخدمة اإلجمالية، والمؤىل العممي، والتخصص

 فقرة تيدف لمكشف عن آليات تنفيذ إدارة الجودة الشاممة  (49)فقد تألف من :  الجزء الثاني
والمتمثمة  بثمانية محاور فرعية، وقد أعطي المبحوثون حرية االختيار بين خمسة بدائل 
وفقا لمقياس ليكرت ذو التدريج الخماسي بدءا بغير موافق عمى اإلطبلق وانتياًء بموافق 

 .بدرجة كبيرة

وقد ىدفت المجموعات السبعة األولى الى استطبلع أراء الموظفين والتعرف عمى وجية 
نظرىم حول مدى اعتماد إدارة جامعة القدس ألسس إدارة الجودة الشاممة كنظام تعتمد عميو 

لتسيير العمل فييا وتحديد عبلقتيا بالطبلب والموظفين، فيما ىدفت المجموعة الثامنة واألخيرة 
الى التعرف عمى مدى توفر مجموعة من المعايير البلزمة لتطبيق إدارة الجودة الشاممة في 

:  الجامعة، وفيما ممخصًا لتمك األقسام
  اقتناع ودعم اإلدارة العميا في تنفيذ إدارة الجودة، من حيث قيام رؤساء الدوائر واألقسام 

بإزالة العوائق التي تعترض طرق العمل، وقيام إدارة الجامعة بتوفير األموال البلزمة لمقيام 
بتنفيذ األنشطة المختمفة، وتوفير المعدات واألجيزة البلزمة لتسيير العمل، وتطبيق الكادر 

ومدى . وفقا لمعايير موضوعية، وتشخيص المشاكل اإلدارية، ووضع الحمول المناسبة ليا

                                                 

 مت إجراء العديد من املقابالت املهيكلة وغري املهيكلة مع املسؤولني اإلداريني يف اجلامعة، حيث مت احلصول على البيانات الثانوية من  
. اجلامعة
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استعداد اإلدارة العميا لمعمل بحماس، ومدى توفر الرغبة لدييا لمتدرب واكتساب ميارات 
  (. 8-1)جديدة ،وقد تم تغطيتيا بالفقرات ذوات األرقام 

  الوعي لمفيوم إدارة الجودة الشاممة، من حيث وضوح األىداف، ومدى قدرة األنظمة
اإلدارية عمى تحقيق تمك األىداف بكفاءة وبفعالية عالية، واعتماد مبدأ التقييم لمموظفين 

كأساس أما لمنح الحوافز لممجتيدين منيم، أو لمعاقبة المقصرين ، وقد تم تغطيتيا 
 (.15-9 )بالفقرات من

  مدى االىتمام في بناء فرق عمل إلدارة الجامعة وتوفير المناخ التنظيمي الذي يشجع عمى
 (. 20-16 )ذلك ، وقد تم تغطيتيا بالفقرات 

  مدى االىتمام في الطالب والتركيز عميو والعمل عمى تمبية احتياجاتو من قبل اإلدارة و
 (.26-21)نظام العمل السائد في الجامعة ، وقد تم تغطيتيا بالفقرات من 

  مدى اىتمام إدارة الجامعة في تنمية وتطوير الموظفين العاممين في إدارة الجامعة من 
حيث توفير الفرص واإلمكانات لتدريبيم لتطوير مياراتيم، ومدى تشجيعيا ليم عمى 

 ( .29-27)مواصمة تحصيميم العممي، وقد تم تغطيتيا بالفقرات من 

  مدى تقدير اإلدارة لمموظفين واحتراميم، وذلك من خبلل تعزيز الثقة بينيا وبينيم، وتقميل
الفوارق والمعاممة التمييزية بينيم، والحرص عمى جعل محيط العمل خاليا من الخوف 
والمحاسبة، وتطبيق نظاما عادال لمترقية بحيث يعزز الشعور لدى الموظفين بالعدل 

واإلنصاف واألمن الوظيفي، وكذلك من خبلل الطريقة التي يتم فييا دفع الرواتب لمموظفين 
 (.30-38)من حيث دفعيا بالوقت المحدد وبطريقة مقبولة وقد تم تغطيتيا بالفقرات مــن 

  مدى حرص اإلدارة عمى مشاركة الموظفين، من حيث إيصال المعمومات البلزمة ليم في
جميع المستويات وباستمرار، ومدى اعتمادىا سياسة تفويض السمطات والصبلحيات ليم، 

 (.39-41)واألخذ بآرائيم واالستفادة منيا،  وقد تم تغطيتيا بالفقرات  من

  وأخيرًا تضمنت ىذه المجموعة في االستبانة مجموعة من المعايير البلزمة لتطبيق إدارة
الجودة الشاممة في  إدارة الجامعة، كأن يكون إلدارة الجامعة أىدافًا محددة تركز عمى 

التحسين المستمر في العمل، وان يكون لدييا قاعدة بيانات تتضمن معمومات وافية ودقيقة 
 واضحة تحول النشاطات األكاديمية والمؤتمرات والندوات التي تعقد فييا، أن تضع إجراءا

تبين كيفية إنجاز العمل بأقل وقت وأدنى كمفة، ووضع نظام اتصال فعال بين كافة 
 (.   42-49)المستويات اإلدارية في الجامعة، وقد تم تغطيتيا بالفقـرات مـــــن 

 
:  حدود الدراسة4-3
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 Case Studyيجدر اإلشارة الى أن ىذا البحث عبارة عن حالة دراسية تطبيقية  
تقتصر عمى الشؤون االدارية في جامعة القدس وبالتالي فإن نتائجيا غير  قابمة لمتعميم عمى 

 .جامعات أخرى 
:  صدق األداة4-4 

لمتحقق من صدق األداة فقد تم عرض االستبانة، قبل توزيعيا عمى عدد من اإلداريين 
واالكاديميين المتخصصين البداء مبلحظاتيم حول ما تضمنتو من اسئمة وتقييميا من حيث 

درجة تبلؤم الفقرات لممجال التي تندرج تحتو، ودرجة الدقة وسبلمة الصياغة المغوية لكل فقرة، 
وقد تم االخذ بتمك المبلحظات القيمة بعين . ودرجة الوضوح في االسئمة والفقرات بصورة عامة

االعتبار وادخال التعديبلت البلزمة بناء عمييا وذلك لتخرج االستبانة بصورتيا النيائية كاداة 
. لجمع البيانات االولية البلزمة لمدراسة

 
 : التحمنل اوحصائي4-5

 يتناول ىذا الجزء من الدراسة تحميل خصائص العينة ومقارنة المؤشرات المستيدفة مع 
. تمك التي تم الحصول عمييا من البيانات الثانوية

 
 (تحمنل وصفي لمقسم اوول من اوستبانة) خصائص عننة الدراسة 4-5-1

تم تصميم عينة عشوائية من الموظفين اإلداريين العاممين في جامعة القدس تكونت من 
 مبحوث من مختمف المستويات والمناصب االدارية في إدارة الجامعة، ومن مختمف 200

التخصصات والشيادات العممية التي يحممونيا، ومن كبل الجنسين، اذ شكل الموظفون من 
من العينة، % 45من اجمالي عدد المبحوثين، فيما شكمت الموظفات ما نسبتو % 55الذكور 

ويشار إلى أن نسبة %. 45وىذا يتناسب مع نسبة اإلناث إلى الذكور في الجامعة والتي تبمغ 
، اذ تم تعبئة جميع االستبانات التي تم توزيعيا من قبل %100االسترداد إلى التوزيع قد بمغت 

.   المبحوثين
من أجمالي % 55بأن نسبة الموظفين الذكور تشكل  (15)يبين الجدول رقم 

من العينة ، وبذلك تكون نسبة اإلناث والذكور في % 45المبحوثين، فيما شكمت نسبة اإلناث 
العينة تماثل النسبة الحقيقية لتوزيع الموظفين اإلداريين حسب الجنس لدى مجتمع الدراسة 

.  45%والتي تبمغ 
 سنة 30-26أن النسبة األكبر منيم تتراوح أعمارىم بين  (15)لقد تبين من الجدول 

 سنة أو اقل، وبمغت ىذه 25الذين  من بمغت أعمارىم  ، تبل ذلك(%28)حيث بمغت النسبة 
ممن  % 9، و%16 سنة 35-31، فيما بمغت نسبة من تراوحت أعمارىم ما بين %26النسبة 
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 سنة 41 سنة، في حين بمغت نسبة من زادت أعمارىم عن 40-36تتراوح أعمارىم ما بين 
من المبحوثين ىم من الفئات الشابة التي من السيل أن % 79مما يعني أن %. 22حوالي 

تتجاوب مع التغييرات والمستجدات عمى كافة األصعدة وخصوصا ما يتعمق باألنظمة الحديثة 
. واعتماد التكنولوجيا المتقدمة في اإلدارة

من المبحوثين ىم مدراء أقسام وتشكل نسبة %12أن  (15)كما يبين الجدول رقم 
أما المساعدون اإلداريون والسكرتارية فقد بمغت . فقط% 12ونسبة اإلناث % 88الذكور  منيم 

، فيما بمغت نسبة %20.5، أما الموظفون العاديين فقد بمغت نسبتيم %21نسبة كل منيما 
من المبحوثين ىم مشرفي أقسام، وكانت نسبة فنيي المختبرات % 6، و%8.5رؤساء األقسام 

%. 1لكل منيما، ونائب المدير األقل % 4.5ومساعدو البحث قد بمغت 
وفيما يتعمق بعدد سنوات الخدمة في جامعة القدس ، فقد أشارت النتائج الى أن حوالي 

 سنوات وىذه النتيجة منطقية خاصة 5نصف المبحوثين ال تتجاوز سنوات الخدمة لدييم عمى 
منيم % 23 سنة، بينما تبين أن 30-25منيم تتراوح أعمارىم ما بين % 76وان حوالي 

تبلىم من زادت .  سنوات10-6في مجال اإلدارة ما بين  (الخبرة)تراوحت سنوات الخدمة 
، ثم من تراوحت سنوات خدمتيم ما بين %11 سنة إذ بمغت نسبتيم 21سنوات خدمتيم عمى 

ممن تراوحت سنوات  (%6)، وكانت النسبة األقل %10 سنة حيث بمغت نسبتيم 16-20
.  سنة15-11خدمتيم ما بين 

بان نسبة الموظفين اإلداريين ىم من الفئات الشابة حيث  (15)يتبين من الجدول رقم 
منيم منصب مساعد أداري % 21كما يحتل % 75 سنة حوالي 40تشكل نسبة من ىم دون 

 سنوات 5من الموظفين تقل عن % 73سكرتارية كما أن الخدمة اإلجمالية % 21وموظف و
من الموظفين درجة % 50منيم درجة الدبموم المتوسط كما يحمل % 20كما يحمل أكثر من 

أن ىذه المؤشرات تعكس أمكانية التطوير اإلداري في الجامعة حيث يتطمب ذلك . البكالوريوس 
. وضع الخطط والبرامج التدريبية المناسبة لمنيوض بالجامعة

ىم من حممة الشيادة األولى  (%49)كما تبين إن النسبة األكبر من المبحوثين 
من حممة البكالوريوس ىم من الذكور، فيما بمغت نسبة % 62، ، و تبين أن  (البكالوريوس)

أما الذين يحممون شيادة الدبموم المتوسط ومن اكمموا %. 38اإلناث من حممة البكالوريوس 
من حممة % 66، وأن %20.5فقد بمغت نسبة كل منيما (ماجستير أو دكتوراه)دراسات عميا 

من الذكور ، أما من يحممون شيادة الثانوية فما دون % 44شيادة الدبموم ىن من اإلناث، و
، ومعظمين يعممن بوظيفة % 65وحيث ُتشكل اإلناث ما نسبة %  10فقد بمغت نسبتيم 

. سكرتارية
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% 31أما بالنسبة لتوزيع عينة المبحوثين حسب تخصصاتيم فقد دلت النتائج إلى أن 
% 3آداب، % 4حاسوب، % 6ىندسة ،% 7عموم ، % 11منيم تخصصو عموم إدارية ، 

منيم نوع تخصصو، % 33اقتصاد وقانون عمى التوالي ، بينما لم ُيحدد % 2عموم سياسية، 
ويعود السبب في ذلك أن   المؤىل العممي الذي يحممونو ىو توجييي او اقل أو أن مؤىبلتيم 

. ال تتناسب مع الوظيفة اإلدارية التي يشغمونيا
 
 التحمنل الوصفي واوحصائي لمقسم ال اني من اوستبانة  4-5-2

حصائي لكل فقرة من فقرات االستبانة في  ييدف ىذا الجزء الى عرض تحميل وصفي وا 
كل مجموعة من المجموعات الثمانية التي وردت في القسم الثاني والتي ىدفت المحاور السبعة 

األولى منو الى استطبلع أراء المبحوثين وتقييميم لمدى تطبيق أدارة  جامعة القدس إلدارة 
الجودة الشاممة، فيما ييدف المحور الثامن من ىذا القسم الى التعرف عمى مدى توفر مجموعة 

وفيما يمي عرض لمتحميل . من المعايير البلزمة لتطبيق إدارة الجودة الشاممة في الجامعة
. الوصفي إلجابات المبحوثين عمى تمك المحاور الثمانية

ويجدر اإلشارة انو تم صياغة جميع فقرات االستبانة بصيغة اإلثبات، وان اإلجابة 
بالموافقة والموافقة بدرجة كبيرة في المحاور السبعة األولى ىي مؤشر ايجابي يدل عمى تطبيق 
إدارة الجامعة لجانب وشكل معين من إشكال إدارة الجودة الشاممة في كل فقرة من فقراتيا، في 
حين أن غير الموافقة وغير الموافقة بدرجة كبيرة وغير المتأكد ىو مؤشر سمبي عمى عدم قيام 
إدارة الجامعة بتطبيق جانب من جوانب إدارة الجودة الشاممة في كل فقرة من الفقرات، وقد تم 

مؤشر سمبي الن ذلك يدل إما أن الموظف ليس لديو معمومات " غير متأكد" اعتبار خيار 
دقيقة أو انو ال يعرف فيما إذا كانت المؤسسة التي يعمل فييا تطبق ما ذكر في فقرات 

االستبانة أم ال، أو أن ىناك ممارسات معينة في الجامعة تجعل الموظف يشكك في تطبيق 
.  الجامعة لتمك األمور

 
: اقتناع ودعم اإلدارة العمنا:  المحور األول4-5-2-1

يتكون ىذا المحور من ثمانية بنود، ووفقا إلجابات المبحوثين فقد تبين إن ىناك جانب 
واحد ايجابي في تطبيق إدارة الجودة الشاممة وىو أن الرؤساء والمسؤولين في األقسام اإلدارية 

المختمفة يقومون بالعمل عمى إزالة العوائق التي تعترض طريق العمل، وقد بمغت نسبة 
. من مجموع المبحوثين قيد الدراسة% 71.5الموافقين عمى ذلك 
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فيما دلت النتائج الى إن الشؤون اإلدارية في الجامعة ال تقوم بتطبيق الجوانب السبعة 
األخرى وذلك وفقا إلجابات المبحوثين والتي تراوحت ما بين غير الموافق عمى اإلطبلق وغير 

:  الموافق وغير المتأكد، ويمكن عرض تمك النتائج مرتبة حسب اجابات المبحوثين 
 .%(76.5)اإلدارية لممشاكل  الحمول المناسبة   وضعال تقوم الجامعة ب.  1 

 %(.74.5 ) المختمفةاألنشطة البلزمة لمقيام بتنفيذ األموالالجامعة بتوفير  ال  تقوم إدارة  .2

 

 %(.71)اإلدارية تشخيص المشاكل بالجامعة إدارة  ال تقوم .3

 %(.64 )الجامعة بتطبيق الكادر وفقا لمعايير موضوعيةال تقوم إدارة  .4

 %(.63 ) العميا الرغبة لمتدرب واكتساب ميارات جديدةاإلدارةيتوفر لدى ال  .5

 %(61.5 ) العميا الحماس في العملاإلدارةيتوفر لدى ال  .6

 %( 56 ) البلزمة لتسييل العملواألجيزةالجامعة بتوفير المعدات إدارة  ال تقوم .7

 
 تعكس ىذه النتائج مدى سمبية الشؤون اإلدارية من وجية نظر الموظفين العاممين في 

معالجة المشكبلت اإلدارية في الجامعة وتعزز ىذه النتائج عمق المشكمة اإلدارية التي تعاني 
منيا الجامعة وتتطمب ايجاد حمول مبلئمة ومناسبة لتييئة الجامعة لتطبيق إدارة الجودة 

. الشاممة
 
 

 
 

 
 
: الوعي لمفيوم إدارة الجودة:  المحور ال اني4-5-2-2

يشتمل ىذا المحور عمى سبعة معايير ومؤشرات تدل عمى مدى وعي اإلدارة العميا في 
إدارة الجامعة لمفيوم إدارة الجودة الشاممة، وقد دلت النتائج الى إن ىناك مفيوم واحد فقط يدل 

عمى ذلك وىو أنو يتم اعتماد التقييم الدوري من قبل رؤساء الدوائر واألقسام لتحسين إدارة 
، فيما عارض ذلك %55.5الجودة الشاممة في الجامعة إذ كانت نسبة من وافقوا عمى ذلك 

44.5 .%
أما المعايير الستة التالية فقد دلت إجابات المبحوثين عمييا عمى عدم وجود وعي لدى 

:  اإلدارة حول ىذا المفيوم إذ أنو 
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 %(.83 ) تكافؤ الفرص في التعييناتمبدأالجامعة إدارة تعتمد  ال  .1
 %(.69 ) الجامعة التقييم السنوي لمعاقبة الموظفينإدارةتعتمد ال  .2
 %(.67.5 ) واضحة ومحددةأىدافاً الجامعة إدارة تضع ال   .3

 لــ العمإلنجـاز والعمميات المتبعة لئلجراءات تقييم بأجراء الجامعة إدارةتقوم ال   .4
(65.5.)% 

 %(.57.5 ) الجامعة التقييم السنوي لمنح الحوافزإدارةتعتمد  ال  .5
 %(.51.5 ) بكفاءة وفعاليةأىدافيا عمى تحقيق قادرة  غيرالموجودةاإلدارية  األنظمة .6

 
وتأتي ىذه النتائج انسجامًا مع النتائج السابقة من حيث عدم تطبيق األنظمة اإلدارية 

وعدم منح الحوافز لمموظفين وىذا يرتبط بشكل مباشر مع عدم جدية الجامعة في وضع الحمول 
 .المناسبة لممشكبلت اإلدارية

 
: بناء فرق عمل:  المحور ال الث4-5-2-3

أما ىذا المحور فقد تضمن عمى خمسة مؤشرات تدل عمى مدى اعتماد إدارة جامعة 
القدس لنظام العمل ضمن فريق ومدى تشجيعيا لروح العمل الجماعي في الدوائر واألقسام 

من المبحوثين يعتبرون إن نجاح الجامعة ىو نجاح لمجميع % 73.5المختمفة، وقد وجد إن 
وليس لمفرد، وىذا ىو المؤشر الوحيد االيجابي في ىذا المحور، بينما اعترض معظميم عمى 
قيام الجامعة بتطبيق القضايا األربعة األخرى لتعزيز وتشجيع العمل الجماعي، وقد جاءت 

: مرتبة وفقا إلجاباتيم عمى النحو اآلتي
 %(73.5 ) الجامعة عمى توفير مناخًا تنظيميا يشجع العمل كفريق إدارةتعمل ال  .1
 %(.62 ) الجامعة فكرة بناء فريق العمل الجماعي إدارةتعتمد ال  .2
 %(.61.5 )الجامعةإدارة  في واألفراد لمفرق ومكافأةيوجد تقدير  ال  .3
  الجامعة إدارة المختمفة فيواألقسامر ـ الجامعة عمى التنسيق بين الدوائ إدارةتعملال   .4

(53.)% 

 
تبين ىذه النتائج أن الشؤون اإلدارية في إدارة الجامعة يمكن أن  تفعل من قدرات 
الموظفين اإلداريين وتحسين قدراتيم اإلنتاجية خصوصا أن لدييم الرغبة في العمل كفريق، 

وىذا يتطمب من إدارة الجامعة توفير المناخ المبلئم واتخاذ االجراءات المناسبة لزيادة الحوافز 
 .والتنسيق بين الدوائر

 



 54 

: التركنز عمى الطالب:  المحور الرابع4-5-2-4
يحاول ىذا المحور استشعار مدى اىتمام إدارة الجامعة بالطالب وتمبية احتياجاتو وذلك 

من خبلل القيام بالعديد من اإلجراءات ، وقد كانت النتائج سمبية في كل جانب من الجوانب 
التي تضمنيا ىذا المحور وفقا لما أفاد بو المبحوثون باستثناء جانب واحد فقد أعطي تقييما 

من المبحوثين وىو انيم يشعرون إن ىناك توجيا نحو الطالب وخدمتو % 52ايجابيا من قبل 
: إما بالنسبة لبقية الجوانب التي أعطيت تقييما سمبيا فيي كما يمي. عمى جميع المستويات

 %(59.5 ) يحقق لمطالب حاجاتو ورغباتولتصميم العمل بشكبالجامعة إدارة تقوم ال   .1

 البــ الطآراء مقاببلت وتوزيع استبانات الستطبلع إلجراءالجامعة إدارة تخطط  ال  .2
(59.)% 

 اإلدارات المسؤولين في إلى الطبلب آراءالجامعة يسيل وصول إدارة يوجد نظام في ال   .3
 %(.54.5 )العميا

 %(.54 ) العميا المعرفة التامة بالخدمات التي تقدميا لمطبلباإلدارةلدى ليس   .4

الجامعة عمى منح الصبلحيات الكافية لمموظفين لتمبية احتياجات إدارة تحرص  ال  .5
 %(.53 )الطبلب

وتشير ىذه النتائج بأنو ال توجد سياسة واضحة في تقديم خدمات ذات جودة عالية 
لمطمبة حيث تعتبر عممية التدريب وتخريج الطمبة من أىم الميام التي تقوم عمييا إدارة 

 .الجامعة
 
: تدرنب وتنمنة الموظفنن:  المحور الخامس4-5-2-5

ييدف ىذا المحور الى التعرف عمى مدى اىتمام اإلدارة في جامعة القدس بتدريب 
منيم أن إدارة  % 71.5وتنمية موظفييا وذلك من وجية نظر الموظفين أنفسيم، وقد أفاد 
منيم أفادوا أنيا ال تعمل % 56الجامعة تشجع الموظفين عمى مواصمة تحصيميم العممي، وأن 

ذكروا أن إدارة الجامعة ال تخطط لتدريب الموظفين لمعمل % 57.5وأن . عمى تطوير مياراتيم
ولكنو يبدو أنو بينما تشجع إدارة الجامعة الموظفين عمى تطوير قدراتيم التعميمية . كفريق

وتحسين مياراتيم ، فإنيا من جانب آخر ال تقوم باستغبلليا من خبلل منحيم الصبلحيات 
. الكافية لمقيام باالعمال الموكمة الييم 

 
: تقدنر واحترام الموظفنن:  المحور السادس4-5-2-6

اشتمل ىذا المحور عمى تسعة مؤشرات تدل عمى مدى تقدير واحترام اإلدارة لمموظفين، 
ولوحظ إن التقييم كان سمبيا لجميع المؤشرات، مما يعني إن ىنالك فجوة كبيرة بين اإلدارة 
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والموظفين، األمر الذي يستدعي إن تقوم اإلدارة بإعادة النظر في سياساتيا واألنظمة التي تقوم 
باتباعيا حيال الموظفين، وفيما يمي ترتيب تمك المؤشرات وفقا لنسبة المعارضين عمى النحو 

:  اآلتي
 %(.86 )حددمالجامعة بدفع رواتب الموظفين في الوقت الإدارة تقوم ال   .1
 %(.78 )شعر الموظف بالعدلي  النظام التوظيف في الجامعة .2

 %(.76.5 ) مقبولة غيرالطريقة التي يتم فييا دفع الرواتب .3
 %(.74 )الجامعة نظامًا عاداًل لترقية الموظفين في الجامعةإدارة تطبق ال   .4

 %(.71.5 ) الوظيفياألمن يحقق لمموظف   النظام التوظيف بالجامعة .5
 %(.71 ) التنظيم وتقميل الفوارق بين الموظفينإعادةالجامعة الى ال تخطط إدارة  .6
 ةــوف والمحاسبــ الجامعة عمى جعل محيط العمل خاليا من الخ إدارةتحرصال   .7

(71.)% 
 %(.67.5 ) الموظفينمكافأة العميا عمى اإلدارةتعمل ال   .8
 %(. 58.5 )الجامعة عمى تعزيز الثقة بينيا وبين الموظفينإدارة تعمل ال   .9

بالرغم من امتبلك الموظفين المؤىبلت العممية والميارات والقدرات لمقيام باالعمال 
المنوطة بيم فإنيم ال يشعرون بالرضا الوظيفي بسبب عدم تقدير واحترام االدارة  ليم مما 

. ينعكس سمبيًا عمى اندماجيم الوظيفي وعمى انتاجيتيم
 
: مشاركة الموظفنن:  المحور السابع4-5-2-7

ومن حيث تقييم الموظفين لمدى إشراكيم في اإلدارة، فقد كان التقييم سمبيا إذ أفاد 
أشاروا الى أن % 71.5منيم أن اإلدارة ال تقوم بأخذ آرائيم واالستفادة منيا، و% 73.5

الجامعة ال تعتمد سياسة تفويض السمطات والصبلحيات لموظفييا مما يعني أن الصبلحيات 
كاممة ىي بيد اإلدارة العميا، وال يستطيع أي موظف إن يتخذ قرار روتيني إال بالرجوع إلييا 

وىذا يدل عمى المركزية والبيروقراطية المتبعة كنظام عمل في الجامعة، ىذا من شانو أن يؤدي 
من % 69لذلك فانو من غير المستغرب أن يذكر . الى عرقمة العمل وتأخير تنفيذ القرارات

كما .الموظفين المبحوثين انو ال يتم إيصال المعمومات البلزمة لمموظفين في جميع المستويات
.   ال يتم ايصال المعمومات البلزمة لمموظفين في جميع المستويات باستمرار

 
 :المعوقات التي تحول تطبنق إدارة الجودة الشاممة:  المحور ال امن4-5-2-8

ييدف ىذا المحور من االستبانة الى التعرف عمى معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في 
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جامعة القدس، وقد كانت جميع النتائج سمبية، وىذه نتيجة متوقعة وتنسجم مع النتائج التي 
: سبق شرحيا، ويمكن عرض تمك المعوقات وفقا لنسبة المعارضين كما يمي

 %(.82.5 ) وقتبأقل العمل إنجاز واضح تبين كيفية إجراءاتتوجد ال   .1

 %(.80 ) تكمفةبأقل العمل إنجاز واضح تبين كيفية إجراءاتتوجد ال   .2

 %(.71)اإلدارية يوجد نظام اتصال فعال بين كافة المستويات ال   .3
 %(.68)اإلدارية  الجامعة قاعدة بيانات واضحة ودقيقة عن النشاطات  إدارةتوفرال   .4
 %(.60 ) الجامعة قاعدة بيانات واضحة ودقيقة عن المؤتمرات والندوات إدارةتوفرال   .5
%(. 59 ) محددة تركز عمى التحسين المستمر لمعملأىدافلجامعة إدارة اتوجد ال   .6
 %(.55.5)األكاديمية توفر الجامعة قاعدة بيانات واضحة ودقيقة عن النشاطات ال   .7
توفر الجامعة قاعدة بيانات تضمن معمومات وافية عن الجامعة والخدمات التي ال  .8

     %(.53)تقدميا
إن ىذه النتائج جاءت متسقة ومنسجمة مع النتائج السابقة ال توجد حمول لممشكبلت 

االدارية ال يوجد تنسيق بين الدوائر واالقسام ال يوجد احترام وتقدير لمموظفين ال يوجد تفويض 
لمسمطات والصبلحيات  وىذه كمو ناتج عن غياب الوعي لدى اإلدارة العميا لمفيوم إدارة الجودة 

. الشاممة 
 
:   التحمنل اوحصائي واختبار الفروق4-6

ييدف ىذا الجزء من الدراسة الى إجراء اختبار الفروق بين اجابات المبحوثين من 
الموظفين اإلداريين وفقا لمتغيرات الجنس والعمر والمؤىل العممي والمستوى الوظيفي ومدة 

الخدمة اإلجمالية والتخصص وذلك في إطار تقييميم لمدى توفر المناخ البلزم لتطبيق إدارة 
الجودة الشاممة في جامعو القدس والمعوقات التي تحول دون ذلك، وذلك في كل محور من 

وقد تم اجراء اختبار الفروق باستخدام تحميل . المحاور الثمانية التي اشتممت عمييا اإلستبانة
فانو يوجد فروق % 5 اقل من  F_probability فاذا كانت  (ANOVA)التباين األحادي 

ذا كانت  اكبر من  . فانو ال يوجد فروقات فيما بينيم% 5بين إجابات المبحوثين، وا 
 
: اقتناع ودعم اإلدارة العمنا:  المحور األول4-6-1

                                                 

 كما تم 15/4/2004-14تم عرض أرقام مختمفة عن عدد الموظفين في الجامعة أثناء اجتماع ىيئة المجالس في أريحا   
 .الحصول عمى أرقام مختمفة من دوائر الجامعة عن الجامعة والعاممين
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 يركز التحميل في ىذه الدراسة عمى االختبلف في مستويات األداء اإلداري والمالي في 
جامعة القدس بالنسبة لمتغيرات الجنس، العمر، المستوى الوظيفي، والحاالت االجتماعية 

. وغيرىا
 
: متغنر الجنس:  المعنار األول 4-6-1-1

انو ال يوجد اختبلف بين آراء  (17)يتبين من نتائج التباين األحادي في جدول رقم 
الموظفين والموظفات في تقييميم لمدى اقتناع ودعم اإلدارة العميا لتطبيق إدارة الجودة الشاممة 

في الجوانب اإلدارية والمالية واألكاديمية باستثناء الجانب المتعمق بمدى توفر الرغبة لدى 
اإلدارة العميا لمتدرب واكتساب ميارات جديدة، كما اشرنا في الجزء السابق من ىذا الفصل فان 

من المبحوثين كان تقييميم ليذا الجانب سمبيا إذ عبروا عن عدم توفر ىذه الرغبة لدى % 63
ووجد أن ىناك فروقًا بين الموظفين والموظفات . اإلدارة العميا لمتدرب واكتساب ميارات جديدة

 لئلناث 2.8 لمذكور و2.9في ىذا الجانب وبمغ متوسط إجابات المبحوثين عمى ىذا السؤال 
 فان كبلىما يحتاج  وبسبب تقارب األوساط الحسابية إلجابات كل من الموظفين والموظفات

. إلى دورات تدريبيو الكتساب ميارات جديدة في العمل
 
: متغنر العمر:  المعنار ال اني4-6-1-2

إلى انو ال يوجد بشكل عام    (17)أشارت نتائج تحميل التباين األحادي في جدول رقم 
فروق بين اجابات المبحوثين من فئات عمرية مختمفة في الجوانب األكاديمية واإلدارية والمالية 

. المتعمقة بمدى إقناع ودعم اإلدارة العميا لتطبيق إدارة الجودة الشاممة في إدارة جامعة القدس
أن ىناك اتفاقًا بين جميع المبحوثين من جميع الفئات العمرية حول تمك الجوانب وذلك سواء 

منيم اجمعوا عمى أن اإلدارة العميا تعمل عمى % 71.5حيث ان . كان تقييميم ايجابيًا أم سمبياً 
إزالة العوائق التي تعترض العمل، فيما كان التقييم سمبيًا فيما يتعمق ببقية الجوانب كما ىو 

موضحًا في الجزء السابق؟ 
 
 
 
: المستوى الوظنفي:  المعنار ال الث4-6-1-3

                                                 

 1 غير موافق      2 غير متأكد    3 موافق    4 موافق بشدة    5: حيث أن تدريج ليكريت الخماسي كان عمى النحو التالي 
. غير موافق عمى اإلطبلق
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عند إجراء اختبار تحميل التباين األحادي لفحص الفروقات بين آراء المبحوثين الذين 
يشغمون مستويات ومناصب إدارية مختمفة في الجامعة فقد تبين انو ال يوجد فروقات بينيم فيما 
يتعمق بقيام اإلدارة بالعمل عمى إزالة العوامل التي تعترض طريق العمل، وبعدم قيام الجامعة 

من المبحوثين، وبعدم % 64بتطبيق الكادر وفقا لمعايير موضوعية، وذلك  وفقا لما أفاد بو 
في حين تبين . منيم% 56قياميا بتوفير المعدات واألجيزة البلزمة لتسييل العمل كما أفاد بو 

أن ىناك فروقا بينيم من حيث تقييميم لمعديد من الجوانب المتعمقة بمدى اقتناع إدارة الجامعة 
: بتطبيق إدارة الجودة الشاممة، وتتمثل تمك الجوانب بما يمي

 وقد كان : عدم قيام إدارة الجامعة بتوفير األموال البلزمة لمقيام بتنفيذ األنشطة المختمفة
وكان تقييم كل من . 2.87التقييم سمبيًا ليذا الجانب إذ كانت متوسط إجابات المبحوثين 

مشرفي األقسام والسكرتيرات والموظفين ورؤساء االقسام ومساعدي البحث وفنيي المختبرات 
من المبحوثين، تبلىم % 65 ويشكمون 2.7سمبيا ليذا الجانب وبمغت متوسط اجاباتيم 

، وشكموا ما نسبتو 3.1مدراء الدوائر والمساعدين االداريين الذين  بمغت متوسط اجاباتيم 
من المبحوثين، في حين كان تقييم من يشغمون منصب نائب مدير ايجابيًا وىؤالء % 33.3

 (.4.5)من المبحوثين وبمغت متوسط إجاباتيـم % 1لم يشكموا سوى 

 

 وكما تبين في الجزء السابق بان : عدم  قيام إدارة الجامعة بتشخيص المشاكل اإلدارية
النسبة االكبر من المبحوثين يعتقدون أن إدارة الجامعة ال تقوم بتشخيص المشاكل اإلدارية، 
وكان أكثرىم ميبًل ليذا االعتقاد  الموظفين ورؤساء االقسام والسكرتيرات وفنيي المختبرات 

،  اما نائبي المدير (2.6)من المبحوثين وبمغت متوسط اجابتيم % 54.5الذين شكموا  
ومساعدي البحث والمساعدين اإلداريين ومدراء الدوائر ومشرفي االقسام فقد بمغت متوسط 

 وىم بذلك أكثر ميبًل الى التردد في آرائيم حول ذلك لكنيم كانوا أقل سمبية من 3اجابتيم 
 .المجموعة األولى من المبحوثين

 ويعتقد معظم المبحوثين : عدم  قيام إدارة الجامعة بوضع الحمول المناسبة لممشاكل االدارية
بان إدارة الجامعة ال تعمل عمى وضع الحمول المناسبة لحل المشاكل اإلدارية، وتبين من 

نتائج اختبار الفروق أن ىناك فرقًا في تقييم ىذا الجانب بين كل من رؤساء االقسام 
والمساعدين اإلداريين والموظفين ومشرفي االقسام والسكرتيرات ومساعدي البحث وفنيي 
المختبرات من جية، و كل من المدراء اإلداريين والنائبين اإلداريين من جية أخرى، ففي 

  فإن 2.7من المبحوثين % 86حين بمغت متوسط اجابات المجموعة االولى التي تشكل 
، وبناء 3.1من المبحوثين كانت متوسط االجابات % 13المجموعة الثانية التي شكمت 

عمى ذلك فإن عمى اإلدارة الُعميا في جامعة القدس أن تعمل عمى وضع الحمول المناسبة 
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لممشاكل االدارية التي تواجو رؤساء االقسام والمساعدين اإلداريين والموظفين ومشرفي 
 .االقسام والسكرتيرات ومساعدي البحث وفنيي المختبرات بالدرجة االولى

 وجد أن ىناك فروقًا بين الموظفين في : عدم  توفر الحماس لدى اإلدارة الُعميا في العمل
تقييم ىذا الجانب، وكان كل من الموظفين ومشرفي األقسام األكثر اعتقادًا الى أن إدارة 

الجامعة ال يتوفر لدييا الحماس في العمل، وقد شكمت ىذه الفئة من المبحوثين 
اما المدراء اإلداريين ورؤساء . ( 2.75)من المبحوثين وبمغت متوسط إجاباتيم 26.5%

األقسام و المساعدين اإلداريين والسكرتيرات ونائبي المدراء ومساعدي البحث وفنيي 
من المبحوثين، وكان تقييم % 73وشكموا  (3.3)المختبرات فقد  بمغت متوسط اجاباتيم 

 .ىذه المجموعة أكثر ايجابية من تقييم الفئة المجموعة الثانية 

 تمثمت الفروق في ىذا : عدم  توفر الرغبة لدى اإلدارة الُعميا لمتدرب واكتساب الميارات
رؤساء االقسام والموظفين ومشرفي االقسام : الجانب بين مجموعتين من الموظفين، ىما

ومساعدي البحث من جية، ومدراء الدوائر والمساعدين اإلداريين والسكرتيرات والنائبين 
حيث أن المجموعة األولى التي شكمت . اإلداريين وفنيي المختبرات من جية أخرى

من المبحوثين ترى أنو ال تتوفر الرغبة لدى اإلدارة الُعميا لمتدرب واكتساب % 39.5
 ، فيما كان تقييم المجموعة الثانية التي 2.7ميارات جديدة إذ كانت متوسط االجابات 

وعمى . 3.5من المبحوثين، إيجابيا نوعًا ما إذ بمغت متوسط االجابات ليا  % 60شكمت 
ذلك فإنو يجب أن تعطي إدارة الجامعة ألولوية لممبحوثين من المجموعة الثانية لبلنخراط 
في دورات تدريبية الكتساب ميارات جديدة تمكنيم من االنسجام والتكيف مع بيئة العمل، 

 .  األمر الذي يؤدي الى توفير المناخ المناسب لتطبيق إدارة الجودة الشاممة

 
 
 
:  مدة الخدمة اوجمالنة:  المعنار الرابع 4-6-1-4

وجد أن ىناك فروقًا بين آراء المبحوثين من حيث عدد سنوات الخدمة في الجامعة في 
تقييميم لمدى اقتناع ودعم اإلدارة الُعميا لتطبيق إدارة الجودة الشاممة في العديد من الجوانب 

: والتي تتمثل فيما يمي
 وقد بمغت : عدم إدارة قيام الجامعة بتوفير األموال البلزمة لمقيام بتنفيذ األنشطة المختمفة

 وىذا يعني أن النسبة األكبر من 2.87متوسط االجابات بصورة عامة عمى ىذا الجانب 
المبحوثين ترى أن الجامعة ال تقوم بتوفير األموال البلزمة لمقيام بتنفيذ األنشطة المختمفة، 

 سنة ومن 15-5منيم ، وىم ممن  تراوحت مدة خدمتيم ما بين % 89.5وقد أفاد بذلك 
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من % 47، وكان 2.77 سنة،  إذ بمغت متوسط اجاباتيم 21زادت سنوات خدمتيم عمى 
ىاتين الفئتين من المبحوثين ىم ممن يعممون كمشرفي اقسام وفنيي مختبرات ورؤساء اقسام 
وسكرتيرات ومساعدو بحث، وقد كانوا األكثر ميبًل اتجاه التقييم السمبي ليذا الجانب، كما 

سبق واشرنا، وقد كان تقييم ىذه الفئة سمبيًا نظرًا لشعورىم بالظمم الناجم عن إدراجيم ضمن 
الكادر اإلداري وبالتالي تطبيق األنظمة اإلدارية عمييم بداًل من األنظمة األكاديمية، 

وخصوصًا بالنسبة لمساعدي البحث وفنيي المختبرات، ومن جية أخرى فان التجييزات 
الموجودة في مختبرات الجامعة قديمة وال يتم العمل عمى تحديثيا بشكل يتبلءم مع 

التطورات واالحتياجات المتنامية والبلزمة لمقيام باالبحاث والدراسات واالنشطة المختمفة في 
الجامعة، باإلضافة الى ذلك فإن بيئة العمل غير مناسبة إذ أن المكاتب التي يعمل بيا 

ىؤالء الموظفين مكتظة والتجييزات المكتبية قديمة وال يتم العمل عمى تحديثيا، مما يجعل 
 فيما كانت من تراوحت خبرتيم في العمل بيئة العمل غير مريحة بالنسبة لمموظفين،

 سنة أقل ميبًل ليذا االعتقاد وبمغت متوسط اجاباتيم 20-16اإلداري في الجامعة ما بين 
من ىذه الفئة من المبحوثين يعممون كموظفين ومساعدين إداريين ومدراء % 17، و3.2

 %.43دوائر، حيث بمغت نسبة من يحممون منيم شيادة الدبموم المتوسط فما دون 

 من % 39.5إذ أن : عدم توفر الرغبة لدى إدارة الجامعة لمتدريب واكتساب الميارات
سنة حيث كانوا األكثر ميبًل  (20-6)المبحوثين ىم ممن تراوحت سنوات خدمتيم ما بين 

 سنة يعممون في 20-6ممن تتراوح خدمتيم ما بين % 50ليذا االعتقاد، ويشار الى أن 
الوظائف اإلدارية الُعميا في الجامعة وقد كان تقييميم سمبيًا ليذا الجانب، ونظرًا لطبيعة 

عمميم واحتكاكيم باإلدارة الُعميا فإنيم قادرون عمى تحديد المشاكل التي تعاني منيا اإلدارة 
 واكتساب الميارات بواحتياجاتيا وأولوياتيا، إذ أنيم يعتقدون أن اإلدارة بحاجة الى التدري

وبمغ % 49.5 سنوات وىؤالء بمغت نسبتيم 5تبلىم من قمت سنوات خبرتيم عمى . الجديدة
من ىذه الفئة من المبحوثين ىم سكرتيرات % 69.7كما أن  (3.3)متوسط اجاباتيم 

 سنة إذ بمغ متوسط 21ثم من زادت سنوات خبرتيم عمى . وموظفين ومساعدين إداريين
( 1-17 )جـدول رقـم . من المبحوثين% 11 وشكموا 3.5إجاباتيم 

 
:  المؤىل العممي:  المعنار الخامس4-6-1-5

وجد أن جميع المبحوثين يتفقون حول مدى اقتناع ودعم اإلدارة الُعميا لتطبيق إدارة 
الجودة الشاممة في جميع الجوانب ماعدا فيما يتعمق بقيام الجامعة بتوفير األموال البلزمة لمقيام 

                                                 

. 2004 أجريت مقابلة مع موظفني؛ فين خمترب ومساعد باحث خالل شهر نيسان  
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 2.7منيم ليذا الجانب سمبيًا وبمغ متوسط إجاباتيم % 90باألنشطة المختمفة، إذ كان تقييم 
والبكالوريوس والدبموم المتوسط، في  (الماجستير والدكتوراه)وىم من يحممون الشيادات الُعميا 

. منيم إيجابيًا ليذا الجانب وىؤالء ىم ممن يحممون شيادة الثانوية فما دون% 1حين كان تقييم 
 
التخصص  :  المعنار السادس 4-6-1-6

دلت نتائج تحميل التباين األحادي الى عدم وجود فروقات بين المبحوثين إذا أخذنا 
بعين االعتبار نوع التخصص، من حيث تقييميم لجميع الجوانب المتعمقة بمدى اقتناع إدارة 
الجامعة بتوفير المناخ المبلئم لتطبيق إدارة الجودة الشاممة، باستثناء الجانب المتعمق بقيام 
اإلدارة بالعمل عمى إزالة العوائق التي تعترض طريق العمل، وقد كان التقييم ايجابيا ليذا 

وكان المبحوثون من تخصصات العموم والحاسوب . (3.74)الجانب اذ بمغت متوسط اإلجابات 
 16.5وبمغت نسبتيم  (4.2)االكثر ايجابية في تقييميم ليذا الجانب وكانت متوسط اجاباتيم 

، تبلىم المبحوثون من تخصصات العموم السياسية واليندسة اذ بمغت متوسط اجاباتيم %
، (3.5)من المبحوثين، ثم المبحوثون من تخصص العموم االدارية % 1وشكموا . (3.7)

ممن لم % 33.5ويبلحظ ان . (3.05)وتبلىم االقتصاد والقانون وعمم االجتماع واالدارة 
يحددوا نوع تخصصيم كان تقييميم إيجابيًا، حيث كانت نسبة من يحممون منيم شيادة الثانوية 

من مجموع المبحوثين الذين لم يحددوا نوع تخصصيم، كما يجدر اإلشارة % 22.4فما دون 
منيم يحممون شيادة الدبموم فما فوق ويعممون في وظائف إدارية ال تتناسب % 77.6الى ان  

. مع تخصصاتيم
 
: الوعي لمفيوم إدارة الجودة الشاممة:  المحور ال اني4-6-2

إلى عدم وجود فروقات في إجابات المبحوثين من  (18)أشارت النتائج في جدول رقم 
حيث تقييميم لمدى وعي إدارة الجامعة لمفيوم إدارة الجودة الشاممة في جميع الجوانب وذلك 

وبالتالي فإن . وفقًا لمتغيرات الجنس والعمر ومدة الخدمة اإلجمالية والمؤىل العممي والتخصص
إدارة الجامعة عندما تبدأ باتخاذ اإلجراءات البلزمة كوضع األنظمة اإلدارية القادرة عمى تحقيق 

جراء تقييم دوري لتحسن  أىدافيا بكفاءة وفعالية، ووضع أىداف محددة وواضحة لمجامعة، وا 
جراء  سير العمل واعتماد التقييم السنوي لمموظفين كأساس لمنح الحوافز ومعاقبة الموظفين، وا 
تقييم لئلجراءات والعمميات المتبعة إلنجاز العمل، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات، 

فإنو عمييا أن تقوم بتنفيذ تمك اإلجراءات عمى كافة الموظفين دون األخذ بعين االعتبار 
إذ وجد اختبلفًا بين . المعايير المشار إلييا سابقًا، باستثناء معيار واحد وىو المستوى الوظيفي

: المبحوثين من مستويات وظيفية مختمفة في جانبين ىما
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 من المبحوثين بعدم قيام % 29حيث أفاد : عدم وضع إدارة الجامعة أىدافًا واضحة ومحددة
إدارة الجامعة بوضع أىداف محددة وواضحة وىم رؤساء األقسام والموظفين وكانت متوسط 

، فيما كان تقييم السكرتيرات ومشرفي األقسام ومدراء الدوائر أقل سمبية (2.8)إجاباتيم 
( 3.4)والمساعدين اإلداريين وفني المختبرات ومساعدي البحـث إذ بمغـت متوسـط إجاباتيم 

من المبحوثين كان تقييميم إيجابيًا جدًا % 1في حين أن . من المبحوثين% 69.5وشكموا 
 .وىما نائبي المدير (4)ليذا الجانب وكان متوسط إجاباتيم قد بمغ 

 تبين : عدم  قيام إدارة الجامعة بأجراء تقييم لئلجراءات والعمميات المتبعة إلنجاز العمل
النتائج الى أن فنيي المختبرات ونائبي المدير ىم األكثر ميبًل لبلعتقاد بأن الجامعة تقوم 

 عمى التوالي، حيث أن فنيي المختبرات من 3.5 و 3.7بذلك، حيث متوسط إجاباتيم 
الناحية العممية وحسب الييكل التنظيمي لمجامعة يتم تقييم اإلجراءات المتعة إلنجاز 

أعماليم من قبل الجيات االكاديمية في الجامعة وليس اإلدارية وبالتالي فإن إجاباتيم ال 
تعبر عن حقيقة الوضع اإلداري في الجامعة، وتبلىم مدراء الدوائر والمساعدين اإلداريين 

وشكموا  (3.2) وبمغت متوسـط إجاباتيـم ومشرفي األقسام والسكرتيرات ومساعدي البحث
من المبحوثين، في حين كان رؤساء االقسام والموظفين أكثر المبحوثين ميبًل % 65

لبلعتقاد بأن اإلدارة ال تقوم بإجراء تقييم لئلجراءات المتبعة إلنجاز العمل، إذ بمغت متوسط 
وبناًء عمى سبق فإن عمى اإلدارة أن تقوم . من المبحوثين% 29 وشكموا 2.7اجاباتيم 

باتخاذ اإلجراءات البلزمة لتقييم العمميات المتبعة إلنجاز العمل آخذة بعين االعتبار 
الفروقات بين المبحوثين في المستويات الوظيفية المختمفة، وأن تبدأ بتطبيق ذلك في 

 .االقسام والدوائر التي يعمل فييا الموظفون العاديين

 
 
: بناء فرق عمل:   المحور ال الث4-6-3
  
: متغنر الجنس:  المعنار األول4-6-3-1

الى أنو ال يوجد  (19) في جدول رقم ANOVA  دلت نتائج تحميل التباين األحادي 
فروق بين المبحوثين من الموظفين والموظفات في تقييميم لمدى ترسخ فكرة بناء فرق عمل في 

أقسام الجامعة المختمفة، إذ أنيم يتفقون عمى عدم اعتماد الجامعة لفكرة بناء فريق العمل 
من المبحوثين، وعدم العمل عمى توفير مناخ تنظيمي يشجع % 62الجماعي وفقًا لما أفاد بو 

                                                 

 .وما ينطبق عمى فنيي المختبرات ينطبق عمى مساعدي البحث من حيث الجية المسؤولة عن التقييم 



 63 

، وأنو ال يوجد تقدير لمفرق واألفراد في الجامعة %73.5العمل كفريق وذلك وفقا لما أفاد بو 
منيم، اال أنيم يتفقون في أن نجاح الجامعة يعتبر نجاحًا % 61.5بناًء عمى ما اشار إليو 

. منيم ليذا الجانب% 73.5لمجميع وليس لمفرد  بناًء عمى تقييم 
  اال أنو وجد أن ىناك فروقًا بين الموظفين والموظفات في الجانب المتعمق بقيام 

وفي حين كان تقييم الموظفين . الجامعة بالتنسيق بين الدوائر واالقسام المختمفة في الجامعة
،  فان تقييم الموظفات كان ايجابيا نسبة 2.9سمبيا ليذا الجانب اذ بمغت متوسط اجاباتيم 
من الموظفات % 44، ويعزى ذلك الى ان (3.4)لتقييم الموظفين وقد بمغت متوسط اجاباتين 

يقمن باعمال السكرتارية حيث ان طبيعة ومجال عممين ال يستدعي القيام بعمميات التنسيق بين 
منيم يعممون في الوظائف االدارية العميا التي % 82الدوائر في الجامعة، اما الموظفون فان 

( 1-19)جدول رقم .تتطمب التنسيق بين الدوائر واالقسام المختمفة في الجامعة
 
العمر :  المعنار ال اني4-6-3-2

الى عدم وجود فروقات تعزى لمتغير العمر من حيث  (19)  دلت النتائج في جدول رقم
تقييم المبحوثين لمدى ترسخ فكرة بناء فرق عمل في الجامعة في جميع الجوانب المتعمقة بذلك، 

وكما اشرنا سابقا فان التقييم كان سمبيا لجميع الجوانب التي تتضمنيا ىذا المحور باستثناء 
. الجانب المتعمق باعتقاد المبحوثين بان نجاح الجامعة يعتبر نجاحا لمجميع وليس لمفرد

 
 
المستوى الوظنفي :  المعنار ال الث4-6-3-3

: تمثمت الفروقات بين المبحوثين تبعا لمتغير المستوى الوظيفي في جانبين ىما
 
 وقد بمغت : مدى توفير االدارة المناخ التنظيمي الذي يشجع الموظفين عمى العمل كفريق

، مما يعني ان معظم 2.8متوسط اجابات المبحوثين بشكل عام عمى ىذا الجانب 
المبحوثين يعتقدون ان الجامعة ال تقوم بتوفير المناخ التنظيمي الذي يشجع الموظفين فييا 
عمى العمل كفريق، وكان أكثر المبحوثين  ميبل الى ىذا الرأي رؤساء االقسام والمساعدين 

وكانت متوسط % 77االداريين والموظفين ومشرفي االقسام والسكرتيرات وبمغت نسبتيم 
، فيما تبلىم مدراء الدوائر ونائبي المدراء ومساعدي البحث وفنيي 2.7اجاباتيم قد بمغت 

 (1-19)جدول رقم . 3.4ومتوسط اجاباتيم % 22.5المختبرات الذين بمغت نسبتيم 

 وبصورة عامة لم يكن : مدى تقدير ادارة الجامعة ومكافأتيا لمفرق واألفراد العاممة فييا
التقدير ايجابيا ليذا الجانب، وفي الوقت ذاتو لم يكن سمبيا بدرجة كبيرة، فنسبة من ايدوا 
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منيم % 25.5من المبحوثين وىي نسبة ليست كبيرة، في حين ان % 38.5ذلك كانت 
، ولذا فقد بمغت متوسط %35عارضوا ذلك، وكانت نسبة من ابدوا عدم تأكدىم من ذلك 

رؤساء االقسام : ، وقد تمثمت الفروق بين مجموعتين من المبحوثين وىما3.1االجابات 
والموظفين ومشرفي االقسام والسكرتيرات الذين يميمون في آرائيم الى انو ال يوجد تقدير 

، فيما بمغت متوسط 2.9ومكافأة لمفرق واالفراد في الجامعة وقد بمغت متوسط اجاباتيم 
اجابات كل من المدراء االداريين والمساعدين االداريين ومساعدي البحث وفنيي المختبرات 

، وىذا يشير الى ان ىذه الفئة من المبحوثين تميل الى عدم التأكد من قيام ادارة 3.3
، وان عدم التأكد بحد ذاتو مؤشر %42.5الجامعة بتقدير الفرق واالفراد وبمغت نسبتيم 

سمبي يدل عمى عدم توفر المعمومات لدى الموظفين في المستويات الوظيفية المختمفة حول 
ىذا الجانب وغيره من الجوانب التي سبق االشارة الييا والتي من المفترض ان يكونوا عمى 

اطبلع ومعرفة باالجراءات واالنظمة االدارية السائدة في الجامعة نظرا لتقمدىم مناصب 
فقط من المبحوثين ايجابيا ليذا الجانب وىما % 1في حين كان تقييم .  ادارية عميا فييا

.  نائبي المدير
 

بالمقابل، فقد لوحظ اتفاقا في اآلراء بين المبحوثين من مستويات وظيفية مختمفة لبقية 
الجوانب المتعمقة بعدم اعتماد الجامعة لفكرة بناء فريق العمل الجماعي، وعدم قياميا بالعمل 

عمى التنسيق بين الدوائر واالقسام المختمفة، وباعتقادىم ان نجاح الجامعة يعتبر نجاح لمجميع 
.  وليس لمفرد

 
: مدة الخدمة اوجمالنة والمؤىل العممي:  المعناران الرابع والخامس4-6-3-4

لوحظ انو لم يكن ىناك فروقا ذات داللة احصائية بين اجابات المبحوثين عندما أخذنا 
وبذلك فإن عمى إدارة الجامعة . بعين االعتبار متغيري مدة الخدمة االجمالية والمؤىل العممي

أن تعمل عمى ترسيخ فكرة بناء فرق عمل من خبلل توفير المناخ التنظيمي الذي يشجع عمى 
ذلك، والتنسيق بين الدوائر المختمفة فييا، ومنح المكافآت لمفرق واالفراد لتحفيزىم وتشجيعيم 

عمى العمل الجماعي، وان تتخذ تمك السياسات حيال جميع الموظفين بغض النظر عن المدة 
 .التي قضوىا في العمل في الجامعة وبغض النظر عن مؤىميم العممي

 
 
: التخصص:  المعنار السادس4-6-3-5
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الى وجود فروقات بين اجابات  (1-19)اشارت النتائج االحصائية في جدول رقم 
المبحوثين من تخصصات مختمفة من حيث مدى اعتماد الجامعة لفكرة بناء فرق العمل 

الجماعي، وقد كان المبحوثون من تخصصات العموم اإلدارية والقانون واآلداب األكثر ميبًل 
%  37لبلعتقاد الى أن الجامعة ال تعتمد فكرة بناء فريق لمعمل الجماعي وقد بمغت نسبتيم  

، ولوحظ أنو لم يكن ىناك من وافق بصورة قاطعة عمى ذلك، إذ أن 2.7ومتوسط اجاباتيم 
 وىم من تخصصات العموم السياسية واالقتصاد 3.3منيم بمغت متوسط اجاباتيم % 63

واليندسة والعموم والحاسوب وعمم االجتماع وممن يحممون الثانوية العامة، مما يشير مرة أخرى 
الى وجود نسبة كبيرة من الموظفين الذين اما  ليس لدييم معرفة بنظام وطريقة العمل السائدة 

في الجامعة، واما أنو ليس لدييم القدرة عمى تقييم أداء اإلدارة ، أو أنو ليس لدييم الجرأة 
بإعطاء اإلجابة الدقيقة عمى ذلك، وفي كل االحوال ىنالك مشكمة، في األولى إن عدم العمم بما 
ىو سائد في الجامعة من أنظمة ومدى العمل عمى تطبيقيا وعدم العمم بطريقة العمل السائدة، 
ما إلى أن اإلدارة  فيذا مؤشر إما عمى عدم المباالة لدى ىؤالء الموظفين لمعرفة تمك االمور، وا 

ال تقوم باطبلع الموظفين عمى الكثير من األمور التي يجب أن يكونوا عمى اطبلع مستمر 
عمييا، وفي كبل الحالتين فإنو لن يكون لدييم القدرة عمى تقييم أداء اإلدارة  في تمك الجوانب، 

ومن جية أخرى فإن معرفة الموظفين بحقيقة األمور وعدم توفر الجرأة لدييم لمتعبير عن 
آرائيم، ىو مؤشر سمبي يدل عمى عدم وجود ىامش من الحرية ومساحة من الحوار تسمح 
ليؤالء الموظفين لمتعبير عن آرائيم حول العديد من القضايا المتعمقة بالنواحي اإلدارية في 

في حين اتفقوا في الرأي . الجامعة، وبالتالي عدم قدرتيم عمى تغيير الوضع القائم بوضع أفضل
حول تقييميم لمجوانب األخرى المتعمقة بمدى قيام إدارة الجامعة بتشجيع العمل الجماعي في 

 . اقساميا المختمفة

 
 

 : التركنز عمى الطالب:  المحور الرابع4-6-4

يعتبر الطالب ىو أحد أىم مدخبلت العممية التعميمية وأحد أىم مخرجاتيا في الوقت 
ذاتو، ولذلك فإن االىتمام بو وتوفير متطمباتو يجب أن تكون عمى أولويات إدارة كل جامعة من 

اال أن تقييم المبحوثين من موظفي جامعة القدس لممؤشرات التي تدل . الجامعات الفمسطينية 
عمى مدى اىتمام إدارة الجامعة بالطالب ووضعو في سمم أولوياتيا لم يكن إيجابيًا بمجممو، إذ 

منيم ما بين غير الموافق وغير الموافق عمى االطبلق وغير % 52تركزت إجابات أكثر من 
باستخدام - وعند قياس الفروق بين آرائيم . المتأكد عمى معظم الفقرات المتعمقة بيذا المحور

في الجوانب المتعمقة بمدى التركيز  (20) في جدول رقم – ANOVAتحميل التباين االحادي 
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عمى الطالب واالىتمام بو فقد تبين أن ىناك توجيا لخدمة الطالب عمى جميع المستويات 
اإلدارية، اال أنو وجد بالمقابل عدم حرص الجامعة عمى منح الصبلحيات الكاممة لمموظفين 

لتمبية احتياجات الطمبة، وعدم قياميا عمى تصميم العمل بشكل يحقق لمطالب رغباتو 
واحتياجاتو، وعدم وجود نظام يسيل وصول آراء الطبلب الى المسؤولين في اإلدارات الُعميا، 
وأن الجامعة ال تخطط إلجراء مقاببلت وتوزيع استبانات الستطبلع آراء الطمبة، وعدم توفر 

المعرفة التامة لدى اإلدارة بالخدمات التي تقدميا لمطمبة، فقد لوحظ عدم وجود فروق ذات داللة 
احصائية بينيم وفقًا لمتغيرات الجنس والعمر ومدة الخدمة االجمالية والمؤىل العممي 

والنتيجة المتعمقة بعدم توفر المعرفة التامة لدى اإلدارة بالخدمات التي يجب أن . والتخصص
تقوم بتوفيرىا لمطمبة منطقية وتتفق مع النتيجة التي تم التوصل إلييا في المحور الثاني حول 
عدم قيام الجامعة بتقييم اإلجراءات المتبعة النجاز العمل، حيث أنو ال يمكن لئلدارة أن تكون 

عمى عمم بالخدمات الواجب تقديميا لمطمبة دون أن تقوم بعممية تقييم دورية ومستمرة لئلجراءات 
. والعمميات المتعة إلنجاز العمل

ويجدر اإلشارة إلى وجود تناقض في إجابات المبحوثين في ىذا السياق، وفي حين يرى 
معظميم أن ىناك توجيا لدى اإلدارة لخدمة الطالب فإن تقييم معظميم لمجوانب األخرى 

وعندما اخذنا بعين االعتبار المستوى الوظيفي لممبحوثين عند قياس .  السالفة الذكر كان سمبياً 
الفروق فتبين أنو ال يوجد فروق اال في جانب واحد يتعمق بمدى توفر المعرفة التامة لدى 

من % 20.5اإلدارة الُعميا بالخدمات التي تقدميا لمطمبة، وكان الموظفون الذين شكموا 
منيم لم يكونوا % 40المبحوثين األكثر ميبًل إلى إعطاء تقييم سمبي ليذا الجانب، في حين أن 

متأكدين من ذلك وىم؛ رؤساء االقسام والمساعدين اإلداريين ومشرفي االقسام والسكرتيرات 
منيم كان تقييميم إيجابيا أكثر من % 17و. 3.3ومساعدي البحث، وبمغت متوسط اجاباتيم 

غيرىم من الموظفين في المستويات الوظيفية التي سبق اإلشارة الييم، إذ بمغت متوسط 
فقط تقييما ايجابيا  % 1بينما ابدى .  وىم؛ المدراء اإلداريين وفنيي المختبرات3.8اجاباتيم 

.  ليذا الجانب وىما نائبي المدير
 
 
: تدرنب وتنمنة الموظفنن:  المحور الخامس4-6-5

الى عدم وجود فروقات ذات داللة  (21)دلت نتائج تحميل التباين االحادي جدول رقم 
احصائية بين المبحوثين وفقا لمتغيرات الجنس والعمر ومدة الخدمة االجمالية والمؤىل العممي 
و التخصص حول مدى اىتمام إدارة الجامعة بتدريب الموظفين وتنمية قدراتيم وذلك سواًء كان 
ذلك في الجوانب السمبية أو االيجابية في التقييم، حيث اشار معظميم الى أن الجامعة ال تعمل 
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عمى تطوير ميارات الموظفين،بينما تشجعيم عمى اكمال تحصيميم العممي، وىذا يتفق مع ما 
اشارت اليو البيانات األولية المأخوذة من عينة المبحوثين والتي تبين منيا أن معظم المبحوثين 

، في حين %53.5 سنة وقد شكموا 30-25ىم من فئة الشباب الذين تتراوح اعمارىم ما بين 
 5منيم لديو % 49 سنة،  وأن أكثر من 40-31منيم تراوحت اعمارىم ما بين % 24أن 

 سنوات، وىؤالء بحاجة 10-6تراوحت سنوات خدمتيم ما بين % 23.5سنوات خبرة أو أقل، و
، والتي اشارت الى 2004لمتدريب لتنمية قدراتيم، وذلك وفقًا لنتائج الدراسة التي اعدتيا ماس 

أن الميارات التي يمتمكيا خريجو الجامعات والمعاىد المحمية تتراوح ما بين المتوسطة 
والضعيفة وذلك بناًء عمى تقييم المشغمين ليم في مؤسسات القطاعين العام والخاص 

والمنظمات غير الحكومية واعضاء الييئة التدريسية في المعاىد والجامعات الفمسطينية، الذين 
اكدوا عمى ضرورة تنمية تمك الميارات من خبلل االنخراط في الدورات التدريبية لرفع مستوى 

. كفاءتيم وانتاجيتيم وكي يساعدىم ذلك عمى االندماج في سوق العمل
ومن جية أخرى، فإن المبحوثين يتفقون بان الجامعة ال تخطط لمقيام بتدريب موظفييا 

وقد تبين أنو يوجد فروق ذات داللة احصائية بين المبحوثين من مستويات . لمعمل كفريق،
وظيفية مختمفة في تمك الجوانب، ففيما يتعمق بتخطيط الجامعة لتدريب الموظفين، فقد أفاد 

منيم الى أن الجامعة ال تخطط لذلك وكان من أدلى بذلك كل من المساعدين % 47.5
منيم % 51بينما مال . 2.9اإلداريين والموظفين ومشرفي االقسام الذين بمغت متوسط اجاباتيم 

الى االعتقاد بقيام الجامعة بذلك وىم مدراء الدوائر ورؤساء االقسام والسكرتيرات ومساعدي 
في حين أعطى نائبي المدير تقييمًا . 3.5البحث وفنيي المختبرات وبمغت متوسط إجاباتيم 

( 1-21)جدول رقم . 4إيجابيًا بصورة أكبر ليذا الجانب  حيث كانت متوسط اجابتيم 
وفيما يتعمق بالمؤشر المتعمق بمدى قيام الجامعة بتطوير ميارات الموظفين فمم تكن 
آراء المبحوثين من مستويات وظيفية مختمفة ايجابية بدرجة كبيرة ولم تكن سمبية بدرجة كبيرة 

وكان أكثرىم ميبًل لمرأي السمبي الموظفون الذين شكموا . 3.2ايضًا، وقد بمغت متوسط إجاباتيم 
، تبلىم مدراء الدوائر ورؤساء األقسام 2.8من المبحوثين وكانت متوسط إجاباتيم % 20.5

، في حين كان أكثرىم 3.3ومساعدي البحث ومشرفي األقسام والذين بمغت متوسط إجاباتيم 
ميبًل لمرأي االيجابي فنيي المختبرات ومساعدي البحث والسكرتيرات الذين بمغت متوسط 

.  3.8إجاباتيم 
كما كان ىنالك فروقًا في اإلجابات بين المبحوثين في الجانب المتعمق بمدى تشجيع 

منيم عمى ذلك وىم مدراء  % 73الجامعة لموظفييا إلكمال تحصيميم العممي، ففي حين أكد 
، تبلىم رؤساء االقسام (4.2وبمغت متوسط اجاباتيم )الدوائر ونائبي المدير وفنيي المختبرات 

بينما كان . 3.8والمساعدين اإلداريين والسكرتيرات ومساعدي البحث وبمغت متوسط إجاباتيم 



 68 

كل من الموظفين ومشرفي األقسام غير متأكدين من ذلك، إذ بمغت متوسط إجاباتيم 
( 1-21 )جدول.3.1

 
: تقدنر واحترام الموظفنن:  المحور السادس4-6-6

ييدف ىذا المحور الى التعرف عمى مدى اىتمام إدارة جامعة القدس بالموظفين ومدى 
تقديرىا واحتراميا ليم سواًء في الجوانب المتعمقة بالعبلقة المباشرة بين اإلدارة والموظفين 
كقياميا بتعزيز الثقة فيما بينيا وبينيم، وجعل محيط العمل خاليًا من الخوف والمحاسبة، 

والعمل عمى مكافأة الموظفين االكفاء، أو من خبلل العبلقة بين الموظفين أنفسيم من خبلل 
إزالة وتقميل الفوارق فيما بينيم، وأن تطبق نظامًا عاداًل لمترقية والتوظيف بحيث يشعر 

الموظفون بالعدل وعدم وجود تمييز فيما بينيم عمى اسس غير موضوعية وغير مينية، أو من 
.      خبلل الطريقة واألوقات التي يتم فييا دفع الرواتب

وبناًء عمى النتائج التي أشرنا إلييا في الجزء السابق فإن تقييم جميع ىذه الجوانب كان 
من المبحوثين تراوحت آراؤىم ما بين المعارضين والمعارضين % 72سمبيًا، إذ أنو في المتوسط 

ومن نتائج تحميل التباين تبين أنو ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية . بشدة وغير المتأكدين
بين المبحوثين تعزى لمتغيرات الجنس ومدة الخدمة االجمالية والمؤىل العممي، بينما وجد أن 

ىنالك فروقات في بعض الجوانب يمكن أن تعزى لمتغير العمر والمستوى الوظيفي والتخصص 
. والتي سيتم توضيحيا عمى النحو التالي

 
 
: متغنر العمر:  المعنار ال اني4-6-6-1
 

تبعًا ليذا المتغير وجد أن ىنالك فروقًا في إجابات المبحوثين في جانبين من الجوانب 
:  المتعمقة بتقدير واحترام الموظفين من قبل اإلدارة وىما

 
 وكما ذكرنا سابقًا فإن تقييم : قيام إدارة الجامعة بدفع الرواتب لمموظفين في الوقت المحدد

، وكان 2.2ىذا الجانب جاء سمبيًا لمغاية إذ أن الوسط الحسابي لئلجابات عميو بمغت 
أكثرىم ميبًل لبلعتقاد بأن الجامعة ال تقوم بدفع الرواتب في الوقت المحددة ىم من تراوحت 

من المبحوثين وبمغت % 53 سنة وىؤالء شكموا ما يزيد عمى 30-25أعمارىم ما بين 
 سنة 25من المبحوثين الذين تقل أعمارىم عن  % 74.5، حيث أن 1.9متوسط إجاباتيم 

 سنة 30-26من الذين تتراوح أعمارىم ما بين % 66يعممون كموظفين وسكرتيرات، و
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أما المبحوثون الذين تراوحت أعمارىم ما . يعممون كمساعدين إداريين وموظفين وسكرتيرات
 2.4 سنة فقد بمغت متوسط إجاباتيم 41 سنة ومن زادت أعمارىم عمى 40-31بين 

 (1-22 )جدول رقم .من المبحوثين% 46.5وشكموا ما نسبتو 

 

 وقد أبدى المبحوثون عدم رضاىم عن الطريقة التي :  الطريقة التي يتم فييا دفع الرواتب
وكان المبحوثون ممن . 2.5يتم فييا دفع رواتبيم، وبمغت متوسط اإلجابات عمى ىذه الفقرة 

 سنة األكثر اتجاىا 41 سنة ومن زادت أعمارىم عمى 35-25تراوحت أعمارىم ما بين 
% 91.5، وشكموا ما نسبتو 2.5نحو التقييم السمبي ليذا الجانب إذ بمغت متوسط إجاباتيم 

-36من المبحوثين، بينما كان تقييم النسبة المتبقية منيم وىم مم تراوحت أعمارىم ما بين 
% 76  حيث ان 3.2 سنة أقل سمبية من غيرىم من الموظفين وبمغت متوسط إجاباتيم 40

. من ىذه الفئة من المبحوثين ىم ممن يعممون كموظفين ومساعدين إداريين ومدراء دوائر
 (1-22 )جدول رقم

 
 
 
 
: المستوى الوظنفي:  المعنار ال الث4-6-6-2
 

الى وجود فروقات ذات داللة  (2-22)تشير النتائج االحصائية في جدول رقم 
إحصائية في ثبلثة جوانب تتعمق بتقييم المبحوثين لمدى تقدير إدارة الجامعة واحتراميا 

: لمموظفين وىي
 مما 2.9وبمغت متوسط اإلجابات عمى ىذه الفقرة : قيام إدارة الجامعة بمكافأة الموظفين 

يعني أن أغمبية المبحوثين يعتقدون بأن الجامعة ال تقوم بمكافأة الموظفين االكفاء، وكان 
نائبي المدير ورؤساء االقسام والموظفين ومشرفي االقسام والسكرتيرات األكثر ميبًل ليذا 

من المبحوثين، تبلىم % 57 وشكموا ما نسبتو2.5االعتقاد إذ بمغت متوسط إجاباتيم 
المبحوثون الذين يعممون كمدراء إداريين والمساعدين اإلداريين ومساعدو البحث وفنيي 

 .3.2من المبحوثين وبمغت متوسط إجاباتيم% 42.5المختبرات الذين شكوا ما نسبتو

 

 وكما ذكر سابقًا فقد كان : قيام إدارة الجامعة بدفع الرواتب لمموظفين في الوقت المحدد
التقييم ليذا الجانب سمبيًا من قبل جميع الموظفين في مختمف األقسام اإلدارية في 
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الجامعة، لكن كان الموظفون والسكرتيرات األكثر ميبًل لمتقييم السمبي ليذا الجانب حيث 
، تبلىم المدراء االداريين ورؤساء %41.5 وشكموا ما نسبتو 1.8بمغت متوسط إجاباتيم 

األقسام والمساعدين اإلداريين ومشرفي األقسام ومساعدو البحث وفنيي المختبرات الذين 
من المبحوثين، بينما كان تقييم نائبي المدير  % 57 وشكموا 2.4بمغت متوسط إجاباتيم 

 .3.5ليذا الجانب إيجابيًا اذ بمغت متوسط إجاباتيم 

 
 يبلحظ أن النتيجة المتعمقة بيذا الجانب كانت شبيية : الطريقة التي يتم فييا دفع الرواتب

بتمك المتعمقة بعدم قيام الجامعة بدفع الرواتب لمموظفين في الوقت المحدد، فاالنطباع كان 
سمبيًا بصورة عامة، وكان كل من رؤساء االقسام والمساعدين اإلداريين والموظفين ومشرفي 

االقسام والسكرتيرات األكثر ميبًل لبلعتقاد بأن الطريقة التي يتم فييا دفع الرواتب غير 
من المبحوثين،  في حين جاء % 77 وقد شكموا 2.3مقبولة حيث بمغت متوسط إجاباتيم 

تقييم كل من المدراء اإلداريين ونائبي المدير ومساعدي البحث وفنيي المختبرات أكثر 
من % 22.5 وشكموا 3.2ايجابيًة من غيرىم من المبحوثين حيث بمغت متوسط إجاباتيم 

 .المبحوثين

 
 
 
: التخصص:  المعنار السادس5-6-6-3
 

:    ان ىناك فروقا بين المبحوثين في جانبين وىما (3-22 ) يبين جدول رقم
 وكان المبحوثين من : قيام إدارة الجامعة بدفع الرواتب لمموظفين في الوقت المحدد

تخصصات االقتصاد والحاسوب وعمم االجتماع األكثر ميبًل لتقييم ىذا الجانب بشكل سمبي 
من المبحوثين، تبلىم المبحوثين من % 9 وشكموا 1.3إذ بمغت متوسط إجاباتيم 

تخصصات العموم اإلدارية والعموم السياسية واليندسة والقانون والعموم واآلداب وممن لم 
 . 2.3يحددوا نوع تخصصيم وقد بمغت متوسط إجاباتيم 

 

 وكانت ىذه النتيجة شبيية بالنتيجة السابقة فالمبحوثون : الطريقة التي يتم فييا دفع الرواتب
من تخصصات االقتصاد وعمم االجتماع ىم أكثر الموظفين استياًء من الطريقة التي يتم 

، تبلىم المبحوثين من تخصصات 1.3فييا دفع الرواتب، حيث بمغت متوسط إجاباتيم 
العموم اإلدارية والعموم السياسية والعموم واآلداب والذين لم يحددوا نوع التخصص، حيث 



 71 

، ثم الموظفين من تخصصات اليندسة والقانون بمتوسط قدره 2.4بمغت متوسط إجاباتيم 
3.4 .

 
وعند مقارنة نتائج إجابات المبحوثين عمى الجوانب التي تضمنيا ىذا المحور مع 

الجوانب التي تضمنتيا المحاور األخرى فقد لوحظ أن المبحوثين أعطوا تقييمًا سمبيًا بصورة 
أكبر لمجوانب التي اشتمل عمييا ىذا المحور، وأن ذلك يدل عمى مدى تجاىل الجامعة 

لمموظفين وعدم تقديرىا ومنحيا الحوافز المادية والمعنوية ليم، األمر الذي سينعكس سمبًا عمى 
.  أدائيم وانتاجيتيم

 
مشاركة الموظفنن :  المحور السابع4-6-7
 

إلى أن إدارة الجامعة ال تقوم بإيصال  (23)دلت النتائج  الواردة في جدول رقم 
المعمومات البلزمة لمموظفين في جميع المستويات وباستمرار وانيا ال تعتمد سياسة تفويض 
السمطات والصبلحيات ليم، كما أنيا ال تأخذ بآرائيم وال تعمل عمى االستفادة منيا، حيث أن 

من المبحوثين تراوحت إجاباتيم عمى ىذه الجوانب ما بين غير الموافقين وغير  % 71.5
وعند قياس الفروقات فيما بينيم تبعًا لممتغيرات الستة . الموافقين عمى االطبلق وغير المتأكدين

فقد وجد أنو ال يوجد فروقات بين إجابات المبحوثين يمكن أن تعزى لمتغيرات الجنس والعمر 
في حين وجد أن ىناك فروقات التي يمكن . ومدة الخدمة االجمالية والمؤىل العممي والتخصص

( 1-23 )أن تعزى لمتغير المستوى الوظيفي وكانت الفروقات كما ىي واردة في جدول رقم 
:  في جانبين ىما

 وكانت متوسط : اعتماد إدارة الجامعة لسياسة تفويض السمطات والصبلحيات لمموظفين
 مما يشير الى التقييم السمبي ليذا الجانب من 2.9اإلجابات عمى ىذا الجانب قد بمغت 

قبل اغمبية المبحوثين، وقد كان تقييم كل من رؤساء االقسام والمساعدين اإلداريين 
، 2.7والموظفين ومشرفي االقسام والسكرتيرات األكثر سمبيًة حيث بمغت متوسط إجاباتيم 

وىذه نتيجة تتفق مع الوضع السائد في الجامعة حيث أن المبحوثون في المناصب اإلدارية 
الُعميا كمشرفي األقسام والمساعدين اإلداريين ورؤساء األقسام ال يتمتعون بصبلحيات 

أما مدراء الدوائر ومساعدو البحث وفنيي المختبرات .  إلنجاز األعمال الموكمة إلييم
 .3.3ونائبي المدير فقد بمغت متوسط إجاباتيم 
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 وكان التقييم سمبيًا أيضًا ليذا : مدى أخذ إدارة الجامعة بآراء الموظفين واالستفادة منيا
الجانب، وخصوصًا من قبل كل من المدراء اإلداريين ورؤساء األقسام والمساعدين 

 وشكموا 2.5اإلداريين والموظفين والسكرتيرات ونائبي المدير الذين بمغت متوسط إجاباتيم 
 من المبحوثين، فيما بمغت متوسط إجابات كل من مشرفي األقسام 84.5ما نسبتو 

.  3.2ومساعدي البحث وفنيي المختبرات 
 
المعوقات التي تواجو تطبنق ادارة الجودة الشاممة  :  المحور ال امن4-6-8
 

ييدف ىذا المحور الى التعرف عمى المعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة 
الشاممة في جامعة القدس من حيث مدى توفر العديد من األمور والشروط الواجب توفرىا 

لتطبيقيا، ولم تكن النتائج التي تم التوصل الييا واستعراضيا في الجزء السابق مرضية، حيث 
تبين منيا أن الجامعة ال يوجد ليا أىدافًا محددة تركز عمى التحسين المستمر في العمل، كما 
أنو ال يتوفر لدييا قاعدة بيانات تضمن توفير معمومات كافية عن الجامعة والخدمات التي 

 فييا، كما أن الجامعة ال تقوم بتقديم قاعدة بيانات واضحة ةتقدميا وعن األنشطة األكاديمي
ودقيقة عن النشاطات اإلدارية والمؤتمرات والندوات التي تعقد فييا، كما ال يوجد إجراءات 

 نظام اتصال فعال بين كافة دواضحة تبين كيفية إنجاز العمل باقل وقت وكمفة، و ال يوج
من المبحوثين تراوحت آراؤىم عمى تمك الجوانب ما % 66.1المستويات اإلدارية فييا، إذ أن  

وىذا عمى الرغم من وجود مركز . بين غير الموافقين وغير الموافقين بشدة وغير المتأكدين
متخصص في الجامعة ىو مركز سعيد خوري لممعمومات والذي ييدف الى توفير قاعدة بيانات  

 
الختبار الفروقات  (23)ومن جية أخرى فقد دلت نتائج تحميل التباين األحادي في جدول رقم 

بين إجابات المبحوثين، أنو ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية يمكن أن تعزى لمتغيرات 
مما . الجنس والعمر والمستوى الوظيفي والمؤىل العممي ومدة الخدمة االجمالية والتخصص

يعني أن جميع الموظفين متفقين حول عدم وجود أرضية مبلئمة في جامعة القدس لتطبيق 
 . إدارة الجودة الشاممة
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الفصل الخامس 
 آلنات تنفنذ إدارة الجودة الشاممة في جامعة القدس 

 
 تبين مدى ضعف األداء ي  بناًء عمى النتائج اإلحصائية التي تم التوصل إلييا والت

اإلداري في جامعة القدس، يتبين أن المناخ اإلداري في جامعة القدس ليس مييئا لتطبيق إدارة 
. الجودة الشاممة بل أنو يواجو العديد من المعوقات

 
ولكن ما ىي .   أن إدارة الجودة الشاممة يمكن أن تشكل حبًل لتدني األداء اإلداري

 المناخ لذلك وما ىي أوكيف يمكن أن يتيي. المعوقات التي تعترض تطبيق إدارة الجودة الشاممة
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األولويات المطروحة بالنسبة لمجامعة وما ىي اآلليات المناسبة لتنفيذ إدارة الجودة الشاممة في 
. مجال الشؤون اإلدارية

 
 معوقات تطبنق إدارة الجودة الشاممة في الشؤون اودارنة والمالنة في جامعة القدس 5-1

 تواجو عممية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في جامعة القدس العديد من المعوقات، وفيما 
 :يمي أبرز ىذه المعوقات

عدم االستخدام األمثل لمموارد والمتعمقة بتوفير قاعدة بيانات متكاممة يتم استخداميا بصفة  -1
دورية، وبالشكل الذي يضمن سبلمة ما يتخذ من قرارات مع مراعاة أن تكون تمك البيانات 

نقل وتداول المعمومة وتوصيميا لصانعي القرار ممكنة العتبارات السرعة، والدقة، وسيولة 
 . المناسبفي الوقت 

 أن إذ.   الجامعة المؤىمة في مجال إدارة الجودة الشاممة فيالتدريبية توفر الكوادر عدم -2
 .  الجودة الشاممة قبل وأثناء تطبيقياإدارةالتدريب يشكل ركيزة أساسية في نموذج 

 إدارة عكس ما تعتمد عميو وذلك.  الجامعة التي تتبعياالقرارات صنع  سياسة فيالمركزية -3
 حيث يتم ادماج الجودة الشاممة من ال مركزية في صياغة السياسات واتخاذ القرارات

ومشاركة جميع العاممين في صياغة االىداف وفي اتخاذ القرارات، أن اشتراك الرئيس 
والمرؤوس في تحديد األىداف الذي يتفق عمى ضرورة تحقيقيا يؤدي إلى زيادة الثقة بين 

. العاممين واإلدارة ويدفع العاممين إلى أداء الميام المطموبة بروح معنوية عالية
 التغذية تقتنع بأىمية الحصول عمى  ال ال تتقبل أو السائدة في إدارة الجامعةثقافةال إن -4

 كما أن عمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطمبة ال تقم بتوزيع الراجعة من الطمبة
 عمى الطمبة، ولم تكن تخطط لذلك، وقد دلت نتائج الدراسة الى ةاستبانو فصمية أو سنوي

أن إدارة الجامعة ال تخطط إلجراء مقاببلت وتوزيع استبيانات الستطبلع آراء الطمبة 
% 59لمعرفة مستوى رضاىم عن الخدمات التي تقدميا الجامعة، وذلك وفقًا لما أفاد بو 

إذ أن التغذية الراجعة ىي وسيمة يمكن من خبلليا تقييم أداء الجامعة . من المبحوثين
.  باستمرار ومعرفة الثغرات ومواضع الخمل، وذلك لمعمل عمى تبلفييا

تبين أن نظام المكافآت والحوافز المعمول بو حاليًا في الجامعة غير قائم عمى أسس  -5
موضوعية وعادلة األمر الذي شكل عائقا لتحفيز الموظفين اإلداريين نحو تحسين مستوى 

من المبحوثين حيث انيم % 67.5أدائيم في العمل بصورة مستمرة وذلك وفقًا لما أدلى بو 
عبروا عن عدم رضاىم عن نظام المكافآت السائد في الجامعة، ىذا باإلضافة إلى ان 

  .منيم أفادوا إلى أنو ال يوجد تقدير ومكافأة لمفرق واألفراد في الجامعة% 61.5
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إن عدم اتباع إدارة الجامعة لنظام تقييم موضوعي وعادل لمموظفين اإلداريين كان من أىم  -6
العوائق أمام توفير المناخ المناسب لتطبيق إدارة الجودة الشاممة في الجامعة، كما تبين أن 

. الجامعة ال تعتمد نظام التقييم السنوي لمعاقبة الموظفين أو تحفيزىم
عدم وضوح الييكل التنظيمي واإلداري لمجامعة مما أدى إلى تداخل الصبلحيات بين  -7

الوحدات اإلدارية وعدم التنسيق والتعاون فيما بينيم، حيث أن الجامعة ال تعمل عمى 
التنسيق بين الدوائر واالقسام المختمفة فييا، كما وجد من نتائج المقاببلت أن ىنالك تداخبًل 
في الصبلحيات بين الشؤون االدارية وشؤون الموظفين فيما يتعمق باإلجازات والتوظيف، 
والتداخل في الصبلحيات بين شؤون الموظفين ودائرة المالية فيما يخص تحضير الرواتب 
والعبلوات، والتداخل كذلك في الصبلحيات بين الدائرة المالية وشؤون الطمبة فيما يتعمق 

 .بالمنح واالعفاءات
عدم اعتماد المعايير الموضوعية في التعين والترقية، إذ يتم ذلك وفقا العتبارات شخصية  -8

 .وفئوية
عدم استقبللية الجامعة عن أجيزة الدولة وضعيا أمام التزامات معينة مثل التدخل في  -9

سياسة القبول والتسجيل، والتدخل في نظام التوظيف، والتدخل في نظام المنح واالعفاءات 
 .المعمول بيما في الجامعة

اإلمكانات المادية وسوء توزيع الموارد المتاحة، ويستدل من ذلك من خبلل ما  ضعف -10
 :يمي

 
 .قيام الجامعة بإبرام عقود خاصة غير مرتبطة بانتاجية عالية* 

 
  التزايد المستمر في قبول الطمبة دون تزامن ذلك مع زيادة في عدد القاعات والمختبرات

 .أو تطوير المكتبات
  زيادة نسبة توظيف العاممين اإلداريين عمى حساب األكاديميين حيث بمغت نسبة

 .من مجموع العاممين% 60العاممين اإلداريين في الجامعة حوالي 
مقاومة التغير من اإلدارة ألن برامج تحسين الجودة تستدعي تغيرًا تامًا في ثقافة  -11

وطرق العمل في المؤسسة، كذلك تخوف بعض العاممين في المؤسسة من تحمل 
المسؤولية وااللتزام بمعايير حديثة بالنسبة ليم أو تخوف بعضيم من فقدان الوظيفة، كما 
أنو ال يتوفر لدى اإلدارة الحماس في العمل، كما أنو ال يتوفر لدييا الرغبة في التدرب 

 .واكتساب ميارات جديدة
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عدم وجود نظام اتصال فعال بين كافة المستويات اإلدارية في الجامعة نتيجة لعدم  -12
وضوح اآلليات التي تبين كيفية عمل الييكل التنظيمي والذي يبين خطوط السمطة 

. والمسؤولية وبين قنوات االتصال بين المستويات اإلدارية المختمفة
عدم وجود إجراءات واضحة تبين كيفية سير العمل بأقل وقت وتكمفة، كما أن اإلدارة  -13

ال تعمل عمى إجراء تقييم لئلجراءات البلزمة إلنجاز العمل، ومن األمثمة عمى ذلك أن 
عمميتي القبول والتسجيل تستغرق وقتًا طويبًل، ىذا وعمى الرغم من كونو عمبل روتينيا من 
جية ومن جية أخرى فأنو يوجد في تمك االقسام العدد الكافي والبلزم من الموظفين الذين 
يمكن أن يقوموا بيذه العمميات واإلجراءات بأسرع وقت وأقل كمفة إذا ما تم تحديد وتقسيم 

 . الميام والصبلحيات بصورة دقيقة وواضحة
البيئة التنظيمية المزدوجة في الجامعة، بمعنى عدم الفصل بين الوظائف األكاديمية  -14

واإلدارية من حيث سمم الرواتب والترقية والمكافآت والحوافز واالجازات، فمثبًل مساعدو 
البحث وفنيي المختبرات يصنفون ضمن الموظفين اإلداريين، عمى الرغم من أن الوظائف 
التي يقومون بيا أكاديمية وليست إدارية، اال أنيم يخضعون لجميع األنظمة التي يخضع 

. ليا الموظفون اإلداريون فيما يتعمق بسمم الرواتب والترقية والحوافز
 
 

:  آلنات تينئة الشؤون اودارنة في الجامعة لتنفنذ إدارة الجودة الشاممة5-2
 

 أن منيجية إدارة الجودة الشاممة في الجامعة تحتاج إلى قيادة إدارية متحمسة وذات 
فاإلدارة المطموبة . رؤية قادرة عمى تحقيق التفاعل بينيا وبين المرؤوسين والعمل كفريق واحد

يجب أ ن تكون قادرة عمى تكوين فرق عمل متعاونة لدييا والًء وانتماًء لممؤسسة تقدم المصمحة 
العامة عمى الخاصة، وتشجيعيا عمى تطبيق إدارة الجودة الشاممة، وال بد أن يتم ذلك بصورة 

: تدريجية من خبلل اتباع الخطوات التالية
 
 : التميند والتينئة 5-2-1

 وىي مرحمة تييئة العاممين بالجامعة لتقبل مفيوم الجودة الشاممة وااللتزام بيذا المفيوم 
وما يتطمبو من إجراءات ومتطمبات في العمل، حتى تضمن إدارة الجامعة تعاونيم والتزاميم 

: وتقمل من مقاومتيم لمتغير، وتتضمن ىذه العممية الممارسات اآلتية
تشجيع العاممين في كافة المستويات التنظيمية في الجامعة وخصوصا العاممين في  -1

 10-5المستويات االدارية العميا  والموظفين االداريين الذين تتراوح سنوات خدمتيم ما بين 
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سنوات ،  عمى المشاركة في الدورات التدريبية من اجل تنمية الكفايات المعرفية والميارات 
. الفنية البلزمة لدييم لتحسين الخدمات وتطبيق األنظمة لموصول إلى األىداف المنشودة

 .تحديد وتحميل  احتياجات الطبلب والخدمات التي يجب تقديميا
:  توضيح التنظيم اإلداري لمجامعة من خبلل اتخاذىا اإلجراءات والخطوات التالية -2

  تحديد أىداف الجامعة بشكل واضح بحيث تكون ىذه األىداف موجية الحتياجات
 .ورغبات المستفيدين من األجل الطويل

  تصميم الييكل التنظيمي بشكل يحقق التفاعل اإلجماعي بين األفراد وال يضعيم
 .بصناديق مغمقة

  تصميم الوظائف بشكل يوفق بين متطمبات العمل الداخمي والظروف الداخمية
 .والخارجية

تجميع الوظائف المتشابية تحت سقف إداري واحد، من أجل تحديد الميارات البشرية لكل  -1
مجموعة وظائف من حيث المؤىبلت العممية والميارات الشخصية مثل عمادة القبول 

 .والتسجيل وعمادة شؤون الطمبة والشئون األكاديمية والمالية
االستفادة من الخبرات العممية والعممية والفنية من خبلل تحديد الوظائف المتخصصة في  -2

 .التنظيم مع بيان متطمباتيا وشروطيا وواجباتيا ومزاياىا المادية والمعنوية
جراءاتو في كل مجال بدقة -3  .تحديد خطوات العمل وا 
:  اإلجراءات التنفنذنة5-2-2

 في ىذه المرحمة يتم اختيار األفراد الذين سيعيد إلييم بعممية التنفيذ ويتم تدريبيم عمى 
: أحدث وسائل التدريب المتعمقة بإدارة الجودة الشاممة، وتتطمب ىذه المرحمة القيام بما يمي

أن العمل ضمن الفريق يقوي روح التعاون بين الموظفين ويساعد عمى : تشكيل فرق عمل -1
تبادل الخبرات فيما بينيم من خبلل اشراكيم في الرأي في إيجاد الحمول المناسبة 

أن المشاركة من خبلل فرق العمل يمكنيا من إجراء التغيرات . لممشكبلت المختمفة
المناسبة ألن الموظفين أكثر قدرة من اإلدارة العميا عمى تحديد المشكبلت التي تواجييم 
يجاد الحمول المناسبة ليا وذلك لممارستيم ليذه األعمال بشكل  في أدائيم ألعماليم وا 

: يومي، أما المعايير التي يجب مراعاتيا عند تشكيل فرق العمل، فيي ما يمي
  أن يتم اختيار أعضاء الفريق من بين األفراد الموثوق فييم والذين يرغبون المشاركة في

 .األعمال الجماعية ولدييم استعداد لتكريس وقتيم بالكامل ليذه الميمة
 أن يكون الفريق ممثبل لمعديد من المستويات اإلدارية. 
  إعطاء الصبلحيات لمفريق فيما يتعمق بوصف طرق أداء العمل في المشروع، وكذلك

 .اقتراح تحسين أداء العمل بصفتيم القائمين عمى تنفيذ مشاريع تحسين الجودة
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  دمج عمل الفريق في البناء الييكمي لممنظمة والنظر إليو عمى أساس أنو جزء من
(. 2004جريس،)العمل االعتيادي لممنظمة وليس أمرًا طارئًا 

 .تحديد السمطات والمسؤوليات من خبلل األدلة التنظيمية أو الموائح أو قواعد العمل -2
تفويض السمطة أو الصبلحيات حينما يتأكد لئلدارة قدرة المفوض إلييم في ممارسة ىذه  -3

 .السمطات وتحمل أعبائيا
تحديد المسئوليات وتطبيق مبدأ المساءلة القانونية عن األعمال والتصرفات وبالتالي تحديد  -4

 . اجراءات الحفز من ثواب وعقاب
تحديد عبلقات السمطة والمسئولية بين الرؤساء والمرؤوسين والزمبلء في نفس المستوى  -5

 .اإلداري
تحديد قنوات االتصال الفعال والربط بين أجزاء الجامعة من خبلل وصف واضح لمميام  -6

المطموب القيام وتحديد مستوى الصبلحيات والمسؤوليات وتوضيح طريقة االتصال حسب 
 .التسمسل اليرمي لموظيفة 

تطوير القدرات والميارات البلزمة لمتنفيذ من خبلل التدريب المستمر لئلدارة العميا ولجميع  -7
 .العاممين

 
:   التقننم5-2-3

 
 ومتابعة مراحل التنفيذ والتغذية الراجعة أىم الخطوات التي تضمن معالجة متعد عممية التقيي  

. أن وجدت أول بأول- أوجو القصور، والتغمب عمى الصعوبات 
  لذلك ال بد من إيجاد نظام لقياس درجة الرضا لدى المستفيدين من مخرجات الجامعة 

والقدرة عمى استخدام التغذية الراجعة عن مبلحظات المستفيدين لغرض تطوير نوعية الخدمات 
التي تقدميا واستخدام التغذية األمامية في انسياب القرارات اإلدارية من اإلدارة العميا لمجامعة 

.  إلى باقي المستويات اإلدارية لتحديد الميام واألىداف المطموبة
: ومن أبرز الممارسات التي تتضمنيا ىذه المرحمة

 المراقبة المستمرة لؤلداء من مرحمة التمييد حتى نياية مرحمة التنفيذ. 
 مقارنة األداء بمعايير الجودة التي تم تقريرىا في مرحمة التنفيذ. 
  تقييم أداء العاممين من خبلل قياس نتائج العمميات الخدماتية وترجمتيا الى مقاييس كمية

كمعيار لمتقييم وفقًا لمعايير محددة مرتبطة بأىداف المؤسسة أو مقارنتيا بالمؤسسات 
 .التعميمية أو مع المقاييس العالمية لبلداء
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 وتحديد األخطاء واالنحرافات عن اليدف . إعادة توجيو العمل نحو المتطمبات الجديدة
 .الموضوع، وتقديم الخبرات البلزمة لتصحيح األخطاء والتحسين المستمر

  تنفيذ نظام تدقيق ومراجعة دورية ييدف إلى تأكيد االلتزام بآليات العمل وكذلك خمق وعي
 . عام لضرورة تطوير وتحسين العمل بشكل مستمر

  
أن توفير المناخ المبلئم لتطبيق إدارة الجودة الشاممة يتطمب بداية نشر الوعي بين الموظفين 

بمفيوم إدارة الجودة الشاممة ومدى أىمية تطبيقيا لتطوير العمل اإلداري بالجامعة واالرتقاء بو 
بما ُيحقق األىداف المرجوة والتي تؤدي بالنياية إلى إنجاز األعمال بأقل وقت وجيد وتكمفة 

. وتقديم الخدمة عمى الوجو األمثل لمموظفين والطمبة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل السادس 
النتائج التوصنات 

 
 
 النتائج 6-1
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ىناك العديد من المعايير التي يدُل مدى توفرىا وتطبيقيا في أية مؤسسة عمى مدى 
استعدادىا لتطبيق إدارة الجودة الشاممة، األمر الذي من شأنو أن يُحسن من األداء العام 

لممؤسسة، ويعزز الثقة بين اإلدارة والموظفين، ويشعر الموظفين بالعدل، ويحقق ليم الرضا 
وفي ىذه الدراسة تم عرض عدد من . الوظيفي، مما ينعكس إيجابًا عمى تطور أدائيم وانتاجيتيم

المعايير عمى عينة من الموظفين اإلداريين العاممين في جامعة القدس لمعرفة مدى تطبيق تمك 
المعايير من قبل إدارة الجامعة، وذلك لمتعرف عمى مدى استعدادىا لتوفير المناخ المبلئم 

. لتطبيق إدارة الجودة الشاممة
  

وقد دلت نتائج التقييم الذي أدلى بو المبحوثون من الموظفين الى أن األداء العام إلدارة 
فقد وجد أن ىناك إجماعًا حول العديد من القضايا . جامعة القدس لم يكن مرضيًا بصورة عامة

المتعمقة بالشؤون اإلدارية والمالية في الجامعة، وفيما يتعمق بالجوانب المتصمة بمدى اقتناع 
ودعم اإلدارة الُعميا لتطبيق إدارة الجودة فقد تبين ىناك جانبًا واحدًا فقط قيم بشكل إيجابي من 
قبل المبحوثين وىو أن إدارة الجامعة تعمل عمى إزالة العوائق التي تعترض طريق العمل، اال 

: أنيم اعطوا تقييمًا سمبيًا لمجوانب األخرى وىي
وال تقوم  (2)ال تعمل عمى توفير األموال البلزمة لمقيام بتنفيذ األنشطة المختمفة،  (1)

ال تقوم بتوفير المعدات البلزمة لتسييل سير   (3)بتطبيق الكادر وفقًا لمعايير موضوعية، 
وال  (5. )وال تعمل عمى تشخيص المشاكل اإلدارية ووضع الحمول المناسبة ليا (4)العمل، 

مما يشير الى . يتوفر لدييا الحماس في العمل وال الرغبة في التدرب واكتساب ميارات جديدة
أن إدارة الجامعة ال يتوفر لدييا القناعة والرغبة الكافية لتطبيق إدارة الجودة الشاممة في أقساميا 

.  المختمفة
 

ومن جية أخرى فقد تبين ايضا انو ينقص إدارة جامعة القدس الوعي لمفيوم إدارة 
الجودة الشاممة، إذ أن الجوانب التي تتعمق بيذا المحور لم تكن ايجابية، فالقسم األكبر من 

المبحوثين يعتقدون أن األنظمة اإلدارية المطبقة في الجامعة غير قادرة عمى تحقيق أىدافيا، 
وأن أىداف الجامعة ليست واضحة ومحددة، كما أن اإلدارة ال تعمل عمى إجراء تقييم سنوي 
لمموظفين لمنح الحوافز ومعاقبة المقصرين منيم، وانيا ال تعتمد التقييم الدوري لتحسين سير 
العمل، وال تعمل عمى إجراء تقييم لئلجراءات المتبعة إلنجاز العمل، كما انيا ال تعتمد مبدأ 

.  تكافؤ الفرص في التعيينات
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وفي اطار تقييم المبحوثين لمدى ترسخ مبدأ العمل الجماعي في الجامعة فقد دلت 
النتائج الى أن إدارة الجامعة ال تعتمد فكرة بناء فريق العمل الجماعي، وال تعمل عمى توفير 
المناخ التنظيمي الذي يشجع عمى ذلك، كما انيا ال تعمل عمى التنسيق بين الدوائر واالقسام 
المختمفة في الجامعة، و ال يوجد تقدير لمفرق واالفراد في الجامعة، اال أن المبحوثين يعتقدون 

. أن نجاح الجامعة ىو نجاح لمجميع وليس لمفرد
 

كما وجد أن إدارة الجامعة ال تعطي اىتمامًا كافيًا لمطمبة وتوفير احتياجاتيم، إذ انيا ال 
تمنح الصبلحيات الكافية لمموظفين ليعمموا عمى تمبية احتياجاتيم وتقديم ما يمزميم من 

مساعدة، كما انيا ال تقوم عمى تصميم العمل بشكل يحقق لمطالب احتياجاتو ورغباتو، ومن 
جية أخرى فإنو ال يستطيع الطمبة ايصال آرائيم واقتراحاتيم لئلدارة الُعميا إذ أنو ال يوجد نظام 
في الجامعة يحقق ليم ذلك وال يتم توزيع استبانات الستقصاء آرائيم والتعرف عمى مشاكميم 
. واحتياجاتيم، لذلك فإنو ليس لدى اإلدارة المعرفة التامة بالخدمات التي يجب أن توفرىا لمطمبة

 
وفيما يتعمق بالعبلقة بين اإلدارة والموظفين، فقد أفاد القسم األكبر من المبحوثين الى 
أن اإلدارة تشجع الموظفين عمى إكمال تحصيميم العممي، اال أنيا ال تعمل عمى تعزيز الثقة 
فيما بينيا وبينيم، مما يجعل عبلقتيا بالموظفين يسودىا الخوف والحذر وال تقوم عمى الثقة 

المتبادلة والحرية في إبداء الرأي، إذ أنيا ال تعتمد سياسة تفويض الصبلحيات لمموظفين ليكونوا 
 وخصوصا تمك المتعمقة بالبت بالقضايا الروتينية التي يؤدي تأخير تقادرين عمى اتخاذ القرارا

ومن جية أخرى يشعر الموظفون بأن اإلدارة ال تقوم بتقديم الدعم .  البت فييا الى عرقمة العمل
المادي والمعنوي ليم ليكون حافزًا لتحسين األداء، إذ أنيا ال تعمل عمى مكافأة الموظفين 

المتميزين في أدائيم، وال تطبق نظامًا عاداًل لمترقية، كما أن نظام التوظيف في الجامعة ال 
يشعر الموظف بالعدل وال يحقق لو األمن الوظيفي، أما بالنسبة لمجوانب المادية فقد أفاد القسم 

وكانت أىم المعوقات . األكبر من المبحوثين بان اإلدارة ال تقوم بدفع الرواتب باألوقات المحددة
: التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة الشاممة في جامعة القدس عمى النحو التالي

  عدم وضع إدارة الجامعة أىدافًا واضحة ومحددة تركز فييا عمى التحسين المستمر في
 .العمل

  عدم توفر قاعدة بيانات تضمن من خبلليا توفير معمومات وافية حول الجامعة والخدمات
التي تقدميا وما تقوم بو من أنشطة وحول نشاطاتيا اإلدارية والمؤتمرات والندوات التي تعقد 

 .فييا وفي خارجيا

 عدم وضع إجراءات واضحة تبين كيفية سير العمل بأقل وقت وكمفة. 
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 ال يوجد نظامًا فعااًل لبلتصال بين كافة المستويات اإلدارية في الجامعة. 

 

 

 

حول أداء النظام  (2004جريس،) ان نتائج ىذه الدراسة متشابية ومتسقة مع نتائج دراسة 
االداري والمالي لجامعة بيرزيت وقد دلت نتائج الدراسة بان النظام االداري والمالي في جامعة 

بير زيت غير قادر عمى تحقيق أىدافيا بكفاءة وفعالية وانيا ال تعتمد اسموب المكافأت 
والحوافز المادية لتنمية أداء الموظفين وال توفر قاعدة لمشاركة الموظفين في رسم السياسات 
وتحديد االىداف، كما بينت الدراسة ايضا  أن إدارة جامعة بير زيت ال تختار قيادتيا وفقا 
لمعايير موضوعية وال تطبق نظاما عادال لمترقية الموظفين ، وال تقوم بدفع الرواتب كاممة 

. لمموظفين
 

لكن دراسة جريس أشارت أن االداء العام لمشؤون االدارية والمالية في جامعة بير زيت أفضل 
مما عميو الوضع في جامعة القدس من حيث اعتماد جامعة بير زيت عمى التقويم الذاتي 

لمموظفين وتوفيرىا لقاعدة بيانات وافية عن الجامعة والخدمات التي تقدميا كما انيا تعتمد عمى 
إجراءات واضحة تبين كيفية سير العمل ،كما تقوم بالتنسيق بين الدوائر المختمفة في الجامعة 

.  وتقوم بتفويض السمطات والصبلحيات لرؤساء ىذه الدوائر لمقيام بمياميا
 

وىذا يعني بأن النتائج التي توصمت الييا ىذه الدراسة ال تختمف جوىريا عن تمك النتائج 
المتعمقة بجامعة بيرزيت وذلك نظرا أن الجامعتين تعمبلن في بيئة واحدة بالرغم من أن إنشاء 

 .جامعة بيرزيت  قد سبق إنشاء جامعة القدس بعشرين سنة

 

 

 

 

 

 

 
 
 التوصنات 6-2
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إن تطبيق إدارة الجودة الشاممة في جامعة القدس يتطمب من اإلدارة القيام بالعديد من 
اإلجراءات لتييئة المناخ المبلئم في كافة أقسام الجامعة المالية واإلدارية واألكاديمية، ويمكن 

: عرض التوصيات الموجية إلدارة الجامعة عمى النحو التالي
 
 
 في الجانب اإلداري والتنظنمي 6-2-1
 
إعادة النظر في الييكل التنظيمي لمجامعة بحيث يتضمن الوظائف البلزمة لتطبيق إدارة  .1

الجودة الشاممة ويتفادى التكرار واالزدواج في السمطات والمسؤوليات ويتميز بالمرونة 
 .والبساطة ويؤدي إلى االتصال الفعال بالعمل

العمل عمى توفير مناخ تنظيمي يشجع العمل كفريق، وذلك من خبلل التنسيق بين األقسام  .2
 .المختمفة في الجامعة

العمل عمى تعميق الوعي لمفيوم إدارة الجودة الشاممة لدى القيادات اإلدارية عن طريق  .3
طبلعيم عمى التجارب الناجحة في ىذا الشأن  .تدريبيم عمى مفيوم إدارة الجودة الشاممة وا 

إعادة النظر في األنظمة اإلدارية السائدة في الجامعة بحيث تكون قادرة عمى تحقيق  .4
 .أىدافيا بفاعمية وكفاءة

أن تعمل عمى وضع أىداف واضحة ومحددة تركز عمى التحسين المستمر في سير العمل،  .5
 .مما يضمن اتخذا إجراءات واضحة تبين كيفية انجاز العمل باقل كمفة ووقت

توفير قاعدة بيانات واضحة حول الجامعة والخدمات التي تقدميا واالنشطة التي تقوم بيا  .6
 .، وغيرىا من األمورةوالندوات والمؤتمرات، واألنشطة اإلداري

أن توفر نظامًا فعااًل لبلتصال بين الموظفين في كافة المستويات اإلدارية وذلك كي يكونوا  .7
 .عمى اطبلع مستمر بكل المستجدات في الجامعة

اتخاذ اإلجراءات البلزمة إلزالة العوائق التي تعترض طريق العمل بدءًا في األقسام التي  .8
 .يعمل فييا الموظفون من تخصصات االقتصاد والقانون وعمم االجتماع واآلداب

 .العمل عمى إجراء تقييم لئلجراءات والعمميات المتبعة إلنجاز العمل .9

وخصوصا في األقسام التي يعمل فييا الموظفون : العمل عمى تشخيص المشاكل اإلدارية .10
 .ورؤساء األقسام والسكرتيرات وفنيي المختبرات

وخصوصًا في االقسام التي يعمل : العمل عمى إيجاد الحمول البلزمة لممشكبلت اإلدارية .11
فييا رؤساء االقسام والمساعدون اإلداريون والموظفون ومشرفو االقسام والسكرتيرات 

 .ومساعدو البحث
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:  في الجانب المالي6-2-2
 
 والحوافز المادية لمموظفين االكفاء ليكون ذلك حافزًا بالنسبة ليم عمى تحسين تمنح المكافآ .1

األداء بصورة مستمرة؛ وخصوصًا في االقسام التي يعمل فييا نائبي المدير ورؤساء االقسام 
 .والموظفين ومشرفي االقسام والسكرتيرات

وخصوصًا في االقسام التي : دفع الرواتب لمموظفين في األوقات المحددة وبطريقة مقبولة .2
يعمل فييا المبحوثون كموظفين وسكرتيرات وممن ىم من تخصصات االقتصاد وعمم 

 االجتماع والحاسوب، 

 
 
 
:  التدرنب6-2-3
 

أن يكون لدى اإلدارة الُعميا الرغبة في التدرب واكتساب ميارات جديدة وفي تطوير ميارات 
الموظفين من خبلل توفير التدريب البلزم ليم وخصوصًا من يعممون كرؤساء أقسام وموظفين 

 ومشرفي أقسام ومساعدي بحث ومساعدين إداريين

 

 
:  العالقة بنن اودارة والطمبة6-2-4
 

 تممس احتياجات الطمبة واستطبلع آرائيم حول العديد من القضايا والتعرف عمى 
احتياجاتيم ورغباتيم وذلك من خبلل منح عمادة شؤون الطمبة الصبلحيات االبلزمة لمقيام 

.  بالميام المسندة الييا
 
 
 
 
:  العالقة بنن اودارة والموظفنن6-2-5
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اعتماد نظامًا عاداًل لمترقية والتوظيف يقوم عمى أسس الكفاءة والمؤىل العممي والخبرة  .1

 .بحيث يشعر الموظف باألمن الوظيفي، وليس عمى أسس غير موضوعية كالمحسوبية

 :تعزيز الثقة بين اإلدارة والموظفين وذلك من خبلل .2

 وخصوصًا في االقسام التي يعمل فييا رؤساء : اعتماد سياسة تفويض الصبلحيات
 . االقسام والمساعدين اإلداريين والموظفين ومشرفي االقسام والسكرتيرات

 وخصوصا في االقسام التي يعمل فييا المدراء : األخذ بآراء الموظفين واالستفادة منيا
 .االداريين و رؤساء االقسام والمساعدين االداريين والموظفين والسكرتيرات

 اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في التعينات. 

 تقميل الفوارق بين الموظفين. 

اعتماد الجامعة لفكرة بناء فرق العمل الجماعي وخصوصا في االقسام التي يعمل فييا  .3
. المبحوثون من تخصصات العموم اإلدارية والقانون واآلداب

 
 

 

 الخالصة  6-3
 

ان النتائج التي توصمت الييا ىذه الدراسة تمقي عبئا  ثقيبل عمى ادارة جامعة القدس لمنيوض 
بيا في جميع النواحي المالية واالدارية واالكاديمية حتى لو لم تعالج ىذه الدراسة الناحية 

االكاديمية ولكن تحقيق الجامعة الىدافيا المالية واالدارية يشكل ركنا اساسيا لتطوير العممية 
. االكاديمية

 
وبالرغم أن الفجوة تبدو كبيرة بين األداء الحالي لمجامعة وقدرتيا عمى تحقيق الجودة الشاممة 

فيناك ىامش يمكن البدء بو لتحقيق ذلك من خبلل تدريب وتطوير ميارات الموظفين ان 
تدريب الموظفين سيساعد في تحقيق أىداف الجامعة ولكن ذلك ال يكفي اال إذا قامت إدارة 

الجامعة بتبني سياسات إدارية ومالية تستيدف تطبيق األنظمة بموضوعية من ناحية التعيينات 
والترقيات ومنح الحوافز والمكافآت لمموظفين من أجل تشجيع الموظفين عمى االنجاز والتنفيذ 
الجيد ولزيادة التزاميم ووالءىم لمجامعة بحيث يتحقق الرضى واالندماج الوظيفي في آن واحد 

. لمعاممين من إداريين وموظفين وعاممين
 



 86 

 
 عـالمراج

 
المراجع العربنة 

. ، القدس(2004)إحصائيات الدائرة اإلدارية، جامعة القدس 

. ، القدس(2004)إحصائيات الدائرة المالية، جامعة القدس 

. ، القدس(2004)إحصائيات دائرة القبول والتسجيل، جامعة القدس 

. ، القدس(2004)إحصائيات دائرة شؤون الموظفين، جامعة القدس 

تقدير مدى فاعمية استخدام نظام إدارة الجودة الشاممة في تطوير أداء . (2000)أيوب، عمي 
. الجامعات االردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن

أنموذج مقترح لمتطوير اإلداري وامكانية تطبيقو في : إدارة الجودة الشاممة. (2003 )بدح، أحمد 
.  الجامعات األردنية العامة،اطروحة دكتورة جامعة عمان العربية، عمان

ادارة الجودة الشاممة وامكانياتيا التطبيقية في جامعة بير زيت، رسالة . (2004)جريس، أيمان 
.  ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، القدس

دراسة : الييكل التنظيمي لمجامعات وعبلقتو باستقبلليا اإلداري والمالي. (1991)حفني، نادية 
مقارنة في جميورية مصر العربية وانكمترا والواليات المتحدة األمريكية ، أطروحة دكتورة، جامعة 

. عين شمس، مصر

نموذج مقترح لتحسين نوعية اإلدارة التربوية في ، إدارة الجودة الشاممة. (1999) أحمد ،الخطيب
 .األردن  جامعة اليرموك،،ورقة عمل، (21)القرن 

التعميم الجامعي والتحول الديمقراطي، ورقة عمل، مركز األردن الجديد . (1999)الخطيب، أحمد 
. لمدراسات، األردن

، الطبعة األولى، مؤسسة حمادة (دراسات حديثة)اإلدارة الجامعية . (2001)الخطيب، أحمد 
. لمدراسات الجامعية، األردن



 87 

مكانية اإلفادة . (1994)درباس، أحمد سعيد  إدارة الجودة الكمية، مفيوميا وتطبيقاتيا التربوية وا 
-15، ص(50)، العدد (14)منيا في القطاع التعميمي السعودية، رسالة الخميج العربي، المجمد 

40 .

رسالة ماجستير، جامعة  تحديث اإلدارة الجامعية في العالم العربي، (.1989 )رة، عبد الباريد
. اليرموك، األردن

. م ، جامعة القدس، القدس2003/2004دليل الطالب لعام 

مفيوم إدارة الجودة في المممكة العربية السعودية، بحث مقدم في . (1993)الزامل، خالد محمد 
.  أبريل21-19المؤتمر السادس لمتدريب والتنمية اإلدارية، القاىرة، 

تخطيط ومراقبة جودة المنتجات، مدخل إدارة الجودة الشاممة، . (1996)عبد المحسن ،توفيق 
. معيد الكفاية اإلنتاجية ، جامعة الزقازيق، مصر

وجية نظر، دار وائل،  : المنيجية المتكاممة الدارة الجودة الشاممة. (2001)عقيمي ، عمر وصفي
. عمان

إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي، مركز النشر . (1998)العموي، حسين محمد 
. العممي، جامعة الممك عبد العزيز، جدة، المممكة العربية السعودية

، تطوير التعميم الجامعي باستخدام إدارة الجودة الشاممة . (1996) عبد الستار محمد ،العمي
جامعة ، ورقة عمل قدمت في المؤتمر األول لمتعميم الجامعي اإلداري التجاري في العالم العربي

 .1996، مارس 14- 12،  اإلمارات العربية المتحدة،العين، اإلمارات العربية المتحدة

مساىمة التعميم العالي في التنمية في البمدان العربية، ورقة عمل، . (1998)فرجاني، نادر 
. المؤتمر اإلقميمي العربي حول التعميم العالي، آذار، بيروت

.  ، جامعة القدس، القدس(1994)قانون جامعة القدس، النظام األساسي، 

التعميم العالي في الوطن العربي الطريق إلى المستقبل، الطبعة . (2000)مدكور، عمي أحمد 
. األولى، دار الفكر العربي، القاىرة



 88 

معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني، مدى التبلؤم بين . (2004)الجعفري، محمود، 
. خريجي التعميم العالي الفمسطيني ومتطمبات سوق العمل الفمسطينية، ماس، رام اهلل

إدارة الجودة الشاممة في سمطة الكيرباء األردنية، رسالة . (1994)المناصير، عمي فبلح 
. ماجستير، الجامعة األردنية، عمان

 إدارة الجودة الشاممة واإلمكانات التطبيقية في مؤسسات .(1998)ناجي، فوزية محمد سعيد 
 جامعة عّمان األىمية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  عنراسيةدالتعميم العالي، حالة 

 .اليرموك، األردن

 

 

المراجع اوجنبنة 

Al- Quds University, Fact Book, 2002, Al Quds University, Al Quds. 

 
 

Brown, F. & Jacqueline, L. (1995). A Study in Organizational Change: 

the Attitude of Personal Toward TQM Implementation in State 

Department of Education, Dissertation Abstract International, vol.A55, 

no.7, p.1753. 

 

Butler, D., (1995-1996). Comprehensive Survey on How Companies 

Improve performance through Quality Efforts. http//www. Dbainc.com/ d 

ba2/library/survey/section 4, pp.1-7.  

 

Denhard, R., (1991). Public Administration: an Action Orientation, Cole 

Publishing, Co., U. S. A. 

 

Costing, H.L., “Readings in Total Quality Management,” Copyright by 

har court Brace and Company.  Sandigo , 1994. 
 

Hazzard,T.,(1993). The strengths and weaknesses of total quality 

Management in Higher Education New Direction for institutional 

Research, Vol. 18, No 3, pp. 61-75.  
 



 89 

Huang,Chang,Chiou., (1994). Assessing the leadership Styles and Total 

Quality Leadership Behaviors of presidents of Four-year Universities & 

Colleges that have Implemented the principles of Total quality 

Management .Unpublished Doctoral Dissertation, The Ohio State 

university. 

 

Kaboolian, Le., & Brazaley, M. (1990). TQM in the Federal Sector 

Discourse, Practices and Movements, Paper presented at the Annual 

Conference of the Association of Publicly and Management, San 

Francisco. 

Lewis, R.G. and Smith, D.H.(1997). “Why quality improvement in 

higher Education,” International Journal, Vol.1,PP.18-19. 

 
Longenker, C. & Scazzero, J. (1996). “The Ongoing Challenge of Total 

Quality Management,” The TQM Magazine, vol.8, no.20, pp.55-60. 

 

Mathews, J. & Katel, P. (1992). The Cost of Quality: Faced with Hard 

Times, Business Sources on Total Quality Management, News Week, 

pp.48-49. 

 

Mohraman, A. (1989). Changing the Organization through Time: a New 

Paredign, Bass Publishers, San Francisco. 

 

Rilay, James, F. (1993). “Just Exactly What is Total Quality 

Management”, Personal Journal, vol.72, p.32. 

 

Seymour, D. (1941) TQM on Campus: What the Pioneers are Finding, 

AAHE Bulletion, pp.10-13-18. 

 

UNESCO,(1998) Higher Education System in the Arab State, 

Development Science and Technology. 
 



 90 

القدس / الهيكل التنظيمي لجامعة القدس: (1)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مجمس الكميات

 مجلس األمناء

 مجمس الجامعة

 رئنس الجامعة

 لجنة برامج الخرجين

 مجمس الدوائر

 مجمس الخرجين مجمس المساعدين

 مجمس المراكز

 مجمس أكاديمي

ِذ٠ش ٚدذح  المراقب الداخمي مدير العبلقات العامة

 اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ

أ١ِٓ عش ١٘ئخ 

 اٌّجٍظ

ِغبػذ اٌشئ١ظ ٌٍشؤْٚ 

 اإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ

ِغبػذ اٌشئ١ظ ٌشؤْٚ 

 اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش

ِغبػذ اٌشئ١ظ 

 ٌٍشؤْٚ األوبد١ّ٠خ

ِغبػذ اٌشئ١ظ 

 اٌزٕف١زٞ

عمداء 
 الكميات

عميد 
البحث 
 العلمي

عميد 
الدراسات 

 العليا

مديرو 
 المعاهد

مديرو 
 المراكز

عميد 
شؤون 
 الطلبة

عميد القبول 
 والتسجيل

 مدير شؤون الموظفين المدير المالي المدير اإلداري

موظفو 
االستقبا
 ل

مدير 
 الخدمات

مدير 
الورشة 

 الفنية

مراقب 
 الدوام

مسؤولة 
 السكرتاريا

رئيس قسم 
 المحاسبة

المدقق 
 الداخمي

ِغؤٚي 

 اٌشٚارت

 ِٕغك اٌزأ١ِٓ اٌظذٟ

ٔبئت اٌّذ٠ش 

رئيس قسم 
 المشتريات

رئيس قسم الموازم 
 والمستودعات

مدير 
 المكتبات
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القدس / الهيكل التنظيمي لجامعة القدس: (2)شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ٔبئت اٌّذ٠ش 

 مجمس األمناء

 مجمس الجامعة

 رئنس الجامعة

ِغبػذ اٌشئ١ظ ٌٍشؤْٚ 

 اإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ

ِغبػذ اٌشئ١ظ ٌشؤْٚ 

 اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش

 مدير شؤون الموظفين المدير المالي المدير اإلداري

موظفو 
 االستقبال

مدير 
 الخدمات

مدير 
الورشة 

 الفنية

مراقب 
 الدوام

مسؤولة 
 السكرتاريا

ِغؤٚي 

 اٌشٚارت

ِٕغك اٌزأ١ِٓ 

 اٌظذٟ

رئيس قسم 
 المحاسبة

المدقق 
 الداخمي

رئيس قسم 
 المشتريات

رئيس قسم الموازم 
 والمستودعات

مدير العبلقات العامة 
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( 1)جذول سلى 
 

 (يهُىٌ دَُاس) تُاَاخ يُضاَُح انجايعح ويصشوفاذها فٍ األعىاو انعششج األخُشج
 

2002 

2003 

2001 

2002 

2000 

2001 

1999 

2000 

1998 

1999 

1997 

1998 

1996 

1997 

1995 

1996 

1993 

1994 

 انغُىاخ 

 انثُاٌ

ألغبؽ  0.7 1 1.7 2.5 3.5 4 4.9 5.5 5.7

 إػفبءاد ؟ 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3

 ؟ 20% 12% 8% 11% 13% 8% 6% 5%
ٔغجخ اإلػفبءاد ِٓ 

 األلغبؽ

 سٚارت ٍِٚذمبرٙب 2.3 3.5 4.6 5.6 6.5 7.1 8 8.2 8.5

 ِظبس٠ف إداس٠خ 0.9 0.5 0.5 0.7 0.8 1.1 0.9 1.2 1.3

 

15% 

 

15% 

 

11% 

 

15% 

 

12% 

 

13% 

 

11% 

 

14% 

 

35% 

ٔغجخ اٌّظبس٠ف 

اإلداس٠خ إٌٝ 

 اٌشٚارت

 

9.8 

 

9.4 

 

8.9 

 

8.2 

 

7.3 

 

6.3 

 

5.1 

 

4 

 

3.2 

اٌّظبس٠ف اإلداس٠خ 

 ٚاٌشٚارت

 

 

58% 

 

 

59% 

 

 

55% 

 

 

49% 

 

 

48% 

 

 

40% 

 

 

33% 

 

 

24% 

 

 

22% 

ٔغجخ األلغبؽ ِٓ 

ِجًّ اٌّظبس٠ف 

 اإلداس٠خ ٚاٌشٚارت

 

 .2003َاٌذائشح اٌّب١ٌخ، :  اٌّظذس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عميد 
البحث 
 العلمي
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( 2)جذول سلى 

 

 (و2003/ 2002/ 2001)انثُاَاخ انرفصُهُح إلَشاداخ انجايعح فٍ األعىاو 

 

 َشاداخاإل 2001 2002 2003

  رؼ١ّ١ٍخٚسعَٛ ألغبؽ 46% 51% 56%

  ِشافكٚرؼ١ّٓ إ٠جبساد - - 1%

م١ذحٚرجشػبد ِٕخ 50% 44% 12% ُِ   غ١ش 

م١ذحٚرجشػبد ِٕخ - - 28% ُِ   

ُِغبػذحِٚشافك إ٠شاداد 2% 1% 1%   

زفشلخ إ٠شاداد 2% 4% 1% ُِ 

 ػٍّٗ فشٚلبد - - 1%

 اإل٠شاداد ِجّٛع 100% 100% 100%

. 2003َاٌذائشح اٌّب١ٌخ، ربِؼخ اٌمذط، :   اٌّظذس

 

 

 

( 3)جدول رقم 

مجمل مصارنف الجامعة، وأوجو توزنعيا عمى القطاعات المختمفة، في األعوام       

( 2001 /2002 /2003 )
 ِظبس٠فاي 2001 2002 2003

  ِٛظف١ٓٚرىٍفخ سٚارت 72% 70% 73%

ُِغبػذحِشافك ِظبس٠ف 1% 1% -   

  ٚػ١ِّٛخإداس٠خ ِظبس٠ف 8% 9% 10%

 ٌٍطالة ِٕخ 4% 2% 4%

  ثٕى١خٚػّٛالد فٛائذ 1% 2% 1%

 ِٛرٛداد اعزٙالن 14% 14% 12%

 جمموع املصاريف 100% 100% 100%

. 2003َاٌذائشح اٌّب١ٌخ، ربِؼخ اٌمذط، :   اٌّظذس

 

 

 

 

( 4)جذول سلى 

 

م 2003-2001مقدار الفائض والعجز في الميزانية في األعوام 

 انثُاٌ 2001 2002 2003

 ِجّٛع اإل٠شاداد 10456645 10862347 13274376

 ِجّٛع اٌّظبس٠ف 11193325 11309896 11730959

88 % 104 % 107 % ٔغجخ اٌّظبس٠ف ٌإل٠شاداد 

11% (4)% (7)% 
ٔغجخ اٌؼجض أٚ اٌفبئغ فٟ لبئّخ 

 ٔشبؽ اٌجبِؼخ
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( 5) سلى جذول

  حغة َىع انعًم تانذَُاس األسدٍََثٍُ سواذة انًىظفٍُ انغُىَح

 

 َىع انعًم 2001-2002 2002-2003 2003-2004

58% 60% 68 %  كاديميأ

 إداسٞ 22% 30% 33%

9% 10 %  اذِبد 10%

 رّبٌـــٟاإل 100% 100% 100%

. م2004دائرة شؤون الموظفنن، جامعة القدس، : المصدر .1
 

 

 

 

 

 

( 6)جذول سلى 

 تقديرات األقساط والرسوم التعليمية بدون إعفاءات لطالب الجامعة بالدينار األردني

 اسم الكلية 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

2% 2% 3 % 3 %  الدعوة وأصول الدين .2
 انًهٍ انصحُح 7% 6% 6% 5%

 انعهـىو وانركُىنىجُا 14% 13% 12% 11%

 اِداب 18% 20% 25% 223%

8 %  انحمىق 10% 9% 8%

 انطة انثششٌ 10% 10% 8% 7%

6% 6 %  انهُــذعح 6% 6%

  وانذساعاخ اإلعاليُحانمشآٌ 2% 2% 2% 1%

 انصحح انعايــــح 1% 1% 1% 1%

 انصُذنــــح - - 1% 3%

7% 5% 5 % 2 %  األعُاٌطة 

  واإلداسَحااللرصادَحانعهىو  - - 3% 4%

22% 21% 25 % 27 %  انذساعاخ انعهُا

100 % 100 % 100 % 100 % انًجًىع 

 إجًانٍ انشعىو انرمذَشَح 5630772 6380370 6402789 7888452

7445290 5515523 4907751 3999368 
 وسعىو ذعهًُُح حغة يا وسد فٍ ألغاط

  انجايعحجيُضاٍَ

94% 86% 77 % 71 % َغثح انشعىو انفعهُح إنً انشعىو انرمذَشَح 

 ادزغجذ ِٓ لجً اٌجبدث ثبعزخذاَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٚأػذاد اٌطٍجخ فٟ اٌجذٚي اٌٛاسد فٟ اٌّالدك

 

 
 
 

                                                 

( 1) أنظر امللحق رقم  
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( 7)جذول سلى 

توزيع العاملين في القطاع اإلداري في الجامعة حسب المؤهالت العلمية 
و 2004/ 2003نعاو 

دوزٛساٖ   دْٚ اٌثبٔٛٞ ثبٔٛٞ دثٍَٛ ثىبٌٛس٠ٛط دثٍَٛ ػبٌٟ ِبرغز١ش
اٌّؤً٘ 

 اٌؼٍّٟ

11% 9% 2% 44% 17% 14% 3% 
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

. 2004 – 2003دائرة شؤون الموظفين في جامعة القدس : المصدر

 

( 8)جدول رقم 

 2002-2001 أعمار العاممنن في جامعة القدس لعام 

 الفئة العمرية العدد النسبة المئوية

  سنة29أقل من  162 22%

 39- 30من  182 25%

 49- 40من  270 37%

 59- 50من  102 14%

 64- 60من  9 0.01%

  سنة65أكثر من  7 0.01%

 المجموع 732 

 

 Al- Quds University Fact Book, 2002: المصدر
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( 9)جذول سلى 

 ذىصَع أعذاد انعايهٍُ فٍ انجايعح عهً انمطاعاخ انًخرهفح

 َىع انعًم 2000-2001 2001-2002 2003 -2002 2003-2004

 أوبد٠ّٟ 315 287 304 335

 إداسٞ 122 317 332 397

 اذِبد 125 128 116 120

852 752 
732 

 
 ِجّٛع اٌؼب١ٍِٓ 562

 ػذد اٌطالة 5221 5937 6087 7262

  ٌّجّٛع اٌؼب١ٍِٓاألوبد١١ّ٠ٓٔغجخ  56% 40% 40% 40%

 ح اإلداس١٠ٓ ٌّجّٛع اٌؼب١ٍِٓعتْ 22% 43% 45% 46%

 ٔغجخ اٌخذِبد ٌّجّٛع اٌؼب١ِٓ 22% 17% 15% 14%

 ٔغجخ اٌطالة ٌٍؼب١ٍِٓ 9 8 8 9

 ػذد اٌطٍجخ ٌإلداس١٠ٓ 43 19 19 18

 ٌألوبد١١ّ٠ٓػذد اٌطٍجخ  17 21 20 22

 ػذد اٌطٍجخ ٌٍخذِبد 42 47 53 61

 

. 2004َدائشح شؤْٚ اٌّٛظف١ٓ، ربِؼخ اٌمذط، :  اٌّظذس

 

 

(  10)جدول رقم

 2004-2003 حسب نوع العمل لمعام الدراسي نتوزنع العاممنن اإلدارني

 

 نسبة المئونة العدد مجتمع الدراسة

 %6 24 مدير دائرة

 %20 78 سكرتيرة

 %16 63 مساعد أداري

 %11 42 فني مختبر

 %20 81 مساعد بحث

 %27 109 موظف

 %100 397 أجمالي

 :- .2004َدائشح شؤْٚ اٌّٛظف١ٓ ، ربِؼخ اٌمذط ،: اٌّظذس
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( 11)جذول سلى 

أعذاد انطهثح فٍ انغُىاخ انًخرهفح 

عدد  المجموع
اإلناث 

عدد الذكور   األعوام

3292 1429 1110 1997 /1998 

4102 2162 1940 1998 /
1999 

4718 2276 2242 1999 /2000 

5221 2526 2695 2000 /2001 

5937 2791 3146 2001 /2002 

6087 2922 3165 2002 /2003 

7262 3379 3883 2003 /2004 

 

 http://www.alqus.edu: اٌّظذس

 

 

 

( 12)جذول سلى 

جذول َُثٍُ َغثح أعذاد انطهثح إنً انًىظفٍُ فٍ عًادج انمثىل وانرغجُم وشؤوٌ انطهثح 

أػذاد اٌطٍجخ اٌغٕخ 
ػذد اٌّٛظف١ٓ فٟ  

شؤْٚ اٌطٍجخ 

ػذد اٌّٛظف١ٓ 

فٟ اٌمجٛي 

ٚاٌزغج١ً 

ٔغجخ اٌطٍجخ ٌٍّٛظف١ٓ 

 فٟ شؤْٚ اٌطٍجخ 

ٔغجخ اٌطٍجخ ٌٍّٛظف١ٓ 

فٟ ػّبدح اٌمجٛي 

ٚاٌزغج١ً 

1998-1999 4102 8 14 513 293 

1999-2000 4718 8 14 590 337 

2000-2001 5221 8 14 653 373 

2001-2002 5937 8 14 742 424 

2002-2003 6087 8 14 761 435 
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2003-2004 7262 10 14 726 519 

 

 

 

 

 

( 13)جذول سلى 

 ( اإلعاسجخذياخ)2004-2003 انًكرثح نهعاو األكادًٍَ إحصائُاخ

 

 اذِخ اإلػبسح اٌّمذِخ أػذاد اٌّغزف١ذ٠ٓ

 ػبَ 153722

 سف اٌذجض 6272

 اإلػبسح اٌّزجبدٌخ 25658

 اذِخ إػبسح اٌٛثبئك 170

 http://www.alqus.edu: اٌّظذس

 

 

 

 

 
(  14)جذول سلى 

  

 

خصائص عينة المبحوثين من الموظفين االداريين في جامعة القدس حسب الجنس والعمر والمؤىل العممي 
 والمستوى الوظيفي ومدة الخدمة في الجامعة والتخصص

 
الجنس  المتغيرات 

انثى ذكر الفئات 
 (%)النسبة العدد  (%)النسبة العدد 

العمر 

 42.7 38 11.7 13 فاقل 25
26-30 29 26.1 27 30.3 
31-35 21 18.9 10 11.2 
36-40 11 9.9 6 6.7 
 9 8 33.3 37 فاكثر 41

 100 89 100 111المجموع 

المستوى 
الوظيفي 

 3.4 3 19.8 22مدير دائرة 
 3.4 3 12.6 14رئيس قسم 

 21.3 19 20.7 23مساعد اداري 
 22.5 20 18.9 21موظف 

http://www.alqus.edu/
http://www.alqus.edu/
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الجنس  المتغيرات 
انثى ذكر الفئات 

 (%)النسبة العدد  (%)النسبة العدد 
 1.1 1 9.9 11مشرف قسم 

 43.8 39 2.7 3سكرتيرة 
 0 0 1.8 2نائب مدير 

 2.2 2 6.3 7مساعد باحث 
 2.2 2 6.3 7فني مختبرات 

 0 0 0.9 1  غير ذلك
 100 89 100 111المجموع 

مدة الخدمة 
االجمالية 

 56.2 50 44.1 49 فاقل 5
6-10 25 22.5 22 24.7 

11-15 7 6.3 4 4.5 
16-20 14 12.6 7 7.9 
 6.7 6 14.4 16   فاكثر21

 100 89 100 111المجموع 

المؤىل 
العممي 

 14.6 13 6.3 7ثانوية عامة فاقل 
 30.3 27 12.6 14دبموم كمية مجتمع 

 41.6 37 55 61بكالوريوس 
 13.5 12 26.1 29  دراسات عميا

 100 89 100 111المجموع 

التخصص 

 42.7 38 20.7 23عموم ادارية 
 4.5 4 1.8 2عموم ساسية 

 2.2 2 1.8 2اقتصاد 
 4.5 4 9 10ىندسة 
 0 0 3.6 4قانون 
 5.6 5 14.4 16عموم 

 1.1 1 9.9 11حاسب 
 1.1 1 0.9 1عمم اجتماع 

 5.6 5 3.6 4  آداب
 32.6 29 34.2 38  غير ذلك
 100 89 100 111المجموع 
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  : 15جذول سلى 

 اجاتاخ عُُح انًثحىثٍُ يٍ انًىظفٍُ اإلداسٍَُ فٍ جايعح انمذط عهً كم فمشج يٍ فمشاخ االعرثاَح 

 

اٌّذبٚس 

ِٛافك ثذسرخ وج١شح ِٛافك غ١ش ِزبوذ غ١ش ِٛافك غ١ش ِٛافك ػٍٝ االؽالق 

اٌؼذد 
إٌغجخ 

 )%(
 (%)إٌغجخ اٌؼذد  (%)إٌغجخ اٌؼذد  (%)إٌغجخ اٌؼذد  (%)إٌغجخ اٌؼذد 

          الرُاع ودعى االداسج انعهُا : انًحىس االول

٠ؼًّ سئ١غه ػٍٝ اصاٌخ اٌؼٛائك اٌزٟ 

 رؼزشع ؽش٠ك اٌؼًّ
4 2 28 14 24 12 100 50 43 21.5 

رمَٛ اٌجبِؼخ ثزٛف١ش االِٛاي اٌالصِخ ٌٍم١بَ 

 ثزٕف١ز االٔشطخ اٌّخزٍفخ
10 5 61 30.5 78 39 47 23.5 4 2 

رمَٛ اٌجبِؼخ ثزطج١ك اٌىبدس ٚفمب ٌّؼب١٠ش 

 ِٛػٛػ١خ
14 7 50 25 64 32 61 30.5 11 5.5 

رمَٛ اٌجبِؼخ ثزٛف١ش اٌّؼذاد ٚاالرٙضح 

 اٌالصِخ ٌزغ١ًٙ اٌؼًّ
15 7.5 48 24 49 24.5 81 40.5 7 3.5 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رشخ١ض اٌّشبوً 

 االداس٠خ
17 8.5 66 33 59 29.5 55 27.5 3 1.5 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ ٚػغ دٍٛي ِٕبعجخ 

 ٌٍّشبوً االداس٠خ
17 8.5 75 37.5 61 30.5 46 23 1 5 

٠زٛفش ٌذٜ االداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌذّبط فٟ 

اٌؼًّ 
10 5 37 18.5 76 38 64 32 13 6.5 

٠زٛفش ٌذٜ االداسح اٌؼ١ٍب اٌشغجخ ٌٍزذسة 

 ٚاوزغبة ِٙبساد رذ٠ذح
13 6.5 38 19 75 37.5 62 31 12 6 

انىعٍ نًفهىو اداسج : انًحىس انثاٍَ

انجىدج  
          

 4.5 9 44 88 26 52 19 38 6.5 13رؼغ اٌجبِؼخ ا٘ذافب ٚاػذخ ِٚذذدح 

 1.5 3 31 62 32.5 65 26.5 53 8.5 17االنظمة االدارية الموجودة قادرة عمى 
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اٌّذبٚس 

ِٛافك ثذسرخ وج١شح ِٛافك غ١ش ِزبوذ غ١ش ِٛافك غ١ش ِٛافك ػٍٝ االؽالق 

اٌؼذد 
إٌغجخ 

 )%(
 (%)إٌغجخ اٌؼذد  (%)إٌغجخ اٌؼذد  (%)إٌغجخ اٌؼذد  (%)إٌغجخ اٌؼذد 

تحقيق اىدافيا بكفاءة وفعالية 
 10 20 45.5 91 22.5 45 18.5 37 3.5 ٠7ؼزّذ سئ١غه اٌزم١١ُ اٌذٚسٞ ٌزذغ١ٓ اٌؼًّ 

رؼزّذ اداسح اٌجبِؼخ  اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ ٌّٕخ 

اٌذٛافض 
14 7 29 14.5 72 36 69 34.5 16 8 

رؼزّذ اداسح اٌجبِؼخ اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ ٌّؼبلجخ 

اٌّٛظف١ٓ 
10 5 39 19.5 89 44.5 50 25 12 6 

رمَٛ اداسح اٌجبِؼخ ثبرشاء رم١١ُ 

ٌالرشاءاد ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّزجؼخ الٔجبص 

اٌؼًّ 

6 3 47 23.5 78 39 64 32 5 2.5 

رؼزّذ اٌجبِؼخ ِجذا رىبفؤ اٌفشص فٟ 

اٌزؼ١١ٕبد 
33 16.5 68 34 65 32.5 31 15.5 3 1.5 

          تُاء فشق عًم : انًحىس انثانث

رؼزّذ اٌجبِؼخ فىشح ثٕبء فش٠ك اٌؼًّ 

اٌجّبػٟ 
6 3 47 23.5 71 35.5 69 34.5 7 3.5 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رٛف١ش ِٕباب رٕظ١ّ١ب 

٠شجغ اٌؼًّ وفش٠ك 
11 5.5 61 30.5 75 37.5 53 26.5 0 0 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ اٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌذٚائش 

ٚااللغبَ اٌّخزٍفخ فٟ اٌجبِؼخ 
9 4.5 50 25 47 23.5 90 45 4 2 

٠ٛرذ رمذ٠ش ِٚىبفبح ٌٍفشق ٚاالفشاد فٟ 

اٌجبِؼخ 
11 5.5 42 21 70 35 70 35 7 3.5 

 26 52 47.5 95 10 20 12 24 4.5 ٠9ؼزجش ٔجبح اٌجبِؼخ ٌٍج١ّغ ١ٌٚظ اٌفشد 

          انرشكُض عهً انطانة  : انًحىس انشاتع

اشؼش اْ ٕ٘بن رٛرٗ ٔذٛ اٌطبٌت ٚاذِزٗ 

ػٍٝ ر١ّغ ِغز٠ٛبد االداسح 
8 4 38 19 50 25 86 43 18 9 

رذشص اٌجبِؼخ ػٍٝ ِٕخ اٌظالد١بد 

اٌىبف١خ ٌٍّٛظف١ٓ ٌزٍج١خ ادز١بربد اٌطالة 
9 4.5 43 21.5 54 27 82 41 12 6 
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اٌّذبٚس 

ِٛافك ثذسرخ وج١شح ِٛافك غ١ش ِزبوذ غ١ش ِٛافك غ١ش ِٛافك ػٍٝ االؽالق 

اٌؼذد 
إٌغجخ 

 )%(
 (%)إٌغجخ اٌؼذد  (%)إٌغجخ اٌؼذد  (%)إٌغجخ اٌؼذد  (%)إٌغجخ اٌؼذد 

رمَٛ اٌجبِؼخ ػٍٝ رظ١ُّ اٌؼًّ ثشه 

١ٌذمك ٌٍطبٌت دبربرٗ ٚسغجبرٗ 
14 7 40 20 65 32.5 70 35 11 5.5 

٠ٛرذ ٔظبَ فٟ اٌجبِؼخ ٠غًٙ ٚطٛي اساء 

اٌطالة اٌٝ اٌّغؤ١ٌٚٓ فٟ االداساد اٌؼ١ٍب 
14 7 41 20.5 54 27 78 39 13 6.5 

رخطؾ اٌجبِؼخ الرشاء ِمبثالد ٚرٛص٠غ 

اعزجبٔبد العزطالع اساء اٌطالة 
10 5 33 16.5 75 37.5 72 36 10 5 

ٌذٜ االداسح اٌؼ١ٍب اٌّؼشفخ اٌزبِخ ثبٌخذِبد 

اٌزٟ رمذِٙب ٌٍطالة 
7 3.5 26 13 75 37.5 75 37.5 17 8.5 

ذذسَة وذًُُح : انًحىس انخايظ

انًىظفٍُ 
          

رخطؾ اٌجبِؼخ ٌزذس٠ت اٌّٛظف١ٓ ٌٍؼًّ 

وفش٠ك 
10 5 35 17.5 70 35 78 39 7 3.5 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رط٠ٛش ِٙبساد 

اٌّٛظف١ٓ 
12 6 38 19 38 19 96 48 16 8 

رشجغ اٌجبِؼخ ِٛظف١ٙب ٌّٛاطٍخ رذظ١ٍُٙ 

اٌؼٍّٟ 
9 4.5 23 11.5 25 12.5 110 55 33 16.5 

ذمذَش واحرشاو : انًحىس انغادط

انًىظفٍُ 
          

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رؼض٠ض اٌثمخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ 

اٌّٛظف١ٓ 
15 7.5 41 20.5 61 30.5 71 35.5 12 6 

رخطؾ اٌجبِؼخ اٌٝ اػبدح اٌزٕظ١ُ ٚرم١ًٍ 

اٌفٛاسق ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ 
19 9.5 56.28 67 33.5 55 27.5 3 1.5  

رذشص اٌجبِؼخ ػٍٝ رؼً ِذ١ؾ اٌؼًّ 

اب١ٌب ِٓ اٌخٛف ٚاٌّذبعجخ 
26 13 59 29.5 57 28.5 54 27 4 2 

 5 10 27.5 55 30 60 26.5 53 11 22رؼًّ االداسح اٌؼ١ٍب ػٍٝ ِىبفبح اٌّٛظف١ٓ 

 5 10 21 42 31.5 63 28.5 57 14 28رطجك اٌجبِؼخ ٔظبِب ػبدال ٌزشل١خ 
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اٌّذبٚس 

ِٛافك ثذسرخ وج١شح ِٛافك غ١ش ِزبوذ غ١ش ِٛافك غ١ش ِٛافك ػٍٝ االؽالق 

اٌؼذد 
إٌغجخ 

 )%(
 (%)إٌغجخ اٌؼذد  (%)إٌغجخ اٌؼذد  (%)إٌغجخ اٌؼذد  (%)إٌغجخ اٌؼذد 

اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌجبِؼخ 

ٔظبَ اٌزٛظ١ف فٟ اٌجبِؼخ ثشؼش اٌّٛظف 

ثبٌؼذي 
33 16.5 64 32 59 29.5 35 17.5 9 4.5 

ٔظبَ اٌزٛظ١ف ثبٌجبِؼخ ٠ذمك ٌٍّٛظف 

االِٓ اٌٛظ١فٟ 
34 17 52 26 57 28.5 49 24.5 8 4 

رمَٛ اٌجبِؼخ ثذفغ سٚارت اٌّٛظف١ٓ فٟ 

دذد َاٌٛلذ اي
58 29 83 41.5 31 15.5 24 12 4 2 

 3.5 7 26 52 14 28 27.5 55 29 58اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب دفغ اٌشٚارت ِمجٌٛخ 

          يشاسكح انًىظفٍُ : انًحىس انغاتع

٠زُ ا٠ظبي اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌٍّٛظف١ٓ 

فٟ ر١ّغ اٌّغز٠ٛبد ثبعزّشاس 
24 12 57 28.5 57 28.5 59 29.5 3 1.5 

رؼزّذ اٌجبِؼخ ع١بعخ رف٠ٛغ اٌغٍطبد 

ٚاٌظالد١بد ٌّٛظف١ٙب 
12 6 63 31.5 68 34 50 25 7 3.5 

ٜ يرباز اٌجبِؼخ ثبساء اٌّٛظف١ٓ ٚرؼًّ ع

االعزفبدح ِٕٙب 
21 10.5 65 32.5 61 30.5 51 25.5 2 1 

يعاَُش ذطثُك اداسج : انًحىس انثايٍ

انجىدج  
          

رٛرذ ٌٍجبِؼخ ا٘ذاف ِذذدح رشوض ػٍٝ 

اٌزذغ١ٓ اٌّغزّش ٌٍؼًّ 
8 4 45 22.5 65 32.5 77 38.5 5 2.5 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد رؼّٓ 

ِؼٍِٛبد ٚاف١خ ػٓ اٌجبِؼخ ٚاٌخذِبد 

اٌزٟ رمذِٙب 

13 6.5 28 14 65 32.5 84 42 10 5 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ 

ػٓ إٌشبؽبد االوبد١ّ٠خ 
11 5.5 29 14.5 71 35.5 77 38.5 12 6 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ 

ػٓ إٌشبؽبد االداس٠خ 
17 8.5 35 17.5 84 42 58 29 6 3 
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اٌّذبٚس 

ِٛافك ثذسرخ وج١شح ِٛافك غ١ش ِزبوذ غ١ش ِٛافك غ١ش ِٛافك ػٍٝ االؽالق 

اٌؼذد 
إٌغجخ 

 )%(
 (%)إٌغجخ اٌؼذد  (%)إٌغجخ اٌؼذد  (%)إٌغجخ اٌؼذد  (%)إٌغجخ اٌؼذد 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ 

ػٓ اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد 
13 6.5 26 13 81 40.5 73 36.5 7 3.5 

رٛرذ ارشاءاد ٚاػخ رج١ٓ و١ف١خ أجبص 

اٌؼًّ ثبلً ٚلذ 
22 11 72 36 71 35.5 30 15 5 2.5 

رٛرذ ارشاءاد ٚاػخ رج١ٓ و١ف١خ أجبص 

اٌؼًّ ثبلً رىٍفخ 
28 14 59 29.5 73 36.5 33 16.5 7 3.5 

٠ٛرذ ٔظبَ ارظبي فؼبي ث١ٓ وبفخ 

اٌّغز٠ٛبد االداس٠خ 
22 11 55 27.5 65 32.5 50 25 8 4 
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الرُاع ودعى االداسج انعهُا  :  نهًحىس االولANOVAذحهُم انرثاٍَ االحادٌ :  16جذول 

 

انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 
غ١ش اٌّفغش اٌّفغش اٌّجّٛع 

 انجُظ

٠ؼًّ سئ١غه ػٍٝ اصاٌخ اٌؼٛائك اٌزٟ رؼزشع ؽش٠ك 

 اٌؼًّ
1.414 201.520 202.935 1 197 198 1.414 1.023 1.382 0.241 

رمَٛ اٌجبِؼخ ثزٛف١ش االِٛاي اٌالصِخ ٌٍم١بَ ثزٕف١ز 

 االٔشطخ اٌّخزٍفخ
0.397 160.223 160.620 1 198 199 0.397 0.809 0.491 0.484 

 0.121 2.424 1.052 2.551 199 198 1 210.875 208.324 2.551 رمَٛ اٌجبِؼخ ثزطج١ك اٌىبدس ٚفمب ٌّؼب١٠ش ِٛػٛػ١خ

رمَٛ اٌجبِؼخ ثزٛف١ش اٌّؼذاد ٚاالرٙضح اٌالصِخ 

 ٌزغ١ًٙ اٌؼًّ
0.257 215.298 215.555 1 198 199 0.257 1.087 0.237 0.627 

 0.959 0.003 0.977 0.003 199 198 1 193.395 193.392 0.003 رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رشخ١ض اٌّشبوً االداس٠خ

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ ٚػغ دٍٛي ِٕبعجخ ٌٍّشبوً 

 االداس٠خ
0.015 174.380 174.395 1 198 199 0.015 0.881 0.017 0.897 

 0.528 0.399 0.945 0.377 199 198 1 187.555 187.178 ٠0.377زٛفش ٌذٜ االداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌذّبط فٟ اٌؼًّ 

٠زٛفش ٌذٜ االداسح اٌؼ١ٍب اٌشغجخ ٌٍزذسة ٚاوزغبة 

 ِٙبساد رذ٠ذح
3.533 194.047 197.580 1 198 199 3.533 0.980 3.605 0.059 

  انعًش

٠ؼًّ سئ١غه ػٍٝ اصاٌخ اٌؼٛائك اٌزٟ رؼزشع ؽش٠ك 

 اٌؼًّ
4.598 198.336 202.935 4 194 198 1.150 1022 1.124 0.346 

رمَٛ اٌجبِؼخ ثزٛف١ش االِٛاي اٌالصِخ ٌٍم١بَ ثزٕف١ز 

 االٔشطخ اٌّخزٍفخ
0.995 159.625 160.620 4 195 199 0.249 0.819 0.304 0.875 
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انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 
غ١ش اٌّفغش اٌّفغش اٌّجّٛع 

 0.964 0.148 1.078 0.160 199 195 4 210.875 210.236 0.639 رمَٛ اٌجبِؼخ ثزطج١ك اٌىبدس ٚفمب ٌّؼب١٠ش ِٛػٛػ١خ

رمَٛ اٌجبِؼخ ثزٛف١ش اٌّؼذاد ٚاالرٙضح اٌالصِخ 

 ٌزغ١ًٙ اٌؼًّ
0.193 215.362 215.555 4 195 199 0.048 1.104 0.044 0.996 

 0.999 0.024 0.991 0.024 195 195 4 193.395 193.298 0.097 رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رشخ١ض اٌّشبوً االداس٠خ

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ ٚػغ دٍٛي ِٕبعجخ ٌٍّشبوً 

 االداس٠خ
2.642 171.753 174.395 4 195 199 0.661 0.881 0.750 0.559 

 0.579 0.720 0.948 0.682 195 195 4 187.555 184.826 ٠2.729زٛفش ٌذٜ االداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌذّبط فٟ اٌؼًّ 

٠زٛفش ٌذٜ االداسح اٌؼ١ٍب اٌشغجخ ٌٍزذسة ٚاوزغبة 

 ِٙبساد رذ٠ذح
0.602 196.978 197.580 4 195 199 0.15 1.010 0.149 0.963 

انًغرىي انىظُفٍ 

٠ؼًّ سئ١غه ػٍٝ اصاٌخ اٌؼٛائك اٌزٟ رؼزشع ؽش٠ك 

 اٌؼًّ
9.092 193.843 202.935 9 189 198 1.010 1.026 0.985 0.454 

رمَٛ اٌجبِؼخ ثزٛف١ش االِٛاي اٌالصِخ ٌٍم١بَ ثزٕف١ز 

 االٔشطخ اٌّخزٍفخ
16.157 144.463 160.620 9 190 199 1.795 0.760 2.361 0.015 

 0.917 0.432 1.088 0.470 199 190 9 210.875 206.645 4.230 رمَٛ اٌجبِؼخ ثزطج١ك اٌىبدس ٚفمب ٌّؼب١٠ش ِٛػٛػ١خ

رمَٛ اٌجبِؼخ ثزٛف١ش اٌّؼذاد ٚاالرٙضح اٌالصِخ 

 ٌزغ١ًٙ اٌؼًّ
13.010 202.545 215.555 9 190 199 1.446 1.066 1.356 0.211 

 0.027 2.154 0.924 1.99 199 190 9 193.395 175.489 17.906 رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رشخ١ض اٌّشبوً االداس٠خ

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ ٚػغ دٍٛي ِٕبعجخ ٌٍّشبوً 

 االداس٠خ
22.318 152.077 174.395 9 190 199 2.480 0.80 3.098 0.002 

 0.015 2.35 0.888 2.088 199 190 9 187.555 168.766 ٠18.789زٛفش ٌذٜ االداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌذّبط فٟ اٌؼًّ 
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انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 
غ١ش اٌّفغش اٌّفغش اٌّجّٛع 

٠زٛفش ٌذٜ االداسح اٌؼ١ٍب اٌشغجخ ٌٍزذسة ٚاوزغبة 

 ِٙبساد رذ٠ذح
28.664 168.916 197.580 9 190 199 3.185 0.889 3.582 000 

  يذج انخذيح االجًانُح 

٠ؼًّ سئ١غه ػٍٝ اصاٌخ اٌؼٛائك اٌزٟ رؼزشع ؽش٠ك 

 اٌؼًّ
6.821 196.114 202.935 4 194 198 1.705 1.011 1.687 0.155 

رمَٛ اٌجبِؼخ ثزٛف١ش االِٛاي اٌالصِخ ٌٍم١بَ ثزٕف١ز 

 االٔشطخ اٌّخزٍفخ
8.446 152.174 160.620 4 195 199 2.111 0.78 2.706 0.032 

 0.446 0.933 1.061 0.991 199 195 4 210.875 206.913 3.962 رمَٛ اٌجبِؼخ ثزطج١ك اٌىبدس ٚفمب ٌّؼب١٠ش ِٛػٛػ١خ

رمَٛ اٌجبِؼخ ثزٛف١ش اٌّؼذاد ٚاالرٙضح اٌالصِخ 

 ٌزغ١ًٙ اٌؼًّ
5.050 210.505 215.555 4 195 199 1.263 1.08 1.17 0.326 

 0.806 0.404 0.984 0.397 199 195 4 193.395 191.807 1.588 رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رشخ١ض اٌّشبوً االداس٠خ

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ ٚػغ دٍٛي ِٕبعجخ ٌٍّشبوً 

 االداس٠خ
4.136 170.259 174.395 4 195 199 1.034 0.873 1.184 0.319 

 0.094 2.011 0.924 1.858 199 195 4 187.555 180.125 ٠7.430زٛفش ٌذٜ االداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌذّبط فٟ اٌؼًّ 

٠زٛفش ٌذٜ االداسح اٌؼ١ٍب اٌشغجخ ٌٍزذسة ٚاوزغبة 

ِٙبساد رذ٠ذح 
10.681 186.899 197.58 4 195 199 2.67 0.958 2.786 0.028 

انًؤهم انعهًٍ 

٠ؼًّ سئ١غه ػٍٝ اصاٌخ اٌؼٛائك اٌزٟ رؼزشع ؽش٠ك 

 اٌؼًّ
1.50 215.455 216.955 3 196 199 0.50 1.099 0.455 0.714 

رمَٛ اٌجبِؼخ ثزٛف١ش االِٛاي اٌالصِخ ٌٍم١بَ ثزٕف١ز 

 االٔشطخ اٌّخزٍفخ
12.812 147.808 160.62 3 196 199 4.271 0.754 5.663 0.001 
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انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 
غ١ش اٌّفغش اٌّفغش اٌّجّٛع 

 0.682 0.501 1.068 0.535 199 196 3 210.875 209.271 1.604 رمَٛ اٌجبِؼخ ثزطج١ك اٌىبدس ٚفمب ٌّؼب١٠ش ِٛػٛػ١خ

رمَٛ اٌجبِؼخ ثزٛف١ش اٌّؼذاد ٚاالرٙضح اٌالصِخ 

 ٌزغ١ًٙ اٌؼًّ
0.212 215.343 215.555 3 196 199 0.071 1.099 0.064 0.979 

 0.673 0.514 0.979 0.503 199 196 3 193.395 191.885 1.510 رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رشخ١ض اٌّشبوً االداس٠خ

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ ٚػغ دٍٛي ِٕبعجخ ٌٍّشبوً 

 االداس٠خ
4.171 170.224 174.395 3 196 199 1.39 0.868 1.601 0.191 

 0.988 0.043 0.956 0.042 196 196 3 187.555 187.43 ٠0.125زٛفش ٌذٜ االداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌذّبط فٟ اٌؼًّ 

٠زٛفش ٌذٜ االداسح اٌؼ١ٍب اٌشغجخ ٌٍزذسة ٚاوزغبة 

ِٙبساد رذ٠ذح 
2.998 194.582 197.58 3 196 199 0.999 0.993 1.007 0.391 

انرخصص 

٠ؼًّ سئ١غه ػٍٝ اصاٌخ اٌؼٛائك اٌزٟ رؼزشع ؽش٠ك 

 اٌؼًّ
18.297 198.658 216.955 9 190 199 2.033 1.046 1.944 0.048 

رمَٛ اٌجبِؼخ ثزٛف١ش االِٛاي اٌالصِخ ٌٍم١بَ ثزٕف١ز 

 االٔشطخ اٌّخزٍفخ
9.581 151.039 160.62 9 190 199 1.065 0.975 1.339 0.219 

 0.121 1.589 1.032 1.64 199 190 9 210.875 196.116 14.759 رمَٛ اٌجبِؼخ ثزطج١ك اٌىبدس ٚفمب ٌّؼب١٠ش ِٛػٛػ١خ

رمَٛ اٌجبِؼخ ثزٛف١ش اٌّؼذاد ٚاالرٙضح اٌالصِخ 

 ٌزغ١ًٙ اٌؼًّ
7.545 208.010 215.555 9 190 199 0.838 1.095 0.766 0.648 

 0.120 1.593 0.946 1.508 199 190 9 193.395 179.825 13.57 رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رشخ١ض اٌّشبوً االداس٠خ

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ ٚػغ دٍٛي ِٕبعجخ ٌٍّشبوً 

 االداس٠خ
9.33 165.065 174.395 9 195 199 1.037 0.869 1.193 0.301 

 0.338 1.138 0.937 1.066 199 190 9 187.555 177.962 ٠9.593زٛفش ٌذٜ االداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌذّبط فٟ اٌؼًّ 
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انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 
غ١ش اٌّفغش اٌّفغش اٌّجّٛع 

٠زٛفش ٌذٜ االداسح اٌؼ١ٍب اٌشغجخ ٌٍزذسة ٚاوزغبة 

ِٙبساد رذ٠ذح 
3.914 193.666 197.58 9 190 199 0.435 1.019 0.427 0.920 
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: انىعط انحغاتٍ نهًؤششاخ انرٍ نها فشوق راخ دالنح احصائُح فٍ انًحىس االول: 1-16جذول 

 الرُاع ودعى االداسج انعهُا وفما نًرغُش انجُظ 

 

 اٌؼذد
اٌٛعؾ 

اٌفئخ   اٌذغبثٟ   اٌّؤشش 

٠زٛفش ٌذٜ االداسح اٌؼ١ٍب اٌشغجخ ٌٍزذسة  روش 2.9 111

 ٚاوزغبة ِٙبساد رذ٠ذح
  
  

 أثٝ 2.8 89

 اٌّجّٛع 2.9 200
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:  انىعط انحغاتٍ نهًؤششاخ انرٍ نها فشوق راخ دالنح احصائُح فٍ انًحىس االول: 2-16جذول 

 الرُاع ودعى االداسج انعهُا وفما نًرغُش انًغرىي انىظُفٍ
 

 اٌؼذد
  

اٌٛعؾ 

 اٌذغبثٟ
  

 
 اٌفئخ

  
 اٌّؤشش 

 ِذ٠ش دائشح 3.0 25

رمَٛ اٌجبِؼخ ثزٛف١ش االِٛاي 

اٌالصِخ ٌٍم١بَ ثزٕف١ز االٔشطخ 

 اٌّخزٍفخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سئ١ظ لغُ 2.7 17

 ِغبػذ اداسٞ 3.2 42

 ِٛظف 2.8 41

 ِششف لغُ 2.4 12

 عىشر١شح 2.6 42

 ٔبئت ِذ٠ش 4.5 2

ِغبػذ ثبدث  2.9 9

 فٕٟ ِخزجشاد 2.9 9

 غ١ش رٌه 3.0 1

 اٌّجّٛع 2.9 200

 ِذ٠ش دائشح 3.1 25

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رشخ١ض  

 اٌّشبوً االداس٠خ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سئ١ظ لغُ 2.6 17

 ِغبػذ اداسٞ 3.0 42

 ِٛظف 2.3 41

 ِششف لغُ 3.1 12

 عىشر١شح 2.8 42

 ٔبئت ِذ٠ش 3.0 2

 ِغبػذ ثبدث 3.0 9

 فٕٟ ِخزجشاد 2.9 9

 غ١ش رٌه 4.0 1

 اٌّجّٛع 2.8 200

 ِذ٠ش دائشح 3.1 25

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ ٚػغ دٍٛي 

 ِٕبعجخ ٌٍّشبوً االداس٠خ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سئ١ظ لغُ 2.3 17

 ِغبػذ اداسٞ 2.9 42

 ِٛظف 2.2 41

 ِششف لغُ 2.8 12

 عىشر١شح 2.7 42

 ٔبئت ِذ٠ش 3.0 2

 ِغبػذ ثبدث 2.9 9

 فٕٟ ِخزجشاد 2.8 9

 غير ذلك 4.0 1
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 اٌؼذد
  

اٌٛعؾ 

 اٌذغبثٟ
  

 
 اٌفئخ

  
 اٌّؤشش 

 اٌّجّٛع 2.7 200

 ِذ٠ش دائشح 3.5 25

٠زٛفش ٌذٜ االداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌذّبط 

 فٟ اٌؼًّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سئ١ظ لغُ 3.2 17

 ِغبػذ اداسٞ 3.4 42

 ِٛظف 2.6 41

 ِششف لغُ 2.9 12

 عىشر١شح 3.3 42

 ٔبئت ِذ٠ش 3.5 2

 ِغبػذ ثبدث 3.1 9

 فٕٟ ِخزجشاد 3.3 9

 غ١ش رٌه 3.0 1

 اٌّجّٛع 3.2 200

 ِذ٠ش دائشح 3.4 25

٠زٛفش ٌذٜ االداسح اٌؼ١ٍب اٌشغجخ 

 ٌٍزذسة ٚاوزغبة ِٙبساد رذ٠ذح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سئ١ظ لغُ 2.8 17

 ِغبػذ اداسٞ 3.3 42

 ِٛظف 2.6 41

 ِششف لغُ 2.8 12

 عىشر١شح 3.4 42

 ٔبئت ِذ٠ش 3.5 2

 ِغبػذ ثبدث 2.9 9

 فٕٟ ِخزجشاد 3.8 9

 غ١ش رٌه 3.0 1

 اٌّجّٛع 3.1 200
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:  انىعط انحغاتٍ نهًؤششاخ انرٍ نها فشوق راخ دالنح احصائُح فٍ انًحىس االول: 3-16جذول 

اقتناع ودعم اودارة العمنا وفقا لمتغنر مدة الخدمة اوجمالنة 
 

اٌفئخ  اٌٛعؾ اٌذغبثٟ  اٌؼذد اٌّؤشش  

رمَٛ اٌجبِؼخ ثزٛف١ش االِٛاي اٌالصِخ  فبلً 5 2.9 99

 ٌٍم١بَ ثزٕف١ز االٔشطخ اٌّخزٍفخ
  
  
  
  
  

47 2.6 6-10 

11 2.7 11-15 

21 3.2 16-20 

 فبوثش 21 2.9 22

 اٌّجّٛع 2.9 200

٠زٛفش ٌذٜ االداسح اٌؼ١ٍب اٌشغجخ ٌٍزذسة  فبلً 5 3.3 99

 ٚاوزغبة ِٙبساد رذ٠ذح
  
  
  
  
  

47 2.8 6-10 

11 2.9 11-15 

21 2.9 16-20 

 فبوثش 21 3.5 22

 اٌّجّٛع 3.1 200

 

 

 

 

 

 

 

 

:  انىعط انحغاتٍ نهًؤششاخ انرٍ نها فشوق راخ دالنح احصائُح فٍ انًحىس االول: 4-16جذول 

الرُاع ودعى االداسج انعهُا وفما نًرغُش انًؤهم انعهًٍ 

 

 اٌؼذد
اٌٛعؾ 

اٌفئخ  اٌذغبثٟ  اٌّؤشش  

20 3.5 

ثب٠ٛٔخ ػبِخ 

 فبلً

رمَٛ اٌجبِؼخ ثزٛف١ش االِٛاي اٌالصِخ ٌٍم١بَ 

 ثزٕف١ز االٔشطخ اٌّخزٍفخ
  
  
  
  

41 2.8 

دثٍَٛ و١ٍخ 

 ِجزّغ

 ثىبٌٛس٠ٛط 2.9 98

 دساعبد ػ١ٍب 2.5 41

 اٌّجّٛع 2.9 200
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:   انىعط انحغاتٍ نهًؤششاخ انرٍ نها فشوق راخ دالنح احصائُح فٍ انًحىس االول5-16جذول 

الرُاع ودعى االداسج انعهُا وفما نًرغُش انرخصص 

 

 اٌؼذد
اٌٛعؾ 

اٌفئخ  اٌذغبثٟ  اٌّؤشش  

٠ؼًّ سئ١غه ػٍٝ اصاٌخ  ػٍَٛ اداس٠خ 3.6 61

اٌؼٛائك اٌزٟ رؼزشع ؽش٠ك 

 اٌؼًّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٠خ٠بطػٍَٛ ط 3.8 6

 الزظبد 3.0 4

 ٕ٘ذعخ 3.7 14

 لبْٔٛ 3.0 4

 غ١ش رٌه 3.8 67

 ػٍَٛ 4.3 21

 دبعت 4.1 12

 ػٍُ ارزّبع 3.0 2

 آداة 3.2 9

 اٌّجّٛع 3.7 200
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انىعٍ نًفهىو اداسج انجىدج  :  نهًحىس انثاANOVAٍَذحهُم انرثاٍَ االحادٌ :  17جذول 

انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 
دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع غ١ش اٌّفغش اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

انجُظ 

 0.307 1.049 1.031 1.082 199 198 1 205.180 204.098 1.082رؼغ اٌجبِؼخ ا٘ذافب ٚاػذخ ِٚذذدح 

االٔظّخ االداس٠خ اٌّٛرٛدح لبدسح ػٍٝ رذم١ك 

ا٘ذافٙب ثىفبءح ٚفؼب١ٌخ 
1.152 192.043 193.195 1 198 199 1.152 0.970 1.188 0.277 

 0.955 0.003 1.030 0.003 199 198 1 204.000 203.997 ٠0.003ؼزّذ سئ١غه اٌزم١١ُ اٌذٚسٞ ٌزذغ١ٓ اٌؼًّ 

 0.191 1.722 1.043 1.796 199 198 1 208.320 206.524 1.796رؼزّذ اداسح اٌجبِؼخ  اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ ٌّٕخ اٌذٛافض 

رؼزّذ اداسح اٌجبِؼخ اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ ٌّؼبلجخ 

اٌّٛظف١ٓ 
0.109 175.766 175.875 1 198 199 0.109 0.888 0.123 0.726 

رمَٛ اداسح اٌجبِؼخ ثبرشاء رم١١ُ ٌالرشاءاد 

ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّزجؼخ الٔجبص اٌؼًّ 
0.574 153.301 153.875 1 198 199 0.574 0.774 0.741 0.390 

 0.328 0.960 0.985 0.946 199 198 1 195.955 195.009 0.946رؼزّذ اٌجبِؼخ ِجذا رىبفؤ اٌفشص فٟ اٌزؼ١١ٕبد 

 انعًش 

 0.425 0.970 1.032 1.001 199 195 4 205.180 201.178 4.002رؼغ اٌجبِؼخ ا٘ذافب ٚاػذخ ِٚذذدح 

االٔظّخ االداس٠خ اٌّٛرٛدح لبدسح ػٍٝ رذم١ك 

ا٘ذافٙب ثىفبءح ٚفؼب١ٌخ 
1.519 191.676 193.195 4 195 199 0.380 0.983 0.386 0.818 

 0.923 0.227 1.041 0.236 199 195 4 204.000 203.055 ٠0.945ؼزّذ سئ١غه اٌزم١١ُ اٌذٚسٞ ٌزذغ١ٓ اٌؼًّ 

 0.703 0.544 1.057 0.575 199 195 4 208.320 206.020 2.300رؼزّذ اداسح اٌجبِؼخ  اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ ٌّٕخ اٌذٛافض 
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انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 
دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع غ١ش اٌّفغش اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

رؼزّذ اداسح اٌجبِؼخ اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ ٌّؼبلجخ 

اٌّٛظف١ٓ 
3.140 172.735 175.875 4 195 199 0.785 0.886 0.886 0.473 

رمَٛ اداسح اٌجبِؼخ ثبرشاء رم١١ُ ٌالرشاءاد 

ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّزجؼخ الٔجبص اٌؼًّ 
1.705 152.170 153.875 4 195 199 0.426 0.780 0.546 0.702 

 0.616 0.666 0.991 0.660 199 195 4 195.955 193.314 2.641رؼزّذ اٌجبِؼخ ِجذا رىبفؤ اٌفشص فٟ اٌزؼ١١ٕبد 

انًغرىي انىظُفٍ 

 0.007 2.628 0.960 2.524 199 190 9 205.180 182.464 22.716رؼغ اٌجبِؼخ ا٘ذافب ٚاػذخ ِٚذذدح 

االٔظّخ االداس٠خ اٌّٛرٛدح لبدسح ػٍٝ رذم١ك 

ا٘ذافٙب ثىفبءح ٚفؼب١ٌخ 
15.572 177.623 193.195 9 190 199 1.730 0.935 1.851 0.062 

 0.170 1.449 1.005 1.456 199 190 9 204.000 190.897 ٠13.103ؼزّذ سئ١غه اٌزم١١ُ اٌذٚسٞ ٌزذغ١ٓ اٌؼًّ 

 0.085 1.728 1.013 1.751 199 190 9 208.320 192.560 15.760رؼزّذ اداسح اٌجبِؼخ  اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ ٌّٕخ اٌذٛافض 

رؼزّذ اداسح اٌجبِؼخ اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ ٌّؼبلجخ 

اٌّٛظف١ٓ 
12.002 163.873 175.875 9 190 199 1.334 0.862 1.546 0.134 

رمَٛ اداسح اٌجبِؼخ ثبرشاء رم١١ُ ٌالرشاءاد 

ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّزجؼخ الٔجبص اٌؼًّ 
15.430 138.445 153.875 9 190 199 1.714 0.729 2.353 0.015 

 0.803 0.592 1.003 0.594 199 190 9 195.955 190.612 5.343رؼزّذ اٌجبِؼخ ِجذا رىبفؤ اٌفشص فٟ اٌزؼ١١ٕبد 

 يذج انخذيح االجًانُح 

 0.562 0.745 1.036 0.772 199 195 4 205.180 202.091 3.089رؼغ اٌجبِؼخ ا٘ذافب ٚاػذخ ِٚذذدح 

االٔظّخ االداس٠خ اٌّٛرٛدح لبدسح ػٍٝ رذم١ك 

ا٘ذافٙب ثىفبءح ٚفؼب١ٌخ 
1.759 191.436 193.195 4 195 199 0.440 0.982 0.448 0.774 
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انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 
دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع غ١ش اٌّفغش اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

 0.448 0.930 1.027 0.955 199 195 4 204.000 200.182 ٠3.818ؼزّذ سئ١غه اٌزم١١ُ اٌذٚسٞ ٌزذغ١ٓ اٌؼًّ 

 0.874 0.306 1.062 0.325 199 195 4 208.320 207.020 1.300رؼزّذ اداسح اٌجبِؼخ  اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ ٌّٕخ اٌذٛافض 

رؼزّذ اداسح اٌجبِؼخ اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ ٌّؼبلجخ 

اٌّٛظف١ٓ 
2.130 173.745 175.875 4 195 199 0.532 0.891 0.598 0.665 

رمَٛ اداسح اٌجبِؼخ ثبرشاء رم١١ُ ٌالرشاءاد 

ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّزجؼخ الٔجبص اٌؼًّ 
5.724 148.151 153.875 4 195 199 1.431 0.760 1.884 0.115 

 0.459 0.910 0.986 0.898 199 195 4 195.955 192.363 3.592رؼزّذ اٌجبِؼخ ِجذا رىبفؤ اٌفشص فٟ اٌزؼ١١ٕبد 

 انًؤهم انعهًٍ 

 0.935 0.142 1.045 0.148 199 196 3 205.180 204.737 0.443رؼغ اٌجبِؼخ ا٘ذافب ٚاػذخ ِٚذذدح 

االٔظّخ االداس٠خ اٌّٛرٛدح لبدسح ػٍٝ رذم١ك 

ا٘ذافٙب ثىفبءح ٚفؼب١ٌخ 
2.741 190.454 193.195 3 196 199 0.914 0.972 0.940 0.422 

 0.635 0.570 1.032 0.589 199 196 3 204.000 202.234 ٠1.766ؼزّذ سئ١غه اٌزم١١ُ اٌذٚسٞ ٌزذغ١ٓ اٌؼًّ 

 0.960 0.099 1.061 0.105 199 196 3 208.320 208.004 0.316رؼزّذ اداسح اٌجبِؼخ  اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ ٌّٕخ اٌذٛافض 

رؼزّذ اداسح اٌجبِؼخ اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ ٌّؼبلجخ 

اٌّٛظف١ٓ 
0.503 175.372 175.875 3 196 199 0.168 0.895 0.187 0.905 

رمَٛ اداسح اٌجبِؼخ ثبرشاء رم١١ُ ٌالرشاءاد 

ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّزجؼخ الٔجبص اٌؼًّ 
5.508 148.367 153.875 3 196 199 1.836 0.757 2.426 0.067 

 0.870 0.238 0.996 0.237 199 196 3 195.955 195.245 0.710رؼزّذ اٌجبِؼخ ِجذا رىبفؤ اٌفشص فٟ اٌزؼ١١ٕبد 

انرخصص 
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انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 
دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع غ١ش اٌّفغش اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

 0.129 1.564 1.005 1.573 199 190 9 205.180 191.025 14.155رؼغ اٌجبِؼخ ا٘ذافب ٚاػذخ ِٚذذدح 

االٔظّخ االداس٠خ اٌّٛرٛدح لبدسح ػٍٝ رذم١ك 

ح ا٘ذافٙب ثىفبءح ٚفؼبٌٟ
8.147 185.048 193.195 9 190 199 0.905 0.974 0.929 0.501 

 0.246 1.287 1.012 1.302 199 190 9 204.000 192.278 ٠11.722ؼزّذ سئ١غه اٌزم١١ُ اٌذٚسٞ ٌزذغ١ٓ اٌؼًّ 

 0.329 1.151 1.040 1.196 199 190 9 208.320 197.552 10.768رؼزّذ اداسح اٌجبِؼخ  اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ ٌّٕخ اٌذٛافض 

رؼزّذ اداسح اٌجبِؼخ اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ ٌّؼبلجخ 

اٌّٛظف١ٓ 
8.354 167.521 175.875 9 190 199 0.928 0.882 1.053 0.400 

رمَٛ اداسح اٌجبِؼخ ثبرشاء رم١١ُ ٌالرشاءاد 

ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّزجؼخ الٔجبص اٌؼًّ 
7.290 146.585 153.875 9 190 199 0.810 0.771 1.050 0.402 

 0.698 0.711 0.998 0.710 199 190 9 195.955 189.566 6.389رؼزّذ اٌجبِؼخ ِجذا رىبفؤ اٌفشص فٟ اٌزؼ١١ٕبد 
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:   انىعط انحغاتٍ نهًؤششاخ انرٍ نها فشوق راخ دالنح احصائُح فٍ انًحىس انثا1ٍَ-17جذول 

انىعٍ نًفهىو االداسج وفما نًرغُش انًغرىي انىظُفٍ 

 

 اٌؼذد
اٌٛعؾ 

اٌفئخ   اٌذغبثٟ اٌّؤشش 

 رؼغ اٌجبِؼخ ا٘ذافب ٚاػذخ ِٚذذدح ِذ٠ش دائشح 3.5 25
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سئ١ظ لغُ 2.9 17

 ِغبػذ اداسٞ 3.5 42

 ِٛظف 2.7 41

 ِششف لغُ 3.3 12

 عىشر١شح 3.2 42

 ٔبئت ِذ٠ش 4.0 2

 ِغبػذ ثبدث 3.6 9

 فٕٟ ِخزجشاد 3.4 9

 غ١ش رٌه 3.0 1

 اٌّجّٛع 3.2 200

   ِذ٠ش دائشح 3.0 25
رمَٛ اداسح اٌجبِؼخ ثبرشاء رم١١ُ 

ٌالرشاءاد ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّزجؼخ الٔجبص 

 اٌؼًّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سئ١ظ لغُ 2.5 17

 ِغبػذ اداسٞ 3.2 42

 ِٛظف 2.8 41

 ِششف لغُ 3.3 12

 عىشر١شح 3.2 42

 ٔبئت ِذ٠ش 3.5 2

 ِغبػذ ثبدث 3.0 9

 فٕٟ ِخزجشاد 3.7 9

 غ١ش رٌه 2.0 1

 اٌّجّٛع 3.1 200
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تُاء فشق عًم  :  نهًحىس انثانثANOVAذحهُم انرثاٍَ االحادٌ : 18جذول

 

 انًؤششاخ

 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 
دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع غ١ش اٌّفغش اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

انجُظ 

 0.916 0.011 0.834 0.009 199 198 1 165.120 165.111 0.009رؼزّذ اٌجبِؼخ فىشح ثٕبء فش٠ك اٌؼًّ اٌجّبػٟ 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رٛف١ش ِٕباب رٕظ١ّ١ب ٠شجغ 

اٌؼًّ وفش٠ك 
0.055 153.445 153.500 1 198 199 0.055 0.775 0.071 0.790 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ اٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌذٚائش ٚااللغبَ 

اٌّخزٍفخ فٟ اٌجبِؼخ 
8.633 178.867 187.500 1 198 199 8.633 0.903 9.556 0.002 

 0.241 1.384 0.913 1.263 199 198 1 182.000 180.737 ٠1.263ٛرذ رمذ٠ش ِٚىبفبح ٌٍفشق ٚاالفشاد فٟ اٌجبِؼخ 

 0.883 0.022 1.211 0.026 199 198 1 239.755 239.729 ٠0.026ؼزجش ٔجبح اٌجبِؼخ ٌٍج١ّغ ١ٌٚظ اٌفشد 

انعًش 

 0.720 0.522 0.838 0.437 199 195 4 165.120 163.370 1.750رؼزّذ اٌجبِؼخ فىشح ثٕبء فش٠ك اٌؼًّ اٌجّبػٟ 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رٛف١ش ِٕباب رٕظ١ّ١ب ٠شجغ 

اٌؼًّ وفش٠ك 
0.992 152.508 153.500 4 195 199 0.248 0.782 0.317 0.866 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ اٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌذٚائش ٚااللغبَ 

اٌّخزٍفخ فٟ اٌجبِؼخ 
5.619 181.881 187.500 4 195 199 1.405 0.933 1.506 0.202 

 0.649 0.620 0.922 0.571 199 195 4 182.000 179.715 ٠2.285ٛرذ رمذ٠ش ِٚىبفبح ٌٍفشق ٚاالفشاد فٟ اٌجبِؼخ 

 0.872 0.308 1.222 0.377 199 195 4 239.755 238.249 ٠1.506ؼزجش ٔجبح اٌجبِؼخ ٌٍج١ّغ ١ٌٚظ اٌفشد 

انًغرىي انىظُفٍ 
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 انًؤششاخ

 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 
دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع غ١ش اٌّفغش اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

 0.843 0.541 0.847 0.459 199 190 9 165.120 160.993 4.127رؼزّذ اٌجبِؼخ فىشح ثٕبء فش٠ك اٌؼًّ اٌجّبػٟ 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رٛف١ش ِٕباب رٕظ١ّ١ب ٠شجغ 

اٌؼًّ وفش٠ك 
16.640 136.860 153.500 9 190 199 1.849 0.720 2.567 0.008 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ اٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌذٚائش ٚااللغبَ 

اٌّخزٍفخ فٟ اٌجبِؼخ 
13.528 173.972 187.500 9 190 199 1.503 0.916 1.642 0.106 

 0.008 2.577 0.854 2.200 199 190 9 182.000 162.200 ٠19.800ٛرذ رمذ٠ش ِٚىبفبح ٌٍفشق ٚاالفشاد فٟ اٌجبِؼخ 

 0.578 0.842 1.213 1.022 199 190 9 239.755 230.559 ٠9.196ؼزجش ٔجبح اٌجبِؼخ ٌٍج١ّغ ١ٌٚظ اٌفشد 

يذج انخذيح االجًانُح 

 0.534 0.788 0.833 0.656 199 195 4 165.120 162.495 2.625رؼزّذ اٌجبِؼخ فىشح ثٕبء فش٠ك اٌؼًّ اٌجّبػٟ 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رٛف١ش ِٕباب رٕظ١ّ١ب ٠شجغ 

اٌؼًّ وفش٠ك 
3.041 150.459 153.500 4 195 199 0.760 0.772 0.985 0.417 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ اٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌذٚائش ٚااللغبَ 

اٌّخزٍفخ فٟ اٌجبِؼخ 
4.406 183.094 187.500 4 195 199 1.102 0.939 1.173 0.324 

 0.831 0.368 0.926 0.341 199 195 4 182.000 180.637 ٠1.363ٛرذ رمذ٠ش ِٚىبفبح ٌٍفشق ٚاالفشاد فٟ اٌجبِؼخ 

 0.538 0.782 1.210 0.946 199 195 4 239.755 235.971 ٠3.784ؼزجش ٔجبح اٌجبِؼخ ٌٍج١ّغ ١ٌٚظ اٌفشد 

انًؤهم انعهًٍ 

 0.800 0.335 0.838 0.280 199 196 3 165.120 164.279 0.841رؼزّذ اٌجبِؼخ فىشح ثٕبء فش٠ك اٌؼًّ اٌجّبػٟ 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رٛف١ش ِٕباب رٕظ١ّ١ب ٠شجغ 

اٌؼًّ وفش٠ك 
2.215 151.285 153.500 3 196 199 0.738 0.772 0.956 0.414 
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 انًؤششاخ

 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 
دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع غ١ش اٌّفغش اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ اٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌذٚائش ٚااللغبَ 

اٌّخزٍفخ فٟ اٌجبِؼخ 
3.124 184.376 187.500 3 196 199 1.041 0.941 1.107 0.347 

 0.119 1.973 0.901 1.778 199 196 3 182.000 176.666 ٠5.334ٛرذ رمذ٠ش ِٚىبفبح ٌٍفشق ٚاالفشاد فٟ اٌجبِؼخ 

 0.467 0.852 1.207 1.029 199 196 3 239.755 236.668 ٠3.087ؼزجش ٔجبح اٌجبِؼخ ٌٍج١ّغ ١ٌٚظ اٌفشد 

انرخصص 

 0.055 1.895 0.797 1.511 199 190 9 165.120 151.518 13.602رؼزّذ اٌجبِؼخ فىشح ثٕبء فش٠ك اٌؼًّ اٌجّبػٟ 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رٛف١ش ِٕباب رٕظ١ّ١ب ٠شجغ 

اٌؼًّ وفش٠ك 
4.660 148.840 153.500 9 190 199 0.518 0.783 0.661 0.743 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ اٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌذٚائش ٚااللغبَ 

اٌّخزٍفخ فٟ اٌجبِؼخ 
10.661 176.839 187.500 9 190 199 1.185 0.931 1.273 0.254 

 0.719 0.689 0.928 0.639 199 190 9 182.000 176.251 ٠5.749ٛرذ رمذ٠ش ِٚىبفبح ٌٍفشق ٚاالفشاد فٟ اٌجبِؼخ 

 0.459 0.979 1.206 1.181 199 190 9 239.755 229.127 ٠10.628ؼزجش ٔجبح اٌجبِؼخ ٌٍج١ّغ ١ٌٚظ اٌفشد 
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:  انىعط انحغاتٍ نهًؤششاخ انرٍ نها فشوق راخ دالنح احصائُح فٍ انًحىس انثانث1-18جذول 

بناء فرق عمل وفقا لمتغنر الجنس 
 

 اٌؼذد
اٌٛعؾ 

اٌّؤشش   اٌفئخ  اٌذغبثٟ

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ اٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌذٚائش  روش 3.0 111

ٚااللغبَ اٌّخزٍفخ فٟ اٌجبِؼخ 

  
  

 أثٝ 3.4 89

 اٌّجّٛع 3.2 200

 

 

 

 

 

 

 

: انىعط انحغاتٍ نهًؤششاخ انرٍ نها فشوق راخ دالنح احصائُح فٍ انًحىس انثانث: 2-18جذول 

 تُاء فشق عًم وفما نًرغُش انًغرىي انىظُفٍ
 

 اٌؼذد
اٌٛعؾ 

 اٌّؤشش اٌفئخ اٌذغبثٟ

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رٛف١ش ِٕباب رٕظ١ّ١ب  ِذ٠ش دائشح 3.2 25

 ٠شجغ اٌؼًّ وفش٠ك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سئ١ظ لغُ 2.7 17

 ِغبػذ اداسٞ 2.9 42

 ِٛظف 2.6 41

 ِششف لغُ 2.8 12

 عىشر١شح 2.6 42

 ٔبئت ِذ٠ش 3.5 2

 ِغبػذ ثبدث 3.4 9

 فٕٟ ِخزجشاد 3.4 9

 غ١ش رٌه 4.0 1

 اٌّجّٛع 2.9 200

ح ٌٍفشق ٚاالفشاد فٟ أ٠ٛرذ رمذ٠ش ِٚىبف ِذ٠ش دائشح 3.1 25

 اٌجبِؼخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سئ١ظ لغُ 2.9 17

 ِغبػذ اداسٞ 3.6 42

 ِٛظف 2.8 41

 ِششف لغُ 2.9 12

 عىشر١شح 2.8 42

 ٔبئت ِذ٠ش 4.0 2

 ِغبػذ ثبدث 3.2 9

 فٕٟ ِخزجشاد 3.4 9

 غ١ش رٌه 4.0 1

 اٌّجّٛع 3.1 200
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: انىعط انحغاتٍ نهًؤششاخ انرٍ نها فشوق راخ دالنح احصائُح فٍ انًحىس انثانث: 3-18جذول 

 تُاء فشق عًم وفما نًرغُش انرخصص
 

 اٌؼذد
اٌٛعؾ 

اٌّؤشش    اٌفئخ اٌذغبثٟ

رؼزّذ اٌجبِؼخ فىشح ثٕبء فش٠ك  ػٍَٛ اداس٠خ 3.0 61

 اٌؼًّ اٌجّبػٟ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اع١خٞػٍَٛ ط 3.7 6

 الزظبد 3.3 4

 ٕ٘ذعخ 3.6 14

 لبْٔٛ 2.5 4

 غ١ش رٌه 3.1 67

 ػٍَٛ 3.5 21

 دبعت 3.2 12

 ػٍُ ارزّبع 3.0 2

 آداة 2.7 9

 اٌّجّٛع 3.1 200
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انرشكُض عهً انطانة  :  نهًحىس انشاتعANOVAذحهُم انرثاٍَ االحادٌ : 19جذول

 

 انًؤششاخ

 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

 دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ

 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش اٌّجّٛع غ١ش اٌّفغش اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

انجُظ 

اشؼش اْ ٕ٘بن رٛرٗ ٔذٛ اٌطبٌت ٚاذِزٗ ػٍٝ 

ر١ّغ ِغز٠ٛبد االداسح 
0.103 204.777 204.880 1 198 199 0.103 1.034 0.100 0.752 

رذشص اٌجبِؼخ ػٍٝ ِٕخ اٌظالد١بد اٌىبف١خ 

ٌٍّٛظف١ٓ ٌزٍج١خ ادز١بربد اٌطالة 
2.035 196.840 198.875 1 198 199 2.035 0.994 2.047 0.154 

رمَٛ اٌجبِؼخ ػٍٝ رظ١ُّ اٌؼًّ ثشه ١ٌذمك 

ٌٍطبٌت دبربرٗ ٚسغجبرٗ 
0.274 206.846 207.120 1 198 199 0.274 1.045 0.262 0.609 

٠ٛرذ ٔظبَ فٟ اٌجبِؼخ ٠غًٙ ٚطٛي اساء 

اٌطالة اٌٝ اٌّغؤ١ٌٚٓ فٟ االداساد اٌؼ١ٍب 
0.050 220.825 220.875 1 198 199 0.050 1.115 0.045 0.832 

رخطؾ اٌجبِؼخ الرشاء ِمبثالد ٚرٛص٠غ اعزجبٔبد 

العزطالع اساء اٌطالة 
1.513 175.882 177.395 1 198 199 1.513 0.888 1.703 0.193 

ٌذٜ االداسح اٌؼ١ٍب اٌّؼشفخ اٌزبِخ ثبٌخذِبد اٌزٟ 

رمذِٙب ٌٍطالة 
0.034 173.161 173.195 1 198 199 0.034 0.875 0.039 0.844 

انعًش 

اشؼش اْ ٕ٘بن رٛرٗ ٔذٛ اٌطبٌت ٚاذِزٗ ػٍٝ 

ر١ّغ ِغز٠ٛبد االداسح 
6.349 198.531 204.880 4 195 199 1.587 1.018 1.559 0.187 

رذشص اٌجبِؼخ ػٍٝ ِٕخ اٌظالد١بد اٌىبف١خ 

ٌٍّٛظف١ٓ ٌزٍج١خ ادز١بربد اٌطالة 
5.727 193.148 198.875 4 195 199 1.432 0.991 1.446 0.220 

رمَٛ اٌجبِؼخ ػٍٝ رظ١ُّ اٌؼًّ ثشه ١ٌذمك 

ٌٍطبٌت دبربرٗ ٚسغجبرٗ 
3.265 203.855 207.120 4 195 199 0.816 1.045 0.781 0.539 

٠ٛرذ ٔظبَ فٟ اٌجبِؼخ ٠غًٙ ٚطٛي اساء 

اٌطالة اٌٝ اٌّغؤ١ٌٚٓ فٟ االداساد اٌؼ١ٍب 
7.690 213.185 220.875 4 195 199 1.923 1.093 1.759 0.139 
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 انًؤششاخ

 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

 دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ

 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش اٌّجّٛع غ١ش اٌّفغش اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

رخطؾ اٌجبِؼخ الرشاء ِمبثالد ٚرٛص٠غ اعزجبٔبد 

العزطالع اساء اٌطالة 
2.133 175.262 177.395 4 195 199 0.533 0.899 0.593 0.668 

ٌذٜ االداسح اٌؼ١ٍب اٌّؼشفخ اٌزبِخ ثبٌخذِبد اٌزٟ 

رمذِٙب ٌٍطالة 
0.796 172.399 173.195 4 195 199 0.199 0.884 0.225 0.924 

انًغرىي انىظُفٍ 

اشؼش اْ ٕ٘بن رٛرٗ ٔذٛ اٌطبٌت ٚاذِزٗ ػٍٝ 

ر١ّغ ِغز٠ٛبد االداسح 
9.176 195.704 204.880 9 190 199 1.020 1.030 0.990 0.450 

رذشص اٌجبِؼخ ػٍٝ ِٕخ اٌظالد١بد اٌىبف١خ 

ٌٍّٛظف١ٓ ٌزٍج١خ ادز١بربد اٌطالة 
9.633 189.242 198.875 9 190 199 1.070 0.996 1.075 0.383 

رمَٛ اٌجبِؼخ ػٍٝ رظ١ُّ اٌؼًّ ثشه ١ٌذمك 

ٌٍطبٌت دبربرٗ ٚسغجبرٗ 
8.709 198.411 207.120 9 190 199 0.968 1.044 0.927 0.503 

٠ٛرذ ٔظبَ فٟ اٌجبِؼخ ٠غًٙ ٚطٛي اساء 

اٌطالة اٌٝ اٌّغؤ١ٌٚٓ فٟ االداساد اٌؼ١ٍب 
12.280 208.595 220.875 9 190 199 1.364 1.098 1.243 0.271 

رخطؾ اٌجبِؼخ الرشاء ِمبثالد ٚرٛص٠غ اعزجبٔبد 

العزطالع اساء اٌطالة 
10.320 167.075 177.395 9 190 199 1.147 0.879 1.304 0.237 

ٌذٜ االداسح اٌؼ١ٍب اٌّؼشفخ اٌزبِخ ثبٌخذِبد اٌزٟ 

رمذِٙب ٌٍطالة 
16.478 156.717 173.195 9 190 199 1.831 0.825 2.220 0.022 

يذج انخذيح االجًانُح 

اشؼش اْ ٕ٘بن رٛرٗ ٔذٛ اٌطبٌت ٚاذِزٗ ػٍٝ 

ر١ّغ ِغز٠ٛبد االداسح 
6.239 198.641 204.880 4 195 199 1.560 1.019 1.531 0.195 

رذشص اٌجبِؼخ ػٍٝ ِٕخ اٌظالد١بد اٌىبف١خ 

ٌٍّٛظف١ٓ ٌزٍج١خ ادز١بربد اٌطالة 
3.530 195.345 198.875 4 195 199 0.882 1.002 0.881 0.476 

رمَٛ اٌجبِؼخ ػٍٝ رظ١ُّ اٌؼًّ ثشه ١ٌذمك 

ٌٍطبٌت دبربرٗ ٚسغجبرٗ 
3.776 203.344 207.120 4 195 199 0.944 1.043 0.905 0.462 
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 انًؤششاخ

 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

 دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ

 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش اٌّجّٛع غ١ش اٌّفغش اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

٠ٛرذ ٔظبَ فٟ اٌجبِؼخ ٠غًٙ ٚطٛي اساء 

اٌطالة اٌٝ اٌّغؤ١ٌٚٓ فٟ االداساد اٌؼ١ٍب 
6.505 214.370 220.875 4 195 199 1.626 1.099 1.479 0.210 

رخطؾ اٌجبِؼخ الرشاء ِمبثالد ٚرٛص٠غ اعزجبٔبد 

العزطالع اساء اٌطالة 
3.935 173.460 177.395 4 195 199 0.984 0.890 1.106 0.355 

ٌذٜ االداسح اٌؼ١ٍب اٌّؼشفخ اٌزبِخ ثبٌخذِبد اٌزٟ 

رمذِٙب ٌٍطالة 
2.784 170.411 173.195 4 195 199 0.696 0.874 0.796 0.529 

انًؤهم انعهًٍ 

اشؼش اْ ٕ٘بن رٛرٗ ٔذٛ اٌطبٌت ٚاذِزٗ ػٍٝ 

ر١ّغ ِغز٠ٛبد االداسح 
1.268 203.612 204.880 3 196 199 0.423 1.039 0.407 0.748 

رذشص اٌجبِؼخ ػٍٝ ِٕخ اٌظالد١بد اٌىبف١خ 

ٌٍّٛظف١ٓ ٌزٍج١خ ادز١بربد اٌطالة 
0.645 198.230 198.875 3 196 199 0.215 1.011 0.213 0.888 

رمَٛ اٌجبِؼخ ػٍٝ رظ١ُّ اٌؼًّ ثشه ١ٌذمك 

ٌٍطبٌت دبربرٗ ٚسغجبرٗ 
3.485 203.635 207.120 3 196 199 1.162 1.039 1.118 0.343 

٠ٛرذ ٔظبَ فٟ اٌجبِؼخ ٠غًٙ ٚطٛي اساء 

اٌطالة اٌٝ اٌّغؤ١ٌٚٓ فٟ االداساد اٌؼ١ٍب 
5.379 215.496 220.875 3 196 199 1.793 1.099 1.631 0.184 

رخطؾ اٌجبِؼخ الرشاء ِمبثالد ٚرٛص٠غ اعزجبٔبد 

العزطالع اساء اٌطالة 
2.723 174.672 177.395 3 196 199 0.908 0.891 1.018 0.386 

ٌذٜ االداسح اٌؼ١ٍب اٌّؼشفخ اٌزبِخ ثبٌخذِبد اٌزٟ 

رمذِٙب ٌٍطالة 
1.889 171.306 173.195 3 196 199 0.630 0.874 0.720 0.541 

انرخصص 

اشؼش اْ ٕ٘بن رٛرٗ ٔذٛ اٌطبٌت ٚاذِزٗ ػٍٝ 

ر١ّغ ِغز٠ٛبد االداسح 
16.486 188.394 204.880 9 190 199 1.832 0.992 1.847 0.062 

رذشص اٌجبِؼخ ػٍٝ ِٕخ اٌظالد١بد اٌىبف١خ 

ٌٍّٛظف١ٓ ٌزٍج١خ ادز١بربد اٌطالة 
7.693 191.182 198.875 9 190 199 0.855 1.006 0.849 0.572 
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 انًؤششاخ

 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

 دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ

 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش اٌّجّٛع غ١ش اٌّفغش اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

رمَٛ اٌجبِؼخ ػٍٝ رظ١ُّ اٌؼًّ ثشه ١ٌذمك 

ٌٍطبٌت دبربرٗ ٚسغجبرٗ 
13.017 194.103 207.120 9 190 199 1.446 1.022 1.416 0.184 

٠ٛرذ ٔظبَ فٟ اٌجبِؼخ ٠غًٙ ٚطٛي اساء 

اٌطالة اٌٝ اٌّغؤ١ٌٚٓ فٟ االداساد اٌؼ١ٍب 
6.545 214.330 220.875 9 190 199 0.727 1.128 0.645 0.758 

رخطؾ اٌجبِؼخ الرشاء ِمبثالد ٚرٛص٠غ اعزجبٔبد 

العزطالع اساء اٌطالة 
9.010 168.385 177.395 9 190 199 1.001 0.886 1.130 0.344 

ٌذٜ االداسح اٌؼ١ٍب اٌّؼشفخ اٌزبِخ ثبٌخذِبد اٌزٟ 

رمذِٙب ٌٍطالة 
9.923 163.272 173.195 9 190 199 1.103 0.859 1.283 0.248 

 

 

 





 131 

 

: انىعط انحغاتٍ نهًؤششاخ انرٍ نها فشوق راخ دالنح احصائُح فٍ انًحىس انشاتع: 1-19جذول 

انرشكُض عهً انطانة وفما نًرغُش انًغرىي انىظُفٍ 

 

 اٌؼذد
اٌٛعؾ 

 اٌّؤشش اٌفئخ اٌذغبثٟ

ٌذٜ االداسح اٌؼ١ٍب اٌّؼشفخ اٌزبِخ  ِذ٠ش دائشح 3.7 25

 ثبٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب ٌٍطالة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سئ١ظ لغُ 3.2 17

 ِغبػذ اداسٞ 3.3 42

 ِٛظف 2.9 41

 ِششف لغُ 3.1 12

 عىشر١شح 3.5 42

 ٔبئت ِذ٠ش 4.0 2

 ِغبػذ ثبدث 3.4 9

 فٕٟ ِخزجشاد 3.9 9

 غ١ش رٌه 4.0 1

 اٌّجّٛع 3.3 200
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ذذسَة وذًُُح انًىظفٍُ :  نهًحىس انخايظANOVAذحهُم انرثاٍَ االحادٌ :  20جذول 

 

انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

 دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ

 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش اٌّجّٛع غ١ش اٌّفغش اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

انجُظ 

 0.195 1.691 0.872 1.475 199 198 1 174.155 172.680 1.475رخطؾ اٌجبِؼخ ٌزذس٠ت اٌّٛظف١ٓ ٌٍؼًّ وفش٠ك 

 0.452 0.568 1.129 0.642 199 198 1 224.220 223.578 0.642رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رط٠ٛش ِٙبساد اٌّٛظف١ٓ 

رشجغ اٌجبِؼخ ِٛظف١ٙب ٌّٛاطٍخ رذظ١ٍُٙ 

اٌؼٍّٟ 
0.491 209.384 209.875 1 198 199 0.491 1.057 0.464 0.496 

انعًش 

 0.472 0.888 0.877 0.779 199 195 4 174.155 171.038 3.117رخطؾ اٌجبِؼخ ٌزذس٠ت اٌّٛظف١ٓ ٌٍؼًّ وفش٠ك 

 0.990 0.074 1.148 0.84 199 195 4 224.220 223.882 0.338رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رط٠ٛش ِٙبساد اٌّٛظف١ٓ 

رشجغ اٌجبِؼخ ِٛظف١ٙب ٌّٛاطٍخ رذظ١ٍُٙ 

اٌؼٍّٟ 
1.770 208.105 209.875 4 195 199 0.442 1.067 0.415 0.798 

انًغرىي انىظُفٍ 

 0.024 2.200 0.830 1.826 199 190 9 174.155 157.717 16.438رخطؾ اٌجبِؼخ ٌزذس٠ت اٌّٛظف١ٓ ٌٍؼًّ وفش٠ك 

 0.009 2.521 1.054 2.521 199 190 9 224.220 200.303 23.917رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رط٠ٛش ِٙبساد اٌّٛظف١ٓ 

رشجغ اٌجبِؼخ ِٛظف١ٙب ٌّٛاطٍخ رذظ١ٍُٙ 

اٌؼٍّٟ 
21.687 188.188 209.875 9 190 199 2.410 0.990 2.433 0.012 

يذج انخذيح االجًانُح 
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انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

 دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ

 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش اٌّجّٛع غ١ش اٌّفغش اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

 0.239 1.390 0.868 1.207 199 195 4 174.155 169.328 4.827رخطؾ اٌجبِؼخ ٌزذس٠ت اٌّٛظف١ٓ ٌٍؼًّ وفش٠ك 

 0.243 1.377 1.118 1.540 199 195 4 224.220 218.061 6.159رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رط٠ٛش ِٙبساد اٌّٛظف١ٓ 

رشجغ اٌجبِؼخ ِٛظف١ٙب ٌّٛاطٍخ رذظ١ٍُٙ 

اٌؼٍّٟ 
2.278 207.597 209.875 4 195 199 0.570 1.065 0.535 0.710 

انًؤهم انعهًٍ 

 0.310 1.203 0.872 1.049 199 196 3 174.155 171.007 3.148رخطؾ اٌجبِؼخ ٌزذس٠ت اٌّٛظف١ٓ ٌٍؼًّ وفش٠ك 

 0.283 1.278 1.122 1.434 199 196 3 224.220 219.919 4.301رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رط٠ٛش ِٙبساد اٌّٛظف١ٓ 

رشجغ اٌجبِؼخ ِٛظف١ٙب ٌّٛاطٍخ رذظ١ٍُٙ 

اٌؼٍّٟ 
7.475 202.400 209.875 3 196 199 2.492 1.033 2.413 0.068 

انرخصص 

 0.153 1.492 0.856 1.278 199 190 9 174.155 162.656 11.499رخطؾ اٌجبِؼخ ٌزذس٠ت اٌّٛظف١ٓ ٌٍؼًّ وفش٠ك 

 0.496 0.935 1.130 1.057 199 190 9 224.220 214.708 9.512رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رط٠ٛش ِٙبساد اٌّٛظف١ٓ 

رشجغ اٌجبِؼخ ِٛظف١ٙب ٌّٛاطٍخ رذظ١ٍُٙ 

اٌؼٍّٟ 
8.566 201.309 209.875 9 190 199 0.952 1.060 0.898 0.528 
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: انىعط انحغاتٍ نهًؤششاخ انرٍ نها فشوق راخ دالنح احصائُح فٍ انًحىس انخايظ: 1-20جذول 

ذذسَة وذًُُح انًىظفٍُ وفما نًرغُش انًغرىي انىظُفٍ 

 اٌؼذد
اٌٛعؾ 

 اٌّؤشش اٌفئخ اٌذغبثٟ

   رخطؾ اٌجبِؼخ ٌزذس٠ت اٌّٛظف١ٓ ٌٍؼًّ  ِذ٠ش دائشح 3.4 25

 وفش٠ك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سئ١ظ لغُ 3.2 17

 ِغبػذ اداسٞ 3.0 42

 ِٛظف 2.9 41

 ِششف لغُ 2.8 12

 عىشر١شح 3.4 42

 ٔبئت ِذ٠ش 4.0 2

 ِغبػذ ثبدث 3.7 9

 فٕٟ ِخزجشاد 3.7 9

 غ١ش رٌه 4.0 1

 اٌّجّٛع 3.2 200

 رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رط٠ٛش ِٙبساد اٌّٛظف١ٓ ِذ٠ش دائشح 3.5 25
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سئ١ظ لغُ 3.0 17

 ِغبػذ اداسٞ 3.4 42

 ِٛظف 2.8 41

 ِششف لغُ 3.3 12

 عىشر١شح 3.7 42

 ٔبئت ِذ٠ش 2.5 2

 ِغبػذ ثبدث 3.7 9

 فٕٟ ِخزجشاد 3.9 9

 غ١ش رٌه 4.0 1

 اٌّجّٛع 3.3 200

رشجغ اٌجبِؼخ ِٛظف١ٙب ٌّٛاطٍخ رذظ١ٍُٙ  ِذ٠ش دائشح 4.0 25

 اٌؼٍّٟ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سئ١ظ لغُ 3.9 17

 ِغبػذ اداسٞ 3.7 42

 ِٛظف 3.2 41

 ِششف لغُ 3.2 12

 عىشر١شح 3.8 42

 ٔبئت ِذ٠ش 4.5 2

 ِغبػذ ثبدث 3.8 9

 فٕٟ ِخزجشاد 4.1 9

 غ١ش رٌه 4.0 1

 اٌّجّٛع 3.7 200



 135 

ذمذَش واحرشاو انًىظفٍُ :  نهًحىس انغادطANOVAذحهُم انرثاٍَ االحادٌ :  21جذول 

 

انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

 دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ

 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

انجُظ 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رؼض٠ض اٌثمخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ 

اٌّٛظف١ٓ 
0.653 216.467 217.120 1 198 199 0.653 1.093 0.597 0.440 

رخطؾ اٌجبِؼخ اٌٝ اػبدح اٌزٕظ١ُ ٚرم١ًٍ اٌفٛاسق 

ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ 
0.222 193.333 193.555 1 198 199 0.222 0.976 0.228 0.634 

رذشص اٌجبِؼخ ػٍٝ رؼً ِذ١ؾ اٌؼًّ اب١ٌب ِٓ 

اٌخٛف ٚاٌّذبعجخ 
0.777 220.218 220.995 1 198 199 0.777 1.112 0.699 0.404 

 0.978 0.001 1.180 0.001 199 198 1 233.580 233.579 0.001رؼًّ االداسح اٌؼ١ٍب ػٍٝ ِىبفبح اٌّٛظف١ٓ 

رطجك اٌجبِؼخ ٔظبِب ػبدال ٌزشل١خ اٌّٛظف١ٓ فٟ 

اٌجبِؼخ 
2.150 235.845 237.995 1 198 199 2.150 1.191 0.805 0.181 

 0.456 0.557 1.195 0.666 199 198 1 237.355 236.689 0.666ٔظبَ اٌزٛظ١ف فٟ اٌجبِؼخ ثشؼش اٌّٛظف ثبٌؼذي 

ٔظبَ اٌزٛظ١ف ثبٌجبِؼخ ٠ذمك ٌٍّٛظف االِٓ 

اٌٛظ١فٟ 
0.006 253.869 253.875 1 198 199 0.006 1.282 0.004 0.947 

رمَٛ اٌجبِؼخ ثذفغ سٚارت اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌٛلذ 

دذد َاي
2.764 212.791 215.555 1 198 199 2.764 1.075 2.572 0.110 

 0.083 3.045 1.551 4.724 199 198 1 311.875 307.151 4.724اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب دفغ اٌشٚارت ِمجٌٛخ 

انعًش 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رؼض٠ض اٌثمخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ 

اٌّٛظف١ٓ 
4.995 212.125 217.120 4 195 199 1.249 1.088 1.148 0.335 
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انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

 دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ

 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

رخطؾ اٌجبِؼخ اٌٝ اػبدح اٌزٕظ١ُ ٚرم١ًٍ اٌفٛاسق 

ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ 
2.925 190.630 193.555 4 195 199 0.731 0.978 0.748 0.560 

رذشص اٌجبِؼخ ػٍٝ رؼً ِذ١ؾ اٌؼًّ اب١ٌب ِٓ 

اٌخٛف ٚاٌّذبعجخ 
2.770 218.225 220.995 4 195 199 0.693 1.119 0.619 0.650 

 0.544 0.772 1.179 0911 199 195 4 233.580 229.937 3.643رؼًّ االداسح اٌؼ١ٍب ػٍٝ ِىبفبح اٌّٛظف١ٓ 

رطجك اٌجبِؼخ ٔظبِب ػبدال ٌزشل١خ اٌّٛظف١ٓ فٟ 

اٌجبِؼخ 
0.961 237.034 237.995 4 195 199 0.240 1.216 0.198 0.939 

 0.918 0.236 1.211 0.286 199 195 4 237.355 236.210 1.145ٔظبَ اٌزٛظ١ف فٟ اٌجبِؼخ ثشؼش اٌّٛظف ثبٌؼذي 

ٔظبَ اٌزٛظ١ف ثبٌجبِؼخ ٠ذمك ٌٍّٛظف االِٓ 

اٌٛظ١فٟ 
5.031 248.844 253.875 4 195 199 1.258 1.276 0.986 0.417 

رمَٛ اٌجبِؼخ ثذفغ سٚارت اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌٛلذ 

دذد َاي
13.302 202.253 215.555 4 195 199 3.325 1.037 3.206 0.014 

 0.025 2.848 1.511 4.303 199 195 4 311.875 294.662 17.213اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب دفغ اٌشٚارت ِمجٌٛخ 

انًغرىي انىظُفٍ 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رؼض٠ض اٌثمخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ 

اٌّٛظف١ٓ 
17.428 199.692 217.120 9 190 199 1.936 1.051 1.842 0.063 

رخطؾ اٌجبِؼخ اٌٝ اػبدح اٌزٕظ١ُ ٚرم١ًٍ اٌفٛاسق 

ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ 
9.648 183.907 193.555 9 190 199 1.072 0.968 1.108 0.359 

رذشص اٌجبِؼخ ػٍٝ رؼً ِذ١ؾ اٌؼًّ اب١ٌب ِٓ 

اٌخٛف ٚاٌّذبعجخ 
12.031 208.964 220.995 9 190 199 1.337 1.100 0.288 1.215 

 0.035 2.061 1.120 2.309 199 190 9 233.580 212.801 20.779ح اٌّٛظف١ٓ أرؼًّ االداسح اٌؼ١ٍب ػٍٝ ِىبف
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انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

 دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ

 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

رطجك اٌجبِؼخ ٔظبِب ػبدال ٌزشل١خ اٌّٛظف١ٓ فٟ 

اٌجبِؼخ 
10.429 227.566 237.995 9 190 199 1.159 1.198 0.967 0.468 

 0.682 0.724 1.210 0.826 199 190 9 237.355 229.924 7.431ٔظبَ اٌزٛظ١ف فٟ اٌجبِؼخ ثشؼش اٌّٛظف ثبٌؼذي 

ٔظبَ اٌزٛظ١ف ثبٌجبِؼخ ٠ذمك ٌٍّٛظف االِٓ 

اٌٛظ١فٟ 
18.252 235.623 253.875 9 190 199 2.028 1.240 1.635 0.108 

رمَٛ اٌجبِؼخ ثذفغ سٚارت اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌٛلذ 

دذد َاي
31.123 184.432 215.555 9 190 199 3.458 0.971 3.563 0.000 

 0.004 2.844 1.447 4.114 199 190 9 311.875 274.847 37.028اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب دفغ اٌشٚارت ِمجٌٛخ 

يذج انخذيح االجًانُح 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رؼض٠ض اٌثمخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ 

اٌّٛظف١ٓ 
4.861 212.259 217.120 4 195 199 1.215 1.089 1.116 0.350 

رخطؾ اٌجبِؼخ اٌٝ اػبدح اٌزٕظ١ُ ٚرم١ًٍ اٌفٛاسق 

ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ 
3.807 189.748 193.555 4 195 199 0.952 0.973 0.978 0.421 

رذشص اٌجبِؼخ ػٍٝ رؼً ِذ١ؾ اٌؼًّ اب١ٌب ِٓ 

اٌخٛف ٚاٌّذبعجخ 
3.722 217.273 220.995 4 195 199 0.931 1.114 0.835 0.504 

 0.259 1.332 1.166 1.554 199 195 4 233.580 227.365 6.215ح اٌّٛظف١ٓ أرؼًّ االداسح اٌؼ١ٍب ػٍٝ ِىبف

رطجك اٌجبِؼخ ٔظبِب ػبدال ٌزشل١خ اٌّٛظف١ٓ فٟ 

اٌجبِؼخ 
2.139 235.856 237.995 4 195 199 0.535 1.210 0.442 0.778 

 0.252 1.354 1.184 1.603 199 195 4 237.355 230.943 6.412ٔظبَ اٌزٛظ١ف فٟ اٌجبِؼخ ثشؼش اٌّٛظف ثبٌؼذي 

ٔظبَ اٌزٛظ١ف ثبٌجبِؼخ ٠ذمك ٌٍّٛظف االِٓ 

اٌٛظ١فٟ 
2.691 250.914 253.875 4 195 199 0.740 1.287 0.575 0.681 
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انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

 دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ

 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

رمَٛ اٌجبِؼخ ثذفغ سٚارت اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌٛلذ 

دذد َاي
2.471 213.084 215.555 4 195 199 0.618 1.093 0.565 0.688 

 0.195 1.532 1.551 2.375 199 195 4 311.875 302.375 9.500اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب دفغ اٌشٚارت ِمجٌٛخ 

انًؤهم انعهًٍ 

رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رؼض٠ض اٌثمخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ 

اٌّٛظف١ٓ 
3.270 213.850 217.120 3 196 199 1.090 1.091 0.999 0.394 

رخطؾ اٌجبِؼخ اٌٝ اػبدح اٌزٕظ١ُ ٚرم١ًٍ اٌفٛاسق 

ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ 
2.016 191.539 193.555 3 196 199 0.672 0.977 0.688 0.561 

رذشص اٌجبِؼخ ػٍٝ رؼً ِذ١ؾ اٌؼًّ اب١ٌب ِٓ 

اٌخٛف ٚاٌّذبعجخ 
2.776 218.219 220.995 3 196 199 0.925 1.113 0.831 0.478 

 0.844 0.275 1.187 0.326 199 196 3 233.580 232.602 0.978ح اٌّٛظف١ٓ أرؼًّ االداسح اٌؼ١ٍب ػٍٝ ِىبف

رطجك اٌجبِؼخ ٔظبِب ػبدال ٌزشل١خ اٌّٛظف١ٓ فٟ 

اٌجبِؼخ 
0.600 237.395 237.995 3 196 199 0.200 1.211 0.165 0.920 

 0.595 0.632 1.199 0.758 199 196 3 237.355 235.080 2.275ٔظبَ اٌزٛظ١ف فٟ اٌجبِؼخ ثشؼش اٌّٛظف ثبٌؼذي 

ٔظبَ اٌزٛظ١ف ثبٌجبِؼخ ٠ذمك ٌٍّٛظف االِٓ 

اٌٛظ١فٟ 
7.848 246.027 253.875 3 196 199 2.616 1.255 2.084 0.104 

رمَٛ اٌجبِؼخ ثذفغ سٚارت اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌٛلذ 

دذد َاي
2.472 213.083 215.555 3 196 199 0.824 1.087 0.758 0.519 

 0.171 1.688 1.551 2.619 199 196 3 311.875 304.018 7.857اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب دفغ اٌشٚارت ِمجٌٛخ 

انرخصص 

 0.202 1.374 1.073 1.475 199 190 9 217.120 203.849 13.271رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍٝ رؼض٠ض اٌثمخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ 
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انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

 دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ

 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

اٌّٛظف١ٓ 

رخطؾ اٌجبِؼخ اٌٝ اػبدح اٌزٕظ١ُ ٚرم١ًٍ اٌفٛاسق 

ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ 
8.637 184.918 193.555 9 190 199 0.960 0.973 0.986 0.453 

رذشص اٌجبِؼخ ػٍٝ رؼً ِذ١ؾ اٌؼًّ اب١ٌب ِٓ 

اٌخٛف ٚاٌّذبعجخ 
9.086 211.909 220.995 9 190 199 1.010 1.115 0.905 0.522 

 0.726 0.680 1.191 0.810 199 190 9 233.580 226.287 7.293ح اٌّٛظف١ٓ أرؼًّ االداسح اٌؼ١ٍب ػٍٝ ِىبف

رطجك اٌجبِؼخ ٔظبِب ػبدال ٌزشل١خ اٌّٛظف١ٓ فٟ 

اٌجبِؼخ 
14.107 223.888 237.995 9 190 199 1.567 1.178 1.330 0.224 

 0.120 1.591 1.162 1.848 199 190 9 237.875 220.721 16.634ٔظبَ اٌزٛظ١ف فٟ اٌجبِؼخ ثشؼش اٌّٛظف ثبٌؼذي 

ٔظبَ اٌزٛظ١ف ثبٌجبِؼخ ٠ذمك ٌٍّٛظف االِٓ 

اٌٛظ١فٟ 
14.353 239.522 253.875 9 190 199 1.595 1.261 1.265 0.258 

رمَٛ اٌجبِؼخ ثذفغ سٚارت اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌٛلذ 

دذد َاي
20.561 194.994 215.555 9 190 199 2.285 1.026 2.226 0.022 

 0.041 2.001 1.499 3.000 199 190 9 311.875 284.874 27.001اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب دفغ اٌشٚارت ِمجٌٛخ 
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: انىعط انحغاتٍ نهًؤششاخ انرٍ نها فشوق راخ دالنح احصائُح فٍ انًحىس انغادط: 1-21جذول 

ذمذَش واحرشاو انًىظفٍُ وفما نًرغُش انعًش 

 اٌؼذد
اٌٛعؾ 

 اٌّؤشش اٌفئخ اٌذغبثٟ

رمَٛ اٌجبِؼخ ثذفغ سٚارت اٌّٛظف١ٓ   لًأف  25 1.9 51

 دذدَفٟ اٌٛلذ اي
  
  
  
  
  

56 2.0 26-30 

31 2.5 31-35 

17 2.5 36-40 

 فبوثش 41 2.3 45

 اٌّجّٛع 2.2 200

اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب دفغ اٌشٚارت  لًأف  25 2.4 51

 ِمجٌٛخ
  
  
  
  
  

56 2.2 26-30 

31 2.5 31-35 

17 3.2 36-40 

 وثشأف  41 2.7 45

 اٌّجّٛع 2.5 200
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: انىعط انحغاتٍ نهًؤششاخ انرٍ نها فشوق راخ دالنح احصائُح فٍ انًحىس انغادط: 2-21جذول 

ذمذَش واحرشاو انًىظفٍُ وفما نًرغُش انًغرىي انىظُفٍ 

 اٌؼذد
اٌٛعؾ 

 اٌّؤشش اٌفئخ اٌذغبثٟ

ح أرؼًّ االداسح اٌؼ١ٍب ػٍٝ ِىبف ِذ٠ش دائشح 3.3 25

 اٌّٛظف١ٓ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سئ١ظ لغُ 2.8 17

 ِغبػذ اداسٞ 3.2 42

 ِٛظف 2.5 41

 ِششف لغُ 2.8 12

 عىشر١شح 2.8 42

 ٔبئت ِذ٠ش 1.5 2

 ِغبػذ ثبدث 3.1 9

 فٕٟ ِخزجشاد 3.2 9

 غ١ش رٌه 3.0 1

 اٌّجّٛع 2.9 200

رمَٛ اٌجبِؼخ ثذفغ سٚارت  ِذ٠ش دائشح 2.8 25

 دذدَاٌّٛظف١ٓ فٟ اٌٛلذ اي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سئ١ظ لغُ 2.2 17

 ِغبػذ اداسٞ 2.4 42

 ِٛظف 1.7 41

 ِششف لغُ 2.0 12

 عىشر١شح 1.9 42

 ٔبئت ِذ٠ش 3.5 2

 ِغبػذ ثبدث 2.1 9

 فٕٟ ِخزجشاد 2.7 9

 غ١ش رٌه 1.0 1

 اٌّجّٛع 2.2 200

اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب دفغ اٌشٚارت  ِذ٠ش دائشح 3.2 25

 ِمجٌٛخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سئ١ظ لغُ 2.0 17

 ِغبػذ اداسٞ 2.7 42

 ِٛظف 2.2 41

 ِششف لغُ 2.3 12

 عىشر١شح 2.1 42

 ٔبئت ِذ٠ش 3.5 2

 ِغبػذ ثبدث 3.0 9

 فٕٟ ِخزجشاد 3.0 9

 غ١ش رٌه 1.0 1

 اٌّجّٛع 2.5 200
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: انىعط انحغاتٍ نهًؤششاخ انرٍ نها فشوق راخ دالنح احصائُح فٍ انًحىس انغادط: 3-21جذول 

ذمذَش واحرشاو انًىظفٍُ وفما نًرغُش انرخصص 

 اٌؼذد
اٌٛعؾ 

 اٌّؤشش اٌفئخ اٌذغبثٟ

رمَٛ اٌجبِؼخ ثذفغ سٚارت اٌّٛظف١ٓ  ػٍَٛ اداس٠خ 2.1 61

 دذدَفٟ اٌٛلذ اي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6 2.3 

ػٍَٛ 

 اع١خٞط

 الزظبد 1.3 4

 ٕ٘ذعخ 2.8 14

 لبْٔٛ 2.0 4

 غ١ش رٌه 2.1 67

 ػٍَٛ 2.6 21

 دبعت 1.7 12

 ػٍُ ارزّبع 1.0 2

 آداة 2.4 9

 اٌّجّٛع 2.2 200

اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب دفغ اٌشٚارت  ػٍَٛ اداس٠خ 2.4 61

 ِمجٌٛخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6 2.3 

ػٍَٛ 

 اع١خٞط

 الزظبد 1.5 4

 ٕ٘ذعخ 3.1 14

 لبْٔٛ 3.8 4

 غ١ش رٌه 2.4 67

 ػٍَٛ 2.9 21

 دبعت 2.0 12

 ػٍُ ارزّبع 1.0 2

 آداة 2.3 9

 اٌّجّٛع 2.5 200
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يشاسكح انًىظفٍُ :  نهًحىس انغاتعANOVAذحهُم انرثاٍَ االحادٌ :  22جذول 

 

انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

 دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ

 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

 ِظذس اٌزجب٠ٓ
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

انجُظ 

٠زُ ا٠ظبي اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌٍّٛظف١ٓ فٟ 

ر١ّغ اٌّغز٠ٛبد ثبعزّشاس 
0.013 215.987 216.000 1 198 199 0.013 1.091 0.012 0.913 

رؼزّذ اٌجبِؼخ ع١بعخ رف٠ٛغ اٌغٍطبد 

ٚاٌظالد١بد ٌّٛظف١ٙب 
0.287 186.068 186.355 1 198 199 0.287 0.940 0.305 0.581 

ٜ يرباز اٌجبِؼخ ثبساء اٌّٛظف١ٓ ٚرؼًّ ع

االعزفبدح ِٕٙب 
0.478 194.002 194.480 1 198 199 0.478 0.980 0.488 0.486 

انعًش 

٠زُ ا٠ظبي اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌٍّٛظف١ٓ فٟ 

ر١ّغ اٌّغز٠ٛبد ثبعزّشاس 
1.351 214.649 216.000 4 195 199 0.338 1.101 0.307 0.873 

رؼزّذ اٌجبِؼخ ع١بعخ رف٠ٛغ اٌغٍطبد 

ٚاٌظالد١بد ٌّٛظف١ٙب 
0.809 185.546 186.355 4 195 199 0.202 0.952 0.213 0.931 

ٜ يرباز اٌجبِؼخ ثبساء اٌّٛظف١ٓ ٚرؼًّ ع

االعزفبدح ِٕٙب 
0.745 193.735 194.480 4 195 199 0.186 0.994 0.187 0.945 

انًغرىي انىظُفٍ 

٠زُ ا٠ظبي اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌٍّٛظف١ٓ فٟ 

ر١ّغ اٌّغز٠ٛبد ثبعزّشاس 
9.748 206.252 216.000 9 190 199 1.083 1.086 0.998 0.443 

رؼزّذ اٌجبِؼخ ع١بعخ رف٠ٛغ اٌغٍطبد 

ٚاٌظالد١بد ٌّٛظف١ٙب 
16.636 169.719 186.355 9 190 199 1.848 0.893 2.069 0.034 

ٜ يرباز اٌجبِؼخ ثبساء اٌّٛظف١ٓ ٚرؼًّ ع

االعزفبدح ِٕٙب 
15.982 178.498 194.480 9 190 199 1.776 0.939 1.890 0.056 
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انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

اٌزجب٠ٓ 

 دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ

 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

 ِظذس اٌزجب٠ٓ
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

يذج انخذيح االجًانُح 

٠زُ ا٠ظبي اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌٍّٛظف١ٓ فٟ 

ر١ّغ اٌّغز٠ٛبد ثبعزّشاس 
1.438 214.562 216.000 4 195 199 0.359 1.100 0.327 0.860 

رؼزّذ اٌجبِؼخ ع١بعخ رف٠ٛغ اٌغٍطبد 

ٚاٌظالد١بد ٌّٛظف١ٙب 
0.497 185.858 186.355 4 195 199 0.124 0.953 0.130 0.971 

ٜ يرباز اٌجبِؼخ ثبساء اٌّٛظف١ٓ ٚرؼًّ ع

االعزفبدح ِٕٙب 
1.011 193.469 194.480 4 195 199 0.253 0.992 0.255 0.907 

انًؤهم انعهًٍ 

٠زُ ا٠ظبي اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌٍّٛظف١ٓ فٟ 

ر١ّغ اٌّغز٠ٛبد ثبعزّشاس 
2.608 213.392 216.000 3 196 199 0.869 1.089 0.798 0.496 

رؼزّذ اٌجبِؼخ ع١بعخ رف٠ٛغ اٌغٍطبد 

ٚاٌظالد١بد ٌّٛظف١ٙب 
0.758 185.597 186.355 3 196 199 0.253 0.947 0.267 0.849 

ٜ يرباز اٌجبِؼخ ثبساء اٌّٛظف١ٓ ٚرؼًّ ع

االعزفبدح ِٕٙب 
1.267 193.213 194.480 3 196 199 0.422 0.986 0.428 0.733 

انرخصص 

٠زُ ا٠ظبي اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌٍّٛظف١ٓ فٟ 

ر١ّغ اٌّغز٠ٛبد ثبعزّشاس 
12.024 203.976 216.000 9 190 199 1.336 1.074 1.244 0.270 

رؼزّذ اٌجبِؼخ ع١بعخ رف٠ٛغ اٌغٍطبد 

ٚاٌظالد١بد ٌّٛظف١ٙب 
5.133 181.222 186.355 9 190 199 0.570 0.954 0.598 0.798 

ٜ يرباز اٌجبِؼخ ثبساء اٌّٛظف١ٓ ٚرؼًّ ع

االعزفبدح ِٕٙب 
7.186 187.294 194.480 9 190 199 0.798 0.986 0.810 0.608 
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: انىعط انحغاتٍ نهًؤششاخ انرٍ نها فشوق راخ دالنح احصائُح فٍ انًحىس انغاتع: 1-22جذول 

يشاسكح انًىظفٍُ وفما نًرغُش انًغرىي انىظُفٍ 

 اٌؼذد
اٌٛعؾ 

 اٌّؤشش اٌفئخ اٌذغبثٟ

 ِذ٠ش دائشح 3.4 25

رؼزّذ اٌجبِؼخ ع١بعخ رف٠ٛغ 

 اٌغٍطبد ٚاٌظالد١بد ٌّٛظف١ٙب

 سئ١ظ لغُ 2.6 17

 ِغبػذ اداسٞ 3.0 42

 ِٛظف 2.6 41

 ِششف لغُ 2.8 12

 عىشر١شح 2.7 42

 ٔبئت ِذ٠ش 3.5 2

 ِغبػذ ثبدث 3.0 9

 فٕٟ ِخزجشاد 3.3 9

 غ١ش رٌه 4.0 1

 اٌّجّٛع 2.9 200

 ِذ٠ش دائشح 2.9 25

ساء اٌّٛظف١ٓ آرباز اٌجبِؼخ ة

 ٜ االعزفبدح ِٕٙبيٚرؼًّ ع

 سئ١ظ لغُ 2.4 17

 ِغبػذ اداسٞ 2.8 42

 ِٛظف 2.5 41

 ِششف لغُ 3.2 12

 عىشر١شح 2.6 42

 ٔبئت ِذ٠ش 1.5 2

 ِغبػذ ثبدث 3.3 9

 فٕٟ ِخزجشاد 3.1 9

 غ١ش رٌه 3.0 1

 اٌّجّٛع 2.7 200
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انًعُماخ انرٍ ذحىل دوٌ ذطثُك إداسج انجىدج :  نهًحىس انثايANOVAٍذحهُم انرثاٍَ االحادٌ : 23جذول 

 

انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

 اٌزجب٠ٓ

 دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ

 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

انجُظ 

رٛرذ ٌٍجبِؼخ ا٘ذاف ِذذدح رشوض ػٍٝ اٌزذغ١ٓ 

اٌّغزّش ٌٍؼًّ 
0.597 170.023 170.620 1 198 199 0.597 0.859 0.695 0.405 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد رؼّٓ ِؼٍِٛبد 

ٚاف١خ ػٓ اٌجبِؼخ ٚاٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب 
0.011 191.489 191.500 1 198 199 0.011 0.967 0.012 0.914 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ ػٓ 

إٌشبؽبد االوبد١ّ٠خ 
0.011 185.489 185.500 1 198 199 0.011 0.937 0.012 0.912 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ ػٓ 

إٌشبؽبد االداس٠خ 
0.004 184.991 184.995 1 198 199 0.004 0.934 0.004 0.948 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ ػٓ 

اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد 
0.134 172.741 172.875 1 198 199 0.134 0.872 0.154 0.695 

رٛرذ ارشاءاد ٚاػخ رج١ٓ و١ف١خ أجبص اٌؼًّ 

ثبلً ٚلذ 
0.014 181.106 181.120 1 198 199 0.014 0.915 0.015 0.903 

رٛرذ ارشاءاد ٚاػخ رج١ٓ و١ف١خ أجبص اٌؼًّ 

ثبلً رىٍفخ 
0.367 208.513 208.88 1 198 199 0.367 1.053 0.349 0.555 

٠ٛرذ ٔظبَ ارظبي فؼبي ث١ٓ وبفخ اٌّغز٠ٛبد 

االداس٠خ 
0.146 219.409 219.555 1 198 199 0.146 1.108 0.132 0.717 

انعًش 

رٛرذ ٌٍجبِؼخ ا٘ذاف ِذذدح رشوض ػٍٝ اٌزذغ١ٓ 

اٌّغزّش ٌٍؼًّ 
0.699 169.921 170.620 4 195 199 0.175 0.871 0.201 0.938 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد رؼّٓ ِؼٍِٛبد 

ٚاف١خ ػٓ اٌجبِؼخ ٚاٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب 
1.444 190.056 191.500 4 195 199 0.361 0.975 0.370 0.829 
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انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

 اٌزجب٠ٓ

 دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ

 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ ػٓ 

إٌشبؽبد االوبد١ّ٠خ 
2.541 182.959 185.500 4 195 199 0.635 0.938 0.677 0.609 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ ػٓ 

إٌشبؽبد االداس٠خ 
1.643 183.352 184.995 4 195 199 0.411 0.940 0.437 0.782 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ ػٓ 

اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد 
3.122 169.753 172.875 4 195 199 0.780 0.871 0.897 0.467 

رٛرذ ارشاءاد ٚاػخ رج١ٓ و١ف١خ أجبص اٌؼًّ 

ثبلً ٚلذ 
1.471 179.649 181.120 4 195 199 0.368 0.921 0.399 0.809 

رٛرذ ارشاءاد ٚاػخ رج١ٓ و١ف١خ أجبص اٌؼًّ 

ثبلً رىٍفخ 
2.254 206.262 208.880 4 195 199 0.563 1.060 0.532 0.713 

٠ٛرذ ٔظبَ ارظبي فؼبي ث١ٓ وبفخ اٌّغز٠ٛبد 

االداس٠خ 
3.057 216.498 219.555 4 195 199 0.764 1.110 0.688 0.601 

انًغرىي انىظُفٍ 

رٛرذ ٌٍجبِؼخ ا٘ذاف ِذذدح رشوض ػٍٝ اٌزذغ١ٓ 

اٌّغزّش ٌٍؼًّ 
7.693 162.927 170.620 9 190 199 0.855 0.858 0.997 0.444 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد رؼّٓ ِؼٍِٛبد 

ٚاف١خ ػٓ اٌجبِؼخ ٚاٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب 
3.895 187.605 191.500 9 190 199 0.433 0.987 0.438 0.913 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ ػٓ 

إٌشبؽبد االوبد١ّ٠خ 
10.542 174.958 185.500 9 190 199 1.171 0.921 1.272 0.254 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ ػٓ 

إٌشبؽبد االداس٠خ 
2.721 182.274 184.995 9 190 199 0.302 0.959 0.315 0.969 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ ػٓ 

اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد 
5.866 167.009 172.875 9 190 199 0.652 0.879 0.741 0.671 

 0.727 0.679 1.089 0.217 199 190 9 181.120 175.476 5.644رٛرذ ارشاءاد ٚاػخ رج١ٓ و١ف١خ أجبص اٌؼًّ 
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انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

 اٌزجب٠ٓ

 دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ

 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

ثبلً ٚلذ 

رٛرذ ارشاءاد ٚاػخ رج١ٓ و١ف١خ أجبص اٌؼًّ 

ثبلً رىٍفخ 
1.952 206.928 208.880 9 190 199 0.217 1.089 0.199 0.994 

٠ٛرذ ٔظبَ ارظبي فؼبي ث١ٓ وبفخ اٌّغز٠ٛبد 

االداس٠خ 
8.884 210.671 219.555 9 190 199 0.987 1.109 0.890 0.535 

يذج انخذيح االجًانُح 

رٛرذ ٌٍجبِؼخ ا٘ذاف ِذذدح رشوض ػٍٝ اٌزذغ١ٓ 

اٌّغزّش ٌٍؼًّ 
0.972 169.648 170.620 4 195 199 0.243 0.870 0.279 0.891 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد رؼّٓ ِؼٍِٛبد 

ٚاف١خ ػٓ اٌجبِؼخ ٚاٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب 
1.203 190.297 191.500 4 195 199 0.301 0.976 0.308 0.872 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ ػٓ 

إٌشبؽبد االوبد١ّ٠خ 
3.533 181.967 185.500 4 195 199 0.883 0.933 0.947 0.438 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ ػٓ 

إٌشبؽبد االداس٠خ 
0.271 184.724 184.995 4 195 199 0.068 0.947 0.072 0.991 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ ػٓ 

اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد 
1.458 171.417 172.875 4 195 199 0.364 0.879 0.415 0.798 

رٛرذ ارشاءاد ٚاػخ رج١ٓ و١ف١خ أجبص اٌؼًّ 

ثبلً ٚلذ 
2.749 178.371 181.120 4 195 199 0.687 0.915 0.751 0.558 

رٛرذ ارشاءاد ٚاػخ رج١ٓ و١ف١خ أجبص اٌؼًّ 

ثبلً رىٍفخ 
0.786 208.094 208.880 4 195 199 0.196 1.067 0.184 0.946 

٠ٛرذ ٔظبَ ارظبي فؼبي ث١ٓ وبفخ اٌّغز٠ٛبد 

االداس٠خ 
7.666 211.889 219.555 4 195 199 1.917 1.087 1.764 0.138 

انًؤهم انعهًٍ 
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انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

 اٌزجب٠ٓ

 دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ

 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

رٛرذ ٌٍجبِؼخ ا٘ذاف ِذذدح رشوض ػٍٝ اٌزذغ١ٓ 

اٌّغزّش ٌٍؼًّ 
4.813 165.807 170.620 3 196 199 1.604 0.846 1.896 0.131 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد رؼّٓ ِؼٍِٛبد 

ٚاف١خ ػٓ اٌجبِؼخ ٚاٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب 
1.900 189.600 191.500 3 196 199 0.633 0.967 0.655 0.581 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ ػٓ 

إٌشبؽبد االوبد١ّ٠خ 
1.667 183.833 185.500 3 196 199 0.556 0.938 0.592 0.621 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ ػٓ 

إٌشبؽبد االداس٠خ 
1.486 183.509 184.995 3 196 199 0.495 0.936 0.529 0.663 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ ػٓ 

اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد 
2.687 170.188 172.875 3 196 199 0.896 0.868 1.031 0.380 

رٛرذ ارشاءاد ٚاػخ رج١ٓ و١ف١خ أجبص اٌؼًّ 

ثبلً ٚلذ 
0.526 180.594 181.120 3 196 199 0.175 0.921 0.190 0.903 

رٛرذ ارشاءاد ٚاػخ رج١ٓ و١ف١خ أجبص اٌؼًّ 

ثبلً رىٍفخ 
1.924 206.956 208.880 3 196 199 0.641 1.056 0.607 0.611 

٠ٛرذ ٔظبَ ارظبي فؼبي ث١ٓ وبفخ اٌّغز٠ٛبد 

االداس٠خ 
0.492 219.063 219.555 3 196 199 0.164 1.118 0.147 0.932 

انرخصص 

رٛرذ ٌٍجبِؼخ ا٘ذاف ِذذدح رشوض ػٍٝ اٌزذغ١ٓ 

اٌّغزّش ٌٍؼًّ 
9.517 161.103 170.620 9 190 199 1.057 0.848 1.247 0.269 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد رؼّٓ ِؼٍِٛبد 

ٚاف١خ ػٓ اٌجبِؼخ ٚاٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب 
8.364 183.136 191.500 9 190 199 0.929 0.964 0.964 0.471 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ ػٓ 

إٌشبؽبد االوبد١ّ٠خ 
5.968 179.532 185.500 9 190 199 0.663 0.945 0.702 0.707 

 0.229 1.320 0.916 1.210 199 190 9 184.995 174.106 10.889رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ ػٓ 
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انًؤششاخ 

ِجّٛع اٌّشثؼبد دغت ِظذس 

 اٌزجب٠ٓ

 دسربد اٌذش٠خ دغت ِظذس اٌزجب٠ٓ

 

ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دغت 

ِظذس اٌزجب٠ٓ 
 Fل١ّخ 

F-

probability 
اٌّفغش 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 
اٌّفغش اٌّجّٛع 

غ١ش 

اٌّفغش 

إٌشبؽبد االداس٠خ 

رٛفش اٌجبِؼخ لبػذح ث١بٔبد ٚاػذخ ٚدل١مخ ػٓ 

اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد 
4.693 168.182 172.875 9 190 199 0.521 0.885 0.589 0.805 

رٛرذ ارشاءاد ٚاػخ رج١ٓ و١ف١خ أجبص اٌؼًّ 

ثبلً ٚلذ 
7.343 173.777 181.120 9 190 199 0.816 0.915 0.892 0.533 

رٛرذ ارشاءاد ٚاػخ رج١ٓ و١ف١خ أجبص اٌؼًّ 

ثبلً رىٍفخ 
9.491 199.389 208.880 9 190 199 1.055 1.049 1.005 0.438 

٠ٛرذ ٔظبَ ارظبي فؼبي ث١ٓ وبفخ اٌّغز٠ٛبد 

االداس٠خ 
10.433 209.122 219.555 9 190 199 1.159 1.101 1.053 0.399 
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 المالحق
( 1 ) رقم ممحق

 حسب تخصصه في للطالب الطلبة المسجلين حسب الكلية وسعر رسوم الساعة المعتمدة وتكلفة القسط السنوي أعداد يوضح
 2004- 1999األعوام من 

 

  الكمنةاسم

  الساعةسعر لمعام لمعام لمعام لمعام

 المعتمدة 

  السنويالقسط

2003 

2004 

2003 

2002 

2002 

2001 

2001 

2000 

 799 19 206 233 178 194 الدنن وأصول الدعوة

 931 23 453 469 443 470  الصحنةالمين

 931 23 930 932 874 1035 والتكنولوجنا العموم

 799 19 1399 1849 2153 2461 اآلداب

 1162 30                    497 548 468 595 الحقوق

 2482 70 238 253 225 234  العامالطب

 1030 26 345 405 378 451 اليندسة

 1650 85 919 982 831 1066  عمنادراسات

 799 19 110 143 151 140 القـــرآن

 1195 31 80 37 41 45  عامةصحة

 3472 100 39 86 100 173  أسنانطب

 2482 70 - - 37 93 صندلة

دارنة اقتصادنة عموم  997 25 - - 208 305 وا 

   5221 5937 6087 7262 المجموع

 2004 والتسجيل، جامعة القدس، القبولدائرة : المصدر
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 (2) رقم ممحق

 
 تمنح فنيا الجامعة درجة البكالورنوس التي الكمنات

 

 التأسنس سنة الكمنة

 1978 وأصول الدين الدعوة كمية

 1979 الصحية  المين كمية

 1979 العموم كمية

 1982 اآلداب كمية

 1980 الحقوق كمية

 1998 العامة  الصحة كمي

 2000 األسنان طب كمية

 1994 العام الطب كمية

 2003 واإلدارية واالقتصادية العموم كمية

 1993  اليندسة كمية

 1996 والدراسات اإلسبلمية القران كمية

 2003  المعمومات تكنولوجيا

 2003 الصيدلة كمية

 

 2000دليل الطالب  : المصدر
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( 3) رقم ممحق

 
 التي تمنح دراسات عمنا الكمنــات

 
 

 الكمنة اسم الرقم

 . وأصول الدينالدعوة كمية  .1

 . المين الصحيةكمية  .2

 . العموم والتكنولوجياكمية  .3

 . اآلدابكمية  .4

 . الحقوقكمية  .5

 . الصحة العامةكمية  .6

 . اليندسةكمية  .7

 . اآلثاركمية  .8

 . اإلدارة واالقتصادكمية  .9

 . الدراسات اإلسبلمية الُمعاصرةكمية  .10

 . العموم المغوية والصوتيةكمية  .11

 . اإلعبلم والتمفزةكمية  .12

 . الدراسات اإلقميميةكمية  .13

 . التنمية الريفية الُمستدامةبرنامج  .14

 . التربي الُمستدامةبرنامج  .15

 
. 2004- 2003دليل الطالب، جامعة القدس، : المصدر 
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 (4) رقم ممحق
 (اوستبانة)

 
 اهلل الرحمن الرحنم بسم

 

أختي الموظفة . …………… الموظف أخي

 

 الشاممة في جامعة القدس، الجودة ىذه الدراسة إلى التعرف عمى آليات تنفيذ إدارة تيدف
 مكمل لنيل درجة الماجستير في كجزءمن وجية نظر أصحاب المراكز اإلشرافية فييا، وذلك 

 عنيا بموضوعية، عممًا بأن المعمومات لن واإلجابةأرجو التكرم بقراءة العبارات بدقة، . اإلدارة
. تستخدم لغير أغراض البحث العممي

 لكم حسن تعاونكم شاكراً 

 

 

المشرف 
 محمود الجعفري. د

الباح ة  

 نسرى السونطي
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:  األولالقسم

 .في المربع المناسب (×) التالية بوضع إشارة المعموماتأرجو تعبئة :  الشخصيةالبيانات

 أنثى  1 :الجنس ذكر- 

 سنة30-26 من   252 :العمر  سنة فأقل- 

 سنة40-36 من   سنة35-31 من    

  41سنة فأكثر    

 قسمرئيس   3 : الوظيفيالمستوى مديرية/  دائرةمدير- 

 موظف  اداريمساعد    

 ة/ سكرتير   مساعد بحث   

 نائب مدير  فني مختبر   

 
  حددىا / غير ذلك

........... 
  

 سنوات10-6 من   54 :اإلجمالية الخدمة مدة  سنوات فأقل- 

 سنة20-16 من   سنة15-11 من    

  21سنة فأكثر    

 كمية مجتمعدبموم   5 : العمميالمؤىل  عامة فأقلثانوية- 

 عميادراسات   بكالوريوس   

 سياسيةعموم   6 : العمميالتخصص  إداريةعموم- 

 ىندسة  اقتصاد   

 حددىا أخرى ..........  قانون   

 



 156 

:- ال اني القسم
.  كل فقرة من الفقرات وفقًا لمحكم الذي نعبر عن رأنكمقابل (×) التكرم بوضع إشارة أرجو

 رقم
 الفقرة

  اوستبانةبنود

 موافق
بدرجة 
 كبنرة

 موافق
 غنر
 متأكد

 غنر
 موافق

 موافق غنر
عمى 
 اإلطالق

  اإلدارة العمناودعماقتناع : أووً 

 رئيسك عمى إزالة العوائق التي تعترض يعمل -1
 . العملطريق

     

 الجامعة بتوفير األموال البلزمة لمقيام تقوم -2
 . األنشطة المختمفةبتنفيذ

     

 الجامعة بتطبيق الكادر وفقا لمعايير تقوم -3
 .موضوعية

     

 البلزمة الجامعة بتوفير المعدات واألجيزة تقوم -4
 .لتسييل العمل

     

 الجامعة عمى تشخيص المشاكل تعمل -5
 .اإلدارية

     

 الجامعة عمى وضع حمول مناسبة تعمل -6
 .اإلداريةلممشاكل 

     

      . لدى اإلدارة العميا الحماس في العمليتوفر -7

 لدى اإلدارة العميا الرغبة لمتدرب يتوفر -8
 . ميارات جديدةواكتساب

     

  إدارة الجودةلمفيومالوعي : انناً 

      . الجامعة أىدافا واضحة ومحددةتضع -9

 اإلدارية الموجودة قادرة عمى تحقيق األنظمة -10
 . بكفاءة وفعاليةأىدافيا

     

      . رئيسك التقييم الدوري لتحسين العمليعتمد -11

 إدارة الجامعة التقييم السنوي لمنح تعتمد -12
 .الحوافز

     

      إدارة الجامعة التقييم السنوي لمعاقبة تعتمد -13
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 الموظفين

 إدارة الجامعة بأجراء تقيم لئلجراءات تقوم -14
 . المتبعة إلنجاز العملوالعمميات

     

 الجامعة مبدأ تكافئ الفرص في تعتمد -15
 .التعيينات 

     

  .عملبناء فرق :  ال اً 

      . الجامعة فكرة بناء فرق العمل الجماعيتدعم -16

 الجامعة عمى توفير مناخا تنظيميا يشجع تعمل -17
 . كفريقالعمل

 

 
 

    

 الجامعة عمى التنسيق بين الدوائر تعمل -18
 . في الجامعةالمختمفة  واألقسام

     

      .الجامعة تقدير ومكافأة لمفرق واألفراد في يوجد -19

      . نجاح الجامعة لمجميع وليس لمفرديعتبر -20

 . الطالبعمىالتركنز : رابعاً 

 أن ىناك توجو نحو الطالب وخدمتو اشعر -21
 . مستويات اإلدارةجميععمى 

     

 الجامعة عمى منح الصبلحيات الكافية تحرص -22
 . لتمبية احتياجات الطبلبلمموظفين

     

 الجامعة عمى تصميم العمل بشكل يحقق تقوم -23
  حاجاتو ورغباتولمطالب

     

 نظام في الجامعة يسيل وصول آراء يوجد -24
 . المسؤولين في اإلدارة العمياإلىالطبلب 

     

 الجامعة إلجراء مقاببلت وتوزيع تخطط -25
 . الستطبلع آراء الطبلباستبيانات

     

 اإلدارة العميا المعرفة التامة بالخدمات لدى -26
 . تقدميا لمطبلبالتي

     

 
 . الموظفننوتنمنةتدرنب : خامساً 

      الجامعة لتدريب الموظفين لمعمل كفريق تخطط -27
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 .واحد

      . الجامعة عمى تطوير ميارات الموظفينتعمل -28

 الجامعة موظفييا لمواصمة تحصيميم تشجع -29
 .العممي

     

 . الموظفننواحترامتقدنر  : سادساً 

 الجامعة عمى تعزيز الثقة بينيا وبين تعمل -30
 .الموظفين

     

 الجامعة إلى إعادة التنظيم وتقميل تخطط -31
 . بين الموظفينالفوارق

     

 الجامعة عمى جعل محيط العمل خاليا تحرص -32
 . والمحاسبةالخوفمن 

     

      . اإلدارة العميا عمى مكافأة الموظفينتعمل -33

 الجامعة نظاما عادال لترقية الموظفين تطبق -34
 .بالجامعة

     

 التوظيف بالجامعة يشعر الموظف نظام -35
 .بالعدل 

     

 التوظيف بالجامعة يحقق لمموظف األمن نظام -36
 .الوظيفي

     

 الجامعة بدفع رواتب الموظفين بالوقت تقوم -37
 .المحدد

     

  . التي تدفع بيا الرواتب مقبولةالطريقة -38

 

    

 

 .مشاركة الموظفنن: سابعاً 

 إيصال المعمومات البلزمة لمموظفين في يتم -39
 . المستويات باستمرارجميع

     

 الجامعة سياسة تفويض السمطات تعتمد -40
 . لموظفييا والصبلحيات

     

 الجامعة بآراء الموظفين وتعمل عمى تأخذ -41
 . منيااالستفادة

     

 . تواجو تطبنق إدارة الجودة الشاممةالتيالمعوقات : امناً 
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 لمجامعة أىداف محددة تركز عمى توجد -42
 . لمعملالمستمرالتحسين 

     

 الجامعة قاعدة بيانات تتضمن معمومات توفر -43
 . عن الجامعة والخدمات التي تقدمياوافية

     

 الجامعة قاعدة بيانات واضحة ودقيقة عن توفر -44
 . األكاديميةالنشاطات

     

 الجامعة قاعدة بيانات واضحة ودقيقة عن توفر -45
 . اإلداريةالنشاطات

     

 الجامعة قاعدة بيانات واضحة عن توفر -46
 . والندواتالمؤتمرات

     

 إجراءات واضحة تبين كيفية إنجاز العمل توجد -47
 . وقتبأقل

     

 إجراءات واضحة تبين كيفية إنجاز العمل توجد -48
 . تكمفةبأقل

     

 

 نظام اتصال فعال بين كافة المستويات يوجد -49
 .اإلدارية
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( 5)ممحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

( 6)ممحق رقم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدة الخدمة االجمالية* المؤهل العلمي    
Crosstabulation 

Coun
t 

3 3 3 7 4 20 
21 12 1 3 4 41 
59 18 4 8 9 98 
16 14 3 3 5 41 
99 47 11 21 22 200 

ثانوٌة عامة 
ة  فاقل دبلوم كٌل
 بكالورٌوس مجتمع
دراسات 
 علٌا

 المؤهل
 العلمً

Total 

 فاكثر 21 20-16 15-11 10-6 فاقل 5
مدة الخدمة 
 Total االجمالٌة

 

noitalubatssorC يفي * مدة الخدمة االجمالية مستوى الوظ ال

Count

5 9 2 3 6 25

4 6 3 4 17

20 10 3 6 3 42

18 11 4 6 2 41

7 3 2 12

31 5 1 1 4 42

1 1 2

6 1 1 1 9

7 2 9

1 1

99 47 11 21 22 200

مدٌر دائرة

ٌس قسم رئ

مساعد اداري

وظف م

مشرف قسم

سكرتٌرة

نائب مدٌر

مساعد باحث

ختبرات فًن م

غٌر ذلك

مستوى ال

ًف وٌظ ال

Total

لقاف 5 6-10 11-15 16-20 رثكاف 21

ٌة مدة الخدمة االجمال

Total
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( 7)ممحق رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noitalubatssorC لمي المستوى الوظيفي * المؤهل الع

Count

1 1 13 10 25

2 1 8 6 17

3 9 23 7 42

8 7 19 7 41

2 8 2 12

5 18 16 3 42

1 1 2

3 6 9

3 6 9

1 1

20 41 98 41 200

مدٌر دائرة

س قسم رٌئ

اعد اداري مس

موظف

مشرف قسم

سكرتٌرة

نائب مدٌر

اعد باحث مس

ختبرات فًن م

غٌر ذلك

مستوى ال

الوظًٌف

Total

ل ٌة عامة فاق ثانو مع ٌة مجت وم كل دبل بكالورٌوس ٌا ات عل دراس

علمً مؤهل ال ال

Total
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( 8)ممحق رقم 
 

noitalubatssorC مؤهل العلمي خصص العلمي * ال الت

Count

1 23 20 17 61

2 4 6

1 1 1 1 4

1 4 7 2 14

3 1 4

15 10 27 15 67

2 16 3 21

11 1 12

2 2

1 7 1 9

20 41 98 41 200

ٌة وم ادار عل

ة ٌس وم سا عل

اد اقتص

هندسة

قانون

غٌر ذلك

وم عل

حاسب

علم اجتماع

آداب

خصص الت

علمً ال

Total

ٌة عامة فاقل ثانو مع ٌة مجت وم كل دبل بكالورٌوس ٌا ات عل دراس

علًم مؤهل ال ال

Total
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 (9)ممحق رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noitalubatssorC خصص العلمي * المستوى الوظيفي الت

Count

7 5 11 11 4 23 61

1 2 1 2 6

2 1 1 4

1 6 1 4 1 1 14

1 1 1 1 4

11 4 17 15 1 12 2 5 67

3 2 3 2 4 7 21

1 1 1 5 2 1 1 12

2 2

1 1 2 4 1 9

25 17 42 41 12 42 2 9 9 1 200

ٌة وم ادار عل

ة ٌس وم سا عل

اد اقتص

هندسة

قانون

غٌر ذلك

وم عل

حاسب

علم اجتماع

آداب

خصص الت

علمً ال

Total

مدٌر دائرة س قسم رٌئ اعد اداري مس موظف مشرف قسم سكرتٌرة نائب مدٌر اعد باحث مس ختبرات فًن م غٌر ذلك

مستوى الوظًٌف ال

Total
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( 10)ممحق رقم 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noitalubatssorC يفي * الجنس مستوى الوظ ال

Count

22 3 25

14 3 17

23 19 42

21 20 41

11 1 12

3 39 42

2 2

7 2 9

7 2 9

1 1

111 89 200

مدٌر دائرة

ٌس قسم رئ

مساعد اداري

وظف م

مشرف قسم

سكرتٌرة

نائب مدٌر

مساعد باحث

ختبرات فًن م

غٌر ذلك

مستوى ال

ًف وٌظ ال

Total

ذكر انثى

الجنس

Total
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( 11)ممحق رقم 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( 12)ممحق رقم 
 
 
 
 

noitalubatssorC مر * مدة الخدمة االجمالية الع

Count

44 5 1 1 51

31 20 2 3 56

14 14 3 31

5 2 6 4 17

5 6 2 10 22 45

99 47 11 21 22 200

لقاف 25

26-30

31-35

36-40

رثكاف 41

عمر ال

Total

لقاف 5 6-10 11-15 16-20 رثكاف 21

ة مدة الخدمة االجماٌل

Total

 

noitalubatssorC يفي * العمر مستوى الوظ ال

Count

1 8 2 14 25

5 2 1 9 17

5 15 9 7 6 42

14 11 7 4 5 41

3 5 1 1 2 12

24 11 2 1 4 42

2 2

2 4 1 2 9

3 3 2 1 9

1 1

51 56 31 17 45 200

مدٌر دائرة

ٌس قسم رئ

مساعد اداري

وظف م

مشرف قسم

سكرتٌرة

نائب مدٌر

مساعد باحث

ختبرات فًن م

غٌر ذلك

مستوى ال

ًف وٌظ ال

Total

لقاف 25 26-30 31-35 36-40 رثكاف 41

عمر ال

Total
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( 13)ممحق رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noitalubatssorC يفي * العمر * الجنس مستوى الوظ ال

Count

1 7 1 13 22

4 2 1 7 14

1 5 7 5 5 23

6 6 3 1 5 21

3 4 1 1 2 11

2 1 3

2 2

4 1 2 7

3 2 1 1 7

1 1

13 29 21 11 37 111

1 1 1 3

1 2 3

4 10 2 2 1 19

8 5 4 3 20

1 1

24 9 2 4 39

2 2

1 1 2

38 27 10 6 8 89

مدٌر دائرة

ٌس قسم رئ

مساعد اداري

وظف م

مشرف قسم

سكرتٌرة

نائب مدٌر

مساعد باحث

ختبرات فًن م

غٌر ذلك

مستوى ال

ًف وٌظ ال

Total

مدٌر دائرة

ٌس قسم رئ

مساعد اداري

وظف م

مشرف قسم

سكرتٌرة

مساعد باحث

ختبرات فًن م

مستوى ال

ًف وٌظ ال

Total

الجنس

ذكر

انثى

لقاف 25 26-30 31-35 36-40 رثكاف 41

عمر ال

Total
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( 14)ممحق رقم 
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noitalubatssorC المستوى الوظيفي * العمر * مدة الخدمة االجمالية

Count

2 3 5

2 1 1 4

5 7 6 1 1 20

10 5 2 1 18

3 2 1 1 7

21 8 1 1 31

2 4 6

3 2 2 7

1 1

44 31 14 5 5 99

1 5 1 2 9

3 2 1 6

6 2 1 1 10

3 4 4 11

3 3

2 2 1 5

1 1

1 1 2

5 20 14 2 6 47

1 1 2

1 2 3

1 2 1 4

1 1

1 1

1 2 6 2 11

1 2 3

3 3

1 1 3 1 6

2 1 1 2 6

1 1

1 1

1 1

1 3 3 4 10 21

6 6

4 4

3 3

2 2

2 2

4 4

1 1

22 22

مدٌر دائرة

س قسم رٌئ

اعد اداري مس

موظف

مشرف قسم

سكرتٌرة

اعد باحث مس

ختبرات فًن م

غٌر ذلك

مستوى ال

الوظًٌف

Total

مدٌر دائرة

س قسم رٌئ

اعد اداري مس

موظف

مشرف قسم

سكرتٌرة

اعد باحث مس

ختبرات فًن م

مستوى ال

الوظًٌف

Total

مدٌر دائرة

اعد اداري مس

موظف

سكرتٌرة

اعد باحث مس

مستوى ال

الوظًٌف

Total

مدٌر دائرة

س قسم رٌئ

اعد اداري مس

موظف

سكرتٌرة

نائب مدٌر

اعد باحث مس

مستوى ال

الوظًٌف

Total

مدٌر دائرة

س قسم رٌئ

اعد اداري مس

موظف

مشرف قسم

سكرتٌرة

نائب مدٌر

مستوى ال

الوظًٌف

Total

ٌة مدة الخدمة االجمال
لقاف 5

6-10

11-15

16-20

رثكاف 21

لقاف 25 26-30 31-35 36-40 رثكاف 41

عمر ال

Total
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