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تاريخ قبول البحث2019/12/8 :

امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تعرف أثر القيادة اإلدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية كدراسة حالة.
ولتحقيق أهداف الدراسة ،قام الباحثان بتطوير استبانة مكونة من ( )44فقرة موزعة على ثمانية أبعاد .تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في
وزارة التجارة والصناعة القطرية والبالغ عددهم نحو( )2000موظفا وموظفة ،فيما بلغت عينة الدراسة ( )252موظفا وموظفة يشكلون ما نسبته
( )% 13من مجتمع الدراسة .وقام الباحثان  ،بعد جمع البيانات ،بتحليلها باستخدام برنامج (.)SPSS
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها:
 وجود أثر ذو داللة إحص ائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05للقيادة اإلدارية بأبعادها(التخطيط االستراتيجي ،التنظيم ،االتصال ،والدافعية)
في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بأبعادها (التركيز على العميل ،التحسين املستمر ،تمكين العاملين ،والتزام اإلدارة العليا) في وزارة
التجارة والصناعة القطرية.
وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات من أبرزها:


العمل على نشر وتعزيز ثقافة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية بهدف تسهيل إجرائها وإقناع اإلدارة
باستخدامها كأحد الركائز األساسية للعمل املؤسس ي من أجل اإلسهام في نجاح تنفيذ الخ طط االستراتيجية.

الكلمات املفتاحية :قيادة إدارية؛ مبادئ إدارة الجودة الشاملة؛ وزارة التجارة والصناعة القطرية.

املقدمة:
ال شك أن التغير السريع في خصائص بيئة األعمال وازدياد حدة املنافسة بين منظمات األعمال أصبح يشكل هاجسا لدى قادة املؤسسات في
اختبار قدرتها على التكيف مع هذه املتغيرات والقوى البيئية املختلفة .فعلى الجانب الخدمي  ،أصبحت املنظمات تدرك أن إدارة الجودة الشاملة جزء ال
يتجزأ من عمليات االصالح من أجل الحصول على ميزة تنافسية .وينظر القادة في منظمات األعمال إلدارة ال جودة الشاملة على أنها نظام دعم وتطوير
املوظفين ،وإنشاء اتصال متعدد األطراف بين العاملين واملديرين والعمالء ،واستخدام املعلومات بكفاءة وفاعلية ،باالضافة إلى تشجيع القادة مشاركة
املوظفين في صنع القرار وتمكين العاملين.
يعد التزام اإلدارة العليا وتفعيل املشاركة في ممارسات إدارة الجودة الشاملة من عوامل نجاح تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في
منظمات األعمال .حيث تختلف املنظمات في مستوى تطبيق معايير وأنشطة الجودة ،وبالتالي تتفاوت معدالت النجاح بين املنظمات في هذا املجال.
1

بحث مستل من رسالة ماجستير للعام 2019/2018

أثر القيادة اإلدارية يف تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة

فريد القوامسه & تويم املري

ولكن مع التغيرات العاملية التي حدثت بشكل متسارع  ،تجاوزت قدرات هذه املنظمات على التكيف ،وأدت إلى عجزها عن مواصلة معدل
األداء ،إذ أدى تفعيل ما ُيسمى بالقوى األربعة املتمثلة في الزبون والتعقيد والتغيير واملنافسة من جهة وظهور التكتالت االقتصادية واملنظمات العاملية،
فضالعن الثورة الهائلة في املعلوماتية واالتصاالت من جهة أخرى  ،إلى إعادة التفكير في املفاهيم واملبادئ التي تأسست عليها هذه املنظمات ،والتي كانت
تتناسب مع أحوال العصر القائم آنذاك ،والبحث عن مناهج حديثة تتناسب مع هذه التغيرات ملحاولة الوصول إلى حصص سوقية جديدة معتمدة في
ذلك على تحقيق األسبقيات التنافسية ومن أبرزها أسبقية الجودة( .املشهراوي )2004 ،
ومن أهم متطلبات الجودة على مستوى التنظيم خلق ثقافة تنظيمية تكون الجودة من أبرز أولوياتها وعلى أن تحرص إدارة املنظمة في متابعة
وتقييم ورعاية برامج الجودة من أجل اإلفادة من مزاياها وتحقيق أهدا فها .من هذا املنطلق  ،جاءت هذه الدراسة كي ت سلط الضوء على دور القيادة
األدارية في املنظمة في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في واحدة من املؤسسات الحكومية القطرية ممثلة ب وزارة التجارة والصناعة القطرية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
في ظل الت طوورات املتسوارعة واملتغيورة فوي بيئوة األعموال مون النوواتي التقنيوة والتنافسوية والتشوريعية ،وموع تطوور حاجوات الزبوائن وتنووع الخودمات
املطلوبة من قبل املواطنين  ،بات من الضروري أن يدرك قادة املنظمات هذه التحديات وأن يسعون لتلبية حاجات الزبائن بأعلى مستوى من الجودة.
ومون هوذا املنطلووق ،يورى الباحثوان أن منظمووات األعموال واملؤسسوات الحكوميووة علوى السوواء أصووبحت تعمول فوي بيئووة أعموال شوديدة التنافسووية،
مما يستوجب تفعيول إدارة الجوودة الشواملة علوى الصوعيد املؤسسو ي بودءا مون االهتموام بمبوادئ الجوودة الشواملة كوالتركيز علوى العميول ،والتحسوين املسوتمر،
وتمكووين العوواملين ،والت وزام اإلدارة العليووا تج و اه الج ووودة ومتطلباتهووا ،وخلووق و ووي بالحاجووة لتح سووياها واس ووتغالل فوورص التحسووين ،ووضووع أهووداف للتحس ووين
املستمر لجوانب العمل وبما يلبي احتياجات العميل  ،وتدريب العاملين وتثقيفهم على مبادئ السيطرة على الجودة ،وتحديد العميل الداخلي والخارجي.
يوورى الباحث ووان أن مش ووكلة الدراس ووة تتمثوول ب ووالتراجع المس ووبي ف ووي اهتمووام الق ووائمين عل ووى إدارة بو ورامج الجووودة ف ووي وزارة التج ووارة والص ووناعة القطري ووة
بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة .وعلى وجه الخصوص يمكن صياغة مشكلة الدراسة على النحو التالي:
السؤاال الؤؤر لل للدراسؤؤة  :مووا أثور القيووادة اإلداريووة فووي تطبيووق مبوادئ إدارة الجووودة الشوواملة فووي وزارة التجوارة والصووناعة القطريووة ويتفوورع عنووه
األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما مستوى ممارسة القيادة االدارية في وزارة التجارة والصناعة القطرية
 .2ما مستوى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية
 .3ما أثر القيادة اإلدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α≤0.05ألبعاد القيادة اإلدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة
في وزارة التجارة والصناعة القطرية تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجمس ،العمر ،املؤهل العلمي ،املستوى الوظيفي ،والخبرة الوظيفية).
 .5ما هي أبرز املعوقات والتحديات التي تحول دون تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على الوجه املطلوب في وزارة التجارة والصناعة القطرية

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة بشكل خواص الى تعرف أثر القيادة االدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية.
كما تهدف الدراسة لتحقيق األهداف الفرعية اآلتية:
 .1بيان مستوى ممارسة القيادة االدارية في وزارة التجارة والصناعة القطرية.
 .2بيان مستوى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية.
 .3بيان أثر القيادة االدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية.
 .4بيان معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية.
 .5الخروج بتوصيات من شأنها تعزيز تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية.

فرضيات الدراسة:
الفرضية الر لسية األولى
 :H01ال يوجد أثر ذو داللة عند مستوى الداللة اإلحصا ية ) (α≤0.05للقيادة االدارية بأبعادها (التخطيط االستراتيجي ،التنظيم ،االتصال،
والدافعية) في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية  .ويشتق ماها الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى:
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 :H01-1ال يوجد أثر ذو داللة عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (α≤0.05للتخطيط االستراتيجي في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة
والصناعة القطرية.
الفرضية الفرعية الثانية:
 :H01-2ال يوجد أثر ذو داللة عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (α≤0.05للتنظيم في تطبيق مبادئ إدارة الجودة في وزارة التجارة والصناعة القطرية.
الفرضية الفرعية الثالثة:
 :H01-3ال يوجد أثر ذو داللة عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (α≤0.05لالتصال في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة
القطرية.
الفرضية الفرعية الرابعة:
 :H01-4ال يوجد أثر ذو داللة عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (α≤0.05للدافعية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة
القطرية.
الفرضية الر لسية الثانية:
 :H02ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (α≤0.05للقيادة االدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة تعزى للمتغيرات
الديموغرافية (الجمس ،العمر ،املؤهل العلمي ،املستوى الوظيفي ،والخبرة الوظيفية).

االطارالنظري:
القيادة اإلدارية
يعتبر دور اإلدارة والقيادة في املنظمة من األدوار الحيوية بسبب دورهما الحيوي والهيمنة املتزايدة التي يتمتعان بها وخاصة مع نهاية القرن
املنصرم .كما تعد القيادة وظيفة من وظائف املدير التي يمارسها في الواقع التنظيمي .Brooks (2003( .ويرى دبون و صيتي ( )2018أن القيادة اإلدارية
كظاهرة اجتماعية معقدة ترتبط بالفرد والجماعة وعالقات التفاعل بياهما ،وتحتل مكانة هامة ضمن اإلطار العام إلدارة التنظيمات نظرا الرتباطها
بمركز اتخاذ القرارات من جهة ،ومن جهة أخرى ارتباطها بالكفاءات واملؤهالت الشخصية للقائد.
مفهوم القيادة
القيادة هي عبارة عن عملية تأثير اجتما ي يقوم القائد من خاللها في البحث عن املشاركة الطوعية للمرؤوسين وترغيبهم بها لتحقيق أهداف
التنظيم .Sinding &Waldstorm(2009( .كما يرى أنها قدرة الفرد في التأثير ،والحفز ،وتمكيين اآلخرين للمساهمة في تحقيق نجاح وفاعلية املنظمة
التي يعملون فيها.
ويعرفها ( Schermerhorn (2005بعملية حث اآلخرين للعمل الجاد إلنجاز املهام الرئيسية .كما تشكل حسب رأيه إحدى وظائف العملية
اإلدارية األربع التي من شأنها بناء االلتزام والحماس لدى األفراد لتوظيف مهاراتهم لتنفيذ الخطط املرسومة.
ويعرفها دودين( ) 2014بالعملية التي يتم من خاللها التأثير على سلوك األفرا د والجماعات من أجل دفعهم للعمل برغبة واضحة من أجل
تحقيق اهداف تنظيمية محددة.
خصا ص القيادة
القيادة املستندة إلى الرؤيا ( )Visionary Leadershipتشير إلى وضوح الرؤيا ،وتوصيلها إلى جميع املعنيين ،وحفزهم لبلوغ هذه الرؤيا في عملهم
اليومي .كما تتضمن عدة مبادئ حسب ( Schermerhorn (2005من أبرزها:
 تحدي العملية (  :) Challenge the Processحينما يتمتع القائد بالريادة ،ويشجع على اإلبداع ،ويدعم األفراد لتقديم األفكار.


التمتع بالحماس :من خالل حفز اآلخرين للمشاركة نحو تحقيق الرؤيا املشتركة.




مساعدة اآلخرين للعمل من خالل مشاركة األفراد ودعم جهودهم ومواهبهم.
التمتع بخاصية القائد القدوة.

 االحتفال باالنجاز.
ويضيف دودين ( ) 2014بعض صفات القائد الناجح مثل العمل اإلبدا ي ،والتغيير ،واإلثارة ،وقوة الشخصية ،والتفكير طويل األجل ،والرؤيا الثاقبة،
والذكاء ،وتكامل الشخصية.
ومن أبرز خصائص القيادة الفعالة حسب هرمان( )2003ما يلي:
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القدرة على رؤية الصورة الشاملة وتوصيلها لآلخرين.



تفسير وتوضيح احتياجات الجماعة وآمالهم ومشاعرهم.



الشعور بالحماس لرسالة الجماعة وأهدافها ومعاييرها.



الشعور باالهتمام واالحترام تجاه احتياجات الفرد وآماله ومشاعره وقدراته.



توجيه اآلخرين وتركيز طاقاتهم نحو أهداف معينة ,مع املحافظة على املعنويات العالية للجماعة.



قيادة أعمال الجماعة  ،والرغبة ال جامحة للتغيير والنمو والتطور نحو األفضل.

فريد القوامسه & تويم املري

الفرق بين القيادة واإلدارة
يمكن التمييز بين وظيفتي القيادة واإلدارة من خالل النظر ألربع مراحل من مراحل أي نشاط مؤسس ي .إذ تتعلق املرحلة األولى بتحديد جدول
العمل ،فيما تتعلق املرحلة الثانية بتوفير املتطلبات البشرية لتنفيذ جدول العمل ،واملرحلة الثالثة املتعلقة بالتنفيذ ،وآخرا مرحلة التعامل مع
مخرجات العمل .ويرى ( Kotter (1990أن أدوار القيادة تهتم بالوجه االنساني ( ،)Humanوالرؤيا (  ) Visionaryواإللهام ( )Inspirationوالتحفيز
( ،) Motivationفي حين تركز اإلدارة على مهام التخطيط والتنظيم والرقابة وحل املشاكل واملحافظة على استقرار املنظمة.)Brooks, 2003( .
فيما يرى آخرون أن القيادة واالدارة مصطلحان متكامالن لكاهما ليسا مترادفان .فهما يتقاطعان ويتشاركان في مناتي عديدة ،لكن لكل ماهما
مجموعة فريدة من األنشطة والوظائف .Sinding &Waldstorm (2009( .ويرى  Peter Druckerأن اإلدارة تعني القيام باألعمال بالشكل
الصحيح ،فيمىا تشير القيادة إلى القيام باألعمال الصحيحة.
نظريات القيادة
إن موضوع نجاح القيادة قد تم دراسته تاريخيا من خالل ثالث وجهات نظر .تمثل املدخل األول بنظرية السمات (  )Traitsالتي ركزت على
وجود سمات معينة يمتاز بها القائد الناجح ،والنظرية السلوكية (  )Behavioralالتي حاولت تفسير السلوك القيادي اعتمادا على بعدي االهتمام
بالعمل واالهتمام بالعالقات ،والنظرية املوقفية (  )Contingencyالتي تؤمن بعدم وجود نمط قيادي فريد وفعال يصلح للتطبيق في كل املواقف
والظروف.
 .1نظرية السمات ( )Traits Theory
يرى عبدالباقي( )2001أن نظرية السمات تركز على التمييز بين دراسة مميزات القادة ومميزات مرؤوسيهم في النواتي الجسمية والعقلية والسمات
الشخصية.
وقد ربط ( Bennis and Nanus (1985كما ورد في ( Brooks (2003فاعلية القيادة بأربع سمات قيادية على النحو التالي:
 .1سمات التفكير املنطقي ( :)Logical Thinkingوالذي يتمثل بالقدرة على ترجمة األفكار إلى نماذج بسيطة ،وامتالك القدرات االقناعية ،وتفسير
الظواهر بأسلوب فريد.
 .2سمات املثابرة ( :) Persistenceوتشير إلى العمل لساعات طويلة ،واعتبار االخفاق في العمل مجرد خطأ بسيط ،ومحاولة النجاح بالرغم من
السلبيات.
 .3سمات التمكين ( :) Empowermentوتتضمن حفز األفراد نحو تحقيق أهدافهم ،والتمتع بالحماس والدافعية ،وترسيخ الثقة بقدرات األفراد.
 .4سمات ضبط النفس (  :)Self –Controlكالعمل تحت الضغط ،وممارسة الهدوء واعتدال الشعور ،ومقاومة الخوف.
فيما حدد ( Schermerhorn(2005عدة سمات شخصية للقائد الناجح من شأنها الولوج للنجاح كما يلي:
 الحركية ( :)Driveوتشير إلى امتالك القائد الطاقة ،واملبادرة ،واالصرار.
 الثقة ( :)Self-Confidenceوهي حينما يثق القائد بنفسه وقدراته الشخصية.
 التجديد (  :) Creativityوهي قدرة القائد على اإلبداع واألصالة.
 املعرفة باألعمال( :) Business Knowledgeوهي معرفة القائد بقطاع األعمال وأسسه الفنية.
 الحفز( :) Motivationحينما يمشط القائد ويستمتع بالتأثير على اآلخرين لتحقيق األهداف املشتركة.
 املرونة (  :)Flexibilityتكيف القادة ملوائمة حاجات األتباع ومتطلبات املواقف املختلفة.
 النزاهة واإلخالص(  :) Integrity and Honestyأن يكون القائد أهال للثقة ،مخلصا ،وأن يتم االعتماد عليه والتمبؤ بقدراته وانجازاته.
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 .2النظرية السلوكية( )Behavioral Theory
ظهر االتجاه السلوكي في القيادة في مطلع الخمسيميات من القرن املنصرم ،وذلك كرد فعل على عدم نجاح نظرية السمات في أن تجد تفسيرا
للقيادة الناجحة .إذ تركز هذه النظرية على سلوك القائد وخاصة تلك التي تؤثر على أداء وحافزية املرؤوسين.
ويرى ( Brooks (2003أن أنماط القيادة تتمثل باألربعة التالية:
 .1النمط التشاركي ( :) Joinsحين يوضح املدير املشكلة ويحول صالحيات صنع القرار للمجموعة.
 .2النمط االستشاري (  :) Consultsحين يحدد املدير املشكلة ويصنع القرار بنفسه بعد االستماع للمقترحات من أعضاء املجموعة.
 .3النمط الترويجي أو االقنا ي ( :) Sellsحينما يقرر املدير الحل للمشكلة مع القيام بإقناع املجموعة بجدوى الحل.
 .4النمط التبليغي أو التوجيهي (  :)Tellsحينما يحدد املدير املشكلة ويقرر الحل دون اعتراض أو مناقشة أعضاء املجموعة.
 . 3النظرية املوقفية ( )Si tuational Theory
أسهمت النظرية املوقفية في تحديد خصائص القيادة من خالل التركيز على املوقف كعامل مهم في تحديد هذه الخصائص .فحينما يهتم القائد
ويأخذ بالحسبان العوامل املوقفية وخصائص املرؤوسين ويتبنى مدخال مرنا في أسلوبه القيادي  ،فهو بذلك يمارس النمط القيادي الذي يتوقف على
الظروف واألحوال التي يواجهها في بيئة العمل .حيث يبرز هنا ثالثة أنماط قيادية شائعة على النحو التالي (:)Vroom and Jago, 1988
 .1النمط األتوقراطي ( :)Autocraticيقوم املدير باتخاذ القرار حينما تتوفر املعلومات لحل املشكلة.
 .2النمط االستشاري ( :)Consultativeحينما يشارك املدير املشكلة مع املرؤوسين بشكل جما ي أو على انفراد ثم يقوم باتخاذ القرار.
 .3النمط الجما ي ( :)Groupحينما يشارك املدير املشكلة مع األفراد ومحاولة البحث عن الحل بشكل جما ي أو من خالل االجماع.
مفهوم القيادة اإلدارية ()M anagerial Leadership
القيادة اإلدارية هي نشاط إيجابي يقوم به شخص بقرار رسمي تتوافر فيه سمات وخصائص قيادية ،ليشرف على مجموعة من العاملين
لتحقيق أهداف واضحة بواسطة التأثير واالستمالة واستخدام السلطة بالقدر املناسب وعند الضرورة( .املنيف.)1983 ،
ويعرفها دودين(  ) 2014بالكيفية التي تتمكن بها اإلدارة من قيادة العاملين في املنظمة ،من أجل التطوير والتغيير في املنظمة ،وتحقيق
التعاون بياهم ،وحفزهم للعمل بأقص ى طاقاتهم ،وتوفير بيئة العمل املالئمة ،والتي تمكاهم من إشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم.
ويعرفها كنعان( )1992بأنها العملية التي يمارسها املدير في التأثير على األفراد إلقناعهم وحثهم للمساهمة الفاعلة بجهودهم في أداء المشاط
التعاوني.
ويرى شوقي ( ) 1992أن القيادة اإلدارية هي محصلة التفاعل بين خصال شخصية القائد وخصائص األتباع ،وطبيعة املهمة ،وسمات المسق ،
والسياق الثقافي املحيط باملنظمة.
ويرى القحطاني ( ) 2001أن القيادة اإلدارية تعتمد على السلطة الرسمية في ممارسة المشاطات ،وعلى ما يتوفر لها من السمات والصفات
والخصائص الشخصية ،وأنها تمثل العملية اإلدارية التي يتم من خاللها التأثير على األفراد ضمن كيان تنظيمي محدد املعالم واألنشطة واالختصاصات.
ويرى القريوتي ( ) 2004أن القيادة االدارية شأنها شأن اإلدارة نفسها فهي ليست موهبة أو فن فقط  ,بل تستند إلى قواعد ومبادئ أساسية
يتوجب على املدير ان يتسلح بها  ,حتى يصل إلى وضع قيادي يمكنه من التأثير في اآلخرين وتغيير سلوكهم االداري بالشكل املرغوب به.
وقد قام كل من ( Sinding &Waldstorm(2009بتطوير إطار مفاهيمي لفهم القيادة .حيث تمتاز القيادة االدارية حسب هذا اإلطار
بمجموعة من الخصائص التي تؤثر في قدرات األفراد لتوظيف السلوك االداري وأدواره القيادية على النحو التالي:
 خصا ص القا د :والتي تشمل الحاجة لإلنجاز ،وامتالك السلطة ,والثقة ،والنضج العاطفي ،واملهارات الفنية والشخصية والفكرية .باالضافة الى
القوة الشخصية التي تتوفر لدى القائد.
 سلوكيات القا د اإلداري :والتي تشمل التخطيط ،وحل املشاكل ،والتوضيح ،والرقابة ،والحفز ،وإدارة الصراع ،واملكافأة ،والدعم ،واإلرشاد،
واالستشارة ،والتمثيل.
 املتغيرات أو العوامل املوقفية  :والتي تشمل سلطة الوظيفة ،وطبيغة املرؤوسين ،واملهام ،والهيكل التنظيمي ،وبيئة األعمال ،واملتغيرات الخارجية،
والثقافة التنظيمية.
 العوامل املساعدة أومتغيرات التدخل  :وتشمل جهود األتباع ،القدرات ووضوح الدور  ،وتنظيم العمل ،والتعاون  ،وتوفر املوارد ،وجهود التمسيق.
 القيادة بالنتا ج  :وتشمل جملة من مؤشرات األداء ،كأداء الوحدة االدارية ،والربحية ،والنمو ،وتحقيق األهداف ،ورضا األعضاء.
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وقد حدد كل من ( Cox and Hoover (2002عشرة خصائص للقائد الناجح تمثلت بصقل املقاييس العليا لألخالقيات الشخصية  ،والمشاط
العالي ،واالنجاز ،وامتالك الشجاعة ،والعمل بدافع اإلبداع ،والعمل الجاد بتفان والتزام ،وتحديد األهداف ،واستمرار الحماس ،وامتالك الحنكة ،
ومساعدة اآلخرين على النمو.
أهمية القيادة االدارية
للقيادة االدارية العديد من املزايا والفوائد حيث لخصها العجمي(  )2008بالنقاط التالية:
 حلقة وصل بين العاملين وبين خطط املؤسسة وتصوراتها املستقبلية.
 تحقيق رغبات األفراد وإشباع حاجاتهم.
 البوتقة التي تنصهر بداخلها طاقة املفاهيم والسياسات واالستراتيجيات.
 قيادة املؤسسة من أجل تحقيق األهداف املرسومة.
 السيطرة على مشكالت العمل ورسم الخطط الالزمة لعملها.
 تنمية وتدريب ورعاية األفراد باعتبارهم رأسمال املنظمة.
 مواكبة التغيرات البيئية وتوظيفها لخدمة املنظمة.
 مسؤوليات القائد اإلداري الكثيرة في مجال العالقات اإلنسانية واملتمثلة في إقامة العالقات اإلنسانية مع املرؤوسين ضمن بيئة يسودها الثقة
والتفاهم املتبادل.
أهداف القيادة اإلدارية ووظا فها
يمكن تلخيص أهداف القيادة اإلدارية على النحو اآلتي( :دودين)2014 ،
 رسم السياسات العامة في املنظة والتأكد من التزام العاملين بها.
 تحمل مسؤوليات العمل وتحقيق األهداف التنظيمية بأقل تكلفة وجهد ممكنين.
 اتخاذ القرارات املناسبة في األوقات املناسبة.
 تشجيع وتحفيز ودفع العاملين لبذل أقص ى جهد ممكن واالستمرار في األداء املتميز.
 توزيع السلطات واملسؤوليات واستخدام وسائل االتصال املناسبة وتبادل الرأي.
 العمل على معالجة الصعوبات التي تواجه الجماعات واألفراد ورفع الروح املعنوية لديهم.
 تقدير الكفاءات االدارية لدى األفراد وتدريبهم من أجل رفع مستوى الكفاءة في العمل.
 تعزيز العمل الجما ي وعمل الفريق بسبب أهميته امللحوظة مقارنة بالعمل الفردي.
أبعاد القيادة اإلدارية
تتكون القيادة اإلدارية من عدة أبعاد تشمل مجموعة الوظائف اإلدارية ،إضافة إلى األدوار القيادية .فقد تناول زغب ( )2015ستة أدوار
للقيادة اإلدارية تمثلت بالتخطيط االستراتيجي ،والتنظيم ،واالتصال ،وتعزيز دافعية العاملين ،وتطوير مستوى صناعة القرارات ،واملتابعة والتقييم.
وتناولت دراسة عايض( )2013ستة أبعاد للقيادة االدارية (التخطيط االستراتيجي  ،والتنظيم ،واالتصال ،والدافعية ،وصناعة القرار ،واملتابعة
والتقويم .أما هذه الدراسة فسوف تتناول أربعة أبعاد (التخطيط االستراتيجي ،والتنظيم ،واالتصال ،والدافعية).
التخطيط االستراتيجي
التخطيط االستراتيجي هو منهج علمي يستخدم لبلورة األولويات واألهداف وتحديد البرامج واملشاريع القادرة على تحقيق هذه األهداف خالل
فترة زمنية معينة بما يتماش ى مع تطلعات املؤسسة واألخذ بعين االعتبار املوارد املتاحة واملعوقات املحتملة (حموي واسماعيل.)2012 ،
ويعرف السكارنة ( ) 2010التخطیط االستراتیجي بأنه تخطیط بعید املدى یأخذ في اإلعتبار املتغيرات الداخلية والخارجية ویحدد القطاعات
والشرائح السوقية املستهدفة وأسلوب املنافسة.
ال شك أن أهم أهداف التخطيط االستراتيجي يتمثل في تحقيق االنسجام الكامل والتام بين رؤية املؤسسة ورسالتها وغاياتها مع األهداف التي
تتبناها تلك املؤسسة لتحقيق طموحاتها .وعلوى ذلك فالتخطيط االستراتيجي يساعد املؤسسة على بلورة رؤيتها بشكل واضح وكذلك صوياغة رسالتها
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وغاياتها وأهدافها االستراتيجية .كما يجب أن يضمن التخطيط االسوتراتيجي إمكانيوة تطوير املؤسسة ،ووضع القواعد واألنظمة واعتماد األنشطة التي
تتوافق مع مكونوات تلوك االستراتيجية (كاظم.)2018 ،
وللتخطيط االستراتيجي خصائص ومزايا عديدة تنطلق من كونه يأتي تطورا نوعيا ألنواع التخطيط املختلفة ولعل أهم ما يميز التخطيط
االستراتيجي ما يلي (الدجني:)2011 ،
 أنه عملية متكاملة ومتنوعة األبعاد لصياغة وتطبيق خطة استراتيجية شواملة توؤدي إلوى إكساب أو خلق امليزة التنافسية للمؤسسة.
 ينطلق التخطيط االستراتيجي من تحليل ماهجي شامل للمركز التنافس ي الحوالي للمؤسوسة ،وللفرص والتهديدات الحالية واملتوقعة في بيئة
األعمال ،ولعناصر القوة والوضعف الذاتيوة املوجودة في داخل املؤسسة من جهة أخرى.
 يسهم التخطيط االستراتيجي في دعم أساليب اتخاذ القرارات املستقبلية في املؤسسة بوشكل علمي قائم على الدراسة والتحليل والتمبؤ
واملقارنة بين البودائل املختلفوة التخواذ أفوضل القرارات وأكثرها قابلية للتنفيذ.
ويرى الباحثان أن التخطيط اإلستراتيجي يشمل دراسة البيئة الخارجية والداخلية وتحديد مهمة املنظمة وأهدافها وإستراتيجيتها .كما تحدد االدارة
االسوتراتيجية االتجاه املستقبلي للمؤسسة عبر تحليل البيانات الخاصوة بالبيئوة الداخليوة والخارجيوة املحيطة باملؤسسة .ويرى الباحثان أن التخطيط
االستراتيجي يجب أن يضمن النجاح في تحقيوق وت طووير محاور أساسية من خالل:
 جودة ونوعية الخدمة التي تؤديها املؤسسة.
 زيادة االنتاجية وتنوع المشاطات.
 تفعيل الدور املؤسس ي للمنظمة واألفرع التابعة للمؤسسة األم.
 توجيه االعالم لخدمة االستراتيجية.





التمسيق والتعاون مع أطراف أخرى لتحقيق االستراتيجية.
توفير الدعم الالزم للقيام باألنشطة املختلفة.
تنمية الكادر البشري في النواتي املختلفة وتوفير بيئة تعاونية مريحة للعمل.
اعتماد آليات وطرق قياس األداء املناسبة والفعالة.

التنظيم
يرى كونتز(  )Koontzأن التنظيم هو تجميع األنشطة الضرورية لتحقيق أهداف املنظمة وإسناد كل مجموعة من مجموعات المشاط إلى
مدير يمتلك السلطة املناسبة لتحقيق أداء هذا المشاط .وعرف ليندال ايرويك ( )Lyndall Urwickالتنظيم بأنه العمل على تحديد وجوه المشاط
من أجل تحقيق األهداف وترتيبها على شكل مجموعات من أجل إسنادها إلى عدة أشخاص .وعرف تشستر بارنارد ( )Chester Barnardالتنظيم بأنه
نظام من عدد من المشاطات التعاونية التي تتم عن و ي وقصد عن طريق شخص واحد أو أكثر ،ويتطلب هذا األمر وجود اتصال بين تلك المشاطات،
حيث يساعد التنظيم على إبراز املساهمة الفعلية للفرد في عمله (الدوري وآخرون.)2011 ،
ٌ ُ
ٌ
ٌ
وعرف سايمون ( )Simonالتنظيم بأنه أنماط سياسية وسلوكية تستخدم من أجل تحقيق التعقل اإلنساني ،حيث إن التنظيم عملية
إدارية تعمل على االهتمام في العديد من األنشطة واملهام التي يجب تحقيقها في الوظائف ،كما أنه يقوم على تحديد الصالحيات والسلطات ،والتمسيق ما
بين األقسام واألنشطة لتحقيق األهداف بكفاءة تامة (يوسف وعريقات.(2011 ،
ويرى آخرون أن التنظيم هو عملية إدارية تهتم بتجميع املهام ،واألنشطة املراد القيام بها في وظائف أو أقسام ،وتحديد السلطات
والصالحيات ،والتمسيق بين األنشطة واألقسام ،من أجل تحقيق األهداف بأفضل كفاءة ممكنة (املغربي.)2004 ،
ويرى الباحثان أن وظيفة التنظيم تتبلور في تحديد أنشطة املنظمة في ضوء األهداف املراد تحقيقها ،وتوفير كافة املوارد املتاحة لتطبيق مبادئ
إدارة الجودة الشاملة ،وفي إسناد األنشطة للعاملين في ضوء تخصصاتهم وخبراتهم ،وتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة للعاملين حسب متطلبات
العمل.
االتصال
االتصال هو عملية منهجية ومنظمة يتفاعل فيها األفراد أو الناس من خالل الرموز لخلق معاني تفسيرية .وإن من واجبات اإلدارة العليا
العمل على خلق املناخ السليم لالتصال الفاعل ،وذلك بوضع سياسة واضحة لالتصال تعمل على تحقيق األهداف التنظيمية وإشباع الحاجات
البشرية ،حتى يكون األفراد على علم تام بمشاط املمشأة وأهدافها وخططها وبرامجها والعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تحكمها ،وحتى
يكون لديهم القدرة على تحقيق أهداف سياسة االتصال بفاعلية ونجاح (هالل.)2005 ،
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ووظیفة االتصال وظیفة أساسية ومهمة في املنظمات یمارسها املدير في عمله الیومي واالستراتیجي  ،إذ أنها تعمل على ترجمة ونقل املعلومات
اإلداریة الخاصة بكافة الوظائف التي یؤديها لتشمل أنشطة املنظمة املختلفة وصوال إلى كافة العاملين فيها أو خارجها بهدف إحداث ردود أفعال أو
سلوك مرغوب به يتوافق مع أهداف وطموحات املنظمة (.)Dinock, 2000
كما يووساعد االت وصال في تعزيز الدوافع لدى العاملين نحووو العموول ،كمووا ويووزودهم بمعلوموات ويوضح لهم التوجيهات والتعليمات .لهوذا توسعى
منظموات األعموال جاهودة لتعزیوز مهارات االتوصال لودى العواملين وما ل ذلك مون آثوار إیجابیوة تونعكس علوى فاعلیوة االتوصال .ولهذا تعتبر عملیة االتصال
من املكونات الرئیسیة للعملیة اإلداریة وقود توؤدي االتوصاالت عودة وظائف تتعلق بجموع املعلوموات التخواذ القورارات وتغییور االتج اهوات ،كوذلك تمكون
االتوصاالت الفعالوة الرؤسوواء واملووشرفين موون ممارسووة وظووائفهم فووي التوجیووه والتوودریب بووشكل فعو وال (القرعان وحرارشة.)2004 ،
ويرى الباحثان أن االتصال يمثل إحدى وظائف املنظمة الرئيسية ،وعليه فال بد أن توليه إدارة املنظمة االهتمام املطلوب حتى يتمكن
العاملون من إنجاز أعمالهم والتمسيق فيما بياهم واملشاركة في صنع القرارات التنظيمية الهامة.
الدافعية
تمثل الدافعية رغبة الفرد في إشباع حاجات معينة وتتعلق بالقوى التي تحافظ أو تغير اتجاه أو كمية أو شدة السلوك ( املغربي.) 2004،
ويرى حريم ( )2002أن الدافعية هي عملية إثارة السلوك واالحتفاظ به في حالة استمرار  ،كما أنها عملية تنظيم نمط هذا السلوك .ويرى عدس (( 2005
الدافعية بأنها حاالت فسيولوجية وسيكولوجية داخل الفرد تجعله ينزع إلى القيام بأنواع من السلوك في اتجاه معين.
كما تعرف الدوافع على أنها عبارة عن مجموعة الرغبات والحاجات والقوى الداخلیة املحركة واملوجهة للسلوك اإلنساني نحو أهداف معینة،
وهي كل ما یمشط للسلوك اإلنساني ویحافظ علیه أو یغير اتجاهه وشدته وطبیعته .أما الدافعیة فهي حالة داخلیة في الفرد ،تولد المشاط والحركة
وتوجه السلوك نحو الهدف ،وهي مجموعة من الدوافع والرغبات والحاجات (حسونة.)2008 ،
ويرى الباحثان أن الدافعية تتمحور حول إشباع حاجات العاملين ،وتنمية بيئة عمل محفزة ومشجعة لتحسين الجودة من خالل تقييم أداء
العاملين ضمن أسس موضوعية ومعلنة ،وتوفير فرص مختلفة لتحسين الدافعية لدى العاملين ،وتعزيز الدافعية الذاتية للعاملين لتحسين جودة
أدائهم.
مبادئ إدارة الجودة الشاملة
تمثل مبادئ إدارة الجودة الشاملة املرتكزات األساسية الي يستند عليها التطبيق العملي لهذا املدخل في أية منظمة ،ولقد وردت تحت عناوين
مختلفة مثل :أركان ،مرتكزات ،عناصر ،أساسيات ،عوامل ،وتبايمت الدراسات واألبحاث حول عدد املبادئ التي يرتكز عليها تطبيق مدخل إدارة الجودة
الشاملة ،فالبعض يقلصها إلى خمسة مبادئ  ،في حين أن البعض اآلخر يوسعها إلى أكثر من عشرة مبادئ (.الطائي وقدادة .)2008 ،وسوف تشمل هذه
الدراسة أربعة مبادئ هي :التركيز على العميل ،التحسين املستمر ،تمكين العاملين ،والتزام اإلدارة العليا.
ومن وجهة نظر العديد من الباحثين فإن إدارة الجودة الشاملة في إطار املنظمة تشمل مجموعة من املضامين والعناصر أهمها بحسب ) درادكة
وآخرون:)2001 ،
 تطبيق أسلوب العمل الجما ي التعاوني ومقدار ما يمتلكه العنصر البشري في املنظمة من قدرات ومواهب وخبرات من خالل املشاركة والتعاون
وبناء فرق العمل.
 الحرص على استمرار تحسين وتطوير الجودة من خالل استخدام األساليب اإلحصائية واملوارد البشرية من اجل التحسين والتطوير.
 تقليل األخطاء من منطلق أداء العمل الصحيح بشكل صحيح منذ البداية  ،األمر الذي يؤدي إلى تقليل التكلفة إلى الحد األدنى مع الحصول على
رض ى املستفيدين.
 الحرص على حساب تكلفة الجودة في املنظمة لتشمل كافة األعمال املتعلقة بالخدمة املقدمة مثل تكاليف الفرص الضائعة  ،تكلفة األخطاء،
وغيرها.
 النهج الشمولي لكافة املجاالت كاألهداف والهيكل التنظيمي وأساليب العمل والدافعية والتحفيز واإلجراءات.
 أسلوب جديد وفلسفة إدارية لتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف .
 دور القيادة في دعم جهود التحسين ونشر ثقافة الجودة.
 تلبية احتياجات الزبائن املتغيرة وتوقعاتهم بشكل مستمر وتام.
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التركيزعلى العميل
يشمل العميل حسب رأي زين الدين(  )1996كال من العميل الخارجي ممثال بالزبائن واملراجعين واملستفيدين من خدمات املنظمة  ،كما
يشمل العميل الداخلي ممثال بالعاملين في املنظم .وتقوم الجودة على أساس أن استمرار ونجاح املنظمة يعتمد إلى حد كبير على تلبية توقعات العمالء،
فهم يمثلون شرعية املنظمة وغايتها األساسية  ،ولهذا ال بد أن يكون العمالء هم بداية ونهاية إجراءات التحسين .وتهدف إدارة الجودة الشاملة إلى األداء
الصحيح الذي يخدم العميل الداخلي والخارجي وعلى ذلك فإن تحمل مسؤولية الجودة من أي فرد في التنظيم هو من أساسيات مدخل إدارة الجودة
الشاملة.
ويشكل مبدأ التركيز على العميل وتوطيد العالقة معه حسب الطائي وقدادة ( )2009املحور األساس ي فس فلسفة إدارة الجودة الشاملة،
وذلك من اجل تعزيز قدرات املنظمة في تلبية حاجات ورغبات وتوقعات العميل أو ما يفوقها ،باإلضافة إلى تحقيق الرضا التام للعميل.
التحسين املستمر
يشمل التحسين املستمر العمليات واملنتجات والهياكل واألساليب واإلجراءات بما ينعكس إيجابيا على قدرة املنظمة على خدمة العمالء ،
والتكيف مع التغيرات البيئية املحيطة ،واملحافظة على املركز التنافس ي .كما أن التحسين في ظل إدارة الجودة الشاملة عملية مستمرة ال تتوقف ،كما
أنها عملية مخططة وشاملة حيث يتم اختيار عمليات التحسين وفق معايير واضحة تركز على درجة أهمية العمليات وعالقتها بالعمالء بمشاركة جميع
العاملين في املنظمة (الشرايري .)2000 ،
ويضيف الطائي وقدادة (  )2009بأن فرص التحسين في املنظمة عديدة بحيث ال يمكن حصرها .فهي تشمل كل العناصر املتعلقة باملدخالت
والعمليات واملخرجات ،وأن يكون التحسين عقيدة وسلوكا لدى العاملين ،ووجود منهجية للتحسين.
تمكين العاملين
تعزيز قدرات العاملين بحيث يتوفر لديهم ملكة االجتهاد ،وإصدار األحكام والتقدير ،وحرية التصرف في القضايا التي تواجههم خالل
ممارساتهم ملهامهم وتثمين وإفساح املجال مل ساهمتهم وإشراكهم في القرارات التي تتعلق بأعمالهم (.)Potterfield & Thomas, 1999
ويتضمن التمكين أيضا بحسب محارمة ( )1997تقدير جهود العاملين ،وتطبيق أساليب نظرية في التحفيز والتشجيع ،واالهتمام الكبير
بالتدريب والتعليم ،وتكريس االهتمام باملوظفين وتشجيعهم وإظهار التقدير واالحترام لهم ،وتطوير سياسات االختيار والتعيين والتقويم والتدريب
والترقية ،وتعزيز العالقات اإلنسانية ،وفتح قنوات االتصال بين املديرين واملوظفين .كما يتضمن التمكين على مستوى الوظيفة توفير السيطرة للفرد
على عمله بتخويله السلطات والصالحيات الالزمة التخاذ القرارات ذات الصلة بعمله ،وتوفير املستلزمات التي يتطلبها تنفيذ املهام ( .الطائي وقدادة،
.)2009
التزام اإلدارة العليا
يتطلب تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة توافر قيادات مؤمنة وداعمة ومساندة للجودة الشاملة ،قيادات تتبنى قرار تطبيق الجودة
الشاملة ،وتمشر ثقافة الجودة ،وتخصص اإلمكانيات الالزمة للتطبيق ،وتذلل كافة الصعاب والعقبات التي تحول دون عملية التطبيق.
وحسب الطائي وقدادة (  )2009تمارس اإلدارة العليا أربعة أدوار رئيسة في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة .فهي تقوم بتوفير وتوضيح
الرؤيا ،وااللتزام بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على املدى الطويل ،وتجسيد نمط القيادة املناسب ،ودعم التنفيذ من خالل تضمين الجودة في
الخطط االستراتيجية للمنظمة.
وحسب ( Oakland (2001يتمثل دور اإلدارة العليا وباقي املستويات اإلدارية في املنظمة بااللتزام بالعديد من القضايا التنظيمية وممارسة العديد
من األدوار املتعلقة بالجودة وعلى رأسها:
 اتخاذ قرار تطبيق مضامين الجودة ،وتأكيد الحرص على تطبيقها.
 توفير رؤية إستراتيجية واضحة املعالم للمنظمة وأهدافها من خالل توفر البمية التحتية األساسية الالزمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 نقل قناعة االدارة بالجودة لباقي املوظفين.
 ندريب وتطوير العاملين لغاية تعزيز خبراتهم واالستفادة ماها في عملية اتخاذ القرارات وصياغة األهداف.
 نشر ثقافة الجودة في املنظمة وااللتزام بالتحسين املستمر.
 مساندة جهود الجودة وتذليل صعوباتها.
 تفعيل املشاركة والتعاون واعتبارهما من القيم األساسية في املنظمة ذلك ألن القيم التنظيمية تتأثر بشكل كبير بقيم املديرين.
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الدراسات السابقة:
الدراسات العربية
 دراسة جبالق وصدقي(  :)2017هدف هذا البحث إلى دراسة أبعاد القيادة التحويلية (التأثير املثالي – الكاريزمي ،الحفز اإللهامي ،االهتمام الفردي،
االستثارة الفكرية)  ،ودورها في نجاح تطبيق خدمة الجودة الشاملة املتمثلة باألبعاد السبعة التالية( :التزام اإلدارة العليا ،رضا العميل ،رضا العاملين،
بيئة الخدمة ،ثقافة الخدمة ،املقارنة املرجعية ،والتحسين املستمر) ،وقد تم تطبيق الدراسة على عينة تعدادها ( )120فردا يعملون في مستشفيات
جامعة حلب ومن تخصصين اثنين ( 71طبييا  49 ،إداريا)  ،وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها:
 .1وجود أثر معنوي ذي داللة إحصائية ألبعاد القيادة التحويلية التالية( :التأثير املثالي – الكاريزمي ،الحفز اإللهامي ،االهتمام الفردي) في خدمة
الجودة الشاملة في مستشفيات جامعة حلب محل البحث.
 .2وجود اختالفات جوهرية ذات داللة إحصائية بين العاملين (أطباء ،إداريين) في مستشفيات جامعة حلب محل البحث من حيث إدراكهم ألبعاد
ُ
القيادة التحويلية تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية( :العمر ،املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة).
 دراسة زغب( :)2015هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى دور القيادة اإلدارية في مستشفيات مدينة نابلس في تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيها من
وجهة نظر موظفيها  ،كما هدفت أيضا إلى التعرف إلى بعض متغيرات الدراسة( :نوع املستشفى ،والجمس ،وسنوات العمر ،و املؤهل األكاديمي ،و طبيعة
العمل ،وسنوات الخ برة في العمل) باستجابات أفراد عينة الدراسة لدراسة دور القيادة اإلدارية في مستشفيات مدينة نابلس في تطبيق إدارة الجودة
الشاملة .ومن أجل تحقيق ذلك استخدم الباحث استبانة مؤلفة من ستة مجاالت و( )36فقرة تبحث في دور القيادة اإلدارية في مستشفيات مدينة
ورمزت
نابلس في تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيها من وجهة نظر موظفيها ُو ِّزعت على ( ) 140فردا من العاملين ،وبعد عملية توزيع االستبانة ُجمعت ِّ
ُ
وأدخلت إلى الحاسوب وعولجت إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية .SPSS
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود درجة استجابة قليلة في مجاالت الدراسة وفي الدرجة الكلية نحو دور القيادة اإلدارية في مستشفيات مدينة
نابلس في تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيها من وجهة نظر موظفيها .كما أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( α
 ) =0.05بين متوسطات استجابات عينة الدراسة نحو دور القيادة اإلدارية في مستشفيات مدينة نابلس في تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيها من وجهة
نظر موظفيها تعزى ملتغيرات :نوع املستشفى ،والجمس ،وسنوات العمر ،واملؤهل األكاديمي ،وطبيعة العمل ،بينما وجد هناك فروق تعزى ملتغير
سنوات الخبرة في العمل.
 دراسة الساعاتي واملساري( :)2015هدف هذا البحث معرفة تأثير سمات القيادة التحويلية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الشركة العامة
ملنتوجات األلبان في ابوغريب ببغداد وهي من الشركات الحيوية التي تقدم منتجات مهمة للمستهلك العراقي .وقد اعتمد الباحث املنهج الوصفي
الت حليلي في تحليل مشكلة البحث،وتضمن البحث فرضيتين رئيسيتين انبثقت عاهما أثنى عشر فرضية فرعية أخضعت الختبارات إحصائية ،وتم
اختيار عينة مكونة من ( ) 100مديرا موزعين في املستويات العليا و الوسطى والتنفيذية في الشركة املذكورة،كما وأستخدم الباحث وسيلة االستبيان
كأ داة رئيسة لجمع البيانات واملعلومات فضال عن الزيارات واملقابالت املهيكلة التي تمت خالل مدة التطبيق .وتوصل البحث إلى مجموعة من
االستمتاجات والتوصيات من بين االستمتاجات وجود عالقة ارتباط قوية ومعنوية بين سمات القيادة التحويلية ومبادئ إدارة الجودة الشاملة،
با ستثناء مبدأ مشاركة األفراد العاملين ,فضال عن تمتع القيادات اإلدارية بسمات القيادة التحويلية بمستوى متوسط مع التزام إدارة الشركة بدعم
وتطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 دراسة عايض(  :)2013هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين دور القيادة اإلدارية في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية في دعم تطبيق
إدارة الجودة الشاملة فيه ،ومستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املستشفى ،كما هدفت إلى الكشف عن مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في
إجابات العاملين حول مستوى دور القيادة اإلدارية في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في دعم تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،ومستوى تطبيقها
في املستشفى تعزى لكل من املتغيرات الشخصية والوظيفية.
تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا ،أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بواسطة الطريقة
الطبقية العشوائية ،بواقع ( )200مفردة  ،حيث اعتمدت الدراسة على األسلوب الوصفي التحليلي ،وقد تم جمع البيانات امليدانية من خالل استبانه تم
بناءها وتطويرها لقياس أهداف الدراسة واختبار فرضي اتها .توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود عالقة ارتباط إيجابية قوية بين دور
القيادة اإلدارية في دعم تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا ،ومستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيه.
 دراسة السامرائي( :)2012هدفت الدراسة تعرف دور القيادة في تطبيق أسس ومبادئ إدارة الجودة الشاملة في املؤسسة من خالل دراسة تطبيقية
على مصنع سيراميك إمارة رأس الخيمة في دولة االمارات العربية .كما هدفت التعرف على أهم التحديات التي تواجه تطبيق أسس إدارة الجودة
الشاملة وكذلك الفوائد التي تجنيها املؤسسة جراء التطبيق .استخدمت الدراسة اسلوب الحصر الشامل إذ بلغت عينة الدراسة ( )40فردا يمثلون
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كافة العاملين في مصنع سيراميك رأس الخيمة .وقد ضمت مبادئ إدارة الجودة خمسة عناصر (التركيز على الزبائن ،إلتزام اإلدارة العليا بالجودة،
التحسين املستمر ،النظم اإلدارية ،واإلجراءات التشغيلية).
من أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة ما يلي:
 أن القيادة املتمثلة بإدارة املصنع تعمل بشكل مستمر على الوفاء بإلتزاماتها تجاه الزبائن ،وهذا من شأنه تحقيق أسس ومبادئ إدارة الجودة
الشاملة.
 أن إدارة املصنع تعمل على نشر ثقافة الجودة في جميع األقسام واملستويات اإلدارية.
 أن الغالبية العظمى من مجتمع الدراسة يرون أن إدارة املصنع تسعى إلى تحقيق رضا الزبائن من خالل دراسة متطلباتهم  ،وتؤكد إلتزام القيادة
بتحقيق أسس الجودة الشاملة املتمثلة في إرضاء إحتياجات العمالء.
 إن أكثر من  % 80من أفراد مجتمع الدراسة يرون أن القائمين على املصنع يقومون بمتابعة شكاوى الزبائن وتقديم الحلول املناسبة لهم.
 دراسة الرشيدي(  :)2004هوودفت الدراس ووة إل ووى استكشاف أث وور األنم وواط القيادي ووة عل ووى تطبي ووق إدارة الج ووودة الش وواملة ،ومعرفو ووة مودى جودوى وفاعلي و ووة
تطبيو و ووق إدارة الجووودة الشواملة ،وكو و ووذلك معرفووة مودى قبوول واقتناع الوزارات السعودية بتطبيق هذا املفهوم الحديث .وت ووم اس ووتخدام امل وونهج الوص ووفي
التحليل ووي م وون خ ووالل توزيووع اس ووتبيان عل ووى عينة من القيادات العليا في الوزارات السعودية بلغ حجمها  454موظفا.
بيمت الدراس ووة وج ووود عالق ووة ارتباط ب ووين األنم وواط القيادي ووة اإلداري ووة العلي و ووا ،وتطبي و ووق إدارة الج و ووودة الش و وواملة فو ووي الو و وووزارات الس و ووعودية ،وق و وود
ك و ووان ال و وونمط القيو و ووادي املش ووارك هووو األق وووى عالق ووة مقارن ووة بب وواقي األنم وواط القيادي ووة ،ف ووي ح ووين ك ووان ال وونمط التس وولطي أقله ووا عالق ووة ،وكش ووفت النتو ووائج عو وون
وجو ووود توجو ووه جيو وود للقيو ووادات اإلداريو ووة نحو ووو إدارة الجو ووودة الش و وواملة ف و ووي الو و وووزارات املش و و وومولة بالدراس و و ووة .وتبو و ووين ك و و ووذلك وج و و ووود عالق و و ووة ب و و ووين اتجاه و و ووات
القيو ووادات العليو ووا فو ووي الو وووزارات السو ووعودية نحو ووو تطبيو ووق إدارة الجو ووودة الشو وواملة تعو ووزي للمتغي و ورات الديموغرافية للدراسة.
الدراسات األجنبية
 دراسة ) :Sul emann(2015هدفت الدراسة الى استكشاف تحديات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املدارس الثانوية الحكومية في الباكستان.
بلغت عينة الدراسة نحو ( )100من مديري ومعلمي حوالي ( ) 25مدرسة ثانوية تم اختيارها بشكل عشوائي .من أهم تحديات وعقبات تنفيذ برامج إدارة
الجودة الشاملة في هذ ا ملدارس تمثل في عدم فاعلية القيادة ،ضعف الدعم واملوارد ،ضعف التزام اإلدارة ،ضعف عملية التخطيط ،التدخل
السياس ي ،وتراجع معنويات املعلمين .أوصت الدراسة بضرورة خضوع مديري املدارس واملعلمين لبرامج تدريبية تعنى بتنفيذ إدارة الجودة الشاملة.
 دراسة ) :Akhtar et al . (2014هدفت الدراسة إلى تقييم دور إدارة الجودة الشاملة في القطاع الخدمي الباكستاني .استخدمت الدراسة اسلوب
املقابلة الشخصية مع مديري املستشفيات والفنادق وشركات االتصاالت والبنوك وخطوط الطيران ومؤسسات التعليم الجامعي ضمن عينة بلغت
( ) 15مؤسسة خدمية .ضم مؤشر إدارة الجودة الشاملة عناصر القيادة ،ومشاركة العاملين ،والتحسين املستمر ،ونظم إدارة الجودة ،والتدريب
والتعليم ،فيما ضم مؤشر األداء رضا الزبائن ،وزيادة الدخل ،والحصة السوقية ،واالنتاجية .بيمت الدراسة وجود عالقة ارتباط موجبة بين إدارة
الجودة الشاملة وأداء مؤسسات الخدمة في باكستان.
 دراسة ) :Al harbi & Yuos off (2012هدفت الدراسة إلى تعرف العالقات بين أساليب القيادة (التحولية ،والتحويلية ،والحرة) وممارسات إدارة
الجودة في مستشفيات القطاع العام السعودي .تم جمع بيانات الدراسة باستخدام استبانة تم تطويرها لهذا الغرض .تألف مجتمع الدراسة من نحو
( )225مستشفى حكومي ،فيما ضمت عينة الدراسة نحو ( ) 144مشفى .وقد استخدم الباحث اسلوب العينة الطبقية االحتمالية ومنهج البحث
الكمي .وقد بلغ عدد االستبانات الراجعة الصالحة للتحليل ( )140مفردة تم تعبئتها من مديري إدارة الجودة في املستشفي ات املبحوثة .بيمت نتائج
الدراسة وجود عالقة ارتباط موجبة بين أسلوب القيادة التحويلية وممارسات إدارة الجودة .وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية وورش عمل لتدريب
القادة الحاليين على تبني أسلوب القيادة التحويلية.
 دراسة ) : Hoang(2010هدفت هذه الدراسة امليدانية إلى استكشاف العالقة بين تنفيذ إدارة الجودة الشاملة وخصائص املنظمة .تمثلت خصائص
املنظمة بحجم املنظمة ،نوع القطاع ،نوع امللكية ،ومعدل براءات االختراع في دولة فيتنام .تم ارسال استبانة الدراسة إلى نحو ( )500شركة فيتنامية،
فيما بلغ حجم العينة ( )222ممشأة صناعية وخدمية الحاصلة على شهادة االيزو ( )ISO9001منذ عامين كحد أدنى .بيمت الدراسة أن إدارة الجودة
الشاملة هي عبارة عن مجموعة من املمارسات .كما بيمت أن قطاع الصناعة الفيتنامي ركز على استخدام بعدي التركيز على الزبون والتزام اإلدارة
العليا مقارنة باألبعاد األخرى إلدارة الجودة الشاملة (نظم املعلومات ،التعليم والتدريب ،تمكين العاملين ،وإدارة العمليات) .كما بيمت الدراسة وجود
فروق ملمارسات إدارة الجودة الشاملة تعزى لحجم املنظمة ،ونوع القطاع ،ونوع امللكية ،ومعدل براءات االختراع.
 دراسة ) :Laohavichien(2004هدفت الدراسووة إل ووى معرف و و ووة العالق ووة بو و ووين القيادة اإلداريوة ،وتطبيو ووق إدارة الجودة الشا ملة والثقافوة الوطنيو ووة ،كمووا
حاولوت معرفووة أثوور القيادة التحويليوة عل و ووى البمية التحتية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة .وتم تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي في الدراسة.
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بيمت النتوائج أن القيدة التحويليوة لهوا توأثير إيجابي عل و ووى تطبيو و ووق إدارة الجوودة الشواملة ،كموا أن املنظمات التايلندي ووة كانووت تووفر البميوة التحتيوة لتطبيووق
إدارة الجوودة الشواملة أكثوور مون املنظما ت االمريكيوة ،وتبو ووين كوذلك التوأثي ر اإليجابي لتوافر البمية التحتية لتطبيق إدارة الجودة على القيام فعليا
بتطبيقها.
منهج الدراسة:
كي تحقق الدراسة أهدافها فكرا وتطبيقا لجأ الباحثان إلى استخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يركز على وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة
أو موضوع محدد على صورة نوعية أو كمية أو رقمية بهدف تقويم وضع معين أو رصد ظاهرة وفهم مضمونها .حيث سيستخدم الباحثان اسلوب دراسة
الحالة املتمثلة بوزارة التجارة والصناعة القطرية.
مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في وزارة التجارة والصناعة القطرية في جميع اإلدارت واألقسام والبالغ عددهم نحو ( )2000موظفا
وموظفة حسب إحصائيات وزارة التجارة والصناعة القطرية في العام  .2019/2018وفيما يتعلق بعينة الدراسة ،قام الباحثان باختيار عينة عشوائية
بسيطة بلغت نحو ( )322مفردة حسب جدول كريجس ي ومورغان املتعلق بتحديد حجم العينة  . Krejcie & Morgan (1970).وبعد توزيع استبانة
الدراسة على أفراد العينة تم استرجاع ( ) 278استبانة ،وكان عدد االستبانات الصالحة للتحليل ( )252استبانة.
أداة الدراسة:
قام الباحثان بتطوير أداة القياس املتمثلة باالستبانة من أجل قياس متغيرات الدراسة املتمثلة بأبعاد القيادة االدارية (التخطيط
االستراتيجي ،التنظيم ،االتصال ،والدافعية) ،وأبعاد مبادئ إدارة الجودة الشاملة (التركيز على العميل ،التحسين املستمر  ،تمكين العا ملين ،والتزام
االدارة العليا)  .وقد استند الباحثان في بناء وتطوير االستباة باالعتماد على الدراسات السابقة التالية الطائي وقدادة(  ، )2008زغب(، )2015العزاوي(
 ، )2005بو خولة وبن قرينة(  ، )2013الساعاتي واملساري(  )2015ودراسة عايض( .)2013
كما تم إعادة صياغة فقرات االستبانة كي تناسب بيئة وزارة التجارة والصناعة القطرية بشكل خاص وبيئة العمل القطرية على وجه العموم.
ولغايات اختبار صدق وثبات أداة القياس فقد وزعت االستبانة على عينة أولية بلغت ( )20موظفا من العاملين في وزارة التجارة والصناعة القطرية ،
وبعد تحليلها باستخدام برنامج حزمة التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية ( ) SPSSواألخذ بمالحظات عينة الدراسة تبين أن معامل الثبات قد حقق
مستوى مرتفعا بقيمة ( )0.92وهي قيمة مقبولة ألغراض هذه الدراسة.
ثبات أداة الدراسة:
للتأكود مون ثبوات أداة الدراسوة ،توم التحقووق مون ثبوات التطبيوق مون خووالل توزيوع أداة الدراسوة علوى عينوة اسوتطالعية مكونووة مون ( )20موظفوا مون خوارج عينووة
الدراسوة م ورتين بفووارق زمنوي مدتووه أسووبوعان .وتوم اسووتخراج معاموول االرتبواط بووين اجابوواتهم علوى مجوواالت الدراسووة فوي امل ورتين ،حيووث تبوين أن جميووع معووامالت
االرتبط بين التطبيقين كانت قيم دالة احصائيا وهذا يدل على ثبات التطبيق للدراسة.
جدول( :)1نتا ج اختباركرونباخ ألفا التجاهات املشاركين نحو متغي رات الدراسة (حجم العينة ) N=252
متغيرات الدراسة
التخطيط االستراتيجي
التنظيم
االتصال

عدد البنود
6
6

معامل كرونباخ ألفا
0.85
0.82

6

0.75

الدافعية

6

0.78

القيادة اإلدارية
التركيز على العميل

24
5

0.90
0.80

التحسين املستمر
تمكين العاملين

5
5

0.70
0.74

التزام االدارة العليا
مبادئ إدارة الجودة الشاملة

5
20

0.77
0.90

جميع املتغيرات

44

0.92

املصدر :الجدول من إعداد الباحثين اعتمادا على نتا ج التحليل اإلحصائي SPSS

وقد تم تقييم ثبات أداة الدراسة وكما هو مبين في الجدول رقم ( )1باستخدام معامل كرونباخ ألفا الذي بلغت قيمته الكلية لجميع متغيرات
الدراسة املستقلة والتابعة ( ،) 0.92فيما بلغ معامل الثبات ألبعاد الدراسة منفردة على النحو اآلتي :التخطيط االستراتيجي (  ،)0.85التنظيم ( ،)0.82
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االتصال (  ،)0.75الدافعية ( ،)0.78التعلم والنمو ( ،)0.80والتركيز على العميل ( ،)0.80والتحسين املستمر ( ،)0.70وتمكين العاملين ( ،)0.74والتزام
االدارة العليا ( )0.77وهي قيم مقبولة لهذا النوع من البحوث.
وتعتبر نتائج هذا االختبار جيدة ،ودالة على ثبات االستبانة وقوة اتساقها الداخلي .فقد تراوحت قيمة ألفا بين ( )0.70في حدها األدنى لبعد
(التحسين املستمر) و (  )0.85لبعد (التخطيط االستراتيجي ) .حيث يمكن تفسير أي معامل ثبات بشكل مباشر على ضوء المسبة املئوية لتباين الدرجة
التي تعزى إلى املصادر املختلفة ،ومن ثم فإن معامل ثبات 0.95 :يعني أن  % 95من التباين أو االختبار يعتمد على التباين الحقيقي في الصفة املراد
قياسها ،وأن  % 5يعتمد على تباين الخطأ .حيث تؤكد هذه النتائج أيضا سالمة أداة القياس وقوة ترابط وانسجام فقراتها وأبعادها ( Zikmund, 2000,
.)p.280

صدق أداة الدراسة:
للتأكد من صدق األداة قام الباحثان بعرضها على عدد من األساتذة املختصين في الجامعات في قسم إدارة األعمال للحكم على مدى سالمة
الصياغة اللغوية ،ومدى مناسبة فقرات كل بعد ألهداف الدراسة وحذف أو إضافة أية فقرات أخرى  ،وتم إجراء التعديالت في ضوء آراء األساتذة
املحكمين.

اسلوب الدراسة:
لتحليل بيان ات واختبار فرضيات الدراسة تم االعتماد على مقياس ليكرت الخماس ي في االجابة على األسئلة وذلك حسب التصميف التالي:
درجة ( )1تعبر عن :أوافق بدرجة قليلة جدا.
درجة ( )2تعبر عن :أوافق بدرجة قليلة.
درجة ( )3تعبر عن :أوافق بدرجة متوسطة.
درجة ( )4تعبر عن :أوافق بدرجة عالية.
درجة ( )5تعبر عن :أوافق بدرجة عالية جدا.
ولتفسير املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة فقد تم استخدام التدريج االحصائي اآلتي:
أوال - 1( :أقل من ) 2.33درجة منخفضة.
ثانيا( :من  - 2.33أقل من )3.67درجة متوسطة.
ثالثا( :من  )5 - 3.67درجة مرتفعة.

عرض ومناقشة نتا ج الدراسة واختبار فرضياتها:
وصف خصا ص عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ( ) 252موظفا وموظفة في وزارة التجارة والصناعة القطرية تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة .والجدول رقم
( )2يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغرافية والوظيفية.
جدول( :)2توزيع أفراد العينة حسب الخصا ص الشخصية والتنظيمية (حجم العينة = )252
املتغير
الجنل

العمر

املاهل العلمي

العدد
193

النسبة ()%
76.6

الفئة
انثى
املجموع
 30سنة فأقل
- 30أقل من  40سنة
- 40اقل من  50سنة
 50سنة فأكثر
املجموع
توجيهي فما دون

59
252
17
148
34
53
252
35

23.4
%100
6.7
58.7
13.5
21
%100
13.9

دبلوم
بكالوريس

18
157

7.1
62.3

دراسات عليا
املجموع

42
252

16.7
%100

ذكر

املتغير
املستوى الوظيفي

الخبرة الوظيفية

العدد
52

النسبة()%
20.6

الفئة
رئيس قسم
مشرف
موظف
املجموع
 5سنوات فأقل
- 5أقل من  10سنوات
- 10أقل من  15سنة
 15سنة فأكثر

53
18
129
252
71
35
76
70

21.0
7.14
51.19
%100
28.2
13.9
30.2
27.8

املجموع

252

%100

مدير
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يبين الجدول ( )2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغيرات الشخصية والوظيفية  ،وعلى وجه الخصوص كانت البيانات على النحو التالي:
 بلغت نسبة الذكور ( )% 76.6من عينة الدراسة ،فيما بلغت نسبة االناث ( ،)% 23.4ويعكس تفوق أعداد الذكور على االناث في املؤسسات
بشكل عام طبيعة ثقافة املجتمع العربي التي تولي الرعايا األسرية والقوامة للرجال دون المساء.
 مثلت الفئة العمرية (- 30أقل من  40سنة) ما نسبته ( )% 58.7من عينة الدراسة .حيث تعكس هذه المسبة حرص املؤسسات على توظيف
الفئات الشابة في العمل العام.
 شكل املؤهل العلمي (بكالوريس) غالبية عينة الدراسة بمسبة مئوية بلغت ( .)%62.3حيث تعكس هذ المسبة املرتفعة املستويات التعليمية
املتقدمة التي تفضلها املؤسسات العامة والرغبة الشخصية في تحصيل الشهادات العلمية الجامعية.
 حصل املستوى الوظيفي (موظف) على نسبة ( )% 51.19من عينة الدراسة .حيث تعكس هذه المسبة طبيعة التوزيع الهرمي للعاملين في
املؤسسات العامة حيث يقطن أغلب العاملين في املستوى اإلداري األدنى في الهرم اإلداري.
 حصل متغير الخبرة الوظيفية (- 10أقل من  15سنة) على نسبة ( )% 30.2من عينة الدراسة ،وهي مستوى خبرة متوسطة تؤكد غالبية العاملين
من الشباب متوسطي األعمار.
االجابة على أسئلة الدراسة ومناقشتها
ا
أوال :النتا ج املتعلقة بالساال الفرعي األول :ما مستوى ممارسة القيادة االدارية في وزارة التجارة والصناعة القطرية؟
يتعلق هذا الجزء من الدراسة بوصف القيادة االدارية وذلك لتحديد درجة املوافقة المسبية ألفراد عينة الدراسة  ،حيث تم االعتماد على
الوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات عينة الدراسة ودرجة تقييم أفراد عينة الدراسة نحو القيادة االدارية.

التخطيط االستراتيجي:
يبين الجدول رقم( ) 3أن املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثين عن فقرات التخطيط االستراتيجي تراوحت بين ( .)4.60- 3.37جاء في املرتبة
األولى الفقرة ( " ) 5تحرص القيادة االدارية في وزارة التجارة والصناعة القطرية على اطالع العاملين حول أهداف الجودة املراد تحقيقها" بمتوسط حسابي
مرتفع ( ،) 4.60فيما جاء في املرتبة األخيرة الفقرة ( " ) 6يوجد لدى القيادة االدارية في وزارة التجارة والصناعة القطرية رؤيا واضحة لتطبيق مبادئ إدارة
الجودة الشاملة" بمتوسط حسابي (.)3.37
أما االنحرافات املعيارية ألجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات التخطيط االستراتيجي فقد تراوحت ما بين ( ،)0.95- 0.50والتي تشير إلى
مدى تشتت متوسط في إستجابات أفراد عينة الدراسة ,وهو ما يعكس مدى التوافق بين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول فقرات التخطيط
االستراتيجي في وزارة التجارة والصناعة القطرية.
جدول( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملدى مو افقة املبحوثين على مستوى ممارسة التخطيط االستراتيجي أحد أبعاد القيادة
االدارية في وزارة التجارة والصناعة القطرية القطريةN=252 .
الرقم

الرتبة

الفقرة

املتوسط
الحسابي

ااالنحراف
املعياري

درجة
التقييم

1
2
3
4
5
6

6
5
3
4
1
2

يوجد لدى القيادة االدارية في وزارة التجارة والصناعة القطرية رؤيا واضحة لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة.
يتوقر لدى القيادة االدارية في وزارة التجارة والصناعة القطرية خطة استراتيجية لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة.
يوجد لدى الوزارة سياسات للجودة الشاملة في كافة أنشطتها.
يتوفر لدى الوزارة فرق عمل لتقديم دراسات واقتراحات إلجراء تحسين على أساليب العمل وحل املشكالت.
تحرص القيادة االدارية في وزارة التجارة والصناعة القطرية على اطالع العاملين حول أهداف الجودة املراد تحقيقها.
يسهم العاملون في الوزارة بدور فعال في عملية التخطيط االستراتيجي من خالل آرائهم ومقترحاتهم بما يحقق مفهوم الجودة
الشاملة.

3.37
3.67
3.99
3.85
4.60
4.29

0.53
0.50
0.83
0.73
0.57
0.95

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

مجال التخطيط االستراتيجي ككل

3.96

مرتفعة

التنظيم:
يشير الجدول رقم( )4إلى أن املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثين عن فقرات التنظيم تراوحت بين ( .)4.50- 3.36جاء في املرتبة األولى
الفقرة ( " )5تحدد القيادة االدارية في الوزارة االحتياجات التدريبية الالزمة للعاملين حسب متطلبات العمل" بمتوسط حسابي مرتفع ( ،)4.50فيما جاء
في املرتبة األخيرة الفقرة ( " )1تحدد القيادة االدارية في الوزارة أنشطة الجودة في ضوء األهداف املراد تحقيقها" بمتوسط حسابي ذو قيمة متوسطة
(.)3.36
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أما االنحرافات املعيارية ألج ابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات التنظيم فقد تراوحت ما بين ( ،) 0.92- 0.53والتي تشير إلى مدى تشتت
متوسط القيمة في إستجابات أفراد عينة الدراسة ,وهو ما يعكس مدى التوافق بين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول فقرات التنظيم في وزارة
التجارة والصناعة القطرية.
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملدى مو افقة املبحوثين على مستوى ممارسة التنظيم أحد أبعاد القيادة االدارية في وزارة
التجارة والصناعة القطرية القطريةN=252 .
الفقرة

املتوسط
الحسابي
3.36

ااالنحراف
املعياري
0.54

درجة
التقييم
متوسطة

الرقم

الرتبة

1

6

تحدد القيادة االدارية في الوزارة أنشطة الجودة في ضوء األهداف املراد تحقيقها.

0.53
0.80

متوسطة
مرتفعة

2
3

5
3

تسند القيادة االدارية في الوزارة األنشطة للعاملين في ضوء تخصصاتهم وخبراتهم.
توفر القيادة االدارية في الوزارة كافة املوارد املتاحة لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة.

3.62
3.95

0.83
0.55
0.92

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

4
5
6

4
1
2

تمنح القيادة االدارية في الوزارة العاملين صالحيات كافية لتحسين الجودة.
تحدد القيادة االدارية في الوزارة االحتياجات التدريبية الالزمة للعاملين حسب متطلبات العمل.
تقوم االدارة بتدريب ال عاملين وتث قيفهم من خالل توفير نشرات توعوية تتوفر فيها معلومات عن ادارة
الجودة الشاملة.

3.90
4.50
4.35

مجال التنظيم ككل

مرتفعة

3.94

االتصال:
يوضح الجدول رقم ( ) 5أن املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثين عن فقرات االتصال تراوحت بين ( .)4.50- 3.33جاء في املرتبة األولى
الفقرة ( " )6تعمل القيادة االدارية في الوزارة على تطوير قنوات االتصال في جميع املستويات االدارية وتحديثها" بمتوسط حسابي مرتفع ( ،)4.50فيما
جاء في املرتبة األخيرة الفقرة ( " )1تحدد القيادة االدارية في الوزارة أنشطة الجودة في ضوء األهداف املراد تحقيقها" بمتوسط حسابي قيمته متوسطة
(.)3.33
أموا االنحرافوات املعياريووة ألجابوات أف وراد عينوة الدراسوة حووول فقورات االتصووال فقود تراوحووت موا بوين ( ،) 0.83- 0.50والتووي تشوير إلووى مودى تشووتت
متوسوط القيمووة فووي إسووتجابات أف وراد عينووة الدراسووة ,وهووو مووا يعكووس موودى التوافوق بووين وجهووات ن ظوور أف وراد عينووة الدراسووة حووول فق ورات االتصووال فووي وزارة
التجارة والصناعة القطرية.
جدول( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملدى مو افقة املبحوثين على مستوى ممارسة االتصال أحد أبعاد القيادة االدارية في وزارة
التجارة والصناعة القطرية القطريةN=252 .
الفقرة

الرقم

الرتبة

1
2
3

6
5
4

تمشر القيادة االدارية في الوزارة سياسات الجودة في جميع األقسام.
تطلع القيادة االدارية في الوزارة العاملين حول كل ما هو جديد ويتعلق بالجودة.
تشجع االدارة االتصال الفعال مع املنظمات العاملة في نفس املجال.

4
5
6

3
2
1

تمشر القيادة االدارية في الوزارة تعليمات ولوائح توضح أهداف املنظمة.
تستقبل القيادة االدارية للوزارة مقترحات العاملين لتحسين مستوى الجودة.
تع مل القيادة االدارية في ا لوزارة على تطوير قنوات االت صال في جميع امل ستويات
االدارية وتحديثها.

مجال االتصال ككل

املتوسط
الحسابي
3.33
3.67
3.85

ااالنحراف
املعياري
0.50
0.58
0.83

درجة
التقييم
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة

3.88
4.40
4.50

0.79
0.57
0.66

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3.93

مرتفعة

الدافعية:
وكما تشير البيانات في الجدول رقم ( )6فإن املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثين عن فقرات الدافعية تراوحت بين ( .)4.46- 3.42جاء في
املرتبة األولى الفقرة ( " )5تحرص القيادة االدارية في الوزارة على تعزيز الدافعية الذاتية للعاملين لتحسين جودة أدائهم" بمتوسط حسابي مرتفع
( ،)4.46فيما جاء في املرتبة األخيرة الفقرة(" )1توفر القيادة االدارية في الوزارة فرصا مختلفة لتحسين الدافعية لدى العاملين" بمتوسط حسابي بقيمة
متوسطة (.)3.42
أما االنحرافات املعيارية ألجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات الدا فعية فقد تراوحت ما بين ( ،) 0.81- 0.58والتي تشير إلى مدى تشتت
متوسط القيمة في إستجابات أفراد عينة الدراسة ,وهو ما يعكس مدى التوافق بين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول فقرات الدافعية في وزارة
التجارة والصناعة القطرية.
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جدول( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملدى مو افقة املبحوثين على مستوى الدافعية أحد أبعاد القيادة االدارية في وزارة التجارة
والصناعة القطرية القطريةN=252 .
الرقم

الرتبة

الفقرة

1
2
3
4

6
5
3
4

توفر القيادة االدارية في الوزارة فرصا مختلفة لتحسين الدافعية لدى العاملين.
تعمل القيادة االدارية في الوزارة على إشباع حاجات العاملين.
تنمي القيادة االدارية في الوزارة بيئة عمل محفزة ومشجعة لتحسين الجودة.
يتم تقييم أداء العاملين من قبل القيادة االدارية في الوزارة ضمن أسس موضوعية
ومعلنة.

5

1

تحرص القيادة االدارية في الوزارة على تعزيز الدافعية الذاتية لل عاملين لتحسين
جودة أدائهم.

4.46

يتم عرض نتائج جودة األداء برسومات ولوحات واضحة في أماكن بارزة في الوزارة.

4.12
3.86

2
6
مجال الدافعية ككل

املتوسط
الحسابي
3.42
3.69
3.75
3.72

ااالنحراف
املعياري
0.62
0.58
0.77
0.72

درجة
التقييم
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

0.63

مرتفعة

0.81

مرتفعة
مرتفعة

أبعاد القيادة اإلدارية:
يتضح من خالل النتائج الواردة في الجدول رقم ( ) 7أن املتوسطات الحسابية ألبعاد القيادة االدارية قد تراوحت ما بين (,)3.96- 3.86
بمتوسط حسابي كلي مقداره ( ) 3.92على مقياس ليكرت الخماس ي الذي يشير إلى الواقع املرتفع ملمارسة أبعاد القيادة االدارية من وجهة نظر العاملين
في وزارة التجارة والصناعة القطرية ,إذ جاء بعد (التخطيط االستراتيجي) في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )3.96وهو أعلى من املتوسط الحسابي
الكلي البالغ ( ,) 3.92فيما حصل بعد (الدافعية) على املرتبة االخيرة من حيث املتوسطات الحسابية إذ بلغ ( )3.86وهو أدنى من املتوسط الحسابي الكلي
والبالغ (. )3.92
ا
جدول( :)7املتوسطات الحسابية ملو افقة املستجيبين على أبعاد القيادة االدارية في وزارة التجارة والصناعة القطرية القطرية مرتبة تنازليا
الرقم

الرتبة

البعد

املتوسط الحسابي

درجة التقييم

1

1

2
3

2
3

التخطيط
االستراتيجي
التنظيم
االتصال

3.96

مرتفعة

3.94
3.93

مرتفعة
مرتفعة

3.86
3.92

مرتفعة
مرتفعة

4

الدافعية
4
أبعاد القيادة االدارية ككل

ا
ثانيا :النتا ج املتعلقة بالساال الفرعي الثاني :ما مستوى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية؟
التركيزعلى العميل:
يبين الجدول رقم ( ) 8أن املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثين عن فقرات التركيز على العميل تراوحت بين ( .)4.35- 3.36جاء في املرتبة
األولى الفقرة ( " )5هناك اهتمام بدراسة مدى رضا املراجعين عن خدمات الوزارة" بمتوسط حسابي مرتفع ( ،)4.35فيما جاء في املرتبة األخيرة الفقرة ()1
" تحلل اإلدارات املعنية في وزارة التجارة والصناعة القطرية مشكالت العمالء بصورة سريعة" بمتوسط حسابي (.)3.36
أما االنحرافات املعيارية ألجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات الدافعية فقد تراوحت ما بين ( ،) 0.80- 0.51والتي تشير إلى مدى تشتت
متوسط القيمة في إستجابات أفراد عينة الدراسة ,وهو ما يعكس مدى التوافق بين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول فقرات التركيز على العميل في
وزارة التجارة والصناعة القطرية.
جدول( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملدى مو افقة املبحوثين على مستوى التركيزعلى العميل أحد مبادئ إدارة الجودة الشاملة
في وزارة التجارة والصناعة القطرية القطريةN=252 .
الرقم

الرتبة

الفقرة

1
2

5
4

تحلل اإلدارات املعنية في وزارة التجارة والصناعة القطرية مشكالت العمالء بصورة سريعة.
تلبي اإلدارات املعنية في وزارة التجارة والصناعة القطرية احتياجات العمالء من الخدمات املختلفة بصورة
مستمرة.

3
4

3
2

يتم التعامل مع عمالء الوزارة باعتبارهم شركاء عمل وأصحاب مصلحة بغية تحقيق طموحاتهم وتوقعاتهم.
تقدم وزارة التجارة والصناعة القطرية خدماتها للعمالء بمستوى جودة يرقى إلى توقعاتهم.

هناك اهتمام بدراسة مدى رضا املراجعين عن خدمات الوزارة.
1
5
مجال التركيز على العميل ككل

املتوسط
الحسابي
3.36
3.62

ااالنحراف
املعياري
.55
.51

درجة
التقييم
متوسطة
متوسطة

3.88
3.95

.80
.75

مرتفعة
مرتفعة

4.35
3.83

.52

مرتفعة
مرتفعة
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التحسين املستمر:
ويبين الجدول رقم( ) 9أن املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثين عن فقرات التحسين املستمر تراوحت بين ( .)4.32- 3.36جاء في املرتبة
األولى الفقرة ( " )1تبذل فرق العمل في وزارة التجارة والصناعة القطرية جهودا مستمرة لتحسين الجودة في جميع أنشطة الوزارة" بمتوسط حسابي
مرتفع ( ،)4.32فيم ا جاء في املرتبة األخيرة الفقرة ( " )2تحرص اإلدارة العليا في الوزارة على تقليل األخطاء ومعالجتها بصورة مستمرة " بمتوسط حسابي
ذو قيمة متوسطة (.)3.36
أما االنحرافات املعياريوة ألجابوات أفوراد عينوة الدراسوة حوول فقورات التحسوين املسوتمر فقود تراوحوت موا بوين ( ، )0.75- 0.53والتوي تشوير إلوى مودى
تشوتت متوسووط القيمووة فووي إسووتجابات أف وراد عينووة الدراسووة ,وهووو مووا يعكووس مودى التوافووق بووين وجهووات ن ظوور أف وراد عينووة الدراسووة حووول فق ورات التحسووين
املستمر في وزارة التجارة والصناعة القطرية.
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملدى مو افقة املبحوثين على مستوى التحسين املستمرأحد مبادئ إدارة الجودة الشاملة
في وزارة التجارة والصناعة القطرية القطريةN=252 .
الرقم

الرتبة

الفقرة

تبذل فرق العمل في وزارة التجارة والصناعة القطرية جهود ا مستمرة لتحسين الجودة في جميع أنشطة
1
1
الوزارة.
تحرص اإلدارة العليا في الوزارة على تقليل األخطاء ومعالجتها بصورة مستمرة.
5
2
يقوم العاملون في الوزارة بتحسين أدائهم بصورة مستمرة.
4
3
يتم التركيز على تبسيط االجراءات املتبعة في الوزارة ومراجعتها باستمرار.
3
4
تؤمن الوزارة أن التحسين املستمر يتطلب تقديم الحوافز لجميع العاملين في أنشطة الجودة املختلفة.
2
5
مجال التحسين املستمر ككل

املتوسط
الحسابي
4.32

ااالنحراف
املعياري
0.75

درجة
التقييم
مرتفعة

3.36
3.67
3.75
3.82
3.78

0.54
0.53
0.60
0.55

متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

تمكين العاملين:
ويظهر في الجدول رقم ( ) 10أن املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثين عن فقرات تمكين العاملين تراوحت بين ( .)4.40- 3.45جاء في املرتبة
األولى الفقرة ( " )1تقوم اإلدارة العليا في الوزارة بتمكين العاملين وإشراكهم في القرارات املتعلقة بإدارة الجودة الشاملة" بمتوسط حسابي مرتفع (،)4.40
فيما جاء في املرتبة األخيرة الفقرة ( " )4هناك حرص على نشر الو ي بمبادئ إدارة الجودة الشاملة بين كافة العاملين" بمتوسط حسابي بقيمة متوسطة
(.)3.45
أما االنحرافات املعيارية ألجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات تمكين العاملين فقد تراوحت ما بين ( ،)0.72- 0.48والتي تشير إلى مدى
تشتت متوسط القيمة في إستجابات أفراد عينة الدراسة ,وهو ما يعكس مدى التوافق بين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول فقرات تمكين العاملين
في وزارة التجارة والصناعة القطرية.
جدول ( :)10املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملدى مو افقة املبحوثين على مستوى تمكين العاملين أحد مبادئ إدارة الجودة الشاملة
في وزارة التجارة والصناعة القطرية القطريةN=252 .
الرقم

الرتبة

الفقرة

تقوم اإلدارة العليا في الوزارة بتمكين العاملين وإشراكهم في القرارات املتعلقة بإدارة الجودة الشاملة.
1
1
تمتلك الوزارة الكفاءات البشرية املؤهلة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.
2
2
يتم التركيز على العمل الجما ي وروح الفريق أكثر من العمل الفردي.
3
3
هناك حرص على نشر الو ي بمبادئ إدارة الجودة الشاملة بين كافة العاملين.
5
4
تشرك اإلدارة العليا في الوزارة الجهات ذات العالقة في تطوير برامج الجودة من خالل مبدأ ت فويض ال صالحيات واملسؤوليات
4
5
للعاملين.
مجال تمكين العاملين ككل

املتوسط
الحسابي
4.40
4.35
3.90
3.45
3.70
3.96

ااالنحراف
املعياري
0.66
0.54
0.60
0.48
0.72

درجة
التقييم
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة

التزام االدارة العليا:
ويظهر في الجدول رقم ( ) 11أن املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثين عن فقرات التزام االدارة العليا تراوحت بين ( .)4.43- 3.76جاء في
املرتبة األولى الفقرة ( " )3هناك اقتناع ودعم من قبل الوزارة بفلسفة إدارة الجودة الشاملة ونشر مبادئها" بمتوسط حسابي مرتفع ( ،)4.43فيما جاء في
املرتبة األخيرة الفقرة ( " )5تذلل القيادات العليا في الوزارة كافة الصعوبات التي تحول دون تطبيق قواعد وأسس إدارة الجودة الشاملة" بمتوسط
حسابي مرتفع (.)3.76
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أما االنحرافات املعيارية ألجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات التزام االدارة العليا فقد تراوحت ما بين ( ،)0.80- 0.58والتي تشير إلى مدى
تشتت متوسط القيمة في إستجابات أفراد عينة الدراسة ,وهو ما يعكس مدى التوافق بين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول فقرات التزام االدارة
العليا في وزارة التجارة والصناعة القطرية.
جدول ( :)11املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملدى مو افقة املبحوثين على مستوى الت زام االدارة العليا أحد مبادئ إدارة الجودة
الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية القطريةN=252 .
الرقم

الرتبة

الفقرة

1
2

3
2

3
4
5

1
4
5

تلتزم اإلدارة العليا بتطبيق مبادئ ومعايير الجودة الشاملة وتحسياها في جميع دوائر الوزارة.
تحرص اإلدارة العليا في الوزارة على تحديد املفاهيم األساسية إلدارة الجودة الشاملة كمرشد لتحسين
األداء.
هناك اقتناع ودعم من قبل الوزارة بفلسفة إدارة الجودة الشاملة ونشر مبادئها.
لدى القيادات العليا في الوزارة ايمان راسخ بمفهوم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة.
تذلل القيادات العليا في الوزارة كافة الصعوبات التي تحول دون تطبيق قواعد وأسس إدارة الجودة
الشاملة.

مجال التزام االدارة العليا ككل

املتوسط
الحسابي
3.95
4.42

ااالنحراف
املعياري
0.64
0.62

درجة
التقييم
مرتفعة
مرتفعة

4.43
3.85
3.76

0.70
0.58
0.80

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

4.08

مرتفعة

أبعاد مبادئ إدارة الجودة الشاملة :
يتعلق هذا الجزء من الدراسة بوصف متغير مبادئ إدارة الجودة الشاملة وذلك لتحديد درجة املوافقة المسبية ألفراد عينة الدراسة ،حيث
تم االعتماد على الوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات عينة الدراسة ودرجة موافقة أفراد عينة الدراسة نحو أبعاد إدارة الجودة الشاملة
واملوضحة في الجدول رقم (.)12
ومن خالل مراجعة النتائج الواردة في الجدول رقم ( )12تبين أن املتوسطات الحسابية ألبعاد مبادئ إدارة الجودة الشاملة قد تراوحت ما بين
( ,)4.08- 3.78بمتوسط حسابي كلي مقداره ( ) 3.91على مقياس ليكرت الخماس ي الذي يشير إلى الواقع املرتفع لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة من
وجهة نظر العاملين في وزارة التجارة والصناعة القطرية ,إذ جاء بعد (التزام االدارة العليا ) في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.08وهو أعلى من
املتوسط الحسابي الكلي البالغ ( ,)3.91فيما حصل بعد (التحسين املستمر ) على املرتبة االخيرة من حيث املتوسطات الحسابية إذ بلغ ( )3.78وهو أدنى
من املتوسط الحسابي الكلي والبالغ (. )3.91
جدول( :)12املتوسطات الحسابية ملو افقة املستجيبين على مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية القطرية
الرقم

الرتبة

البعد

املتوسط الحسابي

درجة التقييم

1

3

التركيز على العميل

3.83

مرتفعة

2

4

التحسين املستمر

3.78

مرتفعة

3

2

تمكين العاملين

3.96

مرتفعة

4

1

التزام االدارة العليا

4.08

مرتفعة

3.91

مرتفعة

مبادئ إدارة الجودة الشاملة ككل

ا
ثالثا :النتا ج املتعلقة بالساال الفرعي الثالث :ما أثرالقيادة اإلدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية؟
تحليل مدى مال مة البيانات الختبار فرضيات الدراسة
قبل البدء بإجراء االنحدار املتعدد وتحليل التباين ,قام الباحثان بإجراء االختبارات القبلية من أجل الحصول على نتائج حقيقية وليس نتائج
مزيفة مثل اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات ,إضافة إلى اختبار االرتباط املتعدد بين ابعاد املتغير املستقل وكما هي مبينة أدناه.
التوزيع الطبيعي ملتغيرات الدراسة
تم إجراء اختبار ( ،)Shapiro–Wilk Testوذلك للتحقق من خلو بيانات الدراسة من املشاكل اإلحصائية التي قد تؤثر سلبا على نتائج
الدراسة ،وبالتالي يفقد االرتباط قدرته على تفسير الظاهرة محل الدراسة أو التمبؤ بها ،وكما هي مبينة في الجدول رقم (.)13
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جدول( :)13التوزيع الطبيعي ملتغي رات الدراسة ( )N=252
ت
1

األبعاد
التخطيط االستراتيجي

Shapiro – Wilk

0.780

(الداللة اإلحصا ية) *Sig.
0.199

2

التنظيم

0.777

0.131

3
4

االتصال
الدافعية

0.690
0.655

0.220
0.352

5

التركيز على العميل

0.768

0.224

6

التحسين املستمر

0.775

0.379

7

تمكين العاملين

0.769

0.121

8

التزام االدارة العليا

0.760

0.512

ا
(*) يكون التوزيع طبيعيا عندما يكون مستوى الداللة اكبرمن الداللة املعنوية ((0.05

ونالحظ من الجدول ( )13أن توزيع جميع متغيرات االستبانة كانت موزعة طبيعيا  ،حيث كانت نسب التوزيع لكافة األجابات أكبر من مستوى
الداللة املعنوية ( )0.05وهو املستوى املعتمد في املعالجة اإلحصائية لهذه الدراسة.
اختبار التداخل الخطي بين أبعاد (القيادة االدارية)
نالحظ من الجدول ( ) 14الخاص باختبار التداخل الخطي بين أبعاد (القيادة االدارية) ,وتبين عدم وجود تداخل خطي متعدد بين املتغيرات
(التخطيط االستراتيجي ،التنظيم ،االتصال ،الدافعية) ،وأن ما يؤكد ذلك قيم معامل تضخم التباين ) )VIFلألبعاد والتي تقل عن ( ،)10كما أتضح
أيضا أن قيم التباين املسموح به ( )Toleranceكانت أكبر من ( ،) 0.05وبالتالي فإن ذلك مؤشر على عدم وجود إرتباط خطي عال  ،وبذلك تصبح
البيانات جاهزة للتحليل اإلحصائي.) Hair et al, 2011(.
جدول ( :)14اختباراالرتباط املتعدد بين أبعاد (القيادة االدارية) ( )N=252
املجال
القيادة االدارية

املتغير

VIF

T o ler anc e

التخطيط االستراتيجي

2.522

0.385

التنظيم

4.620

0.212

االتصال

5.756

0.175

الدافعية

4.228

0.244

نالحظ من الجدول ( ) 14الخاص باختبار التداخل الخطي بين أبعاد (القيادة االدارية)  ،وتبين عدم وجود تداخل خطي متعدد بين املتغيرات
(التخطيط االستراتيجي ،التنظيم ،االتصال ،الدافعية ) ،وأن ما يؤكد ذلك قيم معامل تضخم التباين ) )VIFلألبعاد والتي تقل عن ( ،)10كما أتضح
أيضا أن قيم التباين املسموح به ( )Toleranceكانت أكبر من ( ،) 0.05وبالتالي فإن ذلك مؤشر على عدم وجود إرتباط خطي عال ,وبذلك تصبح
البيانات جاهزة للتحليل اإلحصائي.) Hair et al, 2011(.
اختبار فرضية التأثيرملتغيرات الدراسة
الفرضية الر لسية األولى:
 :H01ال يوجد أثر ذو داللة عند مستوى الداللة اإلحصا ية ) (α≤0.05للقيادة االدارية بأبعادها (التخطيط االستراتيجي ،التنظيم ،االتصال،
والدافعية ) في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية.
لإلجابة عن السؤال الخامس في أسئلة الدراسة؛ وفرضية االثر  ،فقد قام الباحثان بتطبيق أختيار تحليل االنحدار املتعدد ملعرفة أثر القيادة
االدارية بأبعادها (التخطيط االستراتيجي ،التنظيم ،االتصال ،والدافعية) على تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية ،
والجدول ( )15يوضح ذلك.
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جدول( :)15نتا ج تحليل االنحدار املتعدد ( )N=252
تحليل التباين A NOV A

Mo del Summar y
R

) (R 2

F

االرتباط

معامل التحديد

املحسوبة

0.632

0.399

37.86

DF

معامالت االنحدار Co effic ient s

درجة التاثير

*Sig

مستوى الداللة

درجة الحرية
االنحدار

4

البواقي
املجموع

247
251

0.000

T

) * (Sig

املحسوبة

مستوى الداللة

التخطيط
االستراتيجي
التنظيم

0.241

2.937

*0.004

0.236

2.122

*0.035

االتصال
الدافعية

0.148
0.065

1.199
0.615

0.232
0.539

βet a

(*) يكون التاثير ذو داللة إحصا ية عند مستوى ()α≤0.05

إذ نالحظ من النتائج الواردة في الجدول ( )15أن قيمة ( )Fبلغت ( )37.86عند مستوى داللة ( )0.000أقل من مستوى الداللة (,)α≤0.05
وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة إحصائية للقيادة االدارية على تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة  ،إذ بلغ معامل التحديد ( ,)0.399()R2أي أن ما
قيمته ( )% 39.9من التغيرات الحاصلة في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة ناتج عن التغير في القيادة االدارية.
كما أظهرت النتائج الواردة في الجدول ( )16أن قيمة معامالت االنحدار (  )Coefficientsألبعاد القيادة االدارية مختلفة عن بعضها ,حيث
كانت قيمة معامل التأثير ( )Betaلبعد التخطيط االستراتيجي بقيمة ( )0.241وهي دالة إحصائيا ,وما يؤكد هذه الداللة قيمة ( )Tلنفس املتغير والتي
بلغت ( .) 2.937في حين بلغت قيمة معامل التأثير ( )Betaلبعد التنظيم ( )0.236وهي دالة إحصائيا .وما يؤكد هذه الداللة قيمة ( )Tلنفس املتغير والتي
بلغت ( .) 2.122كما بلغت قيمة معامل التأثير ( )Betaلبعد االتصال ( )0.148وهي غير دالة إحصائيا ,وما يؤكد هذه الداللة قيمة ( )Tلنفس املتغير
بلغت ( .) 1.199في حين بلغت قيمة معامل التأثير ( )Betaلبعد الدافعية ( )0.065وهي غير دالة إحصائيا .وما يؤكد هذه الداللة قيمة ( )Tلنفس املتغير
والتي بلغت ( .)0.615وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بالقيادة االدارية سيؤدي إلى زيادة في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة,
حيث كانت اعلى قيمة تاثير في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة متغير (التخطيط االستراتيجي) ,وبالتالي يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية
البديلة بصيغتها املثبتة القائلة " :يوجد أثر ذو داللة عند مستوى الداللة اإلحصا ية ) (α≤0.05للقيادة االدارية بأبعادها (التخطيط االستراتيجي،
التنظيم ،االتصال ،والدافعية ) في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية".
ا
رابعا :النتا ج املتعلقة بالساال الفرعي الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى الداللة اإلحصا ية ( ) α≤0.05ألبعاد القيادة
اإلدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية تعزى للمتغيرات الديموغر افية (الجنل ،العمر ،املاهل
العلمي ،املستوى الوظيفي ،والخبرة الوظيفية)؟
اختبار فرضية الفروق (التباين)
الفرضية الر لسية الثانية
 :H02ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى الداللة اإلحصا ية ) (α≤0.05للقيادة االدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة تعزى
للمتغيرات الديموغر افية (الجمس ،العمر ،املؤهل العلمي ،املستوى الوظيفي ،والخبرة الوظيفية).
لألجابة عن السؤال الرابع في أسئلة الدراسة؛ فقد قام الباحثان بتطبيق أختبار ( )Independent Sample T-Testتبعا ملتغير الجمس ,وكذلك
تطبيق تحليل التباين األحادي ( )ANOVAتبعا للمتغيرات (العمر ،املؤهل العلمي ،املستوى الوظيفي ،والخبرة الوظيفية) .
جدول( :)16نتا ج تحليل التباين األحادي (  )A NOV Aو ( Sample T - T es t

املتغيرات

)I ndependent

اثرلقيادة االدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة
F

*Sig

العمر

11.75

*0.000

املاهل العلمي

1.50

0.211

املستوى الوظيفي

7.30

*0.000

الخبرة الوظيفية

23.49

*0.000

املتغير
الجنل

اثرلقيادة االدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة
النوع
ذكر
انثى

T

*Sig

- 0.219
- 0.233

0.827
0.816
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يتوبن مون نتوائج الجودول ( )16أن قيمووة ( )Fللمتغيورات (الفئوة العمريوة  ،املسووتوى التعليموي  ،املسومى الووظيفي) كانووت عنود مسوتوى الداللوة معنويووة
( )0.000اقول موون مسوتوى الداللووة ( ، )0.05باسوتثناء متغيوور (الجومس  ،والخبوورة الوظيفيوة) الووذي تظهور فيووه مسوتوى الداللووة اإلحصوائية اكبوور مون مسووتوى
الداللووة ( ، )0.05وهووذا يعن ووي رفووض الفرض ووية الرئيسووة الثاني ووة العدميووة وقب ووول الفرضووية البديلووة بص ووورتها املثبتووة القائل ووة " :توجؤؤد ف ؤؤروق ذات داللؤؤة عن ؤؤد
مسؤتوى الداللؤة اإلحصؤا ية ) (α≤0.05للقيؤادة االداريؤؤة فؤي تطبيؤق مبؤادئ إدارة الجؤودة الشؤؤاملة تعؤزى للمتغيؤرات الديموغر افيؤة (الجومس ،العموور،
املؤهل العلمي ،املستوى الوظيفي ،والخبرة الوظيفية)".
وملعرفة مصادر الفروق فقد استخدمت الدراسة اختبار توكي (  )Tukeyللمقارنات البعدية ,والجدول ( )17يوضح نتائج هذا االختبار.
ا
جدول( :)17نتا ج اختبار(  )T uk eyللمقارنات البعدية تبعا ملتغيرالعمر
املتوسطات الحسابية

املتغير

 30سنة فاقل

- 30اقل من 40سنة

 - 40اقل من  50سنة

 50سنة فاكثر

3.40
3.50

 30سنة فاقل
- 30اقل من 40سنة

*0.58

-

*0.72

*0.40

3.38
3.22

 - 40اقل من  50سنة
 50سنة فاكثر

-

-

-

-

(*) دالة إحصا يا عند مستوى الداللة ()α≥0.05

يتضح من نتائج الجدول ( )17أن مصادر الفروق للقيادة االدارية كانت محصورة بين الفئة العمرية ( 30سنة فأقل  50 ،سنة فأكثر) وكانت
لصالح الفئة (- 30اقل من  40سنة) بمتوسط حسابي ( ، )3.50ويعزو الباحثان السبب إلى أن املوظفين في هذا الفئة العمرية من الشباب لديهم
طموحات في تقديم االفضل في انجاز االعمال ,لذلك يتأثرون بنوعية القيادة االدارية التي تمارسها الجامعة اتجاههم.
ا
جدول ( :)18نتا ج اختبار (  )T uk eyللمقارنات البعدية تبعا ملتغيراملاهل العلمي
املتوسطات الحسابية

املتغير

توجيهي فما دون

دبلوم

بكالوريوس

دراسات عليا

2.90
3.15
3.45
3.03

توجيهي فما دون
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا

*0.44
*0.66
-

- *0.44
-

- *0.66
-

-

(*) دالة إحصا يا عند مستوى الداللة ()α≥0.05

يتضح من نتائج الجدول ( )18أن مصادر الفروق للقيادة االدارية كانت محصورة بين املستوى التعليمي (توجيهي فما دون وبكالوريوس)
وكانت لصالح املستوى (بكالوريوس) بمتوسط حسابي ( ، )3.45ويعزو الباحثان السبب إلى أن املوظفين في هذا املستوى العلمي لديهم مسؤوليات
ومتطلبات عمل أكثر من غيرهم ويتأثرون بنوعية القيادة االدارية التي تمارسها الوزارة اتجاههم.
ا
جدول( :)19نتا ج اختبار(  )T uk eyللمقارنات البعدية تبعا ملتغيراملستوى الوظيفي
املتوسطات الحسابية

املتغير

مدير

ر لل قسم

مشرف

موظف

3.22
3.50
3.36
3.47

مدير
رئيس قسم
مشرف
موظف

*0.61
-

*0.81
*1.43
*0.67

-

*0.75
-

(*) دالة إحصا يا عند مستوى الداللة ()α≥0.05

يتضح من نتائج الجدول ( )19أن مصادر الفروق للقيادة االدارية كانت محصورة بين املسمى الوظيفي (رئيس قسم وموظف) وكانت لصالح
املسمى (رئيس قسم) بمتوسط حسابي ( ، )3.50ويعزو الباحثان السبب إلى أن املوظفين في هذا املسمى لديهم مسؤوليات ومتطلبات عمل أكثر من غيرهم
باالضافة الى واجباتهم الوظيفية تجاه وحداتهم االدارية  ،لذا يشعرون بشكل مباشر ويتأثرون بنوعية القيادة االدارية التي تمارسها الوزارة اتجاههم.

االستنتاجات
 تبين أن جهود تحسين الجودة في املنظمة يتماش ى مع تحسين كفاءة األفراد والجماعات واملنظمة ككل.
 تبين أن نجاح املنظمة في تحقيق مبادئ الجودة الشاملة يعتمد بشكل كبير على قدرات وتوجهات اإلدارة العليا في املنظمة.
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 تبين أن القيادة تعتبر العنصر األهم في تحقيق مبادئ الجودة الشاملة.
 تبين أن دعم اإلدارة العليا لبرامج إدارة الجودة من شأنه أن يغري مديري املنظمة لضمان نجاح تنفيذ برامج الجودة وانتقالها بين العا ملين.
ُ يعد مبدأ "التزام االدارة العليا" من أكثر مبادئ إدارة الجودة الشاملة أهمية وقوة من حيث األهمية المسبية  ،اذ حل باملرتبة األولى.
 أن إدارة الجودة الشاملة يعد مدخال استراتيجيا يستحيل تطبيقه إال إذا توفرت لدى الوزارة قيادات إدارية ذات سمات وخصائص قيادية
رفيعة.

التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة فإنها توص ي بما يلي:
 أن تعوي القيووادات اإلداريوة فووي الووزارة أهميووة امتالكهوا ملسووتوى جيود موون سوومات القيوادة التحويليووة والوذي سوووف يونعكس ايجابيووا علوى العالقووة ب وين
اإلدارة والعاملين.
 إنشاء وحدات إدارية متخصصة في االهتمام بمتابعة تطبيق وتنفيذ مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الوزارة.
 أن تولي القيادة اإلداية في الوزارة االهتمام الكافي بتمكين العاملين والتخلي عن األساليب والنظم التقليدية في اإلدارة لتتمكن من الوصول إلى
التحسين املستمر في الخدمات املقدمة لعمالء الوزارة.
 فتح قنوات اتصال فاعلة مع جمهور الوزارة في الداخل والخارج.
 إجراء دراسات مستقبلية تتناول أبعادا أخرى من مبادئ إدارة الجودة الشاملة.
 االهتمام بممارسة األدوار املتعلقة بالتخطيط االستراتيجي ،والتنظيم ،واالتصال ،وتعزيز الدافعية لدى العاملين وإشراكهم في القرارات التي
تخص العمل.
 عقد دورات تثقيفية لزيادة الو ي بإدارة الجودة الشاملة وأهميتها في تطور وتقدم املؤسسات ونجاحها.
 ضرورة العمل على تخصيص موازنات كافية لتحقيق مستويات متقدمة للجودة في كافة الوحدات اإلدارية العاملة في الوزارة.
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Abs tract . This study aims to identify the impact of managerial leadership on applying principles of total quality
management (TQM) at Qatar Ministry of Trade and Industry. To achieve the study objective, the researchers
developed a questionnaire consisting of (44) items, distributed among five dimensions. The study population
consisted of all employees in the Ministry of Trade and Industry in Qatar totaling around (2000) male and female
employees, while the study sample was (252) elements representing (13%) of the population. The researcher
then collected the data and used SPSS for analysis.
The most important result of the study is as follows:
 There is a positive and significant statistical impact at the level of significance (α≤0.05) for the application of
managerial leadership (strategic planning, organizing, communication, and motivation) on applying principles
of TQM (customer focus, continuous improvement, empowerment, and top management committment).
While the study came up with the following key conclusion:
 To enhance and widespread the culture of Principles of TQM in the Ministry of Trade and Industry in Qatar so
as to facilitate its application, and convince top management to regard it as a key pillar in institutional context
in order to contribute to the success of strategic plans implementation.
Key words : Managerial Leadership; Principles of TQM; Qatar Ministry of Trade and Industry .
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