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  ملخص

ق     وطني نحو تطبي ي وزارة االقتصاد ال املين ف ى استكشاف تصورات الع يهدف البحث إل
مبادىء إدارة الجودة الشاملة، وآذلك التعرف على مستوى رضى المستفيدين عن جودة الخدمات 

وزارة ن ال ة م نهج الوصفي  . المقدم تخدام الم م اس دف، ت ق اله داد  حيالمسولتحقي ن خالل إع م
ن   ة م ة مكون ى عين ى عل ام ليكرت الخماسي، وزعت األول ًا لنظ تبانتين وفق ن  ١٥٥اس ردة م مف

م   مفردة من المستفيدين ٧٠، والثانية على طبقيةأسلوب العينة العشوائية البتم اختيارهم  العاملين ت
تمثل محافظات الضفة   على أن نوقد حرص الباحثا . اختيارهم بأسلوب العينة العشوائية البسيطة

ة  ة الغربي ي عيآاف ة نف ي الدراس ة    .ت ىوتوصلت الدراس ا  إل ة مفاده ة رئيس ات  :نتيج أن اتجاه
تفيدين عن          ذلك مستوى رضى المس وزارة، وآ ي ال املة ف ق إدارة الجودة الش املين نحو تطبي الع

دمات ة  هاخ طة الدرج تويات متوس ت بمس املين  . آان ن الع دم رضى م ة ع رت الدراس ن  وأظه ع
دريب    ة لت ود آافي وم بجه وزارة ال تق ا أن ال وزارة، آم ي ال ة ف رارات اإلداري ات صنع الق دينامي

آما لم تظهر  .  العاملين وتطويرهم في مجال إدارة الجودة وال تقوم بتحسين أعمالها بشكل مستمر
و تطب      املين نح ات الع ي اتجاه ائية ف ة إحص ات ذات دالل ود فروق ة وج ود الدراس ق إدارة الج ة ي

ل،    : الشاملة تعزى لمتغيرات ع العم الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والمستوى اإلداري، وموق
وأوصت الدراسة   . ، والدورات التدريبية في مجال الجودة   واإلدارة العامة التي يتبع لها الموظف

ى        وتعزيزها بضرورة تكريس الجودة الشاملة  ديم خدماتها إل ى تق در عل وزارة آي تكون أق  في ال
  المستفيدين بكفاءة وفاعلية



 "......في  واقع إدارة الجودة الشاملة في وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية"ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ١١٠٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

Abstract 

The aim of this research paper is to explore the attitudes of 
employees in the Ministry of National Economy towards the application 
of TQM principles. The paper also aims at identifying the degree of 
beneficiaries' satisfaction regarding   the quality of services provided. To 
achieve this purpose, the descriptive research methodology was 
employed where two questionnaires were prepared In accordance with 
likert -5- scale system, the first one distributed to 155 ministry employees 
chosen on the basis of Random stratified sampling, and the second 
distributed to 70 beneficiaries chosen on the basis of simple random 
sampling.  The researchers were careful to represent all West Bank 
provinces in the two samples. The paper came up with a main conclusion 
that the attitudes of employees and beneficiaries were positive but at a 
mediam degree. The study also revealed employees dissatisfaction 
regarding the dynamics of decision making in the ministry. The ministry 
didn’t either make enough efforts to train and develop employees in the 
field of TQM, nor did it improve its work systems on a continuous basis.  
The study also found no statistical significant differences in the 
employees attitudes towards TQM application in the ministry attributed 
to variables such as: sex, age, academic qualifications, managerial level, 
work location, the general administration the employee is affiliated to, 
and training in the field of quality.  The study recommended the necessity 
of devoting and inhansing TQM, so as to make the ministry able to 
provide services to beneficiaries efficiently and effectively.  

  
  المقدمة

ة           ى معرف الم عل ى حد سواء في معظم دول الع أصبحت التنظيمات الحكومية والخاصة عل
ة وتحسين األداء          ع اإلنتاجي ات رف ك لغاي املة، وذل ودراية بأهمية تطبيق نموذج إدارة الجودة الش

ة في اإلدار    اليب حديث ة وتحقيق الجودة في السلع المنتجة والخدمات المقدمة من خالل استخدام أس
ات    ين المنظم ية ب ات التنافس ط االزدحام ي وس ا ف ات وبقائه تمرارية المنظم ى اس افظ عل تح

آمدخل  الشاملةوقد أصبحت الحاجة ضرورية لتطبيق مفهوم إدارة الجودة . والحكومات في العالم
اء         تمرارية البن ى اس ة عل ين األداء، والمحافظ ى تحس ادف إل ي اله وير التنظيم داخل التط ن م م

وم   نأآما ). ٨٤-٣٨١ ، ص ص٢٠٠٤ اللوزي،(مواجهة التحديات والتنظيمي   الجودة  إدارةمفه
من خالل  األداءبهدف تحسين آافة في المنظمات آافة  اليومية األنشطةيطبق على  أصبح الشاملة
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ؤدي   الجودةالترآيز على عامل  ى الذي ي ة      إل ة العمل وطبيع ة تحسين بيئ الي الخدم ق   ، وبالت تحقي
م اإلدارة والتي يمكن     و.رضا المستفيد تعد إدارة الجودة الشاملة من المناهج حديثة الظهور في عل

ا   ن أجل الوصول إلى أفضل أداء ممكن، حيث أن تتبناها المؤسسات من أ ز اإلدارة واهتمامه ترآي
ق وتطبيقها يعتمد على مدى التزام اإل بالجودة اره المحرك    ،داره بكل مستوياتها بذلك التطبي واعتب
ق     .في عملية التغيير والتطوير األساس ع تطبي ة واق املة  الجودة  إدارةيحاول هذا البحث معرف  الش

ى     ا عس ات تطبيقه ى معيق رف عل ذلك التع وطني وآ اد ال ي وزارة االقتص ذا   نأف ائج ه ون نت تك
  .للتغيير والتطوير ًاالبحث محرآ

  
  مشكلة البحث

ى بشؤون االقتصاد     ُتعد وزارة االقتصاد الوطني من الوزارات الفلسطينية ال ي تعن حيوية الت
وتشكيل   ،من خالل رسالة تتمثل في المساهمة في تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني   ،الفلسطيني

ة اقتصادية        دعم ويساهم في إحداث تنمي وزارات     ،إطار تنموي للقطاع الخاص ي بالتنسيق مع ال
يزة للقطاع الخاص من خالل     وتقوم األهداف العامة للوزارة على تقديم خدمات مم.  ذات العالقة

وفير          ات، وت وانين والتعليم ريعات والق ق التش ى تطبي ز عل ة ترتك ريعة ومريح ة س وفير خدم ت
ة  ة والمساعدات الفني رامج المالي وفير الب ارة، والسعي لت دعم الصناعة والتج ة ب الخدمات المتعلق

رة أ  ويتمثل عمل ال.  صلمؤسسات القطاع الخا ا وزارة بالقيام بأنشطة آثي تسجيل الشرآات   : همه
ة     ،ومتابعة السجل التجاري والوآاالت التجارية، وتسجيل الملكية الصناعية وق الملكي ة حق وحماي

الفكرية، وترخيص المنشآت الصناعية، وإصدار رخص االستيراد والتصدير، وتصديق شهادات  
واد   ى الم يش عل ة والتفت أ، والرقاب ص المنش عار، وفح ة األس تهالآية ومراقب ات،  االس المنتج

ا      الم الخارجي وغيره وزارة    .  والمشارآة في إبرام االتفاقيات االقتصادية مع الع ولكي يتسنى لل
إن   نفةآالقيام باألنشطة  الذآر بكفاءة وفعالية وتقديم الخدمات المنوطة بها إلى الجمهور المستفيد، ف

ا  تبنى أنظمة الن تأعليها  املة ومبادئه ل  سة للبحث   المشكلة الرئي إن  . جودة الش اع   تتمث في االنطب
ة حول ضعف األداء اإلداري والتنظيمي       العام لدى جمهور المستفيدين، والمؤسسات ذات العالق

توظف عددًا آبيرًا من العاملين بدرجات وظيفية  ن هذه الوزاراتإت السلطة الفلسطينية، ووزارال
ر دون أن يك درات الشعب الفلسطيني الكثي تنزف من مق ة، وتس هام ملحوظا ون لهمختلف ي  إس ف

 . تقديم الخدمات المنوطة بها بكفاءة وفاعلية
  

 اسئلة البحث

وطني الفلسطينية     يحاول البحث الحالي استشراف تصورات العاملين في وزارة االقتصاد ال
تفيدين عن الخدمات     اوالتعرف آذلك على مدى رض ،تطبيق إدارة الجودة الشاملةمدى نحو  المس

  :اإلجابة عن تساؤلين اثنين من خالل رةالمقدمة من الوزا

  ما مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية؟ -

  ما مدى رضا الجمهور المستفيد عن الخدمات المقدمة من الوزارة؟ -
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  أهمية البحث

ادىء إدارة     - ق مب الجودة  يعتبر هذا البحث من األبحاث الهامة واالستكشافية لتقييم مدى تطبي
ى الفكر         اح عل ة تحاول االنفت الشاملة في المؤسسات الحكومية، خاصة وأن منظمات الخدم

 .اإلداري العالمي

ا      - ق في وطنن م يل يتعرض البحث لمفهوم إداري حديث، له بناء علمي فلسفي متميز، إال أنه ل
اع      ات القط ي مؤسس ة ف احثين، وخاص اب والب ب الكت ن جان افي م ام الك ومي،االهتم  الحك

ان آانت ذات    واألبحاثالدراسات  فمعظم ة التي استهدى عليها الباحث ر بمؤسسات    عالق اآب
املة  الجودة  إلىالقليل منها تطرق  األخرى، وان التربويةالتعليم العالي والمؤسسات  في   الش

وم إدارة الجودة   الفلسطينية السلطةوزارات  ، وتنبع أهمية البحث آذلك من آونه يوضح مفه
تج من خالل تطور     الشاملة ور آائزه، وإطاره الفكري والفلسفي، آأسلوب ونموذج حديث ن

 .الفكر اإلداري المعاصر

  .فائدة لوزارة االقتصاد الوطني والمستفيدين تذاتكون  قد إن نتائج وتوصيات هذا البحث -
  

  أهداف البحث

  :يهدف البحث إلى اآلتي

ة نظر   مدى تطبيق مبادىء إدارة الجودة في وزارة  التعرف على - االقتصاد الوطني من وجه
  .العاملين

ى - رف عل اختالف    التع وزارة ب ي ال املة ف ودة الش ادىء إدارة الج ق مب تالف تطبي ة اخ درج
ل، واإلدارة      ، وسنواتالجنس، والعمر، والمستوى اإلداري ع العم وزارة، وموق العمل في ال

 .حصل عليها العامة والمديرية التي يتبع لها الموظف، والدورات التدريبية التي

 .الجمهور المستفيد من الخدمات التي تقدمها الوزارة ىالتعرف على مستوى رض -

ى  - ى             التعرف عل ز عل دأ الترآي وزارة نحو مب املين في ال درجة االختالف في اتجاهات الع
  .الجمهور المستفيد من خدمات الوزارة ىالجمهور، ومستوى رض

  
  حدود البحث ومحدداته

املة في وزارة        يقت : المكانيةالحدود  - ق إدارة الجودة الش ع تطبي ى دراسة واق صر البحث عل
رًا          زه نظ اع غ ي قط وزارة ف رع ال تثناء ف م اس ة، وت فة الغربي ي الض وطني ف اد ال االقتص

ة      روف الراهن ي الظ اك، وخاصة ف املين هن ع الع بب (لصعوبة االتصال والتواصل م بس
  ).اإلضراب الجاري
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ة ى الموظفين في المستويات    يقتصر البحث عل :  البشريةالحدود  - ا   اإلداري  ،ىوالوسط العلي
ادىء إدارة           وزارة لمب ق ال ى تشخيص مدى تطبي ادرة عل ات هي الق على اعتبار أن هذه الفئ

 .الجودة الشاملة

رة     :الزمانيةالحدود  - دت فت ام     الدراسة امت ة الع ة شهر    ٢٠٠٦من بداي ام    آذارولغاي من الع
٢٠٠٧   

  
  فرضيات البحث

  اختبار الفرضيات اآلتية بحثيحاول ال

ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية في استجابات العاملين نحو   :الفرضية الرئيسة األولى
ر      زى لمتغي وطني تع اد ال ي وزارة االقتص املة ف ودة الش ادىء إدارة الج ق مب نس :اتتطبي ، الج

دورا        وزارة، ال ي   العمر، المؤهل العلمي، المستوى اإلداري، سنوات العمل في ال ة الت ت التدريبي
ا   ع له ي يتب ة، واإلدارة الت ل، المديري ع العم ودة، موق ال إدارة الج ي مج ا الموظف ف حصل عليه

 .الموظف

ين درجة رض     :الفرضية الرئيسة الثانية الموظفين   ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
مهور المستفيد الج ى، ودرجة رض"الترآيز على الجمهور"في وزارة االقتصاد الوطني عن مبدأ 
  . عن الخدمات المقدمة لهم من الوزارة

  
  أدبيات البحث

  اإلطار النظري والمفاهيمي  :أوال

  مفهوم إدارة الجودة الشاملة

د  ات لق ددت تعريف ذا المفتع ومه ة نظر  ه ه تعكس وجه ى ودالل ل تعريف معن ، وأصبح لك
ه، إال أن ذ ه ومنهجيت ن مف الباحث واجتهادات ر م م يغي ؤثر ول م ي ك ل وم ل ودةه ا الج د   .ومعناه فق

ودة    د الج ا معه دراليعرفه ا   الف ى أنه ي عل ى    " األمريك د عل ال يعتم اوني ألداء األعم كل تع ش
ة،            املين، بهدف التحسين المستمر في الجودة واإلنتاجي القدرات المشترآة لكل من اإلدارة والع

ا     ق حاج ى تحقي دف إل امل يه ي ش نهج تطبيق ي م ل، وه رق العم الل ف ن خ ك م ات وذل ت وتوقع
دمات    ات والخ ي العملي تمر ف ين المس ل التحس ن أج ة م اليب الكمي تخدام األس تم اس ل، إذ ي " العمي

بلي، ( ة والش دس .١٧ ، ص٢٠٠٢الدرادآ ة الق ةجامع ا ). ٢٢ ، ص٢٠٠٧ ،المفتوح وعرفه
ة من أجل تحسين الجودة وبشكل           على) اللوزي( ات المنظم ى إمكان أنها التطوير والمحافظة عل

تمر، و ي أي      مس ا ف ودة وتطبيقه ن الج ث ع ذلك البح ا، وآ تفيد وتجاوزه ات المس اء بمتطلب اإليف
ة ـاًء بمعرفـد وانتهـات المستفيـى احتياجـرف علـن التعـدءًا مـل بـر العمـن مظاهـر مـمظه
ًا ـووفق. )٨٤ -٣٨١ ص ،٢٠٠٤وزي، ـالل( ةـات المقدمـات أو المنتجـن الخدمـاه عـرض

ي تسعى        ) "British Rail Ways Board(ف ـلتعري  ة الت املة هي العملي إن إدارة الجودة الش ف
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ى    لتحقيق آافة المتطلبات الخاصة بإشباع حاجات المستهلكين الخارجيين والداخليين، باإلضافة إل
ى        ).٧٣-٥٥ص  ، ص٢٠٠٥  حمود،(" الموردين ا عل د عرفته ة فق دفاع األمريكي ا وزارة ال وأم

تمر لألنشطة، ي" ين مس ا تحس يم، م أنه ي التنظ راد ف ل األف تراك آ ى اش وم عل ن، ـدراء وعامليـق
ن ـالزبائ  ىـق رض ـات، وتحقي ـف المستوي ـي مختل ـن األداء ف ـو تحسيـل نحـل وشامـد متكامـبجه

)Goetsch & Davis, 1997, p.3  .( أما)أن الجودة تعني التحسين المستمر   "فيرى ) السقاف
ا وت  ع مستوى األداء        للعمليات اإلدارية وذلك بمراجعته ا والبحث عن الوسائل والطرق لرف حليله

ع            ة ورف ك لتخفيض التكلف دة، وذل ة الفائ ام والوظائف عديم تبعاد المه ا باس وتقليل الوقت إلنجازه
تفيد       ل أو المس ات العمي ع مراحل التحسين متطلب ه  مستوى الجودة، مستهدفين في جمي  "واحتياجات

ا    وهناك من يرى. )١٣٤، ص ١٩٩٥، السقاف( ى أنه ة صممت    "الجودة الشاملة عل فلسفة إداري
ف      ا وتكثي ي تعامله ة ف تجابتها ومرن ي اس ريعة ف ة س ل المنظم ا يجع ة بم ة التنظيمي ر الثقاف لتغيي

اخ تنظيمي صح     يجهودها بالترآيز على الزبون، فيش  ة من ادة ـم بزي ـة تساه ـي وبيئ ـع في المنظم
" نـات الزبائـة احتياجـر لمواجهـن المستمـتحسيذ للـط والتنفيـي التخطيـن فـة العامليـمشارآ

)pp.1-28، Hoffur, 1999 .( آما عرفها)أسلوب لإلدارة الحديثة يلتزم بتقديم "بأنها ) بن سعيد
ارات          value" قيمة" ا التحسين والتطوير المستمر لمه تم فيه ة ي اد بيئ لكل العمالء من خالل إيج

ى     األفراد ولنظم العمل وصبغ آل جانب من جو وق، إضافة إل انب المنشأة ونشاطاتها بصبغة التف
اعي،  م العمل الجم ل، ودع ي إرضاء العمي ل ف ي تتمث املة الت ام الجودة الش ادىء نظ زام بمب االلت

ن سعيد،   ( "واستخدام الوسائل اإلحصائية البسيطة لمراقبة سير العمل وتحديد أنواع االنحرافات ب
نهج شامل لتحسين التنافسية     "دة الشاملة هي ن الجوإ ),Oakland(ويرى . )٨٦، ص، ١٩٩٧ م

ل         ي آ رد ف ل ف راك آ اط وإش ل نش م آ يم، وفه يط والتنظ الل التخط ن خ ة م ة والمرون والفاعلي
مستوى، وهي تتضمن تبني اإلدارة االستراتيجية للجودة، وترآز على المنع ال المعالجة للمشاآل   

ة الحواجز الموجودة    االهتماموتتطلب  وفي    .)Oakland, 2001, pp.36-38( "بالتغيير إلزال
ي تتناسب   "عرفها بأنها ) Deming(نالحظ أن ديمنج نفسه السياق  درجة التوافق واالعتمادية الت

ة     نج ( د،  ويع )٣٣-١٥ص ص، ،٢٠٠٤بكري، " (مع السوق مع انخفاض التكلف ل    )ديم من أوائ
رن      الرواد الذين لهم الفضل في نشر الرقابة على الجودة في اليابان في  ينيات من الق ل الخمس أوائ

األب الروحي للجودة     ف،  (الماضي وهو ينظر إليه آ دد    ). ٩٧، ص ١٩٩٨المني الرغم من تع وب
دًا لمضمون إدارة الجودة      التعريفات إال أن هناك عوامل مشترآة متفق عليها وتعطي إطارًا موح

  :الشاملة، ومن بين هذه العوامل

 .والكافية التخاذ القراراتاستعمال الحقائق والبيانات الدقيقة  .١

 . اشتراك جميع األفراد في إدارة الجودة الشاملة .٢

 . التحسين الشامل والمستمر للعمليات .٣

 . الترآيز على العمليات واألنشطة بدًال من النتائج .٤

 . لبية احتياجات العميل وتوقعاتهت .٥

  .استعمال األساليب الكمية لقياس الجودة .٦
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  أبعادهاو مبادىء إدارة الجودة الشاملة

أنواع التفكير المنظوماتي، ولفهمها فهمًا عميقًا ال بد من تحليل  أحدتعد إدارة الجودة الشاملة 
ة   رة           وتشخيصها  جوانبها المختلف ة متغي ة ديناميكي ا في إطار بيئ املة له ة الش ى الرؤي للوصول إل

د الم    ى تحدي ر عل ادىء الرئيسة   تسعى للتطوير والتحسين المستمر، ويكاد يكون هناك إجماع آبي ب
ه،         ل واحتياجات ى العمي ز عل ال، ضرورة الترآي لنظم إدارة الجودة الشاملة، ومنها على سبيل المث
دًال         راد ب ين األف اون ب والدور الذي تقوم به القيادة، وآذلك عنصر توسيع مشارآة الموظف والتع

  .)٨٦.ص ،١٩٩٧بن سعيد، . (من المنافسة

املة     ويمكن ادىء الجودة الش ى      : وهي  ،ةتبس حصر مب ز عل ون، والترآي ى الزب ز عل الترآي
الء،  زالعم ة       وتعزي ائق، والتغذي ى الحق زة عل رارات المرتك اذ الق ة، واتخ وى العامل رات الق خب

تمر   ين المس ة، والتحس ن (الراجع دين، زي ديلي، . ٤٥-٤٣-ص ص، ١٩٩٦ال ، ص ٢٠٠١الع
٢١٨.(  

دءًا من     وبعد مراجعة معمقة لألدبيات ذات العالقة تبين أنها ا ة عشر مب شترآت جميعها بثالث
ادىء هي        ذه المب ا، وه زام : مبادىء إدارة الجودة الشاملة، واعتبرت مقومات أساسية له ادة   الت القي

ل  ي نق ين أو التوسع ف ا، التمك وارد البشرية وتطويره املة، إدارة الم ا للجودة الش ة ودعمه اإلداري
ى،   تويات األدن ى المس ها إل لطة وتفويض ةوالس ة،  ثقاف ي، والمنظم ام الفن ة والنظ إدارة المعرف

نظم،   ل ال ات وتحلي ي،  ووالمعلوم ي تنافس ع قياس ل مرج تمر، وعم ين المس ى والتحس ز عل الترآي
الح،    حاب المص الء وأص ة،     والعم ات المهني ات والمؤسس ع النقاب راآة م ؤولية  والش ام بالمس القي

 . تنمية روح العمل الجماعيواالجتماعية، 

ى           وآما هو الحال  اد الجودة إل احثين حول أبع ين الب اق ب وم الجودة ال يوجد اتف بالنسبة لمفه
العديد من الباحثين مبادىء الجودة وأبعادها وجهين لعملة واحدة، حيث يرى بعض   دالحد الذي يع

ة         ة والتي تتضمن الجوانب المادي ا الجودة المادي الباحثين أن جودة الخدمة لها بعدان أساسيان هم
ل أداء       الملموسة ا ة وهي تمث ة، والجودة التفاعلي ى الخدم لتي يتعرض لها العميل حال حصوله عل

بعض      . العملية الخدمية ذاتها أثناء تفاعل العاملين بالمنظمة مع العمالء   ز ال اه يمي وفي نفس االتج
ومن خالل مراجعة األدبيات . بين ثالثة أبعاد للخدمة هي العناصر المادية، والتسهيالت، واألفراد

ية للجودة اد أساس اك عشر أبع ين أن هن الء  ،تب ًا إلدراك العم ة وفق ودة الخدم دد ج ي تح وهي الت
ي   و اآلت ى النح دها عل م تحدي ي ت ة،   : والت دمي الخدم اءة مق تجابة، وآف ة االس ة، ودرج االعتمادي

ام        ان، واالهتم ة، واالتصال، والمصداقية، واألم ة، والمجامل وإمكانية الوصول إلى مقدمي الخدم
  .).٤٤.، ص٢٠٠٥عبد المحسن، (الرعاية والعناية، والجوانب المادية والبشرية و
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  السابقةالدراسات : ثانيًا

  الدراسات العربية

ا في      ) ١٩٩٣القحطاني، (في دراسة قام بها  ة تطبيقه املة وإمكاني بعنوان إدارة الجودة الش
ى ت          ى العمل عل ذه الدراسة إل وم إدارة الجودة    القطاع الحكومي في السعودية، سعت ه د مفه حدي

ى           املة عل ودة الش ام إدارة الج أثيرات نظ ى ت رف عل ا، والتع ل تطوره ي مراح املة وتقص الش
ى               ي يجب عل ى بعض المشكالت الت اء الضوء عل ومي، وإلق ة في القطاع الحك الجوانب اإلداري

ق أ   املة، ولتحقي م    الدول النامية أن تتالفاها في حال تطبيق نظام إدارة الجودة الش هداف الدراسة ت
ا نظام    إتباع المنهج النظري واالستنباطي إذ تم استعراض المفاهيم واألسس العلمية التي قام عليه

  . إدارة الجودة الشاملة، وآذلك تجارب بعض الدول في تطبيق هذا النظام

دى آل     )  ١٩٩٦القحطاني، (وفي دراسة أخرى قام بها  ة ل هدفت إلى قياس مستوى الخدم
دمها آل من قطاعات       من القطاع ي يق ين العام والخاص في السعودية، وبخاصة تلك الخدمات الت

ون    ل، والتلفزي ات، والمواصالت والنق ات، والمتنزه ن المؤسس د، وأم يم، والصحة، والبري التعل
ائج الدراسة أن مستوى جودة خدمات        واإلعالم، واستخدمت االستبانة أداة للدراسة، أوضحت نت

أن مستوى        أبدرجة آبيرة، باإلضافة إلى  متدنية القطاع العام ليست ة ب اك قناعة تام م يكن هن نه ل
اك   خدمات القطاع الخاص أفضل من مثيالتها في القطاع العام، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هن

  . عددًا من الخدمات يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص ليتولى تقديمها

اس،   (وأجرى  ة وعب وان  دراسة بع ) ٢٠٠٣هياجن ى       "ن ق الجودة في الوصول إل ر تطبي أث
زة    . في األردن الميزة التنافسية في المؤسسات الخدمية الحديثة ى المي وهدفت الدراسة الوصول إل

ى الصعيدين     دة عل التنافسية التي أصبحت أمرًا ال مناص منه في ظل التحديات المتسارعة والمعق
ادىء الجو   املة، واهتمت الدراسة باإلحاطة في      المحلي والدولي وذلك من خالل تطبيق مب دة الش

ة  ة الخدمي ة المنظم ي بني ر ف ة التغيي ة عملي ا آيفي ة وهيكله ة العناصر الفاعل م حرآ ن خالل فه م
اط رئيسة  وتأثيرها ى، تناولت المشكلة    : ، ومن أجل ذلك فقد تم تناول الموضوع في ثالث نق األول

تناولت آيفية تحقيق التفوق المطلوب من  : الثانيةواإلدارية واالستراتيجية إزاء التغيير المطلوب، 
ة،   ات الخدمي ل المنظم ةوقب ة     : الثالث ة الخدمي و المنظم ين نم ة ب ل العالق ًا لهيك أوضحت اقتراح

وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل االقتصادي المعياري . وموضوع تطبيق الجودةوبقائها 
ين موضوع      ة ب ة وثيق تراتيجيات المنظمات       وذلك من خالل إنشاء عالق وب في اس ر المطل التغيي

ى المصادر     ،الخدمية، وضرورة االلتزام بأهداف الجودة بأسلوب يسمح بإبداء الرأي والرجوع إل
ا الدراسة             ي تناولته ادىء األساسية الت ق، ومن خالل طرح المب العلمية الضابطة للبحث والتحقي

الخدمية، واالرتقاء بالمستوى النوعي للخدمات  والتي تمثلت في إمكانية تحسين إنتاجية المنظمات
ة    نأومن نتائج الدراسة . المقدمة، والبقاء والنمو وتحقيق الربح االرتباط الوثيق بين هدف المنظم

ى يجد صلة   نأوطبيعة مخرجاتها ال بد  ة      واإلجراءات المواصفات   إل ة في وضع المنظم المتعلق
 . التنافسي والخدمات التي تقدمها
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اتجاهات المديرين نحو تطبيق مبادىء إدارة الجودة "حول ) ٢٠٠١البستنجي، (سة أما درا
ي األردن  ة ف ات العام ي المؤسس املة ف ديرين  " الش دى وعي الم ى م رف عل ى التع دفت إل د ه فق

ودة وم إدارة الج ا لمفه اتهم،  ومبادئه ي مؤسس ادىء ف ذه المب ق ه اعتهم بضرورة تطبي دى قن ، وم
ات ال  ى            والوقوف على المعوق ة طبقت عل ة علمي ق الجودة، من خالل منهجي ى تطبي ؤثر عل ي ت ت

ي           روع ف دوائر والف ديري ال اعديهم وم امين ومس ديرين الع س اإلدارة والم اء مجل ع أعض جمي
مفردة تم اختيارها  ٤٨٩المؤسسات العامة التي يبلغ عددها سبع عشر مؤسسة مستقلة لعينة بلغت 

ادىء الرئيسة الت    وقد رآزت الدراسة ع. بشكل عشوائي طبقي ى المب ى     ل ز عل ل في الترآي ي تتمث
يم     الجمهور،و ل، والتعل رق العم اء ف تمر، وبن ين المس نهم، والتحس املين وتمكي ارآة الع مش

رارات،          اذ الق ي في اتخ والتدريب، وحدة أهداف المؤسسة والموظفين، واستخدام األسلوب العمل
املة   أن هناك و: وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها عيًا ومعرفة بمبادىء إدارة الجودة الش

ديهم نحو             ة ل ة قوي ة، واتجاهات إيجابي ديرين في المؤسسات العام دى الم بدرجة فوق المتوسط ل
 .تطبيق هذه المبادىء

ة للضمان       "دراسة حول   ) ٢٠٠٣طراونة، (وأجرى  املين في المؤسسة العام اتجاهات الع
ق إدارة ال  و تطبي ي األردن نح اعي ف املةاالجتم ودة الش ات  "ج ى اتجاه رف عل ى التع دفت إل ، ه

ة      املة والمتمثل ودة الش ق إدارة الج و تطبي اعي نح ة للضمان االجتم ة العام ي المؤسس املين ف الع
ل    : بالمجاالت اآلتية ى العمي ز عل الوعي بمفهوم إدارة الجودة الشاملة ودعم اإلدارة العليا، والترآي

ل،  رق العم اء ف وظفين، وبن ارآة الم وظفينومش دير الم رامهم وتق وظفينواحت دريب الم  ، وت
تهم ة للضمان وتنمي ي المؤسسة العام ا ف ي تحول دون تطبيقه ات الت م المعوق ى أه ، والوقوف عل

ة،           . االجتماعي ة والوظيفي ة عشوائية من مختلف المستويات اإلداري ى عين وأجريت الدراسة عل
ق        توجد اتجاهات إيجاب  : وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية املين في المؤسسة نحو تطبي دى الع ة ل ي

ة  مبادىء إدارة الجودة الشاملة وعلى أبعادها المختلفة ة إحصائية     آاف ات ذات دالل ، ال يوجد فروق
تبعًا للعوامل الديمغرافية والمتمثلة في الجنس، والعمر، والمستوى الوظيفي، والتخصص العلمي، 

املة، و  ق إدارة        والمؤهل العلمي نحو إدارة الجودة الش ي تواجه تطبي ات الت يوجد عدد من المعوق
 .الجودة الشاملة في المؤسسة والتي آان أهمها عدم وجود أخصائيين في مجال إدارة الجودة

ة  ا دراس ا، (وأم وان ) ٢٠٠٦اآلغ اع الصحي   "بعن داعها بالقط رق إب املة وط ودة الش الج
ي القطاع الصحي الفلسطيني من     ، فقد هدفت إلى قياس مدى تطبيق برنامج الجودة ف "الفلسطيني

ا         امج تطوير الجودة، آم ق برن ا من تطبي ناحية اقتصادية، والعالقة بين الفوائد التي يمكن تحقيقه
ة   رآزت على تطوير الجودة آأداة لتحسين نوعية الخدمة المقدمة بإدخال المعدات والتقنيات الطبي

ة الش    ن حمل ة م وادر الصحية واإلداري ة الك ة وتهيئ دريب  الحديث داد وت ى إع ة وعل هادات العلمي
ين أو             دم للمنتفع ى أفضل مستوى أداء صحي يق تم الوصول إل ى ي مقدمي الخدمات المساعدة حت
ى الخدمات،              ة، سهولة الحصول عل اءة الفني ل في الكف ادىء تتمث ي مب المراجعين، من خالل تبن

وارد واالس        اءة باستخدام الم راد، الكف ين األف ات ب ة     . تمراريةالفاعلية، العالق ار عين م اختي حيث ت
دد       احالة مترددة على مر ١٧٠عشـوائية تكونت من  ر الع ذلك اختب ة الصحية، وآ نفسه  آز الخدم

ل    ار قب ى أن طول متوسط االنتظ ة إل د توصلت الدراس هور، وق ة ش ق المشروع بثالث د تطبي بع
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ا      ة المريض الصحية، آم ى حال ة    تطبيق مشروع الجودة الشاملة ينعكس سلبيًا عل دة الزمني أن الم
ة مع           دًا بالمقارن ة ج املة قليل ق مشروع الجودة الش ل تطبي التي يقضيها المريض مع الممرض قب
ة     ة الخدم ى نوعي نعكس عل ا ي ل مم ه بالكام ريض خدمت ى الم ًال ليتلق الزم فع اري ال ت المعي الوق

  المقدمة، 

ا     ام به ي ق ة الت ا الدراس رار،( وأم ي     )2006ج ي ف اخ التنظيم ول المن باب ح وزارة الش
ل   رات مث رار،     :والرياضة الفلسطينية،  فقد تناول في دراسته متغي ة، وصنع الق ات التنظيمي العالق

ى  اط االتصال، وتوصلت إل ل، وأنم ي العم ي ف ة، وفرص الترق اط القيادي ز، واألنم ونظم التحفي
ى وتوصلت .ن تصورات العاملين في الوزارة نحو المناخ التنظيمي آانت سلبيةأنتيجة   الدراسة ال

اخ نه ال توجد فروق في تصورات العاملين نحو  أ رات الجنس،       المن ائد تعزى لمتغي التنظيمي الس
ص  ي، والتخص ل العلم ر، والمؤه ب،   والعم وزارة، والرات ي ال ين ف ة التعي  واإلدارة، وطريق

ات في التصورات تعزى         أآدت آما .التي يتبع لها الموظف والمديرية ى وجود فروق الدراسة عل
الوظيفي لصالح   عاما، والمسمى ١١-٩تتراوح بين أقدميةلصالح العاملين بسنوات  الخبرةمتغير ل

  ..ديرينمفئة المديرين والمديرين العامين ونواب ال

  الدراسات األجنبية

ل عدد      ) Kabolian & Brazaley, 1990(الحظ  ا من قب م إجراؤه في دراسة مسحية ت
ارد من أعضاء هيئة التدريس بكلية آندي ال ى    ، حكومية بجامعة هارف ا عل م تطبيقه شخصًا   ٧٢وت

ة           ديرًا أو مكان ال تق املة تن ة، أن إدارة الجودة الش ة الفيدرالي ا في الحكوم من مديري المواقع العلي
د أن  د وج وظيفي، وق ة لتحسين األداء ال ا طريق ة باعتباره ة الفيدرالي ي نطاق الحكوم ة ف جوهري

املة،      من أولئك الذين أجريت عليهم % ٦١ دريبًا في إدارة الجودة الش وا ت الدراسة المسحية قد تلق
ا   % ٩٠وأن  املة، آم ودة الش ة إلدارة الج يم الجوهري دات والق ى إيضاح المعتق ادرين عل انوا ق آ

  .وجد أن هناك اهتمامًا آبيرًا بإدارة الجودة الشاملة فيما بين هؤالء المديرين

ق   دراسة) Brown, and Jacqueline, 1995(قدم  حول اتجاهات الموظفين نحو تطبي
ة          ى استقصاء العالق ة اورغن، هدفت إل يم في والي إدارة الجودة الشاملة في وزارة التربية والتعل
املة،       ق إدارة الجودة الش ى تطبي بين اتجاهات الموظفين في تلك المديرية وأثر هذه االتجاهات عل

 : وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ى الخصائص الشخصية            .أ ود إل ة تع وظفين في المديري ات في اتجاهات الم اك اختالف هل هن
ف،           ( ا الموظ ل به ي يعم دائرة الت ة، وال دة الخدم نس، وم ر، والج يم، والعم توى التعل مس

 ). والخلفية العرقية

ين    .ب وافقين والمعارض ات الم د اتجاه ن تحدي ل يمك ن   . ه ة م ة الدراس ت عين د تكون  ٤٠٠وق
عملون في وزارة التربية والتعليم في المديرية العامة في والية اورغن، وقد خلصت ي ًاموظف

املة،   ودة الش ق إدارة الج ى تطبي ة، والجنس عل دة الخدم ق بم ات تتعل ود فروق دم وج ى ع إل
ة      المتغيرات الباقي ات مرتبطة ب ة     (وآذلك وجود اختالف ر، والخلفي المستوى التعليمي، والعم
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ل  ان العم ة، ومك ي    ) العرقي روق ف ر الف ت أآث ث آان املة حي ودة الش ق إدارة الج ى تطبي عل
ات      اك فروق ى أن هن ة إل ا توصلت الدراس ة، آم ة العرقي يم والخلفي توى التعل رات مس متغي
  .تعزى إلى بعض الصفات الشخصية وأن اتجاهات الموافقين والمعارضين قد أمكن تحديدها

ة  ا دراس ول ا) Longenker & Scazzero, 1996(أم تمرة إلدارة ح ديات المس لتح
ى فحص مدى إدراك مجموعة من        األمريكيةالجودة الشاملة في الواليات المتحدة  د هدفت إل ، فق

ى   . المدراء لمفهوم إدارة الجودة الشاملة، ومدى ممارسة هؤالء المدراء لهذا المفهوم آما هدفت إل
ام       ودة الش ق إدارة الج ه تطبي ي تواج ات الت اآل والمعوق د المش ؤالء    تحدي ر ه ة نظ ن وجه لة م

دراء المتمرسين في إدارة الجودة     ) ١٣٧(المدراء، وقد أجريت الدراسة على عينة شملت  من الم
ائج        ى النت د توصلت الدراسة إل ة ، وق الشاملة يعملون في عشر مؤسسات صناعية وخدمية مختلف

ة ودة    : اآلتي ين ج ى تحس ؤدي إل املة ت ودة الش ى أن إدارة الج ديرون عل ع الم ات  أجم المنتج
والخدمات، ولكن مؤسساتهم لم تطبقها بعد، وعلى الرغم من إدراك المديرين ألهمية إدارة الجودة 
ر         اقص عب املة يتن م لنشاطات إدارة الجودة الش ة، إال أن دعمه الشاملة آأداة فعالة لتحسين النوعي

ي تواجه          ديرين لوجود مجموعة من المشاآل الت ق إدارة  الوقت، وفي ظل إدراك معظم الم تطبي
ان      ا زال محدودًا، وآ الجودة الشاملة في مؤسساتهم، إال أن ترآيزهم على معالجة هذه المشاآل م
من ابرز المشاآل التي تواجه إدارة الجودة الشاملة هي مشاآل إدارية وبشرية مثل اإلشراف غير 

 .الفّعال، وقلة التدريب للعاملين، وعدم فعالية إجراءات التصحيح

دراء اإلدارة الوسطى نحو      ) Davis, Thomas, 2002(وقدم  وان اتجاهات م دراسة بعن
ول     دات ح ي المعتق ة ف روق ذات دالل اك ف ان هن ا إذا آ ى استكشاف م دفت إل املة، ه ودة الش الج

دراء الوسط  ة لم ين مجموعات وظيفي ات نحو الجودة ب ي ) اإلدارة الوسطى(الجودة واالتجاه ف
لمتغيرات التي يمكن أن تزيد من التنوع أو التغيير في المعتقدات المنظمات، وقد تم الترآيز على ا

ذه الدراسة    ائج ه دراء  أن : واالتجاهات حول برامج الجودة الشاملة في المنظمات، ومن أهم نت الم
رًا         لديهم ددًا آبي ا أن ع ة،  آم ادة المنظم ة لقي يلة فعال اعتقاد قوي بأن إدارة الجودة الشاملة هي وس

رات و  ن المتغي ل         م ات العم ي فئ ات ف ين المنظم ة ب ات جوهري ه اختالف اًء علي د بن ات (ج طبق
وظفين ة      )الم رات المتعلق ن المتغي دد م ى ع ة عل ة عالي جلوا دالل ودة س ي الج ، والمتخصصين ف

اتهم ي منظم رامج الجودة ف الجودة وب ة . ب ديهم رؤي ائج الدراسة أن متخصصي الجودة ل ن نت وم
 . نظماتهم من فئات الموظفين األخرىايجابية أآثر لبرامج الجودة في م

 
  التعقيب على الدراسات السابقة

ي       املة ف ودة الش ت إدارة الج ي تناول ابقة والت ات الس ة للدراس ة المتأني الل المراجع ن خ م
  :المؤسسات وخاصة مؤسسات القطاع العام تبين ما يأتي

ة إلدار        إن - ة والمفاهيمي ى دراسة األطر النظري املة،   معظم الدراسات هدفت إل ة الجودة الش
ى   وآذلك التحقق من مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات المبحوثة وأثر ذلك عل

  . أداء العاملين ورضاهم الوظيفي، وآذلك الميزة التنافسية لهذه المؤسسات
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ي، واستخدم         - نهج ألوصفي التحليل لتحقيق األهداف المطلوبة استخدمت معظم الدراسات الم
ادىء   أسلوب المس املة ومب ح الميداني عن طريق إعداد استبانة تعكس أبعاد إدارة الجودة الش

  . تطبيقها

ادىء إدارة     إن - ة بمب بيًا ومعرف ًا نس اك وعي أن هن رت ب ابقة أظه ات الس ائج الدراس م نت معظ
ات  ائج وجود بعض المعوق ة، وأظهرت النت ي معظم المؤسسات المبحوث املة ف الجودة الش

ول دون تطبي  ي تح ود     الت دم وج ال ع بيل المث ى س ا عل املة، ومنه ودة الش ق إدارة الج
اب نظام      استراتيجية واضحة لبعض المؤسســات، والترآيز على األداء قصير األجل، وغي
ق داخل        وم العمل آفري اب مفه رارات، وغي االتصال الفّعال ومشارآة العاملين في اتخاذ الق

  . ومهاراتهم المؤسسة، وضعف مستوى العاملين

ودة        إن - ق إدارة الج ة تطبي وعي بأهمي ر ال رورة نش ابقة أوصت بض ات الس ة الدراس غالبي
ق    ومنافعها الشاملة  في المؤسسات، وإيجاد نظام متطور وفّعال لقياس جودة الخدمات وتحقي

ى ضرورة     ين إل طموحات العاملين والجمهور المستفيد، وتوجيه دعوة إلى الباحثين والمهتم
  . إجراء دراسات مماثلة

ل في التحقق من          - ابقة والمتمث إن هدف البحث الحالي ينسجم مع هدف معظم الدراسات الس
ي وزارة االقتصاد  املين ف ل الع ا من قب املة وإدراك مفاهيمه ق إدارة الجودة الش مدى تطبي

نهج    ذاته لغرضلالمستفيدين، و  ىالوطني الفلسطينية وعالقة ذلك برض ه  تم استخدام الم ذات
نهج الوصفي       الذي استخدمته غا  ابقة وهو الم ة الدراسات الس ع     المسحي لبي من خالل توزي

 . استبانة على عينة الدراسة تعكس األبعاد المختلفة للجودة الشاملة

ادًا عد    - ابقة أبع د لقد تبنت الدراسات الس ا بتسعة       ي ا اشترآت معظمه املة، إال أنه ة للجودة الش
اد هي   أبعاد تمثل اإلطار المفاهيمي والعملي للجودة الش ذه األبع ا   : املة، وه دعم اإلدارة العلي

ل   رق العم رارات، وف ة، وصنع الق ات التنظيمي ل التنظيمي والعالق املة، والهيك ودة الش للج
والعمل الجماعي، والمشارآة والدافعية، والتدريب والتطوير، والتحسين الشامل والمستمر،   

ذاتها ه يرى الباحثان تبني األبعاد وعلي. وأهداف الوزارة والعاملين، والترآيز على الجمهور
  .في الدراسة الحالية نظرًا لشموليتها وتمثيلها للجودة في مؤسسات القطاع الحكومي

 

  واإلجراءات ةالطريق

  الدراسةمنهج 

حي  نهج الوصفي المس تخدام الم م اس رات ة البحث  ، نظ ه لطبيع دافلمالءمت و  واأله المرج
ا م وص   .تحقيقه في ت نهج الوص الل الم ن خ اهرةف فم د  الظ ةقي ل    الدراس ذلك تحلي ي وآ ا ه آم

  .المالءمة الوصفية االحصائيةالفروقات في االتجاهات نحوها من خالل توظيف النماذج 
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  همجتمع البحث وعينت

ة يتكون مجتمع الدراسة من الموظفين في المستويات    ار      اإلداري ى اعتب ا والوسطى عل العلي
وزارة في   الشاملة الجودةعلى تشخيص واقع  دراألقالعاملين في هذين المستويين هم  نأ تضم  ( ال

ل امون والوآي دراء الع ا الم اعد اإلدارة العلي ا اإلدارة الوسطى فتضم  المس وزير، أم ل وال والوآي
مقر الوزارة في رام موظفا موزعين على  ٢١٩وقد بلغ عددهم  ،)مدراء الدوائر ورؤساء األقسام

موظفا تم اختيارهم   ١٥٥عينة البحث فقد بلغت  وأما، لغربيةا الضفةاهللا ومديرياتها في محافظات 
لوب ة بأس وائية العين ة العش بة ( الطبقي وزارة      %)٧١أي بنس ي لل ر الرئيس ين المق وزعين ب وم

ة    ع الطبق م مجتم ن حج ة م بة مئوي ة آنس ل طبق ة آ ار عين م اختي ات، وت ي المحافظ ديرياتها ف وم
دة ا. الواح ع  أم تفيدمجتم ا ،ينالمس م رج الل فه جلوا  األعم ذين س رال ع وزارة  أآث امالت م التع

الذين سجلوا عشرة    األعمالرجال (وحتى منتصف العام ٢٠٠٦االقتصاد الوطني من بداية العام 
امالت  رتع د)وأآث ددهم  ، وق غ ع جالت  ١٠٠بل ى س اء عل ك بن وزارةوذل ي  ال ديرياتها ف وم
تفيد    ، وقدالمحافظات ال أعرجل   ٨٠بلغت عينة الجمهور المس ارهم    )٨٠%بنسبة  أي( م م اختي ت
نهم   البسيطة، استرجع   العشوائية  العينة بأسلوب تبعد   ٧٦م تبانة، اس دم      اس تبانات لع ا ست اس منه

  .اإلحصائياستبانه للتحليل  ٧٠ إخضاع اإلحصائي، وتمللتحليل  صالحيتها
  

  أداة الدراسة وصدقها

تبانتين تغطي        ى تصميم اس اد في الدراسة عل ا تفقرا تم االعتم رات   هم ة  المتغي م   آاف والتي ت
رة        ن ذوي الخب ين م ن المحكم دد م ى ع هما عل م عرض ة، وت ات ذات العالق ن األدبي تقاقها م اش

ر ددهم عش اص وع م ةواالختص د ت ذ، وق ات ب األخ ة المالحظ ي آاف دوهاالت اور  أب ى مح عل
ين  % ٨٥، وقد اعتمدت نسبة وفقراتهما االستبانتين دأ من اتفاق المحكم اد   مب رة االعتم واردة  لفق  ال

فقرة إلى  ١٣٠من األولى االستبانة ، وبناًء على مالحظات المحكمين تم اختصار الدراسة أداةفي 
م اختصارها من        ١١٤ د ت ة فق تبانة الثاني ى    ٣٥فقرة، وأما االس رة عل رة  ٢٨فق ة   .  فق دى ثالث وأب

تبدال بعض   الغوية لبعض الفقرات واقترحو لمحكمين مالحظات على الصياغة ا ي    اس ال الت األفع
ا       ون جميعه ي تك يغة المضارع لك ى ص ا إل رات وتحويله ة الفق ي بداي يغة الماضي ف ت بص آان

ار          ذه المالحظة باالعتب د أخذت ه تبانة، وق رات االس ة فق تبانة     . منسجمة مع بقي ا بالنسبة لالس أم
وزارة       املين في ال ات الع ى فئ د  األولى والتي وزعت عل ى    اشتملت  فق ا األول عل تسعة  في جزئه

ة       : متغيرات مستقلة هي دورات التدريبي رة، وال الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخب
ع  عليها الموظف في مجال الجودة، ومالتي حصل  وقع العمل، والمديرية، واإلدارة العامة التي يتب
ى تسعة محاور تمثلت في       ١١٤واشتمل الجزء الثاني على  ،لها الموظف دعم  : فقرة وزعت عل

ا   دد فقراته املة وع ودة الش ا للج م  ( ١٣اإلدارة العلي رة رق ن فق م   ١م رة رق ى فق ل )١٣إل ، الهيك
ا    دد فقراته ة وع ات التنظيمي ي والعالق م  ( ١٥التنظيم رة رق ن فق رارات )٢٨ – ١٤م ، صنع الق

ا   )٣٧ – ٢٩من فقرة رقم ( ٩وعدد فقراتها  من  ( ١١، فرق العمل والعمل الجماعي وعدد فقراته
دريب  )٦٣ – ٤٩من فقرة رقم ( ١٥، المشارآة والدافعية وعدد فقراتها )٤٨ – ٣٨قم فقرة ر ، الت

ا   )٧٤ – ٦٤من فقرة رقم ( ١١والتطوير وعدد فقراتها  ، التحسين الشامل والمستمر وعدد فقراته
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م  ( ١٠، أهداف الوزارة والعاملين وعدد فقراتها )٨٤ – ٧٥من فقرة رقم ( ١٠  – ٨٥من فقرة رق
ا ، الت)٩٤ دد فقراته ور وع ى الجمه ز عل د . )١١٤ – ٩٥من ( ٢٠رآي تفيدين فق تبانة المس ا اس أم

ى  تملت عل توى رض  ٢٨اش يس مس رة تق تفيدين  ىفق نالمس وزارة م دمات ال ع . خ صيغت جمي
لم ليكرت الخماسي ق س درجًا وف ًا م ة، وأعطيت وزن تبانتين بصورة ايجابي رات االس ق : فق مواف

  .افق، غير موافق بشدةبشدة، موافق، متردد، غير مو
  

  ثبات األداة

اس ل ى   قي تبانة عل ع االس م توزي ات األداة، ث وث    ٣٠ثب ع المبح ن المجتم ردة م د ثمف م ُأعي
ة       تجابات العين طات اس ين متوس اط ب ل االرتب اب معام م احتس ام وت رة أي د عش ة بع ا ثاني توزيعه

الل المؤ  ن خ ح م ر واتض ة عالي %) ٩٢(ش ع بدرج ن االأن األداة تتمت اتة م ة والثب .  عتمادي
 عامالتألداتي الدراسة وآانت الم )آرونباخ ألفا(تم احتساب معامل  داةألاوللتحقق أآثر من ثبات 
  ).١.١(آما هو في الجدول رقم 

  .امل آرونباخ ألفا ألداتي الدراسةمع :)١.١(جدول رقم 
  )آرونباخ الفا(معامل الثبات   المحور

  .٩١٤٣  دعم اإلدارة العليا
 .٨١٩١  التنظيمي والعالقات التنظيميةالهيكل 

 .٨١٤٦  صنع القرارات
 .٧١٨١  فرق العمل والعمل الجماعي

 .٨١١٢  المشارآة والدافعية
 .٨٤٨٨  التدريب والتطوير

 .٨٥١٤  التحسين الشامل والمستمر
  .٨٤٢٠  أهداف الوزارة والعاملين
 .٨٩٨٥  الترآيز على الجمهور

 ٠.٩٦٢٥  )امل االستبانةآ(معامل الثبات لجميع المحاور 
 ٠.٨٧٥٧  معامل الثبات إلستبانة المستفيدين

ا (تشير نتائج مقياس  ى          )آرونباخ ألف تبانة األول ات االس ى أن معامل ثب في الجدول أعاله إل
ن     ر م و أآب ة ه تبانة الثاني ذلك االس ا، وآ ن   % (٧٠بمحاوره وع م ذا الن ل ه ة لمث بة النمطي النس

ات الي ي ) الدراس ر وبالت ن         بكثي ة م ة عالي ان بدرج تبانتين تتمتع ة أن االس ل ثق ول وبك ن الق مك
  .االعتمادية والثبات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  المعالجة اإلحصائية

  :لغرض تحليل البيانات تم استخدام النماذج اإلحصائية اآلتية

فإذا المتوسطات الحسابية، والمتوسط الحسابي العام، لفقرات االستبانة ومحاورها المختلفة،  -
  درجة عالية، ٣.٩٩-٣.٥فأآثر تكون درجة الموافقة عالية جدًا،  ٤ط آانت قيمة المتوس

  .درجة قليلة جدًا ٢.٥درجة قليلة، أقل من  ٢.٩٩- ٢.٥درجة متوسطة،  ٣.٤٩-٣ 

- T-Test) :( استخدم هذا االختبار لمعرفة ما إذا آان هناك تشابه أو اختالف بين طبقات
تم استخدام هذا يراسة ومحاورها، ومجتمع الدراسة في آرائهم التي تتناول موضوع الد

ولغرض تحديد ). ذآور وإناث مثًال(االختبار عندما يراد المقارنة بين مجموعتين مستقلتين 
الفروقات في االتجاهات تم مقارنة قيمة الداللة اإلحصائية المحسوبة مع الداللة اإلحصائية 

ير إلى عدم وجود فروقات في ن ذلك يشإآبر من الثانية فأ، فإذا آانت األولى 0.05= ألفا 
  .االتجاهات بين الفئات نحو المتغير التابع قيد الدراسة والعكس صحيح

استخدم هذا االختبار لمعرفة الفروق بين متوسطات ): ANOVA(تحليل التباين األحادي  -
 ٣ويستخدم في حالة المقارنة بين . اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجاه متغيرات الدراسة

  ).المؤهل العلمي، أو األقدمية مثًال(مستقلة أو أآثر مجموعات 

للمقارنات البعدية بين المتوسطات )  LSD) :Least square differenceاختبار  -
في حالة وجود فروق  T-testأو اختبار  ANOVAالحسابية،  وهذا االختبار يتبع اختبار 

  . هذه الفروق ْنولصالح َم ذات داللة إحصائية، وذلك لمعرفة المجموعات التي بينها فروق
  

  )التحليل الوصفي لعينة الدراسة(وصف خصائص العينة 

  .توزيع العينة حسب الجنس: )٢.١(جدول 
  النسبة المئوية  التكرار  الجنـــس

  ٧٨.٧  ١٢٢  ذآر
  ٢١.٣  ٣٣  أنثى

  %١٠٠  ١٥٥  المجموع

م من  %) ٧٩(إلى أن الغالبية العظمى ) ٢.١(يشير الجدول  ذآور، وأن   من عينة البحث ه ال
كلت  اث ش بة اإلن ا  %)٢١.٣(نس ة العلي ع اإلداري ن المواق ى م بة العظم د أن النس ذا يؤآ ، وه

وظيفي في األراضي الفلسطينية            ع ال ذا يتفق مع الواق ذآور، وه والوسطى في الوزارة يشغلها ال
  .والذي يسيطر فيه الذآور على الوظيفة العامة
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  .توزيع العينة حسب العمر: )٣.١(جدول 
  النسبة التراآمية  النسبة المئوية  التكرار  العمر

  ٩.٧  ٩.٧  ١٥  ٣٠إلى اقل من  ٢٥من 
  ٣٦.٨  ٢٧.١  ٤٢  ٣٥إلى اقل من  ٣٠من 
  ٦٩.٧  ٣٢.٩  ٥١  ٤٠إلى اقل من  ٣٥من 
  ٨٤.٥  ١٤.٨  ٢٣  ٤٥إلى اقل من  ٤٠من 
  ٩٥.٥  ١١.٠  ١٧  ٥٠إلى اقل من  ٤٥من 
  ٤.٥  ٤.٥  ٧  سنة فأآثر ٥٠

  %١٠٠  %١٠٠  ١٥٥  المجموع

ل من    %) ٨٥(أن السواد األعظم من عينة البحث  ) ٣.١(يتبين من الجدول  م أق نة،   ٤٥ه س
في الوسط العامل     الفئة الشبابية األآثر اندماجًا وهذا يظهر أن غالبية العاملين في الوزارة هم من

  . من الطموح والتجدد عاٍل والمنتج، والذي يتمتع بقدٍر

  .ب المؤهل العلميتوزيع العينة حس: )٤.١(جدول 
  النسبة التراآمية  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي
  ١.٣  ١.٣  ٢  ثانوية عامة

  ١٠.٤  ٩.٠  ١٤  دبلوم
  ٧٨.٧  ٦٨.٤  ١٠٦  بكالوريوس
  ٩٨.١  ١٩.٤  ٣٠  ماجستير
  ١٠٠  ١.٩  ٣  دآتوراه
    %١٠٠  ١٥٥  المجموع

دول   ر الج ة األآ   ) ٤.١(يظه م الفئ الوريوس ه هادة البك ة ش ددها    أن حمل غ ع ي يبل ر والت ب
بتهم   )٦٨.٤(ونسبتها  ١٥٥من اصل )  ١٠٦( ا ونس وهي  ) ٢١.٣(، ثم يليها حملة الشهادات العلي

اءات     وزارة باستقطاب ذوي الكف نسبة ال بأس بها مقارنة مع الفئات األخرى، وهذا يؤآد اهتمام ال
  . العالية والمؤهالت العليا لشغل المواقع اإلدارية العليا 

  .توزيع العينة حسب المستوى اإلداري: )٥.١(جدول 
  النسبة المئوية  التكرار  اإلدارات
  ٨.٤  ١٣  إدارة عليا

  ٩١.٦  ١٤٢  إدارة وسطى
  %١٠٠  ١٥٥  المجموع
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ام          )٥.١(يظهر الجدول  دوائر ورؤساء األقس دراء ال ة م أن اإلدارة الوسطى والتي تضم فئ
ا تحمل    هي األآثر عددًا ونسبة، واإلدارة الوسطى تتوسط اإل وحي بأنه دارتين العليا والدنيا، مما ي

  . العبء األآبر على آاهلها وتتحمل الجزء األآبر من المسؤولية
  .توزيع العينة حسب سنوات الخبرة: )٦.١(جدول 

  النسب المئوية  التكرار  عدد سنوات الخبرة

  ١٢.٣  ١٩  سنوات أو اقل ٥
  ٧٢.٣  ١١٢  ١٠سنوات إلى  ٦من 
  ١٥.٥  ٢٤  سنة ١٥إلى  ١١من 

  %١٠٠  ١٥٥  المجموع

دول   ير الج ة ) ٦.١(يش ي      ) ١٠ -٦(أن الفئ ل ف ال العم ي مج ة ف ر أقدمي م األآث نوات ه س
بتها   ) ١٥-١١(يليها الفئة ) ٧٢.٣(الوزارة، حيث بلغت نسبتها  غ نس لموا   ) ١٥.٥(وتبل وهؤالء تس

طينية على أثر اتفاق مهام عملهم في الوقت الذي انتقلت فيه الصالحيات إلى السلطة الوطنية الفلس
، وقد واآب هؤالء فترة طويلة واآتسبوا خبرة في عمل السلطة    ١٩٩٣إعالن المبادىء في العام 

  .والمؤسسات وتقديم الخدمات
  .توزيع العينة حسب الدورات في مجال الجودة: )٧.١(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  الدورات التدريبية
  ٦٢.٦  ٩٧  لم احصل على أي دورة

  ١٨.٧  ٢٩  رة واحدةدو
  ٩.٠  ١٤  دورتين

  ١.٩  ٣  ثالث دورات
  ٧.٧  ١٢  أآثر من ذلك
  %١٠٠  ١٥٥  المجموع

من الموظفين لم يحصلوا على أي دورة تدريبية ذات ) %٦٣(أن نسبة  )٧.١(يشير الجدول 
وزارة    ام ال عالقة بإدارة الجودة الشاملة، وهذه نسبة مرتفعة جدًا، هذه المؤشرات تعكس عدم اهتم
ود          د يع ك ق املة، والسبب في ذل بتدريب العاملين وتطويرهم وتأهيلهم في مجال إدارة الجودة الش

عف   ى ض اتإل ات        اإلمكان ى مقترح ب تتلق ي الغال طينية ف لطة الفلس ة وأن وزارات الس المتاح
ارج    ن الخ دريب م ات ودول(الت االت     )مؤسس د مج ي تحدي ذآر ف وزارة دور ي ون لل ا يك ، وقلم

  .بية المالئمة لموظفيهاالدورات التدري
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  .توزيع العينة حسب موقع العمل: )٨.١( جدول
  النسبة المئوية  التكرار  المقر

  ٥٣.٥  ٨٣  المقر الرئيسي
  ٤٦.٥  ٧٢  المديريات في المحافظات

  %١٠٠  ١٥٥  المجموع

دول   ير الج بة  ) ٨.١(يش ى أن نس رئيس    %) ٥٣.٥(إل ز ال ي المرآ ون ف املين يعمل ن الع م
وزارة، وان ن بة لل ام  % ) ٤٧(س ى اهتم ير إل ذا يش ا، وه ة له ة التابع ي المكاتب الفرعي ون ف يعمل

ديم      تطيع تق ي تس راد آ ن األف افي م دد الك ات بالع ي المحافظ ة ف ب الفرعي د المكات وزارة بتجني ال
  .خدماتها إلى المستفيدين مباشرًة

  .توزيع العينة حسب المديرية التي يتبع لها الموظف: )٩.١( جدول
  المديرية

يل
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ال

حم  
ت ل
بي

  

س
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س  
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ط

  

حا
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ا

  

  ٤  ٥  ٢  ٦  ٩  ٥  ١١  ١٠  ٦  ٩  ١٤  التكرار
بة  النس
  المئوية

٢.٦  ٣.٢  ١.٣  ٣.٩  ٥.٨  ٣.٢  ٧.١  ٦.٥  ٣.٩  ٥.٨  ٩.٠  

أن النسبة األآبر من الموظفين المستجوبين في المكاتب الفرعية هم من   )٩.١(يبين الجدول 
ل  مك ة الخلي ب محافظ ل      %)٩(ت افظتي الخلي ب مح أن مكت ًا ب ابلس علم ة ن ب محافظ ه مكت ، يلي

ا        ر المساحة وعدد السكان، وأقله ونابلس يعتبران من المكاتب اإلقليمية الممثلة للوزارة نظرًا لكب
  .مكتب سلفيت، وسبب ذلك قلة عدد الموظفين في مكاتب المحافظات الصغرى

  .ة حسب اإلدارة العامة التي يتبع لها الموظفتوزيع العين: )١٠.١(جدول 
  النسبة المئوية  التكرار  اإلدارات

  ١٢.٩  ٢٠  اإلدارة العامة للدراسات والتحليل واإلحصاء
  ٣٢.٣  ٥٠  اإلدارة العامة للتجارة والصناعة وخدمات المستهلك

  ١١.٦  ١٨  اإلدارة العامة للشرآات
  ١٠.٣  ١٦  اإلدارة العامة للملكية الفكرية

  ٧.٧  ١٢  اإلدارة العامة للموارد البشرية والشؤون المالية
  ٧.١  ١١  اإلدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

  ١٢.٩  ٢٠  اإلدارة العامة للمكاتب والفروع
  ٥.٢  ٨  اإلدارة العامة للعالقات الدولية
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ة للتجارة والصناعة وخدمات المستهلك      ) ١٠.١(يبين الجدول  دد   أن اإلدارة العام تضم الع
غ   ة تضم       ) ٣٢.٣(األآبر من العاملين، حيث أن نسبتهم تبل ذه اإلدارة العام ك أن ه والسبب في ذل

ة الصناعية، وخدمات المستهلك     (ثالث دوائر فرعية هي   دوائر    ) التجارة، والتنمي ذه ال ر ه وتعتب
تيراد والتصدير، وال      ق باالس ديم خدمات تتعل راخيص  هي المحرك األساس للوزارة من خالل تق ت

  .الصناعية، وحماية السوق والسلع وغيرها
 

  تحليل البيانات ومناقشة النتائج

  )استبانة العاملين(التحليل الوصفي لمتغيرات البحث الرئيسة  :أوًال

  ما مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في وزارة االقتصاد الوطني؟: السؤال األول

ام ال  ابي الع ائج أن المتوسط الحس رت النت ق  أظه و تطبي وزارة نح ي ال املين ف تجابات الع س
ى وجود   )٣(إدارة الجودة الشاملة آكل هو  ق       ، مما يشير إل اتجاهات متوسطة الدرجة نحو تطبي

ديها         ا زال ل املين م ن الع رة م بة آبي اك نس ك، هن م ذل وزارة، ورغ ي ال املة ف ودة الش إدارة الج
ق إدارة الجودة      امل اتجاهات متدنية الدرجة نحو تطبي ام        ة،الش ى عدم االهتم ا يعزى إل ذا ربم وه

ي           املة من خالل الخدمات الت ق الجودة الش ة تطبي ى آيفي الكافي من الوزارة بتدريب العاملين عل
ا         س تطبيقه ا وأس ودة ومفهومه ة الج املين لطبيع م الع دم فه دمونها، أو ع ن   .يق رغم م ى ال وعل

طة   ات متوس ةاالتجاه و  الدرج ودةنح املة الج ي  الش وزارةف و   إن إال، ال املين نح ات الع توجه
  .ذلك تبينفي الجداول االتيه  المبينة الدرجة، والنتائجآانت متفاوتة  الشاملة للجودةالتسعة  األبعاد

  .)دعم اإلدارة العليا للجودة الشاملة(قياس استجابات العاملين نحو : )١.٢(جدول 
  المتوسط الحسابي  الفقرات  
ا في      يستحوذ مفهوم إدارة الجودة ال  .١ ر اإلدارة العلي ى تفكي املة عل ش

  الوزارة
٣.٤  

ق   آافة تدعم اإلدارة العليا في الوزارة الجهود   .٢ ى تحقي التي تؤدي إل
  الجودة الشاملة

٣.٣  

رات     .٣ ة التغيي ى مواآب وزارة عل ي ال ا ف ل اإلدارة العلي تعم
  والمستجدات في مجال إدارة الجودة

٢.٩  

وزا   .٤ ي ال ا ف وفر اإلدارة العلي ة ت تلزمات المادي ة رة المس ز آاف لتعزي
  الجودة في أنشطتها

٢.٥  

اءات     .٥ تقطاب أفضل الكف ى اس وزارة عل ي ال ا ف ل اإلدارة العلي تعم
  للعمل فيها

٢.٥  

  ٢.٨  تثمن اإلدارة العليا اإلنجازات المتميزة في الوزارة  .٦



 "......في  واقع إدارة الجودة الشاملة في وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية"ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ١١١٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )١.٢(تابع جدول رقم ... 
  المتوسط الحسابي  الفقرات  
  ٢.٧  ة العليا الخبرات المتميزة في الوزارةتثمن اإلدار  .٧
  ٣.١  يتوفر لدى اإلدارة العليا في الوزارة خطة استراتيجية متطورة  .٨
ودة          .٩ ق الج ي تحقي اهم ف د تس ات ق ة اقتراح ا أي ل اإلدارة العلي تتقب

  الشاملة
٢.٦  

ي الجودة      .١٠ يوجد لدى اإلدارة العليا في الوزارة أهداف واضحة لتبن
  افي أنشطته

٢.٧  

ق    .١١ افع تطبي تعمل اإلدارة العليا في الوزارة على توعية العاملين بمن
  إدارة الجودة

٢.٥  

ق إدارة الجودة        .١٢ املين بتعليمات تطبي د الع ا بتزوي تقوم اإلدارة العلي
  الشاملة

٢.٥  

ق      .١٣ رية لتحقي ة العص نظم اإلداري ي ال ى تبن ا عل ل اإلدارة العلي تعم
  الجودة الشاملة

٢.٩  

  ٢.٨  المتوسط الحسابي العام  

د األول  ) ١.٢(يشير الجدول  إلى أن اتجاهات العاملين في وزارة االقتصاد الوطني نحو البع
د، حيث    " دعم اإلدارة العليا" ام للبع تعد متدنية الدرجة، وهذا ما أآده مؤشر المتوسط الحسابي الع

ة    ، وعلى الرغم من ذلك فإن بعض أفراد العينة٢.٨بلغت قيمته  ى عالي لديهم اتجاهات متوسطة إل
املة يستحوذ     الدرجة نحو بعض مكونات هذا البعد، حيث أآد غالبيتهم أن مفهوم إدارة الجودة الش

وزارة   ؤدي        إو) ٣.٤(على تفكير اإلدارة العليا في ال د ت ي ق ود الت ة الجه دعم آاف ا ت ن اإلدارة العلي
وف  ) ٣.٣(إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة  ه يت ا       وأن وزارة خطة استراتيجية للنهوض به دى ال ر ل

وفير اإلدارة       )٣.١( ى عدم ت د عل لبية، فهي تؤآ ، إال أن معظم البنود األخرى هي على محور الس
العليا للمستلزمات المادية الالزمة لتطبيق الجودة الشاملة، وأيضا ال تعمل الوزارة على استقطاب  

ل اإلدارة      الكفاءات للعمل بها، وعدم تثمين الخبرات و وزارة، وعدم تقب زة في ال اإلنجازات المتمي
ق إدارة الجودة      افع تطبي املين بمن العليا أية اقتراحات قد تسهم في تحقيق الجودة، وعدم توعية الع
ة       نظم اإلداري ي ال ى تبن في األعمال والخدمات المقدمة، وأن اإلدارة العليا في الوزارة ال تعمل عل

املين عن         العصرية لتحقيق الجودة الش ل الع لبية من قب ورة اتجاهات س املة، آل ذلك ساهم في بل
املة   ا في       .  مدى دعم اإلدارة العليا في الوزارة للجودة الش ة، إن عدم دعم اإلدارة العلي في الحقيق

ا من      ذلك تخوف اإلدارة العلي الوزارة للجودة الشاملة قد يكون مرده ضعف اإلمكانات المتاحة وآ
وذهم،      أن تطبيق مبادىء إ وتهم ونف ل من ق بعض ويقل دارة الجودة الشاملة في الوزارة قد يهمش ال

ادىء        وزارة لمب ا في ال ناهيك عن أن هناك جهال وعدم وعي لدى العديد من أعضاء اإلدارة العلي
  . الجودة الشاملة وسبل تطبيقها
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .)الهيكل التنظيمي والعالقات التنظيمية(قياس استجابات العاملين نحو  :)٢.٢( جدول
  المتوسط الحسابي  الفقرات  
  ٣.٣  يمتاز الهيكل التنظيمي في الوزارة بالمرونة ١٤
  ٢.٧  تسند الوظائف في الوزارة بناًء على اعتبار متطلبات العمل ١٥
  ٢.٧  هناك تنسيق بين المستويات اإلدارية في الوزارة ١٦
  ٢.٨  يراعى التخصص عند تنظيم العمل وتقسيمه ١٧
  ٣.١  العالقات غير الرسمية ظاهرة موجودة بين العاملين في الوزارة ١٨
ين   ١٩ غالبًا ما يؤخذ بتوصيات اللجان التي تشكل لمعالجة موضوع مع

  في الوزارة
٢.٨  

  ٢.٥  هناك مساءلة للعاملين عن النتائج التي حققوها نتيجة أعمالهم ٢٠
  ٢.٧  هناك توازن بين السلطة الممنوحة للموظف ومسؤولياته ٢١
  ٣.٦  قوانين الوزارة وأنظمتها متاحة للجميع ويمكن اإلطالع عليها ٢٢
  ٣.٤  يلتزم العاملون في الوزارة باألنظمة والقوانين إلزاما تامًا ٢٣
  ٣.٣  وله المباشر فقطؤيتلقى الموظف األوامر والتعليمات من مس ٢٤
  ٣.٢  إن أساليب العمل وإجراءاته المتبعة في الوزارة تسهل القيام به ٢٥
ؤوليات  ٢٦ ات ومس دًا واضحًا لواجب وفر تحدي ي ي اك وصف وظيف هن

  آل وظيفة
٣.٨  

  ٣.٤  خطوط االتصال في الوزارة سلسة وتسهل إنجاز العمل ٢٧
وم المس ٢٨ تويات   ؤيق ى المس ن صالحياتهم إل زء م ويض ج ولون بتف

  ألدنىاإلدارية ا
٢.٦  

  ٣.١  المتوسط الحسابي العام  

دول  ير الج د    ) ٢.٢(يش و البع وطني نح اد ال ي وزارة االقتص املين ف ى أن تصورات الع إل
ة "الثاني  ده مؤشر المتوسط        " الهيكل التنظيمي والعالقات التنظيمي ا أآ ذا م متوسطة الدرجة، وه

ه    ذا التوجه مر   ٣.١الحسابي العام للبعد، حيث بلغت قيمت م ومن       ، وه رة ت رة األخي ه في الفت ده أن
ا وزارة          ة وزارات السلطة الفلسطينية ومنه ة عصرية لكاف اء هياآل تنظيمي خالل لجنة خبراء بن
دم   االقتصاد الوطني، آما تم تسكين الموظفين في هذه الهياآل آل حسب تخصصه وخبرته، آما ق

ات التنظ      ًاالعاملون مؤشر ى بعض أشكال العالق دوا      متوسط الدرجة عل د أآ وزارة، فق ة في ال يمي
وزارة          ر الرسمية ظاهره موجودة ومتطورة في ال ات غي ابع، في    )٣.١(على أن العالق ذا ن ، وه

ر      ات غي جع العالق ا ش م مم اح له راغ المت ت الف وظفين ووق ة للم ام الموآل ة المه ن قل ة، م الحقيق
ا و       وزارة وأنظمته وانين ال ى أن ق املون عل د الع ا واضحة ومتاحة    الرسمية بينهم، آما أآ تعليماته

ول يتلقى األوامر والتعليمات من مسؤ   للجميع، وأن هناك التزامًا تامًا من قبلهم بها، وأن الموظف
ين  املون مؤشرات متوسطة الدرجة عن أن خطوط االتصال والتواصل ب دم الع ط، وق واحد فق

وفر      ًا ي اك وصفًا وظيفي ات    العاملين في الوزارة سهلة وغير معقدة، وأن هن دًا واضحًا لواجب تحدي
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ة    ل وظيف ؤوليات آ ي        . ومس ل التنظيم و الهيك ول نح ه المقب ذا التوج م ه ال، ورغ ة ح ى أي عل
د      د، فق ذا البع ات ه والعالقات التنظيمية، إال أن العاملين أبدوا اتجاهات سلبية نحو العديد من مكون

ر موض           ارات غي ى اعتب اًء عل وزارة بن ند في ال ى أن الوظائف تس ات  أآدوا عل وعية، وأن التعيين
ة      ا بالمهني ة له ة ال عالق ارات شخصية وحزبي ية واعتب رارات رئاس تم بق ت ت ام آان ناد المه وإس

يقية     والتخصصية ات التنس ى أن العالق املون إل ، مما يؤثر على أداء هؤالء العاملين، آما أشار الع
ون ب    املين يعمل ؤثر     بين الوحدات اإلدارية في الوزارة غائبة مما يجعل الع ذا ي ة، وه اهج مختلف من

املون من خالل      . سلبًا على آفاءة العمل وفاعليته ا الع د عليه ومن األمور الملفتة لالنتباه والتي أآ
د      ذا يع النتائج الظاهرة في الجدول هو ضياع العالقة المتوازنة بين مبدئي السلطة والمسؤولية وه

وازن  " مبدأرية وهو انتهاآًا صارخًا لمبدأ رئيس من مبادىء العملية اإلدا ، "والمسؤولية  السلطة ت
مؤسسات السلطة الفلسطينية، حيث تجد أن بعض الموظفين يعطون   علىوهذا الشئ ليس بغريب 

اءة    ى إس ًا إل ؤدي قطع ا ي الهم مم ائج أعم ؤولية عن نت م المس ن حج ر م لطات أآث صالحيات وس
بلهم    و      -استخدام السلطة من ق ذلك أن بعض الموظفين يحّمل ر من     وتجد آ در أآب ن مسؤوليات بق

وهناك أيضًا غياب لمبدأ . الصالحيات الممنوحة إليهم مما ال يمكنهم من ممارسة مهامهم وإتمامها
د      هام جدًا من مبادىء العملية اإلدارية أال وهو تفويض الصالحيات، فأصول العمل اإلداري تؤآ

ام المس تويات اؤضرورة قي ى المس ن صالحياته إل ويض جزء م ون أن ول بتف ى آ ة األدن إلداري
ويض الصالحيات يساهم      آافة جوانبهول ال يستطيع وحده إنجاز العمل بؤالمس ، ناهيك عن أن تف

ليست  اتهذه الممارسمثل . في تطوير إمكانات وقدرات الموظفين في المستويات اإلدارية األدنى
ة  ىغريب اك بعض المس   عل طينية، فهن لطة الفلس ات الس ذين يعتؤمؤسس ويض  ولين ال رون التف ب

  .انتقاصًا من سلطاتهم ونفوذهم

  .)صنع القرارات(قياس استجابات العاملين نحو : )٣.٢(جدول 
المتوسط   الفقرات  

 الحسابي
  ٣.٦  لدي تفويض باتخاذ القرارات في نطاق عملي  ٢٩
  ٢.٦  تؤخذ القرارات في الوزارة بشكل جماعي  ٣٠
  ٢.٦  ة لنوعية المشكالت وطبيعتهاتؤخذ القرارات في الوزارة بعد دراسة تام  ٣١
د         ٣٢ ذ عن رارات تتخ ى أي ق راض عل يح للموظف االعت حة تت ة واض د آلي يوج

  شعوره بعدم معقوليتها
٢.٣  

  ٢.٥  القرارات الصادرة عن المسئولين في الوزارة منسجمة مع بعضها البعض  ٣٣
  ٢.٧  متخذو القرارات في الوزارة يمتازون بمهارات عالية في اتخاذها  ٣٤
  ٢.٨  غالبًا ما يكون المسئولون حازمين في قراراتهم  ٣٥
  ٣.١  إن القرارات التي تؤخذ من المسئولين تتالءم مع األهداف المرسومة للوزارة  ٣٦
وفر      ٣٧ يعتمد المسئولون في صنع قراراتهم على نظام المعلومات المحوسب المت

  لدى الوزارة
٣.٠  

  ٢.٨ المتوسط الحسابي العام  
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رارات  "إلى أن تصورات العاملين نحو البعد الثالث يشير  )٣.٢( الجدولف ة  " صنع الق متدني
مما يؤآد أن القرارات في الوزارة تؤخذ ) ٢.٨(الدرجة، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي العام 

رارات          ؤمن المس  ى، وان الق ة األدن املين في المستويات اإلداري ة من الع ولين دون مشارآة فّعال
ه     تؤخذ دون د ى شعور الموظف بأن ؤدي إل ٍق   راسة آافية لنوعية المشكالت وطبيعتها، وهذا ي متل

ط  ات فق ذهالللتعليم دم    ينف رًا لع رارات نظ ذه الق ذ ه ة تنفي ويه عملي ى تش ك إل ؤدي ذل الي ي ، وبالت
ازون           وزارة ال يمت رارات في ال ى أن متخذي الق د المستجوبون عل ا أآ المشارآة في صنعها، آم

اتج عن أسلوب        بمهارات عالية ديهم والن ارات ل ات والمه  في اتخاذها، وهذا مرده ضعف اإلمكان
املون أن المس   . التعيين المتبع في مؤسسات السلطة الفلسطينية    د الع ر حازمين في    ؤوأآ ولين غي

د دراسة           م تؤخذ بع ا ل د أنه ا يؤآ ًا مم ا الحق اتخاذ قراراتهم، فقد تتخذ القرارات ويتم التراجع عنه
ي         ال لى وع . وتمحص ويض جزئ وا بوجود تف املين اعترف لبية إال أن الع ذه االتجاهات الس رغم ه

ى حد    باتخاذ القرارات ولكن على نطاق عملهم، وان القرارات التي تؤخذ من المسئولين تنسجم إل
ى   ؤما مع األهداف العامة للوزارة، وأن المس راراتهم عل ولين يعتمدون بدرجة محدودة في صنع ق

دى       نظام معلومات  وفر ل ي، فنظام المعلومات المت ع العمل محوسب، وهذا برأينا يتناقض مع الواق
  .الوزارة ما زال في بداياته المتواضعة وبحاجة إلى تطوير

  .)فرق العمل والعمل الجماعي(قياس استجابات العاملين نحو : )٤.٢(جدول 
المتوسط   الفقرات  

 الحسابي
  ٣.٤  جماعي والعمل بروح الفريقيشجع المسئولون في الوزارة العمل ال  ٣٨
  ٢.٧  في الوزارة بروح الفريق الواحد) األقسام واإلدارات(تعمل الوحدات اإلدارية   ٣٩
  ٢.٥  يتحمل فريق العمل المسؤولية عن نتائج أعماله وليس عضوًا بحد ذاته  ٤٠
  ٢.٠  تتم مكافأة أعضاء فريق العمل آل حسب مساهمته في اإلنجاز  ٤١
  ٣.٢  العمل الجماعي إلى تحسين األداء في مهام وأنشطة الوزارةأدى أسلوب   ٤٢
ة           ٤٣ ايا ذات عالق ة قض مي لمناقش ر رس كل غي م بش ي القس املون ف ع الع يجتم

  بأعمالهم
٣.٢  

  ٤.١  تستدعي مهام وأنشطة الوزارة العمل بروح الفريق  ٤٤
  ٣.٧  أحبذ العمل ضمن فريق ولو آان ذلك خالفًا لمصالحي الشخصية  ٤٥
ل   ٤٦ اون والعم ى التع وزارة عل ي ال ائدة ف ة الس ات االجتماعي جعني العالق تش

  الجماعي
٣.٥  

ع أعضاء    ٤٧ ة االتصال والتواصل م ه يسهل عملي ق ألن ل ضمن فري ذ العم أحب
  الفريق

٤.١  

ل       ٤٨ ي العم ة ف اليب الحديث اط واألس ى األنم املين عل دريب الع وزارة بت وم ال تق
  الجماعي

٢.٣  

  ٣.٢  ي العامالمتوسط الحساب  
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دول  إن ع   يوضح  )٤.٢(الج د الراب و البع املين نح ات الع ل  " أن اتجاه ل والعم رق العم ف
ام   " الجماعي د   )٣.٢(متوسطة اإليجابية، وهذا ما يظهر من مؤشر المتوسط الحسابي الع د أآ ، فق

ق وأن ا  لمسئولين  أفراد العينة وبدرجة عالية أن مهام وأنشطة الوزارة تستدعي العمل بروح الفري
ة     هل عملي ه يس ق ألن اعي ضمن فري ل الجم ة تفضيلهم العم راد العين د أف ا أآ ك، آم جعون ذل يش
ين        ائدة ب مية الس ر الرس ة غي ات االجتماعي ًا، وأن العالق هم بعض ع بعض ال والتواصل م االتص

ائج  . العاملين تحفزهم على العمل بروح الفريق ة ومن النت املين بد    الالفت راف الع اه اعت رجة  لالنتب
ك لمناقشة            دوام الرسمي وذل ر رسمية خارج إطار ال د اجتماعات غي متوسطة بأنهم يقومون بعق
ودة           ات الج ًا بحلق ل جزئي د العم ة تؤآ ذه النتيج الهم، وه ة بأعم اآل ذات عالق ايا ومش قض

)QUALITY CIRCLES (    والتي تعد من أهم مالمح ممارسة الجودة في العمل المؤسساتي .
لبية نحو        وعلى الرغم من هذه  دوا اتجاهات س املين أب التوجهات االيجابية في بعضها، إال أن الع

ة في               ين الوحدات اإلداري اك ضعفا في التنسيق ب املون أن هن د الع د أآ د، فق ذا البع بعض بنود ه
وزارة ال   الوزارة مما يؤثر على مستوى المشارآة والعمل الجماعي، آما أشار العاملون إلى أن ال

ود آاف وم بجه اعي، وأن  تق ل الجم ي العم ة ف اليب الحديث اط واألس ى األنم املين عل دريب الع ة لت ي
الوزارة ال تقوم بمكافأة أعضاء الفريق آل حسب مساهمته في اإلنجاز مما يشير إلى وجود أسس  

  . غير موضوعية في الثواب والعقاب

  .)المشارآة والدافعية(قياس استجابات العاملين نحو   :)٥.٢(جدول 
المتوسط   اتالفقر  

 الحسابي
  ٢.٧  يشارك العاملون بوضع األهداف الخاصة بأعمالهم  ٤٩
  ٢.٩  يشارك العاملون بوضع السياسات والخطط الخاصة بأعمالهم  ٥٠
تعالج المشكالت التي تحصل في مستوى إداري معين في المستوى نفسه دون    ٥١

  إحالتها إلى المستوى األعلى
٢.٨  

  ٣.٠  اتخاذ القرارات يعتمد على مستوى النضوج لديهم إن مشارآة العاملين في  ٥٢
كالت    ٥٣ ل المش رارات وح اذ الق ي اتخ املين ف ارآة الع ئولون مش ر المس يعتب

  تطويرًا المكانات العاملين
٣.٠  

  ٣.٩  إن طبيعة المهام واألنشطة في الوزارة تستدعي المشارآة اإلدارية  ٥٤
  ٣.٥  العاملين وتقديرهميحرص المسئولون في الوزارة على احترام   ٥٥
  ١.٨  هناك عدالة ومساواة بين العاملين في الوزارة  ٥٦
  ٣.١  اعتبر العمل الذي أقوم به نزهه أتمنى استمراريتها  ٥٧
  ٣.٦  أتمتع بدرجة معقولة من االستقاللية في عملي  ٥٨
  ٣.٠  العمل الذي أقوم به يوفر لي درجة عالية من اإلبداع واالبتكار  ٥٩
  ٣.١  لمسئولون المحافظة على روح معنوية عالية للعاملينيحرص ا  ٦٠
  ٣.٩  أشعر بالفخر واالعتزاز النتمائي إلى وزارة االقتصاد الوطني  ٦١
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 )٥.٢(تابع جدول رقم ... 
المتوسط   الفقرات  

 الحسابي
  ٢.٥  مقاييس األداء واضحة لجميع العاملين في الوزارة  ٦٢
  ٢.٣  عايير منطقية وعلميةيجري تقييم أداء العاملين وفق م  ٦٣

  ٣.٠٠  المتوسط الحسابي العام  

دول   و ي الج ائج ف ر النت ارآة      ) ٥.٢(تظه ن المش ة م ط الدرج توى متوس ود مس اله وج أع
م           ) ٣.٠٠(والدافعية لدى العاملين في الوزارة  ي ت ا مع النتيجة الت ى حد م ـذه النتيجة تتفق إل وهـ

د يعزز   ).  لعمل والعمل الجماعيفرق ا(الوصول إليها بخصوص البعد الرابع  فالعمل الجماعي ق
ل   ر للعم ة أآث ديهم دافعي ق ل املين ويخل دى الع ة ل ارآة اإلداري ة  . المش املون وبدرج د الع د أآ وق

ذا          ديهم، وه ى مستوى النضوج ل د عل وزارة تعتم املين في ال ة للع متوسطة أن المشارآة اإلداري
د ضرورة      Herzey & Blanchardيتطابق مع نظرية هيرسي وبالنشارد   الشهيرة والتي تؤآ

ديهم    إشراك العاملين في اتخاذ القرارات ورسم ا  . السياسات آلما ارتفعت مستويات النضوج ل آم
وزارة       ي ال ئولين ف ل المس ن قب ديرا م ا وتق اك احترام ى أن هن دول إل ي الج ائج ف ير النت تش

ات عا    ى معنوي ة عل بلهم للمحافظ ن ق ا م اك حرص يهم، وان هن املينلمرؤوس ة للع دى . لي ا أب آم
ى      ا عل ر إيجاب ا أث العاملون افتخارهم واعتزازهم آونهم موظفين لدى وزارة االقتصاد الوطني مم

تهم للعمل   املين          . مستوى دافعي ة في بعضها، إال أن الع ذه التوجهات االيجابي رغم من ه ى ال وعل
املون د الع د أآ د، فق ذا البع ات ه لبية نحو بعض مكون دوا اتجاهات س ي  أب ى وجود ضعف ف عل

ي    مشارآة العاملين في وضع األهداف والخطط والسياسات الخاصة بأعمالهم، وأن المشكالت الت
تويات     ى المس ا إل تم إحالته ل ي ه ب توى نفس ي المس الج ف ين ال تع توى إداري مع ى مس تحصل عل

تثناء      دأ اإلدارة باالس ل بمب دم العم د ع ا يؤآ ى مم ة األعل  management by)(اإلداري
exception       ة ايا الجوهري اآل والقض ة المش ئولين بإحال ام المس رورة قي ى ض نص عل ذي ي وال
ط ة فق ي المستوى والهام الج القضايا األخرى ف ا، وأن تع ة العلي تويات اإلداري ى المس اإلداري  إل

ه ات           . نفس الل الترقي ن خ ر م ذا يظه نهم، وه اواة بي ة ومس ود عدال دم وج املون ع ر الع وأظه
  .ر المبنية على أسس علمية وموضوعية وغياب األسس السليمة لتقييم األداءالعشوائية وغي

  .)التدريب والتطوير(قياس استجابات العاملين نحو  :)٦.٢(جدول 
المتوسط   الفقرات  

  الحسابي
  ٣.٨  أدرك أن لدي التأهيل الكافي للقيام بمهام وظيفتي  ٦٤
  ٢.٨  ر آفايات العاملين فيهاأنا على علم بوجود سياسة للوزارة تهدف إلى تطوي  ٦٥
دورات      ٦٦ ذ ال ل تنفي املين قب ة للع ات التدريبي د االحتياج وزارة بتحدي وم ال تق

  التدريبية المختلفة
٢.٦  

  ٣.٢  لقد استفدت آثيرًا من الدورات التدريبية التي تزودت بها في الوزارة  ٦٧
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 )٦.٢(تابع جدول رقم ... 
المتوسط   الفقرات  

 الحسابي
  ٣.٩  الذي أقوم به يستدعي درجة عالية من المهارة والتدريبالعمل   ٦٨
  ٣.١  لقد منحت الفرصة الستغالل معرفتي ومهارتي في مجال عملي  ٦٩
  ٣.٠  يعتبر المسئولون في الوزارة التدريب استثمارًا سيؤتي أآله في المستقبل  ٧٠
  ٢.٣  عملية التدريب مبرمجة وتخضع للتقييم المستمر  ٧١
  ٢.٧  ارة بتدريب العاملين على أحدث النظم اإلدارية في العملتحرص الوز  ٧٢
اء            ٧٣ ل وبن ى التأهي ادرون عل اء ق دربون متخصصون وأآف وزارة م يتوفر في ال

  القدرات
٢.٣  

  ٢.٣  تطال برامج التدريب والتطوير آافة المستويات اإلدارية في الوزارة  ٧٤
  ٢.٩  المتوسط الحسابي العام  

دول ف ا يري )٦.٢(الج ا     ن ذا م لبية وه وير س دريب والتط د الت و ُبع املين نح ات الع أن اتجاه
اتفق أفراد العينة على أن هناك شحًا في الفرص   إذ، )٢.٩(أظهره مؤشر المتوسط الحسابي العام 

دريب            رامج الت املين لب ة الع ي تزآي وعية ف ر موض ايير غي اك مع املين، وان هن ة للع التدريبي
وزارة ال  وير، وأن ال اك    والتط ث أن هن املين، حي ة للع ة الفعلي ات التدريبي د االحتياج وم بتحدي تق

ى أن    املون عل غيابا لسياسة تدريبية واضحة المعالم تحدد البرامج التدريبية المالئمة ، آما أآد الع
ة     ة  برامج التدريب والتطوير ال تطال اإلدارات والمستويات اإلداري ة     آاف رة معين ، حيث تجد دائ

ة         حصل العاملون ف ى دورة تدريبي رة أخرى عل م تحصل دائ ا ل يها على دورات تدريبية عدة بينم
دة ة     اف  .واح اب سياس ات، وغي ى ضعف اإلمكان ود إل ويرهم يع املين وتط دريب الع ي ت لعجز ف

دد      ا يح ًا م ة غالب رامج التدريبي ى أن الب افة إل ة، باإلض الم ومواآب وير واضحة المع دريب وتط ت
ة لصالح الشعب        مضمونها ومحتواها من قبل ا ى شكل مساعدات فني دم عل لدول المانحة والتي تق

  )Technical Assistance(الفلسطيني 

  .)التحسين الشامل والمستمر(قياس استجابات العاملين نحو  :)٧.٢(جدول 
المتوسط   الفقرات  

 الحسابي
  ٣.٢  تعمل الوزارة على مواآبة ما هو حديث في مجال أعمالها  ٧٥
وزارة  ٧٦ ل ال ى ضرورات    تعم رف عل دف التع ًا به ائف دوري ل الوظ ى تحلي عل

  التحسين والتطور الالزم
٢.٤  

ا ينسجم مع           ٧٧ ديها بم ايير التوظيف ل ى تحديث مع تعمل الوزارة وباستمرار عل
  متطلبات أعمالها

٢.٣  

  ٢.٧  تعمل الوزارة على توثيق إجراءات التحسين المعتمدة لديها  ٧٨
  ٢.٧  حث وتطوير فعاليتوفر لدى الوزارة قسم ب  ٧٩
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 )٧.٢(تابع جدول رقم ... 
المتوسط   الفقرات  

 الحسابي
  ٢.٩  تشجع الوزارة العاملين ضرورة إدخال تحسينات مستمرة على أدائهم  ٨٠
  ٣.٩  تشجع الوزارة استخدام وسائل العمل االلكتروني لتحسين األداء في العمل  ٨١
  ٣.٢  ين المستمرتتيح قوانين الوزارة وأنظمتها فرص التحس  ٨٢
  ٢.٦  تقوم الوزارة بمراجعة إجراءات العمل بشكل مستمر بهدف تحسينها  ٨٣
د            ٨٤ اء بع حيح األخط ن تص دًال م اء ب ن األخط ة م نهج الوقاي وزارة م د ال تعتم

  وقوعها
٢.٥  

  ٢.٨ المتوسط الحسابي العام    

د     )٧.٢(أظهرت النتائج في الجدول  لبية نحو بع " امل والمستمر التحسين الش  "تصورات س
الم،            ) ٢.٨( دريب وتطوير واضحة المع ديها سياسة ت وافر ل ى مؤسسة ال يت ا عل يس غريب وهذا ل

ود   فالوزارة ومن خالل النتائج أعاله ال تقوم بجهود ذات قيمة لتحسين أعمالها وخدماتها، وأن جه
ى مستوى جودة أعماله        ر عل ا أث املة مم ك   . االتحسين التي تقوم بها هي موضعية وليس ش آل ذل

مرده ضعف اإلمكانات المادية والبشرية والفنية وأن فرص التحسين والتطوير مربوطة بما تقدمه 
  .الدول المانحة من مساعدات مالية وفنية

  .)أهداف الوزارة والعاملين(قياس استجابات العاملين نحو : )٨.٢(جدول 
المتوسط   الفقرات  

 الحسابي
  ٣.٥  ة بالنسبة لياألهداف العامة للوزارة واضح  ٨٥
  ٤.١  األهداف الخاصة بدائرتي أو قسمي واضحة بالنسبة لي  ٨٦
  ٣.٥  تضع الوزارة أهدافا ممكنة التنفيذ  ٨٧
  ٣.٦  تعكس األهداف الخاصة بالدوائر واألقسام األهداف العامة للوزارة  ٨٨
  ٣.٦  تعكس األهداف العامة للوزارة احتياجات جمهور المستفيدين  ٨٩
  ٣.٠  لوزارة على بناء سياسات عملية وواقعية لتحقيق األهداف المرسومةتعمل ا  ٩٠
  ٣.٠  تنسجم األهداف الخاصة للعاملين مع األهداف العامة للوزارة  ٩١
وزارة    ٩٢ ة لل داف العام ع األه املين م داف الشخصية للع ارض األه دما تتع عن

  تخضع األولى لصال الثانية
٣.٠  

وزارة      ٩٣ ين الحين واآلخر بهدف       يقوم المسئولون في ال املين ب يم أداء الع بتقي
  معرفة مدى قربهم أو بعدهم من تحقيق األهداف المنشودة

٢.٤  

  ٣.١  األهداف المرسومة هي المرشد العام للعاملين في الوزارة  ٩٤
  ٣.٣   المتوسط الحسابي العام  
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ا  دول هن د ) ٨.٢(يعكس الج املين نحو بع ة للع ات متوسطة الدرج د"اتجاه وزارة أه اف ال
وزارة         )٣.٣" (والعاملين ة لل ى وضوح األهداف العام املون وبدرجة متوسطة عل ، حيث أآد الع

ة     وآذلك تلك الخاصة بأقسامهم ودوائرهم، وأن األهداف العامة للوزارة تعكس االحتياجات الفعلي
رئيس          . لجمهور المستفيدين د المرشد ال ة والخاصة تع ى أن األهداف العام دوا عل ا أآ م في   آم له

ة   أآدوعلى الرغم من ذلك، فقد . أعمالهم العاملون أن الوزارة ال تقوم ببناء سياسات عملية وواقعي
وزارة،     ة في ال لتحقيق األهداف المرسومة وهذا، بال شك، يعود إلى التشوهات اإلدارية والتنظيمي

املون عدم وج         ا أظهر الع ة، آم ة والبشرية والفني ين   وآذلك ضعف اإلمكانات المادي ود انسجام ب
املين أن   ع الع ابالت م ائج المق د أظهرت نت م، فق داف الخاصة به وزارة واأله ة لل داف العام األه
األهداف الخاصة بهم تتمحور حول الحصول على ترقيات وآذلك صالحيات ونفوذ أآبر بصرف 

ا    وزارة وتطلعاته داف ال ع أه ك م الؤم ذل دى ت ن م ر ع ا  . النظ دم قي ى ع املون عل د الع ا أآ م آم
دهم من         ؤالمس ربهم أو بع ة مدى ق ين الحين واألخر لمعرف ولين في الوزارة بتقييم أداء العاملين ب

داف  و اإلدارة باأله دأ اإلداري المعروف وه ع المب اقض م ذا يتن داف المرسومة، وه ق األه تحقي
)MBO (Management By Objective.  

  .)المستفيدينالترآيز على (قياس استجابات العاملين نحو : )٩.٢(جدول 
المتوسط   الفقرات  

 الحسابي
  ٤.١  تحرص الوزارة على تقديم خدمات مالئمة للجمهور المستفيد  ٩٥
تفيد بأقصى سرعة            ٩٦ ى الجمهور المس ديم خدماتها إل ى تق وزارة عل تحرص ال

  ممكنة
٤.٠  

  ٣.٠  تقوم الوزارة بين الحين واآلخر بقياس مستوى رضا الجمهور عن خدماتها  ٩٧
  ٣.٠  د لدى الوزارة نظام متكامل لكيفية تقديم الخدمة للجمهور المستفيديوج  ٩٨
ور      ٩٩ ع الجمه ل م اليب التعام اط وأس ى أنم املين عل دريب الع وزارة بت وم ال تق

 المستفيد
٢.٤  

  ٣.٢ تتقبل الوزارة اقتراحات الجمهور لتحسين نوعية الخدمة المقدمة له ١٠٠
  ٤.٠  ا إلى الجمهور المستفيد الكترونيًاتحرص الوزارة على تقديم خدماته ١٠١
ة     ١٠٢ ديم آاف ات لتق ي المحافظ ديريات ف عة للم الحيات واس وزارة ص دم ال تق

 الخدمات إلى الجمهور بهدف توفير الوقت والجهد على المراجعين
٣.٢  

  ٣.١  تحرص الوزارة على وضع معايير محددة لكل خدمة تقدمها للجمهور ١٠٣
ى  ١٠٤ وزارة عل رص ال ات   تح ى الجه وفرة إل ات المت ات والبيان ديم المعلوم تق

 المستفيدة بالوقت المالئم
٣.٤  

تفيدة       ١٠٥ ى الجهات المس ديها إل وفرة ل تحرص الوزارة على تقديم المعلومات المت
 بالنوعية المالئمة

٣.٢  

تفادة من      ١٠٦ ة االس تقوم الوزارة بحمالت توعية إلى الجهات المستفيدة حول آيفي
 خدماتها

٢.٩  
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 )٩.٢(تابع جدول رقم ... 
المتوسط   الفقرات  

  الحسابي
تحرص الوزارة على بناء عالقات ايجابية مع مؤسسات القطاع الخاص من   ١٠٧

، خالل رعاية الفعاليات االقتصادية، الزيارات الميدانية، المعارض التجارية
 .الخ...العملوورش

٤.٠  

اع      ١٠٨ ات القط ط مؤسس ى رب وزارة عل ل ال ارجي   تعم الم الخ ع الع اص م الخ
ة  ( ات دولي بيهه، منظم ات ش اداتمؤسس ناعية ، اتح اتص  ، جمعي

 .الخ...مستثمرين

٣.٦  

  ٣.٦  الرسوم التي تتقاضاها الوزارة لقاء خدماتها معقولة  ١٠٩
  ٢.٩  تتم المتابعة القانونية ألولئك الذين يخالفون تعليمات الوزارة وأنظمتها  ١١٠
وزارة القط   ١١١ رك ال ع    تش ادية م ات االقتص ير لالتفاقي ي التحض اص ف اع الخ

 الدول والمنظمات
٣.٢  

  ٣.٢  تشرك الوزارة القطاع الخاص في وضع القوانين والتشريعات ذات العالقة  ١١٢
  ٣.٣  تقوم الوزارة بحماية الوآاالت التجارية المسجلة لديها  ١١٣
  ٣.٧  لقطاع الخاصتقوم الوزارة بتقديم االستشارات الممكنة إلى مؤسسات ا  ١١٤

  ٣.٣   المتوسط الحسابي العام  

ا ير  وهن دول يش ع      ) ٩.٢(الج د التاس و البع املين نح ات الع ى أن اتجاه ى  "إل ز عل الترآي
د بلغت         " الجمهور ذا البع ة المتوسط الحسابي له د   ) ٣.٣(بدرجة متوسطة، حيث أن قيم ا يؤآ مم

ى الجمهور وأن     ز عل ى       قيام الوزارة بتطبيق مبدأ الترآي ديم الخدمات إل ى تق وزارة تحرص عل ال
ى  و. الجمهور المستفيد بكفاءة وفاعلية، وهذا واضح من خالل غالبية الفقرات الواردة في البعد عل

وم            وزارة ال تق ى أن ال املون عل د الع د أآ رات، فق الرغم من ذلك يوجد عدم رضا عن بعض الفق
ور المستفيد، وال تقوم بحمالت توعية إلى بتدريب العاملين على أنماط وأساليب التعامل مع الجمه

ة     وم بالمتابع وزارة ال تق الجهات المستفيدة حول آيفية االستفادة من خدماتها، آما أآدوا على أن ال
ة     ق ومتابع القانونية ألولئك الذين يخالفون تعليمات الوزارة وأنظمتها، وهذا ناتج عن ضعف تطبي

ا ف   ول به وانين المعم ة والق ذ األنظم ذي  تنفي تثنائي ال ي األراضي الفلسطينية، نتيجة الوضع االس
  .يعيشه الشعب الفلسطيني
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  ن الخدمات التي تقدمها الوزارةمما مدى رضا الجمهور المستفيد : السؤال الثاني

  .قياس اتجاهات المستفيدين نحو الخدمات التي تقدمها الوزارة: )١.٣(جدول 
المتوسط   الفقرات  

 الحسابي
  ٣.٤  تستغرقه الوزارة إلنجاز المعاملةالوقت الذي   ١
تسجيل شرآات، تراخيص ( اإلجراءات التي تقوم بها الوزارة إلنجاز المعاملة  ٢

ناعية  نحص ة  ، م االت تجاري نحوآ دير  ، م تيراد وتص ص اس ديقرخ  ، تص
  شهادات منشأ وغيرها

٣.٧  

  ٤.٥  أسلوب تعامل الموظفين في الوزارة معك عند المراجعة  ٣
  ٣.٨  علومات والبيانات التي تقدمها لك الوزارةنوعية الم  ٤
  ٣.٧  الرسوم التي تتقاضاها الوزارة لقاء خدماتها  ٥
  ٣.٧  نوعية الخدمات التي تقدمها لك الوزارة  ٦
  ٣.٣  متابعة الوزارة لالقتراحات والشكاوى المقدمة لها  ٧
  ٣.٣  جهود التوعية التي تقوم بها الوزارة للجمهور المستفيد  ٨
، ، الصناعة ور الوزارة في تحديث القوانين واألنظمة ذات العالقة بالشرآاتد  ٩

والمقاييس، تشجيع  ، المنافسة، المواصفاتالتجارة، المدن والمناطق الصناعية
  التجارية وغيرها ، والوآاالتالفكرية ، الملكيةاالستثمار

٣.٢  

ادية        ١٠ ات االقتص ير لالتفاقي اص بالتحض اع الخ راك القط دى إش دول  م ع ال م
  والمنظمات

٢.٩  

  ٢.٨  مدى إشراك القطاع الخاص في وضع القوانين والتشريعات ذات العالقة  ١١
ادات          ١٢ الل االتح ن خ اص م اع الخ ع القط ة م د العالق ي توطي وزارة ف دور ال

  الصناعية واالتحاد العام للصناعات والغرف التجارية
٣.٨  

ى  ١٣ ة عل ون مبني ل تك ات عم ع القطاع  تطوير سياسات وآلي اور م ائق بالتش حق
  الخاص فيما يتعلق بالتجارة والصناعة والتموين واالقتصاد الوطني

٣.٢  

اون مع مراآز       ١٤ متابعة المؤشرات االقتصادية لقياس أداء القطاع الخاص بالتع
  اإلحصاء واألبحاث

٣.٢  

  ٣.٤  دور الوزارة في حماية الوآاالت التجارية المسجلة لديها  ١٥
ي  ١٦ ة        التنس ات التجاري ا يخص العملي رائيلي فيم ب اإلس وزارة والجان ين ال ق ب

  والمعابر
٢.٦  

  ٢.٥  المتابعة القانونية من الوزارة ألولئك الذين يخالفون التعليمات والقوانين  ١٧
اء   (دور الوزارة في تنمية العالقات االقتصادية مع العالم الخارجي   ١٨ دريب وبن ت

درات ؤتمراتق ل ، م ول، الحوورش عم از   ص وق وامتي ى حق اتعل  ، اتفاقي
  تجارية واقتصادية وغيرها

٢.٩  
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 )١.٣(تابع جدول رقم ... 
المتوسط   الفقرات  

 الحسابي
  ٣.١  مدى اهتمام الوزارة بقياس رضا الجمهور المستفيد  ١٩
  ٣.١  الخدمات االلكترونية التي تقدمها لك الوزارة  ٢٠
ة االق(دور الوزارة في تقديم االستشارات   ٢١ لمؤسسات  ) تصادية واإلدارية والفني

  القطاع الخاص
٢.٩  

  ٢.٩  دور الوزارة في الرقابة والتفتيش داخل السوق  ٢٢
ة    ٢٣ ي المكاتب الفرعي راجعين ف امالت الم اء مع ى إنه وزارة عل دى حرص ال م

  دون الحاجة للمتابعة مع المرآز الرئيس للوزارة
٣.٤  

  ٣.٢  قضية معينة الوقت الذي تستغرقه الوزارة للبت في  ٢٤
  ٢.٩  تمثيل الوزارة للقطاع الخاص في المحافل الدولية  ٢٥
  ٢.٩  االتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع الخارج  ٢٦
  ٣.٤  دور الوزارة في اإلشراف على تطبيق المواصفات والمقاييس  ٢٧
  ٣.٢  رعاية الوزارة للفعاليات االقتصادية  ٢٨

  ٣.٢   المتوسط الحسابي العام  

ة من  ن الخدمات  م إلى أن درجة رضا المستفيدين ) ١.٣( رقم يشير الجدول وزارة   المقدم ال
ام     ابي الع ر المتوسط الحس ره مؤش ا أظه ذا م ام، وه ه ع طة بوج د متوس ر ) ٣.٢(تع د أظه ، وق

امالت تسجيل              وزارة إلنجاز مع ا ال وم به ي تق ا عن اإلجراءات الت تفيد رضا عالي الجمهور المس
وزارة     ىيص الصناعية وغيرها، وأبدوا رضالشرآات والتراخ تاما عن أسلوب تعامل موظفي ال

ر              ا اعتب وع، آم م والن ة من حيث الك وزارة متكامل م ال دمها له ي تق معهم واعتبروا المعلومات الت
ي    الجمهور المستفيد الرسوم التي تتقاضاها الوزارة لقاء خدماتها معقولة، وأن نوعية الخدمات الت

وزارة  دمها ال تفيد رض  تق ور المس دى الجمه ك أب م ذل ام، ورغ ه ع دة بوج دى  ىجي ن م دنيا ع مت
ذلك إشراآهم في وضع        ات االقتصادية، وآ إشراك الوزارة القطاع الخاص في التحضير لالتفاقي

وأآد الجمهور أن هناك قصورًا من جانب الوزارة في المتابعة . القوانين والتشريعات ذات العالقة
يش داخل       القانونية ألولئك الذي ة والتفت وزارة في الرقاب وانين، وأن دور ال ن يخالفون األنظمة والق
ديم االستشارات           .  السوق ليس آما يجب وزارة في تق دى الجمهور عدم رضا عن دور ال ا أب آم

ات االقتصادية مع     لمؤسسات القطاع الخاص، وان الوزارة ال تقوم بالدور المطلوب لتنمية العالق
ارجي الم الخ ي  وأظ. الع ل القطاع الخاص ف ي تمثي وزارة ف دم رضا عن دور ال ور ع ر الجمه ه

  .المحافل الدولية، وآذلك االتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع العالم الخارجي
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  اختبار الفرضيات: ثانيًا

  األولى الرئيسة الفرضية

ادىء إدارة   الجودة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات العاملين نحو تطبيق مب
ر      وزارة تعزى لمتغي املة في ال ر،  والجنس،  : اتالش المستوى اإلداري، والمؤهل العلمي،   والعم

وزارة، و ي ال ل ف نوات العم دورات وس ةال ودة،  التدريبي ال إدارة الج ي مج ل، وف ع العم موق
  .المديرية، واإلدارة العامة التي يتبع لها الموظفو

  الفرضية الفرعية األولى

روق ذ " د ف ادىء إدارة      ال توج ق مب و تطبي املين نح تجابات الع ي اس ائية ف ة إحص ات دالل
  ."الجودة الشاملة في الوزارة تعزى لمتغير الجنس

ار  ن خالل اختب ة  tإتضح م ة الدالل وبة  اإلحصائيةأن قيم ن )٠.٩٣٥(المحس ر م ي أآب  ه
ة  ة إحصائية في     )٠.٠٥=  α(اإلحصائية   الدال روق ذات دالل دم وجود ف د ع ا يؤآ اتجاهات ، مم

نس، أي أن            ر الج ًا لمتغي وزارة تبع ي ال املة ف ودة الش ادىء إدارة الج ق مب و تطبي املين نح الع
ة،        ابهة أو متقارب ا التسعة متش املة بأبعاده اتجاهات الذآور واإلناث نحو تطبيق إدارة الجودة الش

  .لذا نقبل الفرضية الصفرية

  الثانيةالفرعية الفرضية 

ات ذات دالل" د فروق ادىء إدارة  ال توج ق مب و تطبي املين نح تجابات الع ي اس ة إحصائية ف
  "الجودة الشاملة في وزارة االقتصاد الوطني تعزى لمتغير العمر

ر   )٠.٥٠٦(أن الداللة اإلحصائية المحسوبة   Anovaتشير نتائج تحليل التباين األحادي  أآب
ات    )٠.٠٥=  α(اإلحصائية  الدالةمن قيمة  د عدم وجود فروق ة إحصائية في     ، مما يؤآ ذات دالل

املين             ي أن الع ذا يعن ر، وه ر العم ًا لمتغي املة تبع ق إدارة الجودة الش املين نحو تطبي اتجاهات الع
ة   ة  باختالف فئاتهم العمري وزارة،         آاف املة في ال ـابهة نحو إدارة الجودة الش ديهم اتجاهات متشـ ل

ات       و. وهذه النتيجة تقودنا إلى قبول الفرضية الصفرية المعطاة  رغم من عدم وجود فروق ى ال عل
ى وجود         ائج تشير إل ام، إال أن النت املة بوجه ع تعزى لمتغير العمر نحو تطبيق إدارة الجودة الش

ًا     ر العمر  اختالف في التصورات تبع د    لمتغي املين   (نحو بع وزارة والع حيث ظهرت   ) أهداف ال
ة  ن  ) ٠.٠٣( sigقيم ل م اس   . )٠.٠٥=  α(اق تخدام مقي م اس ن   ل LSDوت الح م ة لص معرف

ة      ات العمري ات لصالح الفئ : الفروقات في االتجاهات نحو هذا البعد، فالنتائج أظهرت وجود فروق
ار وجود    )٣٠-٢٥(مقابل الفئة العمرية ) سنة فأآثر ٥٠(، )٤٠-٣٥(، )٣٥-٣٠( ، وأظهر االختب

ة    ة العمري ة    ) ٣٥-٣٠(فروقات لصالح الفئ ة العمري ل الفئ ة  ولصالح الف ) ٤٥-٤٠(مقاب سنة   ٥٠ئ
ل  أآثر مقاب ة ف ة العمري ديها   ). ٤٥-٤٠(الفئ ا ل د م ى ح نًا إل ر س ة األآب د أن الفئ ة تؤآ ذه النتيج ه

ومبرر ذلك أن هؤالء أآثر نضجًا من " أهداف الوزارة والعاملين"توجهات أآثر ايجابية نحو بعد 
ة      ع إداري ؤون مواق ذين يتب د    غيرهم ولديهم خبرة متراآمة وعلى األغلب هم من ال الي ق ا وبالت علي
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م     وزارة وأهداف إدارته دافهم          تكون أهداف ال ر انسجامًا مع أه يهم وأآث ر وضوحًا بالنسبة إل أآث
  .الخاصة

  الثالثة الفرعية الفرضية

ادىء إدارة   " ق مب و تطبي املين نح تجابات الع ي اس ة إحصائية ف ات ذات دالل د فروق ال توج
  ".الجودة الشاملة تعزى لمتغير المؤهل العلمي

ة إحصائية في اتجاهات       ات ذات دالل أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي عدم وجود فروق
ة       ة الدالل العاملين نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي، حيث ظهرت قيم

ائية ة ) ٠.٩٨٠( اإلحص ن قيم ر م ةأآب ائية  الدال ات  )٠.٠٥=  α(اإلحص د أن اتجاه ا يؤآ مم
نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة متقاربة بصرف النظر عن المؤهل العلمي، وهذا يدفعنا  العاملين

  .إلى قبول الفرضية الصفرية أعاله

  الرابعة الفرعية الفرضية

ودة     " ق إدارة الج و تطبي املين نح تجابات الع ي اس ائية ف ة إحص ات ذات دالل د فروق ال يوج
  ".غير المستوى اإلداريالشاملة في وزارة االقتصاد الوطني تعزى لمت

عدم وجود فروق في تصورات اإلدارتين العليا والوسطى نحو    Anovaتظهر نتائج تحليل 
ة المحسوبة هي       ة الدالل ) ٠.٠٥٤(تطبيق مبادىء إدارة الجودة الشاملة في الوزارة، حيث أن قيم

إلداريين نحو  ، وهذا يؤآد أن تصورات المستويين ا)٠.٠٥=  α(اإلحصائية  الدالةوهي أآبر من 
ه بدرجة متوسطه        ا وهي ايجابي ى حد م ى   ٣.٢،٣.٠٢(تطبيق إدارة الجودة الشاملة متقاربة إل عل

والي رده   ،)الت ه م ذا التوج رون    إنوه تويين يعتب ذين المس ي ه املين ف همالع ي  أنفس منصفون ف
اتهم  ةدرج ات  الوظيفي كلون اتجاه د يش ه ق ر، وعلي ة أآث ق  ايجابي و تطبي ودةنح امل الج ي  ةالش ف
، وبناًء عليه الوزارةفي  الجودةالقائمين على برنامج  أنفسهميعتبرون  أنهم،هذا باالضافه  الوزارة

   .نقبل الفرضية الصفرية

  الخامسةالفرعية الفرضية 

ادىء إدارة   " ق مب و تطبي املين نح تجابات الع ي اس ة إحصائية ف ات ذات دالل د فروق ال يوج
  ".العمل في الوزارةالجودة الشاملة تعزى لمتغير سنوات 

عدم وجود أي فروق في تصورات العاملين نحو تطبيق إدارة الجودة   Anovaيظهر تحليل 
، ٠.٠٥اآبر من ) ٠.١٩٩(الشاملة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة، حيث آانت قيمة الداللة المحسوبة 

ي تصوراتهم نح    ون ف رة ال يختلف ل والخب نوات العم ف س املين بمختل د أن الع ا يؤآ ق مم و تطبي
ل الفرضية الصفرية ذا نقب املة، ل ادىء إدارة الجودة الش د أظهرت . مب ك فق رغم من ذل ى ال وعل

رة نحو بعدي      ر الخب ًا لمتغي املين تبع روق في تصورات الع ائج وجود ف ا "النت م اإلدارة العلي دع
د )٠.٠٤٠" (والهيكل التنظيمي والعالقات التنظيمية) "٠.٠٣٩" (للجودة الشاملة لصالح   ، ولتحدي

ار   ار   . LSDمن الفروق نلجأ إلى اختب د        LSDيظهر اختب روق في التصورات نحو بع وجود ف
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املة   " ا للجودة الش ة       " دعم اإلدارة العلي ديهم سنوات أقدمي ذين ل ل    ٥لصالح أولئك ال سنوات أو أق
روق في      . سنوات ١٠-٦مقابل أولئك الذين لديهم أقدمية تتراوح بين  ار وجود ف ا أظهر االختب  آم

ة  "التصورات نحو بعد  ات التنظيمي ة   " الهيكل التنظيمي والعالق سنوات أو   ٥لصالح ذوي األقدمي
ك هو أن   . سنة ١٥-١١سنوات و  ١٠-٦أقل مقابل أولئك الذين لديهم خبرة تتراوح بين  ومبرر ذل

رة             رات آبي وزارة خب دى ال راآم ل د ت الوزارة في زمن ق وا ب ة التحق الموظفين بسنوات أقدمية قليل
ي          ه ف ى ان ا، باإلضافة إل ى حد م ة عصرية إل ة وفني ديها نظم إداري وفر ل الي ت نين وبالت ر الس عب
ن   ا م وطني وغيره اد ال وزارة االقتص ة ل ة حديث ل تنظيمي داد هياآ م إع رتين ت نتين األخي الس

  . الوزارات، وتم تسكين الموظفين في الهيكلية آل حسب تخصصه وخبرته

 السادسةالفرعية الفرضية 

ادىء إدارة   ال " ق مب و تطبي املين نح تجابات الع ي اس ة إحصائية ف ات ذات دالل د فروق يوج
ال إدارة     ي مج ة ف دورات التدريبي ر ال زى لمتغي وطني تع ي وزارة االقتصاد ال املة ف ودة الش الج

  ".الجودة

وبة        ة المحس ة الدالل ادي قيم اين األح ل التب ائج تحلي رت نت ن   ).٧٠٢(أظه ر م ي أآب   ، وه
)α  =ة في مجال إدارة الجودة     م )٠.٠٥ ما يشير إلى أن أولئك الذين حصلوا على دورات تدريبي

ذا   وأولئك الذين لم يحصلوا عليها لديهم اتجاهات متشابهة نحو إدارة الجودة الشاملة في الوزارة، ل
  .نقبل الفرضية الصفرية

 ةالسابع الفرعية الفرضية

تجابات  " ي اس ة إحصائية ف ات ذات دالل د فروق ادىء إدارة ال يوج ق مب و تطبي املين نح الع
  ".الجودة الشاملة في وزارة االقتصاد الوطني تعزى لمتغير موقع العمل

ل   ائج تحلي د نت ع   Anova تؤآ ر موق زى لمتغي ائية تع ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ع
ة    ة الدالل ر من    )٠.٢٠١(العمل، في المقر الرئيس أو المديريات، حيث آانت قيم ا  ٠.٠٥اآب ، مم

ادىء إدارة  يؤ ق مب ي تصوراتهم نحو تطبي ون ف ع العمل ال يختلف ي مواق املين ف ع الع د أن جمي آ
ل الفرضية الصفرية أعاله   ه نقب وزارة، وعلي ي ال املة ف نظم . الجودة الش د أن ال ذه النتيجة تؤآ ه

د         ذي وحَّ ر ال ده، األم ي موح رئيس ه وزارة ال ر ال ديريات ومق ي الم ل ف د العم ة وقواع اإلداري
  .ت العاملين نحو إدارة الجودة الشاملة فيهااتجاها

  الثامنة الفرعية الفرضية

ادىء إدارة   " ق مب و تطبي املين نح تجابات الع ي اس ة إحصائية ف ات ذات دالل د فروق ال يوج
  ".الجودة الشاملة في وزارة االقتصاد الوطني تعزى لمتغير المديرية التي يتبع لها

ادي أن اين األح ل التب ائج تحلي ر نت ة  تظه ن العين وبة م ة المحس ن  )٠.٠١١(الدالل أصغر م
، وهذا يبين وجود فروقات في اتجاهات العاملين في المديريات نحو إدارة ٠.٠٥اإلحصائية  الدالة

ة        ل الفرضية االيجابي رفض الفرضية الصفرية ونقب ات  (الجودة الشاملة، وعليه ن ، )فرضية اإلثب
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ار أن وأشارت نتيجة   . LSDولرصد هذه الفروقات نلجأ إلى اختبار  ديها    االختب ة رام اهللا ل مديري
ر   . توجهات أآثر ايجابية نحو إدارة الجودة الشاملة مقارنة بالقدس وطوباس وجنين وبيت لحم أآث

ر من القدس   . وقلقيلية أآثر من القدس. ونابلس أآثر من القدس. من القدس وطولكرم  . وأريحا أآث
ديها اتجاهات        .أآثر من القدس، وسلفيت أآثر من القدس ديريات ل ر الم ول أن أآث وعليه يمكن الق

ة رام اهللا  ي مديري املة ه ودة الش و إدارة الج ة نح در  ايجابي ن مص ا م م قربه ذا بحك ، وه
ة     . )الوزارة(القرار ا مديري ة القدس يليه وأما المديريات التي لديها توجهات أآثر سلبية هي مديري

ين   ة جن م مديري اس ث ي  . طوب ات ف ذه االختالف نمط اإلداري     ه ى ال ا إل ن عزوه ات يمك االتجاه
  .والممارسات اإلدارية التي تمارس في المديريات

  ةالتاسع الفرعية الفرضية

ادىء إدارة   " ق مب و تطبي املين نح تجابات الع ي اس ة إحصائية ف ات ذات دالل د فروق ال يوج
  ".تي يتبع لها الموظفالجودة الشاملة في وزارة االقتصاد الوطني تعزى لمتغير اإلدارة العامة ال

املة    ال تظهر نتائج تحليل التباين األحادي فروق في اتجاهات العاملين نحو إدارة الجودة الش
وبة             ة المحس ة الدالل ن قيم ر م ذا يظه ف، وه ا الموظ ع له ي يتب ة الت ر اإلدارة العام ًا لمتغي تبع

ا   ٠.٠٥اإلحصائية   الدالةوالتي هي أآبر من  )٠.٠٨٠( د أن الع ا يؤآ ديهم    ، مم وزارة ل ملين في ال
ي يتبعون    اتجاهات موحده نحو تطبيق الجودة الشاملة في الوزارة بصرف النظر عن المديرية الت

اد   . لها ين اإلدارات نحو األبع : وعلى الرغم من ذلك تظهر النتائج وجود فروقات في االتجاهات ب
ة   دعم اإلدارة العليا للجودة الشاملة، صنع القرارات، التدريب والتط ة الدالل وير، حيث ظهرت قيم

ار     ٠.٠٥المحسوبة لهذه األبعاد أقل من  ا باختب ات قمن ذه الفروق ائج    LSD، ولرصد ه وآانت النت
  .آما هو أدناه

ار   : دعم اإلدارة العليا للجودة الشاملة  ائج االختب ات في االتجاهات      أظهرت نت وجود فروق
رة       املة لصالح دائ ا للجودة الش رة التجارة       نحو دعم اإلدارة العلي ل دائ السياسات واإلحصاء مقاب

رة التجارة والصناعة         . والصناعة وخدمات المستهلك   ل دائ وارد البشرية مقاب رة الم ولصالح دائ
وخدمات المستهلك، ولصالح دائرة الحاسوب مقابل دائرة التجارة والصناعة وخدمات المستهلك،   

ة للتجارة     ولصالح دائرة الحاسوب مقابل دائرة الملكية الفكرية، د أن اإلدارة العام هذه النتيجة تؤآ
املة          ا للجودة الش اه دعم اإلدارة العلي لبية تج ر س والصناعة وخدمات المستهلك لديها توجهات أآث

  .في الوزارة مقارنة مع اإلدارات األخرى

رة السياسات      : صنع القرارات رارات لصالح دائ هناك فروقات في االتجاهات نحو صنع الق
رة الشرآات وإدارة المكاتب        واإلحصاء  مقابل دائرة التجارة والصناعة وخدمات المستهلك ودائ

ة،         ات الدولي رة العالق ل دائ ة مقاب ة الفكري رة الملكي والفروع ودائرة العالقات الدولية، ولصالح دائ
ب      رة المكات تهلك ودائ دمات المس ناعة وخ ارة والص رة التج ل دائ وب مقاب رة الحاس الح دائ ولص

ات  والفروع  ودائرة العالقات الدولية ودائرة الحاسوب، ولدائرة الملكية الفكرية مقابل دائرة العالق
ر          . الدولية ديها اتجاهات أآث رة الحاسوب ل رة السياسات واإلحصاء ودائ د أن دائ هذه النتيجة تؤآ

 .ايجابية نحو صنع القرارات في الوزارة
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وير  دريب والتط ي    : الت ات ف ود فروق ائج وج رت النت دريب  أظه د الت و بع ات نح االتجاه
رة التجارة والصناعة وخدمات المستهلك       والتطوير لصالح دائرة السياسات واإلحصاء مقابل دائ

ة    ات الدولي روع والعالق ب والف ة والمكات ة الفكري رآات والملكي وب  . والش رة الحاس الح دائ ولص
رة الشرآات وا   ة والمكاتب    مقابل دائرة التجارة والصناعة وخدمات المستهلك، ودائ ة الفكري لملكي

ة  رة الحاسوب         . والفروع والعالقات الدولي رة السياسات واإلحصاء ودائ د أن دائ ذه النتيجة تؤآ ه
  .لديها اتجاهات أآثر ايجابية نحو بعد التدريب والتطوير مقارنة باإلدارات األخرى

  الرئيسة الثانيةالفرضية 

د ا      " و بع املين نح ات الع ي اتجاه ات ف د فروق ات    ال يوج ور، واتجاه ى الجمه ز عل لترآي
  ".المستفيدين نحو خدمات الوزارة

ة المحسوبة     ة الدالل ر من    ) ٠.٠٧٦(يظهر أن قيم ة وهي اآب  )٠.٠٥=  α(اإلحصائية   الدال
ز         د الترآي املين نحو بع مما يشير إلى عدم وجود أي فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الع

وزارة،    على الجمهور واتجاهات المستفيدين نح دمها ال ي تق ين   و الخدمات الت أي أن اتجاهات الفئت
ط       يم المتوس ن ق ر م ذا يظه ور، وه ى الجمه ز عل توى الترآي و مس ا نح ًا م ة نوع دة ومقبول موح

  .على التوالي) ٣.٢(و ) ٣.٣(الحسابي للفئتين وهي 
  

  النتائج والتوصيات

  الرئيسةالنتائج   :أوال

دى ال    .١ ة ل طة االيجابي ات متوس ود اتجاه ي     وج املة ف ودة الش ق إدارة الج و تطبي املين نح ع
  . الوزارة

تحرص الوزارة على تقديم خدمات مالئمة للجمهور المستفيد، وهناك رضا متوسط الدرجة    .٢
  .من المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها الوزارة

ودة    .٣ ق إدارة الج افي لتطبي دعم الك وطني ال اد ال ي وزارة االقتص ا ف وفر اإلدارة العلي ال ت
 .لشاملةا

ا أن   .٤ ضعف اهتمام الوزارة بتدريب العاملين وتطويرهم وتأهيلهم في مجال إدارة الجودة، آم
 . الوزارة ال تقوم بجهود آافية لتحسين أعمالها وأنشطتها بشكل مستمر

  .تواضع النظام المعلوماتي المحوسب في الوزارة، والذي ما زال في بداياته .٥

ا    .٦ ن آلي املين ع ن الع دم رضى م اك ع م   هن وزارة رغ ي ال رارات ف نع الق ات ص ت ودينامي
  .اعترافهم بأن الوزارة تشجع بدرجة متوسطة العمل الجماعي والعمل ضمن فريق
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ات      .٧ ير لالتفاقي ي التحض اص ف اع الخ راك القط دم إش ن ع تفيد م ور المس تياء الجمه اس
ار       ديم االستش دم تق ة، وع وانين ذات العالق ريعات والق ع التش ذلك وض ادية، وآ ات االقتص

  .والفنية لمؤسسات القطاع الخاص واإلداريةاالقتصادية 

ودة    .٨ ق إدارة الج و تطبي املين نح ات الع ي اتجاه ة إحصائية ف ات ذات دالل ود فروق دم وج ع
رات   ر، والمؤهل العلمي، والمستوى      : الشاملة تعزى لمتغي ع  اإلداريالجنس، والعم ، وموق

ل،  ف، وا    واإلدارةالعم ا الموظ ع له ي يتب ة الت ارب    العام د تق ا يؤآ ة، مم دورات التدريبي ل
  .اتجاهات العاملين نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة تبعًا لتلك المتغيرات

  التوصيات المقترحة  :ثانيا

وزارة       .١ ة إدارات ال ا في آاف ضرورة إنشاء وحدة إدارة مسؤولة عن تكريس الجودة ومتابعته
 .ومديرياتها

ي    .٢ ى الصعيد االلكترون تيعاب و   العمل وبخطى حث  : عل ة نحو اس ل يث وم وممارسات   تفعي مفه
ور         ى الجمه دماتها إل ديم خ وزارة وتق امالت ال از مع الل إنج ن خ ة م ة االلكتروني الحكوم

  .المستفيد الكترونيًا، في الواقع هذا متاح والبنية التحتية لذلك متوفرة

طط ذات العمل على مشارآة العاملين بفعالية أآبر في صنع القرارات ووضع األهداف والخ .٣
  .العالقة بالوزارة واألقسام التي يعملون بها، وأن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد

ي           .٤ املين ف وير الع دريب وتط الم لت حة المع ة واض وزارة سياس دى ال وفر ل رورة أن يت ض
ق الجودة         آافة المستويات اإلدارية نهج عمل لضمان تحقي ، وأن تجعل التحسين المستمر م

ذلك ل تحليل الوظائف بشكل دوري للتعرف على فرص التحسين الشاملة وذلك من خال  ، وآ
ات العمل    وزارة    ، وانمن خالل تحديث معايير التوظيف بما ينسجم مع متطلب د ال دأ تعتم  مب

 .قبل وقوعها األخطاءمن  الوقاية

املة،   الجودة  إدارةضرورة قيام الوزارة بمواآبة آافة التغيرات والمستجدات في مجال     .٥ الش
  .أنشطتهافي  الشاملة الجودةلتعزيز  والبشرية الماديةر آافة المستلزمات توف وان

ي          .٦ تويات ف ة المس ي آاف ة ف دات اإلداري ين الوح ل ب يق الكام ق التنس رورة لتحقي اك ض هن
الوزارة، وان يتم األخذ بمبدأ توازن السلطة مع المسؤولية الممنوحة للموظف مع المسؤولية 

  عن نتائج أعماله

اط          الترآيز على  .٧ ى أنم املين عل دريب الع رامج لت ك من خالل عمل ب الجمهور المستفيد وذل
وم       ة، وان تق ة المطلوب ه بالنوعي ة ل ديم الخدم تفيد وتق ور المس ع الجمه ل م اليب التعام وأس
اك حاجه         ا إن هن تفادة من خدماتها، آم ة االس الوزارة بحمالت توعيه للمستفيدين حول آيفي

ا لقيام الوزارة بالمتابعة القا ى  .نونية ألولئك الذين يخالفون القوانين واألنظمة المعمول به وعل
الم الخارجي     االقتصاديةالقطاع الخاص بالتحضير لالتفاقيات  بإشراكالقيام  الوزارة مع الع

  العالقةوآذلك مشارآته بوضع القوانين والتشريعات ذات 
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