
    المملكة العربية السعودية 
    وزارة التعليم العالي
    جامعة أم القرى
    كلية التربية

    قسم اإلدارة التربوية والتخطيط
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Summery of the Study 
This study aimed at recognizing the ability to apply the principles of Total Quality 

in Computer Clubs in Education Directorates in Makkah Al Mokarramah region. Also, it 
aimed at recognizing staff trends towards applying Total Quality in Computer Clubs. Also, 
recognizing the difficulties which hinder the ability of applying Total Quality Management 
in Education Directorate Computer Clubs in Makkah Al Mokarramah region. 

For achieving such aims, the research used the descriptive curriculum, in which he 
prepared the study tool, and represented in a questionnaire that measures their axis which 
the study aimed at. 

The society of study consisted of all the employees in Computer Clubs Centers in 
Taif Educational Directorates around Makkah Al Mukkarmah region who were 72 
employees in the school year 1428/1429 H in order to answer the study questions.The 
necessary statistics analysis has been used. 
The results of study were as follows… 

١. The level of employees trends about the possibility of applying Total Quality 
Management in Makkah Al Mukkarmah region was high. 

٢. The possibility of applying Total Quality Management in Makkah Al Mukkarmah 
region was high. 

٣. The level of difficulty which hinders the applying Total Quality Management in  
Computer Clubs Centers was moderate. 

٤. There are differences concerning employees trends according to the town's 
condition, the qualification, experience years, courses where as they are no 
differences concerning the job level and the graduation nature. 

٥. There are statistics differences concerning the possibility of applying Total Quality 
Management according to the town of the club, the qualification, years of 
experience, courses job level and the nature of the qualification. 

٦. There are no statistics differences concerning the difficulties which hinder the 
possibility of applying Total Quality Management in Computer Clubs in Makkah 
region according to the varieties of the study. 

According to the results of the study, the researcher introduced some recommendations: 
١. The necessity to work on increasing the conscience and knowledge of the 

employees of Computer Clubs from Taif Education Directorates in Makkah  region 
towards the possibility of applying Total Quality through practical training . 

٢. The necessity to care about the principles of Quality Management generally and 
the interest principle of the human resources and training and continuous training 
principal in special. 

٣. Adoption of holding seminars, lecture, workshop and training courses by those who 
are responsible for training from educational directorate with the help of teaching 
staying universities and faculties around the approaches of applying Total Quality 
Management to increase the conscience of employees in Computer Clubs through 
knowledge and practice and the courses take the continuity and serious follow. 
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  شكر وتقدير
  

احلمد هللا محداً يليق مبقاِمِه، والصالة والسالم على نيب اخللِق وإماِمِه محمد بن عبـد               
  :اهللا، وعلى آِلِه وصحِبِه ومن وااله، أما بعد

يسعدين وقَد أَيت بفضِل اهللا ورعايِتِه إعداد هذه الرسالة أَنْ أَتوجه إىل اهللا العلـي               
ير باحلمِد والشكر الذي هداين وأنار الطريق أمامي، وأَمدين ِبالعزِم والتصميم إلمتام هـذا       القد

العمل العلمي املتواضع، وقَيض يل من األساتذة األجالء والعلماء األفاضل من أناروا يل سبيل              
  .العلم، وأرشدوين إىل طريق الصواب

 إىل أهِلِه وفاًء وعرفاناً، وأَتقَدم ِبـوافِر الـشكِر          وأَِجد لزاماً علي أَنْ أنسب الفضلَ     
وعظيم االمتناِن إىل من منحين الـرعايةَ الصادقةَ، والتوجيه املُخِلص منذُ اللَّحظة األوىل مـن              

ور عبـد  تكتابة هذه الـرسالة، وحتى خرجت ِذِه الصورة، وأَخص ِبِه اُألستاذ الفاضل الدك 
 تفضل باإلشراِف  على هذه الرسالة، فكانَ املُقيلَ مـن العثـرة،             يالذاهللا بن حممد احلميدي     

 وهـب نفـسه     ذيوالباِعثَ يف النفِس اِهلمة والعزمية  كُلَّما وهنت اخلُطوةُ، وِنعـم املُعلِّم ال           
 جيزيه عني خري اجلزاء، ويحفَظَه ذُخـراً وسـنداً َألهِلـِه            ِلِخدمِة الِعلِم وطُالِبِه، فَاهللا أَسأَلُ أَنْ     

  .ووطَِنِه
أعضاء جلنة املناقشة الدكتور عبد القادر  كما أَتقَدم جبزيِل الشكِر وعظيِم االمتنان إىل        

 مـا أَسدياه يل     على تفَضِلهم ِبقَبوِل مناقَشِة هذه الرسالة، وعلى       بكر، والدكتور محزة العقيلي   
من نصٍح وإرشاٍد خالل إجراِء هذا البحث،  وعلى ما سيقَدماِنِه ِمن مالحظاٍت قَيمٍة سـتثِري               

  .هذا البحث إنْ شاء اهللا
كما أَتقَدم ِبوافِر الشكِر والعرفاِن إىل كُـلّ من سعى صادقاً مخِلصاً من أجِل العلـِم،        

 الدكتور سلطان بن سعيد خباري،  وأَخص ِبِه، العوِن واملساعدِة إىل كُلِّ من يطلبهوطُالِبِه ِبتقدِمي
والدكتور حممد بن أمحد املنشي الذين كان هلما الفضل يف إرشادي الختيار موضـوع هـذا                
البحث، وتقدمي كل ما أعانين على الكتابة حىت أم قدموا يل املراجع من مكتبام اخلاصـة،                

، فـاهللا    األثر يف نفسي    الطيبِة أَعظم  م املُخِلصِة، ومواقفه  م السديدة، وتوجيها  مرائهكان  آل  و
  .أسال أن جيزيهم عين خري اجلزاء، وحيفظهم خلدمة العلم وطالبه
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كما أشكر بكل من التقدير والعرفان عمادة الدراسات العليا جبميع عامليها، وأشكر            
ممثالً برئيس القسم الدكتور حممد بن معيض الوذينـاين، و          قسم اإلدارة التربوية والتخطيط،     

   .أعضاء القسم هلم مجيعاً كل الشكر والتقدير
اإلدارة التربويـة   مجيع اُألخوة الزمالء طلبة الدراسات العليا يف قـسم          كما أشكر   

، والشكر موصول للقائد املتميز الذي كان جلهـده ووقفتـه     كُلّ الشكر والتقدير  والتخطيط  
لدؤوبة أكرب األثر بعد اهللا عز وجل يف حتقيق احللم بإنشاء ناٍد للحاسب اآليل بالطائف، وبعض ا

مراكز اإلشراف اخلارجية سعادة األستاذ حممد بن سعيد أبو راس مدير عام التربية والتعلـيم               
  .مبحافظة الطائف

وجـودي  وأخرياً وليس أخراً كل الشكر والتقدير والعرفان ملن كان هلما الفضل يف             
أمامكم، أيب وأمي احلبيبني، اللذين أحاطاين بدعوما الصادقة ورعايتهما األمينة املخلصة فكانا      

  .خري معٍني يل بعد اهللا عندما تشتد الصعاب، وتكثر املعوقات، فجزاهم  اهللا عين خري اجلزاء
وإين ال أنسى فضل أخويت وأخوايت وأفراد أسريت الذين محلوا مهي وخففـوا عـين               

عباء الكثرية، يف سبيل توفري الوقت والفراغ املالئمني الجناز هذا البحث، فـاهللا أسـال أن     األ
  . جيزيهم عين خري اجلزاء

  هودهم وجيعلَها يف ميزاِن حسناِتِهم يوم القيامة املوىل عز وجلَّ أَنْ يباِرك جسائالًً

  اهللا ويل التوفيقو
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………………………………  

……………………………  

………….……………………………………  

……………….….……...................  

..…………………….………...................  

…………………….……………………….  

……………………….………………………  

  الفصل  االول
 االطار العام للدراسة

 

  ....……………..........….……………المقدمة 

  ….……….......……..….....…دراسة  المشكلة

  ........................................ئلة الدراسة أس 

  .……....….…..…………………دراسة  الدافأه

   ..………....……..………………  أهمية الدراسة

  ......….……..………………دراسة  الـحــدود

  ......…...…….….…………دراسة مصطلحات ال

  الفصل الثاني
  أدبيات الدراسة

 

  ….…………………..….……………ظري االطار الن: ًأوال 

.…….………….............  
  …….….…….نشأة مفهوم إدارة الجودة الشاملة وتطوره  
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  .….......……….…….………….…….مفهوم الجودة  
  ...…......………….…….…الجودة في المنهج اإلسالمي  
  ..…......………….…….….مراحل تطور مفهوم الجودة  
  .............………….…….مفهوم إدارة الجودة الشاملة  

  ........المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة  
  ........…………….أهمية إدارة الجودة الشاملة وأهدافها  
  .......………….…….المظاهر المعاصرة لالهتمام بالجودة  

  .…….…….ومتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة مراحل  
  .......…......……….…….مبادئ إدارة الجودة الشاملة  

  .. ...................النماذج الرائدة في إدارة الجودة الشاملة 
  .........مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية  

  .....………………. في التعليم أهداف إدارة الجودة الشاملة 
  ......……….…….أهمية إدارة الجودة الشاملة في التعليم  

  .....متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التربية والتعليم  
  ..…......…………….معايير ومؤشرات الجودة في التعليم  

  ...……….….دور مدير المدرسة في إدارة الجودة الشاملة  
  .......تطوير اإلدارة التربوية في ضوء إدارة الجودة الشاملة  

  ....……….….كيفية تدعيم الجودة لعملية تحسين المدرسة  
  ..............معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم  

.…….….…….…………......….  

  ....…......………….……..…….…….تعريف التدريب  
  .......…......………….…….…….……أهمية التدريب  
  ......…......………….……..…….……أهداف التدريب  
  .......…......………….……..…….……أسس التدريب  

  .....…......………….……..…….……فعاليات التدريب  
  ......………….……..…….……مراحل العملية التدريبية  
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  …......………….……..…….……الحتياجات التدريبية ا 
  ……..…….……االتجاهات الحديثة لإلشراف على التدريب  

  ....…….……االستراتيجيات الحديثة لإلشراف على التدريب  
  ......………….……..…….……متطلبات التدريب الفعال  

  ......…......…………..……..…….……أنواع التدريب  
  .......…......………….……..…….……دريب طرق الت 

  ...…………...…..…….……مشكالت ومعوقات التدريب  
  .…......………….………..…….……... جودة التدريب 


 .…….…………......…......…  

 

  ….......……………..........الحاسب اآللي الالئحة األساسية لنوادي  
  ......نموذج مقترح لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في أندية الحاسب اآللي  

  ….…….…….…....…………… الدراسات السابقة: ًثانيا  

  ….……….........……………… ةالدراسات المحلي: أوالً 
  ….…..…….......……………… الدراسات العربية: ثانياً 
  ….….......………….…….…… الدراسات األجنبية: ثالثاً 

  .......………….…….… التعقيب على الدراسات السابقة 

  ثالثالفصل ال
  دراسةجراءات الإ

 

  ….………….…………… ومتغيراتها الدراسةمنهج : أوالً 
  ….………………………........… الدراسةمجتمع : ثانياً 
  ….……….….…………… إجراء الدراسةخطوات : ثالثاً  

  ….…………………… خطوات بناء أدوات الدراسة 
  …...…تحديد الهدف من أداة الدراسة : الخطوة األولى 
  .…تحديد مجاالت القياس ألداة الدراسة : الخطوة الثانية 
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  ….………صياغة فقرات أداة الدراسة : الخطوة الثالثة 
  …….…اغة تعليمات أداة الدراسة صي: الخطوة الرابعة 
  ..عرض أداة الدراسة على المحكمين : الخطوة الخامسة 

  ….……..….…………… حساب معامل ثبات أداة الدراسة 
  ….……..……………..….………… صدق أداة الدراسة 

  ….………....….………… الصورة النهائية ألداة الدراسة 
  ……..….…………… لدراسةإجراءات التطبيق التجريبي ل 

  …..………………………… تطبيق أداة الدراسة 
  ….…….....…… طريقة تفريغ بيانات أداة الدراسة 

  ….....………… جمع البيانات والمعالجات اإلحصائية: رابعاً 

  رابعالفصل ال
   ومناقشتها وتفسريهانتائج الدراسة

 

  ….…….….………… عرض نتائج الدراسة: أوالً 

  ….…………..…...… مناقشة وتفسير نتائج الدراسة: ثانياً 

  الفصل اخلامس
  ملخص نتائج الدراسة والتوصيات واملقرتحات

 

  ….……………....….……… ملخص نتائج الدراسة: أوالً

  ….……………...….……… التوصيات والمقترحات: ثانياً

  ….…………..…...… البحوث والدراسات المستقبلية: ثالثاً

 ………….…….…..……………….......….…  

  ….…..………….….……….………… المراجع العربية

  .…………………..…………………… المراجع األجنبية 
 …………………….…..………………….…...   

………….…..………......…  
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الثبات بطريقة  الثبات ألداة الدراسة وأبعادها
  التجزئة النصفية

 ٠,٨٤٤ اتجاهات العاملين حول إدارة الجودة الشاملة

  ٠,٨٩٥  مبدأ التركيز على العميل 
  ٠,٩١٧  يادة املوجهةمبدأ الق

  ٠,٨٢٣  مبدأ االنتفاع باملوارد البشرية
  ٠,٨٩٠  مبدأ اختاذ القرارات على أسس من احلقائق

  ٠,٨٤٦  مبدأ التخطيط االستراتيجي
  ٠,٨٦٣  مبدأ التحسني املستمر أو توكيد اجلودة

 ٠,٨٧٣  مبدأ تشكيل فرق العمل

إمكانية تطبيق إدارة 
 الجودة الشاملة

  ٠,٨٢٧  مبدأ التدريب والتعليم املستمر
  ٠,٨٥٨  إدارة الجودة الشاملةبات التي تعيق الصعو
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  )٦(جدول 
الجتاهات العاملني حول إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة فات املعيارية املتوسطات احلسابية واالحنرا

  يف أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
العبارة 
في 

  المقياس

  ترتيب العبارة 
  تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف   المتوسط
  المعياري

إمكانية 
  التطبيق

 كبرية 0.973 4.10  تساعد إدارة اجلودة الشاملة على رفع اإلنتاجية  ٥  ١
 كبرية 0.910 4.00  يركز النادي على املعلومات الضرورية لتطوير العمل  ٩  ٢
 كبرية 1.040 3.94  تدرك إدارة النادي االحتياجات التدريبية باستمرار   ١٠  ٣
 كبرية 1.105 3.92   وعدم اخلوف من التغيريميتلك النادي اإلرادة الداعمة لإلصالح والتطوير  ١٢  ٤
 كبرية 1.099 3.86  ميتلك النادي اإلمكانية لتصميم وتنفيذ برامج اجلودة الشاملة   ٦  ٥
 كبرية 1.032 3.82  تشجع القيادة يف النادي كل ما يرتبط بإدارة اجلودة الشاملة  ٣  ٦
 كبرية 0.999 3.79  تتوافر لدى النادي الكفاءات البشرية املؤهلة     ٤  ٧
 كبرية 1.027 3.66  يوجد نظام معلومات حموسب يف النادي  ١٥  ٨
 كبرية 1.057 3.65  اعتماد نظام االتصال املالئم والفعال جلميع املستويات يف النادي  ١٣  ٩

 كبرية 1.063 3.59  يوفر النادي كادراً إدارياً مؤهالً فنياً ومعرفياً لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة  ١١  ١٠
 كبرية 1.092 3.56  لدي معرفة مبفهوم إدارة اجلودة الشاملة  ١  ١١
 كبرية 1.025 3.45  هناك معرفة وإدراك بأمهية اجلودة الشاملة من قبل العاملني يف النادي  ٨  ١٢
 كبرية 1.104 3.42  .يتوفر يف النادي املعلومات الكافية حول اجلودة الشاملة  ٧  ١٣

١٤  ١٤  
ل الكايف لتنفيذ الـربامج والنـشاطات املتعلقـة      يتوفر لدى النادي التموي   

 1.077 3.41  بتحسني األداء
 كبرية

 متوسطة 1.380 3.20  أشارك يف دورات تدريبية حول إدارة اجلودة الشاملة  ٢  ١٥

  كبرية 1.066 3.69  املتوسط العام    
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من مبادئ تطبيق إدارة ) املستفيد(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملبدأ التركيز على العميل 
  بعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمةاجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل التا

  الترتيب
العبارة 
في 

  المقياس

  ترتيب العبارة 
  تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف   المتوسط
  المعياري

إمكانية 
  التطبيق

 كبرية 0.984 3.94  ينعقد برامج التدريب يف أوقات مناسبة للمستفيد  ٨  ١
 كبرية 1.161 3.90  ادي لشرحية كبرية من اتمعخدمة الربامج التدريبية يف الن  ٧  ٢
 كبرية 0.994 3.89  رائهم  ومقترحام التطويرية آء  إبداىعلتشجيع املوظفني   ٦  ٣
 كبرية 0.985 3.87  حتياجات املستقبلية يف التدريب  االىالتعرف عل  ٢  ٤
 كبرية 1.017 3.77  من خدمات يقدم هلم  حتديد درجة رضا املستفيدين عن ما  ١  ٥
 كبرية 0.967 3.75  اءددارة لكل من يساهم يف تطوير األالتحفيز املعنوي من اإل  ٥  ٦
 كبرية 1.017 3.72  وظفني واملستفيدين بسرعة وإتقانإجياد حلول ملشكالت امل  ٣  ٧
 كبرية 0.979 3.59  ياس رضا املستفيدين من التدريباالستفادة من التغذية الراجعة لق  ٤  ٨
  كبرية 1.013 3.80  اماملتوسط الع    

 
           

–
        


          

           
 

 
 

         
           



  

  ١٤٩ 
  

  


 
 


            

          
        

 
  

  )٨(جدول 
 من مبادئ تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف القيادة املوجهةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملبدأ 

  أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
العبارة 
في 

  لمقياسا

  ترتيب العبارة 
  تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف   المتوسط
  المعياري

إمكانية 
  التطبيق

 كبرية 1.008 4.11  ة باملوظفني ذوي األداء املتميزاإلشاد  ١٧  ١
 كبرية 1.006 4.04  ا يزيد من محاسهم وجتويد عملهمتوجيه املوظفني مم  ١٨  ٢
 كبرية 0.969 3.94  لة  بني كافة وحدات النادياالتصال وتبادل املعلومات بيسر وسهو  ٩  ٣
 كبرية 1.058 3.90  عالقات بني املوظفني خارج العملإجياد   ١٥  ٤
 كبرية 0.955 3.87  ثقة إدارة النادي الكاملة بقدرات املوظفني يف أداء العمل  ١٣  ٥

١١  ٦  
 من مـشاكل بـشكل      إجياد إجراءات تصحيحية ملا يعترض اإلدارة     

 كبرية 0.953 3.68  فوري ودون تأجيل

 كبرية 1.039 3.68  التحرر وعدم اخلوف عند مناقشة املشاكل أو املشاعر السلبية مع اإلدارة  ١٢  ٧
 كبرية 0.976 3.62  ر من املوظفني واملستفيدين حللهاحتليل الشكاوي اليت تصد  ١٠  ٨

١٦  ٩  
دي إخطار املوظفني باألخطاء املتكررة لديهم مـن قبـل إدارة النـا      

  ام بطاقات تقومي األداءباستخد
 كبرية 1.040 3.54

 كبرية 1.067 3.46  تزويد املوظفني برسوم بيانية تصف املشاكل اليت تعترض تطوير األداء   ١٤  ١٠
  كبرية ١,٠٠٧ ٣,٧٨  املتوسط العام    



  

  ١٥٠ 
  

 

–




   
      


 

 
            

         
             

            
 

 
   

    
            

   
 
  
  
  
  
  
  



  

  ١٥١ 
  

  
  )٩(جدول 

 من مبادئ تطبيق إدارة اجلودة االنتفاع باملوارد البشرية احلسابية واالحنرافات املعيارية ملبدأ املتوسطات
  الشاملة يف أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
العبارة 
في 

  المقياس

  ترتيب العبارة 
  تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف   المتوسط
  المعياري

إمكانية 
  التطبيق

١٩  ١  
التقييم املستمر من قبل  إدارة النادي ملدى حاجة املوظفني للتدريب           

 وتقدمي  ما هو أفضل
 كبرية 0.949 3.89

 كبرية 0.893 3.87 إعطاء حرية اإلبداع واحلوار خالل عقد االجتماعات  ٢٣  ٢
 كبرية 0.995 3.80 ي وذلك بعد دراستهاتطبيق االقتراحات اليت تقدم من قبل العاملني بالناد  ٢٢  ٣
 كبرية 1.068 3.73 مشاركة املوظفني يف وضع أهداف برامج التدريب اليت تعدها إدارة النادي  ٢٠  ٤
 كبرية 0.959 3.72 توفري اإلدارة لكادر إداري مؤهل فنياً ومعرفياً بأساليب العمل  ٢٦  ٥
 كبرية 1.166 3.69 وير األداء االستعانة خبرباء من اخلارج ليسامهوا يف تط  ٢١  ٦

٢٤  ٧  
تزويد كل موظف بوصف وظيفي كامل لألداء املتوقع منه حـسب           

 كبرية 0.965 3.69 معايري حمددة

 كبرية 1.039 3.68 توقع املوظفني ملشكالت العمل قبل حدوثها والتخطيط لتفاديها  ٢٥  ٨
  كبرية ١,٠٠٤ ٣,٧٦  املتوسط العام    


           

–
       


      

           
 

 
 

            



  

  ١٥٢ 
  




 
 

 


          
             

  
 

 

  
  )١٠(جدول 

من مبادئ تطبيق اختاذ القرارات على أسس من احلقائق املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملبدأ 
  اسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمةإدارة اجلودة الشاملة يف أندية احل

  الترتيب
العبارة 
في 

  المقياس

  ترتيب العبارة 
  تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف   المتوسط
  المعياري

إمكانية 
  التطبيق

 كبرية 0.967 3.92 معاجلة املشكالت األكثر أمهية حسب أولوياا  ٣٠  ١

٢٩  ٢  
 تنظيم وتـسجيل البيانـات   ىوظفني تساعدهم عل  توفري مناذج للم  

 واملعلومات اليت ختدم تطوير العمل 
 كبرية 0.961 3.86

٢٧  ٣  
ات احلديثة ملراقبة   مشاركة إدارة النادي ملوظفني يف استخدام التقني      

 كبرية 0.966 3.85 جودة العمل 

 كبرية 1.099 3.82  البيانات الفعلية وليس التخمني واحلدس ىختاذ القرار يعتمد علا  ٣٢  ٤
 كبرية 0.980 3.80 تزويد املوظفني باإلحصاءات واملعلومات عند عقد االجتماعات  ٣٣  ٥
 كبرية 0.921 3.75 تكامل يساعد على اختاذ القراراتتوفري  نظام معلومات م  ٣١  ٦
 كبرية 0.988 3.72 توفري نظام حديث لتبادل املعلومات وتدفقها بني املوظفني  ٢٨  ٧
  كبرية ٠,٩٨٣ ٣,٨٢  وسط العاماملت    

 



  

  ١٥٣ 
  

           


–
            

            





 
 

 
            

     
          




 
 

 
          


              


 

 
 
 



  

  ١٥٤ 
  

  
  )١١(جدول 

 من مبادئ تطبيق إدارة اجلودة التخطيط االستراتيجياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملبدأ 
  شاملة يف أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمةال

  الترتيب
العبارة 
في 

  المقياس

  ترتيب العبارة 
  تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف   المتوسط
  المعياري

إمكانية 
  التطبيق

 كبرية  4.14 0.961يئة اجلو املناسب ملكان العمل  ٤٠  ١
 كبرية 0.922 4.08 ف وسياسات إدارة النادي وضوح أهدا  ٣٧  ٢

٣٨  ٣  
وضع خطط إستراتيجية تشمل كافة اجلوانب التدريبية اليت سيقدمها         

 كبرية 0.925 4.03 خالل عام

 كبرية 1.014 4.00 وضع خطط تطويرية إلفادة أكرب عدد من أفراد اتمع  ٣٥  ٤
 كبرية 0.910 4.00 حتديث برامج النادي ملواكبة التغري املستمر  ٤١  ٥
 كبرية 0.977 3.96 تطوير عالقات النادي باهليئات العلمية املختلفة ذات العالقة داخل اململكة  ٣٤  ٦
 كبرية 0.893 3.94 ليت تقدمها كل وحدة داخل الناديحتديد معايري لنوع اخلدمات ا  ٤٢  ٧
 كبرية 0.961 3.93 االهتمام بالتميز والتفوق بني اإلدارات األخرى  ٣٩  ٨
 كبرية 1.032 3.86 إجياد قنوات ذات كفاءة عالية يف االتصال مع اهليئات األخرى  ٣٦  ٩
  كبرية 0.955 3.99  املتوسط العام    


           

–
        


      

           
 

 
 

 



  

  ١٥٥ 
  





 

 
 

          
            

           


 
 
  

  )١٢(جدول 
من مبادئ تطبيق إدارة اجلودة الشاملة التحسني املستمر املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملبدأ 

  ة احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمةيف أندي

  الترتيب
العبارة 
في 

  المقياس

  ترتيب العبارة 
  تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف   المتوسط
  المعياري

إمكانية 
  التطبيق

 كبرية 0.894 3.97 املقارنة بني نتائج النادي وبقية األندية واملراكز األخرى املنافسة له  ٤٩  ١
 كبرية 0.869 3.96 إجياد آلية منظمة للعمل داخل النادي تساعد على حتسني األداء  ٥٠  ٢
 كبرية 0.777 3.90  تطوير األداء وحتسينه باستمرار توفري االحتياجات اليت تساهم يف  ٤٦  ٣
 كبرية 0.845 3.83 تصويب املوظفني ألخطائهم وضبط أدائهم يف العمل باستمرار  ٤٧  ٤
 كبرية 0.971 3.83 حتليل املوظف لعمله دف إجياد طرق أكثر فاعلية ألداء العمل   ٤٨  ٥
 كبرية 1.129 3.80  مستوى املتدربني وقياس كفاءم وضع اختبارات قبلية لتحديد  ٤٣  ٦
 كبرية 0.950 3.80 الربامج التدريبية لكل سنة توضع وفق احتياجات العمل   ٤٥  ٧
 كبرية 0.916 3.70 لنادي بعد اجتيازهم الختبار قدرات حيدده الناديقبول املوظفني يف ا  ٤٤  ٨
  كبرية 0.919 3.85  املتوسط العام    



  

  ١٥٦ 
  

          
           

–
        


   




 
 

 


            
            

 
 

 
          


           


 

 
 
 
 
 
 



  

  ١٥٧ 
  

  
  )١٣(جدول 

 مبادئ تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف منفرق العمل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملبدأ 
  أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
العبارة 
في 

  المقياس

  ترتيب العبارة 
  تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف   المتوسط
  المعياري

إمكانية 
  التطبيق

 كبرية 0.973 3.90 عمل بغرض حتسني األداءعقد االجتماعات التطوعية مع زمالء ال  ٥١  ١
 كبرية 0.893 3.87 حل أغلب املشكالت بشكل أفضل من خالل فرق العمل  ٥٦  ٢
 كبرية 1.004 3.86 دعم اإلدارة للعمل اجلماعي بشكل واسع  ٥٣  ٣
 كبرية 0.980 3.85 االهتمام باإلجناز اجلماعي أكثر من اإلجناز الفردي عند تقيم أداء العاملني   ٥٥  ٤
 كبرية 0.984 3.79 تشكيل فرق عمل عندما تعتزم اإلدارة حتسني أو تطوير عمل معني  ٥٤  ٥
 كبرية 0.975 3.63 يدتمع جلودة األداء يف الناا  تصورات االشتراك يف فرق عمل لوضع  ٥٢  ٦
 كبرية 1.081 3.51 )جلان دائمة (وجود فرق عمل تساهم يف حل املشكالت الطارئة    ٥٧  ٧
  كبرية 0.984 3.77  املتوسط العام    

           
           

–
        







 
 

            
          





  

  ١٥٨ 
  

    
 

 


   



 

 
  

  )١٤(جدول 
 من مبادئ تطبيق إدارة اجلودة التدريب والتعليم املستمراملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملبدأ 

  مةالشاملة يف أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكر

  الترتيب
العبارة 
في 

  المقياس

  ترتيب العبارة 
  تنازلياً حسب المتوسطات

  المتوسط
االنحراف 
  المعياري

إمكانية 
  التطبيق

 كبرية 0.990 3.93 االحتفاظ بسجل بيانات ومعلومات للربامج التدريبية املنفذة لتطويرها  ٦٤  ١
 كبرية 0.894 3.83 حتديد االحتياجات التدريبية للموظفني باستمرار   ٥٨  ٢
 كبرية 0.950 3.80 إكساب كل موظف بالنادي التدريب املناسب يف جمال عمله   ٦١  ٣
 كبرية 0.955 3.79 إجياد معايري لتقيم برامج التدريب يف النادي   ٦٢  ٤
 كبرية 0.959 3.72 إكساب املوظف مهارة وصف األداء والعمل لتحسينه باستمرار  ٦٣  ٥
 كبرية 1.051 3.58 ساليب حل مشاكل اجلودة أىتدريب املوظفني عل  ٥٩  ٦

٦٠  ٧  
 ىإحصائية تساعد عل  تدريب املوظفني على عمل خمططات بيانية و      

 تطوير األداء 
 كبرية 0.936 3.58

  كبرية 0.962 3.75  املتوسط العام    

         


–
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  ١٦٠ 
  





 
  )١٥(جدول 

إدارة اجلودة الشاملة يف أندية مبادئ تطبيق مكانية رية إل واالحنرافات املعيا اإلمجاليةاملتوسطات احلسابية
  احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة

  م
   مبادئ إدارة الجودة الشاملةترتيب 

  تنازلياً حسب المتوسطات
  المتوسط

االنحراف 
  المعياري

إمكانية 
  التطبيق

  كبرية 0.955 3.99  مبدأ التخطيط االستراتيجي  ١

  كبرية 0.919 3.85  مبدأ التحسين المستمر أو توكيد الجودة  ٢

  كبرية ٠,٩٨٣ ٣,٨٢  مبدأ اتخاذ القرارات على أسس من الحقائق  ٣

  كبرية 1.013 3.80  مبدأ التركيز على العميل   ٤

  كبرية ١,٠٠٧ ٣,٧٨  مبدأ القيادة الموجهة  ٥

  كبرية 0.984 3.77  مبدأ تشكيل فرق العمل  ٦

  كبرية ١,٠٠٤ ٣,٧٦  مبدأ االنتفاع بالموارد البشرية  ٧

  كبرية 0.962 3.75  مبدأ التدريب والتعليم المستمر  ٨

  كبرية ٠٫٩٧٨ ٣٫٨٢  المتوسط اإلجمالي  

      
           

         


           
 

  
  



  

  ١٦١ 
  

 


 
       


 

 )١٦(جدول 
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف لصعوبات اليت تعيق إمكانية لات احلسابية واالحنرافات املعيارية املتوسط

  أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
العبارة 
في 

  المقياس

  ترتيب العبارة 
  تنازلياً حسب المتوسطات

  المتوسط
االنحراف 
  المعياري

ة درج
  الصعوبة

 متوسطة 1.129 3.20   لتطبيق برامج اجلودة الشاملةنقص املتابعة اجلادة  ٨  ١
 متوسطة 1.112 3.14  ريبية مستمرة حول اجلودة الشاملةعدم وجود دورات تد  ٥  ٢
 متوسطة 1.125 3.07  نقص العناصر الفنية املتخصصة يف تصميم وبناء نظام إدارة اجلودة الشاملة   ٤  ٣
 متوسطة 1.019 3.07  املعلومات غري فعال يف النادي م نظا  ٧  ٤
 متوسطة 1.062 2.99  اليب تطبيق إدارة اجلودة الشاملةقلة معرفة اإلدارة بأس  ١  ٥
 متوسطة 1.102 2.99  جتاهل إدارة النادي حتديد ودراسة االحتياجات التدريبية   ١٠  ٦
 متوسطة 1.200 2.96  تعقيد  إجراءات وسياسات العمل   ٣  ٧
 متوسطة 1.139 2.96  عدم اتاحة فرصة املشاركة للعاملني بالنادي يف اختاذ القرارات   ١٢  ٨
 متوسطة 0.998 2.94  اتساع الفجوة بني درجة املعرفة واملمارسة إلدارة اجلودة الشاملة  ١١  ٩

 متوسطة 1.060 2.93  مح بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة اهليكل التنظيمي املوجود ال يس  ٦  ١٠
 متوسطة 1.018 2.86  يب والربامج األخرى غموض أهداف التدر  ٢  ١١
 متوسطة 1.095 2.83  ء واالقتراحات اليت يتم تقدميها جتاهل اإلدارة اآلرا  ٩  ١٢
  متوسطة ١,٠٨٨ ٢,٩٩  املتوسط العام    

          


–




  

  ١٦٢ 
  




         
           

 
 







    


             
 

 
 




 


   


 
 
 
  
  



  

  ١٦٣ 
  

α
      

 
      

          


ANOVA
           

T-Test 
 

  )١٧(جدول 
للفروق بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 

لني يف إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل التابعة اجتاهات العامالدراسة حول 
  املدينة التابع هلا الناديوفقاً ملتغري إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة 

 درجة  املربعاتجمموع  التباينمصدر
 احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى  )ف (قيمة
  الداللة

 ٦٤١,٩٣٠ ٢ ١٢٨٣,٨٥٩  اموعاتبني
 ١٠٥,٠٣٩ ٦٨ ٧١٤٢,٦٢٠  اموعاتداخل

  ٧٠ ٨٤٢٦,٤٧٩  الكلّياموع

٠,٠٠٤ ٦,١١١*  

  .)٠,٠٥  = α (دالة عند مستوى * 


α



 

 
 



  

  ١٦٤ 
  


            

            


 Scheffe  
  )١٨(جدول 

أفراد جمتمع الدراسة حول اجتاهات العاملني يف إمكانية تطبيق إدارة  الستجاباتتائج املقارنات البعدية ن
بعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة تعزى ملتغري اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل التا

  املدينة التابع هلا النادي
  الطائف  جدة  مكة املكرمة  املدينة التابع هلا النادي

  ٩,٧٥٨ -  ٥,٩٠٠ -  -  مكة املكرمة

  -  -  *٥,٩٠٠  جدة

  -  -   *٩,٧٥٨  الطائف

  .)٠,٠٥ = α (دالة عند مستوى * 
         

           


      α  


 
α


 

 
 
 
 



  

  ١٦٥ 
  

 
  )١٩(جدول 

للفروق بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
شاملة يف أندية احلاسب اآليل التابعة اجتاهات العاملني يف إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الالدراسة حول 

  املؤهل العلميوفقاً ملتغري إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة 
 درجة  املربعاتجمموع  التباينمصدر

 احلرية
 متوسط
 املربعات

مستوى  )ف (قيمة
  الداللة

 ٣٧١,١٢٦ ٣ ١١١٣,٣٧٧  اموعاتبني
 ١٠٩,١٥١ ٦٧ ٧٣١٣,١٠١  اموعاتداخل

  ٧٠ ٨٤٢٦,٤٧٩  الكلّياموع

٠,٠٢٣ ٣,٤٠٠*  

  .)٠,٠٥  = α (دالة عند مستوى * 


α



 

 


            
  

 Scheffe
 

  
  
  
  
  



  

  ١٦٦ 
  

  )٢٠(جدول 
أفراد جمتمع الدراسة حول إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف  الستجاباتنتائج املقارنات البعدية 

  أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة تعزى ملتغري املؤهل العلمي
  دراسات عليا  دبلوم عايل  بكالوريوس  بلومد  املؤهل العلمي

  ١٣,٢٥٠ -  ٦,٧٨٢ -  ٤,٨٤١ -  -  دبلوم

  ٨,٤٠٦ -  -  -  *٤,٨٤١  بكالوريوس

  ٦,٤٦٧ -  -  -  *٦,٧٨٢  دبلوم عايل

  -   *٦,٤٦٧   *٨,٤٠٦   *١٣,٢٥٠  دراسات عليا

  .)٠,٠٥ = α (دالة عند مستوى * 
         

       
         

α
 

 
         

 
 

  )٢١(جدول 
اجتاهات العاملني يف إمكانية للفروق بني متوسطات ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 

  عدد سنوات اخلربةوفقاً ملتغري تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل 

  املربعاتجمموع  التباينمصدر
 درجة
 احلرية

 )ف (قيمة  املربعاتمتوسط
مستوى 
  الداللة

 ٥٨٤,٨٥١ ٣ ١٧٥٤,٥٥٣  اموعاتبني
 ٩٩,٥٨١ ٦٧ ٦٦٧١,٩٢٦  اموعاتداخل

  ٧٠ ٨٤٢٦,٤٧٩  الكلّياموع
٠,٠٠١ ٥,٨٧٣*   

  .)٠,٠٥  = α (دالة عند مستوى * 



  

  ١٦٧ 
  


α




 


            


          
 Scheffe  

  )٢٢(جدول 
حول اجتاهات العاملني يف إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب نتائج املقارنات البعدية 

  طقة مكة املكرمة تعزى ملتغري عدد سنوات اخلربةاآليل مبن
   فأكثر١٦  ١٥أقل من -١٠  ١٠أقل من - ٥  ٥أقل من   عدد سنوات اخلربة

  ١٢,٦٣٣ -  ٨,٣١٢ -  -  -   سنوات٥أقل من 

  ١٢,٣٠٢ -  ٥,٣٣١ -  - -   سنوات١٠أقل من -٥

  ٧,٩٩٠ -  -   *٥,٣٣١  *٨,٣١٢   سنة١٥أقل من -١٠

  -   *٧,٩٩٠  * ١٢,٣٠٢   *١٢,٦٣٣   سنة فأكثر١٦

  .)٠,٠٥ = α (دالة عند مستوى * 
         

           
          

      α  
 

         α
– 

 



  

  ١٦٨ 
  

α
 

 
 

 
  )٢٣(جدول 

للفروق بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
اجتاهات العاملني يف إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل التابعة الدراسة حول 

  الدورات التدريبيةوفقاً ملتغري التعليم مبنطقة مكة املكرمة إلدارات التربية و
 درجة  املربعاتجمموع  التباينمصدر

 احلرية
 متوسط
 املربعات

مستوى  )ف (قيمة
  الداللة

 ٤٦٥,٠٢١ ٣ ١٣٩٥,٠٦٢  اموعاتبني
 ١٠٤,٩٤٧ ٦٧ ٧٠٣١,٤١٧  اموعاتداخل

  ٧٠ ٨٤٢٦,٤٧٩  الكلّياموع

٠,٠٠٧ ٤,٤٣١*  

  .)٠,٠٥  = α (دالة عند مستوى * 


α



 


            

  
          

 Scheffe  
 
 



  

  ١٦٩ 
  

  )٢٤(جدول 
حول اجتاهات العاملني يف إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب نتائج املقارنات البعدية 

  اآليل مبنطقة مكة املكرمة تعزى ملتغري الدورات التدريبية
  ثالث فأكثر  دورتان  دورة واحدة  ال يوجد  الدورات التدريبية

  ١٣,٨٤٦ -  ١٠,٠٣٢ -  -  -  ال يوجد

  ٩,٩٠٨ -  ٧,٨١٣ -  -  -  دورة واحدة

  -  -   *٧,٨١٣  *١٠,٠٣٢  دورتان

  -  -   *٩,٩٠٨   *١٣,٨٤٦  ثالث دورات فأكثر

  .)٠,٠٥ = α (دالة عند مستوى * 
         

           
          

      α  


 


 
 

  )٢٥(جدول 
ص نتائج حتليل التباين األحادي ملخ)ANOVA ( للفروق بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع

اجتاهات العاملني يف إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل التابعة الدراسة حول 
  املستوى الوظيفيوفقاً ملتغري إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة 

 درجة  املربعاتجمموع  التباينمصدر
 احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى  )ف (قيمة
  الداللة

 ٧٢,٩٦٣ ٢ ١٤٥,٩٢٦  اموعاتبني
 ١٢١,٧٧٣ ٦٨ ٨٢٨٠,٥٥٢  اموعاتداخل

  ٧٠ ٨٤٢٦,٤٧٩  الكلّياموع

٠,٥٥٢ ٠,٥٩٩ 



  

  ١٧٠ 
  


α




 
 

 
  )٢٦(جدول 

اجتاهات للفروق بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول ) T-Test (اختبار تنتائج 
العاملني يف إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم 

  بيعة املؤهلطوفقاً ملتغري مبنطقة مكة املكرمة 
المتوسط   مصدر التباين

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

الخطأ 
  المعياري

درجات 
  الحرية

مستوى   )ت(قيمة 
  الداللة

 ١,٧٢٥١ ١١,٤٤٣  ٥٦,١٨٢  تربوي
 ١,٩٦٨٠ ١٠,٢٢٦ ٥٤,٠٣٧  غير تربوي

٠,٤٦٧  ٠,٧٩٨  ٦٩ 

α





 
 


α

 
      






  

  ١٧١ 
  

ANOVA
   

T-Test 
 

 
  )٢٧(جدول 

للفروق بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
 التربية إمكانية تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل التابعة إلداراتالدراسة حول 

  املدينة التابع هلا الناديوفقاً ملتغري والتعليم مبنطقة مكة املكرمة 
 درجة  املربعاتجمموع  التباينمصدر

 احلرية
 متوسط
 املربعات

مستوى  )ف (قيمة
  الداللة

 ١٨٤٣٦,٦٣٣ ٢ ٣٦٨٧٣,٢٦٦  اموعاتبني
 ٤٤٣١,١٨٥ ٦٨ ٣٠١٣٢٠,٥٦٥  اموعاتداخل
  ٧٠ ٣٣٨١٩٣,٨٣١  الكلّيوعام

٤,١٦١ 
 
 

٠,٠٢٠*   
 
 

  .)٠,٠٥  = α (دالة عند مستوى * 


α


 



            

 Scheffe
 

  
  
  



  

  ١٧٢ 
  

  )٢٨(جدول 
حول إمكانية تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل التابعة نتائج املقارنات البعدية 

  إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة تعزى ملتغري املدينة التابع هلا النادي
  الطائف  جدة  مكة املكرمة  املدينة التابع هلا النادي

  ١٩,٨٥٨ -  ١٣,٧٢٢ -  -   املكرمةمكة

  ٦,١٣٦ -  -  *١٣,٧٢٢  جدة

  -   *٦,١٣٦   *١٩,٨٥٨  الطائف

  .)٠,٠٥ = α (دالة عند مستوى * 
         

            
 

α
 




 
 

 
  )٢٩(جدول 

إمكانية تطبيق مبادئ توسطات حول املللفروق بني ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
  املؤهل العلميوفقاً ملتغري إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل 

 درجة  املربعاتجمموع  التباينمصدر
 احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى  )ف (قيمة
  الداللة

 ١٣٧٢٣,٥٩٣ ٣ ٤١١٧٠,٧٧٨ موعات ابني
 ٤٤٣٣,١٨٠ ٦٧ ٢٩٧٠٢٣,٠٥٣  اموعاتداخل

  ٧٠ ٣٣٨١٩٣,٨٣١  الكلّياموع

٠,٠٣٣ ٣,٠٩٦*   

  .)٠,٠٥  = α (دالة عند مستوى * 



  

  ١٧٣ 
  


α


 





         Scheffe  

 
  )٣٠(جدول 

أفراد جمتمع الدراسة حول إمكانية تطبيق مبادئ إدارة اجلودة  الستجاباتنتائج املقارنات البعدية 
  كرمة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة امل

  تعزى ملتغري املؤهل العلمي
  دراسات عليا  دبلوم عايل  بكالوريوس  دبلوم  املؤهل العلمي

  ١٧,٣٠٧ -  ١١,٥٣٨ -  -  -  دبلوم

 ١٣,٧٦٩ - ٨,٤٦٥ - - -  بكالوريوس
  -  -  *٨,٤٦٥  *١١,٥٣٨  دبلوم عايل

 - -  *١٣,٧٦٩  *١٧,٣٠٧  دراسات عليا

  .)٠,٠٥ = α (دالة عند مستوى * 
         

           


     α     
          

 
α

 



  

  ١٧٤ 
  

 
  )٣١(جدول 

إمكانية تطبيق مبادئ توسطات حول املللفروق بني ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
  عدد سنوات اخلربةوفقاً ملتغري إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل 

 درجة  املربعاتعجممو  التباينمصدر
 احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى  )ف (قيمة
  الداللة

 ١٦٨٤٣,٨٦٥ ٣ ٥٠٥٣١,٥٩٤  اموعاتبني
 ٤٢٩٣,٤٦٦ ٦٧ ٢٨٧٦٦٢,٢٣٦  اموعاتداخل

  ٧٠ ٣٣٨١٩٣,٨٣١  الكلّياموع

٠,٠١٢ ٣,٩٢٣*  

  .)٠,٠٥  = α (دالة عند مستوى * 


α


 



         

 Scheffe  
  )٣٢(جدول 

  حول إمكانية تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة نتائج املقارنات البعدية 
  يف أندية احلاسب اآليل تعزى ملتغري عدد سنوات اخلربة

   فأكثر١٦  ١٥أقل -١٠  ١٠ أقل- ٥  ٥أقل من   عدد سنوات اخلربة

  ١٨,٦٧٩ -  ١٢,٠٨٨ -  -  -   سنوات٥أقل من 

 ١٣,٤٠٩ - ١٠,٢٦٧ - - -   سنوات١٠أقل من -٥
  -  -   *١٠,٢٦٧  *١٢,٠٨٨   سنة١٥أقل من -١٠

 - -   *١٣,٤٠٩   *١٨,٦٧٩   سنة فأكثر١٦

  .)٠,٠٥ = α (دالة عند مستوى * 



  

  ١٧٥ 
  

          
           


 α 

– 
 

α
 

 
 

  )٣٣(جدول 
إمكانية تطبيق مبادئ توسطات حول املللفروق بني ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 

  رات التدريبيةالدووفقاً ملتغري إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل 
 درجة  املربعاتجمموع  التباينمصدر

 احلرية
 متوسط
 املربعات

مستوى  )ف (قيمة
  الداللة

 ٢١١٠٩,٦٤١ ٣ ٦٣٣٢٨,٩٢٣  اموعاتبني
 ٤١٠٢,٤٦١ ٦٧ ٢٧٤٨٦٤,٩٠٨  اموعاتداخل

  ٧٠ ٣٣٨١٩٣,٨٣١  الكلّياموع

٠,٠٠٣ ٥,١٤٦*  

  .)٠,٠٥  = α (دالة عند مستوى * 


α


 



         

 Scheffe  



  

  ١٧٦ 
  

  )٣٤(جدول 
حول إمكانية تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل التابعة نتائج املقارنات البعدية 

   والتعليم مبنطقة مكة املكرمة تعزى ملتغري الدورات التدريبيةإلدارات التربية
  ثالث فأكثر  دورتان  دورة واحدة  ال يوجد  الدورات التدريبية

  ١٩,٨٥٤ -  ١٦,٢٨٥ -  -  -  ال يوجد

 ١٤,٣٦٠ - ١٢,٦٤٥ - - -  دورة واحدة
  -  -   *١٢,٦٤٥  *١٦,٢٨٥  دورتان

 - -   *١٤,٣٦٠   *١٩,٨٥٤  ثالث دورات فأكثر

  .)٠,٠٥ = α ( عند مستوى دالة* 
          

           
    

       α     


 


 
 

  )٣٥(جدول 
إمكانية تطبيق مبادئ توسطات حول املللفروق بني ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 

  املستوى الوظيفيوفقاً ملتغري ب اآليل إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاس
 درجة  املربعاتجمموع  التباينمصدر

 احلرية
 متوسط
 املربعات

مستوى  )ف (قيمة
  الداللة

 ١٥٣٨٦,٢٢٤ ٢ ٣٠٧٧٢,٤٤٩  اموعاتبني
 ٤٥٢٠,٩٠٣ ٦٨ ٣٠٧٤٢١,٣٨٢  اموعاتداخل

  ٧٠ ٣٣٨١٩٣,٨٣١  الكلّياموع

٠٣٩. ٣,٤٠٣*   

  .)٠,٠٥  = α  (دالة عند مستوى* 



  

  ١٧٧ 
  


α


 




           
Scheffe

 
  )٣٦(جدول 

ئ إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل التابعة حول إمكانية تطبيق مبادنتائج املقارنات البعدية 
  إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة تعزى ملتغري املستوى الوظيفي

  مدرب  موظف  إداري  املستوى الوظيفي
   *١٣,٣٩٦   *١٩,٢٥٥  -  إداري

  ١٤,١٤٠ -  - ١٩,٢٥٥ -  موظف

  -   *١٤,١٤٠  ١٣,٣٩٦ -  مدرب

  .)٠,٠٥ = α (دالة عند مستوى * 
         

           
     

      α    
 

         α
 

α
 

 



  

  ١٧٨ 
  

 
  )٣٧(جدول 

ودة الشاملة إمكانية تطبيق مبادئ إدارة اجلتوسطات حول املللفروق بني ) T-Test (اختبار تنتائج 
  طبيعة املؤهلوفقاً ملتغري يف أندية احلاسب اآليل مبنطقة مكة املكرمة 

المتوسط   مصدر التباين
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الخطأ 
  المعياري

درجات 
  الحرية

مستوى   )ت(قيمة 
  الداللة

 ٥,٦٥٢٠ ٣٦,٦٢٩٢ ٢٥٣,٨٣  تربوي
 ١٧,٢٥٨ ٩٢,٩٤١٨  ٢٠٤,٧٦  غير تربوي

٠,٠٠٠  ٣,٠٩٩  ٦٩*  

  .)٠,٠٥  = α (دالة عند مستوى * 
α







 
 

α


 
      

          


ANOVA
   

T-Test 
 
 



  

  ١٧٩ 
  

 
  )٣٨(جدول 

الصعوبات اليت تعيق توسطات حول املللفروق بني ) ANOVA( نتائج حتليل التباين األحادي ملخص
  املدينة التابع هلا الناديوفقاً ملتغري إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل 

 درجة  املربعاتجمموع  التباينمصدر
 احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى  )ف (قيمة
  الداللة

  ٢٧,٦١١ ٢ ٥٥,٢٢١  اموعاتبني
 ١٠٩,٨٤٥ ٦٨ ٧٤٦٩,٤٢٧  اموعاتداخل

  ٧٠ ٧٥٢٤,٦٤٨  الكلّياموع

٠,٧٧٨ ٠,٢٥١ 


α


 

 
  )٣٩(جدول 

الصعوبات اليت تعيق توسطات حول امل للفروق بني) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
  املؤهل العلميوفقاً ملتغري إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل 

 درجة  املربعاتجمموع  التباينمصدر
 احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى   )ف (قيمة
  الداللة

 ٧٧,٩٣٣ ٣ ٢٣٣,٧٩٨  اموعاتبني
 ١٠٨,٨١٩ ٦٧ ٧٢٩٠,٨٥٠  اموعاتداخل

  ٧٠ ٧٥٢٤,٦٤٨  الكلّياموع

٠,٥٤٦ ٠,٧١٦ 


α


 



  

  ١٨٠ 
  

 
  )٤٠(جدول 

الصعوبات اليت تعيق توسطات حول املللفروق بني ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
  عدد سنوات اخلربةوفقاً ملتغري ة احلاسب اآليل إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف أندي

 درجة  املربعاتجمموع  التباينمصدر
 احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى  )ف (قيمة
  الداللة

 ٢٧,١٤١ ٣ ٨١,٤٢٣  اموعاتبني
 ١١١,٠٩٣ ٦٧ ٧٤٤٣,٢٢٥  اموعاتداخل

  ٧٠ ٧٥٢٤,٦٤٨  الكلّياموع

٠,٨٦٥ ٠,٢٤٤ 


α




 
 
 

  )٤١(جدول 
الصعوبات اليت تعيق توسطات حول املللفروق بني ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 

  رات التدريبيةالدووفقاً ملتغري إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل 
 درجة  املربعاتجمموع  التباينمصدر

 احلرية
 متوسط
 املربعات

مستوى  )ف (قيمة
  الداللة

 ١٠٠,٤٢٥ ٣ ٣٠١,٢٧٥  اموعاتبني
 ١٠٧,٨١٢ ٦٧ ٧٢٢٣,٣٧٣  اموعاتداخل

  ٧٠ ٧٥٢٤,٦٤٨  الكلّياموع

٠,٤٣٠ ٠,٩٣١ 


α



  

  ١٨١ 
  




 
 

 
  )٤٢(جدول 

الصعوبات اليت تعيق توسطات حول املللفروق بني ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
  املستوى الوظيفيوفقاً ملتغري إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل 

 درجة ربعات املجمموع  التباينمصدر
 احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى  )ف (قيمة
  الداللة

 ١٠٧,٠٥٧ ٢ ٢١٤,١١٥  اموعاتبني
 ١٠٧,٥٠٨ ٦٨ ٧٣١٠,٥٣٣  اموعاتداخل

  ٧٠ ٧٥٢٤,٦٤٨  الكلّياموع

٠,٣٧٥ ٠,٩٩٦ 


α




 
 

 
  )٤٣(جدول 

الصعوبات اليت تعيق إمكانية تطبيق إدارة توسطات حول املللفروق بني ) T-Test (اختبار تنتائج 
  طبيعة املؤهلوفقاً ملتغري اجلودة الشاملة يف أندية احلاسب اآليل 

المتوسط   مصدر التباين
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الخطأ 
  المعياري

درجات 
  الحرية

ستوى م  )ت(قيمة 
  الداللة

 ١,٧٧٣٥ ٩,٢١٥٥  ٣٦,١٨٥  تربوي
 ١,٦٧٥٨ ١١,١١٦٤ ٣٥,٧٧٢  غير تربوي

٠,٣٤٨  ٠,١٦٢  ٦٩ 

 



  

  ١٨٢ 
  

α




 




 
   

 
       Spearman  

 
   )٤٤( جدول 

  بني حماور مبادئ إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر)Spearman(معامالت االرتباط سبريمان 
  العاملني يف أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة

  معامل االرتباط بني كل مبدأ ومجيع املبادئ   مبادئ إدارة اجلودة الشاملة  م

   **٠,٦٩٩  مبدأ التركيز على العميل  ١
   **٠,٧٩٤  مبدأ القيادة املوجهة  ٢
   **٠,٧٨٣  ةمبدأ االنتفاع باملوارد البشري  ٣
   **٠,٧٣٤  مبدأ اختاذ القرارات على أسس من احلقائق  ٤
   **٠,٧٨٧  مبدأ التخطيط االستراتيجي  ٥
   **٠,٧٤٦  مبدأ التحسني املستمر أو توكيد اجلودة  ٦
   **٠,٧١٥  مبدأ تشكيل فرق العمل  ٧
   **٠,٧٠٤  مبدأ التدريب والتعليم املستمر  ٨

  )٠,٠١ = α( دالة عند مستوى ** 
  



  

  ١٨٣ 
  


α 


    

           
 

  )٥(كل رقم ش
 وبني مبادئ إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر مبدأ التركيز على العميليبني العالقة االرتباطية بني 

  العاملني يف أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مبادئ إدارة الجودة الشاملةجميع 

التركيز  مبدأ
 على العميل



  

  ١٨٤ 
  

         
    

           
 

  
  )٦(شكل رقم 

 وبني مبادئ إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر العاملني مبدأ القيادة املوجهةيبني العالقة االرتباطية بني 
  يف أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 مبادئ إدارة الجودة الشاملةجميع 

القيادة  مبدأ
 الموجهة



  

  ١٨٥ 
  

 
 

      


 
  

  )٧(شكل رقم 
 وبني مبادئ إدارة اجلودة الشاملة من وجهة مبدأ االنتفاع باملوارد البشريةيبني العالقة االرتباطية بني 

  نظر العاملني يف أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مبادئ إدارة الجودة الشاملةجميع 

اع االنتف مبدأ
 بالموارد البشرية



  

  ١٨٦ 
  





 

  
  )٨(شكل رقم 

 وبني مبادئ إدارة اجلودة الشاملة من مبدأ اختاذ القرارات على أسس من احلقائقيبني العالقة االرتباطية بني 
  وجهة نظر العاملني يف أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مبادئ إدارة الجودة الشاملةجميع 

اتخاذ  مبدأ
  القرارات



  

  ١٨٧ 
  

 
      


 

  
  )٩(شكل رقم 

 وبني مبادئ إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر مبدأ التخطيط االستراتيجييبني العالقة االرتباطية بني 
  العاملني يف أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دارة الجودة الشاملةمبادئ إجميع 

التخطيط  مبدأ
 االستراتيجي



  

  ١٨٨ 
  

    



 

  
  )١٠(شكل رقم 

 وبني مبادئ إدارة اجلودة الشاملة من مبدأ التحسني املستمر أو توكيد اجلودةيبني العالقة االرتباطية بني 
  وجهة نظر العاملني يف أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مبادئ إدارة الجودة الشاملةجميع 

التحسين  مبدأ
 المستمر



  

  ١٨٩ 
  

   
    

           
 

  
  )١١(شكل رقم 

 وبني مبادئ إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر مبدأ تشكيل فرق العمليبني العالقة االرتباطية بني 
  العاملني يف أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مبادئ إدارة الجودة الشاملةجميع 

تشكيل  مبدأ
 فرق العمل



  

  ١٩٠ 
  


      


 

  
  )١٢(شكل رقم 

 وبني مبادئ إدارة اجلودة الشاملة من وجهة مبدأ التدريب والتعليم املستمريبني العالقة االرتباطية بني 
  نظر العاملني يف أندية احلاسب اآليل التابعة إلدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التدريب  مبدأ
 والتعليم المستمر

 مبادئ إدارة الجودة الشاملةجميع 



  

  ١٩١ 
  

  :نتائج الدراسةمناقشة وتفسري :ًثانيا
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    ملخص نتائج الدراسة والتوصيات واملقرتحات

  

v  ًملخص نتائج الدراسة: أوال. 

v ًالتوصيات والمقترحات:  ثانيا 
v  ًالبحوث والدراسات المستقبلية: ثالثا  
 
 

 

  

  
  



  

  ٢١٣ 
  

  الفصل اخلامس
   واملقرتحاتملخص نتائج الدراسة والتوصيات
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  ٢٢١ 
  

  :التوصيات واملقرتحات: ًثانيا
  :التوصيات. ا
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  :املقرتحات . ٢



 
           

      
         

 
          


         

 
 





  

  ٢٢٣ 
  

        
 

 

  :البحوث والدراسات املستقبلية : ًثالثا
 

 
          

 
 

 
 
  
  

  
  

  
  
  
  



  

  ٢٢٤ 
  

  
  
  
  
  

  قائمة املراجع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ٢٢٥ 
  

  قائمة املراجع
  .القرآن الكريم

  .السنة النبوية الشريفة
  :املراجع العربية

مدى إمكانية تطبيق أسـاليب مفهـوم إدارة   ): م١٩٩٥(، سالم محمد  نان س آل ) ١(
الجودة الشاملة على العمل الجمركي بالتطبيق على جمرك مطـار          

 .دارة العامةمعهد اإل: الملك خالد الدولي، الرياض

منظومة تكوين المعلـم فـي ضـوء      ): م٢٠٠٣(، محمد عبد الرزاق     إبراهيم ) ٢(
 .دار الفكر للطباعة والنشر: ، عمان١معايير الجودة الشاملة، ط

الجودة الشاملة فـي إدارة المعلومـات،       ): م٢٠٠٧(، هدى صالح    أبو حميمد  ) ٣(
 .معهد اإلدارة العامة: الرياض

مجلة شئون  :  التدريب وأهميته، الكويت   ماهية): م١٩٩٣(، عدنان   أبو عمشه  ) ٤(
 .اإلدارة الحديثة، العدد الثاني

الجودة الشاملة واإلصـالح التربـوي،      ): م٢٠٠١(، محمد يوسف    أبو ملوح  ) ٥(
 .مركز القطان للبحث والتطوير التربوي: غزة

دور مديري المدارس الثانوية العامة فـي       ): م١٩٩٨(، جمال محمد    أبو الوفا  ) ٦(
ة الشاملة لتطوير العمليات اإلدارية في محافظة استخدام إدارة الجود

مجلة التربية، العدد   : ، القاهرة "القليوبية بجمهورية مصر العربية     
 .٤٠١-٣٤٠: صص ، )٧٦(

، اإلدارة التعليمية والمدرسـية  جودةمعايير ): م٢٠٠٢( أحمد ، إبراهيم أحمـد  ) ٧(
جامعة طنطا، كلية التربية، المؤتمر العلمي السابع جـودة         : طنطا

 .التعليم التحديات والمعايير والفرص

الجـودة الـشاملة فـي اإلدارة التعليميـة         ): م٢٠٠٣( أحمـد    ، إبراهيم أحمد ) ٨(
 .  لدنيا الطباعة والنشردار الوفاء:  اإلسكندرية،١، طوالمدرسية

 



  

  ٢٢٦ 
  

إدارة المؤسسات التربويـة،  ): م٢٠٠٣(، حافظ؛ ومحمد صبري حافظ  أحمـد  ) ٩(
 .عالم الكتب: القاهرة

إصالح التعليم الجودة الشاملة في حجرة الدراسة،       ): م٢٠٠٠(س  ، جاني أركادو ) ١٠(
االتجاهـات الحديثـة فـي إدارة       : ترجمة سهير بسيوني، القاهرة   

 .الجودة

: اإلدارة المدرسية البعد التخطيطي، بيروت    ): م٢٠٠٠(، عبد الصمد    األغبري ) ١١(
 .دار النهضة العربية

ام الجودة الشاملة في    تقدير مدى فاعلية استخد   ): " م٢٠٠٠(، علي محمد    أيوب ) ١٢(
، رسالة ماجستير غير منـشورة،      "تطوير أداء الجامعات األردنية   

 .جامعة اليرموك، كلية التربية: األردن

 .مكتبة النهضة المصرية: أسس التدريب، القاهرة): م١٩٨٥(، أحمد باشات ) ١٣(

مركـز تطـوير األداء   : تطوير التدريب، القـاهرة   ): م١٩٩٥(، أحمد   باشات ) ١٤(
 .والتنمية

المدرب المتميز فن إيصال الرسالة التدريبية، ترجمة ): م٢٠٠٤(، بوب   رزباو ) ١٥(
معهـد  : سعد هادي القحطاني، ومريم عبد اهللا الصبان، الريـاض        

 .اإلدارة العامة

إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة فـي       ): م٢٠٠٠(، أحمد سليمان    البدارني ) ١٦(
: لريـاض إمارة المنطقة الشرقية، رسالة ماجستير غير منشورة، ا       

 .أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية
معايير لتقويم جودة التعليم، ترجمة أحمد ): م١٩٩٧(، سالي؛ وفل ريس  براون ) ١٧(

 . البيارق للطباعة والنشردار: ، بيروت١مصطفى حليمة، ط

إدارة الموارد البـشرية وكفـاءة األداء التنظيمـي،         ): م١٩٩٧(، كامل   بربر ) ١٨(
 .للدراسات والنشر والتوزيعالمؤسسة الجامعية : بيروت

اتجاهات التدريب على الجودة الشاملة لدى      ): م١٩٩٧(، محمد رياض    بندقجي ) ١٩(
: شركات تصنيع المواد الغذائية في منطقة عمان الكبرى، عمـان         

 ).٢(الجامعة األردنية، مجلة دراسات، العدد 
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قدرات التدريب والتطوير، ترجمة عبد اهللا إسماعيل       ): م٢٠٠١(، جل   بروكس ) ٢٠(
 .معهد اإلدارة العامة: كتبي، الرياض

الجودة في العمل، ترجمـة سـامي   ): م١٩٩٥(، ديان ؛ وريك جريجز  بـون  ) ٢١(
آفاق اإلبداع العالميـة للنـشر      : الفرس وناصر العديلي، الرياض   

  .واإلعالم
دار قبـاء   : المدرسية، القاهرة اإلدارة التعليمية و  ): م٢٠٠١(، فاروق   البوهي ) ٢٢(

 .للنشر والتوزيع

التدريب كأداة لتنميـة العنـصر      ): م١٩٩٧( العزيز، وعلي عسكر     ، عبد تقي ) ٢٣(
 .المجلة العربية لإلدارة: البشري في مجال العمل، الكويت

مركز الخبـرات   : التدريب المباشر، القاهرة  ): م٢٠٠٣(، عبد الرحمن    توفيق ) ٢٤(
 .المهنية لإلدارة بيمك

 : القـاهرة  الجودة الشاملة الدليل المتكامـل،    ): م٢٠٠٣ (ن، عبد الرحم  توفيق ) ٢٥(
 .لإلدارة بميكمركز الخبرات المهنية 

كيف تحقق الجودة، ترجمـة     ): م١٩٩٨(، باتريك؛ وجون جيبهاردت     تونسيند ) ٢٦(
 .بيت األفكار الدولية: فريق بيت األفكار الدولية، الرياض

تريد أن تعرف عن التـدريب   كل ما): م٢٠٠١(، كي ؛ و ديفيد ماكيي   ثوران ) ٢٧(
 .مكتبة جرير: ، الرياض١ط

إدارة الجودة الشاملة اإلتقان فـي      ): م٢٠٠٦(، عبد الرحمن إبراهيم     يبرالجو ) ٢٨(
 .مطابع الرشيد: ، المدينة المنورة٢الفكر اإلسالمي المعاصر، ط

اإلدارة التعليميـة واإلدارة المدرسـية،      ): م١٩٩٨(، أحمد إسـماعيل     حجي ) ٢٩(
 .دار الفكر العربي: القاهرة

ديثة في اإلدارة المدرسـية     اتجاهات ح ): م٢٠٠٤(، سالمه عبد العظيم     حسين ) ٣٠(
 .دار الفكر: الفعالة، عمان

ضمان الجودة واالعتماد في التعليم،     ): هـ١٤٢٦(، سالمه عبد العظيم     حسين ) ٣١(
 .الدار الصولتية للنشر والتوزيع: الرياض
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مدى تطبيـق معـايير     ): " م١٩٩٨(،  فؤاد أحمد؛ ونشأت شرف الدين        حلمي ) ٣٢(
م العام الثانوي في جمهورية     إدارة الجودة الشاملة في مدارس التعلي     

 .٢٣٥-١٦٥: صص ، )٧٦(مجلة التربية، العدد : مصر، القاهرة
إمكانية تطبيـق إدارة الجـودة      ): " م٢٠٠٤(، عبد الكريم ضيف اهللا      الحربي ) ٣٣(

دراسة ميدانيـة علـى     "الشاملة لتطوير األداء في المعاهد األمنية       
ة ، مكـة    ، رسالة دكتوراه غير منشور    "المعاهد في مدينة الرياض   

 .جامعة أم القرى، كلية التربية: المكرمة

إعداد القيادات اإلدارية لمدارس المـستقبل      ): م٢٠٠٧(، رافدة عمر    الحريري ) ٣٤(
 .دار الفكر: ، عمان١في ضوء الجودة الشاملة، ط

مفهوم الجودة الشاملة في التعلـيم      ) : " م١٩٩٩(، فؤاد ؛ ونشأت فضل      حلمي ) ٣٥(
ر، كلية التربية، مجلة التربية، العدد جامعة األزه: ، القاهرة"الثانوي

)٢٧٦.( 
دار : تصميم وتنفيذ برامج التـدريب، األردن     ): م١٩٩١(، محمد زياد    حمدان ) ٣٦(

 .التربية الحديثة

دار : اتجاهـات حديثـة فـي التـدريب، األردن        ): م١٩٩٧(، أحمد   الخطيب ) ٣٧(
 .المستقبل للنشر والتوزيع

جودة الشاملة تطبيقـات    إدارة ال ): م٢٠٠٥(، أحمد؛ ورداح الخطيب     الخطيب ) ٣٨(
 .عالم الكتب الحديث للطباعة: تربوية، األردن

الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي فـي      ): م٢٠٠٣(، محمد شحات    الخطيب ) ٣٩(
 .دار الخريجي للنشر والتوزيع: التعليم، الرياض

 .الجودة الشاملة، األردن، دون ناشر): م١٩٩٥(، عباس الخفاجي ) ٤٠(

تحسين الجودة وتخفـيض    : ثالوث التميز ): م١٩٩٧(، عبد اهللا موسى     الخلف ) ٤١(
مجلة اإلدارة العامـة، المجلـد      : التكلفة وزيادة اإلنتاجية، الرياض   

 .، معهد اإلدارة العامة)١(، العدد )٣٧(

إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمـالء،      ): م٢٠٠٦(، مأمون سليمان    الدرادكة ) ٤٢(
 .دار صفاء للطباعة والنشر: ، عمان١ط
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إدارة الجودة الكليـة مفهومهـا وتطبيقاتهـا        ): م١٩٩٤(يد  ، أحمد سع  درباس ) ٤٣(
التربوية وإمكانية اإلفادة منها في القطـاع التعليمـي الـسعودي،           

، مكتب التربيـة  )٥٠(مجلة رسالة الخليج العربي، العدد    : الرياض
 . العربي لدول الخليج

مجلـة  : تحديد االحتياجـات التدريبيـة، األردن  ): م١٩٩٩(، عبد الباري    دره ) ٤٤(
 .، العدد األول)٣٢(رسالة المعلم، المجلد 

: اإلعداد والتدريب بين النظرية والتطبيق، القاهرة     ): م١٩٨٦(، حسين   الدوري ) ٤٥(
 .مطبعة العاصمة

جمعيـة  : التدريب التربوي مقوماته وآفاقه، عمان    ): م١٩٩٥(، تيسير   الدويك ) ٤٦(
 .عمال المطابع التعاونية

تدريب، ترجمة حمزة سر الختم     كيفية قياس فاعلية ال   ): م٢٠٠١(، ليسلي   راي ) ٤٧(
 .معهد اإلدارة العامة: حمزة، الرياض

مدى قابلية نظام إدارة الجـودة الـشاملة        ): م٢٠٠٤(، غازي محمود    الرجب ) ٤٨(
للتطبيق في المدارس الشاملة للتطبيق في المدراس الـشاملة فـي           

جامعـة  : محافظة إربد، رسالة ماجستير غيـر منـشورة، االردن       
 .ةاليرموك، كلية التربي

تصميم نظام إلدارة الجودة الشاملة     ): م٢٠٠٣(، محمد محمود أحمد     الرياحنة ) ٤٩(
في الشركات األردنية للبرمجيات، رسالة ماجستير غير منـشورة،     

 .جامعة آل البيت، كلية الدراسات العليا: األردن

مفهوم إدارة الجودة الكلية في المملكة العربية       ): م١٩٩٣(، خالد محمد    الزامل ) ٥٠(
المركز العربي للتطـوير اإلداري، المـؤتمر       : القاهرةالسعودية،  

 .السادس للتطوير والتنمية اإلدارية

عرض بعض تجارب إدارة الجودة الشاملة فـي        ): م٢٠٠٥(، صباح   الزبيدي ) ٥١(
: التعليم، ورقة عمل مقدمه للمؤتمر التربوي الـسادس، البحـرين         

 .جامعة البحرين
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 :، القـاهرة  ١لة في التعليم، ط   الجودة الشام  ):م٢٠٠٣(، خالد محمد    الزواوي ) ٥٢(
 .العربية للنشر والتوزيعمجموعة النيل 

المنهج العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة فـي        ): م١٩٩٦(، فريد   زيد الدين  ) ٥٣(
منشورات كلية التجـارة بجامعـة      : المؤسسات العربية، الزقازيق  

 .الزقازيق

، ١لخدمية، ط قياس الجودة في الشركات ا    ): م٢٠٠٢(، حامد عبد اهللا     السقاف ) ٥٤(
 .دون ناشر: الرياض

دليل عملي لتطبيق أنظمـة إدارة      ): م١٩٩٩(، مأمون؛ وسهيال اليأس     السلطي ) ٥٥(
 .دار الفكر المعاصر: ، بيروت١، ط٩٠٠٠الجودة اإليزو 

 .دار غريب: إدارة الجودة الشاملة، القاهرة): ت.د(، علي السلمي ) ٥٦(

لمفهوم والتطبيق فـي  ا" إدارة الجودة الشاملة): م١٩٩٩(، أحمد محمد  الشامي ) ٥٧(
، العـدد   )٢١(مجلة اإلداري، الـسنة     : الجمهورية اليمنية، مسقط  

)٧٦.( 

إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها فـي       ): م٢٠٠٠(، محمد فاتل    الشراري ) ٥٨(
دراسة استطالعية على المديرية العامـة لحـرس        (حرس الحدود   

اديمية أك: الحدود بالرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض   
 . نايف العربية للعلوم األمنية

 ،إدارة المدارس بالجودة الـشاملة    ): م٢٠٠٣ (، مريم محمد إبراهيم   الشرقاوي ) ٥٩(
 .مكتبة النهضة المصرية: ، القاهرة٢ط

اتجاهات رؤساء األقسام والمديرين نحـو      ): " م٢٠٠٢(، عبد الرحمن    الشلول ) ٦٠(
ة والتعلـيم   تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربي       

جامعـة  : لمحافظة اربد، رسالة ماجستير غير منـشورة، األردن       
 .اليرموك، كلية التربية

مدير الجودة الشاملة الدليل العملي ) م١٩٩٧(، وراين؛ وجيروم فاتجا  شـمدت  ) ٦١(
للقادة والمديرين لتحقيق إدارة الجودة الشاملة، ترجمة محمود عبد         

 .العالمية للنشرآفاق اإلبداع : ، الرياض١الحميد مرسي، ط
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دون : ، الرياض ١إدارة الجودة الشاملة، ط   ): م٢٠٠٤(، حامد صالح    الشمري ) ٦٢(
 .ناشر

، ١الجودة الشاملة في العمل اإلسالمي، ط    ): هـ١٤٢١(، بدوي محمود    الشيخ ) ٦٣(
 .دار الفكر العربي: القاهرة

: كيف تتعلم أسرار الجودة الشاملة، دمـشق ): م٢٠٠١(، رعد حسن   الـصرن  ) ٦٤(
 . للنشر والتوزيع والترجمةدار عالء الدين

مجلـة  : برامج التدريب والجـودة، الريـاض     ): م٢٠٠٤(، رشاد أحمد    صقر ) ٦٥(
 .هـ١٤٢٥، محرم )٦١(التدريب والتقنية، العدد 

إدارة الجودة في التعليم عن بعد كأحد نمـاذج         ): م٢٠٠٥(، محمد وحيد    صيام ) ٦٦(
التعليم العالي، ورقة عمل مقدمة للمـؤتمر التربـوي الخـامس،           

 .جامعة البحرين: ينالبحر

: فاعلية مدير التدريب في عصر العولمة، الريـاض       ): م٢٠٠٣(، قاسم   ضرار ) ٦٧(
 .مطابع سمحة

إدارة ): م٢٠٠٣(، حميد عبد النبي؛ ورضا آل علي وسنان الموسـوي    الطائي ) ٦٨(
 .دار الوراق للطباعة: ألردن، ا١الجودة الشاملة واإليزو، ط

دات التنظيميـة لتطبيـق إدارة   المحـد ): م٢٠٠١(، عبد اهللا عبد الغني      الطجم ) ٦٩(
مجلة جامعـة   : الجودة الشاملة في جامعة الملك عبد العزيز، جدة       

 ).٢(، العدد )١٥(الملك عبد العزيز، االقتصاد واالدارة، المجلد 

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي      ): م٢٠٠١(، محمد   الطعامنة ) ٧٠(
جامعـة  :  ، األردنفي وزارة الصحة بالمملكة األردنية الهاشـمية    

 ).١(، العدد )١٧(اليرموك، مجلة أبحاث اليرموك، المجلد 

التدريب مفهومه وفعاليته وبنـاء البـرامج       ): م٢٠٠٢(، حسن أحمد    الطعاني ) ٧١(
 .دار الشروق للنشر والتوزيع: ، األردن١التدريبية وتقويمها، ط

ليـة  تطوير أساليب مراقبة الجودة فـي العم      ): " م١٩٩٨(، فؤاد   عبد الخالق  ) ٧٢(
المركز القـومي   : ، القاهرة "التعليمية بمرحلة التعليم قبل الجامعي    

 .للبحوث التربوية والتنمية، شعبة التخطيط التربوي
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إدارة مؤسـسات   ): م٢٠٠١(، إياد محمود، وسعد زناد المحياوي       عبد الكريم  ) ٧٣(
المركز العربي للتـدريب    : ، المغرب ١التدريب المهني والتقني، ط   

 .بينالمهني وإعداد المدر
األسس النظريـة لفلـسفة إدارة الجـودة        ): م٢٠٠٥(، حسن صادق    عبد اهللا  ) ٧٤(

: الشاملة، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر التربوي الخامس، البحـرين        
 .جامعة البحرين

قياس الجودة أساليب حديثة في معايير      ): م٢٠٠٤(، توفيق محمد    عبد المحسن  ) ٧٥(
 .مكتبة النهضة المصرية: القياس، القاهرة

معهـد  : التـدريب والتطـوير، األردن    ): م١٩٨٦( علي محمد    ،عبد الوهاب  ) ٧٦(
 .اإلدارة العامة

الدليل العملي  ): م٢٠٠٢(، ناصر محمد؛ وهاني عبد الرحمن العمري        العديلي ) ٧٧(
آفاق اإلبداع للنـشر    : لتطبيق نظم إدارة الجودة العالمية، الرياض     

 .واإلعالم

: ال، القـاهرة  المنهج اإلسالمي في إدارة األعم    ): هـ١٤٠٧(، محمود   عساف ) ٧٨(
 .مكتبة عين شمس

المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الـشاملة،      ): م٢٠٠١(، عمر وصفي    عقيلي ) ٧٩(
 .دار وائل للطباعة والنشر: ، عمان١ط

دة الـشاملة فـي المؤسـسات        إدارة الجو  ):م٢٠٠٤(، صالح ناصر    عليمات ) ٨٠(
 .  للنشر والتوزيعدار الشروق: ، عمان١التربوية، ط

االتجاهات الحديثة في التعلـيم والتـدريب       ): م١٩٩١ (، محمد عليان  عليمات ) ٨١(
 .دار الخواجا للنشر والتوزيع: واإلدارة، األردن

، ١، ط إدارة الجـودة الـشاملة    تطبيقات في   ): هـ١٤٢٨(، عبد الستار    العلي ) ٨٢(
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمان

 الشاملة فـي   مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة    ): م٢٠٠٠(، نواف سعد    العنزي ) ٨٣(
شركة االتصاالت السعودية بمدينة الرياض، رسالة ماجستير غير        

 .جامعة الملك سعود: منشورة، الرياض
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، ٢القياس والتقويم في العملية التدريـسية، ط   ) : ٢٠٠٢( أحمد سليمان    عودة، ) ٨٤(
 .دار األمل: األردن 

تدائية تقييم األداء الوظيفي لمدير المدرسة االب     ): م٢٠٠٥(، محمد جاسم    عيسى ) ٨٥(
بمملكة البحرين في ضوء مبادئ إدارة الجودة الـشاملة، رسـالة           

 .جامعة البحرين، كلية التربية: ماجستير غير منشورة، البحرين

تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وعالقاتهـا      ): " م٢٠٠٥(، أحمد علي    غنيم ) ٨٦(
بالكفايات المهنية لدى المعلمين في المدارس الثانوية والحكوميـة         

مجلة جامعـة أم القـرى      : ، مكة المكرمة  "ن بالمدينة المنورة  للبني
، العدد الثاني   )١٧(للعلوم التربوية واالجتماعية واالنسانية، المجلد      

 .هـ١٤٢٦جمادى األولى 

: مدخل النظم في النشاط التدريبي، الرياض     ): م١٩٩٦(، فاروق أحمد    فرحات ) ٨٧(
 .المركز السعودي للتنمية اإلدارية والفنية، سادمتك

، إدارة الجودة الشاملة):م٢٠٠٤( مؤيد عبد الحسين، ويوسف الطائي  الفـضل،  ) ٨٨(
 . دار الوراق للنشر والتوزيع: ، عمان١ط

إدارة الجودة الشاملة مدخل النظم المتكامل، ): م١٩٩٥(، محمد توفيق الماضي ) ٨٩(
 .دار المعارف: القاهرة

لجـودة،  تحقيق الجودة الدليل العملي لتطبيـق ا      ): م١٩٩٩(، رودرك   ماكينلي ) ٩٠(
آفـاق اإلبـداع للنـشر      : ، الرياض ١ترجمة صالح المعيوف، ط   

 .واإلعالم

التدريب الناجح للموظفين، ترجمة مركز التعريـب       ): م١٩٩٧(، بيل   مالكولم ) ٩١(
 .والبرمجة، الدار العربية للعلوم

تقدير مدى فاعلية تطبيـق نظـام إدارة الجـودة          ): م٢٠٠٢(، جمعة   المحمد ) ٩٢(
 مدارس قصبة المفـرق األساسـية   الشاملة في تحسين أداء مديري 

: اعتماد على مبادئ دمنج، رسالة ماجستير غير منشورة، السودان        
 .جامعة الفاشر، كلية التربية
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مدى وعي المعلمين والقيادة التربويـة      ): " م١٩٩٩(، عبد الخالق فؤاد     محمد ) ٩٣(
من تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعلم األساسي في جمهوريـة           

المركز : ، القاهرة " القاهرة، والجيزة والقيلوبية   مصر في محافظات  
 .القومي للبحوث التربوية والنفسية

إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجـامعي       ): " م١٩٩٧(، أحمد سيد    مصطفى ) ٩٤(
جامعـة  : لمواجهة تحديات القرن الواحد والعـشرين، الزقـازيق       

ارة الزقازيق، كلية التجارة، المؤتمر العلمـي الـسنوي الثـاني اد          
 .الجودة الشاملة في تطوير التعليم الجامعي

التقـويم التربـوي ومبـادئ اإلحـصاء،        ): ت.د(، محمد عبد الحليم     منسي ) ٩٥(
 .اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية للكتاب

إدارة الجـودة الـشاملة واإلمكانـات       ): م١٩٩٨(، فوزية محمد سعيد     ناجي ) ٩٦(
معة عمـان  التطبيقية في مؤسسات التعليم العالي، حالة دراسية، جا    

جامعة اليرمـوك،   : األهلية، رسالة ماجستير غير منشورة، األردن     
 .كلية التربية

التدريب الفعال وأثره على التكلفة، ترجمة شويكار       ): م٢٠٠٢(، توني   نيوباي ) ٩٧(
  .مجموعة النيل العربية: ، القاهرة١زكي، ط

التدريب على جودة الخدمة، ترجمة شويكار زكي،       ): م٢٠٠٢(، توني   نيوباي ) ٩٨(
 .مجموعة النيل العربية: لقاهرةا

: ، القـاهرة  ٢أسس ومبادئ التـدريب، ط    ): م٢٠٠٤(، محمد عبد الغني     هالل ) ٩٩(
 .مركز تطوير األداء والتنمية

أسـاليب المـشاركة الفعالـة فـي     ): م٢٠٠١(، محمد عبد الغني حسن      هالل )١٠٠(
 .نرمز تطوير األداء والتنمية: التدريب، القاهرة

اإلشراف على البرامج التدريبيـة،     ): م٢٠٠٣(، محمد عبد الغني حسن      هالل )١٠١(
 .مركز تطوير األداء والتنمية: القاهرة

إدارة الجودة الشاملة فـي التعلـيم       ): م٢٠٠٥(، محمد عبد الغني حسن      هالل )١٠٢(
 .مركز تطوير األداء والتنمية: ، القاهرة٣والتدريب، ط
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ملة مدى فاعلية تطبيق إدارة الجودة الشا     ): " م٢٠٠٤(، محمود سليم    الهيشان )١٠٣(
في مديريات التربية والتعليم من وجهة نظر مديري التربية والتعليم 

جامعـة  : ، رسالة ماجستير غير منشورة، األردن     "في إقليم الشمال  
 .آل البيت، كلية الدراسات العليا

لوائح وسياسات أندية الحاسب اآللـي،      ): هـ١٤٢١ (وزارة التربية والتعليم   )١٠٤(
 .الرياض

إدارة الجودة الشاملة في التعليم األمريكي، : " )م١٩٩٧(، صبر كامل  الوكيـل  )١٠٥(
: ، طنطا "وإمكان تطبيقها في مجال ادارة التعليم األساسي في مصر        

جامعة طنطا، كلية التربية، المؤتمر الثالث للعلوم التربوية والنفسية   
 .التعليم االساسي حاضره ومستقبله

 موضع التنفيـذ،    إدارة عملية التدريب، وضع المبادئ    ): م٢٠٠٥(، مايك   ويلز )١٠٦(
 .معهد اإلدارة العامة: ترجمة محسن إبراهيم الدسوقي، الرياض

: ، الرياض ١أساسيات إدارة الجودة الشاملة، ط    ): م٢٠٠٣(، ريتشارد   ويليامز )١٠٧(
 .مكتبة جرير

تطبيق إدارة الجودة الـشاملة لتطـوير       ): " م٢٠٠٣(، صبرية مسلم    اليحيوي )١٠٨(
، رسـالة دكتـوراه غيـر       "التعليم العام بالمملكة العربية السعودية    

جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنـورة، كليـة         : منشورة، جدة 
 .التربية
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  )١(ملحق رقم 

 قائمة بأمساء السادة أعضاء هيئة التدريس حمكمي أداة الدراسة
  جهة العمل  التخصص  املرتبة العلمية  اسم احملكم  م
  جامعة الطائف  التربويةعلوم ال   مشاركأستاذ  عبداهللا حممد الصليعي .١
  جامعة الطائف  تربية وعلم نفس   مشاركأستاذ  حممد عاطف رشاد .٢
  جامعة أم القرى  إدارة تربوية وختطيط  أستاذ مساعد  ن مكاويأسعد بن حس .٣
  جامعة الطائف  مناهج   مساعدأستاذ  تاج الدين بغدادي .٤
  إدارة التربية والتعليم بالطائف  فلسفة تربية   مساعد أستاذ  مجعان مسفر الغامدي  .٥

  جامعة الطائف  تربية وعلم نفس    مساعد أستاذ  خالد حممد العصيمي .٦
  جامعة الطائف  أصول تربية   مساعد أستاذ  العزيزفهيم عبد  .٧
  جامعة الطائف  أصول تربية  أستاذ مساعد  حممد أمحد كرم اهللا  .٨
  جامعة أم القرى  إدارة تربوية وختطيط   مساعد أستاذ  حممد بن معيض الوذيناين .٩
  الطائف جامعة  وطرق تدريسمناهج    مساعدأستاذ  حممد غازي اجلودي .١٠

  إدارة التربية والتعليم جبدة  إدارة تربوية وختطيط  أستاذ مساعد  مصلح سعيد القحطاين .١١

  جامعة الطائف  وسائل تعليمية  حماضر  أمحد عيسى عمرو  .١٢
املؤسسة العامة للتعليم الفين   جودة شاملة  ماجستري   الثبييتحممد زبن  .١٣

  والتدريب املهين بالطائف
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  )٢(ملحق رقم 

  ةأداة الدراسة يف صورتها النهائي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  المملكة العربية السعودية   

  وزارة التعليم العالي     
  جامعة أم الــــقرى    

   قسم اإلدارة التربوية والتخطيط - كلية التربية  
  
  
  


إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة على أندية الحاسب إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة على أندية الحاسب 

  نطقة مكة المكرمةنطقة مكة المكرمةعليم بمعليم بماآللي بإدارات التربية والتاآللي بإدارات التربية والت
  
  
  
  
  
  
  
  هـ١٤٢٨/١٤٢٩الفصل الدراسي األول 

  تقديم الطالب 
   محمد بن صالح الزهراني 

   ]  ٤٢٥٨٠٣٢٥[   الرقم الجامعي 

  إشراف األستاذ الدكتور
  عبد اهللا محمد الحميدي 
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            رة الجودة الشاملةلدي معرفة بمفهوم إدا   .١
            أشارك في دورات تدريبية حول إدارة الجودة الشاملة   .٢

٣.   
تشجع القيادة في النادي كل ما يرتبط بـإدارة الجـودة           

  الشاملة
          

            تتوافر لدى النادي الكفاءات البشرية المؤهلة      .٤
            تساعد إدارة الجودة الشاملة على رفع اإلنتاجية   .٥

٦.   
لنادي اإلمكانية لتصميم وتنفيذ بـرامج الجـودة        يمتلك ا 

  الشاملة 
          

٧.   
يتوفر في النادي المعلومـات الكافيـة حـول الجـودة           

  .الشاملة
          

٨.   
هناك معرفة وإدراك بأهمية الجودة الشاملة مـن قبـل          

  العاملين في النادي
          

            يركز النادي على المعلومات الضرورية لتطوير العمل   .٩
             النادي االحتياجات التدريبية باستمرار رةتدرك إدا   .١٠

١١.   
يوفر النادي كادراً إدارياً مؤهالً فنياً ومعرفيـاً لتطبيـق          

  إدارة الجودة الشاملة
          

١٢.   
يمتلك النادي اإلرادة الداعمة لإلصالح والتطوير وعـدم        

  الخوف من التغيير
          

١٣.   
ات اعتماد نظام االتصال المالئم والفعال لجميع المـستوي   

  في النادي
          

١٤.   
يتوفر لدى النادي التمويـل الكـافي لتنفيـذ البـرامج           

  والنشاطات المتعلقة بتحسين األداء
          

            يوجد نظام معلومات محوسب في النادي   .١٥
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١٦.   
قـدم لهـم مـن      تحديد درجة رضا المستفيدين عن ماي     

  .خدمات 
          

            .التعرف علي االحتياجات المستقبلية في التدريب    .١٧

١٨.   
إيجاد حلول لمشكالت الموظفين والمستفيدين بـسرعة       

  .تقان وإ
          

١٩.   
من التغذية الراجعة لقياس رضا المـستفيدين       ادة  ستفاال

  .من التدريب
          

٢٠.   
 يساهم في تطـوير      اإلدارة لكل من   نالتحفيز المعنوي م  

  .األداء
          

٢١.   
الموظفين علي إبـداء أرائهـم  ومقترحـاتهم         تشجيع  

  .التطويرية 
          

٢٢.   
مـن  خدمة البرامج التدريبية في النادي لشريحة كبيرة        

  المجتمع
          

٢٣.   
  . برامج التدريب في أوقات مناسبة للمستفيدين عقد
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٢٤.   
 كافـة   االتصال وتبادل المعلومات بيسر وسهولة  بـين       

  .لنادياوحدات 
          

٢٥.   
تحليل الشكاوي التي تصدر من الموظفين والمستفيدين       

  .حلهال
          

٢٦.   
 من مشاكل إيجاد إجراءات تصحيحية لما يعترض اإلدارة   

  .بشكل فوري ودون تأجيل 
          

٢٧.   
عند مناقشة المشاكل أو المشاعر      فتحرر وعدم الخو  ال

  . اإلدارة معالسلبية 
          

٢٨.   
بقدرات المـوظفين فـي أداء      نادي الكاملة   ثقة إدارة ال  

  .العمل 
  

          

٢٩.   
تـي  د الموظفين برسوم بيانية تـصف المـشاكل ال   يتزو

   .تعترض تطوير األداء 
          

            .إيجاد عالقات بين الموظفين خارج العمل    .٣٠

٣١.   
 الموظفين باألخطاء المتكررة لديهم من قبل إدارة        إخطار

  .داءالنادي باستخدام بطاقات تقويم األ
          

            .شادة بالموظفين ذوي األداء المتميز اإل   .٣٢
            .توجيه الموظفين مما يزيد من حماسهم وتجويد عملهم    .٣٣
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٣٤.   
 حاجـة   يم المستمر من قبل  إدارة النـادي لمـدى         التقي

 .م  ما هو أفضل يالموظفين للتدريب وتقد
          

٣٥.   
 الموظفين في وضع أهداف برامج التدريب التي        مشاركة

 تعدها إدارة النادي
          

٣٦.   
 ستعانة بخبراء من الخارج ليساهموا في تطوير األداء     الا
. 

          

٣٧.   
العاملين بالنـادي   تطبيق االقتراحات التي تقدم من قبل       

 .وذلك بعد دراستها 

          

            .حوار خالل عقد االجتماعات حرية اإلبداع والإعطاء   .٣٨

٣٩.   
ألداء المتوقـع   تزويد كل موظف بوصف وظيفي كامل ل      

 .منه حسب معايير محددة
          

٤٠.   
لموظفين لمشكالت العمل قبل حدوثها والتخطـيط       وقع ا ت

  .لتفاديها 
 

          

٤١.   
ادر إداري مؤهل فنياً ومعرفياً بأسـاليب       كل توفير اإلدارة 

  .العمل 
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٤٢.   
في اسـتخدام التقنيـات      لموظفين إدارة النادي    ةركاشم

  .الحديثة لمراقبة جودة العمل 
          

٤٣.   
ر نظام حديث لتبـادل المعلومـات وتـدفقها بـين           يتوف

 .الموظفين 
          

٤٤.   
 نماذج للموظفين تساعدهم علي تنظيم وتـسجيل        توفير

 .البيانات والمعلومات التي تخدم تطوير العمل 
          

  .تها المشكالت األكثر أهمية حسب أولويامعالجة    .٤٥
 

          

٤٦.   
 اتخـاذ   توفير  نظام معلومات متكامـل يـساعد علـى         

  .تالقرارا
          

٤٧.   
 علي البيانات الفعلية وليس التخمين      يعتمداتخاذ القرار   

 .والحدس 

          

٤٨.   
د الموظفين باإلحصاءات والمعلومات عنـد عقـد        يتزو

 . االجتماعات
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٤٩.   
تطوير عالقات النادي بالهيئات العلميـة المختلفـة ذات    

 .العالقة داخل المملكة 
          

٥٠.   
أفراد المجتمع  أكبر عدد من    تطويرية إلفادة    خطط   وضع

. 

          

٥١.   
ءة عالية في االتصال مع الهيئـات       قنوات ذات كفا  إيجاد  

 .األخرى
          

           .وضوح أهداف وسياسات إدارة النادي    .٥٢

٥٣.   
 إستراتيجية تشمل كافة الجوانب التدريبيـة       وضع خطط 

  .قدمها خالل عام يالتي س
          

  . بالتميز والتفوق بين اإلدارات األخرى االهتمام   .٥٤
 

          

  .تهيئة الجو المناسب لمكان العمل    .٥٥
 

          

   . لمواكبة التغير المستمربرامج الناديتحديث    .٥٦
 

          

٥٧.   
 معايير لنوع الخدمات التي تقدمها كل وحدة داخل         تحديد

 .النادي 
          



  

  ٢٤٨ 
  

  

 

  
  

  
  
  

               

  : يمكن تطبيقه بدرجة 

رقم
ال

  الفقرة  

ة ج
بير

ك
  داً

يرة
كب

طة  
وس

مت
يفة  

ضع
يقه  

تطب
كن 

اليم
  

٥٨.   
 المتدربين وقياس   وضع اختبارات قبلية لتحديد مستوى    

 .كفاءتهم 

          

٥٩.   
قبول الموظفين في النادي بعد اجتيازهم الختبار قدرات         

 .يحدده النادي 
          

٦٠.   
احتياجات العمل  توضع وفق   سنة  البرامج التدريبية لكل    

. 
          

٦١.   
 وير األداء وتحسينه االحتياجات التي تساهم في تطتوفير

 .باستمرار 
          

٦٢.   
 فـي العمـل     تصويب الموظفين ألخطائهم وضبط أدائهم    

  .باستمرار
 

          

٦٣.   
ـ       تحليل الموظف لعمله    ة بهدف إيجاد طرق أكثـر فاعلي

  .ألداء العمل 
 

          

٦٤.   
وبقيـة األنديـة والمراكـز       المقارنة بين نتائج النادي   

  .األخرى المنافسة له 
 

          

٦٥.   
 منظمة للعمل داخل النادي تساعد على تحسين إيجاد آلية

  .األداء 
 

          



  

  ٢٤٩ 
  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  : يمكن تطبيقه بدرجة 

رقم
ال

  الفقرة  

جداً
رة 

كبي
  

يرة
كب

طة  
وس

مت
يفة  

ضع
يقه  

تطب
كن 

اليم
  

٦٦.   
غـرض  عقد االجتماعات التطوعية مع زمـالء العمـل ب    

  . تحسين األداء 
 

          

٦٧.   
تصورات معينة لجـودة    االشتراك في فرق عمل لوضع        

 .األداء في النادي 
          

  .واسع للعمل الجماعي بشكل دارة دعم اإل   .٦٨
 

          

٦٩.   
 تشكيل فرق عمل عندما تعتزم اإلدارة تحسين أو تطوير      

 .عمل معين 
          

٧٠.   
لفردي عند   باإلنجاز الجماعي أكثر من اإلنجاز ا      االهتمام

 .تقيم أداء العاملين 

          

            .حل أغلب المشكالت بشكل أفضل من خالل فرق العمل    .٧١

٧٢.   
ل تساهم في حـل المـشكالت الطارئـة           فرق عم  وجود

  .)لجان دائمة (
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  . باستمرار لموظفيند االحتياجات التدريبية ليتحد   .٧٣
 

          

  . تدريب الموظفين علي أساليب حل مشاكل الجودة   .٧٤
 

          

٧٥.   
يانية وإحصائية   عمل مخططات ب   تدريب الموظفين على  

 .ألداء تساعد علي تطوير ا
          

٧٦.   
ادي التدريب المناسب في مجـال      إكساب كل موظف بالن   

 .عمله 
          

  . في النادي ر لتقيم برامج التدريبيمعايإيجاد    .٧٧
 

          

٧٨.   
إكساب الموظف مهارة وصف األداء والعمل لتحـسينه        

 .باستمرار 
          

٧٩.   
ـ      االحتفاظ ب   ةسجل بيانات ومعلومات للبـرامج التدريبي

 . تطويرهالالمنفذة 
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            .تطبيق إدارة الجودة الشاملةبأساليب قلة معرفة اإلدارة    .٨٠
            .  غموض أهداف التدريب والبرامج األخرى    .٨١
             . العمل  إجراءات وسياسات تعقيد    .٨٢

٨٣.   
في تصميم وبناء نظام     نقص العناصر الفنية المتخصصة   

  .إدارة الجودة الشاملة 
          

            .دورات تدريبية مستمرة حول الجودة الشاملةعدم وجود    .٨٤

٨٥.   
الهيكل التنظيمي الموجود ال يسمح بتطبيق إدارة الجودة        

   .الشاملة
          

            .نظام المعلومات غير فعال في النادي    .٨٦
             .لجودة الشاملةتطبيق برامج انقص المتابعة الجادة ل   .٨٧
            . اآلراء واالقتراحات التي يتم تقديمها  اإلدارةتجاهل   .٨٨
             . االحتياجات التدريبية تحديد ودراسة النادي إدارةتجاهل    .٨٩

٩٠.   
اتساع الفجوة بين درجـة المعرفـة والممارسـة إلدارة          

  الجودة الشاملة
          

٩١.   
عدم اتاحة فرصة المشاركة للعاملين بالنادي في اتخـاذ         

  . القرارات 
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