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واقع تطبيق اجلودة الشاملت يف اإلداةة العامت للتعليم
مبنطقت الرياض

الممخص_ ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة تطبيق الجودة

تخصصي يسمى "إدارة الجودة الشاممة "Total Quality

الشاممة في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض وتحديداً (إدارة تقنية
المعمومات) ،والمعوقات في ذلك ،والسبل التطويرية لتحسين التطبيق،

) Management (TQMوالتي تتكون من وظائف وأنشطة
من أىميا سياسة الجودة ،ووضوح األىداف والمسؤوليات،

كما ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى وجود فروق ذات داللة

وتطبيقيا عمى اإلدارة بوسائل عممية مثل :تخطيط الجودة

إحصائية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة بناءً عمى المتغيرات التالية
(الجنس ،المؤىل العممي ،سنوات الخدمة) .لتحقيق اىداف الدراسة

ورقابتيا وتحسينيا باستمرار ضمن مواصفات نظام الجودة [.[1

ُيعتبر مفيوم الجودة الشاممة من أكثر المفاىيم اإلدارية
الحديثة تداوالً حيث استحوذ عمى االىتمام البالغ من قبل

اتبع الباحثان المنيج الوصفي المسحي ،وطبقا استبياناً خاصاً لذلك،
تم تطبيقو عمى جميع العاممين في إدارة تقنية المعمومات في اإلدارة

المفكرين والمختصين بالتطوير المستمر ألداء العمميات في

العامة لمتعميم بمنطقة الرياض والبالغ عددىم ( )91فرداً منيم ()41
مشرفاً ومشرفة ،و( )50موظفاً وموظفة إداري .توصمت الدراسة إلى
عدد من النتائج أىميا أن درجة تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية

مختمف المنظمات الحديثة ،فقد حدد معيد الجودة الفيدرالي

مفيوم الجودة الشاممة بأنيا" منيج تطبيقي شامل ييدف إلى
تحقيق حاجات وتوقعات العميل ،حيث تم استخدام األساليب

المعمومات التابعة لإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من وجية
نظر العاممين فييا جاءت (مرتفعة) ،كما بينت النتائج وجود فروق

الكمية من أجل التحسين المستمر في العمميات والخدمة

ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية

المعموماتية في المنظمة" [ .]2كما تم تعريفيا عمى أنيا

متغيرات (الجنس  ،والمؤىل العممي ،وسنوات الخدمة) .أوصت

خدمة لمعميل ذات جودة مرتفعة" [ .]3وتناوليا حريرة [ ]4عمى

المعمومات التابعة لإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض باختالف

"استراتيجية تنظيمية وأساليب إدارية تؤدي إلى تسميم سمع أو

الدراسة بضرورة إشراك أكبر لمعاممين باإلدارة في رسم الخطط

أنيا األسموب اإلداري المستخدم لتحقيق النجاح طويل األمد من

المستقبمية مع زيادة الشفافية في إعالن تقارير تقويم األداء .وتوفير

خالل إرضاء الزبائن ،وتعتمد عمى مشاركة جميع أعضاء

اإلمكانيات والدعم الالزم لتطبيق الجودة الشاممة في العمل.

المؤسسة في تحسين العمميات والمنتجات والخدمة المعموماتية

الكممات المفتاحية :الجودة الشاممة ،اإلدارة العامة لمتعميم ،الرياض.

والبيئة الثقافية لمعمل ،وتعود بالفائدة عمى أعضاء المؤسسة

 .1المقدمة

والمجتمع.

يشيد ىذا العصر العديد من التغيرات السريعة والمتنامية

إن األسباب التي دعت لالىتمام بإدارة الجودة الشاممة

في كافة المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية،

) (TQMكما ذكرىا سميم [ ]5ليا عالقة بالتحوالت العممية

لذلك كان البد عمينا من مواكبة ىذا التغير المتسارع السيما في

عصر

المعرفة

واالنفجار

المعموماتي

واألخذ

والمتغيرات االقتصادية والتقنية والسياسة واالجتماعية والثقافية

باألسباب

التي دفعت إلى التنافس العالمي الشديد بين مؤسسات اإلنتاج

واإلجراءات التي من شأنيا أن تقود إلى التقدم ،بالتركيز عمى

لتقديم أفضل الخدمات لممستفيدين.

المورد البشري والمورد المعموماتي من أجل تحقيق التنمية

وقد سعت اإلدارات التربوية بكافة مؤسساتيا التعميمية

المنشودة.

لمواجية التحديات التي تقف عائقا أمام التعميم ،وذلك بالمضي

ُيعد حقل اإلدارة شأنو شأن أي حقل عممي آخر حيث شيد
أيضاً العديد من التغيرات والتحديات ،سواء ما يط أر من تغييرات

قدما في تحقيق الجودة الشاممة لتحسين جودة المخرجات
التعميمية من حيث تقديم أفضل الخدمات التربوية لمعديد من

خارجية تؤثر عميو ،أو ما يجري فيو من تغيرات ومستجدات

المستفيدين من مخرجات التعميم كالطالب وأولياء األمور

داخمية تتمثل في توجيات حديثة أو أىداف جديدة تحمل في

والمعممين وسوق العمل وغيره في ظل ثورة االتصاالت ومواكبة

طياتيا العديد من المفاىيم التي كان البد من الوقوف عندىا

لمتقدم العممي ،والتي تُؤثر بدورىا عمى تطور الدولة ودرجة

ودراستيا ،حيث تجدر اإلشارة ىنا إلى الحديث عن حقل
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نيوضيا في جميع المجاالت االقتصادية والسياسة واالجتماعية

متخذي القرار بالمعمومات اإلحصائية الدقيقة .كما تيدف إدارة

والثقافية [.[6

تقنية المعمومات إلى إعداد الخطط التشغيمية والبرامج التطويرية
إلدارة تقنية المعمومات واإلشراف عمييا وفق خطط الو ازرة في

ويعد نظام التعميم في المممكة العربية السعودية أحد أبرز
ُ

ىذا المجال ،وتقديم المعمومات اإلحصائية المختمفة وتزويدىا

األنظمة المعنية بتعزيز الجودة في األداء وتقميل اليدر المالي
واإلداري في إدارتيا التعميمية ومؤسساتيا قاطبة وذلك حين

لمتخذي القرار ،واإلشراف عمى البوابة اإللكترونية لإلدارة العامة

بتوحيد وتطبيق اليياكل التنظيمية عمى إدارات التربية والتعميم

اإلدارية والمالية واألنظمة التعميمة وتطويرىا وتوفير البيئة

[ .]7حيث سعت حكومة المممكة العربية السعودية متمثمة في

المناسبة لإلدارة اإللكترونية بالتنسيق مع الجيات ذات العالقة

و ازرة التعميم إلى توطين التقنية في كل إدارة عامة لمتعميم

بالو ازرة ،وتحديد احتياجات الوحدات اإلدارية في اإلدارة

) (Information Technology Managementواالستفادة

توريدىا بعد إقرارىا بوابة الرياض التعميمية [.[9

لمتعميم بمنطقة الرياض ،باإلضافة إلى تفعيل ميكنة األعمال

صدر القرار الوزاري برقم  31311714وتاريخ 1431/4/1ه

والمدارس التابعة ليا من معامل وأجيزة الحاسب اآللي ومتابعة

بالمناطق المختمفة من خالل إنشاء إدارة تقنية المعمومات

من ىذه اإلدارة الخدماتية في التطوير اإلداري وتحسين جودة

يمكن تعريف الجودة الشاممة في إطار إدارة المعمومات

األداء لإلدارات التعميمية ومنيا اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة

بأنيا" :االلتزام بمنيج إداري وتنظيمي شامل مبني عمى مجموعة

وتعتبر منطقة الرياض من أضخم المناطق من حيث عدد

والتقنية المتاحة لتحقيق الجودة الشاممة في الخدمة المعموماتية

المدارس وعدد الطالب ،حيث أشارت بذلك آخر عممية تحديث

بيدف تمبية احتياجات العمالء في المعمومات المطموبة بجودة

لمبيانات اإلحصائية في نظام نور لإلدارة التربوية لمعام الدراسي

مرتفعة مع العمل عمى التحسين المستمر ليا" .ومن ىذا المفيوم

1437 /1436ه من واقع المقطة المعموماتية الو ازرية بتاريخ

يتبين لنا إن أي قرار ييدف إلى تطبيق الجودة الشاممة في

 3745713وتاريخ 1437/1/6ه ،حيث بمغ عدد المدارس

المعمومات بعدة التزامات لضمان جودة الخدمات المقدمة []2

لقسم البنين ( )2049بينما عدد مدارس قسم البنات ()3034

ومنيا االلتزام الشمولي من خالل إدارة المعمومات التي تنتج عن

وعدد الطالبات في جميع المراحل العام واألىمي ()619270

نشاطات اإلدارة ،وااللتزام التطبيقي من خالل إتباع منيج

من األُسس الرئيسة التي تركز طاقات المواد البشرية والمادية

الرياض [.[8

الخدمات المعموماتية يتطمب ضرورة أن تمتزم إدارة تقنية

1437/4/14ه وىو ما نص عميو تعميم وزير التعميم برقم

وعدد الطالب ( ،)563509ولذلك فإن المسؤوليات التي تقع

تنظيمي واداري واشرافي قابل لمتطبيق ،وااللتزام العمالئي بأن

عمى عاتق ىذه المنطقة تعتبر جسيمة ،مما يزيد من أىمية

تكون احتياجات المستفيدين من إدارة تقنية المعمومات في

الميام المناطة باإلدارات والمكاتب التابعة لإلدارة العامة لمتعميم

الحصول عمى الخدمات بجودة مرتفعة ذات أولوية دائمة،

بمنطقة الرياض ومن أحد أبرز ىذه اإلدارات ىي إدارة تقنية

باإلضافة إلى االلتزام التطويري من خالل العمل عمى التحسين

ترتبط إدارة تقنية المعمومات في منطقة الرياض مباشرة

لتطبيق نظام الجودة الشاممة في إدارة تقنية المعمومات

بالمدير العام لمتعميم بمنطقة الرياض .وتسعى إلى ايجاد حمول

البد من مراعاة المتطمبات المتعمقة بتطبيق نظام إدارة الجودة

مبتكرة وخدمات إلكترونية شاممة ،وتقديم أفضل الخدمات

وتقنينيا بما يتناسب مع الخدمات المقدمة من ىذه اإلدارة ،وىذه

اإللكترونية وبجودة عالية في بيئة تقنية تربوية متخصصة تعمل

المتطمبات ىي المتطمبات العامة حيث أنو ال بد من تحديد

األفكار اإلبداعية التي توافق تطمعات المستفيد من اإلدارة العامة

لمقياس والتحميل ،كما يجب التأكد من توافر الموارد الضرورية

لمتعميم بمنطقة الرياض تماشيا مع سياسة و ازرة التعميم .كما

لتدعيم وتشغيل ىذه العمميات ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة

تيدف إدارة تقنية المعمومات إلى العمل عمى االستفادة الكاممة

لمتحسين المستمر ليا .باإلضافة إلى متطمبات التوثيق من توفر

اإللكترونية لتطوير العمميات اإلدارية والتربوية والتعميمة وتزويد

باإلدارة مع إمكانية ضبط ليذه الوثائق والسجالت [ ]10وفيما

المستمر لمخدمات المقدمة.

المعمومات.

عمميات إدارة تقنية المعمومات وكيفية تطبيقيا ،وتفاعميا وقابميتيا

باستمرار عمى تطوير العمميات التربوية واإلدارية وتشجيع

الوثائق المختمفة لإلجراءات والعمميات وتوفر دليل لمجودة

من تقنيات الحاسب اآللي وتطبيقاتيا المختمفة والخدمات
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يمي عرض لبعض الدراسات التي تناولت موضوع إدارة الجودة

تجويد وتطوير العمل اإلداري ،ودراسة المعوقات والمقترحات في

الشاممة في المجال التربوي ،وىي أقرب الدراسات لمموضوع

ذلك ،حيث استفاد الباحثان من دراسة العميوي [ ]8والتي سعت

المبحوث.

الى التعرف عمى دور تقنية المعمومات في تطوير العمل اإلداري

ىدفت دراسة الكعبي [ ]11إلى التعرف عمى مدى إمكانية

في اإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمنطقة الرياض .واستخدم

تطبيق نظام إدارة الجودة اآليزو  9001في مدارس التعميم ما
بعد األساسي ،والقاء الضوء عمى نظم إدارة الجودة وقياس مدى

كون مجتمع الدراسة من
الباحث المنيج الوصفي المسحي ،وتَ ّ
مديري اإلدارات ورؤساء األقسام باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة

وعي العاممين في ىذه المدارس بنظام إدارة الجودة ،وقد استخدم

الرياض والبالغ عددىم ( )67مدي اًر ورئيس قسم ،حيث تم توزيع

الباحث المنيج الوصفي المسحي الميداني حيث شممت االستبانة

( )67استبانة ،وبعد المعالجة اإلحصائية أظيرت الدراسة عدد

( )300عينة من مجتمع الدراسة .وتوصمت الدراسة إلى أن

من النتائج منيا أن تقنية المعمومات تسيم بدرجة متوسطة في

وعي العاممين بمدارس التعميم ما بعد األساسي بنظام الجودة

تطوير العمل اإلداري في اإلدارة العامة لمتعميم بمنقطة الرياض،

متوسط ،وأن إمكانية التطبيق كان بدرجة مرتفعة ،كما توصمت

وذلك من خالل أن إدارة تقنية المعمومات تعمل عمى التطوير

إلى أن مطابقة الخدمات الحالية بمدارس التعميم ما بعد األساسي

المستمر لجميع أنظمتيا اإللكترونية ،كما أنيا تربط جميع

نظام إدارة الجودة بالمدارس عمى أن يكون التطبيق في مراحمو

في تطوير العمل اإلداري في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة

األولى جزئيا لمدارس محددة ومن ثم التوسع ليشمل بقية

الرياض كندرة الدورات التدريبية عمى األنظمة اإللكترونية لمكوادر

المدارس وكذلك العمل عمى أن يكون تطوير الييكل بمشاركة

اإلدارية داخل األقسام ،وقمة مشاركة رؤساء األقسام في صناعة

ضرورة تأسيس قسم مختص بجودة التعميم وبو أخصائي لمجودة

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو دور تقنية

وتطوير أدلة العمل بما يتوافق مع نظم المواصفة القياسية،

المعمومات في تطوير العمل اإلداري لإلدارة العامة لمتعميم

وكذلك تأىيل وتدريب األفراد العاممين بالمدارس عمى نظم إدارة

بمنطقة الرياض باختالف متغيرات الخبرة ،المؤىل العممي،

) 2008وايفاد بعثات لتأىيل كوادر بشرية في إدارة الجودة.

المزيد من البحوث المستقبمية حول دور تقنية المعمومات في

أقساميا بشبكة اتصال فاعمة .وتواجو ىذه اإلدارة أيضاً معوقات

لممواصفات كانت بدرجة مرتفعة ،كما أوصت الدراسة بتطبيق

القرار ،كما بينت النتائج بأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

المختصين ومحققا لمجودة ويمبي احتياجات العاممين والى

الوظيفة ،وأخي اًر قدمت الدراسة عدد من المقترحات منيا إعداد

الجودة ومتطمبات المواصفة القياسية اآليزو (ISO 9001:

تطوير العمل اإلداري مع تغيير البيئة المطبق عمييا ،سواء في

وألىمية التعرف عمى درجة تحقيق معايير إدارة الجودة

قطاع التعميم أو في بيئات أخرى.

الشاممة في إدارات التربية والتعميم جاءت دراسة الزعبي []12
والتي ىدفت الى التعرف عمى درجة تحقيق معايير الجودة

وألىمية التعرف عمى درجة تطبيق إدارة الجودة الشاممة

نظر موظفييا) حيث أُجريت ىذه الدراسة عمى عينة من ()100

استفاد الباحثان من دراسة آل مسمط [ ]13والتي ىدفت الى

موظف من الموظفين العاممين في مديرية التربية والتعميم لمنطقة

التعرف عمى درجة تطبيق إدارة الجودة الشاممة في إدارات

إربد الثالثة ،واستخدمت الباحثة استبانة مؤلفة من ( )49فقرة

التربية والتعميم في المممكة العربية السعودية ومعوقات تطبيقيا:

الميام والواجبات ،ومجال الييكل التنظيمي .وبعد إجراء

التحميمي النوعي ،ولتحقيق أىداف الدراسة صمم الباحث استبانة

المعالجات اإلحصائية الالزمة أسفرت الدراسة إلى عدد من

من ( )43فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت :ىي التخطيط

النتائج وىي أن مجال الوصف الوظيفي قد جاء بالمرتبة األولى

االستراتيجي ،والتنظيم ،والموارد البشرية ،واتخاذ الق اررات،

في إدارات التربية والتعميم ومعوقات التطبيق ومقترحات لمتطوير

الشاممة في مديرية التربية والتعميم لمنطقة إربد الثالثة من وجية

"مقترحات لمتطوير ،حيث استخدم الباحث المنيج المسحي

غطت ثالثة مجاالت ىي :مجال الوصف الوظيفي ،ومجال

وبدرجة متوسطة ،تاله مجال الميام والواجبات وبدرجة متوسطة،

والرقابة والتقويم ،واشتممت عينة الدراسة عمى ( )395مشرفا

وأخي اًر مجال الييكل التنظيمي من حيث تحقيق مبادئ إدارة

تربويا ،و( )299مدير مدرسة ثانوية و( )61قائداً إدارياً تم

إن مـن الض ـرورة التع ـرف عم ـى واق ـع تقني ـة المعموم ـات ف ـي

وجود فروق ذات داللية إحصائية تعزى ألثر متغير المؤىل

اختيارىم بالطريقة العشوائية .وجاءت نتائج الدراسة كالتالي:

الجودة الشاممة المطبقة في ىذه المديرية وبدرجة متوسطة.
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التطبيق حيث جاءت دراسة السالم [ ]16التي ىدفت الى تقديم

فروق ذات داللة تعزى لمسمى الوظيفة في مجال الرقابة والتقويم

تصور مقترح لتطوير أداء إدارات التربية والتعميم لمبنات في

لصالح مديري المدارس ،وكشفت أيضا عن معيقات تواجو

المممكة العربية السعودية في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاممة،

تطبيق إدارة الجودة الشاممة باتفاق القيادات اإلدارية أىميا:

واشتممت عينة الدراسة عمى جميع مديري إدارات التعميم لمبنات

مقاومة التغيير من قبل معظم العاممين في المستويات اإلدارية

ومساعدييم وعينة من الموظفين بمجمل ( )420فرداً ،ولتحقيق

اإلدارات التعميمية .كما قدمت ىذه الدراسة مجموعو من

معتمدة عمى أداة االستبانة ،وبعد المعالجة اإلحصائية أظيرت

التوصيات أىميا :التأكيد عمى تطبيق الجودة في إدارات التربية

النتائج تفاوت في رؤية أفراد العينة لواقع أداء اإلدارات في ضوء

والتعميم ،وضرورة إشراك المعنيين في إدارات التربية والتعميم

مبادئ إدارة الجودة الشاممة ،وأن من أبرز المشكالت التي تواجو

وتعميق ونشر ثقافة التوعية بتطبيق إدارة الجودة الشاممة في

الكوادر البشرية المدربة لتطبيق الجودة الشاممة في إدارات التعميم

إدارات التربية والتعميم.

لمبنات ،وبناء عمى ذلك تم وضع مقترحات لتطوير أداء اإلدارات

أىداف الدراسة استخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي

المختمفة ،وجمود األنظمة والتعميمات المعمول بيا داخل

إدارات التعميم لمبنات في تطبيق إدارة الجودة الشاممة ىي قمة

باتخاذ الق اررات المتعمقة بتطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة،

لمبنات أبرزىا التأكيد عمى حتمية تطبيق إدارة الجودة الشاممة

تبرز أىمية التعرف عمى بعض المعوقات في تطبيق

حيث تمت موافقة أفراد العينة عمى عدد من المقترحات لمتطوير

الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي لذا استفاد الباحثان

من أىميا "استخدام التقنيات الحديثة في دعم العممية اإلدارية".

من دراسة لي وآخرون [ ]14حيث ىدفت الدراسة لمتعرف عمى
معوقات تطبيق الجودة الشاممة في التعميم العالي الصيني من

يعتبر األخذ بآراء المعممين حول تطبيق مبادئ إدارة

خالل بناء وعي الجودة وانشاء فكرة ضمان الجودة العممية

الجودة الشاممة في التعميم من األمور الضرورية ،واستفاد

لمتعميم العالي في الصين والوقوف عمى واقع التعميم العالي

الباحثان من عدة دراسات أجنبية في ذلك كدراسة شونغ وييبنغ

ومحاولة إصالحو ،حيث تضمنت العينة عمى عدد من منسوبين

[ ]17والتي ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى جدوى تطبيق

التعميم العالي الصيني ،وأسفرت النتائج عمى ضرورة إنشاء نظام

مبادئ إدارة الجودة الشاممة في التعميم في الصين من وجية

لمجودة في التعميم العالي في الصين وجود تحديات مختمفة في

نظر المعممين الصينيين ،وقد تكونت عينة الدراسة من ()42

ذلك.

معمماً موزعين عمى خمس مقاطعات صينية ،وقد استخدم

إن التركيز عمى عناصر إدارة الجودة الشاممة إلحداث

الباحثان المنيج النوعي من خالل طرح أسئمة مفتوحة النياية

التغير في المواقف التعميمية المختمفة داخل الغرفة الصفية من

عمى الفريق ،والنقاش في مجموعات صغيرة ،ومقابالت فردية،

األمور الضرورية ،لذلك استفاد الباحثان من دراسة لينغ []15
حيث ىدفت الدراسة لمعرفة أراء المعممين حول أثر مبادئ ديمنغ

يعدون مبادئ
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المعممين الصينيين ّ
الجودة الشاممة مفيدة في تعزيز جودة التعميم في الصين.

والتكنولوجيا في العممية التعميمية وقد تكونت العينة من ()70

اإللكترونية تناول فازناك وكوس [ ]18في دراستو تصور واختبار

معمم ثانوي تم اختيارىم عشوائياً من المدارس السنغافورية ،من

النموذج اليرمي لمجودة في الخدمات اإللكترونية ،حيث تم

وألىمية التعرف عمى مفيوم الباحثين عن جودة الخدمات

االربعة عشر في إدارة الجودة الشاممة ،مع دمج وسائل االتصال

أىم ما أسفرت عنو نتائج الدراسة إن التدريب المستمر كمبدأ من

تطوير اختبار تجريبي باالعتماد عمى إطار عمل كمرجع نظري.

مبادئ الجودة الشاممة يؤثر تأثي اًر إيجابياً عمى تطبيق ودمج

كانت العينة مكونة من العمالء المسجمين في ثالث خدمات

القومية وىي أحد عناصر إدارة الجودة الشاممة في المدارس

وخدمة التغطية الرياضية وخدمة المتجر االلكتروني ،كما تم

الثانوية.

وضع استبيان منفصل لكل خدمة عبر اإلنترنت ،كما أنو يمكن

الكترونية مختمفة :خدمة إلنشاء وصيانة الصفحات الشخصية،

التكنولوجيا في العممية التعميمية ،وعمى أىمية توفر القيادة

إن تطوير أداء إدارات التعميم لمبنات في ضوء مبادئ

اختبار النموذج مع مجموعة مختمفة من الخدمات اإللكترونية،

خالل التعرف عمى واقع األداء والمشكالت التي تظير أثناء

نموذج ىرمي لمخدمات اإللكترونية واختبارىا تشمل أبعاد البيئة،

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا وضع الباحثان مفاىيم

الجودة الشاممة دفع الباحثين إلى إجراء مثل ىذه الدراسات من
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والتسميم والمخرجات ،ووضع تعريفا لمخدمات اإللكترونية مع

منيا ضرورة تدريب المديرين وتنميتيم ،وزيادة مستويات التواصل

التركيز عمى طابع الخدمة الذاتية ،ووضع مقياس موثوق وسميم

والتفاعل بين مديري التربية والتعميم والمجتمع المحمي وذلك

يمكن تطبيقو عمى مجموعة واسعة من عروض الخدمات

لتحقيق المزيد من النجاح في تطبيق إدارة الجودة الشاممة.

اإللكترونية ،وتطبيق إطار عممياتي قائم عمى العممية لمخدمات

وبعد التعرف عمى تطبيق نظام إدارة الجودة اآليزو في

اإللكترونية يجمع كال من عناصر جودة الخدمات اإللكترونية

مدارس التعميم العام كان البد من استعراض وجية نظر مديري

مع توفير عرض شامل لبعد مخرجات جودة الخدمات

ومعممي المدارس الحكومية الحاصمة عمى شيادة األيزو 9002

اإللكترونية ،ويشمل ىذا العرض الفوائد الوظيفية باإلضافة إلى

في ذلك حيث جاءت دراسة األغبري [ ]21والتي ىدفت الى

يعتبر التقييم الذاتي المبني عمى إدارة الجودة الشاممة ذو

ومعممي المدارس الحكومية الحاصمة عمى شيادة اآليزو 9002

أثر في تحسين جودة التعميم في مدارس التعميم العام لذلك استفاد

في محافظو اإلحساء – المممكة العربية السعودية) ،وشممت ىذه

الباحثان من دراسة سفنسون [ ]19والتي ىدفت إلى الكشف عن

الدراسة عينة قواميا ( )143من مديري ووكالء مدارس التعميم

أثر التقييم الذاتي المبنى عمى استخدام إدارة الجودة الشاممة في

العام ،ويمثمون ( )143مدرسة مختمفة من مدارس المنطقة

استخدمت الدراسة االستبانة عمى عينة مكونة من مدير منطقة

عشوائيا .وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية

تعميمية إضافة لعشرة من مديري المدارس الثانوية الذين تم

بين أفراد العينة ومعرفتيم بمتطمبات اآليزو تبعا لمتغير الخبرة-

اختيارىم من مدينة ستوكيولم السويدية ،وقد جاءت نتائج الدراسة

وفي ضوء النتائج السابقة قدم الباحث بعض المقترحات التي من

المواقف التعميمية المختمفة في المدارس والمنطقة التعميمية ،كما

المادية الالزمة لتطبيق اآليزو ،وعدم توفر الكوادر المخصصة

أشارت النتائج إلى أن المدارس التي تستخدم إدارة الجودة

لذلك ،باإلضافة إلى كثرة األعمال الكتابية والسجالت التي تعد

الشاممة تفتقر إلى أحد أىم عناصر التطبيق الفاعل وىو عدم

من عوائق التطبيق ،عالوة إلى عدم إشراك المعممين في اتخاذ

التعرف عمى إدارة الجودة الشاممة من وجية نظر مديري

عنصر الموثوقية.

الشرقية من المممكة العربية السعودية ،والذين تم اختيارىم

تحسين جودة التعميم في المدارس الثانوية في السويد ،حيث

شأنيا معالجة بعض المعوقات كضعف إمكانيات المدارس

بأن ىناك انخفاض واضح في الفيم حول مفيوم الجودة في

القرار ومحدودية مساىمتيم في نظام إدارة الجودة وعدم وعي

التخطيط الجيد الستخدام مبادئ الجودة الشاممة.

ولي األمر بثقافة الجودة ومتطمباتيا.

أيضاً يعتبر من األىمية التعرف عمى تصور مديري

التربية والتعميم في المممكة العربية السعودية لمكفايات المطموبة

وألىمية معرفة حالة إدارة الجودة الشاممة في مدارس

لدييم لتطبيق إدارة الجودة الشاممة وأثر المؤىل والخبرة فييم

التعميم العام فقد استفاد الباحثان من دراسة ىيرنانديز [ ]22حيث

حيث تناول العسيري [ ]20ذلك في دراستو التي ىدفت الى

ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة الحالة الراىنة إلدارة الجودة

السعودية لمكفايات المطموبة ليم لتطبيق إدارة الجودة الشاممة
وأثر المؤىل والخبرة فييم ،وصمم الباحث لذلك استبانة بغرض

التي تعطييا إدارة الجودة الشاممة وامكانية تمبيتيا .طُبقت ىذه
الدراسة عمى إحدى المناطق التعميمية التي ترتبط بإدارة الجودة

جمع البيانات من أفراد مجتمع الدراسة والذي بمغ عددىا ()160

الشاممة لمدة خمس سنوات ،وىذه المنطقة تخدم ما يقارب ()14

الشاممة في مدارس والية تكساس األمريكية من أجل تقييم الوعود

التعرف عمى تصورات مديري التربية والتعميم في المممكة العربية

مفردة ،وبعد المعالجة اإلحصائية توصمت الدراسة إلى النتائج

مدرسة تضم ( )13000طالب ،وقد أشارت البيانات إلى أن

التالية :أن المتوسط العام لمكفايات المطموبة لمديري التربية

تطبيق الجودة الشاممة يشمل كافة المشتريات من المشرفين

والتعميم في المممكة العربية السعودية لتطبيق إدارة الجودة

ومديري المكتب المركزي ومديري المدارس وانتياء بمعممي

الشاممة (النمو الميني ،إدارة الموارد البشرية والمادية ،خدمة

المرحمتين الثانوية واالبتدائية .كما توصمت الدراسة إلى رضا

الشاممة) جاءت بدرجة مرتفعة .وأن ىنالك فروق لممؤىل العممي

التعميم ،إال أن ىناك بعض المطالبات في استخدام أفضل

في (الكفايات الشخصية ،إدارة الجودة الشاممة) ولصالح ذوي

األساليب لتقييم فاعمية إدارة الجودة الشاممة.

المبحوثين عن طرق تقييم إنجاز الطمبة وعن أداء مديرية

اإلدارة والمجتمع المحمي ،الكفايات الشخصية ،إدارة الجودة

وألىمية إمكانية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة ،ومدى

المؤىل العممي دراسات عميا .قدمت مجموعة من التوصيات
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توفر متطمباتيا ومعوقات تطبيقيا في مدارس التعميم العام لمبنات

وآخرون [ ]27حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى كيفية

في المممكة العربية السعودية ،استفاد الباحثان من دراسة اليحيوي

تطبيق أسموب إدارة الجودة الشاممة في التحسين المستمر،

[ ]23حيث ىدفت الى التعرف عمى مستوى تطبيق إدارة الجودة

والتركيز عمى المستفيدين ،واتخاذ الق اررات بناء عمى الحقائق،

الشاممة لتطوير التعميم العام لمبنات في المممكة العربية

والقيادة ،والتقويم ،والتفكير في األنظمة ،والتدريب ،والتعرف عمى

السعودية ،وذلك لمكشف أيضا عن الفروق بين آراء أفراد عينة

العوامل التي تؤثر عمى التطبيق الناجح ألسموب إدارة الجودة

وأىمية توافر متطمباتيا ومعوقات التطبيق تبعاً :لموظيفة والمرحمة

المتحدة األمريكية ،وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي

الشاممة ،وأثر القيادة في التطبيق في المدارس العميا بالواليات

الدراسة حول أىمية وامكانية تطبيق مبادئ الجودة الشاممة

المسحي ،كما تكونت عينة الدراسة من المديرين والمعممين

التعميمية والمكان الجغرافي ،ووضع استراتيجية مقترحة لتطبيق

إدارة الجودة الشاممة لتطوير التعميم العام .حيث تم تصميم

وأولياء األمور والطالب وأعضاء المجالس في ( )10مدارس تم

ووزعت عمى عينة الدراسة التي تكونت
والمتطمبات والمعوقاتُ ،
من ( )807مديرة ومعممة تم اختيارىن بطريقة عشوائية ،وتم

الشاممة ،توصمت الدراسة إلى أن المديرين يطبقون في المدارس

عينة الدراسة أسموب إدارة الجودة الشاممة بدرجة متوسطة ،وأن

استخدم المنيج الوصفي في الدراسة .توصمت الدراسة إلى عدة

ىناك عوامل بيئية تؤثر عمى تطبيق إدارة الجودة الشاممة في

وجية نظر عينة الدراسة جاء بدرجة عالية ،وأن أكثر مبادئ

الموارد المالية لمتدريب عمى إدارة الجودة الشاممة ،ودعم القيادات

إدارة الجودة الشاممة أىمية في التطبيق التركيز عمى العمميات

ىاما في تطبيق إدارة
العميا ،كما بينت الدراسة أن لممديرين ًا
دور ً
الجودة الشاممة في المدارس بشكل سميم مما يتطمب من قيادة

تطبيق إدارة الجودة الشاممة يواجو معوقات بدرجة عالية ك

المنطقة التعميمية التركيز عمى تطوير أداء المديرين بصفة

النتائج تم وضع عدد من التوصيات ،وبناء استراتيجية لتطبيق

وألىمية استعراض تطبيق الجودة الشاممة في المناطق

اختيارىا بطريقة قصدية نظ اًر لتطبيقيا ألسموب إدارة الجودة

استبانة مكونة من ( )163عبارة تشمل ثالثة أبعاد ىي المبادئ

توافر وسائل التقنية الحديثة عمى مستوى المدرسة ،واتاحة

نتائج منيا :أن أىمية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة من

وأقميا النظام الوقائي ،كما يرى أفراد عينة الدراسة أيضاً أن

مستمرة ،ومحاولة المديرين تطوير ذواتيم بصفة دائمة.

(البيروقراطية ،المركزية ،مقاومة التغيير) .وأخي اًر في ضوء

التعميمية استفاد الباحثان من دراسة جوستو ] [28حيث ىدفت

إدارة الجودة الشاممة في التعميم وتقديم بعض المقترحات.

الدراسة إلى بحث وتقييم تطبيق نموذج إدارة الجودة الشاممة في

يعتبر التعرف عمى معايير الجودة الفعالة من أىم العوامل

المساعدة في عمميات التطوير والتحسين لمعممية التعميمية حيث

أنحاء المنطقة التعميمية بوالية تكساس باستخدام المنيج

ىدفت دارسة شير [ ]26إلى التعرف عمى معايير الجودة األكثر

الوصفي ،كانت االستبانة والمقابالت ونماذج عن إدارة الجودة

فاعمية ،وأثرىا في عمميات التطوير والتحسين لمعممية التعميمية

الشاممة ىي أدوات الدراسة ،وتكونت العينة من ( )15إدارة

التعمّمية في الواليات المتحدة األمريكية ،وكانت نتائج الدراسة

تعميمية في والية تكساس ،حيث توصمت الدراسة إلى أن الجودة

مستمدة من خالل االطالع عمى الواقع التربوي ،والمعايير التي
عمى أداء الطالب ونتائجيم في االختبارات ،وما يمكن أن

الشاممة تُقدم أسموب تطويري لمنظام التعميمي من جميع جوانبو
من شأنو أن ُيحسن التعميم ،ومن توصيات الدراسة تزويد رجال
التعميم بفيم أعمق آللية تطبيق الجودة ،كما عمى كل منطقة

يكتسبوه من ميارات ومعارف وأفكار ،وأظيرت النتائج عدم وجود

تعميمية توفير أسموباً ُممكناً في ممارسة إدارة الجودة الشاممة،

مسبقاً ،التي يتم التخطيط التربوي عمييا ،ويقوم تصميم التدريس

لتطوير طريقة تقييم الجودة من أجل إرضاء العمالء.

تستخدم فيو ،وتوصمت الدراسة إلى أن المعايير ستنعكس إيجاباً

والبد من توفير معايير عن األداء ،وتوفير مزيد من الوقت

عالقة بين أداء الطالب ،ونتائجيم ،ومعايير الجودة المحددة

ختاماً بعدما تم التعرف عمى تطبيق مبادئ إدارة الجودة

وعدت الدراسة أن المعايير ىي وحدىا التي
وفق مضمونياّ ،

الشاممة في التعميم واستعراض وجية نظر المعممين في ذلك كان

تعكس فاعمية المدرسة.

إن من الضرورة التعرف عمى الكيفية التي تُطبق فييا
إدارة الجودة في مدارس التعميم العام وما يصاحب ذلك من

من الضرورة االستفادة من دراسة ليندل [ ]29لمكشف عن دور

مبادئ إدارة الجودة الشاممة في تخفيف الضغوط النفسية لدى

تركيز عمى المستفيدين لذلك استفاد الباحثان من دراسة ديتيرت

المعممين في البيئة المدرسية ،استخدم الباحث المقابمة في عممية
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جمع البيانات من عينة الدراسة التي تحتوي عمى ( )316معمماً

 .2مشكمة الدراسة

وبعد المعالجة اإلحصائية أشارت نتائج الدراسة إلى أن آليات

الثمانينيات بعد أن حققت عدد من المنظمات والشركات أرباح

لقد زاد االىتمام بإدارة الجودة الشاممة في مطمع

تم اختيارىم عشوائياً من المدارس الثانوية في جنوب أفريقيا،
اإلدارة الفعالة التي تقوم عمى مبادئ إدارة الجودة الشاممة تكون

ىائمة ومركز تنافسي عالمي بين مؤسسات اإلنتاج اليابانية

قادرة عمى الوقاية من تطوير أعراض التوتر والضغوط النفسية
لدى المعممين والطالب كما أشارت إلى أن التطبيق لمبادئ

واألمريكية ،ومستوى جيد من رضا المستفيدين عن الخدمات
المقدمة .بدأ اىتمام الباحثين ينصب عمى دراسة الجودة الشاممة

الجودة الشاممة ىو من أحد أىم اآلليات اإلدارية التي يمكن أن

بعدة اتجاىات كمثل أي فمسفة إدارية تظير وتُطبق وتنجح،
وذلك لتحسين األداء الحالي لممنظمات وارتفاع مستوى الرضا

تستخدم لتخفيض مستوى الضغوط النفسية لدى المعممين
وبالتالي زيادة فاعمية التدريس ليم.

الوظيفي لمعاممين ،لذا فقد ظيرت العديد من الدراسات التي

تناولت ىذا الموضوع ولكن من أوجو مختمفة [.[30

من خالل استعراض بعض الدراسات السابقة في مجال

وقد حظي موضوع الجودة الشاممة في التعميم العام

الجودة الشاممة في اإلدارة في العامة لمتعميم بمنطقة الرياض ،فقد

ٍ
بنصيب وافر من البحث والتحميل من
وادارات التعميم بالمناطق

اتفقت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة عمى أىمية

تطبيق الجودة الشاممة في التعميم العام ألىداف مختمفة سواء في

قبل العديد من الباحثين ،كما أشارت دراسات مختمفة بذلك،

مؤسساتو من المدارس ،أو تطبيقيا في إدارات التعميم ،كما
يتضح لنا مما سبق أن الدراسة الحالية اتفقت مع جميع

كدراسة آل مسمط [ ]13الذي ركز عمى درجة تطبيق إدارة

الجودة الشاممة في إدارات التربية والتعميم في المممكة العربية

الدراسات السابقة في األداة المستخدمة وىي االستبيان ماعدا

وقدم مقترحات تطويرية في ذلك،
السعودية ومعوقات تطبيقيا ّ

عمى النقاش في مجموعات صغيرة وطرح أسئمة مفتوحة عمى

والتعميم في المممكة العربية السعودية لمكفايات المطموبة ليم

دراسة شونغ وييبنغ [ ]17المذان استخدما مقابالت فردية واعتمدا

كما تناول العسيري [ ]20في رسالتو تصو اًر لمديري التربية

الفريق ،ودراسة ليندل [ ]29حيث استخدمت أداة المقابمة في

لتطبيق إدارة الجودة الشاممة وأثر المؤىل والخبرة فييم ،وأشارت

جمع البيانات .كما يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة ان

دراسة اليحيوي [ ]23إلى تطبيق إدارة الجودة الشاممة لتطوير

ما يميز ىذه الدراسة عن غيرىا من الدراسات السابقة أنيا ركزت

التعميم العام لمبنات في المممكة العربية السعودية ،إال أنو وحتى

عمى واقع تطبيق الجودة الشاممة في مجال تقنية المعمومات
وعمى وجو الخصوص إدارة تقنية المعمومات في اإلدارة العامة

تاريخو وفي حدود عمم الباحثين لم يتم طرح ودراسة موضوع
الجودة الشاممة في إدارة تقنية المعمومات وعمى وجو الخصوص

لمتعميم بمنطقة الرياض وىذا ما لم يتطرق إليو باحثين آخرين في
حدود عمم الباحثين ،كما تعتبر عينة الدراسة وىي تتكون من
المجتمع كامل والذي يشمل عمى جميع العاممين في إدارة تقنية

في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض ،لذا تُعد ىذه الدراسة
من أوائل الدراسات التي سوف تتناول ىذا الموضوع.

المعمومات وما يتضمنو ذلك من وظائف إدارية واشرافية حيث
تعتبر ىذه الوظائف اإلشرافية تخصص (إشراف تقنية معمومات)

وبناء عمى ما سبق ونظ اًر ألن معظم الدراسات السابقة أجمعت
ً
عمى ضرورة تطبيق الجودة الشاممة في جميع اإلدارات التابعة
لإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض ،ولكون الباحثة الرئيسة

حديثة العيد نسبيا في و ازرة التعميم ،لذا البد من الضرورة أخذ

تعمل رئيسة قسم التخطيط والتطوير في أحد أىم ىذه اإلدارات

تصورىم ورؤيتيم حول ىذا الموضوع ،وسوف تسيم ىذه الدراسة

وىي إدارة تقنية المعمومات ،فقد جاءت ىذه الدراسة لمتعرف عمى

أيضاً بتقديم مقترحات تطويرية تساعد في التغمب عمى معوقات

واقع تطبيق الجودة الشاممة في ىذه اإلدارة من خالل اإلجابة

تطبيق الجودة الشاممة في إدارات تقنية المعمومات وبالتالي

عن السؤال الرئيس التالي :ما واقع تطبيق الجودة الشاممة في

تحسين جودة المخرجات ،كما استفادت الدراسة الحالية من

اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض؟

الدراسات السابقة في تكوين تصور عام عن موضوع الجودة

أ .أسئمة الدراسة

الشاممة في تقنية المعمومات ومن ثم بناء منيجية وأداة الدراسة

 .1م ـا درج ـة تطبيـ ـق الجـ ـودة الش ـاممـ ـة ف ـي إدارة تقنية المعمومات

الشاممة في التعميم العام وتحديد مدى االتفاق عمى أبعاد الجودة

تسعى ىذه الدراسة الى اإلجابة عن األسئمة التالية:

عمى ضوء ذلك ،إلى جانب إثرائيا لإلطار النظري ليذه الدراسة.

التابع ـة ل ـإلدارة الع ـام ـة لمتعـمـيـ ـم بـمـنطق ـة الـري ـاض مـن وجية نظر
124

العاممين فييا؟

الو ازرات والييئات الحكومية ضرورة تجويد العمل في أي قطاع

 .2ما المعوقات في تطبيق الجودة الشاممة بفعالية في إدارة تقنية

خدمي ال سيما وأبرزىا التعميم بإداراتو والمدارس التابعة لو .كما

المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من وجية نظر

تكمن أىمية ىذه الدراسة في أنيا تتوافق مع توجيات و ازرة

العاممين فييا؟

التعميم الجادة في تطبيق الجودة الشاممة عمى مؤسساتيا

 .3ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية ) (α ≤ 0.05بين

التعميمية لتحسين مخرجات العممية التربوية.

ثانياً :األىمية التطبيقية:

استجابات أفراد عينة الدراسة حول محاور الدراسة في إدارة تقنية

تأتي أىمية ىذه الدراسة من اختيارىا لمجتمع الدراسة الذي

المعمومات بناء عمى المتغيرات (الجنس ،المؤىل العممي ،سنوات
الخدمة)؟

طبقت عميو وىو إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم في

 .4ما السبل التطويرية لتحسين تطبيق الجودة الشاممة في إدارة

منطقة الرياض ،حيث تُعد ىذه اإلدارة من أبرز اإلدارات
التعميمية التابعة لو ازرة التعميم والتي تكمن رسالتيا في خدمة أكثر

نظر العاممين فييا؟

عدد من المستفيدين من قطاع التعميم .كما قد تسيم نتائج ىذه

ب .أهداف الدراسة:

الدراسة وتوصياتيا في مساعدة متخذي القرار في و ازرة التعميم

تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من وجية

عمى توظيف بعض ىذه النتائج في تحديد األساليب األكثر

تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:

فاعمية في تطبيق الجودة الشاممة في إدارات تقنية المعمومات من

 .1التعرف عمى درجة تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية

أجل تحسين جودة العمميات اإلدارية والميام اإلشرافية إلدارة

المعمومات التابعة لإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من

تقنية المعمومات .ومن المأمول أن تسيم ىذه الدراسة في تعريف

وجية نظر العاممين فييا.

 .2التعرف عمى المعوقات في تطبيق الجودة الشاممة بفعالية في

قيادات إدارات تقنية المعمومات في المناطق بكيفية تخطي

إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من

العقبات والمعوقات التي تحول دون تطبيق الجودة الشاممة في

إدارة تقنية المعمومات .كما قد تساعد ىذه الدراسة في تحقيق

وجية نظر العاممين فييا.

رضا المستفيدين من إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم

 .3التعرف عمى الفروق ذات الداللة اإلحصائية )(α ≤ 0.05

بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول محاور الدراسة في إدارة

بمنطقة الرياض.

تقنية المعمومات بناء عمى المتغيرات (الجنس ،المؤىل العممي،
سنوات الخدمة).

د .حدود الدراسة

 .1الحد الموضوعي :اقتصرت ىذه الدراسة في التعرف عمى

 .4التعرف عمى السبل التطويرية لتحسين تطبيق الجودة الشاممة

واقع تطبيق الجودة الشاممة في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة

في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض

من وجية نظر العاممين فييا.

الرياض (وتحديداً في إدارة تقنية المعمومات) من حيث درجة
التطبيق والصعوبات والسبل التطويرية.

ج .أهمية الدراسة

 .2الحد الزماني :طبقت ىذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني
من عام 1437- 1436ه.

أوالً :األىمية النظرية:

 .3الحد المكاني :تم التطبيق في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة

تكمن أىمية ىذه الدراسة من الناحية العممية بحداثة ربط

الرياض (وتحديداً إدارة تقنية المعمومات) في المممكة العربية

الجودة الشاممة بإدارة تقنية المعمومات عمى وجو الخصوص ،من

السعودية.

حيث الواقع والمأمول .كما تُعد ىذه الدراسة إطا اًر مرجعيا
لمباحثين والميتمين بمجال الجودة الشاممة في تقنية المعمومات

 .4الحد البشري :طُبقت ىذه الدراسة عمى العاممين في إدارة

ومن المؤمل أن تسيم ىذه الدراسة في سد الفجوة الموجودة في

تقنية المعمومات.

فمسفة الجودة الشاممة والمتمثمة بنقص الدراسات التي تُ ّقيم واقع
الجودة الشاممة في إدارة تقنية المعمومات من وجية نظر

ه .مصطمحات الدراسة

الجودة الشاممة ) (Total Qualityاصطالحا :ىي "مدى قدرة

أظيرت توصيات العديد من المؤتمرات التي تنظميا عدد من

الوج ـو األكم ـل لخ ـدم ـة المستفي ـد وسـرعة تقديميا بشكل فعال وفي

مؤسسات المعمومات عمى القيام بالوظائف المطموبة منيا عمى

العاممين فييا باإلدارة العامة لمتعميم في منطقة الرياض .وقد
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وخصائصيا أو تعبي اًر كمياً يعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار
الظاىرة ودرجات ارتباطيا مع الظواىر المختمفة [.[25

وتعرف إجرائياً بأنيا :التحسين المستمر إلجراءات وعمميات

إدارة تقنية المعمومات مثل( :الشبكات وأمن المعمومات ،بوابة

ب .مجتمع الدراسة

تقديم خدمات تقنية عالية الجودة تُحقق رضا المستفيد الداخمي
والخارجي من اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض.

الرياض إطا اًر عاما لمدراسة وذلك لما تمثمو من أىمية كبيرة

التعميم اإللكترونية ،الدعم الفني والصيانة ،اإلحصاء) بيدف

اختار الباحثان اإلدارة العامة لمتعميم المتواجدة في منطقة

بالنسبة لمختمف المناطق ،وتَ َكون مجتمع الدراسة من جميع
العاممين في إدارة تقنية المعمومات في اإلدارة العامة لمتعميم

 .3الطريقة واالجراءات

أ .منهج الدراسة

بمنطقة الرياض والبالغ عددىم حسب آخر إحصائية إلدارة تقنية
المعمومات لمعام الدراسي 1437/1436ه )91( :موظفاً

اتبع الباحثان المنيج الوصفي المسحي الذي يتناسب مع

طبيعة ىذه الدراسة ،وىذا المنيج يصف الظاىرة التي يريد

وموظفة ،منيم ( )27مشرفاً من قسم البنين و( )14مشرفة من

الوصفي يعتمد عمى دراسة واقع الظاىرة وييتم بالوصف الدقيق

موظفة إدارية من قسم البنات ،حيث طُبقت ىذه الدراسة عمى

قسم البنات ،و( )16موظفاً إدارياً من قسم البنين ،و()34

دراستيا ويجمع معمومات دقيقة عنيا كخطوة أولى ،واألسموب

كامل مجتمعيا ،ويوضح الجدول التالي وصفاً ليذا المجتمع:

ليا ويعبر عن ذلك كمو تعبي اًر كيفياً يصف لنا الظاىرة

جدول 1

توزيع أفراد مجتمع الدراسة
المتغيرات
الجنس
طبيعة العمل الحالي

المؤىل العممي

عدد سنوات الخبرة

التك اررات

النسبة

المستويات
ذكر

43

47.3

أنثى

48

52.7

مشرف/ة تقنية معمومات

41

45.1

موظف/ة إداري

50

54.9

دبموم

14

٪15.4

بكالوريوس

57

٪62.6

دراسات عميا

16

٪17.6

أخرى تذكر

4

٪4.4

أقل من خمس سنوات

12

٪ 13.2

من خمس سنوات إلى أقل من عشر

16

٪ 17.6

سنوات
عشر سنوات فأكثر

63

٪ 69.2

المجموع

91

٪100

وجية نظر العاممين فييا.

ج .أداة الدراسة

 -المحور الثاني :معوقات تطبيق الجودة الشاممة بفعالية في

صمم الباحثان استبيان لدراسة واقع تطبيق الجودة الشاممة

في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض.

إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من

وانقسم إلى قسمين:

وجية نظر العاممين فييا.

 -المحور الثالث :المقترحات التطويرية لزيادة فاعمية تطبيق

القسم األول :البيانات األولية لمفردات عينة الدراسة وتتضمن:

الجودة الشاممة في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم

(الجنس ،طبيعة العمل الحالي ،المؤىل العممي ،سنوات

بمنطقة الرياض من وجية نظر العاممين فييا.

الخدمة).

وقد راعى الباحثان في صياغة عبارات االستبيان

القسم الثاني :محاور الدراسة وتتضمن:

البساطة والسيولة قدر اإلمكان ،حتى تكون مفيومة ألفراد

 -المحور األول :درجة تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية

مجتمع الدراسة ،وأن تكون درجات االستجابة عمييا وفق مقياس

المعموم ـات التابعـ ـة ل ـإلدارة الع ـام ـة لمـتـعمـي ـم بـمـنـطـق ـة الرياض من
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ليكرت الخماسي ،حيث يقابل كل فقرة من فقرات محاور الدراسة

 -اقتراح فقرات مناسبة.

قائمة تحمل درجات الموافقة التالية (مرتفعة جداً ،مرتفعة،

 حذف الفقرات غير المناسبة. -مدى مناسبة الفقرات لممجاالت التي أُدرجت ضمنيا.

متوسطة ،منخفضة ،منخفضة جداً) ،ولغرض المعالجة فقد

وبعد إجراءات الصدق الظاىري ألداة الدراسة ،أخذ الباحثان

أعطى الباحثان لكل استجابة عمى كل عبارة في كافة محاور

االستبيان قيمة محددة عمى النحو التالية (مرتفعة جداً) 5

بمالحظات المحكمين من حيث الحذف والدمج واإلضافة لفقرات

درجتان( ،منخفضة جداً) درجة واحدة ،وقد اعتمد الباحثان عمى

قام الباحثان بأعداد أداة الدراسة (االستبيان) في صورتيا النيائية

أداة الدراسة ،بنسبة اتفاقيم ( ،)٪80وفي ضوء أراء المحكمين

درجات( ،مرتفعة)  4درجات( ،متوسطة)  3درجات( ،منخفضة)

ومن ثم تطبيقيا ميدانياً عمى أفراد مجتمع الدراسة.

مقياس ليكرت الخماسي ألنو يعطي المبحوث الحرية في تحديد

 .2صدق االتساق الداخمي لألداة Internal validity

موقفو ودرجة إيجابية أو سمبية ىذا الموقف في كل عبارة.

بعد التأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة قام الباحثان

د .صدق أداة الدراسة:

بتطبيقيا ميدانياً عمى أفراد مجتمع الدراسة ،وبعد تجميع

لمتحقق من صدق أداة الدراسة ،قام الباحثان بالتالي:

االستبانات قام الباحثان بترميز وادخال البيانات ،من خالل

 .1الصدق الظاىري (الخارجي) لألداة External validity
ولمتعرف عمى مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما

جياز الحاسوب ،باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم

المشرف العممي لالستشارة والتوجيو ،ثم قامت بعرض االستبيان

" "Pearson Correlationلمعرفة الصدق الداخمي لالستبيان

بصورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين من ذوي

وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من

االختصاص والخبرة ،إلبداء رأييم حول فقرات االستبيان ،ومدى

فقرات االستبيان بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو الفقرة،

مناسبتو وشمولو لما يقيسو ،وذلك لمتحقق من مدى صدقو

وجاءت النتائج كالتالي:

من حيث:

الشاممة في إدارة تقنية المعمومات التابعة لإلدارة العامة لمتعميم

 -دقة الصياغة المغوية وسالمتيا.

بمنطقة الرياض من وجية نظر العاممين فييا.

االجتماعية ومن ثم قاما بحساب معامل االرتباط بيرسون

وضعت لقياسو قام الباحثان بعرضيا في صورتيا المبدئية عمى

صدق االتساق الداخمي لممحور األول :درجة تطبيق الجودة

الظاىري وتحقيقو لمغرض الذي أُعد من أجمو ،وابداء مالحظاتيم

جدول 2

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المحور األول بالدرجة الكمية لممحور
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

1

**0.695

7

**0.621

13

**0.727

2

**0.803

8

**0.780

14

**0.655

3

**0.715

9

**0.761

15

**0.505

4

**0.744

10

**0.546

16

**0.753

5

**0.677

11

**0.704

17

**0.682

6

**0.771

12

**0.623

-

-

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط بين

مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخمي وارتباط

درجة العبارة والدرجة الكمية لممحور األول (درجة تطبيق الجودة

المحور بعباراتو بما يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات

الشاممة في إدارة تقنية المعمومات التابعة لإلدارة العامة لمتعميم

المقياس.

( )0.505لمعبارة الخامسة عشر و( )0.803لمعبارة الثانية،

الشاممة بفعالية في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم

وجميعيا قيم موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى داللة ().0.01

بمنطقة الرياض من وجية نظر العاممين فييا.

صدق االتساق الداخمي لممحور الثاني :معوقات تطبيق الجودة

بمنطقة الرياض من وجية نظر العاممين فييا) تراوحت ما بين
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جدول 3

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المحور الثاني بالدرجة الكمية لممحور
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

1

**0.616

8

**0.721

2

**0.461

9

**0.656

3

**0.496

10

**0.609

4

**0.574

11

**0.566

5

**0.709

12

**0.678

6

**0.586

13

**0.446

7

**0.561

-

-

المحور بعباراتو بما يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط بين

المقياس.

درجة العبارة والدرجة الكمية لممحور الثاني (معوقات تطبيق
الجودة الشاممة بفعالية في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة

ه .ثبات أداة الدراسة:

لمتعميم بمنطقة الرياض من وجية نظر العاممين فييا) تراوحت ما

قام الباحثان بالتأكد من ثبات أداة الدراسة ،عن طريق استخدام

بين ( )0.446لمعبارة الثالثة عشر و( )0.721لمعبارة الثامنة،

معادلة كرونباخ  -ألفا ) (Cronbach s' Alphaلالتساق
الداخمي لمحاور األداة ولألداة ككل ،والجدول التالي يوضح

وجميعيا قيم موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى داللة ().0.01

معامالت ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة.

مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخمي وارتباط

جدول 4

يوضح قيم معامل ألفا كرونباخ "ألداة الدراسة"
عدد الفقرات

الثبات

محاور االستبيان

محاور الدارسة
المحور األول

درجة تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية المعمومات التابعة لإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض

17

0.931

المحور الثاني

المعوقات في تطبيق الجودة الشاممة بفعالية في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض

13

0.828

30

1.759

الثبات العام ألداة الدراسة (محاور الدراسة)

يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات ألفا

عمى :ما درجة تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية المعمومات

كرونباخ لمحاور الدراسة مرتفعة حيث بمغ معامل الثبات لممحور

التابعة لإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من وجية نظر

( ،)0.828أما الثبات العام ألداة الدراسة فقد بمغ (،)1.759

لمتعرف عمى درجة تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية

وجميعيا معامالت ثبات مرتفعة مما يدل عمى أن االستبيان

المعمومات التابعة لإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من

يتمتع بدرجو عالية من الثبات وبالتالي يمكن االعتماد عميو في

وجية نظر العاممين فييا ،قام الباحثان بحساب التك اررات والنسب

التطبيق الميداني لمدراسة.

المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

العاممين فييا؟

األول ( ،)0.931بينما بمغ معامل الثبات لممحور الثاني

الستجابات أفراد الدراسة عمى ىذا المحور ،وجاءت النتائج كما

 .4النتائج ومناقشتها

يوضحيا الجدول التالي:

أوالً :تحمي ـل ومنـاقشة النتائج المتعمقة الس ـؤال األول وال ـذي ينـ ـص
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جدول 5
استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارات المتعمقة بدرجة تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية المعمومات التابعة لإلدارة العامة لمتعميم
بمنطقة الرياض من وجهة نظر العاممين فيها

المتوسط

االنحراف

العبارة

رقم

والنسب

منخفضة

منخفضة

متوسطة

مرتفعة

مرتفعة

الحسابي

المعياري

تضمين المبادئ األساسية

ك

1

3

34

41

12

3.66

0.792

لمجودة الشاممة في رسالتيا.

٪

1.1

3.3

37.4

45.1

13.2

تطبيق الجودة الشاممة في

ك

1

11

31

36

12

العمل كيدف رئيسي.

٪

1.1

12.1

34.1

39.6

13.2

التخطيط باستمرار لمتحسين

ك

1

6

21

46

17

المستمر

٪

1.1

6.6

23.1

50.5

18.7

إشراك العاممين في األقسام في

ك

6

25

15

37

8

رسم الخطط المستقبمية.

٪

6.6

27.5

16.5

40.7

8.8

إعالن الخطط لمعاممين في

ك

10

14

26

33

8

األقسام

٪

11.0

15.4

28.6

36.3

8.8

نشر الوعي الكافي لمفيوم

ك

7

22

37

17

8

الجودة الشاممة

٪

7.7

24.2

40.7

18.7

8.8

إسناد ميمة تجويد العمل إلى

ك

3

4

29

41

14

فريق عمل مؤىل

٪

3.3

4.4

31.9

45.1

15.4

التدريب المستمر لمعاممين

ك

11

14

37

21

8

لتالفي وقوع األخطاء

٪

12.1

15.4

40.7

23.1

8.8

تدريب العاممين عمى التقنيات

ك

10

17

27

28

9

الحديثة.

٪

11.0

18.7

29.7

30.8

9.9

تقديم الخدمات التقنية لتمبية

ك

-

5

23

48

15

احتياجات المستفيدين

٪

-

5.5

25.3

52.7

16.5

11

قياس رضا المستفيدين

ك

5

14

42

20

10

٪

5.5

15.4

46.2

22.0

11.0

12

تحويل معظم األعمال من

ك

-

3

20

51

17

ورقية إلى نماذج إلكترونية

٪

-

3.3

22.0

56.0

18.7

تدريب المستفيدين عمى

ك

4

13

26

36

12

األنظمة اإللكترونية

٪

4.4

14.3

28.6

39.6

13.2

التحديث المستمر لجميع

ك

-

7

40

33

11

أنظمتيا اإللكترونية

٪

-

7.7

44.0

36.3

12.1

ربط األقسام بشبكة اتصال

ك

5

4

19

46

17

داخمية فاعمة

٪

5.5

4.4

20.9

50.5

18.7

االلتزام بالدعم الالزم لتطبيق

ك

5

10

36

28

12

الجودة الشاممة

٪

5.5

11.0

39.6

30.8

13.2

اإلعالن بشفافية عن تقارير

ك

6

17

34

27

7

التقويم

٪

6.6

18.7

37.4

29.7

7.7

العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

13
14
15
16
17

درجة الموافقة

التك اررات
جداً

المتوسط الحسابي العام

جداً

3.52
3.79
3.18
3.16
2.97
3.65
3.01
3.10
3.80
3.18
3.90
3.43
3.53
3.73
3.35
3.13
3.41

يتضح من جدول رقم ( )5اآلتي:

0.911
0.863
1.131
1.138
1.048
0.911
1.111
1.155
778.
1.007
0.731
1.034
0.807
1.001
1.026
1.024
0.675

الترتيب

5
8
3
12
13
17
6
16
15
2
11
1
9
7
4
10
14
-

الجودة الشاممة في إدارة تقنية المعمومات التابعة لإلدارة العامة
لمتعميم بمنطقة الرياض من وجية نظر العاممين فييا ( 3.41من

أ .بمغ المتوسط الحسابي العام لممحور المتعمـ ـق ب ـدرج ـة تطبي ـ ـق
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 ،)5وىذا المتوسط يقع بالفئة الرابعة من المقياس المتدرج

بين العبارات ،بمتوسط حسابي ( )3.90وانحراف معياري

الخماسي ،أي أن درجة تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية

( ،)0.731وقد ُيعزى ذلك إلى التوجو الوطني والعالمي نحو
النمذجة اإللكترونية.

الدراسات السابقة كما جاء ذلك في دراسة العسيري [ ]20والتي

احتياجات المستفيدين" بالمرتبة الثانية بين العبارات ودرجة

أظيرت أن المتوسط العام لمكفايات المطموبة لمديري التربية

موافقة مرتفعة ،بمتوسط حسابي ( ،)3.80وانحراف معياري

والتعميم في المممكة العربية السعودية لتطبيق إدارة الجودة

( ،)0.778ويرجع الباحثان ذلك إلى أن منطقة الرياض تضم

المعمومات التابعة لإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من

 .2جاءت العبارة رقم ( ،)10وىي "تقديم الخدمات التقنية لتمبية

وجية نظر العاممين فييا مرتفعة ،وىذا يتفق مع ما توصمت إليو

الشاممة ومنيا إدارة الجودة الشاممة (جاءت بدرجة مرتفعة)،

العديد من المحافظات وىي بعيدة مكانيا عن اإلدارة األم

ودراسة الكعبي [ ]11والتي أظيرت أن وعي العاممين بمدارس

والمستفيد بحاجة دائمة إلى سرعة في تقديم الخدمات.

التعميم ما بعد األساسي بنظام الجودة متوسط ،وأن إمكانية

 .3جاءت العبارة رقم ( ،)3وىي "التخطيط باستمرار لمتحسين

التطبيق كان بدرجة مرتفعة ،واتفقت أيضاً مع دراسة صبرية

المستمر" بالمرتبة الثالثة بين العبارات ودرجة موافقة مرتفعة،
بمتوسط حسابي ( ،)3.79وانحراف معياري ( ،)0.863ويرجع

اليحيوي [ ]23والتي أظيرت أن أىمية تطبيق مبادئ إدارة

الباحثان ذلك بأن عممية التخطيط ىي أولى العمميات اإلدارية

الجودة الشاممة من وجية نظر عينة الدراسة جاء بدرجة عالية.

ب .أن ىنـ ـاك تب ـايـ ـن فـ ـي درجـ ـة استج ـابـ ـات أفراد مجتمع الدراسة

لذلك يحرص المسؤولين في اإلدارة عمى تفعيل دور التخطيط

عمى درجة تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية المعمومات

الستغالل مواطن التحسين الممكنة ،وحصر برامج الخطة

التابعة لإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من وجية نظر

التشغيمية والخطط البديمة واصدار األدلة التنظيمية واإلجرائية

العاممين فييا ،حيث تراوحت متوسطات استجاباتيم ما بين

تماشيا مع توجو و ازرة التعميم في ذلك.

( 2.97إلى  )3.90وىذه المتوسطات تقع في الفئتين (الرابعة،

 .4جاءت العبارة رقم ( )8وىي "التدريب المستمر لمعاممين

والخامسة) من فئات المقياس المتدرج الخماسي ،فقد جاءت

لتالفي وقوع األخطاء" بالمرتبة السادسة عشر وقبل االخيرة بين

تسعة عبارات بدرجة مرتفعة نحو محور درجة تطبيق الجودة

العبارات ودرجة موافقة متوسطة ،بمتوسط حسابي (،)3.01

بمنطقة الرياض من وجية نظر العاممين فييا ،حيث تراوحت

التدريب ،وعمى فترات متباعدة.

المتوسطات الحسابية ليذه العبارات التسعة ما بين ( 3.43إلى

 .5جاءت العبارة رقم ( ،)6وىي "نشر الوعي الكافي لمفيوم

 )3.90وىذه المتوسطات تقع بالفئة الرابعة من فئات المقياس

الجودة الشاممة" بالمرتبة السابعة عشر واالخيرة بين العبارات

الخماسي المتدرج ،في حين جاءت ثمانية عبارات بدرجة

ودرجة موافقة متوسطة ،بمتوسط حسابي ( ،)2.97وانحراف

وانحراف معياري ( ،)1.111ويرجع ذلك إلى محدودية عمميات

الشاممة في إدارة تقنية المعمومات التابعة لإلدارة العامة لمتعميم

(متوسطة) نحو درجة تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية

معياري ( ،)1.048وقد ُيعزى ذلك إلى حداثة القسم المسؤول
عن التخطيط والتطوير في اإلدارة.

وجية نظر العاممين فييا ،فقد تراوحت المتوسطات الحسابية ليذه

ثانياً :تحميل ومناقشة النتائج المتعمقة السؤال الثاني والذي ينص

الثالثة من فئات المقياس الخماسي المتدرج ،وفيما يمي شرح

تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض؟

المعمومات التابعة لإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من
العبارات ما بين ( 2.97إلى  )3.35وىذه المتوسطات تقع بالفئة

عمى :ما المعوقات في تطبيق الجودة الشاممة بفعالية في إدارة

وتفسير لمعبارات في محور درجة تطبيق الجودة الشاممة في إدارة

لمتعرف عمى المعوقات في تطبيق الجودة الشاممة بفعالية

تقنية المعمومات التابعة لإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض

في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض،

من وجية نظر العاممين فييا كالتالي:

قام الباحثان بحساب التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات

 .1جاءت العبارة رقم ( ،)12وىي "تحويل معظم األعمال من

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة

ورقية إلى نماذج إلكترونية" بالمرتبة األولى ودرجة موافقة مرتفعة

عمى ىذا المحور ،وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:
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جدول 6
استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارات المتعمقة بالمعوقات في تطبيق الجودة الشاممة بفعالية في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة
لمتعميم بمنطقة الرياض

العبارة

رقم
العبارة

المتوسط

االنحراف

درجة الموافقة

التك اررات
والنسب

منخفضة

منخفضة

متوسطة

مرتفعة

مرتفعة

الحسابي

المعياري

ك

12

6

28

34

11

3.29

1.176

٪

13.2

6.6

30.8

37.4

12.1

4

15

34

29

9

16.5

37.4

31.9

9.9

33

30

13

33.0

14.3
7

جداً

جداً

1

قناعة المسؤولين بأىمية تجويد العمل

2

ثقافة العاممين حول ممارسات الجودة

ك

الشاممة

٪

4.4

اإلمكانيات المختمفة التي تدعم تطبيق

ك

3

12

الجودة الشاممة

٪

3.3

13.2

36.3

4

تأىيل الكوادر في مجال الجودة الشاممة

ك

4

16

30

34

٪

4.4

17.6

33.0

37.4

7.7

5

التنسيق بين الميام في أقسام اإلدارة

ك

10

27

31

20

3

٪

11.0

29.7

34.1

22.0

3.3

6

تداخل بعض الميام بين األقسام

ك

17

27

24

17

6

٪

18.7

29.7

26.4

18.7

6.6

7

تدريب العاممين في مجال الجودة الشاممة

ك

3

19

31

26

12

٪

3.3

20.9

34.1

28.6

13.2

8

توافر البنية التحتية في األنظمة

ك

19

27

22

17

6

اإللكترونية

٪

20.9

29.7

24.2

18.7

6.6

توافر شبكات االتصال الداخمية لربط

ك

24

23

17

21

6

العاممين

٪

26.4

25.3

18.7

23.1

6.6

10

المركزية في صنع القرار

ك

4

21

32

24

10

٪

4.4

23.1

35.2

26.4

11.0

11

اختالف قواعد البيانات بين األقسام

ك

25

15

30

17

4

٪

27.5

16.5

33.0

18.7

4.4

12

تمركز صالحية دخول البرامج لعدد

ك

5

18

37

19

12

محدود من العاممين

٪

5.5

19.8

40.7

20.9

13.2

غياب اآلليات الواضحة لتطبيق الجودة

ك

4

17

33

26

11

الشاممة بفعالية

٪

4.4

18.7

36.3

28.6

12.1

3

9

13

المتوسط الحسابي العام

3.26
3.42
3.26
2.77
2.65
3.27
2.60
2.58
3.16
2.56
3.16
3.25
3.01

0.998
1.001
0.987
1.023
1.177
1.044
1.201
1.283
1.046
1.204
1.067
1.039

الترتيب

2
5
1
4
9
10
3
11
12
7
13
8
6

0.627

يتضح من الجدول رقم ( )6اآلتي:

الشاممة باتفاق القيادات اإلدارية أىميا :مقاومة التغيير من قبل

أ .بمغ المتوسط الحسابي العام لممحور المتعمق بالمعوقات في

معظم العاممين في المستويات اإلدارية المختمفة وجمود األنظمة

تطبيق الجودة الشاممة بفعالية في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة

والتعميمات المعمول بيا داخل اإلدارات التعميمية ،كما تتفق مع

العامة لمتعميم بمنطقة الرياض ( 3.01من  ،)5وىذا المتوسط

دراسة ماجدة السالم [ ]16والتي أظيرت المشكالت التي تواجو

درجة متوسطة ،أي أن ىناك معوقات في تطبيق الجودة الشاممة

الكوادر البشرية المدربة لتطبيق الجودة الشاممة في إدارات التعميم

بفعالية في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة

لمبنات.

الرياض بدرجة متوسطة ،وىذا يتفق مع دراسة آل مسمط []13

ب .أن ىناك تباين في درجة استجابات أفراد مجتمع الدراسة

إدارات التعميم لمبنات في تطبيق إدارة الجودة الشاممة ىي قمة

يقع بالفئة الثالثة من المقياس المتدرج الخماسي ،والتي تشير إلى

عمى المعوقات في تطبيق الجودة الشاممة بفعالية في إدارة تقنية

والتي أظيرت أن ىناك معوقات تواجو تطبيق إدارة الجودة
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المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض ،حيث تراوحت

 .2جاءت العبارة رقم ( ،)1وىي "قناعة المسؤولين بأىمية تجويد

متوسطات استجاباتيم ما بين ( 2.56إلى  )3.42وىذه

العمل" بالمرتبة الثانية بين العبارات ودرجة موافقة متوسطة،

المتوسطات تقع في الفئتين (الثانية ،الثالثة ،والرابعة) من فئات

بمتوسط حسابي ( ،)3.29وانحراف معياري ( ،)1.176وقد

مرتفعة نحو محور المعوقات في تطبيق الجودة الشاممة بفعالية

ُيعزى ذلك إلى التغييرات الحاصمة في المسؤولين باإلدارة واعادة
ىيكمتيا في الوقت الراىن.

المقياس المتدرج الخماسي ،فقد جاءت عبارة واحدة بدرجة
في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض،

 .3جاءت العبارة رقم ( ،)9وىي "توافر شبكات االتصال

حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا ( )3.42وىذا متوسط يقع بالفئة

الداخمية لربط العاممين" بالمرتبة الثانية عشر وقبل االخيرة بين

الرابعة من فئات المقياس الخماسي المتدرج ،في حين جاءت

العبارات ،بمتوسط حسابي

تسعة عبارات بدرجة (متوسطة) نحو المعوقات في تطبيق

( ،)1.283وىذه النتيجة تدل عمى موافقة بدرجة منخفضة من

الجودة الشاممة بفعالية في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة

قبل أفراد مجتمع الدراسة نحو ىذا المعوق ،ويرجع ذلك إلى

لمتعميم بمنطقة الرياض ،فقد تراوحت المتوسطات الحسابية ليذه

الصعوبات الطفيفة التي تواجو العاممين في شبكات الربط

العبارات ما بين ( 2.65إلى  )3.29وىذه المتوسطات تقع بالفئة

الداخمية بالرغم من استفادة العاممين منيا.

عبارات بدرجة منخفضة نحو محور المعوقات في تطبيق الجودة

األقسام" بالمرتبة الثالثة عشر واألخيرة بين العبارات وبدرجة

الشاممة بفعالية في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم

موافقة منخفضة ،بمتوسط حسابي ( ،)2.56وانحراف معياري

بمنطقة الرياض ،فقد تراوحت المتوسطات الحسابية ليذه

( ،)1.204ويرجع الباحثان ذلك إلى أنو مع تحسين قنوات

الثالثة من فئات المقياس الخماسي المتدرج ،وأخي اًر جاءت ثالثة

( ،)2.58وانحراف معياري

 .4جاءت العبارة رقم ( ،)11وىي "اختالف قواعد البيانات بين

العبارات ما بين ( 2.56إلى  ،)2.60وفيما يمي شرح وتفسير

االتصال وتفعيل دور الشبكة بدأ ىذا المعوق بالتالشي تدريجيا.

لعدد من العبارات في محور المعوقات في تطبيق الجودة الشاممة

ثالثاً :تحميل ومناقشة النتائج المتعمقة السؤال الثالث والذي ينص

بفعالية في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة

عمى :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية ) (α ≤ 0.05بين

الرياض من وجية نظر العاممين فييا كالتالي:

استجابات أفراد عينة الدراسة حول محاور الدراسة في إدارة تقنية

 .1جاءت العبارة رقم ( ،)3وىي "اإلمكانيات المختمفة التي تدعم

المعمومات بناء عمى المتغيرات (الجنس ،المؤىل العممي ،سنوات

تطبيق الجودة الشاممة" بالمرتبة األولى بين العبارات ،بمتوسط

الخدمة)؟

حسابي ( ،)3.42وانحراف معياري ( ،)1.001وىذه النتيجة

 .1الفروق باختالف متغير الجنس :لمتعرف عمى ما إذا كانت

تدل عمى أن ىناك موافقة بدرجة مرتفعة في استجابات أفراد

ىناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد

مجتمع الدراسة نحو نقص في اإلمكانيات المختمفة التي تدعم

عينة الدراسة حول محاور الدراسة تبعاً لمتغير الجنس استخدم

في بعض برامج اإلدارة.

) ،testوالجدول رقم ( )10يوضح ذلك:

الباحثان (ت) لعينتين مستقمتين (independent sample t-

تطبيق الجودة الشاممة ،ويرجع الباحثان ذلك إلى التعثر الحاصل

جدول 7

اختبار (ت) لتوضيح الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة باختالف الجنس
المحور

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

الحسابي

المعياري
0.58363

درجة تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية المعمومات التابعة

ذكر

43

3.2107

لإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض

أنثى

48

3.6005

0.70368

المعوقات في تطبيق الجودة الشاممة بفعالية في إدارة تقنية

ذكر

43

3.0286

0.53951

المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض

أنثى

48

3.0112

0.70322

قيمة ت

درجة

مستوى الداللة

الحرية
2.887
0.133

88.499
87.015

0.005
0.894

دالة
غير
دالة

يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول أعاله عدم

في تطبيق الجودة الشاممة بفعالية في إدارة تقنية المعمومات

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (0005

باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض) باختالف متغير الجنس،

فأقل) في اتجاىات أفراد مجتمع الدراسة حول محور (المعوقات

فقد بمغت قيمة (ت) ( )0.133عند مستوى داللة (،)0.894
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وىذه قيمة أكبر من ( )0.05مما يدل عمى عدم وجود فروق

ومتوسطيم الحسابي أعمى ،كما أن اإلناث بطبيعتيم يميمون إلى

ذات داللة إحصائية في ىذا المحور باختالف متغير الجنس،

تجويد العمل في مناحي الحياة المختمفة.

بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في محور (درجة تطبيق

 .2الفروق باختالف متغير المؤىل العممي:

الجودة الشاممة في إدارة تقنية المعمومات التابعة لإلدارة العامة

لمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية في

لمتعميم بمنطقة الرياض) ،فقد بمغت قيمة (ت) ( )2.887عند

متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حول محاور الدراسة تبعاً

عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية في محور درجة تطبيق

األحادي )" (one way Anovaلتوضيح داللة الفروق في

الجودة الشاممة في إدارة تقنية المعمومات التابعة لإلدارة العامة

متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير

الختالف متغير المؤىل العممي استخدم الباحثان "تحميل التباين

مستوى داللة ( ،)0.005وىذه قيمة أقل من ( )0.05مما يدل

المؤىل العممي وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:

لمتعميم بمنطقة الرياض باختالف متغير الجنس ،وجاءت الفروق
لصالح لإلناث ،ويرجع الباحثان ذلك أن عدد اإلناث أكثر

جدول 8
نتائج "تحميل التباين األحادي )" (one way ANOVAلمفروق في متوسطات إجابات أفراد الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير المؤهل العممي
المحاور

المجموعات

درجة تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية

بين المجموعات

1.785

المعمومات التابعة لإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة

داخل المجموعات

39.241

87

المجموع

41.026

90

المعوقات في تطبيق الجودة الشاممة بفعالية

بين المجموعات

0.800

3

0.267

في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم

داخل المجموعات

34.675

87

0.399

المجموع

35.474

90

الرياض

بمنطقة الرياض

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

3

0.595
0.451

• فروق دالة عند مستوى  0.05فأقل.

مستوى الداللة

قيمة ف
1.319

0.027

0.669

دالة

دالة

0.003

الرياض) ،باختالف متغير المؤىل العممي ،فقد بمغت قيمة

يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول أعاله وجود

الداللة اإلحصائية ( )0.003 -0.027وىذه قيمة أقل من

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0005فأقل في

( )0.05مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ىذه

اتجاىات أفراد مجتمع الدراسة حول (درجة تطبيق الجودة

المحاور باختالف متغير المؤىل العممي ،ولتحديد صالح الفروق

الشاممة في إدارة تقنية المعمومات التابعة لإلدارة العامة لمتعميم

في كل فئة من فئات المؤىل العممي نحو االتجاه حول ىذا

في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة

يوضحيا الجدول التالي:

المحور ،استخدم الباحثان اختبار " ،"LSDوجاءت النتائج كما

بمنطقة الرياض -المعوقات في تطبيق الجودة الشاممة بفعالية

جدول 9

نتائج اختبار " "LSDلمفروق في كل فئة من فئات المؤهل العممي
محاور الدراسة

المؤهل العممي

ن

المتوسط

دبموم

بكالوريوس

دراسات عميا

أخرى

الحسابي
درجة تطبيق الجودة الشاممة في إدارة

دبموم

14

3.1303

تقنية المعمومات التابعة لإلدارة العامة

بكالوريوس

57

3.4923

-

دراسات عميا

16

3.3382

-

أخرى

4

3.6471

دبموم

14

3.0989

بكالوريوس

57

9.9922

دراسات عميا

16

3.1875

أخرى

4

2.8846

لمتعميم بمنطقة الرياض
المعوقات في تطبيق الجودة الشاممة
بفعالية في إدارة تقنية المعمومات
باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض

* فروق دالة عند مستوى  0.05فأقل.
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يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول السابق وجود

تعزى ألثر متغير المؤىل العممي في جميع المجاالت لصالح

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( 0005فأقل) في

مؤىل البكالوريوس ،في حين تختمف الدراسة الحالية مع دراسة

اتجاىات أفراد مجتمع الدراسة حول (درجة تطبيق الجودة

العسيري [ ]20والتي أظيرت وجود فروق لممؤىل العممي في

بمنطقة الرياض -المعوقات في تطبيق الجودة الشاممة بفعالية

العممي دراسات عميا.

(الكفايات الشخصية ،إدارة الجودة الشاممة) ولصالح ذوي المؤىل

الشاممة في إدارة تقنية المعمومات التابعة لإلدارة العامة لمتعميم

في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة

 .3الفروق باختالف متغير سنوات الخدمة:

المتوسطات الحسابية الموضحة بالجدول أعاله يتبين أن الفروق

إحصائية في متوسطات إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول

الرياض) ،باختالف متغير المؤىل العممي ومن خالل

لمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة

لصالح أفراد مجتمع الدراسة المذين مؤىميم العممي بكالوريوس،

محاور الدراسة تبعاً الختالف متغير سنوات الخدمة استخدم

ذلك إلى أن ىذه الفئة حصمت عمى أعمى عدد في توزيع أداة

داللة الفروق في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى

آل مسمط [ ]13والتي أظيرت وجود فروق ذات داللية إحصائية

الجدول التالي:

وذلك ألنيم حازوا عمى أعمى متوسط حسابي ،ويعزو الباحثان

الباحثان "تحميل التباين األحادي ) (one way Anovaلتوضيح

الدراسة ،وىذا يتفق مع ما توصمت إليو الدراسات السابقة كدراسة

اختالف متغير سنوات الخدمة وجاءت النتائج كما يوضحيا

جدول 11

نتائج "تحميل التباين األحادي" ( )one way ANOVAلمفروق في متوسطات إجابات أفراد الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير سنوات الخدمة
المحاور

المجموعات

مجموع

المربعات

الحرية

درجة تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية

بين المجموعات

2.654

2

1.327

المعمومات التابعة لإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة

داخل المجموعات

38.372

88

0.436

الرياض

المجموع

41.026

90

المعوقات في تطبيق الجودة الشاممة بفعالية

بين المجموعات

0.016

2

0.008

في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم

داخل المجموعات

35.458

88

0.403

بمنطقة الرياض

المجموع

35.474

90

* الفروق دالة عند مستوى  0.05فأقل.

درجات

متوسط

المربعات

قيمة ف
3.044

0.020

مستوى الداللة
دالة

0.03

دالة

0.00

باختالف متغير سنوات الخدمة ،فقد بمغت قيمة الداللة

يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول أعاله وجود

اإلحصائية ( )0.00 -0.03وىذه قيمة أقل من ( )0.05مما

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( 0005فأقل) في

يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ىذه المحاور

اتجاىات أفراد عينة الدراسة حول (درجة تطبيق الجودة الشاممة

باختالف متغير سنوات الخدمة ،ولتحديد صالح الفروق في كل

في إدارة تقنية المعمومات التابعة لإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة

فئة من فئات سنوات الخدمة نحو االتجاه حول ىذا المحور،

تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض)،

الجدول التالي:

استخدم الباحثان اختبار " ،"LSDوجاءت النتائج كما يوضحيا

الرياض -المعوقات في تطبيق الجودة الشاممة بفعالية في إدارة

جدول 11

نتائج اختبار " "LSDلمفروق في كل فئة من فئات سنوات الخدمة
محاور الدراسة

سنوات الخدمة

ن

تطبيق الجودة الشاممة في إدارة

أقل من خمس سنوات

12

3.6863

تقنية المعمومات التابعة لإلدارة

من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات

16

3.6618

-

العامة لمتعميم بمنطقة الرياض

عشر سنوات فأكثر

63

3.7025

-

المعوقات في تطبيق الجودة

أقل من خمس سنوات

12

2.9936

الشاممة بفعالية في إدارة تقنية

من خمس سنوات إلى أقل من عشر

16

3.0048
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المتوسط

أقل من خمس

من خمس سنوات إلى

عشر سنوات

الحسابي

سنوات

أقل من عشر سنوات

فأكثر
*

-

المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم

سنوات

بمنطقة الرياض

عشر سنوات فأكثر

3.8281

63

يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول أعاله وجود

ذلك إلى أن ىذه الفئة حصمت عمى أعمى عدد في توزيع أداة

اتجاىات أفراد مجتمع الدراسة حول (درجة تطبيق الجودة
الشاممة في إدارة تقنية المعمومات التابعة لإلدارة العامة لمتعميم

رابعاً :تحميل ومناقشة النتائج المتعمقة السؤال الرابع والذي ينص
عمى :ما السبل التطويرية لتحسين تطبيق الجودة الشاممة في

بمنطقة الرياض -المعوقات في تطبيق الجودة الشاممة بفعالية

إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من

في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة

وجية نظر العاممين فييا؟

المتوسطات الحسابية الموضحة بالجدول أعاله يتبين أن الفروق

السبل التطويرية لتحسين تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية

لصالح أفراد مجتمع الدراسة التي سنوات خدمتيم (عشر سنوات

المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من وجية نظر

فأكثر) ،وذلك ألنيم حازوا عمى أعمى متوسط حسابي ،ويرجع

العاممين فييا ،جاءت النتائج كالتالي:

الدراسة.

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( 0005فأقل) في

بعد االطالع عمى استجابات أفراد مجتمع الدارسة نحو

الرياض) ،باختالف متغير سنوات الخدمة ،ومن خالل

جدول 12

استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارات المتعمقة بالسبل التطويرية لتحسين تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة
لمتعميم بمنطقة الرياض من وجهة نظر العاممين فيها

التكرار

النسبة

العبارة

رقم العبارة
.1

التأىيل والتدريب

10

17.8

.2

نشر الوعي وثقافة الجودة بين العاممين من خالل تزويدىم بمطويات أو روابط

13

23.2

.3

إشراك الجميع في التخطيط والتطوير

4

7.1

.4

خمق بيئة تدعم وتحافظ عمى التطوير المستمر

2

3.5

.5

متابعة أعمال اإلدارة من أجل الوصول إلى جودة في العمل

2

3.5

.6

عمل ورش عمل داخمية عن كيفية تطبيق الجودة الشاممة

5

8.9

.7

اجتماعات دورية برؤساء األقسام باإلضافة إلى مشرف واداري من كل قسم لمتنسيق بين الميام

2

3.5

.8

تحديد الميام التفصيمية وتوضيحيا لجميع العاممين لتجنب تداخل الميام

2

3.5

.9

تطوير العاممين في كل محدثات التقنية التي نخدم العمل وترفع من جودتو

1

1.7

.10

تحسين البنية التحتية لشبكات الفروع وترابطيا لحصول عمى جودة العمل

3

5.3

.11

وجود حوافز لمموظف المتميز

3

5.3

.12

الشفافية في صنع القرار اإلعالن عن تقارير التقويم

3

5.3

.13

إلزام العاممين بتجويد العمميات وفق معايير الجودة ومحاسبتيم في ذلك

3

5.3

.14

إتاحة جميع اإلمكانيات البشرية والمادية لتطبيق الجودة الشاممة

2

3.5

.15

العمل بال مركزية

1

1.7

56

100

المجموع

يتبين من خالل الجدول السابق أن أكثر السبل التطويرية

الدراسة يرون أن ضرورة عمل ورش عمل داخمية عن كيفية

لتحسين تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة

تطبيق الجودة الشاممة ،من أىم السبل التطويرية لتسين تطبيق

العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من وجية نظر العاممين فييا

الجودة الشاممة في إدارة تقنية المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم،

كانت (نشر الوعي وثقافة الجودة بين العاممين من خالل

وكذلك وجد أن ( )٪7.1من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة يرون

تزويدىم بمطويات أو روابط) ،فقد جاءت بنسبة ( ،)٪23.2كما

أن إشراك الجميع في التخطيط والتطوير من أىم السبل

وجد أن ( )٪17.8من أجمالي أفراد مجتمع الدراسة يرون أن

التطويرية لتحسين تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية

(التأىيل والتدريب) من أكثر السبل التطويرية لتحسين تطبيق

المعمومات باإلدارة العامة لمتعميم.

الجودة الشاممة ،كما وجد أن ( )٪8.9من إجمالي أفراد مجتمع
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] [7الحقيل ،سميمان2011( .م) .نظام وسياسة التعميم في

 .5التوصيات

المممكة العربية السعودية :الجذور التاريخية لنظام التعميم،

في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يوصي

األسس ،األىداف وبعض وسائل تحقيقيا ،االتجاىات،

الباحثان بما يمي:

نماذج من المنجزات( .ط .)16الرياض :مكتبة الممك فيد

 )1التأكيد عمى استم اررية تطبيق الجودة الشاممة في إدارة تقنية

الوطنية.

المعمومات في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من خالل

] [8العميوي ،أحمد بن ناصر2012( .م) .دور تقنية المعمومات

إشراك أكبر لمعاممين باإلدارة في رسم الخطط المستقبمية مع

في تطوير العمل اإلداري في اإلدارة العامة لمتربية والتعميم

زيادة الشفافية في إعالن تقارير تقويم األداء.

بمنطقة الرياض .رسالة ماجستير .قسم اإلدارة والتخطيط

 )2توفير اإلمكانيات والدعم الالزم من المسؤولين لتطبيق

التربوي .كمية العموم االجتماعية .جامعة اإلمام محمد بن

الجودة الشاممة في العمل.

سعود :الرياض.

 )3أىمية نشر ثقافة الجودة الشاممة وممارساتيا بين العاممين في
اإلدارة.

] [9بوابة الرياض التعميمية (2016م) .تم استرجاعو بتاريخ

 )4التوسع في عمميات التدريب والتأىيل الميني لمعاممين عمى

2016 / 1/31م عمى الرابط التالي:
http://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Departments/
GeneralManager/InformationTechno
logy/Pages/default.aspx
] [10خميفة ،أمجد؛ والزىراني ،سعيد2013( .م) .أطمس نظام

آليات الجودة الشاممة وكيفية تطبيقيا في العمل وعمى
المستجدات التقنية المختمفة.

 )5تقميل المركزية ومنح المزيد من الصالحيات لمعاممين لضمان
سرعة إنجاز األعمال.

إدارة الجودة .ISO 9001:2008 :الرياض :دار قرطبة

 )6إجراء المزيد من الدراسات والبحوث عمى واقع تطبيق الجودة

لمنشر والتوزيع.

الشاممة في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض في إدارات

] [11الكعبي ،أحمد2014( .م) .مدى إمكانية تطبيق نظام إدارة

أخرى.

أ .المراجع العربية

الجودة اآليزو  9001في مدارس التعميم ما بعد األساسي

المراجع

بمحافظة شمال الباطنة في سمطنة عمان .مجمة البحوث
والدراسات الشرعية .)48( .)23( .ص.326-297

] [1السامرائي ،ميدي2007( .م) .إدارة الجودة الشاممة في

] [12الزعبي ،ميسون2013( .م) .درجة تحقيق معايير الجودة

القطاعين اإلنتاجي والخدمي .عمان :دار جرير لمنشر

الشاممة في مديرية التربية التعميم لمنطقة إربد الثالثة من

والتوزيع.

وجية نظر موظفييا .مجمة دراسات العموم التربوية.)1( .

] [2أبو حيمد ،ىدى بنت صالح2006( .م) .الجودة الشاممة في

( .)40ص.297-283

إدارة المعمومات .الرياض :معيد اإلدارة العامة.

] [13آل مسمط ،محمد أحمد2011( .م) .درجة تطبيق إدارة

] [3البكري ،سونيا محمد2002( .م) .إدارة الجودة الكمية.

الجودة الشاممة في إدارات التربية والتعميم في المممكة

] [4حريرة ،جايم2016( .م) .إدارة الجودة الشاممة .موقع االتحاد

رسالة دكتوراه .قسم اإلدارة وأصول التربية .كمية التربية.

االسكندرية :الدار الجامعية.

العربية السعودية ومعوقات تطبيقيا :مقترحات لمتطوير.

الدولي لالتصاالت تم استرجاعو بتاريخ 2016/2/9م عمى

جامعة اليرموك :إربد.

الرابط التاليhttps://www.itu.org.eg. :

] [16السالم ،ماجدة2009( .م) .تطوير أداء إدارات التربية

] [5سميم ،حسن2009( .م) .إدارة الجودة الشاممة في التعميم

والتعميم لمبنات في المممكة العربية السعودية في ضوء

الجامعي( .ط .)2القاىرة :مكتبة بيروت.
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THE REALITY OF THE TOTAL QUALITY
APPLICATION IN PUBLIC DIRECTORATE
OF EDUCATION IN RIYADH REGION
HUSSA A. ALMEQRIN
RADI M. ALSHMARY
ABSTRACT_ This study aimed to identify the Total quality application in public Directorate of
education in Riyadh region Specifically (Department of Information Technology), the obstacles on
it, ways to improve the development application, and to identify whether there are statistically
significant differences of the study sample responses based on the following variables (Gender,
Qualification, Years of service). To achieve the objectives of the study the researcher has used the
descriptive method survey, prepared a especially questionnaire for this purpose, and applied on
all employees in the administration of Information Technology Department at the public
Directorate of Education in Riyadh region, total (91), (40) Supervisors, (50) administrative
employees. The results show that the degree of Total quality application in the administration of
Information Technology at the public Directorate of Education in Riyadh region from the
employees point of view was (high), The results also indicated that there were statistically
significant differences in the degree of Total quality application in the administration of
information technology in public administration of education in Riyadh region depending on the
differences of (gender, qualification, and years of service). The researcher recommended to
emphasize the continuity of the total quality in the application of IT management in the public
administration of education in Riyadh region through greater involvement the employees in the
administration in future plans with the increase transparency in the declaration of performance
evaluation reports.
KEYWORDS: Total Quality, The Public Directorate of Education, Riyadh Region.
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