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Abstract: 

 

 The need has become an urgent need for an administrative system 

that contributes to the elimination of bureaucracy and 

centralization, which contribute greatly to its lack of productivity. 

Human and organizational methods instead of focusing on statistical 

methods, as it is an Islamic theory with Western output, as it relies 
on evaluating performance and treating institutional slack and 

changing the way of thinking from increasing costs through 

managing and organizing human resources, to reach the 

organization to high quality in service provision. The importance of 

this quantitative study lies in Reaching the formulation of a 
theoretical framework that can be used in the future to achieve 

quality performance in education by achieving the effectiveness of 

the Crosby constants in overall quality on organizational 

performance in the education directorates in the governorates of the 

Sultanate of Oman, and to achieve the objectives of the study, the 

researcher used the SMART PLS program. 
To answer the questionnaire questions developed by the researcher 

and divided into axes and applied to the study sample, numbering 

(170) managers and assistant managers in all educational 

governorates in the Sultanate, the results showed a direct, 

statistically significant relationship between the principles. Total 
quality as a latent variable and its axes represented in conformity 

with requirements, preventing errors and quality standard, as the 

results showed that there is a direct statistically significant 

relationship between Crosby principles in total quality and the level 

of organizational performance in education directorates of the 
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Sultanate of Oman, and the results also showed that all variables 

were not relevant. Statistical significance between Crosby principles 
in total quality management and the organizational performance 

dimensions according to the gender variable, with the exception of 

the axis of conformity with requirements. To understand the quality 

variable. The condition of the hypothesis of equal equivalence 

between the variables was not met, and that the demographic 

variable of the gender is not statistically significant, and the reason 
may be the large difference between the numbers of males and 

females in the group of respondents. It also showed that there are 

statistically significant differences between the error prevention 

principle of the variable of comprehensive quality principles followed 

according to the educational governorate variable, and the results 
also showed a statistically significant relationship between the level 

of organizational performance, growth and education of 

organizational performance. And the internal processes of 

organizational performance depending on the variable of educational 

conservatism, the study showed the existence of awareness of the 

principles of Crosby quality among the target group, and finally the 
study provided a model that shows the effectiveness of Crosby 

principles in Organiza. Tional performance. 

Key words: Key Words: Total Quality Management, Crosby Principles, 

Boycotts, Boycotts. 
 

 

 

بيةمدى  ي إدارة الجودة الشاملة عىل األداء التنظيمي بمديريات التر
 
ي ف  فاعلية مبادئ كروسب 

 و التعليم بمحافظات سلطنة عمان 

 

ي  4مب  بنت عىل بن أحمد الكثتر

 5صماري نونة

ي بن محي الدين  6دمحم ختر

 

 الملخص
وقرإطية  ػهً فٍ انقضاء يسهم  ؤدإريأصبحت إلحاجة ملحة لوجود نظام  وإلمركزية إلبير

ن بشكل كبير بقله إؤلنتاجية و  التذ مهتذوٍ جىدج انخذمح نزا األداء و ضؼف إلمساهمير

ن  وتعتير  ل لجودة عالية ومن أول مرةو وإلتطوير إلمتالزمان مع سير إلعمل للوص إلتحسير
مه حاول تطثُقها فٍ  ووذسفٍ انجاوة انصىاػٍ انتٍ تشصخ مه انىظشَاخ  نظرية كروسبر  

تطثق  َمكه أنمه افضم انىظشَاخ انتً مثادئ كشوسثٍ   أنوتشي انثاحثح  انجاوة انخذمٍ

ن عىل ،   فٍ انقطاع انخذمٍ كير
ي وإلتنظيم  بدل من إلير كونها تركز عىل إلجانب إلبشر

هل  إدإرةف إألساليب إؤلحصائية إلجودة إلشاملة تعمل عىل تقويم إألدإء ومعالجة إلير
َؤكذ  .فكشوسثٍزيادة إلتكاليف ب  مشتثظ انجىدج تأن تحقُق مه انمؼتقذ  إلمؤسس  وتغير 

 انصحُحح إداستهاخالل  تأن انجىدج  انؼانُح َمكه أن تحققها انمىظمح مه وظشَته  فٍ
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ية نمىاسدها    تقديم إلخدمة انً حتً تصم، تنظيمهاطشَقح و إلبشر
ن
وتثشص  ، جودة عالية ػ

نظري يمكن إلعمل به  ؤطار لصياغة  نهىصم كىوها تسؼً،هذه إلدرإسة إلكمية أهمُح
  
ن
  إلتعليم وذلك بتحقيق مدي فاعلية ثوإبت كروسبر  ػ

ن
مستقبال لتحقيق أدإء ذو جودة ػ

بية إلتعليم بمحافظات  سلطنه عمان إلجودة إلشاملة عىل إألدإء إلتنظيم  بمديريات إلير
لإلجابة عن أسئلة ، (SMART PLS) برنامج، ولتحقيق أهدإف إلدرإسة إستخدمت إلباحثة

إلمطورة من قبل إلباحثة وإلمقسمة عىل محاور وتطبيقها عىل عينه إلدرإسة  إإلستبانة
  271) إلبالغ عددها

ن
  جميع إلمحافظات إلتعليمية ػ

ن
( مدير ومساعد مدير ػ

ة ذإت  ( محافظح١١َثهغ ػذدها ) وانتٍ،إلسلطنة وأظهرت إلنتائج عىل وجود عالقة مباشر
ن مبادئ إلجودة إلشاملة   إلمطابقة مع  دإللة ؤحصائية بير

ن
كمتغير كامن ومحاورها إلمتمثلة ػ

ة ،  ومعيار إلجودة، وإلوقاية من إلخطأ ، إلمتطلبات كما أظهرت إلنتائج وجود عالقة مباشر
ن مبا، ذإت دإللة ؤحصائية   إلجودة إلشاملة ومستوى إألدإء إلتنظيم   دئبير

ن
كروسبر  ػ

بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عمان كما أظهرت إلنتائج أن جميع ،  لدى مديريات إلير
  
ن
 مبادئ كروسبر  ػ

ن إت جاءت غير دإلة ؤحصائيا بير إلجودة إلشاملة وأبعاد  ؤدإرةإلمتغير
 لمتغير إلنوع إإلجتماع  باستثناء محور إلمطابقة مع إلمتطلبات لمتغير 

ً
إألدإء إلتنظيم  تبعا
إت، إلجودة إلشاملة ن إلمتغير ط فرضية تساوي إلتباين بير وأن إلمتغير ، فلم يحقق شر

  إلنوع إإلجتماع  غير دإل ؤحصائيا 
ن
ن أعدإد  وقد يعود إلسبب ؤىل إلفارق، إلديمغرإػ إلكبير بير

ن    فئة إلمستجيبير
ن
كما أظهرت إلنتائج وجود فروق ذإت دإللة ؤحصائية ،  إلذكور وإؤلناث ػ

 لمتغير إلمحافظة إلتعليمية
ً
ن مبدأ إلوقاية من إلخطأ لمتغير مبادئ إلجودة إلشاملة تبعا ،  بير

ن مستوى إألدإء إلتنظيم     ، كما أظهرت إلنتائج وجود عالقة ذإت دإللة ؤحصائية بير

وإلعمليات إلدإخلية لألدإء إلتنظيم  تبعا لمتغير إلمحافظة ،لتنظيم  الألدإء  وإلنمووإلتعليم
، كروسبر  لدى إلفئة إلمستهدفة أثبتت إلدرإسة بوجود وع  بمبادئ إلجودة، إلتعليمية

  أدإء إلمنظمات
ن
إ تقدم إلدرإسة نموذجا يوضح مدى فعالية مبادئ كروسبر  ػ  وأخير

 .إلمحافظات، إلمديريات، كروسبر   مبادئ، دإرة إلجودة إلشاملةإ: المفتاحيةالكلمات 
 

 المقدمة: 
عىل مستوى عاىل  من إلجودة  وتكىنأهدإفها بالكفاءة إلمرجوة وإلمطلوبة إلخدمية  حقق إلمنظماتحبر ت

( وتضمن لنفسها) إلمنظمة ونك تىجحواإلتقان  إتيجية ، وإلبقاء  ستمرإرإإل  أي كان نوعها إلخدم    إسير
إلبد من تببن

فٍ سفغ األداء وصَادج يسهم  حديث وشامل وفعال ؤدإريملحة لوجود نظام فالحاجة أصبحت  لتحول وإلتغيير ا

   تطب ق من خمال اإلوتاجح تجىدج ػانُح،
ن
فصاحة  ،كنظام كامل وشامل إلجودة إلشاملة ؤدإرةمبادئ كروسبر  ػ

فاالتقان ال  حتاج إلى امكان ات   انتطثُق وسههح مجاوُح وهٍ ةمعانا َمكه أن تتحقق تال جودة ال أكذ پأنانىظشٌ 
َخفق فٍ مطاتقح ووضغ انمؼاَُش انتً تحاسة كم مه وػذو انخطأ  واالتقانانذقح مانُح ضخمح تقذس احتُاجىا انً 

 تحقُق انهذفف ودقحوكم رنك َأتٍ مه خالل إداسج انمىظمح نمىاسدها انثششَه تشكم أكثش اوضثاطا  انمىاصفاخ

 وتشي أسانُة احصائُح تم جهذ ومتاتؼح وحشص،ال َحتاج إنً  وحساب تكانُف انهذس تذقه متىاهُحوقُاسه 

    تقانإلحنيف إلذي يطالبنا باؤل  سالم  عارض مع تعاليم ديننا إؤل تتإل  كشوسثٍ  تأن فهسفح انثاحثح
ن
وإؤلحسان ػ

 .كل مناح  إلحياة

 

 إشكالية الدراسة:  

  مجموعة إلتساؤإلت  
ن
 تتحدد مشكلة إلبحث ػ

  وإلموثوقية إلمعتمدة حسب إلعوإمل إلكامنة  
هل يحقق مقياس إلدرإسة إلحالية إلصدق إلبنائ 

 إلمصنفة فيها؟

  كروسبر    مبادئما مدى فاعلية  
ن
  متغير إلجودة إلشاملة عىل  ؤدإرةػ

ن
إألدإء إلتنظيم   مستوى إألدإء ػ

بية إلتعليم ب  محافظات سلطنه عمان؟بمديريات إلير



Rimak Journal, Volume 2, Issue 4  185 

 
 

 

 

 
 

September 2020, Volume 2, Issue 4 
 p. 182-189 

  كروسبر    لمبادئهل  
ن
إألدإء إلتنظيم  لمتغير  محور إلنمو وإلتعليمإلجودة إلشاملة دور عىل  ؤدإرةػ

بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عمان؟  بمديريات إلير

  تؤدي مبادئهل    
ن
إألدإء  محور إلعمليات إلدإخلية لمتغير إلجودة إلشاملة فاعلية عىل  ؤدإرةكروسبر  ػ

بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عمان؟  إلتنظيم  بمديريات إلير

  مبادئما فاعلية    
ن
محور إلمسؤولية إإلجتماعية لمتغير إألدإء إلجودة إلشاملة عىل  ؤدإرةكروسبر  ػ

بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عمان؟  إلتنظيم  بمديريات إلير

   
ن
ية لمبادئ كروسبر  ػ إلجودة إلشاملة عىل أبعاد إألدإء إلتنظيم   ؤدإرةما مدى إلفاعلية إلتأثير

بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عمان؟  بمديريات إلير

   
ن
 مبادئ كروسبر  ػ

ن إلجودة إلشاملة وأبعاد إألدإء  ؤدإرةهل يؤدي متغير ثقافة إلجودة دور إلوساطة بير
بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عمان؟  إلتنظيم  بمديريات إلير

 0.5.)إت دإللة ؤحصائية عند مستوى دإللة هل توجد فروق ذ  
ن
 مبادئ كروسبر  ػ

ن إلجودة  ؤدإرة( بير
بية إلتعليم   لمتغير إلنوع إإلجتماع  وإلمحافظة بمديريات إلير

ً
إلشاملة وأبعاد إألدإء إلتنظيم  تبعا

 بمحافظات سلطنه عمان؟

 

 الدراسة:  أهداف     

 تسغ إلدرإسة إلحالية لتحقيق إألهدإف إلتالية:      

  وإلموثوقية إلتحقق من مدى -2
حسب إلعوإمل إلكامنة إلمعتمدة لمقياس إلدرإسة وذلك  إلصدق إلبنائ 

 فيها. إلمصنفة 

  إلكشف عن  -1
ن
إلجودة إلشاملة عىل أبعاد إألدإء  ؤدإرةمدى فاعلية مبدأ كروسبر  للمطابقة مع إلمتطلبات ػ

بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عمانإلتنظيم  بمد  يريات إلير

ن م -3   إلكشف عن إلعالقة بير
ن
عىل أبعاد إألدإء  إلشاملة ودورهإلجودة  ؤدإرةبدأ كروسبر  للوقاية من إلخطأ ػ
بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عمان  إلتنظيم  بمديريات إلير

   هيؤديإلكشف عن مدى إلفاعلية إلذي  -4
ن
إلجودة إلشاملة عىل أبعاد  دإرةؤمبدأ معيار إلجودة لكروسبر  ػ

بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عمان  إألدإء إلتنظيم  بمديريات إلير

  إلكشف عن مدى إلفاعلية  -5
ن
  يؤديها مبدأ قياس إلجودة لكروسبر  ػ

إلجودة إلشاملة عىل أبعاد  ؤدإرةإلبر
بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عمان   إألدإء إلتنظيم  بمديريات إلير

   إختبار   -6
ن
ية لمبادئ كروسبر  ػ إلجودة إلشاملة عىل أبعاد إألدإء إلتنظيم  بمديريات  ؤدإرةإلفاعلية إلتأثير

بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عما  نإلير

ن مبادئ   -7 إلجودة إلشاملة وإألدإء إلتنظيم   ؤدإرةتحليل تأثير ثقافة إلجودة كوسيط عىل إلعالقة بير
بية وإلتعليم بمحافظات   سلطنة عمانلمديريات إلير

  إلموجودة  (0.5.) ذإت دإللة ؤحصائية عند مستوى دإللة معرفة إلفروق -8
ن
 ؤدإرةين مبادئ كروسبر  ػ

بية إلتعليم   لمتغير إلنوع إإلجتماع  وإلمحافظة بمديريات إلير
ً
إلجودة إلشاملة وأبعاد إألدإء إلتنظيم  تبعا

 .بمحافظات سلطنه عمان

 

 منهجية الدراسة: 

  تحليل  
ن
  إلجودة إلشاملة عىل إألدإء إلتنظيم  يعتمد إلبحث ػ

ن
مدى فاعلية مبادئ كروسبر  ػ

بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عمان   إلفصول إلتالية بمديريات إلير
ن
 :وسيتم تناول ذلك ػ

 إلفصل إألول: إلمقدمة وهيكل إلدرإسة 

  إؤل :  
 إلنظري وإلدرإسات لسابقة طار إلفصل إلثائن

  :منهج إلدرإسة إلفصل إلثالث 

 عرض إلنتائج :إلفصل إلرإبع 

 إلفصل إلخامس: مناقشة إلنتائج وإلتوصيات 
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 الدراسة:  ةأهمي 

ز    إستحدإث لدرإسة إألهمية إلعلمية لتير
ن
  تطبيق إلدعائم إألساسية لمبادئ إلجودة  ؤطار ػ

ن
نظري يسهم ػ

  مجتمع إلدرإسة إلشاملة عند كروسبر  
ن
  ، ػ

ر
  إلدولة ومن ثم تعميم إلنظرية لباػ

ن
إلمنظمات إلخدمية إألخرى ػ

 كروسبر  مقترصة فقط عىل إلقطاع إلصناع  إلربح   بعد أن كانت نظرية

  إلمديريات إلعامة سبب إختيار إلباحثة لنظريه كروسبر  وإلسغ  لمعرفه مدى 
ن
بية وإلتعليم توفر فلسفتها ػ للير

  كروسبر  وفق نظريه   إلجودة إلشاملة ؤدإرةتطبيق نظام ألن  بسلطنة عمان
ن
  قد تسهم ػ

من إلنظم إلحديثة وإلبر
ن إألدإء إل لكل ف، وبدقة متناهية إل تحتمل إلخطأ  مرةورفع ؤنجاز إلمهام بجودة عالية ومن أول  تنظيم  تحسير

  إلمنظومة دور منوط
ن
  نفس إلوقت يكون  موظف ػ

ن
به وعليه ؤنجازه بشكل جيد وبطريقة ممنهجة ومنظمة وػ

ن وإلتطوير متالزما ن  ن مع خط سير إلعملإلتحسير   إلتحسير
فال مجال لالنتظار حبر ينه  إلعمل ثم يأئر

 .وإلتطوير

 

  :الفصل األول

  ة وه  حدود إلدرإسويتضمن ؤشكالية إلدرإسة وأهدإفها وأهميتها و 

  جميع محافظات إلسلطنة وعددها  
ن
بية وإلتعليم ػ إلحدود إلمكانية تقترص إلدرإسة عىل إلمديريات إلعامة للير

  أحد عشر مديرية بسلطنة عمان

ية وتشمل جميع مدرإء كما يشمل  1.9من أصل272ويبلغ عدد إلعينة   إلدوإئر ومساعديهم  إلحدود إلبشر
وصاحب كتاب ، إلمؤسس إألول لكلية إلجودة عىل نظرية فيلب كروسبر   حيث تعتمد إلدرإسةإلنظري:  طار إؤل 

Quality is Free ح إألساليب تطوير إلجودة حيث ركزت نظريته وتخفيض إلتكاليف ونادى بفكرة  عىل شر
وإلنسب إلمسموح بها ، وإلذي يخالف فيها إلمستويات إلمقبولة للجودة Zero defectsصناعة بال عيوب 

ن وإلعيو  لألخطاء ئير ن من إلخطأ وإل مير ن ليسوإ معصومير   غاية إألهمية "أن إلعاملير
ن
ب ويركز كروسبر  عىل أمر ػ

ة "توقع إألخطاء من قبل دإريمن إرتكاب إألخطاء" ؤإل أنه يجب عىل قيادة إلمؤسسة أن إل يكون فلسفتها إؤل 
" ن م نؤمن بإمكان تحقيق مستوى ويقول كروسبر  ؤذإ ل، يؤثر سلبا عىل فكرة صناعة بال عيوب ألن ذلك، إلعاملير

كما يرى كلما أرتفع مستوى جودة إألدإء أدى ،  صفر من إلعيوب فإننا لن نستطيع تحقيق إلهدف عىل إؤلطالق
  فلسفة ،  ذلك ؤىل خفض إلتكاليف وزيادة إؤلنتاج

ن
إم دإرةإلجودة عىل أهمية إؤل  ؤدإرةكما يركز ػ ن   إإللير

ن
، إلعليا ػ

 ، ودعم جهود إلجودة

  إلتوإفق مع متطلبات إلعملفالجودة 
وإلنظام إلذي يحقق إلجودة هو منع ، مطابقة إلموإصفات أي، تعبن

 معيار إلجودة، أي تنفيذ إلعمل بالشكل إلصحيح من إلمرة إألوىل، وليس إلتقييم إلعيوب عن طريق إلوقاية
إت ويمكن وليس من خ ويقاس إألدإء بمقدإر تكلفه إلجودة، إلمعيب إلصفري أي إل عيوب بالمطلق الل مؤشر

ن إلجودة يتكون من    حيث وضع كروسبر  برنامجا لتحسير
  إإلئر

ن
أن نلخص نظريه كروسبر  من خالل نموذجه ػ

أطلق عليها ثوإبت إلجودة  كما حدد كروسبر  أربعه أركان أو دعائم،  (4..1، عليمات) أرب  ع عشر نقطة أو خطوة
ن    تنفيذ برنامج تأمير

ن
  ترغب ػ

  عىل إلمنظمات إلبر
إم بهذه إلثوإبت إلجودة ينبغن ن   ) إإللير

 (2999، إلطائ 

  

ي الفصل ا
 
  هذإ إلفصل سنتطرق ؤىل إلتعريف بالجودة بصورة عامة :الثان

ن
  إؤل ، وػ

ن
ة سالميإؤل  دإرةوتعريفها ػ

  إؤل ، بصورة خاصة
ن
  إلفكر إؤل دإرة، مستشهدين بنماذج قيادية عملت عىل تحقيق إلجودة ػ

ن
 سالم  وباألخص ػ

  إؤل 
ن
  حققت إلجودة ػ

، وأهدإفها ، إلجودة إلشاملة تعريفها  ؤدإرةكما سنعرج عىل ماهية دإرة،  ومبادئه إلبر
ن ، ومضامينها  وقرإط  ونظام إلجودة   إلجودة إلشاملة وإلمفاهيم ذإت إلعالقة ؤدإرةإلعالقة بير كالنظام إلبير

ن    يرتكز عليها  إلتنظيم  ومكوناتهإألدإء و ، إلجودة إلشاملة ؤدإرةونقاط إإلختالف بينهم وبير
وإلمكونات إلبر

  تنقسم إىل عوإمل دإخلية وخارجية، إألدإء وه  إلكفاءة وإلفعالية
  إلتنظيم  وإلبر

ن
  تأثر ػ

وكذلك  وإلعوإمل إلبر
  باؤل 

  إألدإء إلوظيؼن
ن
  تؤثر ػ

  ضافة ؤىل إلدرإسات إلسابقة إلمتعلقة بالدرإسة إلحالية. إلتعرض للعوإمل إلبر

 

 المعالجات اإلحصائية  الثالث:  الفصل

  معالجة إلبيانات
ن
وإلوصول ؤىل إلنتائج ، إستخدمت إلدرإسة مجموعة من إألساليب إؤلحصائية وإلمتنوعة ػ

تساق إلدإخىل  أللفا  فقد إستخدمت إلدرإسة معامل إؤل ، وتحقيق إألهدإف إلمرجوة من إلدرإسة، إلمرغوبة
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  إلتحقق من ثبات أدإة إلدرإسة
ن
ن إلعبارإت، كرونباخ ػ وذلك للحكم عىل أدإة ، من خالل متوسط إإلرتباطات بير

  كل مرة بتم تطبيقه فيها تحت ظروف مماثلة، إلدرإسة أنها ثابتة
ن
إز ) وأن إلمقياس يعظ  نفس إلنتيجة ػ ، شر

  فقد إستخدمت إلدرإسة برنامج1.25
  إلثائن

  إلتحقق من بعض SPSS) (. أما إألسلوب إؤلحصائ 
ن
( ػ

إضات  إت،  إألولية للبياناتإإلفير   تحليل إلتباين متعدد إلمتغير
ن
نامج ػ ، (MANOVA) كما إستخدمت نفس إلير

إت إلديمغرإفية مع وجود مجموعة أخرى من  ن مجموعة من إلمتغير إلذي يعمل عىل إختبار إلدإلإلت بير
ن بقدرته عىل ؤيجاد إلفروق إؤلحصائية لكل متغير عىل حده إت إلتابعة. ويتمير   ، إلمتغير

ن
ظل وجود إلعالقات  ػ

ية إلقائمة بينها  إت إلديمغرإفية، إلتأثير ن إلمتغير ومعرفة إتجاه إلدإللة إؤلحصائية ، ودرإسة إلعالقات إلدقيقة بير
إز ) من إلمتوسطات إلحسابية  (. 1.25، شر

  إؤلجابة عىل إلعديد من إألسئلة إلدرإسة برنامج
ن
عىل وذلك لقدرته ، (SMART PLS) كما إستخدمت إلدرإسة ػ

  ، إختبار إلنموذج
إل فقرإت إلمقياس بناء عىل ، وإلتأكد من جودتها ، وثباته، وإلتحقق من صدقه إلبنائ  ن وإخير

  عامله إلكامن
ن
 (. وإستخدمت إلباحثة أيضا إلنمذجة إلهيكلية بوإسطة برنامج.1.1، هار وآخرون) تشبعاته ػ

(SMART PLS-SEM) ، ؤيجاد  
ن
نامج إؤلحصائية ػ إت بصورة دقيقةوذلك لقدرة إلير ومعرفة ، إلعالقات إلمتغير

ن إلمتغير إلمستقل وإلتغير ، وتقدير إلقدرة إلتنبؤية للنموذج، إلدإلإلت إؤلحصائية وإيجاد إلحجم إلتأثير إلقائم بير
  إلتحليل، إلتابع

ن
إت إلدإخلة ػ ن إلمتغير ة بير ة وغير إلمباشر  ,Hair et al) ودرإسة إلعالقات إلوسيطية إلمباشر

ومن خالل ما سبق من أساليب ؤحصائية نجد أن إلدرإسة سعت ؤىل تطبيق أساليب ؤحصائية متقدمة (. 2017
 ؤليجاد أدق إلنتائج وإلتوصل لها بصورة علمية ذإت جودة ومصادقيه عالية. 

   وإلذي تضمن تنائج إلدرإسة عىل إلنحو إلتاىل   الفصل الرابع: 
:  تنص نتيجة إلفرضية إألوىل وإلبر  

عىل إآلئر
  وإلموثوقية إلمعتمدة وذلك حسب إلعوإمل إلكامنة إلمصنفة"

وهو ، "يوجد لمقياس إلدرإسة إلصدق إلبنائ 
  محاور متغير مبادئ إلجودة إلشاملة لكروسبر  ، قبول إلفرضية إلحالية

ن
 حيث ؤن أدإة إلدرإسة وإلمتمثلة ػ

متغير وسيط( وهو ثقافة إلجودة ) ؤضافة ؤىل، ير إلتابع(إلمتغ) ومحاور متغير إألدإء إلتنظيم  ، إلمتغير إلمستقل()
  إلصدق إلتقارئر  وإلصدق 

ن
  إلمطلوب سوإء كان ػ

وإلذي يتكون من محورين. قد حققت إلصدق إلبنائ 
  نصها: ، إلتمايزي

  عوإملها إلكامنة بصورة دقيقة. كما أن إلفرضية إآلئر
ن
وأن جميع إلفقرإت أنظمة وتشبعت ػ

  "توجد عالقة ؤيجابي
ن
 مبادئ كروسبر  ػ

ن   متغير إألدإء  ؤدإرةة فاعلة بير
ن
إلجودة إلشاملة عىل مستوى إألدإء ػ

  
بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عمان". قد أظهرت إلنتائج قبول إلفرضية إلبديلة إلبر إلتنظيم  بمديريات إلير

  
ن
 مبادئ كروسبر  ػ

ن ن بير   بوجود عالقة بير
  متغير إألدإء إلجودة إلشاملة عىل مستوى إأل  ؤدإرةتقضن

ن
دإء ػ

بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عمان. حيث أظهرت إلنتائج إلتفصيلية عن وجود عالقة  إلتنظيم  بمديريات إلير
ة ذإت دإللة ؤحصائية : "توجد عالقة ؤيجابية  .مباشر  

  تنص عىل إآلئر
وقد أظهرت نتائج إلفرضية إلثالثة إلبر

  
ن
 مبادئ كروسبر  ػ

ن ة بير لشاملة عىل محور إلنمو وإلتعليم لمتغير إألدإء إلتنظيم  بمديريات إلجودة إ ؤدإرةمباشر
بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عمان". عن قبول إلفرضية إلبديلة حيث نتائج إلفروق وإلدإلإلت ، إلير

إؤلحصائية عن وجود عالقة ذإت دإللة ؤحصائية. وأن محاور إلجودة إلشاملة لكروسبر  قد إرتبطت إرتباطا ذو 
ن متغير مبادئ إلجودة عالقة  ها إلكامن. كما أوضحت إلفرضية وجود عالقة جوهرية بير   متغير

ن
جوهرية ػ

بية إلتعليم بمحافظات سلطنه  إلشاملة ومتغير إلنمو وإلتعليم كأحد محاور إألدإء إلتنظيم  لدى مديريات إلير
 عمان. 

  نصت عىل: "إل توجد عال
ن مبادئ  وأظهرت إلنتائج عن رفض إلفرضية إلصفرية إلبر ة بير قة ؤيجابية مباشر

  
ن
بية  ؤدإرةكروسبر  ػ إلجودة إلشاملة فاعلية عىل محور إلعمليات إلدإخلية لمتغير إألدإء إلتنظيم  بمديريات إلير

إت ، إلتعليم بمحافظات سلطنه عمان" ن إلمتغير   تدل عىل وجود عالقة بير
وقبول إلفرضية إلبديلة إلبر

ن هناك عالقة أو  كما،  د عالقة ذإت دإللة ؤحصائية عن مستوى دإللحيث جاءت إلنتائج عن وجو ، إلمدروسة
ن مبادئ إلجودة إلشاملة بية إلتعليم ، جوهرية بير وإلعمليات إلدإخلية لألدإء إلتنظيم  لدى مديريات إلير

   كما   بمحافظات سلطنه عمان. 
ن
إلجودة إلشاملة عىل محور  ؤدإرةتوجد عالقة ؤيجابية فاعلية لمبادئ كروسبر  ػ

بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عمان" عىل قبول ، إلمسؤولية إإلجتماعية لمتغير إألدإء إلتنظيم  بمديريات إلير
  أظهرت وجود عالقة ذإت دإللة معنوية عن مستوى دإللة، إلفرضية إلبديلة

ن مبادئ إلجودة 0.5.) وإلبر ( بير
  إلمطابقة مع إلمتطلباتإلشاملة لكروسبر  كمتغير كامن مع محاو 

ن
ومعيار ، وإلوقاية من إلخطأ ، رها إلمتمثلة ػ

ها إلكامن. ، وقياس إلجودة، إلجودة   قياس متغير
ن
 وبالتاىل  نحكم عىل قدرة محاور إلجودة إلشاملة لكروسبر  ػ
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وجود عالقة فقد أظهرت إلنتائج ، أما بالنسبة للعالقة ومدى فاعلية محاور إلمتغير إلمستقل عىل إلمتغير إلتابع
 مبادئ إلجودة إلشاملة لكروسبر  وإلمسؤولية 0.5.) جوهرية ذإت دإللة ؤحصائية عند مستوى دإللة

ن ( بير
بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عمان.  ولإلجابة عىل إلفرضية  .إإلجتماعية لألدإء إلتنظيم  لدى مديريات إلير

  إلذي ينص: "توجد عالقة ؤيج
  إلسادسة إلتابعة للسؤإل إلبحب 

ن
ية لمبادئ كروسبر  ػ إلجودة  ؤدإرةابية تأثير

بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عمان" ودلت إلنتائج عىل ، إلشاملة عىل أبعاد إألدإء إلتنظيم  بمديريات إلير
( 0.5.) حيث أظهرت هذه إلفرضية وجود عالقة ذإت دإللة ؤحصائية عن مستوى دإللة، قبول إلفرض إلبديل

ن محاور مبادئ إلجودة    إلمطابقة مع ، إلشاملة لكروسبر  كمتغير كامنبير
ن
مع محاورها إألربعة وإلمتمثلة ػ

وقياس إلجودة. حيث جاءت جميع دإلئلها إؤلحصائية عند ، ومعيار إلجودة، وإلوقاية من إلخطأ ، إلمتطلبات
  إلمتغير إلتابع وهو إألدإء إلتنظيم  أن جميع  (.2..0.) مستوى دإللة

ن
مستوى ) محاورهاكما أظهرت إلنتائج ػ

ن ، وإلعمليات إلدإخلية، وإلنمو وإلتعليم، إألدإء  وإلمسؤولية إإلجتماعية(. أظهرت إلدإلئل إؤلحصائية بير
ن وجود عالقة جوهرية ذإت دإللة ؤحصائية عند مستوى دإللة ن إلمدروسير ين إلرئيسير وبالتاىل  ، (0.5.) إلمتغير

ن محاور    إلفرضية بوجود فاعلية ودور فعال بير
وإألدإء إلتنظيم  لدى ، مبادئ إلجودة إلشاملة لكروسبر  تقضن

بية وإلتعليم بسلطنة عمان   فقد نصت عىل: "توجد . مديريات إلير
أما إلفرضية إلسابعة لهذإ إلسؤإل إلبحب 

ن مبادئ  بية وإلتعليم بسلطنة عمان  ؤدإرةعالقة ؤيجابية بير ن إألدإء إلتنظيم  بمديريات إلير إلجودة إلشاملة وبير
  دلت عىل وجود ، ل تعزيز ثقافة إلجودة"من خال

وأظهرت نتائج هذه إلفرضية عىل قبول إلفرض إلبديل إلبر
ن مبادئ  ة بير ن إألدإء إلتنظيم   ؤدإرةعالقة مباشر وأيضا أن متغير ثقافة إلجودة حقق ، إلجودة إلشاملة وبير

ن مبادئ إلجودة إلشاملة من جهة وإألدإء إلتن، إلعالقة إلوسيطية  ظيم  من جهة أخرى. كما أظهرتوإلدور بير
: "توجد فروق ذإت دإللة ؤحصائية عند مستوى دإللة  

  تنص عىل إآلئر
ن مبادئ  0.5.) إلفرضية إلثامنة وإلبر ( بير

  
ن
 لمتغير إلنوع إإلجتماع  وإلمحافظة بمديريات  ؤدإرةكروسبر  ػ

ً
إلجودة إلشاملة وأبعاد إألدإء إلتنظيم  تبعا

بية إلتعليم بمحافظات سل فض إلفرضية إلبديلة وقبول إلفرضية إلصفرية حول  نتائج عىل، طنه عمان"إلير
  
ن
 مبادئ كروسبر  ػ

ن  لمتغير إلنوع  ؤدإرةإلفروق إلجوهرية بير
ً
إلجودة إلشاملة وأبعاد إألدإء إلتنظيم  تبعا

 .  إإلجتماع 

  دلت ع 
ىل وجود فروق أما بالنسبة لمتغير إلمحافظة فقد دلت إلنتيجة عىل قبول إلفرضية إلبديلة إلبر

  
ن
 مبادئ كروسبر  ػ

ن  لمتغير إلمحافظة  ؤدإرةودإلإلت ؤحصائية بير
ً
إلجودة إلشاملة وأبعاد إألدإء إلتنظيم  تبعا

بية إلتعليم بمحافظات سلطنه عمان.   بمديريات إلير

 بالتوصيات إلتالية وخرجت إلدرإسة

 :  بناء عىل ما تم إلتوصل إليه من نتائج فان إلدرإسة توص  بما يىل 

بية وإلتعليم بما فيها من مديريات عىل إستبدإل أنظمة -2 ح إلباحثة بأن تقوم وزإرة إلير  إلجودة ؤدإرة تقير
(QMS وإعادة هيكله إلنظام إؤل )إلجودة إلشاملة  ؤدإرةوإحالل نظام ، بما فيه من مشاكل دإريTQM كنظام))

  وإجتماع   ؤدإري
  نادى بها   إلخدمةيرتكز عىل جودة إلمنظمة ككل ثم جودة  معارص فبن

من خالل إلثوإبت إلبر
 : حيث يمكن من خالل تطبيق إلنظام تحقيق إلتاىل   .كروسبر  

  بناء إلعمليات من خالل إلمطابقة مع إلموإصفات وإلوقاية من إلخطأ  
ن
ن إلمستمر ػ تحقيق إلتحسير

 بتحقيق جوده عالية خاليه من إلعيوب بقياس تكلفه عدم إلمطابقة. 

 وقرإ هو إلنظام بثوإبت كروسبر  إلجودة إلشاملة  إدإرةطية أصبحت حاجة ملحة و إلقضاء عىل إلبير
هذإ إلنظام بما فيه من مركزية وما تمخض  مخلفات وإلذي من خالله يتم إلقضاء عىلإلناجع  دإريإؤل 

  سير إلعمل
ن
  إلمحسوبية، عنها من تباطؤ ػ

 نتاجية وضعف إألدإء. وقله إؤل ، .وإلفساد، وتفسر

  هل إلذي أصاب إألدإء  إلجودة إلشاملة ؤدإرةمن خالل تطبيق نظام   إلقضاء عىل إلير
ن
سيسهم إلنظام ػ

بية خاصة وإلمؤسسات إلحكومية عامة   وزإرة إلير
ن
  ػ

  ، إلوظيؼن
حيث أصبحت إلخدمة إل ترتؼر

  ذو معايير 
  ظل غياب نظام رقائر  وقائ 

ن
ياب صارمة كما أن غ بالمستوى إلذي تطمح إليه إلحكومة ػ

ه عند إؤلخفاق مع عدم  حساب إلتكاليف إلناجمة من عدم إلمطابقة وعدم محاسبه إلمقرصين مباشر
  ويمكن لمبادئ  كل ذلك أسهم،  وجود مقاييس محدده لقياس جودة إلخدمة

هل إلوظيؼن   زيادة إلير
ن
ػ

  
ن
فيه للموظف تحقيق إإلرتقاء إلمؤسس  إلذي إل يلزم تأهيل مبالغ  إلجودة إلشاملة ؤدإرةكروسبر  ػ
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وتوضيح إليه ، بقدر إعالمه وإطالعه عىل ثقافه إلمنظمة وكيفيه إإلرتقاء بالعمل من خالل إلتقيد إلتام
 إلعمل إلمتبعة وتطوير مهارإت إلموظف لتحسن إألدإء. إلقرآن إلكريم. 

 
 

 المراجع والمصادر

  للبيانات من إلمرحلة إإلبتدإئية ؤىل إلمتقدمة باستخدإم إلحزمة  1.28ميكائيل. ، ؤبرإهيم
إلتحليل إؤلحصائ 

يا: جامعة إلعلوم إؤل SPSSإؤلحصائية للعلوم إؤلنسانية  ن ية. ط سالمي. مالير ن  .2ة إلمالير

. ، أفندي ن ن 3..1) عطية حسير ن إلعاملير ن وإلتطوير إلمستمر. ، (. تمكير ة للتنمية دإريإلمنظمة إؤل  مدخل للتحسير
 .إلقاهرة .ةدإريإؤل 

. ، باإلنت   باستخدإم برنامج 1.25جوىل 
. ط SPSS. إلتحليل إؤلحصائ   

ن
 .5. مرص: دإر إلفاروق للنشر إلثقاػ

 إلدإر إلجامعة. د. ط، إلجودة إلكلية ؤدإرة(.1..1) سونيا دمحم. ، إلبكري

  
  إلمؤسسات إؤلنتاجية وإلخدمية دإري(. إلفساد إلماىل  وإؤل .1.2) فارس رشيد. ، إلبيائر

ن
.دإر أبله للنشر 2ط.ػ

 إألردن.عمان.وإلتوزي    ع

ة ن   وإلتوكيدي مفاهيمهما ومنهجيتهما بتوظيف حزمة 1.21أدمحم بوزيان. ، تغير
ن
. إلتحليل إلعامىل  إإلستكشاػ

SPSS  زل ن ة للنشر وإلتوزي    ع. ط LISRELولير  .2. إألردن: دإر إلمسير

   
 . عمان. 2إلجودة إلشاملة. دإر وإئل للنشر وإلتوزي    ع.ط ؤدإرة (.8..1) عيس. ، ةرعد عبد هللا. قدإد، إلطائ 

بوية. ط.  ؤدإرة(. 4..1) صالح نارص. ، عليمات    إلمؤسسات إلير
ن
وق للنشر 2إلجودة إلشاملة ػ . دإر إلشر

 وإلتوزي    ع. عمان. 


