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 الملخص:

تقجيع إشار عام لسفيػم إدارة الجػدة الذاممة وفحز متصمبات ومعاييخ تصبيق الشطام في لىجفت الجراسة 
السعػقات الخئيدية التي تحج مغ فاعمية إستخجامو وتحجيج سبل نذخ الػعي بسفيػم إدارة  مؤسدات التعميع العالي ودراسة

، بيجف 6102تع تصبيق الجراسة في السعيج العالي لتقشيات عمػم البحار بسجيشة صبخاتو خالل العام  الجػدة الذاممة.
% مغ أفخاد مجتسع السعيج 01ة الجراسة تحجيج مجػ إمكانية تصبيق نطام إدارة الجػدة الذاممة في السعيج. شسمت عيش

مغ شالب ومػضفيغ وأعزاء ىيئة تجريذ وإدارة. إستخجمت السقابالت الذخرية واالستبيان كأدوات لجسع السعمػمات 
السصمػبة لمجراسة. تع ترسيع إستبيان مدتخجما" مقياس ليكارت الثالثي والخساسي لمتعخف عمى رأػ عيشة مغ مجتسع 

وثباتو وتساسكو الجاخمي بإستخجام معامل ألفاكخونباخ. شسل اإلستبيان االستبيان  كج مغ مجػ صجقالجراسة بعج التأ
فقخات لمتعخف عمى خرائز عيشة الجراسة ومجػ إلساميع بالسعارف والسيارات السصمػبة لتصبيق نطام إدارة الجػدة 

وتقييع مجؼ التمػث في الػرش والسعامل وكيفية  ادارة الجػدة الذاممة بالسعيجنطام تػفخ متصمبات تصبيق الذاممة ومجػ 
مغ وجية نطخ عيشة الجراسة. إستخجمت تقييع مجؼ تصبيق بخنامج الرحة والدالمة السيشية داخل السعيج و  معالجتو

تصبيق جدئي لعجد مغ أساسيات ومبادغ وجػد أضيخت الشتائج  لتحميل البيانات. SPSSحدمة البخامج اإلحرائية 
بخنامج الرحة والدالمة ومتصمبات نطام إدارة الجػدة الذاممة بالسعيج. نتائج الجراسة بخرػص مجػ التمػث وتصبيق 

في ىاتيغ الشقصتيغ مسا يتصمب تػجيو دعع أكبخ لدج الفجػة السػجػدة ضعف تطيخ وجػد في الػرش والسعامل السيشية 
 بكالىسا.

 
 .التعميع العالي، إدارة الجػدة الذاممة، جػدة التعميع العالي، جػدة الخجمات التعميسية3 مات المفتاحيةالكل 
 

 مقدمةال .1
تقعجيع أفزعل مععا لخجميعة  وحعػل الععالع بسختمعف مجعاالت عسميعا سعػاء كانعت إنتاجيعة أالسؤسدعات جسيعع تدععى 

غ فعي ضععل سشافدعيالعمعى ندعبي تسيعد لسعا يحققعو ذلعظ مععغ  لعجييا معغ مشتجعات وخعجمات تحقعق إحتياجععات وتػقععات العسيعل
عالسيععا  ةق عسععل مفتػحععاسععػ بععػتيخة متدععارعة ويذععتج فييععا التشععافذ فععي ضععل أأسععاليب وأنسععاع العسععل فييععا  غيععختبيئععة أعسععال ت

 Total Qualityإدارة الجػدة الذعاممة ضيخ مفيػم تساشيا مع ذلظ جػدة واالعتساد. اللزسان محجدة بسعاييخ ومحكػمة 
Management  سؤسدعاتالالسشافدعة بعيغ ليتساشى معع ازديعاد نذأ  في سبعيشيات القخن العذخيغ كسفيػم إدارؼ حجيث .
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ىتسعام مختمععف جعحب إ أدػ لالعجيعج معغ الرععشاعات بنجعاح ىعحا السعشيج اإلدارؼ فععي تسكعيغ السؤسدعات معغ تحقيععق أىعجافيا 
 .[1-5] ومشيا مجال التعميع و بسجاالت عسمياة تصبيقسحاولأنػاع السؤسدات االنتاجية والخجمية ل

و خجميعة. كانت أفي سػق العسل إنتاجية رشاعات سجخالت لسختمف الالتعميع أحج أىع الذكل مخخجات نطام ت
لحلظ أصبحت عسمية تقػيع أداء مكػنات مشطػمة التعميع العالي وضبط جػدة مخخجاتيا وتحديشيا السدتسخ جدء ال يتجعدأ 

 لعجػ جسيعع ىيئعات االعتسعاد ايكعاديسي حعػل الععالعمتصمب أساسي مغ متصمبعات الجعػدة واالعتسعاد العسمية التعميسة و مغ 
وضعت ىحه الييئات معاييخ ومؤشخات يجب عمى السؤسدة وبخامجيا التعميسية تحقيقيا مغ أجل إعتسادىعا حيث ، [8-6]

 مععغسحاكععاة مرععصمحات وتقشيععات عمععػم الجععػدة رسععيغ والبععاحثيغ لالجاالتعميسيععة. أدػ ذلععظ لتحفيععد جيععػد يععا واعتسععاد بخامج
سعتخجاميا فعي إدارة نطعع الجعػدة بالعجيعج معغ مؤسدعات مشيا إلجال التعميع بعج ضبط مايمدم تصبيقيا في معالع الرشاعة ل

دارة الجعػدة الذعاممة مؤسدعات التعمعيع الععالي بجراسعة إمكانيعة تصبيعق إزداد إىتسام إنتيجة لحلظ التعميع العالي حػل العالع. 
 .[9-14]، يا عسميات وضسان جػدة مخخجاتالجسيع أداء تحقيق التسيد في لكفمدفة إدارية متكاممة 

 
قاععجة بيانعات أوال تعػفخ  أنيجب عمى السشطسة لتتسكغ السشطسة مغ تصبيق نطام إدارة الجػدة الذاممة بشجاح، و 

الرععػبات التعي و  قائسعة الجيعات ذات العالقعة بجسيعع أعساليعاو  تقعجمياالخعجمات التعي و  تذسل معمػمعات دقيقعة ععغ واقعيعا
تحجيععج نقععاع القععػة  مععغ أجععلعسععل السشطسععة البيئتععيغ الجاخميععة والخارجيععة لتقيععيع دقيععق لػاقععع . يتصمععب ذلععظ وجععػد تػاجييععا

 فيعععععػم إدارةلتبشعععععى مات السشطسععععع. يعععععجفع ذلعععععظ بالفععععععل أو الستػقععععععة ة مشيعععععاػاء القائسعععععسعععععوالزععععععف والفعععععخص والتيجيعععععجات 
اليعجف الععام معغ ىعحا البحعث ىعػ تعػفيخ معمػمعات وبيانعات مدتخمرعة بصخيقعة مشيجيعة عمسيعة ولحلظ فعإن الجػدةالذاممة. 

إمكانيعة تصبيعق نطعام إدارة الستعمقعة بمػثقة تثخؼ قاعجة البيانات الستعمقة بشقاع القػة والزعف وفخص التصػيخ والتيجيجات 
 لتقشيات عمػم البحار بسجيشة صبخاتو. السعيج العاليبالجػدة الذاممة 

 
 وأهميتهامذكلة الدراسة  .2

تػاجو مؤسدات التعميع العالي تحجيات متدايجة نتيجة لمستغيخات العالسية الستسثمة في تصػر مدتسخ في العمػم 
.  [14]يحػل العالمف السؤسدات التعميسية والتقشيات وانفتاح أسػاق العسل العالسية أمام الخخيجيغ الستسيديغ مغ مخت

يجفع ذلظ مؤسدات التعميع بإتجاه ضخورة تصبيق بخامج لتصػيخ وتحجيث مكػناتيا وعسمياتيا ومخخجاتيا وتعطيع نقاع 
القػة فييا وتجاوز مذاكميا لمخفع مغ مدتػؼ جػدة مخخجاتيا بسا يالئع حاجات سػق العسل، وخفس تكمفة الحرػل 

حاجة لإلعتخاف الجولي بالسؤسدة ومخخجاتيا، تتعخض السؤسدات التعمسية عمى ىحه السخخجات. نتيجة لمعػلسة وال
لتحجيات متدايجة تجفعيا بإتجاه ضخورة حرػليا وبخامجيا التعميسية عمى شيادات إعتساد بسصابقة كل مغ السؤسدة 

لتتسكغ مغ الحرػل  وبخامجيا التعميسية لمسعاييخ التي ترجرىا جيات اإلختراص في الجولة التي تقع بيا السؤسدة أوال
 .[6] عمى اإلعتخاف الجولي كشتيجة لحلظ في مخحمة الحقة

 
  أهمية الدراسة. 3

أىجاف كػسيمة لتحقيق  الزػء عمى مفيػم ضسان الجػدة في التعميع العاليكػنيا تمقي تكسغ أىسية الجراسة في 
ليا كدب ثقة السدتفيجيغ والسسػليغ و  وغاياتيابخسالتيا يا ارتباشو  سؤسدات التعميسيةالفاعمية ضسان و  نطام التعميع

درجة إلسام جسيع ايشخاف ذوؼ  تحديغ وتصػيختداىع الجراسة في وتحقيق رضى جسيع ايشخاف ذوؼ العالقة.  كحلظ 
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 ،بيافي مؤسدات التعميع العالي في لي ادارة الجػدة الذاممة وتصبيقاتيالعالقة في السشطػمة التعميسية بالسفاىيع السختبصة بإ
سعػقات وتحجيج بعس ال أىجاف السؤسدة التعميسيةلتحقيق بالذكل ايمثل خرائريا وتػضيفيا سجخالت التعميسية و كال

مجػانب لتذخيز عمسي مع تقجيع  تصبيق إدارة الجػدة الذاممة في الجامعات والسعاىج العميا في ليبيااليامة أمام 
 في السعيج محل الجراسة.السصمػب تصػيخىا 

 
  الهدف من الدراسة  .4

في إتخاذ قخار بذأن إمكانية تصبيق نطام إدارة الجػدة السعيج تػفيخ قاعجة بيانات تداعج إدارة لالجراسة يجف ت
ادارة الجػدة بالسعيج وحرخ  مجػ تصبيق كل متصمب مغ متصمبات نطاممغ خالل تحجيج  الذاممة بالسعيج محل الجراسة

امكانية تصبيق لتحديغ  فخص التصػيخ ذات ايولػيةبالسعيج ومغ ثع تحجيج  الشطامىع التحجيات التي تػاجو تصبيق ال
 .الشطام بذكل عام

 
 فرضيات الدراسة .5

 تػجج معػقات تحػل دون تصبيق نطام إدارة الجػدة الذاممة بالسعيج قيج الجراسة.
 تػجج امكانية لتصبيق نطام إدارة الجػدة الذاممة بالسعيج قيج الجراسة.

 حدود الدراسة. 6
 حجود مكانية3 السعيج العالي لتقشيات عمػم البحار بربخاتة. -0
 الجػدة الذاممة في السعيج محل الجراسة. حجود مػضػعية3 امكانية تصبيق نطام إدارة -6
 م.6102حجود زمشية 3 الفرميغ الجراسييغ ربيع وخخيف  -3

 
 التعليم العالي في الذاملة معايير الجهدة. 7

السخترة بإعتساد مؤسدات التعميع العالي والبخامج التعميسية في كل دولة بتحجيج مجسػعة تقػم الجيات 
معاييخ لزسان جػدة العسميات والسخخجات مغ ىحه السؤسدات. تتذابو السعاييخ في إشارىا العام ومزسػنيا والسحاور 

تختمف في تختيب وأوزان ومدسيات بعس  والذخوع ايساسة الالزم تػفيخىا في السؤسدة التعميسية وبخامجيا، بيشسا قج
السؤشخات أو الستصمبات السػجػدة في كل معيار. بسخاجعة معاييخ االعتساد السؤسدي والبخامجي في أكثخ مغ دولة نجج 

 و البخامج -والقػانيغ  اإلدارة والتذخيعات -السعمع  –3 الذؤون الصالبية  (ABET 2016)السعاييخ التالية  أنيا تذتخك في
السؤسدة  بيغ العالقة  -  التعميسي اإلنفاق - التقػيع -تجييداتيا  و ومخافقيا التعميسية السباني -التعميسية  سشاىجال

اإلدارة. بشاء عمى ذلظ سيتزسغ اإلستبيان السخرز لمجراسة عجد مغ ىحه السعاييخ ذات العالقة  –التعميسية والسجتسع 
 بالسحاور التي سيتع دراستيا.  
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 منهجية  الدراسة .8
مػصػل لشتائج وتػصيات مدتخمرة مغ بيانات تع التحميل الػصفي لتع استخجام السشيج االستكذافي و 

الحرػل عمييا مغ إستخجام إستبيان تع ترسيسو واختباره لتجسيع البيانات السصمػبة مغ مجتسع الجراسة بالسعيج العالي 
 لتقشيات البحار بربخاتو عمى الشحػ التالي3

 مجتسع الجراسة3 جسيع الصمبة والعامميغ واعزاء ىياة التجريذ بالسعيج محل الجراسة. -1
  -تع تجسيع بيانات الجراسة باتجاىيغ أساسيغ ىسا 3 أسمػب جسع البيانات3 -2

تع تجسيعو مغ خالل الكتب والسخاجع والسشذػرات الستاحة التي تشاولت ىحا الجانب  ايساس الشطخؼ3 -
 ور والبشػد التي سيتع تزسيشيا في االستبيان.بيجف تحجيج السحا

تع تجسيعيا مغ عيشة الجراسة مغ خالل مدح ميجاني لعيشة الجراسعة بإسعتخجام االسعتبيان  البيانات ايولية 3 -
 والسقابالت الذخرية مع ايشخاص الحيغ ليع عالقة مباشخة بسػضػع الجراسة.

 

 . تعريف بالمعهد محل تطبيق الدراسة9
كأول معيج عالي  0221تع تصبيق الجراسة بالسعيج العالي لتقشيات عمػم البحار بربخاتو. إفتتح السعيج عام 

مجة الجراسة بالسعيج ثالثة سشػات مقدسة لدتة فرػل دراسية. بالسعيج خسدة بسجال تقشيات عمػم البحار. في ليبيا 
ىحا   ميكانيكا بحخية. -ادارة وتذغيل مػانئ  - صشاعات غحائية -مالحة بحخية  -أقدام عمسية3 مرائج بحخية 

، حيث يػجج جيخ عام السعيج مباشخةلسلجػدة امكتب والحؼ يػضح تبعية ( الييكل التشطيسي لمسعيج 0)رقع يػضح شكل و 
ويخأس السكتب عزػ ىيئة تجريذ مع سكختارية لمسعيج. ىحا التقديسات العمسية واإلدارية لمسكتب بجاخل مشدقيغ جػدة 

 .بالسعيج سجيخ مكتب الذؤون العمسية والتقشيةلمػرش السيكانيكية والسعامل االدارية ل يةتبعويبيغ الذكل الادارية. 

 
 اهليكل التنظيمي للمعهد العايل لتقنيات البحار بصرباته( 1شكل )

 . الدراسة الميدانية11
السيجانية في الخصػة ايولى عمى إجخاء مقابالت شخرية مع عجد مغ اعتسجت الجراسة 

السدؤوليغ بالسعيج وعيشة مغ مجتسع الجراسة لمتعخف بذكل مبجئي عمى السؤسدة ومطاىخىا التي 
تعكذ وضعيتيا في ما يخز تصبيق مبادغ إدارة الجػدة الذاممة وشخوع البيئية وايمغ والدالمة 

 بالػرش والسختبخات.
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 عينة الدراسة 1.11
فخد مػزعيغ بيغ عامل  611)عجد  111وفق سجالت السعيج، كان إجسالي عجد أفخاد مجتسع الجراسة 

% مغ 01شالب وشالبة(. تع تحجيج حجع عيشة الجراسة بشدبة   211ومػضف وعزػ ىيئة تجريذ، باالضافة لعجد 
والسػضف وأعزاء ىيئة التجريذ الحيغ تع إختيارىع إستبيان مػزعيغ عمى الصالب  11مجتسع الجراسة حيث تع تػزيع 

 أسئمة الجراسة كأداة  عمى السصمػبة لإلجابة البيانات لجسع كأداة  االستبيان بصخيقة العيشة العذػائية البديصة. تع اختيار
 واالتجاىات في الجراسات السيجانية. اآلراء اإلستخجام لقياس شائعة

 

 إجراءات الدراسة 2.11
جسيع البيانات السصمػبة لجراسة إمكانية تصبيق نطام ادارة الجػدة الذاممة بالسعيج. تاستبيان كأداة لتع ترسيع 

قدع ىشجسة البيئة والسػارد مغ كل مغ ذوؼ الخبخة  مغ عيشة بعخضيا عمى الشدخة ايولية مغ االستبيان اختبخت
 شيائيةالمرياغة للمػصػل ومالحطاتيع مقتخاحاتيع  مغ لالستفادةوالسعيج قيج الجراسة الصبيعية بكمية اليشجسة صبخاتو 

. أجخيت اإلختبارات الالزمة لمتأكج مغ الرجق الطاىخؼ وثبات اإلستبيان وتساسكو مغ خالل نتائج عيشة لالستبيان
االستبيان مجسػعة محاور3 السحػر ايول (. يتزسغ 1.2.0( حيث بمغت قيسة معامل الفا كخونباخ ) 03حجسيا )
السحػر الثاني لتحجيج مجػ إمكانية تصبيق ادارة الجػدة  -درجة إلسام عيشة الجراسة بالسعمػمات ايساسية لمجػدة لتحجيج 

السحػر الخابع لتقييع أىع  -السحػر الثالث لتقييع الػضع البيئي بالػرش والسعامل وكيفية معالجتو  -الذاممة في السعيج 
السحػر الخامذ وايخيخ لتقييع مجؼ تصبيق بخنامج الرحة  -في السعيج معػقات تصبيق نطام إدارة الجػدة الذاممة 

والدالمة السيشية داخل ورش ومختبخات السعيج. إستخجم مقياس ليكارت الثالثي في بعس السحاور بيشسا استخجم 
 عمقة بكل مقياس. ( القيع الست0الججول رقع )يبيغ السقياس الخساسي في السحاور التي بيا تشػع أكثخ لآلراء السحتسمة. 

 
ذخح الالزم يفخاد العيشة والتأكيج عمى سخية الفخدؼ مع تقجيع ال التػصيل شخيق تع تػزيع االستبيان عغ

كان عجد  .(، خالل فتخة شيخ11( إستبيان، مغ أصل )01الجراسة فقط. تع استخجاع ) يغخاض جابات وإستخجاميااال
 إستبيانات لعجم اكتسال االجابات بيا. .تع استبعاد و  استبيان .2اإلستبيانات الرالحة لمتحميل 

 
 

 تحديد االتجاهات وفق مقياس ليكارت الثالثي والخماسي حدب المتهسط المرجح (: 1) رقمجدول 
 مقياس ليكارت الثالثي الخساسيليكارت مقياس 
 الستػسط السخجح

 الػزن  الفتخة الفتخة الػزن 
 الستػسط السخجح

 حجود الفتخة القيسة القيسة حجود الفتخة

0.11 - 0.11 0.1 0 
غيخ مػافق 

غيخ  بقػة
 مػافق

0 0.33 0.11 – 0.22 
 غيخ مػافق 6 6.6 6.21 – 0.10
 6.33 – 0.20 6 6 محايج 3 3 3.11 – 6.20
 - 6.31 6.20 3 مػافق مػافق  1 3.1 1.61 – 3.10



 والتقنية ةهندسيعلوم اللر الثاني لـــالمؤتم
 ليبيا -صبراتة    9139 أكتوبر 13- 99  

 

  

6 

 

1.60 – ..11 1.2 . 
مػافق 
 تساما

3.11 

 
 والمناقذة النتائج .11

 أضيخت نتائج الجراسة اآلتي3
 

 عدد سنهات الخبرة 1.11
يتزح مشو أن عجد سشػات الخبخة يكثخ الحؼ و  ( تػزيع عجد سشػات الخبخة لعيشة الجراسة6شكل رقع )يػضح 

 . سشػات 01-2يمييا شخيحة تشحرخ عجد سشػات خبختيا مغ  سشػات 2شخيحة بالعيشة أقل مغ 
 

 
 تهزيع عدد سنهات الخبرة لعينة الدراسة: (2)رقم شكل 

 
 

 :الهظيفة 2.11
شسمت كل الػضائف السػجػدة شخز قج  011البالغ حجسيا ( أن عيشة الجراسة 2ججول رقع )يتزح مغ ال

 بسجتسع الجراسة مغ شالب ومػضفيغ وأعزاء ىيئة تجريذ باالضافة إلدارة السعيج.
 
 

 الهظيفةتهزيع أفراد عينة الدراسة وفق (: 2) جدول

 السجسػع مجيخ مكتب فسا فػق  رئيذ قدع مػضف فشي مػضف إدارؼ  شالب الػضيفة

 100 8 8 23 26 35 الشدبة %
 

 المؤهل العلمي 3.11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 5من سنه الي 
 سنوات

الي  6من 
 سنوات10

 سنه فما فوق21 سنه20الي 11
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% مغ عيشة الجراسة يحسمػن دبمػم عالي بيشسا ندبة الحاصميغ عمى دبمػم 11( أن 3يػضح الججول رقع )
 %.66متػسط 

 الدراسة وفق المؤهل تهزيع أفراد عينة (:3)رقم  جدول

 السجسػع دكتػراة  ماجدتيخ بكالػريػس دبمػم عالي دبمػم متػسط السؤىل

 100 2 .0 00 11 66 الشدبة %

 
 إدارة الجهدة بالمعهد 4.11

% ال يتػفخ 06% لع يتمقػا أػ تجريب في مجال إدارة الجػدة الذاممة، 13يشة أن3 لمعأضيخت نتائج الجراسة 
% ال يذعخون بػجػد متابعة لسجػ إلتدام 21% ال يجركػن أن ىشاك مكتب لمجػدة بالسعيج، 62لجييع مخاجع بالسجال، 

 . بتصبيق معاييخ الجػدةالعامميغ 
 

 محهر:محاور اإلستبيان وقيم المتهسط المهزون لكل  5.11
( متػسط درجات كل بشج مغ بشػد اإلستبيان شبقا لسقياس ليكارت السدتخجام .( و )1تطيخ الججاول أرقام )

(. في نياية كل محػر تع حداب القيسة الستػسصة 0في السحػر )ثالثي أو خساسي( والقيع السعصاة بججول رقع )
 لمسحػر، كسؤشخ عام عغ درجة تحقق السحػر.

 
 األولى من محاور اإلستبيان قيم المتهسط المرجح لكل بند من بنهد المحاور الثالثة  (:4) رقم جدول
 الثالث الثاني األول المحهر
 ثالثي ثالثي خماسي ليكارت
 المتهسط البند المتهسط البند المتهسط البند رقم البند

0.  ISO9000 3.58 
معخفة اإلدارة بسفيػم 

 الجػدة الذاممة
2.18 

سساع اصػات 
 تذغيل الػرش

6.10 

6.  
إدارة الجػدة 

 TQMالذاممة 
2.90 

تعخيف العامميغ 
بسفيػم إدارة الجػدة 

 الذاممة
0.23 

استشذاق 
 غازات ضارة 

6.33 

 0.21 نطام مكافئات وحػافد 2.96 ستة سيجسا  .3

تخمز مغ 
سػائل التبخيج 

بصخيقو 
 صحيحو

0..3 

1.  
مخصط الدبب 

 وايثخ
3.72 

تػفيخ اإلدارة مشاخ 
إدارة الجػدة لتصبيق 

 الذاممة
0.20 

التعخيف 
بأسذ الرحة 

والدالمة 
 السيشية

6.01 

..  
الخسػمات 
 التػضيحية

3.67 
مػارد بذخية مؤىمة 

إدارة الجػدة لتصبيق 
 الذاممة

0.12 
تػفيخ مػاد 
الػقاية مغ 

 التمػث

2.46 
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2.  
تدمدل 
 العسميات

4.27 
أساليب حجيثة لحفع 
 الػثائق والسدتشجات

0..2 

الريانة 
الجورية 

لمساكيشات 
 وايجيدة

6.6 

 3.8 السجرج التكخارؼ   .0
معالجة الذكاوػ 
 وتحديغ الجػدة

0.10 
كفاءة إستخجام 

ايجيدة 
 والسعجات 

6.03 

1.  
العيشات 
 اإلحرائية

3.95 
تذجيع االبتكار 

 وتحجيث أساليب العسل
0.13 

تجريب مدتسخ 
لسػاكبة 
 التصػرات

6.3. 

 3.01 مخصط باريتػ  .2
لمعسمية رقابة مدتسخة 
 التعميسية

6.12 
تذجيع مدتسخ 

لمتصػيخ 
 التكشػلػجي

6.31 

 3.38 التفتير  .01
سياسات عسمية لتحقيق 

 االىجاف
6.13 

معخفة 
السجتسع 
بالتصػرات 

 بالسعيج

0.21 

00.  
متهسط 
 المحهر

تػفيخ السػارد لتصبيق  3.52
 إدارة الجػدة الذاممة

0.11 

الكسبيػتخ في 
تذغيل 

الساكيشات 
 وايجيدة

6.11 

06.    
تعديد الثقة بيغ اإلدارة 

 والعامميغ
6.03 

فخق العسل 
لحل 

 السذكالت

6.6 

 1.91 متهسط المحهر    .03
التعخف عمى 
مقتخحات 
 والذكاوػ 

0.26 

01.      
متهسط 
 المحهر

2.12 

 
 قيم المتهسط المرجح لكل بند من بنهد المحهرين الرابع والخامس من محاور اإلستبيان  (:5رقم ) جدول
 الخامذ الخابع السحػر
 خساسي ثالثي ليكارت
 الستػسط البشج الستػسط البشج رقع البشج

0.  
عجم دعع اإلدارة لعسمية تصبيق إدارة 

 الجػدة الذاممة
 6.13 وجػد لػائح بذخوع  ايمغ والدالمة بالسعيج 0.22

 6.60 سبق أن تعخضت لحػادث بالػرش والسختبخات 0.26 الحاجة لسػافقة مغ جيات أعمى  .6

 6.01 تعخضظ لمحػادث كان بدبب إىسالظ 6.11عجم مالئسة ادارة الجػدة الذاممة   .3
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 لمسعيج

1.  
ضعف في دراية السعيج بتصبيق 

 إدارة الجػدة الذاممة
 6.22 ارتفاع مدتػػ الزجيج بالػرش  0.1

 6.13 تػجج تجييدات لتقميل أثار الزػضاء بالسعيج 0.06 الحاجة لتكاليف مالية عالية لمتصبيق   ..

 6.02 تػجج مشافح تيػية مالئسة بالػرش والسعامل 6.31 تعقيج نطام ادارة الجػدة الذاممة  .2

 6.10 تػجج مخاشخ كيخبائية بالػرش والسعامل  0.23 عجم وجػد مشطػمة لقصع غيار  .0

1.  
عجم فاعمية فشيي الريانة في القيام 

 بجورىع
 .6.3 وجػد غازات وأبخخة ضارة 6.12

2.  
التجريب بسجال إدارة محجودية بخامج 

 الجػدة الذاممة
0.26 

يػجج نطام لمػقاية مغ تدخب السػاد الكيسيائية 
 القابمة لالشتعال واالنفجار

6.62 

01.  
ضعف التحفيد لتصبيق بخنامج إدارة 

 الجػدة الذاممة
0.12 

تػجج أنطسة إنحار آلية مغ وجػد الغازات 
 وايتخبة القابمة لإلشتعال

6 

 .6.0 تػجج دراسات حػل احتساالت حجوث حخائق 0.21 الالزمة لمتصبيقنقز السعمػمات   .00

تػفخ أدوات مكافحة ومعالجة الحخائق  1.97 متهسط المحهر  .06
 واالنفجارات

6.62 

 0.12 تػفخ معجات الػقاية الذخرية     .03
 0.12 تقام دورات تجريبية لمرحة والدالمة بالسعيج    .01
 0.21 يتػفخ مخكد لإلسعافات االولية     ..0

 2.31 متهسط المحهر   

 
 مدى المعرفة بأساليب وأدوات الجهدة الذاملة المحهر األول:  1.5.11

( بشػد في ىحا السحػر. قيسة الستػسط الحدابي السػزون ليحا السحػر 01د )ػ ( وج1مغ ججول رقع )يتزح 
لعيشة (. يذيخ ذلظ لجرجة معخفة جيجة 0( وتقع بحلظ في فئة مػافق عمى مقياس ليكارت الخساسي بالججول رقع )6..3)

  بأساليب الجػدة الذاممة.   الجراسة 
 

 ادارة الجهدة الذاملة في المعهدمدي تهفر متطلبات تطبيق المحهر الثاني:  2.5.11
لقياس رأػ  م مقياس ليكارت الثالثياإستخجوأنو تع في ىحا السحػر ( بشج 06)د ػ وجيتزح  (1مغ ججول رقع)

القيسة الستػسصة السػزونة ليحا السحػر وجج أن . عيشة الجراسة بخرػص مػافقتيا عمى ماورد في كل بشج مغ تمظ البشػد
قيع الستػسط السػزون لبشػد السشاخ السصمػب لتصبيق نطام ادارة الجػدة الذاممة )رقع تطيخ  أػ أنيا متػسصة. ،(0.21)
 عمى اإلدارة عالجو.  يجب ( ضعف 2( والصخق الحجيثة لحفع الػثائق والسدتشجات )رقع 1

 مدي التلهث بالهرش والمعامل وكيفية معالجتهالمحهر الثالث:  3.5.11
( بشج في ىحا السحػر وتع قياس كل مشيا بإستخجام مقياس ليكارت الثالثي. 03(، يػجج )1مغ ججول رقع)

( مسا يعشي أنيا متػسصة القيسة اال أن القيسة الستػسصة السػزونة 6.06كانت القيسة الستػسصة السػزونة ليحا السحػر )
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تعكذ الحاجة لتػجيو الجعع نحػ تصػيخ  ،يجالستعمق بسعخفة السجتسع بالتصػرات التي تحجث داخل السع ،(01لمبشج رقع )
القيسة الستػسصة لمستػسط السػزون ليحا البشج أن حيث  ،ىحه الجدئية حيث أضيخت الشتائج وجػد ضعف في ىحا الذأن

( 1(. قيع الستػسط السػزون لمبشػد الستعمقة ببشػد السشاخ السصمػب لتصبيق نطام ادارة الجػدة الذاممة )رقع 0.21)تداوؼ 
 ( تطيخ ضعف عمى اإلدارة أن تبجأ بعالجو.  2والصخق الحجيثة لحفع الػثائق والسدتشجات )رقع 

 
 معهقات تطبيق ادارة الجهدة الذاملة بالمعهدالمحهر الرابع:  4.5.11

(. تع قياس أراء العيشة حػل ىحه .في ججول رقع ) ( بشج00نتائج الجراسة لبشػد ىحا السحػر وعجدىا )تػجج 
قيسة متػسصة أن ( مسا يعشي 0.20البشػد بإستخجام مقياس ليكارت الثالثي. بمغت القيسة السػزونة لستػسط ىحا السحػر )

السحػر تع صياغتيا في صػرة عػائق، اذن كمسا ارتفعت قيسة يراء عيشة الجراسة. حيث أن البشػد السحكػرة في ىحا 
الستػسط السػزون لمبشج يعشي أن ىحا البشج يسثل عائق يجب إزالتو وفق آراء عيشة الجراسة. مغ قيع الستػسصات السػزونة 

عجم لجراسة بعمى التػالي( في ىحا السحػر يتزح أن ىشاك إعتقاد لجػ عيشة ا 6.31و  6.11( )2و  3لمبشجيغ أرقام )
معقج يرعب تصبيقو. يتصمب ذلظ تػجيو الجيػد  مالئسة ادارة الجػدة الذاممة لمسعيج وأن نطام ادارة الجػدة الذاممة

إلزالة مدببات ىحا التخػف واالعتقاد بديادة اينذصة السػجية لشذخ ثقافة الجػدة وشخح نطام ادارة الجػدة الذاممة لجسيع 
 عيج.الفئات السكػنة لسجتسع الس

 
 المعهدبم مدي تطبيق برنامج الرحة والدالمة المهنية يالمحهر الخامس: تقي 5.5.11

مجػ تػفخ متصمبات اآلمغ والدالمة لمتعخف عمى ( بشج .0( أن ىحا السحػر يذسل ).يػضح ججول رقع )
بالػرش والسعامل بالسعيج. تع قياس آراء عيشة الجراسة في ىحا السحػر بإستخجام مقياس ليكارت الخساسي. كانت القيسة 

( مسا يطيخ أن تقييع عيشة الجراسة لسجػ تصبيق الستصمبات السحكػرة في ىحا 6.31الستػسصة السػزونة ليحا السحػر )
ضعيف. عميو يقتخح أن تػجو إدارة السعيج مديج مغ الجيػد تجاه ىحا السحػر خاصة في البشػد التي مدتػاه السحػر كان 

البجء بالبشػد التي ال تتصمب إمكانات كبيخة مع ( 0.11-0.11وقعت قيسة الستػسط السػزون ليا في فئة الزعيف ججا )
       لعالج الزعف الذجيج السػجػد فييا شبقا لخأػ عيشة الجراسة.

 

 . االستنتاجات12
إتزح مغ نتائج الجراسة وجػد مدتػػ مختفع مغ السعخفة بسفاىيع وأدوات وتقشيات الجػدة لجػ عيشة الجراسة شبقا لقيسة 

. تطيخ الشتائج وجػد تصبيق جدئي لستصمبات نطام ادارة الجػدة مغ الجراسة الستػسط السػزون لبشػد السحػر ايول
 .خالل الستػسط السػزون لسحػر متصمبات اآلمغ والدالمةالذاممة بالسعيج. مغ 

 التهصيات. 13
مديج مغ الجعع لسعالجة البشػد التي تخػ عيشة الجراسة أن ىشاك ضعف كبيخ ادارة السعيج تػصي الجراسة بتػجيو 

لسصمػبة ليا في حجود أو تمظ التي تكػن مجسػع السػارد ا ،فييا مع البجء بالبشػد التي ال تتصمب مػارد كبيخة لسعالجتيا
أخخػ اجخاء دراسة يػصى ب . وفي ىحا الذأنكأولػية لتحديغ اآلداء العام في ىحا الذأناالمكانات الستاحة لمسعيج، 

تحديغ ىحه الجراسة في السحكػرة تحجيج مجػ مداىسة كل بشج مغ البشػد ايساسي  ىجفيابإستخجام مخصط باريتػ يكػن 
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عمى البشػد ذات ايولػية وامكانات السشطػمة ادارة الجػدة الذاممة لتخكيد جيػد نطام امكانية السشطػمة عمى تصبيق 
 .وايعمى تأثيخا في تحديغ قجرة السشطػمة عمى تصبيق نطام ادارة الجػدة الذاممة بالسعيج

 

 قائمة المراجع
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