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متطلبات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 التدريس

 

 **د. رانيا كمال أحمد محمد                                *أ د . محمد جاد حسين أحمد

   

 مستخلص ال

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف متطلبات تطبيق نظام اإلدارة المتكالمة بجامعة سوهاج من وجهة 

نظر أعضاء هيئة التدريس، وتعرف أثر متغيرات النوع، الكلية، سنوات الخبرة ، والدرجة العلمية في 

( فردا، 333تصوراتهم، ولمعالجة مشكلة الدراسة استخدم المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )

( عبارة، وقد 130م، واستخدمت استبانة وزعت على العينة احتوت على )2019/2020للعام الدراسي 

جرى التحقق من صدقها وثباتها، وأظهرت الدراسة أن استجابات أفراد العينة حول درجة توافر متطلبات 

وأظهرت وجود فروق ذات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج تراوحت بين مرتفعة ومتوسطة، 

( بين متوسطات استجابة عينة الدراسة في بعض المحاور، تعزى 0،05داللة إحصائية عند مستوى )

لمتغير النوع، والفروق لصالح الذكور، بينما ال توجد فروق عند أي من مستويات الداللة في باقي 

البنية التحتية( لصالح الكليات العملية،  المحاور. كما كانت هناك فروق وفقا لمتغير الكلية في محور )توافر

ولم توجد فروق في باقي المحاور. كما كانت هناك فروق وفقا لمتغير الدرجة العلمية في محور )بناء 

وتطوير ثقافة تنظيمية داعمة( لصالح فئة )مدرس( فيما لم توجد فروق في باقي المحاور. كما لم توجد 

وفقا لمتغير سنوات الخبرة في جميع محاور الدراسة. وكانت من فروق بين متوسطات استجابات العينة 

أبرز معوقات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة؛ غياب الحوافز المادية لدفع العاملين للمساهمة في تطبيق نظام 

اإلدارة المتكاملة، قلة المتخصصين في تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، وضعف البنية التحتية الالزمة 

ق نظام اإلدارة المتكاملة. وأوصت الدراسة بوضع دليل لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة ليكون خارطة لتطبي

طريق ووثيقة تصف النظام، وأهدافه، ومكوناته، ومميزاته، ورصد معوقات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة 

 تها. بجامعة سوهاج، للعمل على الحد منها؛ لتحقيق أهداف الجامعة، وتعزيز تنافسي

 

  جامعة سوهاج. –نظام اإلدارة المتكاملة  -متطلبات الكلمات المفتاحية : 

 مقدمة 

يشهد القرن الحادي والعشرين العديد من التغيرات االجتماعية والتكنولوجية السريعة، مع زيادة 

حدة المنافسة، وتزايد الضغوط التنافسية واالستدامة المتزايدة، واستجابة لبيئة األعمال المتغيرة، مما 

مليات اإلدارة؛ لدفع يتطلب من المؤسسات التعليمية البحث عن طرق جديدة لتحسين النشاط التربوي وع

 المؤسسة نحو األمام، والسعي لتحقيق التميز المستدام. 
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وتبرز الجامعات كأحد أهم المنظمات التي تقوم بدور فعال ومؤثر في تطور المجتمعات وتقدمها، 

كما أنها السبيل لتجاوز التخلف واللحاق بركب التقدم، ولن يتأتى لها ذلك إذا لم تحقق في ذاتها تغييرا 

وازي ما يحيط بها من تغيرات، وتسعى إلى المنافسة عن طريق تغيير أساليبها التقليدية، وتبني أساليب ي

، 2015إدارية حديثة تمكنها من مواجهة تلك التحديات والتغلب عليها لتحقيق مستوى أداء أفضل )أحمد، 

101.) 

لتغيرات المعاصرة، والسعي وتسعى الجامعات العالمية إلى تبني التكامل من أجل تلبية متطلبات ا

نحو التنمية المستدامة، ومساعدة المؤسسات على إدارة المخاطر المرتبطة بتوفير الخدمات، والمنتجات، 

وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة، فلقد أصبحت استدامة األعمال والسعي لتميزها أكثر أهمية في 

تركز على االستدامة وليس فقط تلبية متطلبات  العصر الحالي؛ لتحقيق إدارة متكاملة من منظور عالمي؛

العمالء، وتعزز النجاح المستمر، وتحسن الكفاءة التنظيمية في استخدام الموارد وما يترتب عليها من 

 رضى أصحاب المصلحة وامتالك نموذج منظم من المرونة والتكامل مع مبادئ توجيهية واضحة.

كاملة؛ والذي يسعى إلى تقديم مستوى ثابت من الخدمات لذا كان التوجه لتطبيق نظام اإلدارة المت

المتميزة للحصول على رضى العمالء، مع ممارسات العمل اآلمنة، مع الحد األدنى من التأثير على البيئة، 

 ,Laniganمن أجل دعم عملية التحسين المستمر التي تعزز ثقة العمالء، وتحقق مخرجات عالية الجودة )

2017, 1.) 

إلدارة المتكاملة للجامعات فعالية وكفاءة ومرونة النظام اإلداري، ولكي تتم تلك الفعالية وتتطلب ا

عليها أن تراعي احتياجات ومتطلبات جميع المنتسبين وأصحاب المصلحة، وأن يقوم كل فرد بمسئوليته 

ن إجراءاتها مع الترشيد في استخدام الموارد، كما تتطلب المرونة أن تطور المؤسسة من نفسها وتحدث م

بما يالئم الظروف المتغيرة، ويحقق متطلبات التنمية المستدامة، وهو ما يحققه نظام اإلدارة المتكاملة 

(Integrated Management System والذي يخلص إلى أن إدارة الجودة، والبيئة، والصحة ،)

وتجويد اإلنتاج والخدمات، والسالمة المهنية هي مسئولية اجتماعية؛ تعمل على زيادة كفاءة المؤسسة، 

 وإضفاء مزيد من الثقة في مخرجات تلك المؤسسة.  

ولقد أصبحت الجامعات أكثر إدراكا ألهمية نظام اإلدارة المتكاملة؛ لرغبتها في التحسين المستمر، 

 وتعزيز استخدام التفكير القائم على المخاطر، وضمان توافر الموارد، والوفاء باألهداف، والتركيز على

العمالء، والتكامل ال يعني بالضرورة تكامل جميع األنظمة، ويمكن أن يعني مستويات مختلفة من 

 التنسيق، فهناك التكامل الجزئي، والتكامل الكلي. 

إن نظام اإلدارة المتكاملة أداة تمكين ذكية؛ تعمل على تطوير المؤسسة بشكل ديناميكي؛ بما 

عبارة عن دمج نظامين تمر. ويعرف نظام اإلدارة المتكاملة بأنه: يضمن استمرارية التعلم والتحسين المس

أو أكثر من أنظمة اإلدارة تحت نفس السقف بشكل جزئي أو كلي، وهو الطريقة المثالية إلدارة مشاكل 

وهو: سياسة إدارية متكاملة ، (International Civil Aviation Organization, 2015, 2النظام )

ء المؤسسة في مجاالت الجودة ، والبيئة، والصحة والسالمة المهنية، والحد من اآلثار تهدف إلى تحسين أدا

، وعليه فإن نظام اإلدارة المتكاملة يعد أحد (Chambers, 2017, 4السلبية لعملياتها وأنشطتها الخاصة )

بقائها واستمرارها المفاهيم الحديثة، ويعد فلسفة تسيير لالرتقاء بأداء الجامعات وتطويرها، وهو السبيل ل

 في ظل المتغيرات الحديثة، سريعة التطور. 
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 .Rebeio, etوأكدت العديد من الدراسات على أهمية نظام اإلدارة المتكاملة؛ فقد أشارت دراسة )

al., 2015, 3 ،إلى أن نظام اإلدارة المتكاملة يعمل على ترشيد إدارة الموارد المختلفة وتحسينها )

تنافسية أفضل، وتحسين صورتها أمام المستفيدين، كما أكدت دراسة وحصول المؤسسة على 

(Poltronier, et. al., 2017 أن هذا النظام يحسن من عملية صنع القرار، ويحد من تضارب )

القرارات، ويرشد استخدام الموارد، ويحد من المخاطر التي قد تصيب الموارد البشرية بالمؤسسة، 

إلى أن تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة األساس في ضمان الجودة ( Vial, 2020وأشارت دراسة )

والمحافظة على البيئة وصيانتها، وتحسين بيئة العمل، وتطوير عمليات التخطيط والتنفيذ والتقويم لكل 

( فأكدت أن نظام اإلدارة المتكاملة يساعد على التحكم Jens et al., 2020جوانب المنظمة، أما دراسة )

عمل بالكامل، وخلق ثقافة العمل الجماعي، والتناغم، وتقليل الضغط النفسي، وتحقيق التنمية في بيئة ال

المهنية المستدامة، ويمكن المنظمة من استيفاء المواصفات العالمية في الجودة والتميز، وتحسين األداء، 

 .واالعتماد على المعلومات في اتخاذ القرارات، وتحديد األدوار والمسئوليات بدقة

،   ISO 9001( من ثالثة أنظمة رئيسة هي إدارة الجودة ويتكون نظام اإلدارة المتكاملة ) 

. وهو نظام إدارة يجمع OHSAS 18001، وإدارة السالمة والصحة المهنية  ISO 14001وإدارة البيئة 

 Olaru)ها بين مكونات العمل في نظام واحد متماسك، وذلك لتمكين المنظمة من تحقيق غاياتها ورسالت

& Maier & Nicoara & Maier, 2014, P.694.) 

إلى تعزيز رضا العمالء من خالل التطبيق الفعال   ISO 9001ويسعى نظام إدارة الجودة 

لعمليات النظام، والتي تنطوي على التحسين المستمر للنظام وتأكيد المطابقة للعمالء والقوانين والتنظيمات 

مجموعة من السياسات والعمليات واإلجراءات الالزمة لتخطيط وتنفيذ المعمول بها، وهو عبارة عن 

)إنتاج/ تطوير الخدمات( في مؤسسة ما. وهو نظام رسمي وضع لتوثيق العمليات واإلجراءات 

واألنظمة األخرى  ISO 9001والمسئوليات لتحقيق سياسات الجودة وأهدافها، حسب مواصفات ومعايير 

نسيق وتوجيه أنشطة المنظمات لتلبية متطلبات العمالء وتحسين الكفاءة المشابهة، وهو يساعد على ت

. (European Organization for Standardization,2016,vi)والفاعلية على أساس مستمر

إلى مساعدة المنظمات على تحسين األداء البيئي من خالل  ISO 14001ويسعى نظام اإلدارة البيئية 

رد والحد من التلوث، واكتساب ميزة تنافسية، وكسب ثقة أصحاب المصلحة زيادة كفاءة استخدام الموا

(International Organization for Standardization, 2015,2 بينما يسعى نظام إدارة ،)

إلى مساعدة المنظمات لتطوير سياسات الصحة والسالمة  OHSAS 18001السالمة والصحة المهنية 

تها، ونشر الوعي بها، وتحديد المخاطر التي يمكن أن تؤثر على صحة المهنية، وتعزيز جودة ممارسا

 (.    Beaver, 2017,3وسالمة العاملين، واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدارة تلك المخاطر والتحكم فيها )

ولما كانت معظم الجامعات تسعى لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة لتحقيق التميز والتعامل بكفاءة 

مع المتغيرات المحيطة، ولما كانت جامعة سوهاج أحد الجامعات التي تقوم بالعديد من األدوار في وفاعلية 

التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع والتي تتطلب تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة؛ لتحقيق تلك الوظائف 

لنظام اإلدارة المتكاملة؛  بشكل متميز ومستدام، يأتي هذا البحث ليركز على متطلبات تطبيق جامعة سوهاج

 لزيادة قدرتها على على إنجاز العمل ومواجهة المشكالت في أقصر وقت وبأقل جهد وتكلفة.

                                                           
()

 م .1998بدأ تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة في المؤسسات الصناعية واإلنتاجية اعتبارا من عام  
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها

إن المؤسسات الحديثة بحاجة إلى تطوير رؤية مشتركة لتطوير األهداف والسياسات 

دال من أن يقوم كل نظام بعمليات فردية، قد تؤدي واالسترايجيات، وهو ما يحققه نظام اإلدارة المتكاملة، ب

إلى تكرار بعض األعمال والبعد عن وجهة النظر الشاملة. كما ينقل هذا النظام أفراد المؤسسة من التفكير 

 التقليدي إلى التفكير المنهجي بطريقة وظيفية من منظور النظم الشاملة.

د من المشكالت التي تعاني منها الجامعات إن تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة يقضي على العدي

المصرية، من بيروقراطية، وزيادة النفقات، وقلة قواعد البيانات، والتكاليف الباهظة لتطبيق المعايير في 

 مجاالت الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية، وضعف التنسيق بين اإلدارات أو األقسام المختلفة.

الحالي العديد من التحديات التي تتطلب تطبيق نظام اإلدارة وتواجه الجامعات في العصر 

المتكاملة، كما أن عدم التكامل بين نظام إدارة الجودة، واإلدارة البيئية، وإدارة الصحة والسالمة المهنية، 

يؤدي إلى ضعف القدرة على اتخاذ تدابير وقائية لتحقيق متطلبات األمان وضمان جودة بيئة العمل وصحة 

ة العاملين، ويؤدي إلى قلة الوعي ببعض المشكالت في الجوانب المختلفة في المؤسسة، وهذا ما وسالم

( أن قلة وجود التكامل قد (Giacomello, et. al., 2014, 11أكدته بعض الدراسات ، فقد أكدت دراسة 

داء ومؤشراته تؤدي إلى وجود بعض الحواجز أمام تطوير أنشطة اإلدارة، وتؤدي إلى أن تكون معايير األ

 ,.Rebeio, et. alمعزولة، مما يقلل من قدرة المؤسسة على إدارة مخاطر جودة العمل، وأكدت دراسة )

 ( أن عدم التكامل يقلل من كفاءة المؤسسة، ويؤدي إلى فقدان القدرة التنافسية. 3 ,2015

التنظير إلى ويؤكد الواقع أن هناك ضرورة ألن تتحول مؤسسات التعليم الجامعي من مرحلة 

مرحلة التطبيق، مع أهمية إحداث تغيرات أساسية في البيئة التعليمية؛ فالمؤسسات التعليمية في شكلها 

ال تلبي الحد  -سواء على المستوى التنظيمي أو اإلداري أو على مستوى السياسات التعليمية–الحالي 

 (93، 2014األدنى المطلوب من الجودة )الشريف، 

محلي تواجه الجامعات المصرية العديد من المشكالت التي تعوقها عن التميز وعلى المستوى ال

والعالمية والتي تدعو إلى تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة؛ وهو ما أكدت عليه العديد من الدراسات؛ فقد 

ئية ( على افتقار الجامعة لمعايير دقيقة لقياس األداء، وقلة البيانات اإلحصا2015أكدت دراسة )أحمد، 

المتوافرة، وقلة الوعي بمفاهيم الجودة والتميز، ومقاومة التغيير والتمسك بأساليب العمل التقليدية من قبل 

( على قلة وجود اإلرادة الكفاية لتحقيق التميز 161، 2015بعض العاملين، وأكدت دراسة )أحمد، 

ظيف الموارد البشرية المدروس والمخطط، وجمود التشريعات المنظمة للعمل بالجامعة، وضعف تو

( إلى ضعف قدرة الجامعات 251، 2016المتميزة في بعض الوظائف، وأشارت دراسة جويلي )

المصرية على استثمار الحلول من اإلمكانات المتاحة، وأن ضعف القدرة على العمل كمؤسسة واحدة 

ذلك كل كلية داخل يشكل كل قسم جزيرة منعزلة عن اآلخر، وك -حتى داخل الكلية الواحدة-متكاملة 

( أن هناك العديد من المشكالت التي 332، 2018الجامعة الواحدة، وأكدت دراسة بدوي ومصطفى )

( أن هناك 484، 2018تعوق الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، كما أكدت دراسة عبد الرازق )

نتاجية، تبني أساليب غير فعالة لتحقيق العديد من المشكالت التي تواجه التعليم الجامعي؛ منها: انخفاض اإل

 األهداف المنشودة، تدني مستوى الرضا عن جودة تحقيق األهداف.
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ويبدو مما سبق تزايد المشكالت التي تواجه الجامعات، والتي تحد من دورها التعليمي والبحثي 

ة بالجامعة؛ للسعي والمجتمعي، وتبدو الحاجة ماسة للتعرف على متطلبات تطبيق نظام اإلدارة المتكامل

نحو تطوير أداء الجامعة ورفع مستوى ممارساتها اإلدارية، وزيادة قدرتها على تحقيق األهداف، لذا 

تنحصر مشكلة البحث في التعرف على متطلبات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج ، ويمكن 

 تحديد مشكلة البحث في األسئلة التالية :

 ي لنظام اإلدارة المتكاملة في األدبيات التربوية المعاصرة ؟ما اإلطار النظر -1

 ما متطلبات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بالجامعات؟ -2

ما درجة توافر متطلبات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج من وجهة نظر أعضاء هيئة  -3

 التدريس؟

رة المتكاملة بجامعة سوهاج من وجهة نظر أعضاء هيئة ما المعوقات التي قد تواجه تطبيق نظام اإلدا -4

 التدريس؟

ما سبل مواجهة معوقات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج من وجهة نظر أعضاء هيئة  -5

 التدريس؟

ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابة أفراد الدراسة حول درجة توافر متطلبات  -6

نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج ومعوقاته، وسبل مواجهة المعوقات؟ والتي قد تعزى تطبيق 

 لمتغيرات: النوع، الكلية، سنوات الخبرة، والدرجة العلمية؟

 أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى الكشف عن درجة توافر متطلبات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة 

سوهاج من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، ورصد معوقات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة 

 سوهاج، وتحديد سبل مواجهة هذه المعوقات، والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات

استجابة أفراد الدراسة حول درجة توافر متطلبات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج ومعوقاته، 

 وسبل مواجهة المعوقات، والتي قد تعزى لمتغيرات: النوع، الكلية، سنوات الخبرة، والدرجة العلمية.  

 أهمية الدراسة 

 تتمثل أهمية الدراسة في :

لتوصية العديد من الدراسات والبحوث، والتي أكدت على ضرورة إعادة النظر  تأتي هذه الدراسة تلبية -

في أساليب اإلدارة التقليدية في الجامعات، واستخدام أساليب أكثر تطورا تحقق التميز المؤسسي المستدام 

 مع خفض في تكلفتها، وهو ما يحققه نظام اإلدارة المتكاملة.

كاملة ودوره في تطوير األداء بالجامعات ومواجهة مشكالتها، وذلك تلقي الضوء على نظام اإلدارة المت -

لما تمثله الجامعات من أهمية في تلبية احتياجات سوق العمل، وإعداد األفراد لقيادة المجتمعات نحو التقدم 

والتطور، كما قد تنبه الدراسة المسئولين من واضعي السياسات ومتخذي القرار في الجامعات إلى أهمية 
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تخدام نظام اإلدارة المتكاملة لتحقيق الجودة والتميز، والتخلص من المشكالت التي تواجهها المنظومة اس

 الجامعية. 

يؤملل أن تسلهم الدراسلة فلي تحسلين أداء جامعلة سلوهاج، وتضليف لهلا ميلزة مسلتدامة، ملن خلالل تلبيللة  -

ر فللي المللوارد البشللرية احتياجللات ورغبللات المسللتفيدين، والتعللرف علللى مللواطن الضللعف وجوانللب الهللد

والمادية، مما يعود بالنفع على المجتمع بالكامل، كما قد تكون هذه الدراسة بدايلة للنظلر فلي تطلوير اإلدارة 

بالجامعات المصرية من خالل تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، وخاصة فلي ظلل سلعي الجامعلات للتطلوير، 

 من التصنيف العالمي للجامعات.وتحقيق أعلى مستوى من الجودة والتميز، للدخول ض

يمكن أن تسهم الدراسة في مساعدة  قيادات الجامعة على تحسين ممارساتهم وتطوير أدائهم لتتوافق مع  -

متطلبات نظام اإلدارة المتكاملة، والذي ثبتت فعاليته وكفاءته، وتعريفهم بأن الحلول الجزئية ال تجدي، 

لعمل المنظومي لمعالجة كل الجوانب، وقد تعمل على جذب بسبب تراكم المشكالت، فالحل يكمن في ا

انتباه القائمين على برامج التدريب بالجامعة نحو أهمية تدريب القيادات على نظام اإلدارة المتكاملة؛ لرفع 

 وعيهم بالنظام؛ مما يسهم في تحقيق الجودة والتميز.

دارة المتكاملة، وكيفية توظيفها في تطوير تسهم الدراسة في تعريف أعضاء المجتمع الجامعي بنظام اإل -

المنظومة اإلدارية الجامعية، وزيادة كفاءتها وفعاليتها، األمر الذي يتناسب مع التغيرات والتحديات 

 المعاصرة .

 حدود الدراسة :

 تتمثل حدود الدراسة في :

وافر متطلبات الحدود الموضوعية : اقتصرت الدراسة على رصد آراء عينة الدراسة حول درجة ت -

تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة )دعم القيادة العليا، تطوير التنظيم اإلداري والخدمات والمعامالت، توفير 

البنية التحتية، بناء وتطوير ثقافة تنظيمية داعمة، بناء قدرات الموارد البشرية، توفير الموارد المالية، 

لداخلية وتطويرها، وضع معايير ومؤشرات لألداء(، المتابعة والتطوير المستمر، تحسين االتصاالت ا

 ومعوقات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، وسبل مواجهة المعوقات.

الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية واآلداب  -

هذه الكليات، نظرا ألنها كليات نظرية  والعلوم والطب البشري بجامعة سوهاج، وتم اختيار العينة من

وعملية، كما أن هذه الكليات لها عالقة قوية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة من خالل المشروعات والمراكز 

البحثية وقوافل خدمة المجتمع كما في كليتي العلوم والطب البشري، كما أن هذه الكليات بها وحدات ذات 

، كما أن بها وحدات لضمان الجودة وهو ما يرتبط ارتباطا مباشرا بنظام طابع خاص تقدم خدمات مجتمعية

 اإلدارة المتكاملة.

 م 2019/2020الحدود الزمنية : تم التطبيق خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  -

 معة سوهاج.الحدود المكانية: تم التطبيق الميداني بكليات التربية واآلداب والعلوم والطب البشري بجا -
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 منهج الدراسة :

توظللف الدراسللة الحاليللة المللنهج الوصللفي لمالءمتلله لطبيعللة الموضللوع ، حيللث أن هللذا المللنهج ال 

يتوقف عنلد وصلف الظلاهرة أو المشلكلة والعواملل الملؤثرة فيهلا، ولكلن يتجلاوز ذللك إللى تفسلير الظلاهرة 

واستخدم هذا المنهج لتنفيذ خطوات الدراسة من جمع البيانات والمعلومات حول نظام وتحليلها وتطويرها، 

تواجله تطبيلق نظلام اإلدارة المتكاملة، والكشف عن واقع تطبيقه  بجامعة سوهاج، وتحديلد المعوقلات التلي 

يانللات وتحديللد األدوات المسللتخدمة فللي جمللع الباإلدارة المتكاملللة، وتحديللد سللبل مواجهللة تلللك المعوقللات، 

 وتحليل النتائج وتفسيرها.

 مصطلحات الدراسة

 تشتمل الدراسة الحالية على المصطلح التالي:

  :Integrated Management Systemنظام اإلدارة المتكاملة  -

يعرف نظام اإلدارة المتكاملة بأنه : نظام متماسك من مجموعة شاملة من الوثائق والسياسات 

لحفاظ على المعرفة للتعلم ، وخلق المعرفة الجديدة ، ونقل المعرفة لبناء واإلجراءات والعمليات يسعى ل

(، كما يعني: نظام إدارة يجمع بين جميع مكونات المؤسسة Bober, et. al. 2012, 64مؤسسة مبتكرة )

في نظام واحد متماسك، بما يعني وضع كل الممارسات اإلدارية الداخلية في نظام واحد بحيث ال يتم فصل 

نات النظام، بل يتم ربطها لتشكل جزءا واحدا ال يتجزأ من نظام إدارة المؤسسة، بما يحقق أهداف مكو

ويعرف بأنه: منظومة إدارية تعمل على تحقيق (، Olaru, et. al., 2014, 694)المؤسسة ورسالتها 

والسالمة (، والصحة ISO14001(، واإلدارة البيئية )ISO9001التكامل من خالل دمج أنظمة الجودة )

(، في نظام واحد أكثر فعالية، بحيث يتم فيه المتابعة والمراقبة لتحسين فعالية OSHAS18001المهنية )

، 2020األداء، واالستخدام األمثل للموارد وتحقيق جودة المخرجات بأقل جهد وتكلفة )هاشم والعازمي، 

ر للسياسات والنظم والعمليات وفي ضوء ما سبق يمكن القول أن نظام اإلدارة المتكاملة إطا(، 24

واإلجراءات المستخدمة للتأكد من أن الجامعة يمكن أن تفي بجميع المهام المطلوبة لتحقيق األهداف 

 المرجوة . 

 الدراسات السابقة:

نظرا ألهمية موضوع الدراسة، فقد حظي باالهتمام من قبل العديد من الباحثين، فقد توصل 

( للتعرف 2012فجاءت دراسة رفاعي )الباحثان إلى جملة من الدراسات التي تناولت جوانب الموضوع؛ 

ع تصور على أهمية األخذ بنظام اإلدارة المتكاملة لتطوير األداء بمؤسسات التعليم قبل الجامعي، ووض

مقترح لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة لتطوير األداء بمؤسسات التعليم قبل الجامعي، وتوصلت إلى أن 

تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة كنظام واحد يشمل الجودة، والبيئة، والصحة والسالمة، يعد أفضل وأيسر في 

الزدواجية التي تحدث عند تطبيق نظام متعدد التطبيق من األنظمة الثالثة، توفيرا للوقت، والتكلفة، ومنعا ل

( إلى التعرف على الطرق المبتكرة في تنمية نظام Bober, et. al., 2012وهدفت دراسة )للجودة، 

اإلدارة المتكاملة، وتوصلت إلى أن نظام اإلدارة المتكاملة يحسن األداء الكلي للمؤسسة، ويعمل على 

ة وفعالية المؤسسة، ويؤدي إلى انخفاض في االزدواجية ، ولديه تحسين خطط إنجاز المهام، وتحسين كفاء

القدرة على تقليل الحجم الكلي لنظام اإلدارة بشكل كبير، وضمان التوافق في اآلراء بشأن توزيع عمليات 
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( إلى تطبيق نظام اإلدارة Giacomello, et. al., 2014النظام داخل المؤسسة، وهدفت دراسة )

لمؤسسات الصغيرة، وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة يحسن المتكاملة في أحد ا

مستوى جودة المؤسسة، ويحد من جوانب الهدر بها، وزيادة قدرتها على مواجهة الصعوبات، ويعمل على 

تحسين ظروف العمل، وضمان االمتثال للقانون، وتحسين االتصاالت الداخلية، وتجنب المخاطر المهنية، 

التعرف على دور نظام اإلدارة المتكاملة في تطوير  ( إلىOlaru, et. al., 2014هدفت دراسة )و

المؤسسات، وإجراء دراسة مقارنة لنماذج التكامل، وتوصلت إلى أن نظام اإلدارة المتكاملة يعد أساس 

عمل على تحسين إدارة التنمية المستقبلية، وأنه يمثل نظم إدارة المستقبل، ويعد ثورة ضد البيروقراطية، وي

المؤسسة وزيادة كفاءتها الداخلية، وتحقيق الميزة التنافسية، واكتشاف نقاط القوة ومواطن الضعف، وخلق 

األساس لتطوير المؤسسة في المستقبل، وزيادة قدراتها على اإلبداع واالبتكار، وجاءت دراسة 

(Domingues, et. al., 2015بهدف اقتراح نموذج لتقييم نظا ) م اإلدارة المتكاملة من خالل إجراء

مقارنة لنظام اإلدارة المتكاملة في العديد من المؤسسات، وأكدت الدراسة أن نظام اإلدارة المتكاملة يسهم 

في تحقيق مستوى عال من نضج المؤسسات، وزيادة دافعية المؤسسات لتسير بشكل صحيح نحو تحقيق 

محددة، كما أشارت إلى أن هناك العديد من العوامل التي يجب  األهداف، وتقويم األداء بناء على معايير

مراعاتها عند تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، منها: التزام اإلدارة العليا، مشاركة العاملين، توفير الموارد 

( فهدفت إلى Maier, et. al., 2015المناسبة، القيادة النشطة، وجود أهداف واضحة، أما دراسة )

إدارة االبتكار في سياق نظام اإلدارة المتكاملة، وتوصلت إلى أن االبتكار هو أحد الخصائص الكشف عن 

التي يجب على كل مؤسسة تطويرها وتنفيذها، وأن تطوير نظام إدارة االبتكار ينبغي أن يكون في مرحلة 

تحسين تنافسيتها، مبكرة من تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، فهو أساس التجديد في المؤسسة، ويؤدي إلى 

( إلى التعرف على أثر تطبيق Muzaimi, et. al., 2015وزيادة رضى العمالء، كما هدفت دراسة )

نظام اإلدارة المتكاملة على تحقيق التنمية المستدامة وإدارة جودة النظام، وتوصلت الدراسة إلى فعالية 

زيز كفاءة اإلدارة، وتوفير استدامة تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة في تلبية متطلبات الجودة، وتع

( فهدفت Pullinger, 2015الممارسات، وتعظيم أداء النظام، والتقليل من المخاطر العالية، أما دراسة )

إلى وضع دليل لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، وأشارت إلى أن نظام اإلدارة المتكاملة وسيلة للتحسين 

ذا النظام على تحديد العمليات الالزمة للتشغيل الفعال المتكامل بين المستمر في أداء المؤسسة، ويعتمد ه

نظم اإلدارة وتطبيقها في جميع أنحاء المؤسسة، وتحديد تسلسل وتفاعل نظام العمليات، وتحديد المعايير 

واألساليب الالزمة لضمان التشغيل الفعال والسيطرة على هذه العمليات، وضمان توافر الموارد 

الالزمة لدعم تشغيل العمليات، والحفاظ على عمليات االستعانة بمصادر خارجية كجزء ال  والمعلومات

( إلى التعرف على مشكالت نظام Rebelio, et. al., 2015يتجزأ من نظام اإلدارة، كما هدفت دراسة )

الستجابات اإلدارة المتكاملة وتوصلت إلى أن نظام اإلدارة المتكاملة يعمل على تحسين كفاءة وفعالية ا

التنظيمية من أجل تلبية متطلبات واحتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة، ولكن تواجهه بعض المعوقات 

مثل: ضعف الكفاءة، وفقدان القدرة التنافسية، وقلة المعلومات المتاحة، العجز في الموارد البشرية 

ولي لتكامل أنظمة اإلدارة، وهدفت والمادية، مقاومة التغيير، نقص الكفاءات الداخلية، عدم وجود معيار د

( إلى التعرف على الجوانب المختلفة لنظام اإلدارة المتكاملة، وتوصلت Robler, et. al., 2015دراسة )

إلى أن هذا النظام يحقق العديد من النتائج؛ منها: تحقيق أهداف مختلفة، تركيز المسئوليات على عدد قليل 

محددة، انخفاض تزامن الوثائق، االنطالق من قاعدة بيانات معلومات من الناس، االعتماد على معلومات 

إلى  (Poltronieri, et. al., 2017متماسكة، دعم تكنولوجيا المعلومات بشكل أكبر، وهدفت دراسة )

تقييم نظام اإلدارة المتكاملة، وتوصلت إلى أن هذا النظام يحقق العديد من الفوائد مثل: أنه أداة فعالة لقياس 
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ودة العمليات بالمؤسسات، وتحسين البيئة الداخلية، تلبية متطلبات العمالء، تحسين التواصل بين عناصر ج

المؤسسة، تحسين دوافع العاملين، تحقيق فعالية أكبر للبرامج التدريبية، والتزام العاملين، وهدفت دراسة 

(Hohan, et. al.,2018إلى اقتراح منهجية لدمج متطلبات أمن المعلو ) مات مع متطلبات نظام اإلدارة

المتكامل، وتوصلت إلى أن نظام اإلدارة المتكاملة يحتاج إلى ثقافة مؤسسية لتنفيذه مثل: المشاركة، العمل 

الجماعي، التزام القيادة، التعليم والتدريب، وأشارت الدراسة إلى أن إدارة المخاطر جزء ال يتجزأ من 

( ورقة عمل 2018لإلدارات العامة في جميع الكيانات، وقدم أحمد )متطلبات الرقابة اإلدارية الداخلية 

للتعرف على القيادة التربوية بنظام اإلدارة المتكاملة في إطار مجتمع المعرفة، وأشارت إلى أن نظام 

اإلدارة المتكاملة أحدث المداخل لتحقيق اإلدارة المستدامة، وتحسين السياسات والعمليات بالمؤسسة، وهو 

إدارة يجمع بين مكونات العمل في نظام واحد متماسك، وذلك لتمكين المؤسسة من تحقيق غاياتها نظام 

 ورسالتها، وتحقيق مخرجات متميزة، تنافس بها عالميا.

ويتضح من عرض الدراسات السابقة أن هناك اهتماًما بموضوع نظام اإلدارة المتكاملة مع 

اسة الحالية، ومن ثم يالحظ عدم وجود دراسة مباشرة مالحظة اختالف أهداف هذه الدراسات عن الدر

تناولت موضوع الدراسة الحالية، هذا وقد أفاد الباحثان من الدراسات السابقة في صياغة اإلطار النظري، 

وفي تكوين تصور شامل عن هذه الدراسة من حيث المفاهيم والمنهج واألدوات، وفي بناء أداة الدراسة 

 ترحات .وصياغة التوصيات والمق

 اإلطار النظري:

 يتم تناول اإلطار النظري على النحو التالي: 

 مفهوم نظام اإلدارة المتكاملة

إن المنظمات الحديثة في حاجة إلى نظام إداري متكامل في السياسات والمنهجيات واإلجراءات، 

يمكنها من تلبية المعايير العالمية، وإثبات قدرتها على تقديم مخرجات ذات جودة عالية باستمرار، ترضي 

 احتياجات العمالء، وتتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. 

يعد نظام اإلدارة المتكاملة أحدث المداخل لتحقيق اإلدارة المستدامة، وتحسين السياسات و

والعمليات بالمؤسسة، حيث تسعى المؤسسات إلى بناء نظام إداري متكامل ونهج شمولي يخلو من 

ك العيوب، مبني على قاعدة مشتركة من األنظمة مثل )نظام الجودة، والبيئة، والسالمة المهنية(، وذل

لتحقيق مخرجات متميزة، وتحقيق التنافسية أمام المؤسسات األخرى  في مجتمع المعرفة الذي يعتمد 

 (.364، 2018بصورة أساسية على الدمج بين الجوانب الفكرية والمعرفية والتكنولوجية )أحمد، 

ستخدمة ويعرف نظام اإلدارة المتكاملة بأنه : مجموعة من العمليات واإلجراءات والممارسات الم

في مؤسسة ما لتنفيذ إدارتها من خالل سياسة تجمع بين مجموعة من أنظمة اإلدارة )الجودة، البيئة، 

، وهو نظام اإلدارة الذي يجمع بين جميع  (Giacomello, et. al, 2014, 11)الصحة والسالمة المهنية

عني أنه يضع كل ( بما يMohd & Boon, 2015, P.117مكونات األعمال في نظام واحد متماسك )

ممارسات اإلدارة الداخلية في نظام واحد وليس كمكونات منفصلة، وهو تكامل األنظمة التي تركز على 

 & ,Muzaimiالجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية جنبا إلى جنب مع الممارسات والوثائق )

Chew, 2015, 117نظام اإلدارة الفردي  ( ، وهو يشير إلى اإلجراءات التي تنتج من دمج عناصر



 2020الجزء الخامس عشر                      21العدد                  مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 99 - 

(، وهو مجموعة Muzaimi & Chew, 2015, 118لتكون نظام إدارة واحد متكامل وأكثر فعالية  )

مترابطة ومتفاعلة من العناصر )الهيكل اإلداري، الموارد، العمليات، ثقافة المؤسسة( التي تحدد األهداف 

(، كما أنه: إطار للعمليات Redman, 2018, 6والسياسات المراد تحقيقها بطريقة آمنة وفعالة )

 ,Hohan)والمتطلبات لضمان أن المؤسسة يمكنها القيام باألنشطة الالزمة والوفاء بمعايير تحقيق أهدافها 

et. al.,2018, 2) وهو المستوى الذي تستخدمه المؤسسة إلدارة جوانب متعددة من األداء التنظيمي ،

موارد، وتحسين الكفاءة التنظيمية، من أجل تحقيق األهداف ضمن إطار تنظيمي واحد، لتوفير المال وال

 .((Dale, 2018, 4المرجوة 

وتؤكد التعريفات السابقة على أن نظام اإلدارة المتكاملة يعتمد على دمج مختلف العمليات الداخلية 

ات بالشكل الذي يضمن توفير نهج علمي وعملي لتنفيذ األعمال والمشاريع مع الحرص على وجود عملي

لتحديد وقياس ومراقبة األداء والمنتج وتحسين مختلف الممارسات األساسية وصوال لمستوى األداء 

المنشود، وتتم هذه الممارسات على نحو إجرائي منظم بهدف تحقيق األهداف الموضوعة التي تسعى 

 لدولية.الجامعة إلى تحقيقها، كما تضمن للمستفيدين الحصول على خدمات متوافقة مع المعايير ا

 أهمية نظام اإلدارة المتكاملة

لقد أصبح التكامل أكثر شيوعا من األنظمة القائمة بذاتها، وأشارت العديد من الدراسات إلى أن 

نظام اإلدارة المتكاملة يزيد من الكفاءة، وربط الجودة بالجوانب البيئية، مع إمكانية تطوير نظم اإلدارة بما 

أصحاب المصلحة، كما أنه يتميز بالتوحيد القياسي، والدعم الفعال للعمليات، يتفق بشكل أفضل مع مصالح 

وذلك باستخدام الموارد على النحو األمثل، والحد من التحسين الفرعي، وتقليل المشاكل نتيجة التواصل 

 بين األقسام أو اإلدارات المختلفة.

ة المتكاملة بسهولة مع متطلبات كما يحقق التكامل مراقبة أفضل للعمليات، ويتكيف نظام اإلدار

( إلى Lanigan, 2017,1التغير الجديدة، ويتضمن التحليل المتكامل لجوانب الفرص والمخاطر، وأشار )

أن نظام اإلدارة المتكاملة يعمل على اعتماد المسئولية المشتركة من قبل اإلدارة والموظفين تجاه تنفيذ 

ويؤكد على االعتراف بأن الموظفين هم أساس المؤسسة،  سياسة المؤسسة، وتحقيق التميز المستدام،

 والتركيز على االستثمار في أعمالهم، وتدريبهم بصفة دورية لضمان تنفيذ الممارسات اآلمنة.

وأشارت العديد من الدراسات إلى أهمية نظام اإلدارة المتكاملة لتحقيق تميز المنظمات المختلفة، 

أن نظام   Pedro & Paulo & Pedro, 2015, P.10)كدت دراسة )وتحقيق التنمية المستدامة؛ فقد أ

اإلدارة المتكاملة يعد أمرا بالغ األهمية لتحقيق أفضل أداء للعمليات، وتحقيق اإلدراك التام للفوائد المحتملة 

لكل نظام فردي، ويزيد من  الكفاءة، وإمكانية ربط الجودة بالجوانب البيئية ذات الصلة مع األخالق 

بحية التنظيمية، وإمكانية تطوير نظم إدارة تتفق بشكل أفضل مع مصالح المستفيدين. واتفقت دراسة والر

(Sten & Raine & Jonas, 2010, P.12(و ،)Humberto & Marcos & Andrea, 2014, 

P.10(و ،)Mohd & Boon, 2015, P.115(و ،)Andrei & Mariata & Timo, 2015, P.1  )

المتكاملة يعمل على تقليل المشكالت نتيجة التواصل الفعال بين األقسام أو اإلدارات،  على أن نظام اإلدارة

وتحقيق مراقبة عملية أفضل، وترشيد استخدام الموارد، وزيادة تمكين العاملين، واحترام سيادة القانون 

ن هذا النظام ( إلى أGiacomello, et. al., 2014, 17واحترام قواعد السلوك الدولية، وأشارت دراسة )

 Dordevicيحقق إلتزام أكبر لفرق العمل، والحد من هدر الموارد، وتقليل إعادة العمل، وأكدت دراسة )
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et. al., 2010, 21 على أن نظام اإلدارة المتكاملة يعمل على تحسين العالقة مع العمالء، وتحسين )

 ,Rebelo, et. al.,2015ين، أما )جودة المناخ التنظيمي، وتحسين العمليات، وتحسين مشاركة العامل

( فأشار إلى فائدة نظام اإلدارة المتكاملة في القضاء على الصراعات بين األنظمة الفردية والموارد 52

البشرية، تحسين الصورة الداخلية والخارجية للمؤسسة، مشاركة جميع العاملين في عملية التحسين 

القضاء على العديد من النفايات التنظيمية بما في ذلك المستمر، رؤية أفضل وأكبر لعمل المؤسسة، 

 البيروقراطية، زيادة قيمة الموظف وتحفيزه، وتحسين عالقات المؤسسة مع أصحاب المصلحة.

كما يمكن تحديد فوائد نظم اإلدارة المتكاملة فيما يلي: إمكانية إنشاء هيكل مشترك لجميع معايير 

صحة والسالمة المهنية(، يعد وسيلة مهمة وفعالة من تكامل المسئولية أنظمة اإلدارة )الجودة، البيئة، ال

االجتماعية في جميع جوانب المؤسسة التعليمية، توظيف النمط التشاركي في اإلدارة من خالل مشاركة 

الجميع في التخطيط واتخاذ القرارات والمتابعة ورصد النتائج والقضاء على المخاطر التي قد تواجه 

لعاملين أو تقليلها، تطوير الثقافة التنظيمية في المؤسسة والبعد عن البيروقراطية، استثمار المؤسسة وا

الدورات التدريبية في تحقيق تنمية مهنية متكاملة للعاملين، تيسير عملية التخطيط للمؤسسة على المستوى 

يير في المؤسسة من األفقي والرأسي، وتسهيل عملية التخطيط على المدى الطويل، نظامية عملية التغ

خالل زيادة مستوى الشفافية وتوفر المعلومات وخلق إطار أوسع للتحسين المستمر لعمليات النظام، تحديد 

وترتيب أولويات عملية التحسين، تعزيز موقف التعلم في جميع جوانب المؤسسة، وتجنب تكرار 

 التعليمات والجهود التي تسبب االرتباك. 

اإلدارة المتكاملة فيما يلي: التركيز على احتياجات أصحاب المصلحة، كما تتمثل أهمية نظام 

القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية للمؤسسة، بناء المسئولية االجتماعية في أنظمة وإجراءات 

المؤسسة، تطبيق ممارسات تشتمل على إجراءات الشفافية والمحاسبية، فهم العاملين ألدوارهم بشكل جيد 

كهم الرؤية واألهداف المالئمة، تخفيض األعباء اإلدارية بسبب التنسيق الداخلي المستمر، انتشار مع امتال

ثقافة تنظيمية تؤكد على التماسك والتعاون والتعلم المستمر والتحسين المستمر في األداء، تقليل 

ظمة المختلفة، تبسيط البيروقراطية والحد من األوراق، تحقيق وفرة في التكاليف نتيجة التنسيق بين األن

عمليات التدقيق الداخلية والخارجية، اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية في التوقيتات السليمة، التركيز 

على العالقات المتبادلة اإللكترونية وكذلك بين الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية، تحديد األهداف 

يد المسئوليات بصورة محددة، وجود ترتيب لمختلف مجاالت والغايات وتنسيقها بصورة متوازنة، تحد

المسئولية، منع االزدواجية والتداخل في العمليات اإلدارية، زيادة درجة المشاركة الفعالة من العاملين، 

مأسسة المسئولية االجتماعية والبيئية للمؤسسة، زيادة التعاون والتفاعل مع أصحاب المصلحة من خالل 

افية والحوار، العمل من خالل معايير متوافقة تركز على جميع جوانب النظام )الجودة، التشارك والشف

البيئة، الصحة والسالمة المهنية(، االلتزام العالي من قبل العاملين لقيامهم بالمهام في بيئة آمنة ملتزمين 

فويض السلطات لبعض بمعايير الصحة المهنية ويمارسون العمل الجماعي، ويتم تدعيم أفكارهم المبدعة، ت

 األقسام أو اإلدارات للتصرف بشكل مستقل.

 أهداف نظام اإلدارة المتكاملة

يسعى نظام اإلدارة المتكاملة إلى توفير الموارد البشرية، وتقليل تكلفة اإلدارة، والقضاء على 

التحسين المستمر؛  التكرار في األعمال، وتقليل تعقيد اإلدارة الداخلية، وزيادة التوافق الثقافي، وتسهيل

 وعليه تتمثل أهداف نظام اإلدارة المتكاملة فيما يلي: 
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تحسين كفاءة وفعالية االستجابات التنظيمية من أجل تلبية متطلبات واحتياجات وتوقعات أصحاب  -

 ( .Rebeio, et. al., 2015, 3المصلحة)

 السعي إلنشاء نظام إداري متكامل وصيانته وتحسينه باستمرار. -

لسعي لضمان االمتثال للمسئولية البيئية واالجتماعية الحالية والمستقبلية، وتشريعات الصحة والسالمة ا -

 المهنية.

تحسين التواصل مع الجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة، والعمل على تحسين موقع المؤسسة فيما  -

 ظروف عمل آمنة وصحية.يتعلق بالجودة، والبيئة، والصحة والسالمة المهنية، والحفاظ على 

 الحد من الجوانب البيئية السلبية، ومخاطر الصحة والسالمة المهنية، ومنع التلوث. -

توفير نوعية مناسبة من العاملين من خالل التدريبات؛ ورفع كفاءتهم وتشجيعهم على تطبيق الممارسات  -

 (.Chambers, 2017,12الجيدة )

اإلدارة المتكاملة فيما يلي: تطوير أداء المؤسسات  ( أهداف نظام344، 2012وحدد رفاعي ) 

التعليمية )األهداف، الموارد، العمليات واألنشطة، ونواتج التعلم(، تحسين الظروف البيئية، والحفاظ على 

صيانة البيئة من آثار التلوث، توفير األمن والسالمة المهنية للمؤسسات التعليمية والعاملين بها، ضمان 

جودة لتحقيق رضا جميع المسئولين والمستفيدين من الخدمة، تحسين سمعة المؤسسات استمرارية ال

التعليمية من خالل رضا المستفيدين، زيادة الوعي، والثقافة الوقائية، والعالجية لدى العاملين بالمؤسسات 

 التعليمية.

(، Dion, 2015, P.1(، و )Sten & Raine & Jonas, 2010, P.12واتفق ) 

( على أن أهداف نظام اإلدارة المتكاملة تتمثل Humberto & Marcos & Andrea, 2014, P.10و)

في: تحقيق جودة األداء بالنظام وتميز مدخالته ومخرجاته، تقليل المخاطر من خالل اإلدارة القائمة على 

القات، بيانات واقعية، تجنب اإلزدواجية بين إجراءات المنظمة والقضاء على تضارب المسئوليات والع

تحقيق فعالية إدارة المؤسسة، وترشيد الجهود المبذولة،  توفير المراقبة الكافية والمالئمة للصحة والسالمة 

والمخاطر البيئية الناجمة عن أنشطة المؤسسة، وتحقيق أعلى مستوى من الصحة والسالمة والجودة 

 واألداء والبيئة.

فيما يلي: ضمان أن جميع العاملين يؤدون مهامهم  كما يمكن تحديد أهداف نظام اإلدارة المتكاملة 

بأمان،  العمل بشكل مستمر لتطوير الشراكة مع العمالء والحفاظ على الثقة المتبادلة، وجود سياسة 

توجيهية لتحديد ومراجعة األهداف وضمان االمتثال للمعايير القياسية، تحقيق التحسين المستمر والشفافية 

ألعمال من خالل توفير خدمات عالية الجودة، االعتراف بأن الموظفين هم والمساءلة، ضمان نجاح ا

مفتاح النجاح وتوفير بيئة العمل المالئمة )الصحية والبيئية( والممتعة لهم، تعزيز العالقات داخل 

المؤسسة، السيطرة الفعالة على التأثيرات البيئة لعمليات المؤسسة، تعظيم رضا العمالء، وتقليل تكلفة 

هالك الموارد البشرية والمادية، االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية في جميع أقسام المؤسسة، است

توفير الموارد والوقت، تحديد وإزالة العقبات أمام المشاركة الفعالة من جميع العاملين والمستفيدين، تقليل 

بة أبسط، ضمان فهم مشترك لجوانب الحواجز بين اإلدارات أو األقسام المختلفة، جعل اإلدارة والرقا

الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية، تسهيل اإلدارة الفعالة إلدارة الجودة والبيئة والصحة والسالمة 
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المهنية، إنشاء أطر لتنفيذ المعايير المعترف بها، تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة، توفير أفضل 

ة في جميع الجوانب )الجودة، البيئة، الصحة والسالمة المهنية(، الممارسات والدروس التي تقدم المعرف

تحقيق زيادة اإلنتاجية والكفاءة، ونقطة انطالق للتحسين المستمر، وتسهيل إدارة المكونات الثالثة 

 المستدامة )إدارة الجودة، إدارة البيئة، إدارة الصحة والسالمة المهنية(.

 مكونات نظام اإلدارة المتكاملة 

  ISO 9001ون نظام اإلدارة المتكاملة من ثالثة أنظمة رئيسية هي إدارة الجودة يتك
()

، وإدارة 

 ، وهي كما يلي: OHSAS 18001، وإدارة السالمة والصحة المهنية  ISO 14001البيئة 

 :   ISO 9001نظام إدارة الجودة  ( أ

لدورها في تحقيق أصبحت إدارة الجودة موضوع عالمي واسع في القرن الحادي والعشرين؛ 

تنافسية المؤسسة في عصر العولمة والثورة التكنولوجية ، وتحقيق التحسين المستمر نحو المستوى 

 العالمي.

والجودة هي القدرة على إرضاء المستفيدين، كما أنها المطابقة مع المواصفات، أما إدارة الجودة 

(ISO 9001  فهي مواصفة معتمدة، تمثل نظاما إداريا يمكن )  من خالله التخطيط والتوجيه والمتابعة

لجميع جوانب المؤسسة في مجال الجودة للوصول إلى تحقيق األهداف المرجوة، وتعني مجموعة 

الممارسات المنظمة التي تستخدمها الجامعة لضمان الوفاء باستمرار متطلبات العمالء، للوصول إلى 

مها الجامعات للتحكم والتوجيه وتنسيق الجودة، مستوى أمثل للجامعة، وهي جميع األنشطة التي تستخد

وتتعلق هذه األنشطة بصياغة سياسة الجودة وتحقيق أهدافها، كما تتضمن التخطيط ومراقبة الجودة 

 وضمان الجودة وتحسينها، ويمكن أن تكون إدارة الجودة وسيلة الجامعة إلنشاء ميزة تنافسية مستدامة.

ميع األنشطة التي تستخدمها المنظمات للسيطرة وتوجيه ويعرف نظام إدارة الجودة بأنه: ج

وتنسيق الجودة، ووضع سياسة الجودة، وتحديد أهدافها، وهو وسيلة المنظمة إليجاد ميزة تنافسية مستدامة 

(Mohd & Boon, 2015, P.117 وينصب الهدف النهائي لأليزو . )9001 (ISO 9001   على )

ى خطة التنفيذ، ووضع متطلبات العمالء في بؤرة االهتمام من خالل تحسين رضا العمالء، ويعتمد ذلك عل

دراسة تأثير الخدمات على رضا العمالء، وقياس رضا العمالء وتوظيف هذه المعلومات عند تحديد 

 الحاجة لتحسين العمليات.

متطلبات واضحة لنظام إدارة الجودة التي تحتاجها المؤسسة إلثبات  ISO 9001وتحدد معايير 

رتها على توفير المنتج أو الخدمة التي تفي بمتطلبات العمالء واجبة التطبيق، وتهدف إلى تعزيز إرضاء قد

 العمالء.

                                                           
()  تتشكل كلمة أيزوISO   من الحروف الثالثة األولى من الكلماتInternational Organization of Standardization  ومعناها المنظمة العالمية

في إصدارها الجديد هو انتقالها من "نموذج لضمان الجودة" إلى "نظام إدارة الجودة" وهذا التغيير يعني  ISO 9001، وما يميز المواصفة  للتقييس

م إدارة الجودة وتحسين فعاليته إرجاع السيادة على الجودة إلى إدارة المؤسسة ، التي أصبحت اآلن مطالبة بالمشاركة في تطوير وتطبيق نظا

 باستمرار .
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كما يسعى نظام الجودة إلى التعرف على احتياجات وتوقعات العمالء، والحفاظ على العمليات 

ب وبأقل تكلفة، وتوفير بيئة واإلجراءات التي تكفل استيعاب التغيرات، وتوفير الخدمات في الوقت المناس

العمل التي تشجع على التحسين المستمر، وإنجاز متطلبات العمالء وأصحاب المصالح وفقا لمعايير 

 الجودة، وتدريب جميع العاملين على التفكير والتصرف وفقا لمتطلبات هذه المعايير.

 ويتضمن مفهوم نظام إدارة الجودة ما يلي:

 ن الجودة من أجل الوصول إلى إنجاز األهداف المرجوة.تحقيق أعلى مستوى ممكن م -

استمرارية التحسين والتطوير لألداء والمنتج، بحيث كلما أمكن الوصول إلى مستوى معين من الجودة،  -

 تم التطلع إلى مستوى أعلى منه، ولتحقيق إنجاز أكبر يرضي العاملين والمستفيدين عن المنتج.

 ارسات والعمليات، واألنشطة بالمؤسسة.شمولية التطوير لكافة المم -

استخدام التغذية الراجعة للمنتج أو الخدمة في ضوء آراء المستفيدين كأساس للتخطيط االستراتيجي  -

 للمؤسسة.

 الحرص على تحديد التهديدات، والمعوقات الداخلية، والخارجية التي تحد من تحقيق الجودة بالمؤسسة. -

يقي والتعاوني من خالل تشكيل فرق العمل، وتفويض السلطات، ومشاركة االعتماد على العمل الفر -

 جميع العاملين داخل المؤسسة.

االعتماد على البيانات والمعلومات عند اتخاذ القرارات األمر الذي يستوجب تسجيل، وتوثيق  -

 اإلجراءات، واألنشطة، والعمليات، وتحليلها وتفسيرها.

اإلدارية، والتنفيذية، بدال من مركزيتها، ومراعاة ذلك عند تصميم تفويض السلطات للمستويات  -

 الوظائف، ووضع السياسات التي تساعد على سير وانتظام األعمال، وأداء األنشطة بالمؤسسة.

 تحقيق بيئة صحية للعاملين بالمؤسسة نفسيا واجتماعيا. -

، 2012نظام اإلدارة المتكاملة )رفاعي،  االهتمام بالقيادات اإلدارية اختيارا وتدريبا لتحقيق أهداف -

317    .) 

وتتمثل مبادئ نظام إدارة الجودة في: التنظيم، توثيق النظام، ضبط وثائق نظام الجودة، االحتفاظ 

بسجالت الجودة، التحقق من تنفيذ األنشطة التي يشملها نظام الجودة، تحديد حاالت عدم المطابقة، واتخاذ 

(، واتفق 9، 2010ناسبة، تحسين التواصل والتفاهم والتعاون )القرني، األعمال التصحيحية الم

(European Organization for Standardization,2015) (وFahmi et al.,2020 على أن )

مبادئ إدارة الجودة تتمثل في: التركيز على العمالء، القيادة، التحسين المستمر، اتخاذ القرار بناء على 

 العالقات.األدلة، إدارة 

، )القرني ، ((Dale, 2018, 4(، ISO 9001وتتمثل أهداف تطبيق نظام إدارة الجودة ) 

( في: تلبية متطلبات العمالء وتحقيق توقعاتهم ورضاهم عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة، 7، 2010

مستوى األداء،  زيادة جودة الخدمات المقدمة، االستغالل األمثل للموارد المتاحة، خفض التكاليف ورفع
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تطوير أساليب العمل، الحد من األخطاء واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمنع تكرارها والوقاية منها، 

االرتقاء بمهارات وقدرات العاملين داخل المؤسسة، بناء نظام جودة فعال، تحقيق القدرة التنافسية، إنشاء 

ليات والصالحيات مما يساعد على تحفيز نظام إداري قوي مبني على التوثيق، يحدد المهام والمسئو

العاملين ويضعهم أمام تنفيذ مهامهم بكفاءة وفعالية، تحليل المشكالت بالطرق العلمية، نظام رقابة وتفتيش 

للتأكد من مدى تحقق شروط الجودة لتلبية رغبات العمالء والمستفيدين، تحسين سمعة المؤسسة من خالل 

نظام إدارة الجودة هو نظام إداري يسمح بتوجيه ومراقبة الجامعة في مجال  زيادة قدرتها التنافسية. أي أن

الجودة ويهدف إلى تحسين رضا العمالء وتحسين أسلوب اإلدارة لتحقيق جودة ذات مستوى عال تستطيع 

 من خاللها الجامعة تنظيم عملياتها وإدارة مواردها بتكلفة أقل . 

فيما يلي: تحديد احتياجات وتوقعات العمالء واألطراف  وتتمثل خطوات تطبيق نظام إدارة الجودة

المعنية األخرى، وضع سياسة الجودة وأهداف الجودة للمؤسسة، تحديد العمليات والمسئوليات الالزمة 

لتحقيق أهداف الجودة،  تحديد وتوفير الموارد الالزمة لتحقيق أهداف الجودة، تحديد طرق قياس فاعلية 

لمقاييس لتحديد فاعلية كل عملية، تحديد وسائل منع عدم المطابقة وإزالة أسبابها، كل وحدة، تطبيق هذه ا

 ( .2، 2019إنشاء وتطبيق عملية التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة )المنظمة الدولية للمعايير، 

فتتمثل فيما يلي: ضبط كامل اإلجراءات  ISO 9001أما فوائد تطبيق نظام إدارة الجودة 

ت داخل المؤسسة، توحيد اإلجراءات الخاصة بالعمل، تعريف كافة العاملين في المؤسسة والعمليا

بإجراءات العمل، تحديد الصالحيات والمسئوليات ألعضاء إدارة المؤسسة، توزيع المهام ووضوحها، 

التأكد من تطبيق اإلجراءات من خالل المراجعة والتدقيق الداخلي، الحصول على رضا العمالء 

(، تلبية متطلبات العمالء وتحقيق توقعاتهم 23،  2007فيدين، تحسين جودة األداء )العتيبي، والمست

 ,Kettumen, 2015ورضاهم عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة، زيادة جودة الخدمات المقدمة )

P.707 االستغالل األمثل للموارد المتاحة، وخفض التكاليف ورفع مستوى األداء، تطوير أساليب ،)

العمل، وبناء نظام جودة فعال، الحد من األخطاء واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمنع تكرارها والوقاية 

منها، االرتقاء بمهارات وقدرات العاملين داخل المؤسسة، وتحقيق القدرة على المنافسة، إنشاء نظام إداري 

عد على تحفيز العاملين ويضعهم قوي مبني على التوثيق يحدد المهام والمسئوليات والصالحيات، مما يسا

أمام تنفيذ مهامهم بكفاءة وفعالية، نظام رقابة للتأكد من مدى تحقق شروط الجودة لتلبية رغبات العمالء 

(، ويتيح نظام إدارة الجودة 8، ص2010والمستفيدين، وتحليل المشكالت بالطرق العلمية )القرني، 

التغيير، وتعزيز مهارات حل المشكالت الجماعية،  الفرصة لتحسين مهارات العاملين، وتعزيز موقف

وتوفير األدوات الالزمة لتقديم خدمة جيدة للعمالء، تقليل إهدار الموارد، وتحسين الرضا الوظيفي 

للعاملين، وزيادة الميزة التنافسية على المنافسين. كما يسهم نظام إدارة الجودة في زيادة رضا العمالء، 

سمعة المنظمة، والتوسيع في قاعدة العمالء، وزيادة اإلنتاج  وتحسين والئهم، وزيادة

 .Fahmi et al.,2020,10))واإليرادات

   ISO 14001ب( نظام اإلدارة البيئية 

إن الجامعات بيئة مفتوحة تتفاعل مع البيئات المحيطة، وهناك ارتباط وثيق بين الجامعات والنظام     

البيئي، حيث تتأثر مدخالت تلك الجامعات ومخرجاتها بالبيئة المحيطة، لذا كان االهتمام بنظام اإلدارة 

 البيئية أمرا حتميا.
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المتكاملة للجامعة، ويستخدم لتطوير وتنفيذ  ويعد نظام اإلدارة البيئية جزءا من نظام اإلدارة

 السياسات البيئية وإدارة الجوانب البيئية في األنشطة أو المنتجات التي يمكن أن تتفاعل مع البيئة.

حيث تضع اإلدارة العليا رؤية المؤسسة في سياستها   PDCAعلى دورة   ISO 14001وتعتمد 

ومن ثم تطوير إجراءاتها لتحديد الطرق التي تؤثر بها على  البيئية، ثم تصمم سياسة لدعم تلك السياسة،

البيئة، وتحديد المتطلبات القانونية، وتحديد األهداف والغايات التي من شأنها تحسين اإلدارة باستمرار 

(Olaru, et. al., 2014, 695 ويعرف .) نظام اإلدارة البيئيةISO 14001   بأنه مجموعة المواصفات

مل المؤسسات في القضاء على التلوث عن طريق وضع نظام رسمي وقاعدة بيانات من الخاصة بكيفية ع

أجل متابعة األداء البيئي، وغاية نظام اإلدارة البيئية تزويد المؤسسات بعناصر نظام إدارة بيئية فاعلة 

حقيق يمكن أن تتعامل مع المتطلبات اإلدارية األخرى للمؤسسة، كما تسعى إلى مساعدة المؤسسات في ت

(، وهو اإلجراءات ووسائل الرقابة المستخدمة 3،  2014التوازن بين أهدافها البيئية واالقتصادية )وليد ، 

من أجل حماية البيئة، وهو يتضمن االستخدام العقالني للموارد الطبيعية المتاحة واالستفادة الدائمة من هذه 

 الموارد.

الحد من التلوث وإزالة آثاره الخطرة، االلتزام  وتتمثل أهداف نظام اإلدارة البيئية فيما يلي:

بالقوانين والتشريعات البيئية المحلية والدولية، تطوير األداء والممارسات البيئية، تفعيل قنوات االتصال 

بين المؤسسة والجهات الحكومية المتخصصة، زيادة رضا أفراد المجتمع عن المؤسسة، تحسين الظروف 

ق بيئة نظيفة وآمنة وخالية من التلوث، زيادة الوعي البيئي والثقافة البيئية لدى البيئية للعاملين وتحقي

(، كما يسعى إلى دمج القضايا البيئية في إدارة األعمال، وتقديم 320، 2012العاملين بالمؤسسة )رفاعي، 

 International)ميزة تنافسية من خالل تحسين الكفاءات وخفض التكاليف والتشجيع على تحسين البيئة 

Organization for Standardization, 2015,4) 

أما فوائد تطبيق نظام اإلدارة البيئية في الجامعات فتتمثل فيما يلي: ترشيد استخدام واستهالك 

الموارد، زيادة الكفاءة العملياتية ألنظمة اإلنتاج والعمال؛ السيما بجعل المحيط مالئم بيئيا، ترقية األداء 

خالل تقليص األضرار البيئية، اتباع تكنولوجيات وتقنيات نظيفة، واحترام المؤسسة للقوانين البيئي، من 

( عدة 4، 2014(، وأضاف وليد )182،  2014والتنظيمات المتعلقة بالحفاظ على البيئة )قابوسة وطيبي، 

ت البيئية المحلية، فوائد تتمثل فيما يلي: التوافق مع التشريعات والمعايير البيئية الواردة في السياسا

اعتراف المؤسسات بأن تطورها متعلق بالمصادر البيئية على نشاطها وهذا ما يؤشر على عمق درجة 

االهتمام بالبيئة، منع التلوث والحفاظ على المواد األولية بما يسهم في تقليل التكاليف، تعزيز صورة 

ة مع المؤسسة وإيجاد لغة عالمية بسيطة المؤسسة لدى المستثمرين واألفراد والجهات األخرى المتعامل

 ومفهومة إلدارة البيئة وحمايتها من التلوث.

( إلى أن نظام اإلدارة البيئية يسهم في إيجاد نظام إداري 2015وتوصلت دراسة العبداالت )  

 مناسب يضمن كفاءة االتصاالت الداخلية والخارجية لتنفيذ نظام اإلدارة البيئية، كما يرفع من كفاءة

العاملين للقيام بمهامهم عن طريق التدريب والتوعية لما قد تسببه مهامهم من تأثيرات سلبية على البيئة، 

ويتضمن وضع اإلجراءات لتحديد الخطوات التصحيحية لضمان تنفيذ نظام اإلدارة البيئية، كما يسهم في 

ارة من وضع الخطط الفورية تصحيح األخطاء للوصول للتحسين المستمر في األداء البيئي، ويمكن اإلد

لمواجهة األزمات البيئية الطارئة، ويضمن القيام بإجراءات واضحة للعاملين في أمور المتابعة والقياس 
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والتنفيذ، ورصد وقياس األنشطة المؤثرة على البيئة بشكل منظم وتحديث التعليمات واللوائح بشأنها بشكل 

 مستمر ومنتظم.

 (:32، 2012اإلدارة البيئية فيما يلي)جمهورية مصر العربية،  كما تحددت أهمية تطبيق نظم 

تعد نظم اإلدارة البيئية أداة لتطوير نظم اإلنتاج والتشغيل، وبما يؤدي إلى زيادة حجم الطاقة اإلنتاجية -

 المحقة فعال.

 يعمل نظام اإلدارة البيئية على منع اإلسراف والضياع في الخامات والطاقة. -

نظام اإلدارة البيئية إلى تحقيق فائض للمؤسسات، ينتج عن عدم حدوث إهدار في كمية يؤدي تطبيق  -

 الخامات والطاقة ومستلزمات التشغيل المستخدمة في اإلنتاج.

منع اإلصابات بأمراض أضرار تلوث البيئة الداخلية، مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف عالج األفراد من  -

 هذه األمراض.

 لتنافسية لمنتجات المؤسسات التي تطبق نظم اإلدارة البيئية. اكتساب المزايا ا -

وعليه فإن نظام اإلدارة البيئية يعمل على تحسين إدارة المسئولية البيئية، من أجل تلبية احتياجات 

المتطلبات لتمكين  ISO 14001العمالء، ورفع ثقة المجتمع بالجامعة. وتحدد معايير نظام إدارة البيئة 

أجل وضع وتنفيذ السياسات واألهداف التي تأخذ في االعتبار المتطلبات القانونية والمتطلبات المؤسسة من 

األخرى التي تقرها الجامعة ومعلومات عن الجوانب البيئية المهمة، ويتطلب هذا المعيار من المؤسسة 

اتها، وأهميتها، وضع اآلتي: وضع سياسة بيئية مناسبة، تحديد الجوانب البيئية الناجمة عن أعمالها، ومنتج

غايات وأهداف للحد من تأثير الجامعات على البيئة، تسهيل التخطيط والمراقبة والرصد واإلجراءات 

 (.371، 2018الوقائية والتصحيحية ومراجعة واستعراض األنشطة )أحمد، 

( في خمسة عناصر ISO 14001( هيكل المواصفة العالمية )147، 2011وحدد صالح )

ل فيما يلي: السياسة البيئية )وجود سياسة بيئية معلنة، توافق واضح بين القوانين السارية رئيسة، تتمث

والسياسة البيئية، تؤكد السياسة على منع التلوث وتقليل الفاقد(، التخطيط البيئي )جرد المشكالت البيئية، 

عمليات )تحديد مسئوليات اإلدارة التأكيد على التوثيق البيئي، تحديد مسئوليات التخطيط البيئي(، التنفيذ وال

والعاملين تجاه البيئة، القدرة والتدريب والوعية، االتصال والتوثيق والسيطرة على الوثائق(، االختبار 

والنشاط التصحيحي) إجراءات الرصد والقياس البيئي، معالجة اآلثار البيئية(، المراجعة اإلدارية )اختبار 

 البيئي، تحليل نتائج الحوادث البيئية، إجراءات التحسين المستمر(. نتائج التدقيق على نظام اإلدارة

   OHSAS 18001ج( إدارة الصحة والسالمة المهنية 

يعد العمل الصحي واآلمن أولوية قصوى في المنظمات الحديثة، من خالل تعزيز السالمة الصحة 

العقلية، واتخاذ البرامج الوقائية، وتنفيذ للعاملين، وتحليل المخاطر المحتملة لألداء، واألعباء الجسدية/ 

البرامج التدريبية التي تحث على الوقاية من األمراض المهنية، وتعزيز الرعاية الصحية العامة 

(Dillinger Company, 2019. 14 .) 
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ويعبر نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية عن الظروف والعوامل التي تؤثر أو يمكن أن تؤثر 

وسالمة العمال أو غيرهم من الموظفين أو الزائرين، أو أي شخص متواجد في مكان العمل، على صحة 

ويسعى هذا النظام إلى المراقبة المستمرة لألساليب واألنظمة للحد من المخاطر واألضرار التي يمكن أن 

المعنيين  تواجهها الجامعة، والقضاء على جميع اإلصابات واألمراض المهنية، وكذلك تحسين فهم جميع

بممارسات العمل اآلمنة والتشاور معهم حول سبل مواجهة المخاطر، وتوفير التعليم والتدريب واإلشراف 

على فهم مخاطر العمل، وإجراءات الطوارئ التي تشمل األفراد والسالمة المهنية، وإجراء عمليات 

ة لتحقيق إدارة فعالة إلعادة التأهيل التفتيش المستمرة ألماكن العمل لمنع الحوادث، وتوفير الموارد الكافي

 والعودة إلى ممارسات العمل.

شروط الصحة والسالمة المهنية،  OHSAS 18001وتحدد معايير الصحة والسالمة المهنية 

وذلك لتمكين الجامعة من السيطرة على الصحة والسالمة والمخاطر، وتحسين أدائها في مجال الصحة 

م. وتسهم إدارة الصحة والسالمة المهنية 2004الشهادة ألول مرة في عام والسالمة المهنية، ومنحت هذه 

في توفير األساس لقياس ردود الفعل األساسية للتحسين المستمر، وهي مجموعة من اإلجراءات للسيطرة 

على تأثير الجامعة البيئي وتخفيف أو القضاء على مخاطر الصحة والسالمة على القوى العاملة لديها 

 (.371، 2018)أحمد، 

 وتتمثل فوائد نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية، فيما يلي

 مراجعة أداء نظام الصحة والسالمة المهنية؛ لضمان تحقيق أهداف التحسين المستمر. -

توفير الموارد الكافية للوفاء بمتطلبات تشريعات الصحة والسالمة المهنية؛ لتحقيق معايير الممارسات  -

 ة المؤسسة.الجيدة في أنشط

تشجيع العاملين على تقديم تقارير للمخاطر الصحية؛ ليتمكن الجميع من المساهمة في خلق/والحفاظ على  -

 بيئة عمل آمنة.

 توفير التدريب الكافي للعاملين لتمكينهم من العمل بأمان وفعالية. -

 هم وسالمتهم.التواصل مع العاملين والتشاور معهم حول جميع القضايا التي تؤثر على صحت -

 الحفاظ على بيئة وموارد العمل وفقا لمعايير تضمن إدارة المخاطر بفعالية. -

 التأكد من أن مسئوليات الصحة والسالمة المهنية يتم تخصيصها وفهمها ومراقبتها وتحقيقها. -

 توفير المراقبة الصحية للعاملين. -

 عمل خالية من أية مخاطر.التعاون مع المنظمات األخرى؛ لضمان أن تكون بيئة ال -

إجراء تقييمات المخاطر بانتظام؛ التخاذ التدابير الوقائية، واإلجراءات التصحيحية للحد من المخاطر  -

 (.Chambers, 2017,13إلى المستوى المقبول )

( إلى أن فوائد تطبيق نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية، تتمثل Harper, 2014, P.3وأشار )

 فيما يلي:
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 توفير والحفاظ على بيئة عمل خالية من المخاطر على الصحة والسالمة. -

 توفير وصيانة أنظمة آمنة في العمل للتقليل من الحوادث واألخطار التي قد تهدد العمل. -

 توفير مرافق كافية للرفاهية في العمل للعاملين للقيام باألعمال المختلفة. -

 ضروري لحمايتهم من المخاطر التي تهدد صحتهم وسالمتهم.تدريب العاملين على كل ما هو  -

مراقبة صحة العمال وظروف مكان العمل لمنع ظهور أية أمراض والسيطرة على المخاطر المرتبطة  -

 بالعمل.

ضمان امتثال العمال لقوانين صحة العمل وتنظيم السالمة وللشعارات الصحية التي تحفظ صحتهم  -

 وصحة العمل 

عدة بيانات بالعمل حول سياسات وإجراءات الصحة والسالمة، والحوادث واألمراض أو توفير قا -

اإلصابات التي تحدث/ أو قد تحدث في مكان العمل، وفحص جميع أماكن العمل من حيث التصميم 

 وإجراءات التشغيل، وإمكانية مواجهة الطوارئ. 

ي: تحقيق بيئة آمنة للعاملين وتجنب وتتمثل أهداف نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية فيما يل

المخاطر، المحافظة على صحة وأرواح العاملين، المحافظة على الممتلكات والتجهيزات الخاصة 

بالمؤسسة، تطبيق معايير إدارة الجودة، اعتماد المعايير الدولية في السالمة المهنية، نشر الوعي بنظام 

 (.322 ،2012الصحة والسالمة لدى العاملين )رفاعي، 

 ,Hans; Robin, 2016ويتطلب نظام إدارة الصحة والسالمة الصحية من المؤسسة ما يلي )

P.5(و )Rod, 2016, P.8 وضع سياسة مالئمة للصحة والسالمة المهنية، تحديد األخطار والمخاطر :)

ايات الناجمة عن العمليات واألنشطة والمعدات والخدمات، تحديد القوانين واجبة التطبيق ووضع غ

وأهداف مناسبة للصحة والسالمة، تسهيل التخطيط والمراقبة، واإلجراءات الوقائية والتصحيحية، توفير 

ظروف عمل آمنة وصحية لمنع إصابة العاملين، توفير معدات الوقاية المناسبة لتوفير بيئة عمل صحية 

 وآمنة.

 خطوات إحداث التكامل بين النظم اإلدارية الثالثة:

اإلدارة المتكاملة في تحسين االتصاالت الداخلية، والتغلب على مخاطر المهنة، وتقليل يسهم نظام 

التكلفة، وزيادة تحفيز العاملين، والعمل على تغيير ثقافة المؤسسة، والبعد عن البيروقراطية، والرصد 

 الدقيق للمارسات اإلدارية، وتحسين صورة المؤسسة، والحصول على الجودة والتميز.

ختالف بين األنظمة الثالثة السابقة هي في أهمية العميل أو المنتج ؛ فالعميل هو الذي وإن اال

يحصل على المنتج الذي تخرجه المؤسسة، بينما يخدم نظام اإلدارة والصحة والسالمة في العمل القضايا 

ض والنتيجة، أي أن البيئية المتعلقة بالصحة والسالمة، أم بالنسة لنظام إدارة الجودة فإن المنتج هو الغر

التكامل يعد إدارة منطقية ومنهجية، يسمح بالقرارات اإلستراتيجية والتشغيلية المثلى التي تأخذ في 

االعتبار جميع الجوانب األساسية التي تؤدي إلى األداء الفعال للمؤسسة، وعليه فقد حددت هاشم والعازمي 
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مجموعة من الخطوات الضرورية إلنشاء  Labont & Pascue( نقال عن البونت وباسك 50، 2020)

 نظام إدارة متكامل:

التعرف على العمليات الضرورية لنظم اإلدارة المتكاملة )عمليات إدارة األنشطة، عمليات ضمان -أ

 الموارد، عمليات توفير الخدمات، القياس،التحليل والسيطرة وعمليات التحسين(.

 ى التعرف عليها.تحديد التعاقب والتفاعل للعمليات التي جر-ب

التوصل إلى المعايير الضرورية والطرق لضمان أن كال من األداء والتقييم والسيطرة على هذا األداء -ج

 تتصف بالكفاءة.

 ضمان توافر الموارد الضرورية والمعلومات من أجل القيام بالمراقبة والسيطرة على هذه العمليات. -د

 مراقبة وتحليل وقياس هذه العمليات. -ه

تنفيذ اإلجراءات الضرورية لتحقيق النتائج المخططة والتحسين المستمر للعمليات ونظام اإلدارة  -و

المتكامل الذي ينبغي إقامته بحيث يمارس )من خالل المراجعات الداخلية( سيطرة ورقابة ضرورية 

)إجراءات الوقاية( ودائمة على جميع األنشطة ذات التأثير على الجودة، وهو نظام يركز أكثر على الوقاية 

بدال من حل المشكالت بعد ظهورها )اإلجراءات التصحيحية( وبمجرد تنفيذها فإن النظام المتكامل سيتم 

إخضاعه للتحسين المستمر بحيث يضمن أن السياسة واألهداف التي جرى وضعها بواسطة إدارة 

 المؤسسة يجري مواصلة السعي لتحقيقها بكفاءة. 

 المتكاملة مميزات نظام اإلدارة 

 تتمثل مميزات نظام اإلدارة المتكاملة فيما يلي: 

 تقليل حجم الوثائق والبيروقراطية بسبب تنظيم العمل والتحكم فيه من خالل معايير األداء. -

 توفير الموارد ، حيث يمكن تعيين قادة إلدارة العمل بدال من قادة منفصلين لكل نظام إداري. -

 داخلي وخارجي بشكل أكثر وضوحا وفعالية.إمكانية إجراء تدقيق  -

التركيز على تحسين نشاط المؤسسة، وتعزيز العالقات بين الجودة وصحة الموظفين والسالمة  -

 (.Raisiene, 2011, 30والمسئولية االجتماعية )

 ,Humberto & Marcos & Andrea)(، و(Raisiene, 2011, P.30واتفق كل من )

2014, P.11)و ،Olaru & Maier & Nicoara & Maier, 2014, P.694)( ،)Ducan & 

David, 2015, P.4(و ،)Said, 2016, P.74 على أن هناك العديد من المميزات التي يحققها تطبيق )

 نظام اإلدارة المتكاملة، تتمثل فيما يلي:

 تحسين الكفاءة الداخلية والفعالية ، وتحسين نوعية اإلدارة وتقليص حجمها. -

 األعمال الورقية وتحسين االتصاالت الداخلية والخارجية.تقليل  -
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 زيادة درجة الشفافية، وتحسين وتيسير االتصال.   -

 زيادة درجة الوضوح في المسئوليات، وتقديم عمليات أكثر تنظيما. -

 المواءمة بين األهداف والعمليات والموارد في مختلف مناطق المؤسسة. -

 طر العمل.اتباع نهج شامل إلدارة مخا -

 تركيز المنظمة على أهداف العمل وإضفاء الطابع الرسمي على النظم غير الرسمية. -

 تدريب وتطوير الموظفين، وتحفيز الموظفين، وتعزيز ثقة العمالء. -

 االستغالل األمثل للموارد، واالعتماد على العمل الجماعي. -

 تضارب األهداف. تنسيق وتحقيق أفضل الممارسات إليجاد الترابط ، ومنع -

( إلى أن التكامل يحقق العديد من المزايا مثل الدعم الفعال للعمليات، 374، 2018وأشار أحمد )

واستخدام الموارد على النحو األمثل، والحد من التحسين الفرعي، وتقليل مشاكل االتصال بين المناطق 

قلل من االزدواجية في التكاليف، يقلل المختلفة، كما أنه يعمل على: يساعد على وضع األهداف والخطط، ي

من المخاطر ويزيد من الربحية، يقلل من كمية الوثائق، يعزز الوعي ويزيده بالتفاعل والترابط بين الجودة 

وغيرها من األنظمة، يسهل تطوير حلول منسقة للمشاكل المحددة في المناطق المختلفة، توحيد نتائج 

 سن التواصل ويلغي المسئوليات والعالقات المتضاربة . التدقيق لجميع أنظمة اإلدارة، ويح

كما تؤدي عملية التكامل إلى زيادة الكفاءة، وإمكانية ربط الجوانب ذات الصلة، وإمكانية تطوير 

نظام أفضل يحقق متطلبات أصحاب المصلحة، ضمان تحسين قدرات المؤسسة باستمرار من خالل 

والفرعية لنظام اإلدارة المتكاملة مع استراتيجية المؤسسة، وتفاعل المشاركة، ودمج األهداف الرئيسية 

جميع المعنيين لتبادل أفضل الممارسات والمشاركة في صنع القرار، وضمان تواصل هذه السياسة لجميع 

األطراف المعنية والتأكد من جعلها متاحة للعامة، واالستغالل األمثل للموارد البشرية والمادية، وإدارة 

مات بالمؤسسة بشكل فعال، وكل ما سبق يتم من خالل منهجية متكاملة ونظام واحد لتحقيق أهداف األز

 المنظمة ، وتحقيق التنافسية من المؤسسات األخرى، مما يحقق رضا المستفيدين وجذب ثقتهم.

 العوامل التي تشجع على استخدام نظام اإلدارة المتكاملة 

 ,Dejan, et, al., 2010استخدام نظام اإلدارة المتكاملة في )تتمثل العوامل التي تشجع على 

P.104(و )Mohd & Boon, 2015, P.125-126(و )Muzaimi, & Chew, 2015, 118 )و 

Dale, 2018, 4))  ،( :375، 2018و)أحمد 

 العوامل التنظيمية : -أ

ستراتيجي والذي ينطوي يعتمد تنفيذ نظام اإلدارة المتكاملة بشكل كبير على التخطيط التنظيمي اال

 على السياسات من أجل توفير تحسينات في المؤسسة ،وتتمثل العوامل التنظيمية في:
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الفوائد التشغيلية: والتي تتمثل في تعزيز الكفاءة والفعالية في الممارسات التشغيلية )ألنها مزيج من ثالثة  -

المهنية(، وكذلك تحسين عمليات التدقيق  أنظمة وهي الجودة واإلدارة البيئية وإدارة الصحة والسالمة

والحد من االزدواجية في السياسات واإلجراءات والسجالت، حفظ الموارد، تخفيض الوقت، وتوفير 

 التكاليف.

تقديم أفضل صورة خارجية للمؤسسة: حيث تعمل على تحسين ثقة العمالء، وزيادة رضاهم عن  -

 المخرجات.

نظام اإلدارة المتكاملة إلى تحفيز الموظفين، مما يوجد ثقافة إيجابية في تعزيز تحفيز الموظفين: يؤدي  -

 المنظمة، والذي يؤدي إلى تطوير الدافعية الذاتية للموظفين نحو ممارسات العمل المتميز.

توفير المزايا التنافسية للمنظمة: تعد من المهام األساسية للنظام الحفاظ على مواكبة المنظمة التجاهات  -

 ق، وإيجاد ميزة تنافسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.السو

 : وتتمثل فيما يلي: العوامل اإلدارية -ب

تخفيض تعقيد العمليات الداخلية: حيث يسعى نظام اإلدارة المتكاملة إلى تعزيز الجودة وتقليل وقت  -

 .التشغيل وتوفير التكاليف، كما تعزز الكفاءة في العمل اليومي في المنظمة

تقليل التكاليف، وبالتالي تعزيز مصداقية المنظمة، وتقلل من نفقات المراجعة وتقليل نفقات إصدار  -

 الشهادات.

زيادة ثقافة التوافق داخل المنظمة: حيث تسعى إليجاد بيئة عمل تتميز بالعديد من المعتقدات والقيم  -

 اإليجابية التي تدعم ثقافة الجودة.  

تمر: يضمن نظام اإلدارة المتكاملة السير وفقا إلجراءات محددة من خالل دليل تيسير التحسين المس -

للعمل، ويوفر أساسا لقياس ردود الفعل الضرورية للتحسين المستمر، وبالتالي تتم التحسينات والتغييرات 

 على جميع اإلدارات، مما يعزز من كفاءة وفعالية األداء داخل المنظمة.

 رة المتكاملة بالجامعات خطوات تطبيق نظام اإلدا

( أربع مستويات Raisiene, 2011, 32( و)Sten & Raine & Jonas, 2010, P.4حدد )  

 من التكامل هي: 

المستوى األول؛ وهو مستوى التنسيق، حيث تعمل أنظمة اإلدارة بشكل منفصل في نفس المؤسسة، وفي  -أ

 نفس الوقت . 

كامل، ويتم تحديد العناصر المشتركة لنظم اإلدارة، ويتعلق بتكامل المستوى الثاني؛ ويسمى القابلية للت -ب

 الوثائق، أي وجود دليل مشترك مع إجراءات محددة لتحقيق التكامل في الجوانب المختلفة للمؤسسة.

المستوى الثالث؛ ويسمى مستوى الدمج؛ حيث يتم تنسيق العناصر المشتركة المحددة للعمل بشكل  -ج

محاذاة األساسية للعمليات واألهداف والموارد، أي تبسيط استخدام العمليات األساسية مشترك، ويتعلق بال

عن طريق الدمج في التخطيط والتصميم، ويكون تنفيذ عموديا عبر أنظمة نظم اإلدارة المختلفة، وهو ما 
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جودة، يسمى بالتكامل الجزئي؛ ويعني تكامل بعض اإلجراءات المشتركة من أنظمة اإلدارة الثالث )ال

 البيئة، والصحة والسالمة المهنية(.

المستوى الرابع؛ اإلدارة المتكاملة؛ ويتعلق بإنشاء نظام " الكل في واحد " أو نظام موحد ، والذي  -3

يتضمن جميع العناصر المشتركة، أي نظام عالمي يعالج جميع األنظمة )الجودة، البيئة، الصحة والسالمة 

يسمى بالتكامل التام؛ ويعني تكامل جميع اإلجراءات المشتركة، وينطوي  المهنية( في المؤسسة، وهو ما

 هذا التكامل على عملية منهجية ومستمرة من خالل دليل إلجراءات التكامل بين األنظمة الثالث.

وهناك نوعان من التكامل: التكامل الجزئي؛ وهو يعني دمج بعض اإلجراءات المشتركة من 

لتكامل التام؛ وهذا النموذج يتجاوز اإلجراءات المشتركة وينطوي على التكامل األنظمة الثالثة، وهناك ا

 ,Sten & Raine & Jonasاستنادا إلى عملية منهجية وتحسين مستمر، وأشار ستن ورين وجوناس )

2010, P.4 إلى أن هناك ثالثة مستويات ممكنة من التكامل: المستوى األول يتعلق بالتكامل في الوثائق )

يل مشترك مع إجراءات محددة في الجوانب المختلفة من اإلدارة، ويتعلق المستوى الثاني بأساسيات أي دل

األهداف والعمليات والموارد، أي تبسيط استخدام العمليات األساسية من تخطيط وتنظيم وغيرها، ويتعلق 

ل مع جميع األنظمة المستوى الثالث بإنشاء نظام موحد " نظام الكل في واحد " أي نظام عالمي يتعام

 السابقة في المنظمة . 

 وتتمثل خطوات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة فيما يلي:

 تصميم دليل للمؤسسة يضم مواصفات إدارة الجودة والسالمة والصحة المهنية والبيئة. -أ

والحد من  تحديد اإلجراءات لتنفيذ العمليات وتحديد المسئوليات الالزمة لتلبية األهداف والغايات -ب

 المخاطر للنظم الثالثة )الجودة ، البيئة، والسالمة والصحة المهنية(.

 تحديد وتوفير الموارد الالزمة. -ج

 وضع وتطبيق تدابير لتحديد فعالية الجهود المبذولة. -د

 تطوير السياسات واألهداف لتلبية االحتياجات والتوقعات. -هـ

 القضاء على أسبابها.إدارة األزمات ومنع تكرارها عن طريق  -و

 .(Wayne & Terri, 2009, P.11)تحديد فرص التحسين وتنفيذها  -ز

كما أن عملية التكامل يمكن أن تكون على جزء من المنظمة، أو على المنظمة ككل، وتتضمن 

ر فهما دقيقا للنظام، إجراءات متكاملة، التركيز على األنشطة، مراقبة الوثائق، مركزية المعلومات، معايي

موحدة، ومراجعة واحدة. كما تؤكد عملية التكامل على اتباع نهج شامل للمنظمة وتأكيد المسئولية 

االجتماعية لها، فهو يتطلب تضافر جهود طويلة األمد للقادة في المستوى االستراتيجي والنضج التنظيمي 

 ( .377، 2018لضمان الطالقة في مراحل تشغيل التكامل)أحمد، 

 نظام اإلدارة المتكاملة بالجامعاتمتطلبات تطبيق 

 تتمثل متطلبات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بالجامعات فيما يلي: 
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التزام فريق القيادة: حيث يلتزم فريق القيادة بتحديد األدوار والمسئوليات والسلطات والموارد، وتحديد  -أ

 نطاق وحدود النظام، ووضع السياسات التي سيلتزم بها النظام.

التركيز على العمالء: حيث االهتمام الخاص لمتطلبات العمالء، من خالل تلبية احتياجاتهم، والحفاظ -ب

 على رضاهم، وتحقيق اتصاالت مستمرة معهم.

وضع سياسة مالئمة: حيث يضع فريق القيادة سياسة الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية، مع -ج

 وتوثيق جميع إجراءات التنفيذ. المراجعة الدورية، والتحديث المستمر،

تحديد األدوار التنظيمية والمسئوليات والسلطات: يتم تطوير الهيكل التنظيمي بما يتفق مع نظام اإلدارة  -د

المتكاملة )الجودة، البيئة، الصحة والسالمة المهنية(، مع تفويض الصالحيات لبعض المسئولين، وتحديد 

 توصيف وظيفي مالئم.

طبيق النظام: تتم وضع الخطط المتنوعة )طويلة المدى، ومتوسطة المدى، وقصيرة المدى( التخطيط لت -ه

في ضوء األهداف الموضوعة، مع المراجعة المستمرة إلجراءات العمل والممارسات في ضوء 

 المتطلبات القانونية ومؤشرات األداء الرئيسة.

نظام وفقا للمعايير القياسية، ووضع أوجه المتابعة والتحسين المستمر: حيث تتم متابعة مخرجات ال -و

 (.Chris, 2018. 19التحسين لتحقيق التحسين المستمر )

وجود نهج متكامل لعمليات اإلدارة: حيث ضرورة توفير نهج متكامل للتدقيق الداخلي، ووضع  -ز

التي تتعرض  السياسات، والعمليات، وتحديد األهداف، ونهج متكامل للنظر في الجوانب واآلثار والمخاطر

 (.Mirko & Ljubomir, 2018, 79لها المؤسسة، ونهج متكامل لقياس األداء وآليات التحسين )

تحديد معايير اإلدارة: حيث يتم تحديد معايير نظام إدارة الجودة، ونظام إدارة البيئة، ونظام الصحة  -ح

 والسالمة المهنية.

 المهنية، مع ورصد نتائج التدريبات على العمل. التدريب: تشجيع الموارد البشرية على التنمية  -ط

التشاور ومشاركة العاملين: التواصل الداخلي بين مختلف الوظائف، ومشاركة العاملين من جميع  -ي

 (.Charles, 2019, 11الوظائف، مع توفير التدريبات الالزمة لتطبيق اإلدارة التشاركية )

( Kimpro & Peter, 2012, PP.61-62( و)Claire, 2012, PP.7-8واتفق )

( Sendil, 2015, PP.42-43( و)Mick, 2015, PP.5-6(، و).Manuel, et. al, 2015)و

 أن متطلبات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة تتمثل فيما يلي:  ( على(Dale, 2018, 4و

هداف ووضع التخطيط: حيث يتم مراجعة مؤشرات األداء الرئيسة، والمتطلبات القانونية، وتحديد األ -أ

 البرامج، وعناصر الرصد والقياس المختلفة.

 الوثائق: حيث يتم توثيق اإلجراءات وتعليمات العمل، وأشكاله. -ب

 التنفيذ: يتم تحديد األدوار والمسئوليات وتنفيذ إجراءات العمل. -ج
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د الثغرات وأوجه تقييم الفجوات: يتم تقييم خطة التنفيذ )المهام والموارد والجداول الزمنية( لتحدي -د

 القصور التي تحتاج لمعالجة.

االتصاالت: يتم وضع استراتيجية شاملة لالتصاالت الداخلية والخارجية لدعم تنفيذ الخطط والبرامج،  -ه

 ويصاحب ذلك تدريب فرق العمل على االتصاالت الفعالة.

ل، ورصد نقاط القوة ومواطن مراقبة الوثائق وتقييم التدابير الرئيسة: يتم تقييم جميع جوانب العم -و

 الضعف؛ لوضع خطط التحسين المستمر.     

إعداد تقارير التدقيق الداخلي: يتم إجراء تقييم إلجراءات العمل لتوفير صورة واضحة عن عملية  -ز

 التنفيذ، وذلك لصيانة وتطوير العمليات والتأكد من أنها تتم بطريقة منهجية وفقا لمبدأ التحسين المستمر.

مراجعة العملية اإلدارية وتوفير اإلجراءات التصحيحية والوقائية: وذلك في نهاية عملية التنفيذ للتأكد  -ح

 من أن النظام بالكامل يعمل، وأن المنظمة مستعدة إلجراء تقييم الشهادات.

 وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد متطلبات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بالجامعات فيما يلي: 

: تتحمل القيادة العليا المسئولية الكاملة عن فعالية نظام اإلدارة المتكاملة؛ من خالل دعم القيادة العليا -أ

تحديد سياسة الجامعة، وضمان تلبية متطلبات العمالء، والتنسيق بين األنظمة المختلفة، والتأكد من ضمان 

(، فمن Dillenger, 2019, 21ت )توافر الموارد الالزمة، وتحديد السلطات والمسئوليات والكفاءا

المتطلبات الرئيسة لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة وجود إرادة فعلية قوية ونظرة إستراتيجية شاملة، لذا 

ينبغي أن تكون اإلدارة العليا لديها القناعة التامة والرؤية المستقبلية الواضحة لتطبيق هذا النظام، وتمتلك 

ارة المتكاملة إلى الجامعات، فتطور من أساليبها، وتقدم الدعم المادي خطة شاملة إلدخال نظام اإلد

والمعنوي، وتلم باألنظمة واللوائح التي تحكم عمليات إدارة الجودة والصحة والسالمة المهنية، وتسعى إلى 

وتوفير تقديم الدعم الكامل واإلمكانات الالزمة لتطوير الهيكل التنظيمي، ونشر ثقافة اإلدارة المتكاملة، 

البنية التحتية المالئمة، وتحدد االحتياجات التدريبية المطلوبة لتحسين قدرات العاملين وتطويرها، وتمتلك 

 القدرة على إدارة الوقت ، وتهيئة البيئة المالئمة للعمل. 

فتطبيق اإلدارة المتكاملة يتطلب توفير الظروف تطوير التنظيم اإلداري والخدمات والمعامالت:  -ب

الئمة لتطبيقها، وإجراء تغيرات في الجوانب الهيكلية والتنظيمية، بحيث يمكن استحداث إدارات جديدة الم

أو دمج أو إلغاء البعض، فتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة ال يتم في ظل هياكل تنظيمية تتسم بالمركزية 

 الشديدة في صنع القرار. 

المستويات اإلدارية العليا، وتهيئة الكوادر  ولتطوير التنظيم اإلداري البد من ضمان مساندة 

البشرية في جميع مستويات اإلدارة، نشر الثقافة التنظيمية، واستيعاب مفردات العمل الجماعي، وينبغي أن 

 تقوم القيادة في الجامعات على ما يلي: 

الت تدريجيا بما بناء وتهيئة الهيكل التنظيمي المناسب؛ وتطوير التنظيم اإلداري والخدمات والمعام -

يتناسب مع اإلدارة المتكاملة، وجود بنية تنظيمية حديثة ومرنة، أفقية وعمودية تستند إلى نظام معلوماتي 

 دقيق وموثق، تشجيع تشكيل فرق العمل، اتباع نظام اإلدارة الديمقراطية والتخلي عن البيروقراطية.
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إحداث هذا التحول، بما يمكن قيادات وهنا من الضروري قيام القيادة الجامعية بدور مهم في  

 الكليات من تسيير مؤسساتهم بشكل ذاتي. 

: حيث ينبغي توافر البنية التحتية الالزمة إلنجاح تطبيق نظام اإلدارة توفير البنية التحتية الالزمة -ج

وتأمين المتكاملة من اتصاالت وانترنت وتقنيات وقواعد بيانات ونظم معلومات ونظم الرقابة والتحكم، 

وسائل االتصال الحديثة، وكل ما من شأنه تسهيل تبادل المعلومات وتحسين االتصاالت الداخلية 

 .والخارجية، وتحقيق الترابط بين القطاعات المختلفة، ومراقبة األداء

: إن وجود ثقافة تنظيمية عملية مهمة وهي متطلب أساسي من بناء وتطوير ثقافة تنظيمية داعمة -د

اح الجامعة، فتطوير ثقافة تنظيمية قوية وإيجابية تؤثر إيجابيا على إبداع العاملين، حيث أن متطلبات نج

ضعف ثقافة العمل قد يؤدي إلى حدوث مشكالت، ويتطلب تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة وجود ثقافة تشجع 

، وإشراك العاملين في على العمل الجماعي، وإزالة الحواجز بين المستويات اإلدارية المختلفة في الجامعة

اتخاذ القرارات، مما يعزز الثقة داخل بين اإلدارة والعاملين، وبين العاملين وبعضهم، وكل هذا يؤكد على 

العمل التعاوني والجماعي؛ والذي يدعم تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، مما ينعكس إيجابيا على تحقيق 

فة التنظيمية ما يلي: اإليمان بقيمة العمل الجماعي، اإليمان األهداف المنشودة، وعليه فالبد أن تدعم الثقا

بالجودة واألساليب المؤدية إليها، القدرة على التكيف مع التغيرات البيئية، فضال عن تشجيع العاملين على 

 اغتنام الفرص لتطوير الجامعة.

ية مالئمة من الموارد البشرية، : يتطلب تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة نوع بناء قدرات الموارد البشرية -ه

تكون ذات كفاءة عالية  لديها القدرة على تحمل مسئولية العمل في فريق، واتخاذ القرارات، وتنفيذها بدقة، 

وعليه فمن الضروري إعادة النظر في نظم التدريب المتبعة؛ لمواكبة متطلبات هذا النظام، حيث أن 

كن الكليات من تحقيق األهداف وتنفيذ اإلجراءات بدقة عالية، أما الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية تم

الموارد البشرية غير المؤهلة وغير الفعالة تعوق العمل، وال تستطيع تحقيق األهداف المطلوبة، وعليه فإن 

الموارد البشرية المطلوبة لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة عليهم أن يمتلكوا العديد من المهارات، مثل: 

التواصل مع اآلخرين بأساليب فعالة، القدرة على اتخاذ القرار، ممارسة مهارات القيادة، ممارسة مهارات 

التفكير العلمي، التعامل مع البيانات وتحليلها، يمارس قواعد السالمة واألمن لنفسه ومجتمعه، يحافظ على 

ة، يدير الوقت بفعالية، يمارس التفكير بيئته نظيفة وخالية من التلوث، يمارس مهارات التكنولوجية المختلف

بطريقة علمية وعملية، يمارس الفكر المنظومي وإدراك العالقات بين المدخالت والعمليات والمخرجات، 

 واإللمام بالنواحي المالية واللوائح والقوانين، القدرة على التسجيل والتوثيق.

املة مثل أي نظام تطوير، يحتاج إلى مستوى مناسب : فتطبيق نظام اإلدارة المتكتوفير الموارد المالية  -و

من الموارد المالية، وذلك لتوفير تكاليف البنية التحتية من شراء أجهزة وبرامج وغيرها، وتدريب الكوادر 

 والعاملين والمحافظة على مستوى عال من تقديم الخدمات، وإجراء الصيانة، وغيرها.

متابعة والتحسين المستمر حجر الزاوية في أي نظام إداري فعال؛ : تعد الالمتابعة والتطوير المستمر -ز

من أجل زيادة فعالية وكفاءة الجامعة لتحقيق سياساتها وأهدافها، ومن الضروري أن يعتمد التحسين 

المستمر على البيانات والمعلومات في تحليل المشكالت؛ للوصول إلى أسبابها الحقيقية، التخاذ القرارات 

األرقام والحقائق، والبعد عن االرتجالية والتخمين، ويتم التطوير في استراتيجية العمل،  المبنية على

 ومخرجات األعمال، واالتصاالت، والهياكل التنظيمية، وأساليب القيادة، وغيرها.
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: تعد االتصاالت الداخلية أحد العوامل التي تسعى من خاللها تحسين االتصاالت الداخلية وتطويرها -ح

عات لتحقيق أهدافها، وحل مشكالتها، فهي تسهم في تسيير وتنظيم العالقات بينها، وهي وسيلة لتبادل الجام

األفكار واآلراء بين عناصر الجامعة، وأداة مهمة إلحداث التغيير، فعلى قدر ما تكون أساليب التواصل 

فراد واألقسام واإلدارات، فعالة تكون النتائج إيجابية من خالل إنسيابية المعلومات والعالقات بين األ

وتحقيق االنسجام بينها، يساعد ذلك على زيادة االرتباط بين جوانب الجامعة وتماسكها، كما يسهم في 

سرعة اتخاذ القرارات، والتوفيق بين األنشطة المختلفة من خالل قنوات االتصال، كما أن فاعلية 

م داخل الجامعة بصورة صادقة، وتسهيل عملية االتصاالت تسهم في تمكين القيادة من مالحظة كل ما يت

اإلشراف والتوجيه والمراقبة، زيادة رضا العاملين ورفع معنوياتهم وثقتهم في الجامعة، كما أن عدم 

فاعلية عملية االتصاالت تعوق عملية دوران المعلومات وتبادل األفكار، ومتابعة العاملين وتوجيههم 

 أو األقسام كوحدات منفصلة.وتقييمهم، والتعامل مع اإلدارات 

: تعد المعايير المدخل الحقيقى إلى تحقيق جودة التعليم فى مؤسسة ما، وضع معايير ومؤشرات لألداء -ط

ولهذا تعد عقداً اجتماعياً فى المجتمع بصفة عامة حول متطلبات التعليم، وتأكيد التوقعات المتفق عليها 

مارسات واإلجراءات والعمليات التى تتبعها الجامعة أو يراد اجتماعياً، وهي توضح المستوى المتوقع للم

 الوصول إليها لتحقيق قدر منشود من ضمان الجودة والتميز.

ويمثل وضع معايير ومؤشرات لألداء أمرا مهما لقياس األداء وتحديد الوضع الراهن، وتحديد 

والتعرف على الفجوات الموجودة االنحرافات وأوجه القصور المختلفة التي يمكن أن تؤثر على األداء، 

بين األداء الواقعي والمتوقع من الجامعة، كما أن وضع معايير ومؤشرات لألداء أصبحت شرطا تشترطه 

جميع هيئات االعتماد المحلية والعالمية؛ للتأكد من مدى تطبيق الجامعة لمعايير الجودة المطلوبة، ومعايير 

 ئة .الصحة والسالمة المهنية، ومعايير البي

 معوقات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بالجامعات

إن مجرد تبني نظام اإلدارة المتكاملة ال يضمن له النجاح؛ ألنه إذا لم يتم تطبيقه بشكل صحيح فإنه 

قد يتسبب في إيجاد حالة من الفوضى والعشوائية، كما أنه ينبغي القضاء على المعوقات التي قد تواجه 

لمتمثلة في قلة توفر الكفاءات، ضعف بنية نظم المعلومات، مقاومة التغيير، محدودية تطبيق هذا النظام وا

الموارد المادية، ضعف التغيير وسيادة ثقافة مقاومة التغيير، ضعف ثقافة المشاركة، وتدني الثقة في التزام 

 ,Said, 2016، و)(Humberto et. al., 2014, P.11)(، كما حدد 2018،379القيادة )أحمد، 

P.86 بعض المعوقات، مثل: زيادة تعقيد العمليات الداخلية، انخفاظ كفاءة اإلدارة، وقلة توفر الثقافة )

التنظيمية المالئمة، وضعف تقبل العاملين للتغيير، انخفاض مستوى التكامل بين النظم، قلة وجود موظفين 

التزام اإلدارة العليا، النظر إلى التكامل مؤهلين لتنفيذ نظام اإلدارة المتكاملة، الفشل في الحصول على 

أن هناك العديد من المعوقات لتطبيق  (Raisiene,2011,31على أنه مجرد دمج الوثائق، وأكدت دراسة )

التكامل بالجامعات منها: وجود مقاومة من قادة المؤسسات العتقادهم في زيادة المسئوليات، وقلة وجود 

نوع تفاصيل العمل، ضعف إقبال بعض العاملين على التنسيق مع الزمالء التغييرات الهيكلية الالزمة ، ت

( فأكدت أن قلة توفر الموارد المادية والبشرية، Olaru, et. al., 2014, 697إلنجاح العمل، أما دراسة )

د من وسيادة البيروقراطية، يمثل عائقا أمام تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة. كما تواجه عملية التكامل العدي

( فأكدت أن من معوقات التكامل غياب قاعدة بيانات Robler, et. al., 2015المعوقات حددتها دراسة )

ومعلومات متماسكة، وجود بعض القيود أثناء تنفيذ عملية الربط بين نظم اإلدارة المختلفة مثل أن كل نظام 
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يا، والتغيير المستمر في اللوائح لديه أهداف وموارد مختلفة وشروط للتنفيذ، ونقص دعم القيادات العل

والقواعد اإلرشادية، وعدم وجود موظفين مؤهلين، ونفص المعرفة بأهمية التكامل، وتوفر ثقافة تنظيمية 

 غير مالئمة.

  ويتم تناولها كالتالي: (اإلطار التطبيقي للبحث )الدراسة الميدانية ، إجراءاتها، وتحليل نتائجها وتفسيرها

 أوال : أهداف الدراسة الميدانية 

تهدف الدراسة الميدانية إلى التعرف على درجة توافر متطلبات تطبيق نظام االدارة 

المتكاملة بجامعة سوهاج بكليات )التربية، اآلداب، العلوم، الطب البشري( من وجهة نظر أعضاء 

ارة المتكاملة، وسبل هيئة التدريس والكشف عن المعوقات التي قد تواجه تطبيق نظام اإلد

 مواجهتها.

 ويتم تناولها كما يلي :ثانيا : إجراءات الدراسة الميدانية : 

 مجتمع الدراسة وعينتها  (1

نبذة عن جامعة سوهاج: بدأ أول مركز للتعليم الجامعي في محافظة سوهاج بكلية التربية عام 

هذا المركز إلي فرع لجامعة  م، تم إنشاء كليتي اآلداب والعلوم، ثم تحول1975م، وفي عام 1971

بدأ العمل بكلية  1991كلية التجارة، وفي عام  1980أسيوط في سوهاج بعد أن أنشئت في عام 

أصبح فرع الجامعة في سوهاج فرعا لجامعة جنوب الوادي،  1995الطب البشري، و في عام 

لجمهوري بإنشاء م أنشئت كلية الزراعة، وصدر القرار ا1996ومركزها الرئيسي قنا، وفي عام 

م 2020كلية في عام  17م، ثم توالى إنشاء الكليات حتى وصلت إلى 2006جامعة سوهاج عام 

 .باإلضافة إلى المعهد الفني للتمريض

م في دعم مسيرة التنمية والمشاركة في 2006منذ إنشائها عام   الجامعة بدور مهم  وتقوم

تقنية وخبرات مختلفة، وذلك من خالل إسهامات القضايا القومية بكل ما تملكه من قدرات بشرية و

مراكزها و وحداتها ذات الطابع الخاص في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما تقدمه من خدمات في 

المجاالت المختلفة، وتتمثل رؤية الجامعة في: تتطلع الجامعة أن تكون مركًزا لإلشعاع الحضارى 

التنمية المستدامة وقادرة علي المنافسة علي المستوي  والثقافى والعلمي والبحثي ورائدة في دعم

المحلي واالقليمي والدولي. أما رسالة الجامعة فتتمثل في: تقدم جامعة سوهاج خدمة تعليمية متميزة 

بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين معرفيًا وعلميًا ومهنيًا للمنافسة في سوق العمل على المستوى 

وإجراء بحوث علمية تطبيقية ترقى إلى المستوى العالمي ومساهمة المحلي واإلقليمي والدولي، 

فعالة في تنمية المجتمع مع توفير البيئة المالئمة للعملية التعليمية والبحثية بما يحقق متطلبات 

(، وفيما يلي 2020)جامعة سوهاج،  ”الجودة الشاملة والحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع األصيلة

 هيئة التدريس والجهاز اإلداري بالجامعة:بيان ألعداد أعضاء 
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( بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلداري بكليات جامعة سوهاج للعام 1جدول )

 م2019
 

ومن الجدير بالذكر أن جامعة سوهاج بها أربع كليات معتمدة من الهيئة القومية لضمان 

م، وتم تجديد االعتماد 2014الجودة واالعتماد؛ هي: كلية الطب البشري والتي تم اعتمادها في عام 

م، وكلية العلوم وتم 2017تم اعتمادها في عام م، وكلية اآلداب والزراعة واللتان 2019في عام 

 م.2019اعتمادها في عام 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة سوهاج، والبالغ 

( عضوا )أستاذ، 333(، وبلغت عينة الدراسة )1: 2019( فردا )جامعة سوهاج، 1944عددهم )

%( من  17،1أستاذ مساعد، مدرس(، من كليات )التربية، اآلداب، العلوم، الطب البشري( بنسبة )

سة، وقد اختيروا بطريقة عشوائية من المجتمع األصلي ممن هم على رأس العمل مجتمع الدرا

بالكليات عينة الدراسة، وقد وقع اختيار الباحثان على الحاصلين على درجة الدكتوراه؛ ألنهم األقدر 

على رصد الواقع وتحديد المشكالت التي تواجههم في العمل، كما أن لديهم خبرات متراكمة تسهم 

كبير في رصد درجة توافر متطلبات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بالجامعة وتحديد إلى حد 

المعوقات التي يمكن أن تواجه تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، وسبل مواجهة المعوقات، ويبين 

 ( عينة توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة. 2جدول )

 

  م

 الكلية/

 اإلدارة

معاوني أعضاء  أعضاء هيئة التدريس

   هيئة التدريس
  
  
  

ي
مال
ج
إ

 

  الجهاز اإلداري

 

 اإلجمالي

 أستاذ

أستاذ 

مساع

 د

مدر

 س

مدر

س 

مساع

 د

 معيد
مدير 

 عام

كبير 

أخصائي

 ين

األول

 ى
 الثالثة الثانية

الرابع

 ة
 الخامسة

الساد

 سة

اإلدارة  1

 المركزية
1 - - - - 1 14 66 87 116 505 198 59 16 1063 

المدن  2

 الجامعية
- - - - - - - 21 16 19 146 32 64 19 253 

 243 - 8 7 65 19 17 15 1 111 19 12 49 20 14 التربية 3

 398 4 5 7 78 18 17 24 1 244 27 59 78 33 24 اآلداب 4

 534 4 11 14 134 36 33 24 - 278 52 42 87 43 54 العلوم 5

 193 5 3 15 48 19 11 20 - 72 27 22 15 5 3 التجارة 6

الطب  7

 البشري
75 120 197 286 90 768 - 3 36 57 138 22 16 4 1044 

 320 4 24 40 113 28 9 4 - 98 23 21 19 14 20 الزراعة 8

التعليم  9

 الصناعي
- 3 6 18 17 44 - 5 - 6 47 3 4 1 110 

 157 4 7 4 60 10 6 4 - 62 22 19 14 6 1 الهندسة 10

 133 - 2 5 47 8 3 5 - 63 26 18 15 4 - التمريض 11

الطب  12

 البيطري
4 9 12 6 30 61 - 7 5 8 48 8 2 - 139 

 76 - - 1 31 4 4 7 - 29 16 5 6 2 - الصيدلة 13

التربية  14

 الرياضية
2 5 7 6 7 27 - 2 4 4 23 1 1 - 62 

 36 - - 4 16 6 2 4 - 4 - - 4 - - الحقوق 15

 53 - - 3 10 3 5 1 - 31 12 5 10 1 3 األلسن 16

 82 1 2 3 18 5 1 1 - 51 10 15 12 4 10 اآلثار 17

 4960 63 208 367 1527 366 256 213 16 1944 401 532 531 269 211 اإلجمالي
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 الدراسة ( توزيع أفراد العينة حسب متغيرات2جدول)

 المجموع النسبة% التكرار فئات المتغير المتغير م

 النوع 1
 % 59 196 ذكر

333 

100% 

 % 41 137 أنثى

 الكلية 2
 % 44،4 148 نظرية

 % 55،6 185 علمية

3 
سنوات 

 الخبرة

 % 24 79 سنوات 10أقل من 

 % 44،4 148 سنة 20إلى أقل من  10من 

 % 32 106 سنة فأكثر 20

4 
الدرجة 

 العلمية

 % 31 102 أستاذ

 % 16 54 أستاذ مساعد

 % 53 177 مدرس

( ارتفاع عدد العينة من اإلناث، وهو ما يعبر عن واقع المجتمع، وارتفاع عدد 2يتضح من جدول)

سنة ( وفقًا  20إلى أقل من  10العينة من التخصصات العلمية، كما يالحظ ارتفاع عدد العينة من فئة )من 

واقع جامعة سوهاج  لمتغير الخبرة، وارتفاع فئة مدرس في متغير الدرجة العلمية، وقد يتناسب ذلك مع

 والتي تعد جامعة شابة إلى حد ما. 

 أداة الدراسة  (2

( عبارة موزعة على ثالثة محاور : 130قام الباحثان بإعداد استبانة بلغ عدد عباراتها )

المحور األول )درجة توافر متطلبات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج( ويتضمن تسعة 

العليا، تطوير التنظيم اإلداري والخدمات والمعامالت، توفير البنية التحتية أبعاد: دعم اإلدارة 

الالزمة، بناء وتطوير ثقافة تنظيمية داعمة، بناء قدرات الموارد البشرية، توفير الموارد المالية، 

المتابعة والتطوير المستمر، تحسين االتصاالت الداخلية وتطويرها، ووضع معايير ومؤشرات 

المحور الثاني: معوقات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج، والمحور الثالث: لألداء، و

سبل مواجهة المعوقات التي تحول دون تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج، وتمت 

استجابة المبحوثين )على استبيان إلكتروني( وفق تدرج خماسي )موافق بدرجة مرتفعة جدا، موافق 

مرتفعة، موافق بدرجة متوسطة، موافق بدرجة قليلة، غير موافق(، وأعطيت الدرجات ) بدرجة 

 ( على الترتيب.1، 2، 3، 4، 5

 صدق األداة وثباتها 

تم عرض االستبانة على سبعة من األساتذة المتخصصين في اإلدارة التعليمية لمراجعتها 

ام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج، والتأكد من مالءمتها لقياس درجة توافر متطلبات تطبيق نظ

وقد أخذ الباحثان بآراء السادة المحكمين، حيث تم اعتماد العبارات التي نالت موافقة ستة من السادة 

( عبارة موزعة كاآلتي: 130المحكمين، وأصبحت االستبانة في صورتها النهائية تتكون من )

دارة المتكاملة(، ويتضمن تسعة أبعاد، البعد المحور األول )درجة توافر متطلبات تطبيق نظام اإل

( عبارة، والبعد الثاني: تطوير التنظيم اإلداري والخدمات 13األول: دعم اإلدارة العليا، يتضمن )

( عبارة، 11( عبارة، والبعد الثالث: توافر البنية التحتية، يتضمن )13والمعامالت، يتضمن )

( عبارة، والبعد الخامس: بناء 11مية داعمة، يتضمن )والبعد الرابع: بناء وتطوير ثقافة تنظي
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( 8( عبارة، والبعد السادس: توافر الموارد المالية، يتضمن )12قدرات الموارد البشرية، يتضمن )

( عبارة، والبعد الثامن: تحسين 12عبارات، والبعد السابع: المتابعة والتحسين المستمر، يتضمن )

( عبارة، والبعد التاسع: وضع معايير ومؤشرات 10يتضمن )االتصاالت الداخلية وتطويرها، 

( عبارة، ويتضمن محور سبل 14( عبارة، بينما يتضمن محور المعوقات )11لألداء، يتضمن )

 ( عبارة.15مواجهة المعوقات )

وتم التأكد من صدق األداة بطريقتين؛ األولى الصدق الظاهري من خالل عرض األداة على 

ليها من حيث مالءمتها ألهداف الدراسة، ووضوح العبارات، وانتمائها المتخصصين للحكم ع

للمحاور المختلفة، واقتراح أية تعديالت يرونها، وقد تم األخذ بمالحظاتهم واقتراحاتهم، وهذا ما 

يعرف بصدق المحكمين، أما الطريقة الثانية فقد اعتمدت على حساب الصدق الذاتي لألداة بحساب 

(، تطوير التنظيم 0،864رسون"، وجاءت نتائج األبعاد: دعم اإلدارة العليا )معامل ارتباط "بي

(، بناء وتطوير ثقافة 0،940(، توافر البنية التحتية )0،934اإلداري والخدمات والمعامالت )

(، توافر الموارد المالية 0،878(، بناء قدرات الموارد البشرية )0،935تنظيمية داعمة )

(، تحسين االتصاالت الداخلية وتطويرها 0،865لتحسين المستمر )(، المتابعة وا0،959)

(، وسبل مواجهة 0،898(، المعوقات )0،955(، وضع معايير ومؤشرات لألداء )0،915)

(، وجميع هذه المعامالت مرتفعة، وتؤكد أن األداة 0،913(، واألداة ككل )0،903المعوقات )

ات األداة بطريقة ألفا كرونباخ وكان معامل ألفا كما تم حساب ثبتقيس ما وضعت لقياسه فعالً. 

(، 0،953(، تطوير التنظيم اإلداري والخدمات والمعامالت )0،924دعم اإلدارة العليا )لألبعاد: 

(، بناء قدرات الموارد 0،945(، بناء وتطوير ثقافة تنظيمية داعمة )0،962توافر البنية التحتية )

(، 0،958(، المتابعة والتحسين المستمر )0،949لمالية )(، توافر الموارد ا0،975البشرية )

(، 0،964(، وضع معايير ومؤشرات لألداء )0،947تحسين االتصاالت الداخلية وتطويرها )

(، وجميعها 0،992(، واألداة ككل )0،984(، وسبل مواجهة المعوقات )0،953المعوقات )

 معامالت ثبات مرتفعة، وتؤكد صالحية األداة للتطبيق.

 ثالثا : المعالجة اإلحصائية 

 Statisticalتم معالجة بيانات الدراسة وفقاً لبرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية         

Package for Social Science (SPSS)  حيث استخدم الباحثان أساليب المعالجة

 اإلحصائية التالية:

أفراد عينة الدراسة إزاء محاور الدراسة  : وذلك لتحديد استجابات Mean المتوسط الحسابي -1

 المختلفة ، واستخراج متوسط الترتيب لكل عبارة.

: لقياس مدى التشتت في إجابات العينة إزاء كل عبارة من  Deviationاالنحراف المعياري  -2

 عبارات االستبانة.

 : للتحقق من ثبات أداة الدراسة. Alpha Cronbachمعامل ألفا كرونباخ  -3
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؛ يستخدم لقياس داللة  Independent Sample T.testلعينتين مستقلتين  T-test اختبار -4

فروق المتوسطات المرتبطة وغير المرتبطة للعينات المتساوية وغير المتساوية، ويستخدم في تلك 

الدراسة لدراسة الفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة توافر متطلبات تطبيق 

 لمتغيري )النوع، الكلية( .نظام اإلدارة المتكاملة، ومعوقاتها، وسبل مواجهة المعوقات، تبعا 

: لتحديد داللة  One Way-Analysis of Variance (ANOVA)تحليل التباين األحادي  -5

الفروق بين استجابات أفراد العينة حول محاور الدراسة المختلفة وفقاً لمتغيري سنوات الخبرة 

 والدرجة العلمية .

حديد اتجاه صالح الفروق الدالة إحصائيا بين للمقارنات المتعددة : لت  Scheffeاختبار شيفية  -6

 المتغيرات المختلفة. 

وتكون سلم االستجابة على عبارات اإلستبانة من خمس درجات وفقا لمقياس ليكرت 

الخماسي، وذلك على النحو التالي )موافق بشدة ، موافق ، موافق إلى حد ما ، غير موافق ، غير 

( على الترتيب، ومن أجل تفسير النتائج اعتمد 1، 2، 3، 4، 5موافق بشدة( لتقابل الدرجات )

( ، وضعيفة 1،80إلى أقل من 1الباحث النسب التالية: تكون االستجابة ضعيفة جدا في الفئة )من 

( ومرتفعة 3،40إلى أقل  2،60( ومتوسطة في الفئة )من 2،60إلى أقل من  1،80في الفئة )من 

 (.   5إلى  4،20مرتفعة جدا في الفئة )من ( و4،20إلى أقل من  3،40في الفئة )من 

 رابعا: تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها 

"ما درجة توافر متطلبات تطبيق نظام اإلدارة لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة: 

تم حساب المتوسطات الحسابية المتكاملة بجامعة سوهاج من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟، 

 المعيارية وتحليل استجابات العينة، وجاءت النتائج على النحو اآلتي: واالنحرافات

 دعم اإلدارة العليا -1

 ( استجابات أفراد العينة المتعلقة بدعم اإلدارة العليا3جدول)

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

1 
العاملين لتقبل تطبيق نظام لدى اإلدارة االستعداد لتغيير ثقافة 

 اإلدارة المتكاملة.
 1 مرتفعة 0،88 4،14

2 
لدى الكلية سياسة متكاملة للجودة والبيئة والصحة والسالمة 

 المهنية.
 13 متوسطة 1،09 3،18

3 
تراجع إدارة الكلية إجراءات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة 

 فعاليتها.بصورة دورية لضمان استمرارية مالءمتها وضمان 
 7 مرتفعة 0،78 3،73

4 
توفر اإلدارة كافة الوسائل واإلمكانات البشرية والمادية لتطبيق 

 نظام اإلدارة المتكاملة.
 11 متوسطة 1،12 3،38

5 
تحرص إدارة الكلية على تطبيق شروط الصحة والنظافة 

 واإلرشادات الصحية العالجية.
 3 مرتفعة 0،69 3،96

6 
بتطوير اللوائح واألنظمة الخاصة بالسالمة والصحة تهتم اإلدارة 

 المهنية بحيث تتناسب مع ظروف العمل.
 12 متوسطة 1،17 3،32

7 
لدى اإلدارة االستعداد إلزالة أية معوقات تعترض تطبيق نظام 

 اإلدارة المتكاملة.
 4 مرتفعة 0،66 3،94
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8 
تضع اإلدارة خطة للتعرف على الظروف التي يمكن أن تؤثر 

 على صحة وسالمة العاملين أو المستفيدين من الخدمات.
 8 مرتفعة 0،81 3،68

9 
تضع اإلدارة خطة منظمة ومدروسة إلدارة المخاطر التي يمكن 

 أن تؤثر على سير العمل بالمؤسسة.
 9 مرتفعة 0،87 3،54

 6 مرتفعة 0،71 3،74 تحرص اإلدارة على ضمان جودة جميع المدخالت، والعمليات. 10

11 
تحرص اإلدارة على توفير شروط األمن والسالمة للمؤسسة 

 والعاملين فيها بما يحقق جودة المخرجات.
 5 مرتفعة 0،63 3،80

12 
تحرص اإلدارة على االستخدام األمثل للموارد المادية، والبشرية 

 المتاحة.
 2 مرتفعة 0،83 3،97

13 
مهمة  تدعم القيادة العمل الجماعي والتشاركي؛ كونه وسيلة

 الندماج العاملين.
 10 مرتفعة 1،33 3،47

 مرتفعة 0،95 3،68 المحور ككل
 

( اتفاق أفراد العينة على توافر بعد دعم اإلدارة العليا بدرجة مرتفعة، بمتوسط 3يتضح من جدول)

لتقديم (، مما يعني أن أفراد العينة يتفقون بدرجة كبيرة على أن إدارة كلياتهم تسعى جاهدة 3،68حسابي )

الدعم لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة؛ وهو ما يؤكد اهتمام اإلدارة العليا بتحقيق أداء أفضل، وزيادة الكفاءة 

والفعالية، وربط الجودة بالجوانب البيئية، وبالتالي تحقيق مصالح جميع المستفيدين، وتتفق تلك النتيجة مع 

 ;Humberto(، ودراسة )Raisiene,2011ة )( ودراسSten, et. al., 2010نتائج دراسة دراسة )

Marcos, 2014( ودراسة ،)Olaru, et.al., 2014( ودراسة ،)Dorin, et. al., 2015 ودراسة ،)

(Manuel, et. al., 2015( ودراسة ،)Katarina, et.al, 2015( ودراسة ،)Muzaimi, et. al., 

نظام اإلدارة المتكاملة، وأنه يعمل على حل  ( التي أكدت على أهمية دعم اإلدارة العليا في تطبيق2017

المشكالت وتعزيز التكامل الناجح. أما بالنسبة ألبرز عناصر دعم اإلدارة العليا فجاءت العبارات ما بين 

مرتفعة ومتوسطة؛ حيث أكدت العينة على أن اإلدارة العليا لديها االستعداد لتغيير ثقافة العاملين لتقبل 

المتكاملة، وذلك لما لثقافة العاملين من أهمية في الحفاظ على هوية الجامعة وبقائها، تطبيق نظام اإلدارة 

كما أنها أداة فعالة في توجيه سلوك العاملين ومساعدتهم على إنجاز أعمالهم بصورة أفضل، كما تحرص 

مها، وهو ما يتفق اإلدارة على االستخدام األمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة، من خالل ترشيد استخدا

مع مبادئ الجودة، ومتطلبات نظام اإلدارة المتكاملة. كما تحرص إدارة الكلية على تطبيق شروط الصحة 

والنظافة واإلرشادات الصحية العالجية، والذي يعني تطبيق المعايير والشروط الصحية، لحماية جميع 

العبارات بدرجة متوسطة؛ لتؤكد أن العناصر البشرية، ورفع مستوى السالمة المهنية. وجاءت بعض 

العينة ترى أن هناك جهودا تبذل لتوفير الوسائل واإلمكانات البشرية والمادية لتطبيق نظام اإلدارة 

المتكاملة، وتطوير اللوائح واألنظمة الخاصة بالسالمة والصحة المهنية بحيث تتناسب مع ظروف العمل، 

وب، كما قد تكون هناك بعض الصعوبات في سبيل وجود ولكن تلك الجهود ليست على المستوى المطل

سياسة متكاملة للجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية، على الرغم من أهمية وجود نظام موثق للجودة 

 والبيئة والصحة والسالمة المهنية لتسهيل التكامل بينها لتحقيق الجودة والتميز المستدام.
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 والخدمات والمعامالتتطوير التنظيم اإلداري  -2

 ( استجابات أفراد العينة المتعلقة بتطوير التنظيم اإلداري والخدمات والمعامالت4جدول)

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

1 
تعمل الكلية على القضاء على تضارب المسئوليات االختصاصات بين 

 نظام اإلدارة المتكاملة.قياداتها لتسهيل تطبيق 
 1 مرتفعة 0،79 3،88

2 
يسعى الهيكل اإلداري بالكلية إلى تركيز اتجاه العمل على األهداف 

 المطلوبة.
 4 مرتفعة 0،73 3،70

3 
يسعى الهيكل اإلداري بالكلية إلى تنسيق وتحقيق أفضل الممارسات 

 والجودة.لخلق الترابط بين أنظمة الصحة والسالمة المهنية والبيئة 
 9 متوسطة 1،26 3،25

4 
يتم توزيع العاملين على مجاالت العمل المناسبة لتخصصاتهم 

 ومؤهالتهم.
 11 متوسطة 1،04 3،15

 7 مرتفعة 0،97 3،48 توجد خطة استراتيجية مرنة لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة. 5

6 
محددة تتميز الكلية بطرق عمل مالئمة )إجراءات واضحة ، مسئوليات 

 ، ...إلخ( لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة.
 6 مرتفعة 0،84 3،53

 13 ضعيفة 1،21 2،58 يشارك جميع منسوبي الجامعة في تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة. 7

8 
تعمل المؤسسة على تبصير العاملين باألضرار الصحية والمادية التي 

 قد تؤثر على صحتهم وسالمتهم.
 5 مرتفعة 0،75 3،63

 3 مرتفعة 0،70 3،78 تحظى المبادرات الهادفة إلى التحسين بالدعم والمساندة. 9

10 
يتم تطوير واستكمال وثائق نظام الجودة للتوافق مع متطلبات معايير 

 الجودة العالمية.
 2 مرتفعة 0،76 3،85

 10 متوسطة 1،09 3،16 يوجد لدى المؤسسة برنامج للقيام بالتدقيق الدوري لنظام اإلدارة البيئية. 11

12 
يتم في المؤسسة تحديد وتوثيق األهداف والغايات الخاصة بنظام اإلدارة 

 البيئية.
 8 متوسطة 1،08 3،27

 12 متوسطة 1،01 3،12 يحظى العمل الجيد الذي يقوم به العاملون بمكافأة عادلة. 13

 مرتفعة 0،94 3،41 المحور ككل
 

ككل إلى أن اإلدارة تعمل على تطوير التنظيم اإلداري والخدمات  وتشير درجة الموافقة على البعد

(، وذلك لما لعملية تطوير التنظيم 3،41والمعامالت بدرجة مرتفعة، حيث حصلت على متوسط حسابي )

اإلداري من أهمية في تجديد العملية التنظيمية سواء فيما يتعلق بالثقافة التنظيمية أو إجراءات العمل 

لتنظيمية، وهو ما يؤدي لزيادة فعالية العمل ومواكبة التغيرات المعاصرة، وقد يرجع ذلك والسلوكيات ا

إلى أن هذه الكليات بها وحدات لضمان الجودة، وتهتم بتطوير الهيكل التنظيمي، والتنمية المهنية لجميع 

(، Raisiene, 2011األفراد، واالهتمام بجميع جوانب المؤسسة، وتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسة )  

( في أن نظام اإلدارة المتكاملة يعمل على تحسين أنشطة المنظمة، Olaru, et.al., 2014ودراسة )

وتنظيم العمل والتحكم فيه، وتقليل حجم الوثائق والبعد عن النظام البيروقراطي. أما بالنسبة ألبرز عناصر 

ن مرتفعة ومتوسطة، وهي كالتالي: أكدت تطوير التنظيم اإلداري والخدمات والمعامالت فقد تراوحت بي

العينة على أن الكلية تعمل على القضاء على تضارب المسئوليات االختصاصات بين قياداتها لتسهيل 

تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، كما تعمل على تطوير واستكمال وثائق نظام الجودة للتوافق مع متطلبات 

ات الهادفة إلى التحسين بالدعم والمساندة، وقد يفسر ذلك بسعي معايير الجودة العالمية، تدعم المبادر

الكليات إلى الحصول على االعتماد المؤسسي والذي يعتمد على وجود توصيف وظيفي لجميع العناصر 

البشرية، وتحسين نظام الكلية وبرامجها وتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتها، وتحمل الجميع المسئولية 

وير. وجاءت بعض العبارات بدرجة متوسطة لتؤكد على أنه يوجد لدى الجامعة برنامج في عملية التط

للقيام بالتدقيق الدوري لنظام اإلدارة البيئية، ويتم توزيع العاملين على مجاالت العمل المناسبة 

 لتخصصاتهم ومؤهالتهم، ويحظى العمل الجيد الذي يقوم بع العاملون بمكافأة عادلة، ولكن حصول تلك
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العبارات على درجة متوسطة يعني أن العينة تأمل في بذل المزيد من الجهود لالهتمام باإلدارة البيئية 

ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتحفيز المجتهدين والمبدعين بماكافآت عادلة لتقوية دوافعهم 

ي الجامعة في تطبيق نظام وزيادة حماسهم في العمل. وجاءت بدرجة منخفضة عبارة يشارك جميع منسوب

اإلدارة المتكاملة؛ لتؤكد على أن المشاركة ضعيفة وأن عملية اتخاذ القرارات والتطوير يقوم بها أفراد 

بعينهم أو لجان محدودة، وهذا يتنافى مع أهمية المشاركة في رفع الروح المعنوية للعاملين، وتحفيزهم 

ودعم عملية الوضوح والشفافية في اتخاذ القرارات، وتحمل لتقديم اآلراء واألفكار اإليجابية المبدعة، 

 الجميع مسئولية تطوير العمل بالجامعة.

 توافر البنية التحتية -3

 ( استجابات أفراد العينة المتعلقة بتوافر البنية التحتية5جدول)

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

1 
بالكلية نظام لجمع المعلومات وتحديثها باستمرار في مجاالت يوجد 

 الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية.
 8 متوسطة 0،95 3،35

 7 متوسطة 0،90 3،39 تتوافر بالكلية التقنيات الالزمة لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة. 2

3 
لألجهزة توجد بالكلية خطة واضحة لعملية اإلحالل والتجديد 

 والخدمات.
 9 متوسطة 1،15 3،26

 10 متوسطة 1،11 3،26 تتوافر بالكلية نظم وأساليب إحصائية لتحليل وقياس وتقويم األداء. 4

 6 مرتفعة 0،92 3،55 تتوافر بالكلية بيانات كافية عن جميع أنشطتها وعملياتها ووظائفها. 5

6 
يوجد بالكلية دليل واضح لتطبيق أنظمة الجودة والبيئة والصحة 

 والسالمة المهنية 
 11 متوسطة 1،17 2،81

7 
تعمل الكلية على تحسين الظروف البيئة للعاملين، وتحقيق بيئة نظيفة 

 وآمنة وخالية من التلوث.
 4 مرتفعة 0،76 3،58

8 
البيئية من موارد بشرية تتوفر الموارد الضرورية لتنفيذ نظام اإلدارة 

 وتكنولوجية ومهارات متخصصة.
 5 مرتفعة 0،77 3،57

 1 مرتفعة 0،70 3،96 تؤكد الكلية على أهمية المحافظة على الموارد المادية. 9

10 
تسعى المؤسسة لتحديد وتوفير والمحافظة على البنية التحتية الالزمة 

 لتحقيق متطلبات نظام اإلدارة المتكاملة.
 2 مرتفعة 0،83 3،65

 3 مرتفعة 0،84 3،62 تتخذ الكلية اإلجراءات الوقائية لحماية العاملين من مختلف األخطار. 11

 متوسطة 0،83 3،18 المحور ككل

( اتفاق أفراد العينة على توافر بعد البنية التحتية بدرجة متوسطة، بمتوسط 5يتضح من جدول)

يتفقون بدرجة متوسطة على أن هناك جهودا تبذل في توفير (، مما يعني أن أفراد العينة 3،18حسابي )

البنية التحتية الالزمة لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، ولكن تلك الجهود ليست على المستوى المطلوب، أي 

 أن الكليات تحاول توفير البنية التحتية؛ وقد ترجع تلك النتيجة إلى قلة توافر الموارد المادية الكافية، أو قلة

دعم بعض القيادات لتجديد البنية التحتية وتطويرها لتلبية متطلبات تطبيق اإلدارة المتكاملة، وتختلف تلك 

(، Dorin, et. al., 2015(، ودراسة )Manuel, et. al., 2015النتيجة جزئيا مع نتائج دراسة )

ية لنجاح نظام اإلدارة ( التي توصلت إلى أهمية توفير البنية التحتMuzaimi, et. al., 2017ودراسة )

المتكاملة في تحقيق أهدافه. أما بالنسبة ألبرز عناصر توافر البنية التحتية فقد تراوحت بين مرتفعة 

ومتوسطة، وهي كالتالي: أكدت العينة على اهتمام الكلية بالمحافظة على الموارد المادية، وأنها تسعى 

زمة لتحقيق متطلبات نظام اإلدارة المتكاملة، وذلك من لتحديد وتوفير والمحافظة على البنية التحتية الال

خالل ترشيد االستهالك، واالبتعاد عن االستخدام الجائر للبنية التحتية، والذي يؤدي إلى استدامة الموارد، 

وعدم إهدارها. كما تتخذ الكلية اإلجراءات الوقائية لحماية العاملين من مختلف األخطار، والذي يؤهلهم 

مع المشكالت والظروف المختلفة، وتعزيز قدراتهم على العمل وتحقيق الرضا الوظيفي. أما للتعامل 
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العبارات التي جاءت متأخرة فتؤكد على أن هناك بعض الصعوبات تواجه الجامعة في وضع خطة 

ك واضحة لعملية اإلحالل والتجديد لألجهزة والخدمات، وقد يرجع ذلك لنقص الموارد المادية، كما أن هنا

صعوبات في توفير نظم وأساليب إحصائية لتحليل وقياس وتقويم األداء، على الرغم من أن الجامعة بها 

مركزا للتقويم والقياس، كما ال يوجد بالكلية دليل واضح لتطبيق أنظمة الجودة والبيئة والصحة والسالمة 

متكاملة، أو وجود تفسيرات مختلفة المهنية، والذي قد يسبب حالة من قلة الثقة في تطبيق نظام اإلدارة ال

إلجراءات العمل، على الرغم من أن وجود دليل يعد أمرا مهما؛ لتحديد األهداف والممارسات وإجراءات 

  العمل بدقة وموضوعية، ويبتعد عن االرتجالية والعشوائية في األداء.  

 بناء وتطوير ثقافة تنظيمية داعمة -4

 المتعلقة ببناء وتطوير ثقافة تنظيمية داعمة( استجابات أفراد العينة 6جدول)

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

 0،81 4،29 تهتم الكلية بنشر ثقافة الجودة لدى جميع منسوبيها. 1
مرتفعة 

 جدا
1 

2 
تعمل الكلية على إيجاد ثقافة تنظيمية تدعم الحرص على تطبيق 

 المتكاملة. نظام اإلدارة
 9 متوسطة 1،44 3،07

3 
تهتم الكلية بالتركيز على العمل الجماعي وفرق العمل أكثر من 

 العمل الفردي.
 3 مرتفعة 0،90 3،62

 10 متوسطة 1،35 2،88 يتم إشراك جميع العاملين في اتخاذ القرارات المهمة بالكلية. 4

5 
إذا كان ذلك يتقبل العاملون بالكلية التغيير في أسلوب عملهم 

 سيؤدي إلى تحسين الوضع في الكلية.
 7 متوسطة 1،10 3،36

6 
تهتم الكلية بعملية إجراء تحسينات مستمرة في عملية تقديم 

 الخدمات للمستفيدين.
 2 مرتفعة 0،81 3،84

7 

يدرك العاملون أهمية التكامل في تطبيق أنظمة الجودة والبيئة 

تميز األداء بالكلية وتحقيق والصحة والسالمة المهنية لتحقيق 

 رضا المستفيدين.

 11 متوسطة 1،22 2،58

8 
تطبق الكلية المعايير العالمية للجودة والبيئة والصحة والسالمة 

 المهنية.
 8 متوسطة 0،89 3،27

9 
يتم االمتثال لكافة القوانين والتشريعات المتعلقة بالجودة والبيئة 

 والصحة والسالمة المهنية .
 5 مرتفعة 0،79 3،44

10 
توفر الكلية كتيبات إرشادية توفر معلومات محددة حول 

 اإلسعافات األولية وأساليب الحماية الشخصية.
 6 متوسطة 1،06 3،39

 4 متوسطة 0،84 3،57 تهتم الكلية بتقليل التكرار في أداء األعمال. 11

 متوسطة 1،01 3،39 المحور ككل

العينة على توافر بعد بناء وتطوير ثقافة تنظيمية داعمة بدرجة ( اتفاق أفراد 6يتضح من جدول)

(، مما يعني أن أفراد العينة يتفقون بدرجة متوسطة على أن هناك 3،39متوسطة، بمتوسط حسابي )

جهودا تبذل في بناء وتطوير ثقافة تنظيمية داعمة لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة؛ مما يعني أن االتفاق ليس 

، وقد يرجع ذلك لوجود بعض مقاومي التغيير والذين يصرون على أن يكون الوضع كما بشكل جماعي

 ,.Manuel, et. al(، و دراسة )Dejan, et.al, 2010هو، وتتفق تلك النتيجة جزئيا مع نتائج دراسة )

( التي توصلت إلى أهمية وجود ثقافة داعمة لتطبيق نظام Dorin, et. al., 2015(، ودراسة )2015

دارة المتكاملة. أما بالنسبة لعبارات هذا البعد، فقد تراوحت بين مرتفعة جدا ومرتفعة ومتوسطة، وهي اإل

كالتالي: أكدت العينة على اهتمام الكلية بنشر ثقافة الجودة لدى جميع منسوبيها، وقد تفسر تلك النتيجة 

دة لضمان الجودة، والتي يعد من بوجود مركز لضمان الجودة واالعتماد بالجامعة، كما أن كل كلية بها وح
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أهم أنشطتها نشر ثقافة الجودة لدى جميع الموارد البشرية بالجامعة، كما تهتم الكلية بعملية إجراء 

تحسينات مستمرة في عملية تقديم الخدمات للمستفيدين، والذي يؤكد قدرة الكلية على مواجهة المشكالت 

لعمل على تطوير العمليات واألنشطة وطرق أداء األعمال أوال بأول، ومواكبة التغيرات المستمرة، وا

والخدمات، كما تهتم بالتركيز على العمل الجماعي وفرق العمل أكثر من العمل الفردي؛ وذلك ألهمية 

العمل الجماعي في توفير الوقت والجهد وتذليل الصعوبات وتبادل الرؤى واألفكار وتحمل المسئولية. 

ة متوسطة؛ لتؤكد على أن مشاركة جميع العاملين في اتخاذ القرارات المهمة وجاءت بعض العبارات بدرج

بالكلية ليس على المستوى المطلوب، وهذا يدل على ضعف عملية المشاركة والتي قد ترجع إلى عزوف 

البعض عن المشاركة، أو قلة إدراكهم لفوائد المشاركة، أو وجود بعض الصعوبات اإلدارية لتفعيل عملية 

ركة، وذلك على الرغم من أن المشاركة ركيزة أساسية في دعم جهود الكلية، وزيادة فاعلتها، المشا

وتمكينها من تحقيق أهدافها. كما يدرك العاملون أهمية التكامل في تطبيق أنظمة الجودة والبيئة والصحة 

طة، وقد تفسر تلك والسالمة المهنية لتحقيق تميز األداء بالكلية وتحقيق رضا المستفيدين بدرجة متوس

النتيجة بضعف ثقافة التكامل لدى العاملين؛ نتيجة قلة وعيهم ألهميتها أو إدراك نتائجها ودورها في تحقيق 

 تميز الجامعة.

 بناء قدرات الموارد البشرية -5

 ( استجابات أفراد العينة المتعلقة ببناء قدرات الموارد البشرية7جدول)

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

1 
تتبنى الكلية سياسة واضحة لتنمية قدرات العاملين لتسهيل تطبيق 

 نظام اإلدارة المتكاملة.
 1 مرتفعة 0،85 3،81

 6 مرتفعة 1،07 3،51 تعتمد الكلية على مبدأ الجدارة  كأساس لتدريب العاملين. 2

3 
بشكل منتظم في مجال تطبيق يتم عقد دورات تدريبية متخصصة 

 نظام اإلدارة المتكاملة.
 12 متوسطة 1،39 2،88

 8 متوسطة 0،98 3،36 تتابع الكلية مستوى تطبيق العاملين لما يتعلمونه في التدريبات. 4

5 
يتوفر بالكلية مدربين مؤهلين وخبراء لتدريب العاملين على 

 تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة.
 2 مرتفعة 0،93 3،75

6 
يتم تدريب العاملين على األساليب اإلحصائية وطرق جمع 

 البيانات والمعلومات.
 3 مرتفعة 0،89 3،60

7 
يتم تدريب خبراء للتدقيق الداخلي لضمان فاعلية نظام اإلدارة 

 المتكاملة.
 11 متوسطة 1،25 3،21

8 
تشتمل البرامج التدريبية على جميع مكونات نظام اإلدارة 

 )الجودة، البيئة، الصحة والسالمة المهنية(.المتكاملة 
 10 متوسطة 1،23 3،25

9 
توجد خطة لرفع الوعي وحماية الصحة العامة من األخطار 

 المتوقعة عند التعرض لملوثات في الكلية.
 9 متوسطة 1،09 3،33

10 
تعقد الكلية الدورات التدريبية والتثقيفية لمنسوبيها على أجهزة 

 المهنية.السالمة والصحة 
 5 مرتفعة 1،06 3،58

11 
تقوم الكلية بتوعية العاملين بأمور البيئة والصحة والسالمة في 

 موقع العمل.
 4 مرتفعة 1،04 3،60

12 

تنمي الكلية الوعي لدى العاملين فيما يتعلق باألساليب والطرق 

اآلمنة ألداء العمل وأهمية االلتزام بقواعد السالمة والصحة 

 المهنية.

 7 مرتفعة 0،98 3،48

 مرتفعة 1،06 3،45 المحور ككل
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( اتفاق أفراد العينة على توافر بعد بناء قدرات الموارد البشرية بدرجة 7يتضح من جدول)

(، مما يعني اقتناع أفراد العينة بأهمية بناء قدرات الموارد البشرية 3،45مرتفعة، بمتوسط حسابي )

يعني تعزيز قدرات ومهارات األفراد حتى يتمكنوا من تحقيق لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة؛ والذي 

األهداف، والوصول إلى مستويات عالية من النجاح والتطور، وتعد تلك النتيجة منطقية؛ ألهمية القدرات 

(، ودراسة Dejan, et.al, 2010البشرية كثروة حقيقية للكلية، وتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسة )

(  ٌRaisiene, 2011( ودراسة ،)Olaru, et.al., 2014( ودراسة ،)Karla, et.al, 2015 التي ،)

توصلت إلى أهمية بناء القدرات البشرية في تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة. أما بالنسبة لعبارات هذا البعد، 

لتنمية فقد تراوحت بين مرتفعة ومرتفعة، وهي كالتالي: أكدت العينة على أن الكلية تتبنى سياسة واضحة 

قدرات العاملين لتسهيل تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة وذلك بدرجة مرتفعة، ويتوفر بالكلية مدربين مؤهلين 

وخبراء لتدريب العاملين على تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، كما يتم تدريب العاملين على األساليب 

وقد تفسر تلك النتيجة لوجود مركز  اإلحصائية وطرق جمع البيانات والمعلومات وذلك بدرجة مرتفعة؛

لتنمية القدرات والقيادات بالجامعة يعقد الدورات التدريبية في المجاالت المختلفة لتنمية مهارات أعضاء 

هيئة التدريس، وتطوير قدراتهم في الجدارات المختلفة، كما يوجد مركز للتطوير المهني بالجامعة يهدف 

عي واحتياجات سوق العمل والصناعة، وقد يستفيد من إنجازاته العاملون إلى سد الفجوة بين التعليم الجام

بالجامعة في متابعة أنشطته وفعالياته. وجاءت بعض العبارات في مرتبة متأخرة وبدرجة متوسطة؛ لتؤكد 

على رؤية العينة وجود بعض القصور في البرامج التدريبية بالجامعة حيث أنها ال تشتمل على جميع 

ام اإلدارة المتكاملة )الجودة، البيئة، الصحة والسالمة المهنية(، كما أن هناك نقص في تدريب مكونات نظ

خبراء للتدقيق الداخلي لضمان فاعلية نظام اإلدارة المتكاملة، وفي عقد دورات تدريبية متخصصة بشكل 

قافة اإلدارة المتكاملة منتظم في مجال تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة؛ وقد ترجع تلك النتيجة لقلة نشر ث

 بالجامعة، وأن الخطط االستراتيجية للكليات قد ال تتضمن التدريب على نظام اإلدارة المتكاملة.

 توافر الموارد المالية -6

 ( استجابات أفراد العينة المتعلقة بتوافر الموارد المالية8جدول)

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

1 
يتوافر بالكلية الدعم المالي الالزم لشراء التقنيات ونظم 

 المعلومات الالزمة لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة.
 5 متوسطة 1،17 3،12

2 
يتوافر الدعم المالي الالزم لصيانة األجهزة والبرامج الالزمة 

 لتطبيق تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة.
 6 متوسطة 1،19 3،07

3 
تتوافر موارد مالية لالستعانة بمدربين مؤهلين لتدريب العاملين 

 على تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة.
 3 متوسطة 0،95 3،32

4 

يوجد بالكلية نظام لتيسير االتصال بين إدارات الكلية وبينها وبين 

إدارات الجامعة لتسهيل مهمة القيادات والعاملين على تطبيق 

 اإلدارة المتكاملة.نظام 

 1 مرتفعة 0،90 3،57

 4 متوسطة 0،95 3،20 تتحمل الكلية تكاليف تدريب العاملين بصورة كاملة. 5

 2 متوسطة 0،90 3،35 يتوافر الدعم المالي لتوفير نظم وأساليب لقياس األداء وتقويمه. 6

7 
يتوافر الدعم المالي لتقديم حوافز للعاملين عند نجاح تطبيق نظام 

 اإلدارة المتكاملة. 
 8 متوسطة 1،23 2،72

8 
يتم توفير جميع الموارد الالزمة للتوافق مع متطلبات نظام 

 اإلدارة المتكاملة.
 7 متوسطة 0،95 3،04

 متوسطة 1،03 3،17 المحور ككل
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العينة على توافر بعد توافر الموارد المالية بدرجة متوسطة، ( اتفاق أفراد 8يتضح من جدول)

(، مما يعني أن أفراد العينة يتفقون بدرجة متوسطة على أن هناك جهودا تبذل في 3،17بمتوسط حسابي )

توفير الموارد المالية لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، لكنها ليست على المستوى المطلوب، وقد ترجع تلك 

ن الكليات لها ميزانية محددة تؤدي من خاللها الوظائف، وأن تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة قد النتيجة أ

( Manuel, et. al., 2015يحتاج إلى موارد مالية أكبر، وتتفق تلك النتيجة جزئيا مع نتائج دراسة )

تعزيز عملية ( التي توصلت إلى أهمية توافر الموارد المالية في Katarina, et.al, 2015ودراسة )

تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة. أما بالنسبة ألبرز عناصر توافر الموارد المالية فقد جاءت معظمها بدرجة 

متوسطة، ما عدا عبارة واحدة جاءت بدرجة مرتفعة؛ لتؤكد على وجود نظام لتيسير االتصال بين إدارات 

وقد  والعاملين على تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة الكلية وبينها وبين إدارات الجامعة لتسهيل مهمة القيادات

يرجع ذلك لوجود شبكة اتصاالت داخلية بالجامعة، يتم من خاللها توفير البيئة المالئمة للعمل؛ من خالل 

نقل البيانات والمعلومات ودعم التواصل بين الكليات واإلدارات والقطاعات المختلفة بالجامعة، وتعزيز 

ارد البشرية بالجامعة. وجاءت باقي العبارات بدرجة متوسطة لتؤكد أن الكليات تواجه العالقات بين المو

بعض الصعوبات في توفير الدعم المالي الالزم لصيانة األجهزة والبرامج الالزمة لتطبيق نظام اإلدارة 

المتكاملة، على المتكاملة، وفي توفير الدعم المالي لتقديم حوافز للعاملين عند نجاح تطبيق نظام اإلدارة 

الرغم من أن الموارد المادية تعد من أهم مقومات نجاح أي مؤسسة، والعنصر األساسي لقيامها بوظائفها، 

 وتلبية احتياجاتها المختلفة.

 المتابعة والتحسين المستمر -7

 ( استجابات أفراد العينة المتعلقة بالمتابعة والتحسين المستمر9جدول)

 العبارات م
المتوسط 

 ابيالحس

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

1 
تتم مراجعة فعالية نظام إدارة الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية 

 بشكل دوري.
 10 متوسطة 1،21 2،95

2 
تتم مراجعة تقييم المخاطر واتخاذ إجراءات الحماية المناسبة لتقليل 

 وحوادث الصحة والسالمة والبيئة المحتملة.
 7 متوسطة 0،91 3،35

3 
تقدم الكلية المساعدة المطلوبة للعاملين في ما يتعلق بالجودة والبيئة 

 والصحة والسالمة المهنية لتلبية معايير األداء المطلوبة.
 2 مرتفعة 0،80 3،45

 5 مرتفعة 0،87 3،41 تتخذ الكلية اإلجراءات التصحيحية والوقائية لألعمال غير المطابقة. 4

5 
الكلية اجتماعات دورية لضمان استمرار مالءمة وفعالية نظام  تعقد

 اإلدارة المتكاملة لتحقيق أهدافها ورسالتها.
 9 متوسطة 0،95 3،21

6 
تتم مراجعة داخلية للنظام بشكل متكامل للتوافق مع نظام اإلدارة 

 المتكاملة.
 4 مرتفعة 0،88 3،42

7 
اإلدارة المتكاملة في ضوء تقيم الكلية الحاجة إلى تغييرات في نظام 

 نتائج التدقيق والظروف المتغيرة وااللتزام بالتحسين المستمر.
 12 متوسطة 1،19 2،80

8 
تضع الكلية اإلجراءات الالزمة لتحديد الخطوات التصحيحية لضمان 

 تنفيذ نظام اإلدارة المتكاملة.
 8 متوسطة 0،80 3،30

9 
للوثائق المتعلقة بنظام اإلدارة تعمل الكلية على المراقبة المستمرة 

 المتكاملة  وتعديلها بصفة مستمرة لضمان تحقيق أهداف الكلية .
 3 مرتفعة 0،86 3،43

10 
يتم التحقق من تطبيق قوانين وتشريعات الجودة والبيئة والصحة 

 والسالمة المهنية 
 6 متوسطة 0،90 3،37

11 

االشتراطات الوقائية ومن تتم المتابعة لموقع الكلية للتأكد من تنفيذ 

صالحية وسائل مكافحة الحريق، ومعدات اإلنذار، واإلسعاف، 

 وغيرها، واتخاذ اإلجراء الفوري حيال أي قصور.

 1 مرتفعة 0،87 3،48

12 
توجد داخل الكلية جهة متخصصة بالرقابة على أعمال الجودة والبيئة 

 والصحة السالمة المهنية .
 11 متوسطة 1،33 2،93

 متوسطة 0،96 3،25 المحور ككل
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( اتفاق أفراد العينة على توافر بعد المتابعة والتحسين المستمر بدرجة 9يتضح من جدول)

(، وقد تعزي تلك النتيجة إلى اقتناع أفراد العينة بأهمية عملية المتابعة 3،25متوسطة، بمتوسط حسابي )

إداري فعال؛ من أجل زيادة فعالية وكفاءة الكلية والتحسين المستمر وأنها حجر الزاوية في أي نظام 

لتحقيق سياساتها وأهدافها، ولكن حصول هذا البعد على درجة متوسطة يعني رؤيتهم أنهم يطمحون إلى 

مستوى أعلى من المتابعة وأن يشمل جميع اإلدارات والقطاعات وعلى جميع المستويات؛ لدورها في 

في األداء، والعمل على تجاوز العقبات وتعزيز اإليجابيات،  الكشف عن نواحي القوة ومواطن الضعف

ورصد التقدم في الخطط الموضوعة، والذي ينعكس على اتخاذ القرارات المالئمة وتحقيق التحسين 

(، ودراسة Dejan, et.al, 2010المستمر للمؤسسة، وتختلف تلك النتيجة جزئيا مع نتائج دراسة )

(Muzaimi, et. al., 2017 ) التي توصلت إلى أهمية نظام اإلدارة المتكاملة في تفعيل عملية المتابعة

وتسهيل التحسين المستمر. أما بالنسبة ألبرز عناصر البعد فقد تراوحت بين مرتفعة ومتوسطة، وجاءت 

كالتالي: أكدت العينة على متابعة موقع الكلية للتأكد من تنفيذ االشتراطات الوقائية، وتقديم المساعدة 

المطلوبة للعاملين في ما يتعلق بالجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية لتلبية معايير األداء المطلوبة، 

والعمل على المراقبة المستمرة للوثائق المتعلقة بنظام اإلدارة المتكاملة وتعديلها بصفة مستمرة لضمان 

ارة المتكاملة. بينما قد ال توجد بالكلية جهة تحقيق أهداف الكلية، وهو ما يعد مؤشرا جيدا لتطبيق نظام اإلد

متخصصة بالرقابة على أعمال الجودة والبيئة والصحة السالمة المهنية وقد ترجع تلك النتيجة إلى أن قيام 

الكلية بأعمال الجودة في حين تترك اإلجراءات المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية لقطاع الدفاع المدني، 

الكلية للحاجة إلى تغييرات في نظام اإلدارة المتكاملة في ضوء نتائج التدقيق والظروف  كما أن عملية تقييم

المتغيرة وااللتزام بالتحسين المستمر ليست على المستوى المطلوب، وقد ترجع تلك النتيجة إلى قلة وجود 

لمهنية؛ حيث تقوم تعاون وتكامل بين إدارة الجودة بالكلية واإلدارة البيئية وإدارة الصحة والسالمة ا

 إدارات مختلفة بهذه المهام وال توجد خطة استراتيجية لتحقيق التكامل بينها.

 تحسين االتصاالت الداخلية وتطويرها -8

 ( استجابات أفراد العينة المتعلقة بتحسين االتصاالت الداخلية وتطويرها10جدول)  

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 مارسةالم
 الترتيب

 5 مرتفعة 0،90 3،42 يتم التعامل بجدية مع شكاوى واستفسارات المستفيدين. 1

 9 متوسطة 0،91 3،26 يتم بشكل دوري تقييم نظرة المستفيدين من خدمات الكلية. 2

 1 مرتفعة 0،85 3،52 تفعل الكلية قنوات التواصل بينها وبين والجهات الحكومية المتخصصة. 3

4 
الرد على جميع االتصاالت الداخلية والخارجية المتعلقة بالصحة يتم 

 والسالمة والجوانب البيئية بصورة مبدعة.
 8 متوسطة 0،86 3،33

5 
توجد شبكة داخلية مفعلة تربط بين أقسام الكلية وإداراتها تسهل عملية 

 تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة.
 2 مرتفعة 0،85 3،49

 6 متوسطة 0،96 3،37 الحصول على البيانات والمعلومات.توجد آلية لتسهيل  6

7 
يوجد نظام إداري مناسب يضمن كفاءة االتصاالت الداخلية والخارجية 

 لتنفيذ نظام اإلدارة المتكاملة.
 3 مرتفعة 0،89 3،49

8 
يقدم العاملون اقتراحاتهم ويتم األخذ بها من أجل تحسين إجراءات 

 المتكاملة.العمل بنظام اإلدارة 
 7 متوسطة 0،91 3،37

9 
يتم في المؤسسة تحديث إجراءات مناسبة تضمن االتصاالت الداخلية 

 والخارجية لتنفيذ نظام اإلدارة المتكاملة.
 4 مرتفعة 0،87 3،48

10 
يتم توفير صفحة على شبكة االنترنت الداخلية تحوي كل الوثائق ذات 

 الصلة بنظام اإلدارة المتكاملة.
 10 متوسطة 1،24 2،80

 متوسطة 0،92 3،32 المحور ككل
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( اتفاق أفراد العينة على توافر بعد تحسين االتصاالت الداخلية وتطويرها بدرجة 10يتضح من جدول)

(، مما يعني أن أفراد العينة يتفقون بدرجة متوسطة على أن هناك 3،32متوسطة، بمتوسط حسابي )

الداخلية وتطويرها لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، لكنها ليست على جهودا تبذل في تحسين االتصاالت 

المستوى المطلوب، على الرغم من أهمية نظام االتصال الداخلي في نشر المعلومات والبيانات، وتعزيز 

العالقات المهنية والتغلب على التحديات التي تواجه الكليات المختلفة، وتتفق تلك النتيجة جزئيا مع نتائج 

 ,Katarina, et.al(، ودراسة )Manuel, et. al., 2015(، ودراسة )Olaru, et.al., 2014دراسة )

( التي توصلت إلى أن تحسين االتصاالت الداخلية من أهم عوامل نجاح تطبيق نظام اإلدارة 2015

على سعي  المتكاملة. أما بالنسبة لعبارات هذا البعد فقد تراوحت بين مرتفعة ومتوسطة، وأكدت العينة

الكليات لتفعيل قنوات التواصل بينها وبين والجهات الحكومية المتخصصة، ويعد هذا مؤشرا جيدا يحقق 

فوائد متعددة لكال الطرفين كما يسهم في تقديم الدعم المادي والمالي للجامعة، والشراكة في خدمة المجتمع 

الكلية وإداراتها، ويوجد نظام إداري مناسب  وتنمية البيئة، كما توجد شبكة داخلية مفعلة تربط بين أقسام

يضمن كفاءة االتصاالت الداخلية والخارجية لتنفيذ نظام اإلدارة المتكاملة، وهو ما يؤكد على كفاءة 

االتصاالت اإلدارية بالكليات المختلفة، والذي يسهم في توصيل البيانات الدقيقة والتعاون السريع والفعال 

اإليجابية والبعد عن البيروقراطية اإلدارية. أما العبارات التي جاءت متأخرة  في تقديم الحلول والرؤى

فتؤكد أن هناك بعض الصعوبات في تقييم نظرة المستفيدين من خدمات الكلية بشكل دوري على الرغم من 

 أن ذلك يعد من متطلبات تطبيق الجودة بالكلية، كما توجد تحديات في توفير صفحة على شبكة االنترنت

الداخلية تحوي كل الوثائق ذات الصلة بنظام اإلدارة المتكاملة، حيث أنه توجد بالفعل صفحات للكليات 

على شبكة اإلنترنت لكنها تحتوى على معلومات عامة عن الجامعة والكليات وأنشطتها المختلفة، وال 

 سالمة المهنية أو غيرها.تحتوي على أدلة مثال لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، أو إجراءات الصحة وال

 وضع معايير ومؤشرات لألداء -9

 ( استجابات أفراد العينة المتعلقة بوضع معايير ومؤشرات لألداء11جدول)

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

1 
يتم رصد وقياس أداء الكلية في مجال الجودة والبيئة والصحة والسالمة 

 المهنية.
 2 مرتفعة 0،93 3،45

 9 متوسطة 1،25 2،90 يتم رصد وتقييم العمليات والنتائج في ضوء أهداف نظام اإلدارة المتكاملة. 2

3 
يتم تحديد مدى مطابقة نظام اإلدارة المتكاملة مع االحتياجات المحددة 

 للكلية.
 4 متوسطة 0،89 3،38

4 
والتقارير إلجراء المقارنات توثق الكلية كافة البيانات والمعلومات 

 المرجعية مستقبال.
 1 مرتفعة 0،87 3،51

5 
يتم تصميم دليل للكلية يضم مواصفات إدارة الجودة والبيئة والصحة 

 والسالمة المهنية.
 11 متوسطة 1،33 2،75

6 
يتم تحديد إجراءات تطبيق نظام الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية 

 بشكل دقيق.
 3 مرتفعة 0،94 3،40

 8 متوسطة 0،95 3،23 تعتمد الكلية المعايير الدولية في الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية. 7

8 
يتم منع التلوث البيئي وإصابات العمل واألمراض المهنية ودعم صحة 

 ورفاهية العاملين.
 10 متوسطة 1،33 2،81

9 
واستمرارية مراجعة أهداف تتم وضع معايير ومؤشرات لقياس ومتابعة 

 برامج الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية.
 6 متوسطة 0،96 3،31

10 
تعمل الكلية على دمج المؤشرات البيئية والصحية واالجتماعية ضمن 

 معايير قياس مستوى رضى العمالء.
 5 متوسطة 0،78 3،33

 7 متوسطة 0،90 3،30 قياس األداء. تعتمد الكلية على مقاييس كمية موثوق بها تستخدم في 11

 متوسطة 1،01 3،21 المحور ككل
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( اتفاق أفراد العينة على توافر بعلد وضلع معلايير ومؤشلرات للألداء بدرجلة 11يتضح من جدول)

(، مملا يعنلي أن أفلراد العينلة يتفقلون بدرجلة متوسلطة عللى أن الكليلات 3،21متوسطة، بمتوسط حسلابي )

نتللائج مؤشللرات األداء فللي عمليللة التقللويم الللذاتي وتطللوير األداء ، مللن خللالل معرفللة تحللاول االسللتفادة مللن 

 ,Stenنواحي القوة وتدعيمها، ومواطن الضعف ومحاولة عالجها. وتتفق تللك النتيجلة ملع نتلائج دراسلة )

et. al., 2010( ودراسللة )Humberto; Marcos, 2014( ودراسللة ،)Olaru, et.al., 2014 ،)

( التللي توصللت إلللى أن تطبيللق نظللام اإلدارة المتكاملللة يعتمللد علللى Katarina, et.al, 2015ودراسلة )

تحديد األولويات واستخدام المعايير والمبادئ التوجيهية. وفيما يتعلق بعبارات هذا البعد: أكدت العينة عللى 

قبال، كملا يلتم رصلد أن الكليات توثق كافة البيانات والمعلومات والتقارير إلجراء المقارنات المرجعية مست

وقياس أداء الكلية فلي مجلال الجلودة والبيئلة والصلحة والسلالمة المهنيلة، وذللك لتقيليم أداء العلاملين بشلكل 

مستمر، والتأكد من تحقيق األهداف وفعالية الخطط الموضوعة، والتحقق من معلدالت األداء الموضلوعة،  

يلتم رصلد وتقيليم العمليلات والنتلائج فلي ضلوء  وجاءت بعض العبارات في مراتب متأخرة؛ لتؤكد على أنه

أهداف نظام اإلدارة المتكاملة، ويتم منع التللوث البيئلي وإصلابات العملل واألملراض المهنيلة ودعلم صلحة 

ورفاهيلة العلاملين، كملا يلتم تصلميم دليلل للكليلة يضلم مواصلفات إدارة الجلودة والبيئلة والصلحة والسلالمة 

يعنللي أن هنللاك بعللض القصللور فللي جهللود الكليللات نحللو تطبيللق نظللام  المهنيللة وذلللك بدرجللة متوسللطة ممللا

اإلدارة المتكاملللة، وذلللك علللى الللرغم مللن أهميللة رصللد وتقيلليم أداء الكليللات وتصللميم دليللل يحللدد األهللداف 

واألنشللطة واإلجللراءات والممارسللات ومعللدالت األداء واإلنجللاز والتوقيللت الزمنللي لتطبيللق نظللام اإلدارة 

 المتكاملة.

بة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة " ما المعوقات التي قد تواجه تطبيق نظام اإلدارة ولإلجا

تم حساب المتوسطات الحسابية المتكاملة بجامعة سوهاج من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟، 

و ( على النح12واالنحرافات المعيارية وتحليل استجابات العينة، وجاءت النتائج على كما في جدول )

 التالي:

 ( استجابات أفراد العينة المتعلقة بمعوقات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج12جدول)

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

 14 متوسطة 1،35 3،39 قلة دعم اإلدارة العليا لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة. 1

 12 مرتفعة 1،24 3،71 بأهمية تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة لدى اإلدارة العليا. ضعف الوعي 2

 2 مرتفعة جدا 1،05 4،32 قلة المتخصصين في تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة. 3

 4 مرتفعة 0،86 4،13 قلة الدورات التدريبية في أساليب تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة. 4

 6 مرتفعة 1،18 3،90 وأهداف تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة.قلة الوعي بمفهوم  5

 7 مرتفعة 1،13 3،88 مقاومة التغيير والتمسك بأساليب العمل التقليدية من قبل بعض العاملين. 6

 9 مرتفعة 1،21 3،80 نقص اإلمكانات المالية الالزمة لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة. 7

 8 مرتفعة 1،12 3،82 الالزمة لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة.نقص اإلمكانات الفنية  8

 13 مرتفعة 1،36 3،55 نقص اإلمكانات البشرية الالزمة لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة. 9

 3 مرتفعة جدا 1،02 4،31 ضعف البنية التحتية الالزمة لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة. 10

11 
العاملين للمساهمة في تطبيق نظام اإلدارة  غياب الحوافز المادية لدفع

 المتكاملة.
 1 مرتفعة جدا 0،82 4،48

 11 مرتفعة 1،10 3،74 ارتفاع تكلفة تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة. 12

 5 مرتفعة 1،14 4،05 تفضيل العاملين للعمل الفردي على العمل في فريق  13

14 
واالهتمام بها، والبعد عن التركيز على الفعاليات الداخلية للجودة 

 إرضاء المستفيدين وتحقيق رغباتهم.
 10 مرتفعة 1،27 3،76

 مرتفعة 1،13 3،91 المحور ككل
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تطبيق نظام اإلدارة ( اتفاق أفراد العينة على وجود معوقات يمكن أن تواجه 12يتضح من جدول)

(، وذلك حسب ترتيب المعوقات تنازلياً 3،58بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي ) المتكاملة بجامعة سوهاج

في الجدول السابق، ويمكن تفسير المعوقات التي جاءت بدرجة مرتفعة جداً ومرتفعة في أن غياب الحوافز 

ة منطقية المادية لدفع العاملين للمساهمة في تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة أهم المعوقات؛ وتعد تلك النتيج

ألهمية الحوافز في دفع طاقة العاملين، وتحريك قدراتهم الكامنة، وإثارة دوافعهم، كما تعزز القدرات 

اإلبداعية لدى العاملين، وقد تفسر تلك النتيجة بأن للجامعة ميزانية محددة وال توجد بنود لتحفيز المبدعين 

روعات المختلفة بالجامعة فإن وجود تلك بالشكل الكافي، حتى وإن كانت هناك بعض الحوافز في المش

العبارة كمعوق يعني اعتقاد العينة أن هذه الجوافز المادية ال تفي بالمتطلبات لديهم، وتتفق تلك النتيجة مع 

 ,.Manuel, et. al(، ودراسة )Sten, et. al., 2010( ودراسة )Karla, et.al, 2015نتائج دراسة )

( التي توصلت إلى أن ضعف الموارد المادية من أهم Muzaimi, et. al., 2017(، ودراسة )2015

معوقات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة. كما أن هناك قلة المتخصصين في تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، 

والذي يسبب ضعفا في تحديد جوانب القوة ونواحي الضعف وأساليب العمل واإلجراءات المالئمة، وقد 

ة لعدم اعتماد نظام اإلدارة المتكاملة كنظام إداري معتمد بالكليات المختلفة، أما ضعف ترجع تلك النتيج

البنية التحتية الالزمة لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، فهو يؤثر سلبيا على أداء العاملين وعلى تطبيق نظام 

وقلة وجود موارد إضافية اإلدارة المتكاملة، وقد تفسر تلك النتيجة أيضا بضعف الميزانيات المرصودة، 

ثابتة للجامعة تساعدها في تحقيق أهدافها وتلبية طموحاتها. أما العبارات التي جاءت في مراتب متأخرة 

فتؤكد أن هناك ضعف في الوعي بأهمية تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة لدى اإلدارة العليا، ونقص 

كاملة، وقلة دعم اإلدارة العليا لتطبيق نظام اإلدارة اإلمكانات البشرية الالزمة لتطبيق نظام اإلدارة المت

المتكاملة، وتؤكد تلك المعوقات على ضعف ثقافة تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة لدى اإلدارة العليا؛ والذي 

قد يتسبب في غياب الجدية، وضعف الطموح لدى العاملين، وضعف اإلنتاجية، وتتفق تلك النتيجة مع 

( Bober, 2012(، ودراسة )Raisiene, 2011(، ودراسة )Dejan, et. al.,2010نتائج دراسة )

والتي أكدت إلى أن ضعف الوعي بنظام اإلدارة المتكاملة يؤدي إلى صعوبة في التنفيذ، ويؤدي إلى وجود 

 عناصر مقاومة لعملية التغيير في المؤسسة.

معوقات تطبيق نظام اإلدارة ولإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة " ما سبل مواجهة 

تم حساب المتوسطات الحسابية المتكاملة بجامعة سوهاج من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟، 

 ( على النحو التالي:13واالنحرافات المعيارية وتحليل استجابات العينة، وجاءت النتائج كما في جدول )
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واجهة معوقات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة ( استجابات أفراد العينة المتعلقة بسبل م13جدول)

 بجامعة سوهاج

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

 0،83 4،39 دعم اإلدارة العليا لسياسة تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة. 1
مرتفعة 

 جدا
4 

2 
االنحرافات توفير نظام دقيق لقياس مستويات األداء ، وتصحيح 

 بناء على نتائج عملية القياس.
 11 مرتفعة 0،98 4،16

3 
استقطاب المتخصصين والخبراء لتدريب العاملين على منهجية 

 نظام اإلدارة المتكاملة.
 12 مرتفعة 1،03 4،15

 0،89 4،59 نشر ثقافة اإلدارة المتكاملة بين العاملين والمستفيدين. 4
مرتفعة 

 جدا
1 

5 
لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة يحقق الجودة ، ومتابعة تصميم أدلة 

 األداء على ضوئها.
4،27 1،06 

مرتفعة 

 جدا
6 

6 
توفير البنية التحتية واإلمكانيات الالزمة لنجاح نظام اإلدارة 

 المتكاملة.
4،36 0،93 

مرتفعة 

 جدا
5 

 0،94 4،42 توفير األمن والسالمة المهنية للمؤسسة التعليمية والعاملين بها. 7
مرتفعة 

 جدا
3 

8 
تحسين الظروف البيئية والحفاظ على صيانة البيئة من آثار 

 التلوث.
4،43 0،94 

مرتفعة 

 جدا
2 

9 
ضمان استمرارية الجودة لتحقيق رضا جميع المسئولين 

 والمستفيدين من الخدمة.
4،20 1،05 

مرتفعة 

 جدا
9 

10 
حيث فاعليته وجود نظام مراجعة لنظام اإلدارة المتكاملة من 

 وتطبيقه.
 13 مرتفعة 1،10 4،14

 10 مرتفعة 1،06 4،18 زيادة الوعي والثقافة الوقائية والعالجية لدى العاملين بالمؤسسة. 11

12 
تطبيق العاملين للتعليمات الخاصة بمتطلبات الجودة والصحة 

 والسالمة المهنية.
 15 مرتفعة 1،12 4،01

13 
األقسام المختلفة لتحقيق أهداف تطبيق التنسيق بين اإلدارة أو 

 نظام اإلدارة المتكاملة.
 14 مرتفعة 1،17 4،09

 1،11 4،25 التخطيط السليم لعملية التحول إلى نظام اإلدارة المتكاملة. 14
مرتفعة 

 جدا
7 

15 
وجود نظام اتصاالت يسهل عملية التواصل بين األفراد واألقسام 

 بالمؤسسة.
4،21 1،02 

مرتفعة 

 جدا
8 

 مرتفعة جدا 1،01 4،25 المحور ككل
 

( أن أفراد عينة الدراسة يؤيدون بدرجة عالية السبل الواجب اتباعها 13يتضح من جدول)

لمواجهة المعوقات التي قد تحول دون تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج بدرجة تراوحت بين 

وفيما يتعلق بالعبارات يتضح اتفاق العينة على أهمية (، 4،25مرتفعة جدا ومرتفعة، وبمتوسط حسابي )

نشر ثقافة اإلدارة المتكاملة بين العاملين والمستفيدين في تحسين األداء، وتعزيز قيم وسلوكيات العاملين 

لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، وهي من العناصر األساسية لتطبيق أي نظام إداري جيد، كما اتفقت العينة 

تحسين الظروف البيئية والحفاظ على صيانة البيئة من آثار التلوث، وتوفير األمن والسالمة  على ضرورة

المهنية للمؤسسة التعليمية والعاملين بها، لتوفير بيئة آمنة في العمل، والمحافظة على صحة العاملين 

ا مع نتائج دراسة وسالمتهم، وتحفيزهم لالستمرار في تحسين األداء وتجويده، وتتفق تلك النتيجة جزئي

( التي Muzaimi, et. al., 2017( ودراسة )Sten, et. al., 2010( ودراسة )2012)رفاعي، 

توصلت إلى أن من أهداف تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة زيادة الوعي والثقافة الوقائية والعالجية لدى 
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بارات بهذا المحور حتى وإن جاءت العاملين بالمؤسسات التعليمية. كما أكدت العينة على أهمية جميع الع

 بعض العبارات في مراتب متأخرة إال أنها كانت بدرجة مرتفعة. 

درجة توافر متطلبات نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة وللكشف عن الفروق بين المتوسطات حول 

تغيري سوهاج من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، ومعوقاته، وسبل مواجهة المعوقات، والتي تعزي لم

 Independent Samples، تم استخدام اختبار)ت( لتحليل التباين بين مجموعتين مستقلة )والكلية النوع

T-Test( لعينة الدراسة، وجاءت النتائج كما في الجدولين )التالية:15( و)14 ) 

 ( نتائج اختبار)ت( للفروق بين متوسطات استجابة عينة الدراسة وفقاً لمتغير النوع14جدول)

 العدد الجنس المحور م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 "ت"

مستوى 

 الداللة

 دعم اإلدارة العليا 1
 7،34 49،82 196 ذكور

1،719 0،851 
 7،03 48،44 137 إناث

2 
تطوير التنظيم اإلداري والخدمات 

 والمعامالت

 8،37 45،59 196 ذكور
0،786 0،467 

 8،04 44،87 137 إناث

 توافر البنية التحتية 3
 7،81 38،86 196 ذكور

1،498 0،156 
 7،18 37،60 137 إناث

 بناء وتطوير ثقافة تنظيمية داعمة 4
 8،12 38،34 196 ذكور

1،600 0،320 
 7،63 36،93 137 إناث

 بناء قدرات الموارد البشرية 5
 10،89 41،98 196 ذكور

1،167 0،275 
 10،01 40،62 137 إناث

 توافر الموارد المالية 6
 6،62 25،59 196 ذكور

0،334 0،030 
 5،77 25،35 137 إناث

 المتابعة والتحسين المستمر 7
 8،89 39،92 196 ذكور

2،017 0،041 
 7،88 38،01 137 إناث

8 
تحسين االتصاالت الداخلية 

 وتطويرها

 7،76 34،05 196 ذكور
1،349 0،015 

 6،67 32،94 137 إناث

 وضع معايير ومؤشرات لألداء 9
 8،52 35،98 196 ذكور

1،427 0،206 
 7،51 34،69 137 إناث

 المعوقات  10
 11،88 50،26 196 ذكور

0،008 0،085 
 10،59 50،25 137 إناث

 سبل مواجهة المعوقات 11
 13،43 63،86 196 ذكور

0،313 0،869 
 13،81 63،39 137 إناث

 األداة ككل
 78،67 464،31 196 ذكور

1،348 0،029 
 67،78 453،14 137 إناث

 يتضح من الجدول السابق ما يلي : 

( بالنسبة لألداة 0،05توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات العينة عند مستوى ) -

ككل، وبالنسبة ألبعاد )توافر الموارد المادية، المتابعة والتحسين المستمر، وتحسين االتصاالت الداخلية 

بات تطبيق نظام اإلدارة وتطويرها( مما يعني اختالف رؤية أفراد العينة في تقدير درجة توافر متطل

المتكاملة وفقا لمتغير النوع، والفروق لصالح  الذكور الذين يدركون أكثر من اإلناث أهمية تطبيق نظام 

اإلدارة المتكاملة في مراقبة األداء وتحسينه، ومواكبة المتغيرات المعاصرة، وضمان التحليل المتكامل 

فير الموارد المادية لهذا النظام، واعتماد المسئولية لجوانب الفرص والمخاطر، كما يدركون أهمية تو

المشتركة من قبل اإلدارة والعاملين تجاه تنفيذ سياسة الجامعة، وتحقيق التميز المستدام، وتدريب الموارد 
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البشرية بصفة دورية لضمان تنفيذ الممارسات اآلمنة. في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

 باقي األبعاد. أفراد العينة في

 ( نتائج اختبار)ت( للفروق بين متوسطات استجابة عينة الدراسة وفقاً لمتغير الكلية15جدول)

 العدد الجنس المحور م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 "ت"

مستوى 

 الداللة

 دعم اإلدارة العليا 1
 7،14 48،52 148 نظرية

1،669 0،799 
 7،28 49،84 185 عملية

 تطوير التنظيم اإلداري والخدمات والمعامالت 2
 7،98 44،52 148 نظرية

1،536 0،575 
 8،40 45،91 185 عملية

 توافر البنية التحتية 3
 6،87 37،19 148 نظرية

2،503 0،048 
 7،99 39،27 185 عملية

 بناء وتطوير ثقافة تنظيمية داعمة 4
 7،88 36،85 148 نظرية

1،885 0،648 
 7،94 38،49 185 عملية

 بناء قدرات الموارد البشرية 5
 10،51 40،51 148 نظرية

1،415 0،905 
 10،54 42،15 185 عملية

 توافر الموارد المالية 6
 6،12 25،01 148 نظرية

1،254 0،466 
 6،39 25،88 185 عملية

 المتابعة والتحسين المستمر 7
 8،01 38،12 148 نظرية

1،939 0،279 
 8،86 39،94 185 عملية

 تحسين االتصاالت الداخلية وتطويرها 8
 7،18 33،04 148 نظرية

1،223 0،626 
 7،46 34،03 185 عملية

 وضع معايير ومؤشرات لألداء 9
 7،90 34،85 148 نظرية

1،195 0،490 
 8،30 35،92 185 عملية

 المعوقات  10
 11،10 50،33 148 نظرية

0،110 0،591 
 11،58 50،20 185 عملية

 سبل مواجهة المعوقات 11
 13،66 63،77 148 نظرية

0،117 0،850 
 13،53 63،59 185 عملية

 األداة ككل
 71،28 452،76 148 نظرية

1،527 0،306 
 76،67 465،28 185 عملية

 يتضح من الجدول السابق ما يلي : 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات العينة عند أي مستوى مستويات الداللة  -

بالنسبة  لألداة ككل، وفي معظم األبعاد، مما يدل على اتفاق أفراد العينة على تلك األبعاد وأن متغير الكلية 

ائية بين متوسطات استجابات العينة ليس له تأثير على أفراد العينة، في حين كانت الفروق ذات داللة إحص

( بالنسبة لبعد توافر البنية التحتية، والفروق لصالح الكليات العملية؛ الذين يدركون 0،05عند مستوى )

أهمية توافر البنية التحتية في تحقيق االستقرار في العمل، وتشجيع العاملين على اإلبداع، وتوليد الفرص 

نطقية؛ حيث أن الكليات العملية تحتاج إلى إمكانيات أكبر من الكلية النظرية واسثمارها، وتعد تلك النتيجة م

من حيث المعامل والمختبرات والقاعات وغيرها، كما تحتاج إلى وسائل األمن الصناعي في كل تلك 

 اإلمكانيات المادية، مع ضمان صحة وسالمة جميع العاملين بها.    

درجة توافر متطلبات نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة وللكشف عن الفروق بين المتوسطات حول 

سوهاج من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، ومعوقاته، وسبل مواجهة المعوقات، والتي تعزي لمتغيري 

 Oneتم استخدام اختبار)ف( لتحليل التباين األحادي بين عدة مجموعات )، والدرجة العلمية سنوات الخبرة

Way ANOVA( التالية:18( و)16ة، وجاءت النتائج كما في الجدولين )( لعينة الدراس 
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( نتائج اختبار)ف( للفروق بين متوسطات استجابة عينة الدراسة وفقاً لمتغير الدرجة 16جدول)

 العلمية

 مصدر التباين المحور م
درجات 

 الحرية
 مجموع المربعات

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 دعم اإلدارة العليا 1
 105،778 211،557 2 بين المجموعات

2،031 0،133 
 52،073 17184،233 330 داخل المجموعات

2 
تطوير التنظيم اإلداري 

 والخدمات والمعامالت

 205،040 410،080 2 بين المجموعات
3،060 0،068 

 67،006 22111،890 330 داخل المجموعات

 توافر البنية التحتية 3
 139،196 278،391 2 بين المجموعات

2،447 0،088 
 56،882 18771،200 330 داخل المجموعات

4

4 

بناء وتطوير ثقافة 

 تنظيمية داعمة

 231،188 462،376 2 بين المجموعات
3،721 0،025 

 62،137 20505،354 330 داخل المجموعات

5 
بناء قدرات الموارد 

 البشرية

 154،896 309،792 2 بين المجموعات
1،396 0،249 

 110،926 36605،655 330 داخل المجموعات

 توافر الموارد المالية 6
 113،671 227،342 2 بين المجموعات

2،916 0،056 
 38،975 12861،901 330 داخل المجموعات

7 
المتابعة والتحسين 

 المستمر

 212،572 425،143 2 بين المجموعات
2،952 0،064 

 72،014 23764،503 330 داخل المجموعات

8 
تحسين االتصاالت 

 الداخلية وتطويرها

 66،329 132،658 2 بين المجموعات
1،230 0،294 

 53،907 17789،421 330 داخل المجموعات

9 
وضع معايير 

 ومؤشرات لألداء

 112،168 224،337 2 بين المجموعات
1،701 0،184 

 65،940 21760،192 330 داخل المجموعات

 المعوقات  10
 16،888 33،776 2 بين المجموعات

0،130 0،878 
 129،686 42796،494 330 داخل المجموعات

 سبل مواجهة المعوقات 11
 19،058 38،116 2 بين المجموعات

0،103 0،902 
 185،198 61115،206 330 داخل المجموعات

 األداة ككل
 12099،600 24199،200 2 بين المجموعات

2،197 0،113 
 5508،001 1817640،265 330 داخل المجموعات

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند أي مستوى من مستويات 16يتضح من جدول)

الداللة بين متوسطات استجابات العينة في األداة ككل وفي معظم األبعاد مما يؤكد اتفاق العينة على 

في استجاباتهم، فيما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند أن الدرجة العلمية ليس لها تأثير 

( بين متوسطات استجابة العينة تعزى لمتغير الدرجة العلمية، مما يعني اختالف 0،05مستوى )

وجهة نظر أفراد العينة في تقدير واقع بناء وتطوير ثقافة تنظيمية داعمة، ولتحديد اتجاه الفروق 

(، وجاءت النتائج كما في Scheffeتم استخدام اختبار "شيفية" )لصالح أي من فئات الخبرة، 

 (:17جدول)

 ( نتائج اختبار "شيفية" التجاه الفروق بين فئات سنوات الخبرة17جدول)

 العدد سنوات الخبرة المحور م
المتوسط 

 الحسابي
 أستاذ مساعد أستاذ

 

1 

بناء وتطوير ثقافة 

 تنظيمية داعمة

  38،473 19 أستاذ
 

   41،162 37 أستاذ مساعد

 44،594 22 مدرس
 

3،12586 
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ويتضح من الجدول السابق أن الفروق بين متوسطات استجابات العينة كانت بين فئة )أستاذ 

مساعد( وفئة )مدرس( والفروق لصالح فئة )مدرس( مما يعني أن العبرة ليس بالدرجة العلمية، 

بدرجة أكبر واقع بناء وتطوير ثقافة تنظيمية داعمة؛ وذلك  وأن الفئة األقل في الدرجة العلمية تعي

للقضاء على العديد من العوائق والتحديات، والتكيف مع البيئات المتغيرة، كما تسهم تلك الثقافة في 

دعم نجاح فرق العمل والمشروعات المختلفة، وبناء قناعات لدى األفراد حول طبيعة األعمال 

رتباطهم بأهداف الجامعة ورسالتها، وقد تفسر تلك النتيجة أن عينة وأساليب إنجازها، وتعزيز ا

)مدرس( قد تكون أكثر إقباال على العمل الجماعي، وتحقيق التكامل في النظام اإلداري؛ نظرا ألنهم 

حديثي الحصول على درجة الدكتوراه سواء من جامعة سوهاج أو الجامعات األخرى المحلية 

مع خبرات مختلفة في تلك الجامعات أكسبتهم الرغبة والطموح في تطبيق  واألجنبية، وأنهم تفاعلوا

 نظام اإلدارة المتكاملة.

( نتائج اختبار)ف( للفروق بين متوسطات استجابة عينة الدراسة وفقاً لمتغير 18ويبين جدول)

 سنوات الخبرة

 مصدر التباين المحور م
درجات 

 الحرية
 مجموع المربعات

متوسط 

 المربعات
 فقيمة 

مستوى 

 الداللة

 دعم اإلدارة العليا 1
 23،003 46،006 2 بين المجموعات

0،438 0،646 
 52،575 17349،784 330 داخل المجموعات

2 
تطوير التنظيم اإلداري 

 والخدمات والمعامالت

 144،742 289،484 2 بين المجموعات
2،148 0،118 

 67،371 22232،486 330 داخل المجموعات

 توافر البنية التحتية 3
 102،725 205،450 2 بين المجموعات

1،799 0،167 
 57،103 18844،142 330 داخل المجموعات

4 
بناء وتطوير ثقافة 

 تنظيمية داعمة

 132،356 264،713 2 بين المجموعات
2،110 0،123 

 62،736 20703،017 330 داخل المجموعات

5 
بناء قدرات الموارد 

 البشرية

 235،196 470،391 2 بين المجموعات
2،130 0،121 

 110،440 36445،056 330 داخل المجموعات

 توافر الموارد المالية 6
 86،665 173،330 2 بين المجموعات

2،214 0،111 
 39،139 12915،914 330 داخل المجموعات

7 
المتابعة والتحسين 

 المستمر

 83،818 167،636 2 بين المجموعات
1،151 0،317 

 72،794 24022،010 330 داخل المجموعات

8 
تحسين االتصاالت 

 الداخلية وتطويرها

 58،318 116،637 2 بين المجموعات
1،081 0،341 

 53،956 17805،441 330 داخل المجموعات

9 
وضع معايير ومؤشرات 

 لألداء

 71،474 142،947 2 بين المجموعات
1،080 0،341 

 66،187 21841،581 330 المجموعاتداخل 

 المعوقات  10
 21،705 43،410 2 بين المجموعات

0،167 0،846 
 129،657 42786،861 330 داخل المجموعات

 سبل مواجهة المعوقات 11
 55،348 110،696 2 بين المجموعات

0،299 0،742 
 184،978 61042،625 330 داخل المجموعات

 األداة ككل
 9384،536 18769،071 2 المجموعاتبين 

1،699 0،185 
 5524،456 1823070،394 330 داخل المجموعات

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات 

العينة حول درجة تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج من وجهة نظر عينة الدراسة، 

ومعوقاته، وسبل مواجهة المعوقات،  تبعا لمتغير الخبرة، مما يعني أن أفراد العينة لديهم رؤية 
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إلى حد كبير في تقدير الواقع ومعوقاته وسبل مواجهة المعوقات بالرغم من اختالف متشابهة 

سنوات الخبرة ، مما يعني رؤية العينة أن العبرة ليست بعدد السنوات، بل بما تتيحه تلك السنوات 

من مواقف وتجارب مؤثرة على األفراد تنعكس على أدائهم، وأن جميع أفراد العينة لديهم دراية 

عملهم، نتيجة عدد سنوات العمل والتي أكسبتهم القدرة على إنجاز المهام، وامتالك الطرق  بمجال

 واألساليب المناسبة لمعالجة مواقف العمل ومشكالته.

 خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:ملخص نتائج الدراسة: 

بدرجة تراوحت بين أن درجة توافر متطلبات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج جاءت  -

 مرتفعة ومتوسطة.

تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي جاءت معوقات  -

(، وكانت أبرز المعوقات غياب الحوافز المادية لدفع العاملين للمساهمة في تطبيق نظام اإلدارة 3،91)

ة المتكاملة، ضعف البنية التحتية الالزمة لتطبيق نظام المتكاملة، قلة المتخصصين في تطبيق نظام اإلدار

 اإلدارة المتكاملة. 

اتفقت عينة الدراسة على أن هناك العديد من السبل الواجب اتباعها لمواجهة المعوقات التي قد تحول  -

رزها دون تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج والتي تراوحت بين مرتفعة جدا ومرتفعة، وكان أب

نشر ثقافة اإلدارة المتكاملة بين العاملين والمستفيدين، تحسين الظروف البيئية والحفاظ على صيانة البيئة 

 من آثار التلوث توفير األمن والسالمة المهنية للمؤسسة التعليمية والعاملين بها.

دراسة حول درجة ( بين متوسطات استجابة عينة ال0،05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

في أبعاد  تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج ومعوقاته وسبل مواجهة المعوقاتتوافر متطلبات 

)توافر الموارد المالية، المتابعة والتحسين المستمر، تحسين االتصاالت الداخلية وتطويرها(، تعزى لمتغير 

عند أي من مستويات الداللة في باقي األبعاد. كما  النوع، والفروق لصالح الذكور، بينما ال توجد فروق

كانت هناك فروق وفقا لمتغير الكلية في بعد )توافر البنية التحتية( لصالح الكليات العملية، ولم توجد فروق 

في باقي األبعاد. وكانت هناك فروق وفقا لمتغير الدرجة العلمية في بعد )بناء وتطوير ثقافة تنظيمية 

فئة )مدرس( فيما لم توجد فروق في باقي األبعاد. كما لم توجد فروق بين متوسطات داعمة( لصالح 

 استجابات العينة وفقا لمتغير سنوات الخبرة عند أي مستوى من مستويات الداللة في جميع أبعاد الدراسة.

 توصيات الدراسة 

ق ووثيقة تصف النظام، وضع دليل لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج ليكون خارطة طري -

وأهدافه، ومكوناته، ومميزاته، وإيجاد األدلة اإلرشادية الموضحة آلليات تطبيقه، والمعايير والممارسات 

المتميزة؛ بما يسهم في نشر ثقافة اإلدارة المتكاملة، واعتبار تطبيق هذا النظام أحد أهداف الجامعة 

 االستراتيجية.

تبع في جامعة سوهاج وصياغته بما يالئم نظام اإلدارة المتكاملة؛ لمواكبة إعادة النظر بنظام الجودة الم -

ما يشهده العالم من تطورات، والتعامل مع المعرفة الحاضرة والمستقبلية، مع توصيف كافة الوظائف في 

 الجامعة والكليات بما يتفق مع إجراءات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة.
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دارة المتكاملة بجامعة سوهاج، والعمل على الحد منها؛ لتحقيق أهدافها، رصد معوقات تطبيق نظام اإل -

 وتعزيز قدرتها التنافسية، وذلك بالعمل على الخطوات التالية:

 .وضع خطة لتقليل المخاطر الصحية والسالمة المهنية 

  الجامعة إجراء برامج توعية بنظام اإلدارة المتكاملة، مع توفير التدريب والتوعية لجميع منسوبي

 على إجراءات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة.

  زيادة التواصل بين جميع منسوبي الجامعة، والحد من األخطاء واتخاذ اإلجراءات التصحيحية

 لمنع تكرارها والوقاية منها من خالل االرتقاء بمهارات وقدرات العاملين بالجامعة.

 ينية التي تعوق تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة.العمل على تخفيف أو القضاء على اإلجراءات الروت

  

  وضع نظام رقابة ومتابعة مستمرة؛ للتأكد من مدى تحقيق شروط نظام اإلدارة المتكاملة لتلبية

 رغبات العمالء والمستفيدين .

 رفع درجة الوعي بجامعة سوهاج لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة من خالل:  -

  مع المتطلبات الجديدة لنظام اإلدارة المتكاملة، مع العمل على وضع تصور وخطة عمل للتعامل

توفير اإلمكانات المادية والبشرية التي تساند تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة والتي يمكن من خاللها 

 بناء أفراد يمتلكون المعرفة والمهارة والكفاءة الالزمة لتطبيقها.

 ة لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة وتبني ثقافة منظمية ضرورة دعم ومساندة اإلدارة العليا بالجامع

معرفية تنسجم هذا النظام، مع قيام إدارة الجامعة باتخاذ كافة التدابير الالزمة والقيام بالممارسات 

العملية الالزمة لنشر وتعميم ثقافة اإلدارة المتكاملة في مختلف المستويات اإلدارية من خالل 

 البرامج التدريبية.

 يم ثقافة التواصل لدى العاملين وتطوير مهارات التواصل لديهم، والعمل على التنسيق بين بين تدع

 اإلدارات واألقسام المختلفة؛ لضمان تدفق المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرارات.

 .متابعة تطبيق إدارة الجودة  بالجامعة وذلك لرفع وتحسين مستوى األداء للعاملين 

  نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج بشكل تدريجي؛ حتى يتعود عليه العمل على تطبيق

العاملين شيئا فشيئا، مع وضع خطة لتدريب القيادات الجامعية على تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، 

 وتجاوز الممارسات التقليدية في قيادة الكلية، بما يضمن إيجاد أفكار مبدعة ومبتكرة.

 نظام اإلدارة المتكاملة )معايير إدارة الجودة، معايير اإلدارة البيئية،  تبصير الكليات بمعايير

 ومعايير الصحة والسالمة المهنية(؛ لتحقيق جودة التعليم واالرتقاء بمخرجاته .

االنفتاح على التجارب العالمية واالستفادة منها في تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة؛ وتشجيع التنافس بين  -

ة لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، وتنفيذ متطلباتها، وتوجيه األنشطة والبرامج المختلفة كليات الجامع

للتعريف بها وأهميتها، مع توفير البنية التحتية الالزمة لبناء نظام اإلدارة المتكاملة من مخازن معرفة، 

 وشبكة إنترنت عالية المستوى وغيرها.

م التوجه نحو تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة، وإعادة توصيف وضع نظام متكامل للحوافز بالجامعة، يدع-

 مهام وأنشطة الكليات، وتعديل الهياكل التنظيمية لتتفق مع متطلبات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة.
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بناء قاعدة بيانات على مستوى جامعة سوهاج، تتيح التعرف على الخبرات العالمية في تطبيق نظام  -

، مع إتاحة خدمة التواصل مع بعض الخبرات؛ لالستفادة منها، وتوفير الخبراء اإلدارة المتكاملة

 واالستشاريين؛ لتقديم المساعدة والدعم للقيادات لتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة.

إنشاء نظام إداري قوي مبني على التوثيق، يحدد المهام والمسئوليات والصالحيات، مما يساعد على  -

ضعهم أمام تنفيذ مهامهم بكفاءة وفعالية، مع توثيق القرارات المتخذة واالجراءات تحفيز العاملين وي

 المعتزم اتخاذها لتحسين فعالية نظام االدارة المتكاملة والعمليات ذات الصلة. 

إجراء دراسات متخصصة في معوقات تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بجامعة سوهاج في إطار مجتمع  -

 التخلص منها عند تطبيق ذلك النظام.المعرفة؛ لمحاولة 

 مراجع الدراسة

(. تطوير األداء المؤسسي بجامعة جنوب الوادي في ضوء معايير التميز 2015أحمد، محمد جاد حسين )

(، 7)2للمؤسسة األدوربية إلدارة الجودة: النموذج األوربي للتميز. مجلة اإلدارة التربوية، 

 .176 -15ديسمبر، 

لتحقيق الميزة التنافسية بالجامعات؛  Sigma Six(. متطلبات تطبيق ستة سيجما 2015)ــــــــــــــــــــ

دراسة تطبيقية على بعض كليات جامعة جنوب الوادي. مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس، 

39(3 ،)99- 234. 

مجتمع المعرفة. ورقة عمل  (. القيادة التربوية بنظام اإلدارة المتكاملة في إطار2018) ـــــــــــــــــــ

بالمؤتمر العلمي السنوي الخامس والعشرين للجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة 

التعليمية " نظم التعليم ومجتمع المعرفة"، الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية 

 .388 -361واألكاديمية المهنية للمعلمين، يناير، 

(. تعزيز تنافسية التعليم العالي 2018د فوزي أحمد؛ مصطفى، عماد نجم عبد الحكيم )بدوي، محمو

المصري مدخال لتطوير واقع مؤسساته في تصنيفات نخبة الجامعات العالمية. المجلة التربوية، 

 .412 -327، يوليو، 53كلية التربية بسوهاج، 

-https://www.sohag(. إحصائية جامعة سوهاج. متاح على: 2019جامعة سوهاج )

univ.edu.eg/plans :م. 12/10/2020/  تم الرجوع في 

(. البيئة والتنمية المستدامة؛ اإلطار المعرفي 2012جمهورية مصر العربية، وزارة التعليم العالي ) 

 والتقييم المحاسبي. برنامج الطرق المؤدية إلى التعليم العالي. وزارة التعليم العالي. 

(. تميز الجامعات المصرية على ضوء تصنيف التايمز وكيو إس 2016الباقي )جويلي، مها عبد 

 .269 -246(، 1)20(، مجلة كلية التربية ببور سعيد، Times & QSاالنجليزي )

(. نظام اإلدارة المتكاملة وإمكانية اإلستفادة منه في تطوير األداء بمؤسسات 2012رفاعي، عقيل محمود )

 . 357 -291(، أبريل، 17)5لة رابطة التربية الحديثة، التعليم قبل الجامعي. مج
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(. مدى مساهمة تطوير أداء عضو هيئة التدريس في تحقيق جودة التعليم، جامعة 2014الشريف، فائتة )

 .111 -90، يناير، 5المدينة العالمية نموذجا. المجلة العربية للدراسات التربوية واالجتماعية، 
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Requirements of applying the integrated management system at 

Sohag University  

from the viewpoint of the faculty members 

Abstract 

This study aimed to know requirements of applying the system of 

communicative management at the University of Sohag from the point of view 

of the faculty members, and to know the effect of variables of gender, college, 

years of experience, and academic degree on their perceptions, and to address 

the problem of the study used the descriptive approach, and the study sample 

consisted of (333) individuals, For the academic year 2019/2020. A 

questionnaire was used that was distributed to the sample containing (130) 

phrases, and their validity and reliability were verified, and the study showed 

that the responses of the sample members about the degree of availability of the 

requirements for the application of the integrated management system at Sohag 

University ranged between high and medium. It showed statistically significant 

differences at the level of (0.05) between the average response of the study 

sample in the some axes, due to the gender variable, and differences in favor of 

males, while there are no differences in any of the Significance levels in the rest 

of the axes. Lack of material incentives to motivate workers to contribute to the 

application of the integrated management system, The study recommended the 

development of a guide for implementing the integrated management system to 

be a road map and document describing the system. 
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