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Abstract: This study aims to examine the effect of applying Total Quality Management (TQM) on improving the 

performance of the management of Al-Waqf of Albr societies in the Kingdom of Saudi Arabia through the optimal 

application of Deming's 14 Points on quality management. The research problem lies on the weakness of the 

outputs of Albr societies in terms of quality and productivity due to the lack of monitoring and control over those 

in charge of managing these charities. The researcher is going to use the descriptive qualitative, interviews and 

the case study approach to achieve the research' objectives. After an intensive reviewing the literature, this study 

confirmed the research gap and lack of empirical studies in implementing the TQM in charity organizations 

precisely in the Saudi Arabia.   
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الشخصية والمالحظات الميدانية. وبعد مراجعة مكثفة لألدبيات، أكدت هذه الدراسة الفجوة البحثية ونقص الدراسات التجريبية 
 في تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الخيرية وعلى وجه التحديد في المملكة العربية السعودية.
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 :المقدمة

يعد الوقف تشريعًا إسالميًا أصياًل يستمد مشروعيته من السنة النبوية وتعاليم اإلسالم الحكيم كالصدقات والتعاون على البر 
جتماعية والعلمية، ويعد العمل الوقفي والتقوى، وهو أسلوب حضاري للتمويل الذاتي للمرافق اإلسالمية ومؤسساته الدينية واال

على تنوع مقاصده وسبله من أصدق تماثيل المساهمة المجتمعية في إنشاء المؤسسات والمرافق التي من شأنها تنمية المجتمع 
وخدمته بشكل عام واألفراد بشكل خاص. وبالرجوع إلى المصادر اإلسالمية، نجد أن أصل مشروعية الوقف قد ذكر في 

الكريم والسنة النبوية الشريفة، فاستند الفقهاء في تأصيل الوقف من القرآن الكريم بآيات كثيرة منها قوله تعالى:}لن تنالوا  القرآن
(. ولقد برزت أهمية الوقف في السنة النبوية أيضًا من خالل ما روي ٩٢)سورة آل عمران، آية البر حتى تنفقوا مما تحبون {

(، أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إال من ثالث: صدقة عن أبي هريرة )رضي هللا عنه
 جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له" )صحيح مسلم(.

وكما هو معروف، فإن األوقاف في العصر الحالي يتم إدارتها بصورة مؤسسية وبإشراف القطاع الحكومي، أو من خالل 
لة عن الحكومة، أو غيرها من المؤسسات الخاصة التي تدير وترعى األصول الوقفية وتعمل على تنميتها مؤسسات مستق

وتنظيمها واستثمارها وصرف أرباحها على مستحقيها من المحتاجين والمشاريع الخيرية. وبناء على ذلك، فإن العاملين في 
ق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بمختلف معاييرها في عملهم قطاع األوقاف اإلسالمية ملزمون بالمثابرة والعمل على تحقي

المؤسسي الوقفي للوصول به إلى درجة عالية من الكفاءة والرقي،  وال سيما أن الكثير من المؤسسات الغير ربحية والمنافسة 
ن عمل هذه المؤسسات للمؤسسات الوقفية باتت تنتج مخرجات ومنتوجات ذات جودة عالية بصورة تبين مدى الفجوة والفرق بي

و المؤسسات الوقفية  في المملكة العربية السعودية التي ال زالت تعمل ضمن معايير إدارية قديمة وغير فعالة )الصالحات، 
2013  .) 

اهتمت الكثير من دول العالم بشكل عام ودول العالم اإلسالمي والخليج بشكل خاص بالوقف وإدارته واالهتمام به كالكويت 
كما اهتمت المملكة العربية السعودية أيضًا ممثلة بوزارة األوقاف، المعروفة حاليًا باسم وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة  وغيرها

وغيرها من الهيئات والمؤسسات اإلسالمية باألوقاف اإلسالمية، وذلك  لوزارة العمل والتنمية االجتماعيةواإلرشاد وحاليًا أوكلت 
لما للوقف من أهمية كبرى في تنمية المجتمعات وفي الحراك االجتماعي الفعال الذي يهدف إلى حفظ كرامة اإلنسان ودعم 

فصلة عن وزارة األوقاف (. فقامت المملكة بإنشاء هيئة لألوقاف من2017المجتمع وتوفير األرزاق وحفظ البالد )حكيم،
اإلسالمية  للمساعدة في الرقابة وإدارة أموال األوقاف، والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها، بما يحقق شروط وقفيتها ويعزز 
من دورها في التنمية االجتماعية واالقتصادية ومبادئ التكافل االجتماعي، وتحقيقا لمقاصد الشريعة اإلسالمية وأنظمة 

(.  واألن الهيئة في شراكة مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية من خالل برنامج 2016ام الهيئة العامة لألوقاف،البالد)نظ
لتحقيق أثر أعمق لتطلعات األوقاف حسب ارشيف الهيئة العامة لألوقاف  2030"استدامة وتمكين" مواكبة مع رؤية المملكة 

10-2019. 
ية السعودية في السنوات األخيرة هو تطبيق مبادئ إدارة الجودة بمفاهيمها الشاملة في وكان من أبرز توجهات المملكة العرب

وزاراتها ومؤسساتها الحكومية والخاصة على حد سواء، وعلى مختلف التخصصات والمجاالت سواء أكانت مؤسسات تعليمية، 
مؤسسات والهيئات؛ لما لها من أهمية أو مستشفيات خاصة وحكومية، أو مؤسسات أهلية صناعية وتجارية و غيرها من ال

بالغة في تتبع وجوه القصور وضمان سالمة المخرجات قدر المستطاع، واالرتقاء بالخدمات والمنتجات، رغبة من البالد في 
(. فالمشكلة تكمن هنا بعدم 2030التغيير لألفضل، ودفع عجلة التطور والتنمية واالزدهار )رؤية المملكة العربية السعودية 
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وجود نظام اداري متكامل للجودة يطبق بالشكل السليم في األوقاف كإدارة الجودة الشاملة والتي بدورها تقوم بحفظ مراقبته 
 وصيانة الوقف بكفاءة وفاعليه للرقي بالقطاع الوقفي وجني ثماره.

 

 :مشكلة الدراسة

لكثير من الفوائد على مطبقيها فبتطبيق إدارة الجودة م إلى يومنا هذا وإدارة الجودة تحصد ا1940منذ بداية النهضة الصناعية 
الشاملة بالشكل الصحيح على المجال الوقفي ستقل نسب الهدر األصولي والربحي والزمني والعملي في األوقاف من خالل 

لة والعمل الجماعي االقتناع التام به وبتوعية العاملين بأهميته وتهيئة البيئة التنظيمية السليمة من التخطيط والرقابة الشام
المتكاتف المنسق السليم وسيسير حينها الوقف بخطوات ثابتة ومنسقة وقوية إلى طريق النجاح والنمو واالزدهار إذ يؤكد 

little- D Arthur  شركة أمريكية أن برنامج إدارة الجودة الشاملة لها 500خبير الجودة بدراسة قام بها على عينة تضم 
الناجحة يمكن أن تؤدي  درتهم التنافسية، فالقيم الجوهرية إلقامة الجودة الشاملة المغلفة بمبادئ اإلدارةتأثير ذو داللة على ق

إلى نتائج إيجابية في مستوى أدائهم و درجة تميزهم. وال يتحقق التمايز إال إذا عم االلتزام بالجودة في جميع مستويات األداء 
 (2009)بدر، المخرجات والعمليات.  بمعنى المدخالت و

ومن الناحية األخرى، يكاد ال يخفى على كثيرًا من المهتمين بالدراسات الوقفية البناء الضعيف الذي آل إليه الوقف وإدارته 
وإهماله في الحقبة األخيرة من الزمن مما أدى إلى ضعف هذا النظام اإلسالمي المتين والفعال في المجتمعات مما يتطلب 

للنهوض به مرة أخرى كي يخدم البالد والعباد وهنا استعراض لبعض المعضالت التي  منا تدعيمه بنظام قوي وفعال ومجرب
أن هناك غياب للتجديد  (2012)عبد هللا، جعلت من تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالشكل الصحيح ضرورة ملحة كما أثبت 

نظارة الفردية مما سهل عمليات نهب األوقاف وحيازتها بدون وجه حق اإلداري للمؤسسات الوقفية، حيث استشرى أسلوب ال
والتالعب بأعيانها، أو تحويل وجهتها خارج المقاصد التي حددها الواقفون. وإن من األسباب األساسية لضياع أموال الوقف 

ل نسبة قيمة األموال الموقوفة إلى إجمالي قيمة الثروة . كما أن هناك تضاؤ (2001)الصالح،  وخرابه هو سوء اإلدارة.
القومية، وتراجع معدل نموها سنويًا فضال عن انخفاض معدالت العوائد والدخول التي تتحقق من توظيف أو استثمار أموال 

ر مصارف األوقاف أو الوقف، وانخفاض الموارد المالية الالزمة لتنفيذ شروط الواقفين، ومن ثم عدم االلتزام بشروطهم، وتغيي
تقييدها، مما أدى إلى حرمان العديد من الجهات من حقوقها، وتعطلت رسالة الوقف لدرجة التهديد بالقضاء عليها. كما أن 
هناك إهمال ممتلكات الوقف وعدم اإلنفاق على صيانتها أو حسن رعايتها، وتعرض بعضها إلى االنهيار والتدمير ومثال 

السكنية واإلدارية المملوكة لألوقاف وأيلولتها للسقوط في ظل رفض شاغليها تحمل نفقات الصيانة ذلك تصدع بعض المباني 
أو اإلصالح رغم ضآلة قيمة اإليجار الشهري وانخفاض قيمته الحقيقية بمرور السنوات نتيجة زيادة أو غالء األسعار وتآكل 

لى التوثيق والسجالت فقط دون االهتمام بالتنمية واالستثمار قيمة النقود. كما أن تركيز بعض الجهات المشرفة على الوقف ع
)عبدالعظيم، . بالسعودية ووقف الغور بمدينة جدةمما يؤدي إلى تردي ثروات األوقاف وإهمالها مثل وقف آبار علي 

المملكة العربية السعودية بحاجة ملحة إلى جودة . كما أثبتت نتائج دراسة الجودة الوقفية أن" المؤسسات الوقفية في (٢٠٠٩
)الصالحات، وتحسين وضبط لكفاءة األداء المؤسسي، وال يتوفر ذلك إال من خالل التزام بالرسالة والرؤية والقيم المؤسسية" 

عف دور المؤسسات الوقفية في المملكة . كما أن سوء اإلدارة وفقدان الثقة فيها  يعد من أهم واخطر أسباب ض(2013
. و في دراسة أجرتها (2011)حسن،  العربية السعودية في الوقت الحالي مما أدى إلى ضياع وفساد الكثير من األعيان.

في المائة   81سبته مشارك من واقفين و مسؤولي مؤسسات وقفية  حيث أتفق ما ن 85لجنة األوقاف في غرفة الرياض على 
 سوء اإلدارة له أثره في انخفاض عوائد الوقف وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل الحوكمة ومجالس الرقابة على األوقاف. أن 
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وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لألوقاف الشيخ محمد الزامل أن من المهم تأهيل وتدريب القائمين على  (2016)الثميري، 
 (2016)الغنيم، إدارة األوقاف وأن من أهم وأكبر معوقات األوقاف عدم وضوح األنظمة وضعف الرقابة وعدم وجود آلية. 

دارة الجودة الشاملة بضرورة وضوح الرؤيا واالستراتيجيات واألهداف والمهام والمسؤوليات وضرورة وهذا ما تؤكد عليه مبادئ إ
 التدريب والتوعية مع الرقابة على كل القرارات واإلجراءات والعمليات ومراجعتها دوريًا وتصحيح االنحرافات.

إلسالمية عامة، وفي المملكة العربية السعودية ونظًرا للنمو والتطور المشهود في مجال األوقاف في أوساط المجتمعات ا
خاصة، وإضافة إلى العدد الكبير لهذه األوقاف في المملكة والذي صّعب ذلك من مهمة إدارتها وتحقيق الرقابة عليها، ولكثرة  

إدارية عالية؛  كأن  المؤتمرات واللقاءات والندوات المعقودة والهادفة للرقي باألوقاف وتحويلها إلى مؤسسات تعمل وفق معايير
ال بد من بيان معايير إدارة الجودة الشاملة الواجب تحقيقها في هذه المؤسسات الوقفية في المملكة العربية السعودية، وكيفية 
تطبيقها، من خالل بيان أبرز مفاهيمها وعناصرها األساسية، ومدى تطبيقها وتفعيلها على المؤسسات بشكل عام، وعلى 

(. وقال راجس الدوسري نائب رئيس لجنة 2013ية في المملكة العربية السعودية بصورة خاصة )الصالحات،المؤسسات الوقف
األوقاف بالغرفة التجارية بالرياض أن قطاع األوقاف أمامه تحديات من الجانب التشريعي واالستثماري التنموي للوقف نفسه 

 (2019)وكالة األنباء السعودية،  حقيق أركان الوقف وأهدافه.وللمجتمع وأيضا تحديات المحافظة على األصول الوقفية وت
وال تكون المحافظة على أصول الوقف من الهالك والضياع واإلهمال إال بتبني نظام إداري قوي ومتين ومجرب كإدارة الجودة 

عالي الدكتور وليد الصمعاني في اجتماعه مع وزير العمل الشاملة إذا طبقت بالشكل الصحيح والفعال. كما أكد وزير العدل م
والتنمية االجتماعية ومحافظ الهيئة العامة لألوقاف وعدد من الخبراء على "ضرورة ضبط العمل الوقفي بمزيد من اللوائح 

ف المحددة لها التي تضمن حوكمة القرارات والرقابة على هذه اإلجراءات لضمان أنها على المسار الصحيح وتحقيق األهدا
وناقش االجتماع التحديات والمعوقات التي تواجه األوقاف في المملكة العربية السعودية وسبل حلها ووضع اآلليات الالزمة 

نظام رقابي قوي . كما تعتبر إدارة الجودة الشاملة (2019)وزارة العدل،  لتطوير األوقاف ورفع مكانة العمل الوقفي وتعزيزها"
وفعال ومجرب نجاحه على النطاق المحلي والدولي ويسعى إلى التطوير والتنمية واالستدامة ويقوم بدوره في بتحسين ممارسات 

اف وحمايتها .  وتقوم الهيئة العامة لألوقاف أيضا بدورها بالمحافظة على األوق(2016)العرابي و نوارة،  الحوكمة ودعمها
من خالل عمل لقاءات الخبراء والباحثين والمتعاملين في قطاع األوقاف من مختلف مناطق المملكة والزيارات الميدانية 
للكيانات الوقفية وتوزيع االستبانات لحصر التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الوقفي ومحاولة الحد منها ووضع 

)الهيئة العامة  .2030اء استراتيجية شاملة لتنظيم األوقاف بما يتماشى مع تحقيق رؤية الحلول الممكنة لها من خالل بن
فمن أبرز توجهات المملكة العربية السعودية في السنوات األخيرة هو تطبيق مبادئ إدارة الجودة بمفاهيمها   (2020لألوقاف، 

كومية والخاصة على حد سواء، وعلى مختلف التخصصات والمجاالت سواء أكانت الشاملة في وزاراتها ومؤسساتها الح
مؤسسات تعليمية، أو مستشفيات خاصة وحكومية، أو مؤسسات أهلية صناعية وتجارية و غيرها من المؤسسات والهيئات؛ 

اء بالخدمات والمنتجات، لما لها من أهمية بالغة في تتبع وجوه القصور وضمان سالمة المخرجات قدر المستطاع، واالرتق
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(.2030رغبة من البالد في التغيير لألفضل، ودفع عجلة التطور والتنمية واالزدهار )رؤية المملكة العربية السعودية 

 
أنه لم يتجاوز منتصف الطريق للتميز العالمي وهذا   (2019)المجلس السعودي للجودة،  يتضح من تقرير رحلة الجودة لــ

 دليل على أنه مازال بحاجة إلى مزيد من االهتمام والدعم وتقديم الدراسات واالستشارات والمساعدة  للتقدم وتجاوز العقبات.
البحث بفاعلية وبكيفية كما اهتمت العديد من الدراسات بإيجاد مفتاح النجاح لمشكالت المؤسسات الغير وقفية بشكل عام في 

تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على المؤسسات التعليمية واألهلية وغيرها من المؤسسات بمختلف التخصصات بالشكل 
الصحيح، إال أن الدراسات التي عنيت بالبحث في كيفية تطبيق هذه المبادئ وقياس مدى تطبيقها على أوقاف جمعيات البر 

السعودية بالشكل الصحيح شحيحة بحسب علم الباحث، األمر الذي أحدث فجوًة واضحًة وفرقًا واضحًا في المملكة العربية 
في األداء والمخرجات بين هذه المؤسسات ومؤسسات األوقاف في المملكة العربية السعودية. وكل ما سبق دليل واقعي 

يات البر في المملكة العربية السعودية. وفي ضوء للحاجة لقياس مدى فاعلية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أوقاف جمع
العرض والتحليل السابق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التالي: قياس فاعلية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أوقاف جمعيات 

 البر في المملكة العربية السعودية.
 

 :أهدف البحث

ة الجودة الشاملة على أوقاف جمعيات البر في المملكة العربية قياس فاعلية تطبيق إدار  يهدف البحث بشكل رئيسي إلى :
من خالل بيان موقع مؤسسات األوقاف الماضي والحالي وأيضًا المستقبلي في أوقاف جمعيات البر من مبادئ  السعودية 
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الجودة الشاملة في مؤسسات مناقشة أبرز العوامل المناسبة لتطبيق إدارة و ديمنج وتحديد محددات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
 األوقاف والتعرف على معوقات وآفاق تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات األوقاف في المملكة  العربية السعودية.

 :أسئلة البحث

ما هي فاعلية تطبيق إدارة الجودة الشاملة على أوقاف جمعيات البر في المملكة يتمثل سؤال الدراسة الرئيسي في: 
   ة السعودية؟العربي

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي السابق التساؤالت الفرعية التالية: 

ما هو الواقع الماضي والحالي والمستقبلي إلدارة الجودة الشاملة في أوقاف جمعيات البر في المملكة العربية  .1
 السعودية من مبادئ ديمنج؟

 وقاف بالمملكة العربية السعودية ؟ما هي محددات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات األ .2

 ما هي العوامل المناسبة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات األوقاف في المملكة العربية السعودية ؟ .3

ما هي المعوقات التي تواجه تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات األوقاف في المملكة العربية السعودية  .4
 والحلول المقترحة؟

:النظري  اإلطار  

إدارة الجودة الشاملة شكل تعاوني ألداء األعمال وبتحريك المواهب والقدرات لكل من العاملين واإلدارة لتحسين اإلنتاج والجودة 
)بن بشكل مستمر، مستخدمة فرق العمل من خالل المقومات األساسية للنجاح في المؤسسة  كما عرفها جونبلوسكي. 

كروسبي بأنها االستغالل األمثل للموارد المادية والبشرية عن طريق التحفيز والتشجيع االداري وعرفها  (2006عيشاوي ا.، 
. (2010)شيهاني،  لضمان تجنب العيوب في المنتجات والخدمات من خالل منهجية فعالة لضمان سير ما خطط له مسبقا

ا هوفر بأنها "فلسفة إدارية مصممة لجعل المنشأة أكثر سرعة و مرونة، بحيث تسهم هذه الطريقة في ظهور نظام وقال عنه
متين التركيب يوجه جهد كل موظف إلى كسب ثقة العميل، كما تسهم هذه الطريقة في استحداث بيئة تسمح بمشاركة منسوبي 

 ,Hoffherr,  1994: Alareeni) المستمر لتلبية رغبات الزبون"المنشأة جميعهم في التخطيط و تنفيذ أساليب التحسين 
2018, Alareeni and Branson, 2013, Alareeni, 2019).  و اختار الباحث هذا التعريف لشموليته على عناصر

ى من خالل إدارة الجودة الشاملة في الوقف وهو: "استقطاب األصول المادية والمعنوية، وإدارتها واستثمارها بالطرق المثل
تقليل التكاليف والجهود، مع صرف غالتها وتوزيعها على المستحقين بعدالة وكفاءة، ضمن نظام تقني يعتمد ويحافظ على 

 (2013)الصالحات،  التقييم والتحسين المستمر، لكسب المثوبة الشرعية، ورضا الموقفين والمجتمع."
)عقيلي،  مبدأ كما يلي:14إلدارة الجودة الشاملة وتتلخص في الـ  14المقابالت على مبادئ ديمنج الـ كما ستستند أسئلة 

2001) 
تحديد أهداف ثابتة للمنشأة استراتيجية طويلة األمد من أجل تحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وضرورة نشـر تلـك  .1

 .إلى المهتمين كالمستفيدين من الموظفين وأفراد المجتمع المحلياألهداف من خالل رسالتها 
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بين  انتهاج فلسفة الجودة يجب أن يمثل قرارًا يشترك فيه كل فرد في المؤسسة وإزالة العوائق والحدود التنظيمية .2
 الموظفين.

قديم الدعم لمن تبنى هدف الرقابة من كشف الخطأ والمحاسبة، إلى رقابة وقائية تستهدف منع وقوع الخطأ وت .3
 يخطئ. ليتخطى األداء الخاطئ ويتابع ويستمر.

عدم بناء قرارات على أساس التكاليف فقط، فالمهم ليس الحلول السهلة، ألنها قد تكون أكثر تكلفة، ولذا البد من  .4
 تغيير فلسفة الشراء التي تعتمد على السعر فقط.

وربطها بخطط تحسين  ى الطرق الحديثة في التدريبتأصيل التدريب المستمر على رأس العمل مع االعتماد عل .5
 الجودة.

التوقف عن استخدام سياسة التقييم القائمة على أساس الكم، والتوجه إلى سياسة التقييم على أساس الجودة  .6
 .النوعية المحققة، واعتبارها المعيار األساسي للتقييم

 تنمية صفة القيادة لدى المديرين. .7
ات والخدمات واالبتعاد عن سياسة تحقيق الربح بأية وسيلة فهذه النظرة قصيرة األمد، التحسين المستمر للمنتج .8

 .وتؤثر سلبًا في تحقيق مستوى جودة عالية وفي رضا المستفيدين
 .إزالة كل العوائق والحواجز التي تمنع العاملين من تحقيق إنجازاتهم والتفاخر بها .9

 العمل وتشجيع االتصاالت.أن يكون أسلوب العمل تعاونيًا من خالل فرق  .10
 .التركيز على عملية التطوير الذاتي للعاملين، وإكسابهم معارف ومهارات جديدة .11
تحفيز العاملين وتوفير عنصر االستقرار واألمان الوظيفي لهم، وأبعاد شبح الخوف الذي يحد من اإلبداع و  .12

 االبتكار.
من النمط التقليدي إلى نمـط حديث مبتكر يخدم  إحداث تغيير جذري في الهيكل التنظيمي للمنظمة، وتحويله .13

 .تطبيق النقاط أو المبادئ السابقة
تجنب ومقاومة الخوف من التغيير والعمل على ترسيخ المبادئ السابقة لدى جميع العاملين، وجعلها حقيقـة  .14

 .وليسـت مجـرد شعارات ينادى بها، وحثهم على تطبيقها وااللتزام بها بشكل دائم ومستمر

 :الدراسات السابقة

 مبدأ وتم تصنيفها إلى ستة عناصر: 14فلسفة ديمنج إلدارة الجودة الشاملة تتلخص في 
 تحديد أهداف استراتيجية معلنة وواضحة بالمهام والتحول االداري للجودة وتجنب مقاومة التغيير: .1

من أسباب نجاح اإلدارة المؤسساتية تفهمها ومرونتها للتغير لألفضل، بتبنيها لألساليب الصحيحة الحديثة المجربة، والتخطيط 
الجودة الشاملة في المؤسسات  بعنوان "إدارة (2006)بن عيشاوي ا.، السليم لحاضر ومستقبل المؤسسة كما أثبتت دراسة 

" وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى أهمية ودواعي المؤسسات الخدمية بتطبيق هذا المنهج االداري، وإدماجه  تيةالخدما
في سياساتها واستراتيجياتها، وتنمية الميزة التنافسية لديها؛ لتحقيق األداء المتميز ورضا المستفيدين. و استخدم الباحث المنهج 

حثه. ومن أهم النتائج أن مجال الجودة الشاملة مهم جدًا في جميع القطاعات الصناعية النظري التحليلي لتحقيق أهداف ب
والخدمية ولكن الخدمية لها خصائص معينة عن غيرها لذا أوصى الباحثين ببذل مجهودات أكبر في مثل هذه الدراسات وأن 

توجيه بعنوان"  (2008)الجريفاني،  ات دراسةالجودة الشاملة شرط أساسي للحصول على الميزة التنافسية. و وافقه في االثب
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" والتي تهدف إلى رفع مستويات الجودة واألداء في الجمعيات الخيرية الجودة في العمل الخيري خالل بطاقة األداء المتوازن 
أفضل مخرجات للمستفيدين من خالل من خالل بطاقة األداء المتوازن من خالل الرؤيا والتخطيط االستراتيجي لتحقيق 

التطبيق السليم إلدارة الجودة الشاملة. حيث أن من أهم االستنتاجات أن تحسين األداء ال يكون إال من خالل التطبيق 
الصحيح للتخطيط االستراتيجي كفرع لمبادئ للجودة الشاملة مع مرونة واقتناع تام من اإلدارة العليا بأهمية هذه التطبيقات؛ 

 وفير الوقت والجهد والتكلفة.لت
أثر إدارة الجودة الشاملة كاستراتيجية  "بعنوان  (2015)صالح، ومن الناحية التطبيقية كمثال للنجاح التطبيقي دراسة 

والتي تهدف إلى مدى استيعاب أعضاء هيئة التدريس لمفاهيم الجودة وأثر هذا  لتطوير األداء األكاديمي بجامعة الطائف "
النظام على تطوير األداء وتكاليفه ومعوقاته. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الميداني عن طريق االستبانات، 

حيح لفلسفة الجودة، ضمان توكيد الجودة واستخدم مبادئ إدارة الجودة الشاملة كمتغير مستقل كالتحسين المستمر، الفهم الص
واستراتيجية التطوير، ومن الناحية األخرى استخدم األداء األكاديمي كمتغير تابع. ومن أهم نتائج الدراسة أن هناك وعي 
كبير وحرص من قبل اإلدارة بأهمية تنمية وتدريب عضو هيئة التدريس ووعي عضو هيئة التدريس نفسه بإدارة الجودة 

لة وأهميتها. وأوصى الكاتب بعقد ندوات دورية ألعضاء هيئة التدريس من أجل تبادل الخبرات وتحقيق اعتماد أكاديمي الشام
 أفضل وهذا دليل على قوة التخطيط االستراتيجي لإلدارة العليا ومرونتها.

)بن عيشاوي أ.، ة ومن الناحية األخرى لضعف التخطيط االستراتيجي وعدم وضوح األهداف فقد أوضحت نتائج دراس
" والتي تهدف إلى بيان أهمية التطبيق الصحيح إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الفندقية في الجزائربعنوان " (2008

لفندقة، مع لمفاهيم إدارة الجودة الشاملة على المؤسسات الفندقية في الجزائر ومدى مالئمة هذه المفاهيم لطبيعة نشاطات ا
التعرف على أهم المعوقات وطرق التخلص منها للحصول على النتائج المرجوة، وقياس أثر إدارة الجودة الشاملة على نشاط 
الفندق وإكسابه الميزة التنافسية. واستخدم الكاتب المنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة بأداة المقابالت واالستبانة لجمع 

أهم النتائج ضعف ثقافة وإدراك العاملين لمبادئ الجودة، وعدم التزام اإلدارة العليا بها وتبنيها؛ بسبب المعلومات. وكان من 
" إدارة الجودة الشاملة واألداء: بعنوان  2010دراسة الفقهي عام شح الموارد المالية والذي سببه ضعف التخطيط. و وافقها 

هذه الدراسة إلى تطبيق الجودة الشاملة في المصارف محل العينة أعاله . وقد هدفت دراسة تطبيقية على المصارف الليبية"
من خالل دعم اإلدارة  العليا، التخطيط االستراتيجي، التدريب، التطوير المستمر، مشاركة اتخاذ القرارات والتركيز على 

بين مؤشرات األداء في الربحية، والرضا العمالء. وأيضًا هدفت هذه الدراسة إلى قياس قوة العالقة بين تطبيق الجودة الشاملة و 
الوظيفي، ومعدل دوران العمل، والحصة السوقية. وقد نتج عن هذه الدراسة أن المصارف محل العينة لديها مستوى منخفض 
في تطبيق إدارة الجودة الشاملة وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات العينة على كل من عناصر الجودة 

على مؤشرات األداء المؤسسي العام والخاص حيث أن التطبيق الصحيح يقع على عاتق اإلدارة العليا بالمقام األول  الشاملة و 
دراسة )عبد وتصحيح االنحرافات كسبب لسوء التطبيق ولعدم التحول الصحيح إلدارة الجودة الشاملة و وافقها بالنتائج أيضًا 

 على تطبيقية مواجهتها دراسة وسبل الخيرية تواجه الجمعيات التي اإلدارية " التحدياتوهي دراسة بعنوان (: 2014ربه، 
حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على أبرز التحديات اإلدارية التي تواجه عُمان".  سلطنة في الخيرية الجمعيات من عينة

 بتحقيق القيام على قدرتها وتعوق  اإلدارية سير العملية في سلبا تؤثر قد الجمعيات الخيرية في المجتمع العماني، والتي
  .التحديات تلك لمواجهة ت فّعالةمساهما تقديم خاللها من يمكن عامة البحث عن حلول وإرشادات أهدافها. باإلضافة إلى 

 ، واالستبيان والمقابالت كأدوات لجمع المعلومات الالزمةحيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي )االستطالعي(
 إلى  المبحوثين، باإلضافة من 209بلغ عددها  الخيرية الجمعيات في العاملين من عينة علىللدراسة، فوزعت االستبانة 



The International Journal of Business Ethics and Governance (IJBEG), Vol. 03, No. 2, 2020  
 

 

 

Copyright © 2020EuroMid Academy of Business & Technology (EMABT) 

 
21 

 

 

 الدراسة توصلت محافظات في سلطنة عمان .وقد خمس في تعمل جمعيات ثمان في يعملون  الذين المديرين من 15مقابلة 
والتوظيف،  اإلداري، بالتنظيم يتعلق فيما تحديات إدارية عمان تواجه سلطنة في الخيرية أن الجمعيات أهمها النتائج من للعديد

 واتخاذ والقيادة التقارير،  وإعداد والتسجيل ،الخارجية البيئة والتنسيق، وتحديات ،والتوجيه اإلداري واإلشراف، والتخطيط
 توجد ترى بأنه ال% من العينة الدراسية 25-15نسبةهناك أن  أيضاً  النتائج كشفت كما .الميزانية وإعداد القرار، والتمويل

 أن تساعد وبناًء على ذلك وضع الباحث عددًا من التوصيات التي يمكن  .فيها يعملون  التي الجمعيات أمام حقيقية تحديات
 يمية،التعل والمؤسسات الخيرية، لجمعياتا مستوى  على المنظمة وتتضمن بذل المزيد من الجهود التحديات، مواجهة في

ومؤسسات المجتمع. وهذا دليل على وجود خلل كبير في سياسات اإلدارة العليا بالتطبيق الصحيح  لمبادئ إدارة الجودة 
 الشاملة.

ومن ناحية توافق الدراسات أعاله مع بحثنا هنا فقد اتفق بن عيشاوي وجريفاني وفقهي وصالح في األهداف واألهمية ومنهجية 
ألسلوب جمع البيانات، واختلف عنهم الدوسري وعبدربه وحكيم في أهداف الدراسة . وتميزت دراستنا الدراسة وبشكل جزئي 

بأنها في القطاع الوقفي بالمملكة العربية السعودية، بينما كانت الدراسات األخرى في القطاع المصارف كدراسة الفقهي، وفي 
التعليمي واآلخرين في القطاع الخيري من الناحية القانونية  القطاع الفندقي كدراسة بن عيشاوي ودراسة صالح في القطاع

وهنا تتضح لنا الفجوة العلمية بأهمية دراسة مدى فاعلية إدارة الجودة الشاملة في أوقاف جمعيات البر بالمملكة العربية 
 السعودية.

 

 االشتراك في قرارات الجودة و العمل بروح الفريق الواحد: .2

)عبدالعال،  ودة والعمل بروح الفريق الواحد يعتبر من أساسيات إدارة الجودة الشاملة كما هدفت دراسةاالشتراك في قرارات الج
"مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في خدمة عمالء الهاتف الخلوي في شركة جوال من وجهة نظر بعنوان  (2007

نشاطات الرئيسية إلنجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مجال االتصاالت، ومعرفة إلى بيان الالعاملين بها في فلسطين" 
مدى وعي العاملين بهذه النظرية، وماهي  العوائد جراء تطبيقه. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وباستخدام 

أبرز النتائج ارتفاع الوعي واإلدراك المعنوي  االستبانات بحسب المتغيرات المستقلة للعاملين كالعمر، الجنس والوظيفة. وكانت
والتطبيقي بأهمية الجودة الشاملة لدى العاملين وال يحدث ذلك إال إذا كأن العاملون مشتركين في قرارات الجودة ويعملون 

 بروح الفريق الوحد.
"أثر تطبيق  إدارة الجودة الشاملة على خدمات المستفيدين في بعنوان  (2011)الجبوري، وكدليل للنجاح  أثبتت دراسة 

أن من أسباب نجاحهم في تطبيق إدارة الجودة الشاملة  منظمات اإلغاثة اإلسالمية غير الحكومية في البوسنة والهرسك"
التعرف على أثر إدارة االشتراك في اتخاذ قرارات الجودة والعمل بروح الفريق الواحد حيث كأن هدف الكاتب من هذه الدراسة 

الوصفي التحليلي واستعان الكاتب بالمنهج  .الجودة الشاملة وأهميتها من وجهة نظر العاملين في هيئات اإلغاثة الغير حكومية
والمسحي والتاريخي عن طريق االستبانات بالمتغيرات المستقلة الشخصية والوظيفية كالعمر، المؤهل العلمي، المستوى 

الشاملة والمتغير التابع هو األداء العام. وكانت أبرز نتائج الدراسة أن هناك الخبرة لمبادئ إدارة الجودة  الوظيفي وسنوات
تطبيق والتزام كبير في تطبيق إدارة الجودة الشاملة؛ حيث أن هذا اإلجماع بالتطبيق ال يتحقق إال من خالل االشتراك في 

 قرارات الجودة والعمل بروح الفريق الواحد.
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ن الجانب اآلخر أن عدم اعتماد مشاركة قرارات الجودة مع العاملين والعمل بروح الفريق يؤدي إلى خلل في تطبيق وم
أثر تطبيق مبادئ الجودة الشاملة على أداء بعنوان "  (2009)بدر، إدارة الجودة الشاملة على المؤسسة كما أثبتت دراسة 

" وهدفت إلى بيان أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على أداء المؤسسات  األهلية األجنبية العاملة في قطاع غزةالمؤسسات 
األهلية وواقع التطبيق ومقاييس األداء المتبعة. حيث أعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتوزيع االستبانات على مجتمع 

لمستفيدين، التزام اإلدارة العليا بالجودة، مشاركة العاملين، السياسات واالستراتيجيات، البحث بالمستقالت التالية كالتركيز على ا
التحسين والتطوير المستمر والنظم االدارية ومن ناحية المتغير التابع كأن األداء المؤسسي. فكانت أهم النتائج أن هناك خلل 

رة الجودة الشاملة على أداء المؤسسات االهلية محل الدراسة بالتطبيق حيث أن هناك اهتمام كبير بتطبيق جميع مستقالت إدا
 باستثناء العمل الجماعي كأن له النصيب االقل في التطبيق.

و جبوري وبدر في هدف الدراسة  Madanat & Khasawnehومن ناحية توافق الدراسات أعاله مع بحثنا هنا فقد اتفق 
ع البيانات واختلفوا في قطاع وجغرافية التطبيق، وهنا تتضح لنا الفجوة واألهمية والمنهجية مع اختالف جزئي في أداة جم

العلمية لموضوع دراستنا هنا بأهمية دراسة مدى فاعلية إدارة الجودة الشاملة في أوقاف جمعيات البر بالمملكة العربية 
 السعودية.
 :ية على التكاليف لقرارات المبنتبنى الرقابة الوقائية وعدم التقييم على أساس الكم وتجنب ا .3

تبنى الرقابة الوقائية وعدم التقييم على أساس الكم وتجنب القرارات المبنية على التكاليف فقط من أساسيات التطبيق الصحيح 
" إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتطوير الجامعات بعنوان ( : 2002دراسة )الحربي، إلدارة الجودة الشاملة كما أيدت ذلك نتائج

، دراسة التجاهات األكاديمية السعودية نحو تطبيق مبادئها، ووجهة نظرهم حول مدى إسهام هذا التطبيق في السعودية
باإلجماع على أهمية شمولية مقاييس التقييم والتطوير الكائنة في مبادئ إدارة الجودة الشاملة وليس فقط  تطوير الجامعة "

تجاهات الهيئة األكاديمية السعودية نحو مبادئ إدارة الجودة الشاملة، على التكاليف حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على ا
ومدى مساهمة تطبيق هذه المبادئ في تطوير الجامعة من وجهة نظر هذه الهيئة. فانتهجت الباحثة المنهج الوصفي المسحي 

مع البحث المتمثل بأعضاء لتحقيق أهداف دراستها، واستخدمت االستبيان كأداة لجمع المعلومات والتي وزعتها على مجت
الهيئة التدريسية الذكور واإلناث الموزعين في أربع جامعات حكومية ممثلة للمناطق الجغرافية في المملكة العربية السعودية 
 . فتوصلت إلى نتائج أبرزها : أن اتجاهات الهيئة األكاديمية قد مالت باتجاه الموافقة على تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة

بالجامعات السعودية بدرجة فوق المتوسطة، حيث كانت أبرز المبادئ المتفق على ضرورة تطبيقها، هي التخطيط االستراتيجي 
للجودة، التعليم والتدريب المستمر باإلضافة إلى القيادة الفعالة، وكما أجمعت الهيئة على كون تطبيق مبادئ إدارة الجودة 

السعودية. وعليه أوصت الباحثة بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وهادفة إلى تطبيق مبادئ  الشاملة سيسهم في تطوير الجامعات
إدارة الجودة الشاملة في الجامعات السعودية، وإلى ضرورة العمل على توفير التعليم والتخطيط والتدريب المستمر باإلضافة 

)بوريش، دراسة بكفاءة. و وافقت هذه الدراسة في النتائج  إلى  القيادات الفعالة في سبيل تحقيق وتطبيق إدارة الجودة الشاملة
 خدمات" جودة وتحسين االستراتيجي األداء قياس بين :"المؤسسات الوقفية في المملكة العربية السعوديةبعنوان  (2017

أساس التكاليف وأيضًا العناية بنظام الرقابة الحديثة فكأن قياس األداء االستراتيجي بجميع تفاصيله القياسية وليس فقط على 
و حيث هدفت هذه الدراسة إلى التأكيد على دور الوقف الفعال في مجتمعاتنا، وأهمية العناية به وبجودته من خالل مقاييس 

لعناية واالهتمام األداء االستراتيجية، وتدوير المخرجات. وكان من أهم نتائجها أن المؤسسات الوقفية بحاجة ماسة إلى ا
والتركيز عليها وإدخال األساليب اإلدارية الحديثة لتدعيمها، ورقابتها بعناية، ومنعها من أيد العابثين من خالل المنهج الوصفي 

 التحليلي والتاريخي.
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ييم على أساس الكم ومن الناحية التطبيقية لتبنى الرقابة الوقائية والتقييم الشامل لجميع جوانب األداء المؤسساتي وعدم التق
"تقييم مستوى ممارسة الجودة بعنوان (: 2013دراسة )الشايع، وتجنب القرارات المبنية على التكاليف فقط فقد عنيت 

والتي الشاملة في الجمعيات الخيرية من وجهة نظر العاملين: دراسة حالة جمعيات األسرة الخيرية بمدينة بريدة والرس". 
رسة مبادئ إدارة الجودة الشاملة في  الجمعيات الخيرية لمدينتي بريدة والرس، وإلى المساهمة تهدف إلى تشخيص واقع مما

في زيادة مستوى التأصيل النظري للجودة في مجال الجمعيات الخيرية، فضال عن الوصول إلى توصيات من شأنها أن ترفع 
مسح االجتماعي لجميع العاملين في جمعيات األسرة من مستوى الجودة في هذه الجمعيات الخيرية. فانتهج الباحث  منهج ال

. فتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن  ممارسة الجودة الشاملة  96في كل من بريدة والرس وبلغ عدد العينة 
سة إلى في جمعية األسرة ببريدة مرتفعة في حين أنها كانت تمارس بشكل متوسط في جمعية الرس. كما توصلت هذه الدرا

وجود فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة الجودة الشاملة بين المبحوثين محل الدراسة بين الجمعيتين لصالح المبحوثين 
في جمعية بريدة . باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اإلداريين والقياديين في تقييمهم للجودة وممارساتها 

دة، في حين ال توجد مثل هذه الفروق فيما بينهم بالنسبة لجمعية الرس. وكانت نتائج المساهمة لصالح القياديين في جمعية بري
من مرتفع إلى متوسطة بالشكل العام وهذا دليل على نجاح نظام الرقابة والتقييم في هذه المؤسسات، فتوصلت الدراسة بناء 

م وزارة الشؤون االجتماعية بإنشاء هيئة وطنية للجودة معنية على هذه النتائج إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها أهمية قيا
 بتقييم ودعم أعمال الجمعيات الخيرية الخادمة للمجتمع.

ومن ناحية توافق الدراسات أعاله مع بحثنا فقد اتفق الحربي وبو ريش والشايع في هدف الدراسة واألهمية والمنهجية واتفق 
اختالف جزئي في أداة جمع البيانات واختلفوا في قطاع التطبيق الوقفي، وهنا تتضح  الحربي والشايع مع بحثنا جغرافيًا مع

لنا الفجوة العلمية لموضوع دراستنا بأهمية دراسة مدى فاعلية إدارة الجودة الشاملة في أوقاف جمعيات البر بالمملكة العربية 
 السعودية.

 

للعاملين وتحفيز العاملين وتعزيز األمان الوظيفي التدريب المستمر والتركيز على عملية التطوير الذاتي  .4
 لديهم وتنمية صفة القيادة لدى المديرين:

التدريب المستمر والتركيز على عملية التطوير الذاتي للعاملين وتحفيز العاملين وتعزيز األمان الوظيفي لديهم وتنمية صفة 
)الربيعة، شريم، و دراسة  إلدارة الجودة الشاملة كما دعم ذلكالقيادة لدى المديرين من المبادئ المهمة للتطبيق الصحيح 

بعنوان "مدى معرفة وعي العاملين في الجهات الخيرية في المملكة العربية السعودية لمفهوم تطبيق  (2008الرشيد، 
المملكة العربية السعودية لمفهوم تطبيق الجودة. حيث كأن هدفها معرفة مدى وعي العاملين في الجهات الخيرية في  الجودة"

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة إدراك غالبية عينة الدراسة بأهمية سرعة تطبيق الجودة في األعمال الخيرية 
وأبدو الرغبة ألنها السبيل الوحيد لحل المشاكل القائمة لديهم بسبب القصور في تأهيل وتدريب العاملين لممارسة الجودة 

 بالمشاركة والتخطيط وتطبيق الجودة.
" واقع تطبيق إدارة بعنوان  (2012)قادة،  دراسةومن الناحية التطبيقية الناجحة لتنمية الصفات القيادية للمدراء فقد بينت  

وقياس مدى مالئمة مفهوم إدارة الجودة الشاملة  " والتي تهدف إلى أهمية الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجزائرية
للمؤسسات التعليمية مع امكانية التطبيق الصحيح لها، وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي عن طريق المالحظات والمقابالت 

لمي بمتغيرات مستقلة شخصية كالجنس، المؤهل الع 4استبانات وزعت على المدراء واألساتذة وطالب مستوى  3وأيضًا  
والخبرة المهنية والمحاور المستقلة كجودة اإلدارة وجودة األستاذ وكان المتغير التابع إدارة الجودة الشاملة. ومن أهم النتائج 
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أن هناك تطبيق من قبل المدراء لمبادئ إدارة الجودة الشاملة بعكس األساتذة والتالميذ وهذا دليل وعي المدراء وقوة الصفات 
 تعون بها وقد يكون القصور بسبب أن المؤسسة في بداية تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة.القيادية التي يتم

)العميره،  ومن الناحية األخرى فالنقص في هذا المبدأ يؤدي إلى خلل في تطبيق إدارة الجودة الشاملة كما اثبتت ذلك دراسة
" وهدفت إلى معرفة مدى الدعم الذي تقدمه ملة باألداء الوظيفي في القطاع الصحيعالقة الجودة الشابعنوان "  (2003

اإلدارة العليا من أجل تطبيق ونشر الوعي بأهمية إدارة الجودة الشاملة وما مستوى إدراك العاملين لها والمعوقات التي تحول 
داء الوظيفي باستخدام المنهج الوصفي التحليل بأداة دون التطبيق. كما بينت الدراسة العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واأل

االستبانات بمستقالت كالجنس، العمر، الحالة االجتماعية، الجنسية والمؤهل العلمي. وكان من أبرز النتائج أن هناك تطبيق 
اتب بمراعات من جميع الموظفين اإلداريين مع خلل في فعالية التطبيق ترجع إلى ضعف برنامج التحفيز. وقد أوصى الك

" تطبيقات الجودة  في الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعوديةبعنوان بحثه " (2008)الخراشي،  جوانب الخلل. و وافقه
خالل والتي تهدف إلى معالجة موضوع تطبيق الجودة الشاملة الصحيح وأهم معوقاته وعن مدى وضوح المهام الوظيفية من 

جمعية خيرية لمختلف مناطق المملكة العربية السعودية. فكأن من أهم النتائج أن  20دراسة ميدانية باستبانات وزعت على 
هناك إجماع العينة بعدم تطبيق الجودة في الجمعيات محل الدراسة مما يعطي أولوية وأهمية بااللتفات والتحرك لمعالجة هذا 

 لموارد المالية والبشرية، وسوء نظام األجور والحوافز، وضعف الوعي بالجودة وبالتدريب.الخلل؛ والذي من أسبابه قلة ا
ومن ناحية توافق الدراسات أعاله مع هذا البحث فقد اتفق العميرة والخراشي والربيعة والمطيري وقتادة في هدف الدراسة 

بحثنا جغرافيًا مع أتفاق الجميع  في أداة جمع البيانات واألهمية والمنهجية واتفق العميرة والخراشي والربيعة والمطيري  مع 
واختلفوا في قطاع التطبيق الوقفي. وهنا تتضح لنا الفجوة العلمية لموضوع دراستنا بأهمية دراسة مدى فاعلية إدارة الجودة 

 الشاملة أوقاف جمعيات البر بالمملكة العربية السعودية.
 

 التحسين المستمر للمنتجات والخدمات: .5

التحسين المستمر للمنتجات والخدمات من أهم عوامل االستدامة ومقاومة المنافسين وهي من أحد أعمدة مبادئ إدارة الجودة 
" الجودة الشاملة في العمل الخيري.. المستفيد أوالً بعنوان"  (2008)الثبيتي،  الشاملة عند ديمانج ألهميتها كما أثبتت دراسة

والتي تهدف إلى التركيز على زيادة الوعي بأهمية التركيز على المستفيد أواُل من الخدمات الخيرية لتحقيق الجودة الشاملة 
في العمل الخيري، وحيث أن المستفيد الداخلي والخارجي يعتبر المحور األهم في إدارة الجودة الشاملة ليقدم له أفضل 

بعنوان  (2008)القرشي، سة تفصيل لهؤالء المستفيدين واحتياجاتهم. و وافقتها دراسة الخدمات التي يطمح لها، وشملت الدرا
حيث هدفت إلى بيان  معايير الجودة للعمل الخيري المتميز مواءمة معايير جائزة الملك عبد العزيز للجودة للعمل الخيري" "

أثر هذه الجوائز الخاصة بالجودة محليًا وعالميًا ومقدار الحوافز التي تدعم  المنشآت الخيرية للرفع من كفاءتها وسالمة 
مخرجاتها وحرصها على التطوير المستمر وقدرتها على المنافسة. ومن أهم نتائجها إيضاح المعايير الخاصة بهذه الجائزة 

لمساعدة الجمعيات الخيرية على التطبيق الصحيح للجودة للوصول إلى المراتب المتقدمة في الجائزة محليَا وكيفية تطبيقها 
وعالميًا. ويعتبر هذا من المحفزات على التطبيق الصحيح للجودة للتحسين المستمر في المنتجات والخدمات ونابع أيضًا من 

األعمال الخيرية إلرضاء المستفيد بالخدمات المقدمة والحرص على اهتمام المملكة العربية السعودية بمجال الجودة في 
"مدى االلتزام بتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة بعنوان  (2010)العتيبي، و وافقتها دراسة التحسين والتطوير المستمرين. 

والتي  على إدارة الموارد البشرية في الحرس الوطني الكويتي". وأثرها علي مستوى أداء الموارد البشرية دراسة تطبيقية
 الوطني بالحرس البشرية الموارد إدارة في أداء العاملين مستوى  على الشاملة الجودة إدارة معايير تطبيق أثر تهدف إلى دراسة
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 طريق المنهج الوصفي التحليلي رتبة عن 75البالغة  الدراسة عينة تصور االختالف في على إلى التعرف باإلضافة الكويتي،
وكانت النتائج متراوحة من مرتفع إلى متوسط. وقد أوصى  .والرتبة العمر باختالف الشاملة الجودة إدارة معايير لتطبيق

الباحث بأهمية تطبيق الجودة الشاملة واالستفادة بشكل أساسي من اقتراحات المستفيدين عن أداء الموظفين وكل ذلك من 
دور إدارة الجودة الشاملة بعنوان "  (2017)زديرة، ير والتحسين المستمر للخدمات المقدمة. و وافقته دراسة بهدف التطو 

" والتي تهدف إلى أهمية دور إدارة الجودة الشاملة لتحسين الخدمات في تحسين جودة خدمات المؤسسات االستشفائية
االستشفائية والحرص على إرضاء المستفيدين من خالل تبني هذه النظرية وزرعها في نفوس الموظفين ببيان أهميتها 

المستقلة التالية  وبالتدريب والتحفيز. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي عن طريق االستبانات بالمتغيرات
كاالعتمادية، االستجابة، الضمان، الملموسية والتعاطف وكان المتغير التابع األداء العام. ومن أهم االستنتاجات إيجابية 

  (Lisda & Firdaus, 2017)المؤشرات لألبعاد الخمسة إلدارة الجودة الشاملة في التطبيق بشكل كبير. وأيدهم دراسة 
 The Impact of The Application of Total Quality Management on The Quality of Service بعنوان "

and The Performance of Islamic Banks  والتي تهدف إلى دراسة آثار تطبيق إدارة الجودة الشاملة على جودة "
الخدمة وأداء البنوك اإلسالمية من خالل المنهج الوصفي التحليلي وأداة االستبانات. ومن أهم نتائج هذه الدراسة الكشف عن 

ودة الخدمة لها تأثير ملحوظ على أداء التأثير الملحوظ إلدارة الجودة الشاملة على جودة الخدمة المقدمة. وبالمثل، فأن ج
"إدارة الجودة الشاملة الموجهة وأثرها على بعنوان   (2018)عبدالرحمن، دراسة البنوك اإلسالمية أيضًا. ودعمت ما سبق 

المؤسسي من خالل الثقافة التنظيمية والتي تهدف إلى بيان أثر إدارة الجودة الشاملة الموجهة على األداء  األداء المؤسسي "
والتحول وتمت هذه الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي وبأداة االستبانات  وكان المتغير المستقل مبادئ إدارة الجودة الشاملة 

متغير التابع كالتزام اإلدارة العليا، التركيز على العميل، مشاركة العاملين، التحسين المستمر و التركيز على العمالء وكان ال
األداء المؤسسي من حيث اإلنتاجية، رضاء العمالء والربحية. ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن هناك عالقة أثر إيجابية بين 
إدارة الجودة الشاملة الموجهة و األداء المؤسسي، فكلما كأن األداء المؤسسي في أعلى مستوياته انعكس ذلك على جودة 

 رضاء المستفيد.الخدمة المقدمة ومن ثم إ
كدراسة ومن الناحية التطبيقية هناك دراسات أثبتت نجاح هذا المبدئ بنتائج إيجابية متوسطة وفوق المتوسطة 

"تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة لتحسين أداء كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة بعنوان  (2008)زقزوق، 
والتي تهدف إلى التعرف على مدى استخدام مبادئ إدارة الجودة الشاملة عند ديمانج والتعرف على أهمية تطبيقها.  القرى"أم 

حيث أستنتج الكاتب أن مدى االلتزام ودرجة االهتمام بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة كانت متوسطة وكان المنهج 
ي عن طريق االستبانات من خالل المتغيرات التالية}درجة استخدام مبادئ المستخدم في البحث الوصفي التحليلي المسح

بدراسته (2011)لشرف،  ديمانج وأهمية توافرها من خالل تصنيفات الدرجة العلمية وسنوات الخبرة وبلد التخرج{. و وافقه أيضاً 
" والتي تهدف إلى معرفة واقع تطبيق إدارة الجودة  ة الخدمات االستشفائيةمعايير إدارة الجودة الشاملة كداعم لجودبعنوان "

الشاملة في المستشفيات وتطبيقاتها لدعم الخدمات المقدمة والفائدة المرجوة من التطبيق إلرضاء المستفيد ونشر وعي ثقافة 
ستبانات والمقابالت، وكان من أبرز الجودة في هذه المستشفيات، وقد استخدم المنهج الوصفي في هذا البحث عن طريق اال

النتائج أن هناك تطبيق والتزام عالي بإدارة الجودة الشاملة من أجل التحسين المستمر كمتطلب إلدارة الجودة الشاملة. ووافق 
" والتي تهدف إلى محاولة فهم املة تحسين أداء المؤسسة في ظل إدارة الجودة الشمن قبله بدراسة "   (2012)عبدالحليم، 

الحلول المناسبة للرفع من أداء المؤسسات عن طريق إدارة الجودة الشاملة وفهم التطبيق الصحيح والفعال لها بالفهم العميق 
 ألسرار تفوق اليابانيين في التطبيق الصحيح والفعال، ومعرفة أهم الصعوبات والعراقيل التي تحول دون التطبيق األمثل.
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الزبائن،  المالي، محور والمنهج المتبع كان الوصفي التحليلي عن طريق االستبانات و بالمتغيرات المستقلة التالية كالمحور
سنوات  10التطوير والمتغير التابع كأن األداء المؤسسي عن طريق تحليل تقارير المؤسسة لـ و العمليات، محور التعلم محور

نتائج المستنتجة أن هناك أثر واضح بعد تطبيق إدارة الجودة الشاملة من حيث ازدياد االهتمام قبل التطبيق وبعده، ومن أهم ال
تطبيق إدارة الجودة الشاملة  بعنوان " (2013)سيد و التميمي، بالمجتمع والمستفيدين بشكل كبير وملحوظ. و وافقهم دراسة 

تهدف إلى بيان أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة لتحسين أداء العاملين في المستشفيات  " والتي لتحسين أداء العاملين
الجزائرية وأهميته الملحة، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي اعتمادا على االستبانات كأداة لجمع البيانات. وكان 

دارة العليا، التركيز على المستهلك، التحسين المستمر، المتغير المستقل لدراستهما مبادئ إدارة الجودة الشاملة كدعم اإل
مشاركة العاملين واعتماد القرارات على البيانات بينما كأن المتغير المستقل أداء العاملين كمستوى الرضا الوظيفي، مستوى 

اقتناع من قبل العاملين في الكفاءة التشغيلية ومستوى خدمة اإلدارة. ومن أهم نتائج الدراسة أن هناك استعداد وتوجه تام و 
المستشفيات محل الدراسة من أجل تحسين أداءهم. مع توصية الباحثان بضرورة اإلسراع في التطبيق وتسهيل كل االجراءات 
والعقبات التي تحول دون ذلك، وهذه األبحاث اآلنفة الذكر داعم كبير لعملية التحسين المستمر الذي يقود بطريقه إلى التطبيق 

 لمفهوم إدارة الجودة الشاملة. الصحيح
ومن ناحية توافق الدراسات أعاله مع بحثنا هنا فقد اتفق المصري، الثبيتي، القرشي، العتبيبي، لشرف، عبد الحليم، زديرة 

وسيد والتميمي وعبد الرحمن في هدف الدراسة واألهمية والمنهجية واتفق الثبيتي والقرشي مع بحثنا جغرافيًا، مع اتفاق الجميع  
واختلفوا جميعًا مع بحثنا هنا  في قطاع التطبيق الوقفي. وهنا تتضح لنا   Lisda & Firdaus في أداة جمع البيانات ماعدا

 الفجوة العلمية لموضوع دراستنا بأهمية دراسة مدى فاعلية إدارة الجودة الشاملة أوقاف جمعيات البر بالمملكة العربية السعودية.
 

 :حقيق إنجازاتهم والتفاخر بهاإزالة كل العوائق والحواجز التي تمنع العاملين من ت .6

إزالة كل العوائق والحواجز التي تمنع العاملين من تحقيق إنجازاتهم والتفاخر بها شرط أساسي ومبدأ مهم للتطبيق الصحيح 
)حبشي،  دراسة إلدارة الجودة الشاملة واالخالل به يؤدي إلى خلل في التطبيق الصحيح وظهور المشاكل، كما أثبتت ذلك

" والتي تهدف إلى إدارة الجودة الشاملة  مع دراسة تطبيقية في وحدة فرمال إلنتاج األدوية قسنطينةبعنوان "  (2007
التعرف على مدى إدراك العاملين بطبيعة وأهمية إدارة الجودة الشاملة وتقييم األداء العام ومدى توافقه مع مبادئ إدارة الجودة 

خالل المنهج الوصفي التحليلي عن طريق المالحظات والمقابالت واالستبانات من خالل متغير األجور  الشاملة من
والمكافئات والتقدير، تقييم األداء، االبتكار والتجديد واالتصال وكان المتغير التابع إدارة الجودة الشاملة، وكان من أبرز 

شاملة بشكل عام وهذا دليل قوي على تدني مستوى نظام إدارة الموارد البشرية النتائج أنه ال يوجد تطبيق لمبادئ إدارة الجودة ال
 "معوقات: بدراسة بعنوان ( 2012)العضاضي،  مما سبب عوائق وحواجز تمنع العاملين من تحقيق إنجازاتهم. و وافقه

ه الدراسة إلى معرفة معوقات ولقد هدفت هذ  ميدانية". العالي: دراسة التعليم مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة تطبيق
تطبيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي . وانتهج الباحث المنهج الوصفي التحليلي في سبيل تحقيق أهداف دراسته، فأعد 
استبانة تعنى بجمع المعلومات الالزمة لحل مشكلة البحث من مجتمع الدراسة المتمثل بجميع أعضاء الهيئة التدريسية في 

نظرية بجامعة الملك خالد ) كلية العلوم اإلنسانية، كلية الشريعة وأصول الدين، كلية التربية، كلية العلوم اإلدارية الكليات ال
% من مجتمع البحث.  وخرجت بعدة 60أي  204والمالية(، والتي بلغ عدد العينة التي جرى االستبيان عليها ما يقارب 

ة على مبادئ إدارة الجودة بين أفراد عينة البحث، إال هناك إجماع العينة على نتائج أهمها : وجود اختالف في درجة الموافق
أن أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي هي : زيادة العبء التدريسي، 
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ك مفهوم التعلم مدى الحياة، فكل ما ضعف إمكانيات األقسام، ضعف وغياب الدعم المالي لألبحاث العلمية، ضعف إدرا
سبق سبب عوائق وحواجز تمنع العاملين من تحقيق إنجازاتهم وهذا الذي بدوره أدى إلى فشل عملية التطبيق الصحيح إلدارة 

 الجودة الشاملة.
ية وأداة جمع ومن ناحية توافق الدراسات أعاله مع بحثنا هنا فقد اتفق حبشي وعضاضي في هدف الدراسة واألهمية والمنهج

البيانات واتفق عضاضي فقط مع بحثنا جغرافيًا، واختلفوا جميعًا مع بحثنا هنا  في قطاع التطبيق الوقفي، وهنا تتضح لنا 
 الفجوة العلمية لموضوع دراستنا بأهمية دراسة مدى فاعلية إدارة الجودة الشاملة أوقاف جمعيات البر بالمملكة العربية السعودية. 

 

 :راسات السابقةخالصة الد

وفي ختام الدراسات تـأتي هذه الدراسة مكملة للدراسات السابقة في المجاالت المختلفة من خالل دراسة قياس فاعلية إدارة 
  الجودة الشاملة على األوقاف في المملكة العربية السعودية والتي ستكون بإذن هللا إضافة مهمة للمكتبة البحثية وللباحثين...

:والتوصيات والخاتمةالنتائج   

يهدف هذا البحث إلى قياس فاعلية تطبيق إدارة الجودة الشاملة على أوقاف جمعيات البر في المملكة العربية السعودية 
مبدئ من مبادئ إدارة الجودة الشاملة لديمنج حيث أن هذه المبادئ الطريق الخصب   14بالشكل الصحيح من خالل ال 

لتقدم والتطور والتنمية المستدامة من خالل وضوح الرؤيا المؤسسية واستراتيجياتها القريبة والبعيد والمعبد والمجرب للنجاح وا
وأهدافها ووضوح اإلجراءات والمسؤوليات والصالحيات والعمل بروح الفريق الواحد وفتح االتصاالت وتسهيل التعامالت داخل 

ة والمعنوية واالشتراك في التخطيط مما يعطي أريحية للعمل واإلحساس وخارج المؤسسة وفعالية نظام الحوافز والمكافئات المادي
باالنتماء واالنجاز وكل ذلك من أجل سالمة المخرجات من المحافظة على أصول الوقف استثماره وتنميته وجني ثماره من 

شكلة الدراسة قد تكون الخدمات المجتمعية إلرضاء المستفيدين.  ومن خالل فحص الدراسات السابقة، تبين للكاتب أن م
بسبب ضعف فعالية إدارة الجودة الشاملة في هذه المؤسسات وأيضًا ندرة الدراسات في هذا المجال مما دفع الكاتب إلى 
االستمرار في هذه الدراسة لتحقيق المزيد من األهداف واإلجابة على أسئلة البحث. مع التوصية بالمزيد من االهتمام بمجال 

وتطبيقه بالشكل الصحيح وتقييمه بشكل دوري للتأكد من أن المخطط له يتوافق مع الواقع الفعلي وتصحيح الجودة الشاملة 
 االنحرافات إن وجدت.
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بيق معايير ادارة الجودة الشاملة واثرها علي مستوى اداء الموارد البشرية :"مدى االلتزام بتط(2010) العتيبي، فالح شجاع.
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إدارة الجودة الشاملة كاستراتيجية لتطوير األداء األكاديمي بجامعة الطائف." : "أثر (2015) صالح، أمير عمر حسنين.
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 السلطان قابوس ، سلطنة عمان.

 "المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة)وجهة نظر("، دار وائل للنشر، عمان، االردن. (2001) :عقيلي، عمر وصفي.

 ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجزائرية"، جامعة ابي بكر بلقيد، الجزائر. " اقع تطبيق(2012): قادة، يزيد.
 "معايير إدارة الجودة الشاملة كداعم لجودة الخدمات اإلستشفائية"، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر. (2011): لشرف، نسيمة.

. (2019)وزارة العدل. تطوير العمل الوقفي على طاولة وزيري "العدل" و"العمل". 
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www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1984356  10 12)تاريخ الوصول ,
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