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 الملخص:

الشاملة في المطارات السعودية، و على مبادئ إدارة تهدف الدراسة الى التعرف على مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة 

الجودة الشاملة التي تحتاج المطارات لتطبيقها كون المطارات تعتبر كيان مستقل ومن القطاعات الخدمية الرائدة، والتعرف على 

 .مدى إدراك العاملين بالمطارات على مختلف مستوياتهم الوظيفية  بأهمية مبادئ إدارة الجودة الشاملة

وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل تحليل البيانات التي سيتم الحصول عليها من مجموعة من 

اإلدارات المختلفة بالهيئة العامة للطيران المدني، وتحليل استبانة تم توزيعها عشوائيا على مجموعة من الموظفين في المطارات 

بر نسبة قليلة لكن تم أخذها كعينة عشوائية لقياس مدى مدى إدراك العاملين بالمطارات على ( استبانة وتعت25السعودية بعدد ) 

 مختلف مستوياتهم الوظيفية بأهمية مبادئ إدارة الجودة الشاملة. 

مر(  توقد اثبت النتائج  انه يتم تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة )دعم اإلدارة العليا،التركيز على العمالء،التحسين المس

بالمطارات السعودية بشكل ممتاز جدا ويتم تطبيق مبدأ إدارة الجودة الشاملة )مشاركة العاملين( بشكل جيد ويحتاج الى تحسين،كما 

أثبتت ان تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المطارات يرفع من رضا العمالء والمسافرين و يرفع من تحسين اإلنتاجية وزيادة 

 انه ال يتم تطبيق مبدأ )التدريب والتطوير( بشكل كافي.األرباح. اال 

و يوصي الباحث برفع مستوى التدريب والتطوير واضافة المزيد من الدورات التدريبية بمفهوم الجودة والجودة الشاملة لجميع 

ما ن بعضها البعض(، كالعاملين بالمطارات بمختلف قطاعاتهم )حيث ان المطار يحوي عدد من القطاعات المستقلة والمنفصلة ع

 يوصي الباحث بإجراء مزيد من الدراسات بهذا الخصوص.

 ، الجودة الشاملة، مطارات المملكة العربية السعودية.مبادىء االدارة الكلمات المفتاحية:
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The Extent to Which the Principles of Comprehensive Quality Management are Applied in 

Saudi Airports 

Abstract: 

The study aims to identify the extent to which the principles of total quality management are 

applied in Saudi airports, and the principles of total quality management that airports need to 

apply because airports are an independent entity and one of the leading service sectors, and to 

identify the extent to which airport employees are aware of the importance of the principles of 

total quality management  .  

The researcher adopted the descriptive analytical approach by analyzing the data that will be 

obtained from a group of different departments in the General Authority of Civil Aviation, and 

analyzing a questionnaire that was randomly distributed to a group of employees at Saudi 

airports with (52) questionnaires, which is considered a small percentage, but it was taken as a 

random sample To measure the extent to which airport employees at their various functional 

levels are aware of the importance of the principles of total quality management. 

The results have proven that the principles of total quality management (support of senior 

management, focus on customers, continuous improvement) are applied in Saudi airports in a 

very excellent manner, and the principle of total quality management (participation of 

employees) is well applied and needs improvement. The overall airport experience increases 

customer and passenger satisfaction, improves productivity and increases profits. However, the 

principle of (training and development) is not sufficiently applied 

The researcher recommends raising the level of training and development and adding more 

training courses in the concept of quality and total quality for all airport workers in their various 

sectors (as the airport contains a number of independent and separate sectors), and the researcher 

recommends conducting more studies in this regard.. 

Keywords: Management principles, Total quality, Airports in the Kingdom of Saudi Arabia. 
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 المقدمة .1

يشهد العالم في اآلونة األخيرة اهتماماً بالغاً بموضوع الجودة وضمانها، حيث أصبحت الجودة اليوم تشكل سالحاُ تنافسياً 

هاماً ال يمكن ألي منظمة أو مؤسسة معاصرة أن تواجه التحديات التي يفرضها احتياج العولمة لبيئة األعمال المعاصرة دون أن 

تتسلح به.. وسوائ كانت هذه مؤسسة انتاجية أو مؤسسة خدمية أو حتى شركة غير ربحية، فإنه يتحتم عليها االهتمام بموضوع 

 ها حتى تتمكن في الصمود في وجه المنافسة العالمية التي تزداد يوماً بعد يوم.الجودة وأن تضعه في سلم أولويات

وقد بدأت فكرة الجودة منذ آالف السنين، حيث امتدت جذورها عندما شيد الفراعنة األهرامات، وبنى الصينيون سورهم 

أكدت عليها الحضارة اإلسالمية  وكما ،العظيم، وظهرت جلية الحضارات اإلغريقية، حيث كانت تعرف وتعني درجة الصالبة

، وتعد ادارة الجودة من الفلسفات االدارية الحديثة نسبياً، في اآليات واألحاديث الشريفة التي رسخت مبادىء الدقة في أداء العمل

 .(5252هار، لز) في ا وتعني بتحديد ورسم، وتنفيذ سياسة الجودة الشاملة المتعللقة باألهداف الكلية، والتوجه العام نحو الجودة

نظراً إلهمية  إدارة الجودة الشاملة حيث تعتبر أحد أبرز المفاهيم اإلدارية الحديثة والتي تعمل على إحداث تغيرات و

التي تقوم على مجموعة من  االدارية تعد الجودة الشاملة من المفاهيم كماجذرية في أسلوب عمل المنظمة وفي فلسفتها وأهدافها 

األفكار والمبادئ التي يمكن إلي مؤسسة او منظمة أن تطبقها من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن وتحسين اإلنتاجية وزيادة األرباح 

ألهمية المطارات والتطور السريع في منظومة النقل بشكل عام حيث تكمن . وأن  (5202وتحسين سمعتها )بدر &المحسون 

ارات في أعداد مرتاديها وكم الخدمات التي تقدمها، على حد سوا خدمات النقل )الطيران( او خدمات االنتظار )وما أهمية المط

، وألن المطارات تعتبر أحد اهم مرتكزات رؤية المملكة العربية السعودية ل ومشرب وغيرها(يكون خاللها من تسوق ومأك

قطاع خاص خالل هذه المرحلة وما قد تولده من منافسة بين شركات وحيث انها في طور الخصخصة والتحول لشركات  5202

 تشغيل المطارات،

جاءت فكرة دراسة مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المطارات ومدى أهميتها في خلق ميزة تنافسية بين و

الشركات المشغلة للمطارات وستهتم الدراسة بالتأكد من تطبيق مبادئ الجودة الشاملة من خالل جميع الخدمات المقدمة في نواحي 

خرى ومستوى إدراك الموظفين والعاملين في المطار بأهمية الجودة الشاملة وكيفية المطار بدء بأوقات الرحالت وبالخدمات األ

من داخل الهيئة العامة الرجوع الى عدة بيانات ومصادر تطبيقها وسيتم استخدام الدراسة في  المطارات السعودية من خالل 

شمل الدراسة تعريف الجودة الشاملة ومبادئها وست للمطارات السعودية،للطيران المدني حيث انها الجهة المشرعة والمرخصة 

   وسيتم تحديد المبادئ التي تنطبق على المطارات وسبل تطبيقها.

 سئلة البحثيةمشكلة البحث واأل. 1.1

مبادئ إدارة الجودة الشاملة وما مكنها من تحقيق ميزة  تبنت تطبيقنظرا للنجاح الملحوظ في الشركات والمؤسسات التي 

لعاملين يقع على عاتق جميع ا تطبيق إدارة الجودة الشاملة المطارات وإلنألهمية  ونظراً تنافسية وتطور مستمر والمنافسة العالية، 

ودة الشاملة في قطاع المطارات لذا في المطارات السعودية بدًء من اإلدارات العليا ومدى قدرتها على تطبيق وتعزيز ثقافة الج

 :للبحث األسئلة التاليةفأن مشكلة هذا البحث تبلور 

  ما مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المطارات السعودية؟ .0
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ماهي مبادئ إدارة الجودة الشاملة التي تحتاج المطارات لتطبيقها كون المطارات تعتبر كيان مستقل ومختلف عن  .5

 اإلنتاجية او المؤسسات األخرى؟المصانع 

 بأهمية مبادئ إدارة الجودة الشاملة؟ على مختلف مستوياتهم الوظيفية  بالمطارات ما مدى إدراك العاملين .0

 أهداف البحث. 2.1

 :االتي  التعرف علىتهدف الدراسة الى 

 .مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المطارات السعودية لتعرف علىا .0

مبادئ إدارة الجودة الشاملة التي تحتاج المطارات لتطبيقها كون المطارات تعتبر كيان مستقل ومختلف  على التعرف .5

 .عن المصانع اإلنتاجية او المؤسسات األخرى

 .مدى إدراك العاملين بالمطارات على مختلف مستوياتهم الوظيفية  بأهمية مبادئ إدارة الجودة الشاملةالتعرف على  .0

 الدراسةأهمية . 1.1

تستمد الدراسة اهميتها من موضوعها العلمي، وكذلك مجال تطبيقها العملي، لذلك يمكن تحديد أهمية الدراسة من خالل      

 الجوانب اآلتية:

تبرز األهمية العلمية لهذه الدراسة كونها تلقي الضوء على موضوع مهم، حيث تعد الدراسة من أولى الدراسات التي  .0

 جودة الشاملة ومدى تطبيقيه في المطارات في المملكة العربية السعودية.تركز على ادارة ال

نتائج هذه الدراسة ستساهم بإعطاء نصائح لصناع القرار حول مبادئ إدارة الجودة الشاملة التي تحتاجها المطارات   .5

 .لتطبيقها

 .الخدمات المقدمةلفت أنظار اإلدارات العليا في المطارات السعودية ألهمية إدارة الجودة الشاملة في تطوير  .0

كما ستوضح مدى إدراك العاملين بأهمية إدارة الجودة الشاملة لتحقيق رضا المسافر المستخدم للمطار كما ستساهم في  .4

 تحقيق اعلى مستويات السالمة والتشغيل.

 في المطارات بالمملكة العربية السعودية. الخدمات المقدمة  من خالل إدارة الجودة الشاملةبل تطوير التعرف على س .2

 حدود الدراسة. 1.1

مدى تطبيق مباىء إدارة الجودة الشاملة في المطارات سوف تقتصر على دراسة  الحدود  الموضوعية:

 السعودية

 الداخلية والدوليةالعاملين في المطارات السعودية  الحدود البشرية:

 المملكة العربية السعوديةالحدود المكانية: 

 5252-5202تم تطبيق الدراسة للعام  الحدود الزمانية:
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  األسلوب البحثي. 2

 لوذلك من خالدراسات انتهاج المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة كونه المنهج المفيد لمثل هذا النوع من ال تم

وزع ستبانة ستا وتحليل تحليل البيانات التي سيتم الحصول عليها من مجموعة من اإلدارات المختلفة بالهيئة العامة للطيران المدني 

عشوائيا على مجموعة من الموظفين في المطارات السعودية للتأكد من مدى مدى إدراك العاملين بالمطارات على مختلف 

 .ادئ إدارة الجودة الشاملةمستوياتهم الوظيفية  بأهمية مب

 مصادر البيانات. 1.2

 والبيانات لدراستها وتحليلها وقد شملت مصادر البيانات ما يلي:تم االعتماد في هذه الدراسة على مجموعة من المصادر 

 التي تم االستعانة بها من الدراسات السابقة. البيانات : وتشمل  مصادر البيانات الثانوية -

 كالً من :: وتشمل البيانات التي تم استنتاجها وتحليلها من  األوليةمصادر البيانات  -

البرنامج الشامل لتقييم جودة خدمات المطارات التابعة للهيئة العاملة للطيران المدني  وهو برنامج تقييم دوري شامل  تقارير -0

والهدف منه االرتقاء بالخدمات  ،ييتم على اثره تقييم جودة الخدمة المقدمة في المطارات بشكل سنوي وربع سنوي وشهر

 :و تحسين تجربة السفر ويحتوي على ثلالثة محاور رئيسسية

معياًرا أساسيًا لجودة الخدمة تقاس بشكل  02)معايير جودة الخدمة بمطارات المملكة(، ويتكون من  األول المحور

شهري وتمثل الحد األدنى من المعايير المطلوبة ألهم مراحل رحلة المسافر حيث يتم قياس ومراقبة المعايير بطريقة موحدة، 

جراءات السفر األساسية وأوقات انتظار أول وآخر حقيبة من تتضمن هذه المعايير أوقات انتظار المسافرين عند مراحل إ

األمتعة لكل رحلة وعدة معايير أخرى تم بنائها وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الطيران، حيث تم تقسيم ووضع 

 .المستهدفات بناء على نوع الحركة الجوية وحجمها لكل فئة من فئات المطارات

 662ج )قائمة تقييم جودة الخدمات في المطارات( حيث تحتوي القائمة على أكثر من من البرنام الثاني المحور

عنصراً لتقييم جودة المرافق والخدمات المقدمة في المطارات. يقوم بها مراقبين جودة مدربين من الهيئة لتقييم جودة المرافق 

روني، معلومات المطار، الشاشات والالفتات والخدمات في المطارات تشمل على سبيل المثال ال الحصر )الموقع اإللكت

التوجيهية، المرافق العامة للمطار، نقاط إجراءات السفر التي يمر عبرها المسافر، المعدات الداعمة لحركة المسافرين، 

كة مملمناطق المطاعم والتسوق، خدمة االنترنت، مناطق االنتظار، المناظر الجمالية، النظافة( ويتم زيارة جميع مطارات ال

بنهاية كل عام لتحديد درجة المطار في قائمة تدقيق جودة الخدمات في المطارات وتم بناء قائمة تدقيق جودة  52التجارية الـ 

 .الخدمات في المطارات وفق أفضل المعايير المعتبرة في تقييم المطارات والفنادق والمطاعم العالمية

خدمات في المطارات( والذي يمس المسافر مباشرةً ويعبر عن مدى من البرنامج )استبيان جودة ال الثالث المحور

رضاه عن الخدمات المقدمة من قبل المطار، حيث يقدم االستبيان لعينة من المسافرين قبيل صعودهم إلى الطائرة، حيث 

لمسافرين ويتم تسليم سؤاالً لتحديد نوعية ا 04سؤاالً عن رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة و  04يحتوي االستبيان على 

نتائج االستبيانات للهيئة بشكل ربع سنوي وقد تم بناء استبيان موحد بين جميع مطارات المملكة بعد مراجعة أفضل الممارسات 

 من بيوت الخبرة العالمية في مجال استبيانات المسافرين.
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 ة.بادئ إدارة الجودة الشاململلتأكد من مدى إدراكهم لتم توزيعها عشوائيا لعدد من العاملين في المطارات السعودية  استبانة -5

 من الهيئة العامة للطيران المدني. ةحماية حقوق العمالء الصادر الئحة -0

 مراجعة االدبيات والدراسات السابقة. 1

 العربية: الدراسات أوالا 

 ( بعنوان" أثر إدارة الجودة الشاملة على اإلبداع اإلداري"2022دراسة البطي ) -1

هدفت الدراسة الى التعرف على ادارة الجودة الشاملة بأبعادها " اقتناع ودعم االداة العليا، فريق العمل، تدريب العاملين" 

على االبداع االداري، وتم استخدام منهج التحليل الوصفي، واالستبانة في جمع البيانات األولية، وطبقت هذه الدراسة على العاملين 

ماعي بسرت، وأوضحت الدراسة عدة نتائج منها، وجود أثر الدارة الجودة الشاملة بأبعادها، على االبداع بصندوق التضامن االجت

االداري، وأوضحت الدراسة بضرورة تبني صندوق التضامن لنظام إدارة الجودة الشاملة في جميع سياساته وبرامجه واجراءاته، 

 .ثر عليه، والعمل على ازالة وتدنية العقبات التي تقف عائقاً في طريقهواالهتمام باالبداع االداري ومرفة أهم العوامل المؤ

دور تطبيق مبــادئ إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء العاملين في "( بعنوان 2020دراسة )هاشم علي و محمد علي  -2

 ".المؤسسات الحكومية

الشاملة في تحسين أداء العاملين في المؤسسات الدراسة الى التعرف على دور تطبيق مبادئ إدارة الجودة  هدفت

وتمثلت مشكلة الدراسة في البحث عن مدى إسهام تطبيق إدارة الجودة الشاملة إيجاباً في تحقيق تطلعات جمهور  ،الحكومية

المستفيدين وتوقعاتهم واحتياجاتهم ورضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة ويعزز من جودة الخدمات مع سهولة مراقبة الخدمة 

وتحسينها مع دراسة المخاطر المحتملة ووضع الضوابط الالزمة لتفاديها وضبطها وإجراء األفعال التصحيحية والوقائية 

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع الدراسة من وواستئصالها جذرياً ومعالجة األثار المترتبة على وقوعها،

خدمت لعينة عشوائية من الموظفين وقد است العاملين في الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس االتحادية، وتم توزيع اسبيانة

وتمثلت الفرضية الرئيسية في انه )توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مبادئ  ،الدراسة أداة االستبيان لجمع البيانات وتحليلها

ة عالقة ذات دالل وقد توصل الباحث الى نتائج أهمها وجود.إدارة الجودة الشاملة وتحسين أداء العاملين في المؤسسة الحكومية(

ق كما ان هناكط عالقة بين تطبي ،إحصائية بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وتحسين أداء المؤسسات اإلنتاجية والخدمية

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة والتحسين المستمر.

رق العمل ر من خالل تشكيل فوقد أوصى الباحث بالعمل على تفعيل المشاركة والتمكين للعاملين في عمليات صنع القرا

التي تتطلب أتخاذ قرارات معينة، دعم ومساندة اإلدارة العليا بنشر ثقافة الجودة الشاملة وتدريب العاملين وتعلوتدريب العاملين يم 

ي فمبادئها يحسن من أداء المؤسسة، التعرف على رضاء العمالء من خالل الخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسات يساهم 

تحسين األداء للمؤسسة، تطوير نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسات الحكومية يوفر المعلومات الدقيقة إلصحاب القرار 

 إلتخاذها في الوقت المناسب.
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( بعنوان"أثر أبعاد المناخ التنظيمي على جودة الخدمة: دراسة تطبيقية في مطار السليمانية 2012دراسة )محمد،  -1

 الدولي". 

هذه الدراسة الى التعرف على  تأثير المناخ التنظيمي في جودة الخدمة المقدمة للزبائن في مطار السليمانية الدولي.  هدفت

إذ يسعى البحث إلى تحليل أثر المناخ التنظيمي بأبعادها )الهيكل التنظيمي، وأسلوب القيادة واالتصال، والمشاركة في صنع القرار 

العمالء في المنظمة المبحوثة. ولبلوغ أهداف البحث واختبار فرضياته تم االعتماد على استمارة  والتكنولوجيا( على جودة خدمة

االستبيان للحصول على المعلومات المطلوبة للجانب العملي، وذلك باستخدام استمارتين منفصلتين، استمارة خاصة بالمناخ 

المبحوثة، أما المعلومات الخاصة بجودة الخدمة؛ وتم االعتماد  التنظيمي التي تم اإلجابة على فقراتها من قبل موظفي المؤسسة

( 22على آراء الزبائن )المسافرين( من خالل استمارة خاصة بذلك، وتم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي فيهما، وتم توزيع )

االستمارات لدى الزبائن فقد ( استمارة على الزبائن وتم إرجاع كل االستمارات لدى الموظفين أما 02استمارة على الموظفين و)

(. وأفضى البحث إلى مجموعة SPSSمنها وخضعت جميع االستمارات للتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج ) %22تم إرجاع 

والمشاركة -ونمط االتصاالت -ونمط القيادة-من االستنتاجات أهمها إن هناك أثر معنوية للمناخ التنظيمي بإبعاده )الهيكل التنظيمي

واستخدام التكنولوجيا( على جودة الخدمة، وعند اختبار تأثير إبعاد المناخ التنظيمي بشكل منفصل على جودة -اتخاذ القرارات في 

الخدمة، أفضت النتائج إلى وجود تأثير الستخدام التكنلوجيا على جودة الخدمة وعدم وجود تأثير لإلبعاد األخرى على المتغير 

عة من التوصيات من أهمها ضرورة توجيه إدارة المطارات باالستمرار في االعتماد على التكنلوجيا التابع. وقدم الباحثون مجمو

في أداء األعمال وتقديم الخدمات للزبائن وزيادة العناية واالستفادة من التقنيات والتكنلوجيا ومواكبة التطورات التي تحصل في 

 هذا المجال.

مدى تطبيق مبادئ إدارة الجـــودة الشـــاملة في المؤسسة العامة للتأمينات " ( بعنوان2012الحسني  ودراسة )العزيزي  -1

 ".بأمانة العاصمة صنعاء

هدفت الدراسة الى معرفة مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة العامة للتأمينات بأمانة العاصمة صنعاء 

والمساندة الذي تقدمه القيادات اإلدارية العليا بالمؤسسة العامة للتأمينات في من وجهة نظر عينة البحث، ومعرفة مستوى الدعم 

اعتمد البحث المنهج الوصفي دراسة الحالة كونه األنسب لمثل هذا النوع من األبحاث، وقد أظهرت وتطبيق إدارة الجودة الشاملة.

من قبل القيادات اإلدارية العليا للمؤسسة العامة للتأمينات  نتائج البحث أن هناك قصور في فهم و إدراك ودعم إدارة الجودة الشاملة

من وجهه نظر أفراد عينة البحث وهذا يشكل أحد المعوقات لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة العامة للتأمينات وأظهرت 

 النتائج بأنه يوجد دور إيجابي للقيادات اإلدارية في المؤسسة العامة.
 

مدي تطبيق مبادئي إدارة الجودة الشاملة في كليتي االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة ام "( بعنوان 2018)محمد  دراسة  -5

 "درمان اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

وقد هدفت الدراسة الي التعرف على مدى تطبيق مبادئي إدارة الجودة الشاملة في كليتي االقتصاد والعلوم االدارية 

ة ام درمان االسالمية، من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، والي معرفة اثر المتغيرات)النوع، العمر الوظيفة بجامع

عضو هيئة تدريس، 026يتكون مجتمع الد ارسة من  ،االكاديمية، والخبرة االكاديمية( في مدي تطبيق مبادئي الجودة الشاملة

( الختبار (SPSS ولتحقيق اهداف الدراسة، تم تصميم استبيان بغرض جمع البيانات من افراد العينة وقد تم استخدام برنامج

 الفرضيات اعتمادا على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،
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دراسة لثالثة من الفرضيات. بانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وقد توصلت الدراسة الى مطابقة نتائج ال 

أعضاء هيئة التدريس حول مدي تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في كليتي االقتصاد والعلوم االدارية باختالف متغير)النوع، 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة العمر، الوظيفة االكاديمية(. وأيضا اثبتت الدراسة رفض فرض العدم الذي ينص)ال 

تطبيق مبادئي الجودة الشاملة في كليتي القتصاد والعلوم االدارية باختالف متغير سنوات الخبرة االكاديمية( وقبول الفرض البديل 

الف متغير باخت)توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق مبادئي الجودة الشاملة في كليتي االقتصاد والعلوم االدارية 

سنوات الخبرة االكاديمية( واختمت الدراسة بتوصيات من أهمها، نشر ثقافة الجودة الشاملة بين أعضاء الهيئة التدريسية 

 .واالداريين والطالب والعاملين
 

العاملة ثر تطبيق مبادئ الجودة الشاملة على أداء المؤسسات األهلية األجنبية "( بعنوان 2017 المدهون و)بدر دراسة  -6

 ".في قطاع غزة

االهلية األجنبية الدراسة إلى دراسة أثر تطبيق مبادئ الجودة الشاملة على أداء المؤسسات في المنظمات  تهدفوقد 

والتعرف  ،االهلية االجنبيةإلى التعرف على واقع تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في المؤسسات  تفي قطاع غزة، كذلك سع العاملة

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تصميم استبانة تهدف إلى الدراسة الميدانية  .الذي تتبعه هذه المؤسسات داءاالعلى مقاييس 

ر المؤسسة، مدي)العليا  االدارة لمتغيرات مشكلة الدراسة من أجل اختبار الفرضيات، بحيث يتكون مجتمع البحث من العاملين في

التي تعمل في قطاع غزة، وقد توصلت  االهلية االجنبيةفي المؤسسات والمنظمات غير الحكومية  (نائب المدير، رئيس قسم

 -محل الدراسة  –العاملة في قطاع غزة  األهلي االجنبيةالدراسة إلى أهم النتائج وهو وجود اهتمام كبير من قبل المؤسسات 

ات إيجابية متفاوتة، فقد كان أعلى مستوى تطبيق من نصيب بمبادئ الجودة الشاملة، وتطبيق هذه المتغيرات بدرجات ومستوي

ث أيضاً من حيث التطبيق، كما وتوصل البح القلء وجمهور المستفيدين، بينما اعتبر متغير مشاركة العاملين االالتركيز على العم

ث على تحسين وتطوير وتطبيق قسامها ومهامها والعمل الحثيألداء المؤسسي الإلى وجود اهتمام كبير من قبل هذه المؤسسات با

وأيضاً أظهر  .ل تحقيق رضا المؤسسة والزبائن والعاملين والمجتمعالهذه المتغيرات بدرجات ومستويات إيجابية متفاوتة من خ

داء اللة إحصائية بين جميع متغيرات مبادئ الجودة الشاملة التي اعتمدها الباحث في الدراسة واالقة ذات دالبحث أن هناك عال

هلية، وقد استخلصت الدراسة عدة توصيات كان من أهمها: ضرورة زيادة اهتمام والتزام المؤسسي المتبع في تلك المؤسسات اال

الخاص  داء المؤسسيالجنبية في قطاع غزة بتطبيق كافة أبعاد الجودة الشاملة وأثر ذلك على تطوير االهلية االإدارة المؤسسات ا

اتخاذ القرارات المتعلقة بالجودة مع ضرورة العمل على تحسين وإعادة هندسة العمليات  بها، وضرورة إشراك العاملين في

نة التي دارية المرالبهدف تقديم الخدمة بجودة أفضل للزبائن، كذلك استخلصت الدراسة لضرورة وجود النظم ا (الهندرة)دارية الا

 .داء المؤسسي لهاالهتمام بتطوير االزيادة اتسهل من تقديم الخدمات بالجودة والسرعة المطلوبتين، وكذلك 
 

 ( بعنوان "مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت في قطاع غزة".2011دراسة )الكحلوت  -7

وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت من وجهة 

 والمسمى ،وكذلك التعرف على درجة اختالف تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الوزارة باختالف العمر ،العامليننظر 

وكشف العالقات بين أبعادها  ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي بهدف تحليل الظاهرة .وموقع العمل ،ومدة الخدمة ،الوظيفي

ولصغر المجتمع االصلي فإن  ،واشتمل مجتمع الدراسة العاملين بوزارة النقل والمواصالت بكافة إداراتها ودوائرها ،المختلفة
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 .وذلك عبر توزيع استبانة محكمة على مجتمع الدراسة ،الدراسة استخدمت أسلوب المسح الشامل في الجانب التطبيقي من دراسته

 :وقد أظهرت الدراسة ما يلي

 التركيز  ،التدريب والتطوير ،التحسين الشامل ،المشاركة والدافعية ،اتخاذ القرارات ،ادئ التالية )االدارة العلياال تدعم المب

 على المستفيدين( تطبيق إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت.

 بيق أهداف الوزارة والعاملين( تط ،ماعيفرق العمل والعمل الج ،تدعم المبادئ التالية )الهيكل التنظيمي والعالقات التنظيمية

 .إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت

لك كذ ،وأوصت الدراسة بزيادة الوعي بمفهوم إدارة الجودة الشاملة وأهمية تطبيقها للعاملين وخصوصا االدارة العليا

نبهت لضرورة تعزيز مستوى معرفة جميع العاملين في كما  ،العاملينوضع آلية واضحة التخاذ القرارات تشارك فيها جموع 

بمنهج تطبيق إدارة الجودة من خالل عقد دورات تدريبية لبيان دورها في تحسين االداء  ،وزارة المواصالت في قطاع غزة

 .كذلك التركيز على المستفيد كهدف أساسي من أهداف ادارة الجودة الشاملة ،المؤسسي

 ةالدراسات األجنبيثانياا: 

( بعنوان " دراسة العالقة بين إدارة الجودة الشاملة وإدارة Abbas & Kumari , 2022دراسة عباس وكوماري ) -0

 المعرفة وأثرها على األداء التنظيمي: تحليل األبعاد"

( KM( وإدارة المعرفة )TQMهدف الدراسة الى التعرف على في االرتباط متعدد األبعاد بين إدارة الجودة الشاملة )

وتحقق في كيفية تأثير أبعاد إدارة الجودة الشاملة المختلفة على عمليات إدارة المعارف وكيف تؤثر هذه الرابطة على األداء 

التنظيمي )األداء التشغيلي والمالي( من خالل اعتبار إدارة الجودة وسيلة وسيطة متغير بين إدارة الجودة الشاملة واألداء التنظيمي، 

من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الموجودة  ،يع بيانات من خدمات وشركات تصنيع مختلفة الحجمو قام الباحث بتجم

في المملكة المتحدة )المملكة المتحدة. و أشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية بين إدارة الجودة الشاملة وإدارة المعارف واألداء 

وإيجابي على األداء التشغيلي والمالي للشركة ويتوسط جزئيًا في العالقة بين إدارة  له تأثير قوي KMالتنظيمي. يظهر أيًضا أن 

الجودة الشاملة وأداء الشركة. يشير التحليل البعدي إلى أن القيادة والتخطيط االستراتيجي والتركيز على العمالء وإدارة الموارد 

ات في حين تم العثور على نتائج مختلطة إلدارة العملية والمعلوم ،ارفالبشرية لها تأثير إيجابي كبير على جميع عمليات إدارة المع

غالبية تلعب إدارة الجودة الشاملة دوًرا مهًما بنفس القدر بالنسبة ل ،والتحليل. يشير التحليل السياقي إلى أنه باستثناء إنشاء المعرفة

 مؤسسات التصنيع وشركات الخدمات.

 ( بعنوان " دور جودة خدمة المطار في اختيار المطار والوجهة"Kadan & Prentice , 2019دراسة كعدان وبرنتيس ) -2

حظي تأثير جودة الخدمة باهتمام محدود في سياق أبحاث المطارات، وتبحث هذه الدراسة فيما إذا كانت جودة خدمة 

دة خدمة المطار ورضا الركاب تفحص الدراسة العالقة بين جو ،المطار مرتبطة باختيار المطار والوجهة على وجه التحديد

والنوايا السلوكية بما في ذلك إعادة استخدام المطار وإعادة زيارة الوجهة، وتتكون العينة من ركاب المغادرة في المطارات 

 األسترالية الرئيسية. 
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زيارة الوجهة. يؤدي وأكدت النتائج أن جودة خدمة المطار اإلجمالية مرتبطة بشكل كبير بإعادة استخدام المطار وإعادة 

 رضا الركاب وإعادة استخدام المطار إلى تأثيرات وساطة كبيرة بين جودة خدمة المطار ومتغيرات النتائج المقصودة.

الحاجة الى تصميم وتنفيذ نظام إدارة "( بعنوان Taskov , 2014  &Lazarovski) الزاروفسكي وتاسكوف دراسة -1

 "القابضة في مقدونيا TAVمطارات   –لخدمات المطار الجودة الشاملة 

قد تم وفي شركة تاف للمطارات القابضة في مقدونيا الخدمات والعمليات التجارية قد هدفت الدراسة الى تشخيص و

ق حل لمبادئ إدارة الجودة الشاملة لتحقيمطابقة النظام للتأكد من  تحليل بيانات نظام الجودة المستخدم في الشركةمنهجية استخدام 

وصلت وقد ت مما يحقق لشركة الربح، لتأكد من تلبية رغبات وحاجات العمالء واللحركة الجوية في المطار للتشغيل السلس 

وقد أدى الى تلبية احتياجات العمالء وزيادة عدد الركاب مما يعزز من طبق مناسب مالإدارة الجودة الشاملة الى ان نظام  الدراسة

 في المنافسة الدولية بهذا المجال.مكانة الشركة 

 التعليق على الدراسات السابقة

من خالل االطالع ومراجعة الدراسات المحلية والعربية واالجنبية، لم يجد الباحث دراسة تناولت ادارة الجودة الشاملة 

وأن أغلبية  ،تأثير المناخ التنظيمي في جودة الخدمة المقدمة للزبائن في مطار( 5202لدى المطارات باستثناء دراسة محمد )

نها وم لة وركزت على التعليم والعاملين في المؤسسات الحكومية والمنظمات والشركاتالدراسات تناولت ادارة الجودة الشام

(، ودراسة 5202( درست إدارة الجودة الشاملة على العاملين في المنظمات، ودراسة العنزي والحسيني )5255البطي )دراسة 

في المؤسسات األجنبية االهلية ودراسة  ( 5202(،إدارة الجودة الشاملة في التعليم ودراسة المدهون )525هاشم علي وحمد )

جد الباحث فقد و يتضح من خالل الدراسات أعالهكما و .( حيث طبقت الدراس في وزارة النقل والمواصالت5204الكحلوت )

ربية عال يوجد دراسات  سات والهيئات الحكومية والخاصة اال انهؤسعدد من الدراسات التي تتعلق بمفهوم الجودة الشاملة بالم

وذلك ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات بشكل عام تتعلق بدراسة مبادئ الجودة الشاملة في المطارات او قطاع الطيران 

 والتاكد من مدى تطبيقها.وهو تطرقها لدور مبادئ الجودة الشاملة في المطارات السابقة 

 ؤخذ بعين االعتبار:الهامة والتي تومن خالل الدراسات السابقة يمكن مالحظة عدد من النقاط 

ل وتأثيرها اإليجابي على نجاح وتيرة العمأهمية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة اتفقت جميع الدراسات السابقة على  .0

 وتحقيق األهداف في شتى المؤسسات والهيئات الحكومية او الخاصة على حد سواء.

&  Taskov)المنهج الوصفي التحليلي بأستخدام نظام االستبانات ما عدا دراسة جميع الدراسات استخدمت  .5

Lazarovski 5204 مما قد يميز هذه الدراسة  ،دة المستخدم في الشركة بيانات نظام الجو( والتي استخدمت تحليل

اك العاملين مدى إدرالمنهج الوصفي التحليلي بأستخدام نظام االستبانة لدراسة  بأستخدام قامت  التي نقوم بها حيث انها 

دة تحليل بيانات الجوب ، كما قامت بالمطارت السعودية بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة ومدى توفر التدريب والتطوير

 خرى في المطارات السعودية.مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة األ لدراسة المستخدمة في المطارات السعودية

قامت الدراسات السابقة بتوضيحها اال ان جميع الدراسات السابقة اتفقت على عدد يالحظ وجود عدد من المبادئ التي  .0

)دعم اإلدارة العليا، التركيز على العمالء،التحسين المستمر، التدريب  لتستة مبادئ أساسية شممن المبادئ وهي 
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قها في طبيوهذة المبادئ الستة هي المبادئ التي سيتم التأكد من مدى ت والتطوير،مشاركة العاملين، واتخاذ القرارات(

 ة الشاملة.دالمطارات السعودية لتحقيق إدارة الجو

 إجراءات الدراسة. 1

  الدراسة:منهج . 1.1

تم استخدام المنهج الوصفي التحليل لوصف مدى تطبيق  مبادىء ادارة الجودة الشاملة في المطارات السعودية، وتم استخدام هذا  

بانة في جمع واستخدم االست ،العينة العشوائية في اختياره لعينة الدراسة تم استخدام كما أنه  ،للمقارنة والتفسير وانتاج معلومات

 البيانات األولية.

  مجتمع الدراسة:. 2.1

يتكون مجموع الدراسة من العاملين في المطارات في المملكة العربية السعودية في اإلدارات المختلفة بالهيئة العامة للطيران  

 المدني.

 عينة الدراسة:. 1.1

 .( موظفاً 25المطارات السعودية والبالغ عددهم )تكونت عينة الدراسة من الموظفين العاملين في   

 ة:أداة الدراس. 1.1

 تم استخدام األستبانة كأداة للدراسية حيث تم اعدادها على النحو التالي:  االستبانة : -

 إعداد استبانة أولية من أجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات. .0

 مدى مالئمتها لجمع البيانات.عرض االستبانة على لجنة االشراف من أجل اختبار  .5

 توزيع االستبانة على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة. .0

  :مناقشة النتائج البحثية. 5

ن عدة نقاط ن النتائج ستكون عبارة عبعد تحليل البيانات التي تم التحصل عليها من مصادر البيانات الثانوية واالولية فأ

 أساسية تشمل ما يلي:

المبادئ األساسية الواجب تطبيقها لتحقيق إدارة الجودة الشاملة والتي تم استنتاجها من مجموعة الدراسات السابقة حيث  .0

اتفقت اغلب الدراسات على ستة مبادئ أساسية وهي )دعم اإلدارة العليا، التركيز على العمالء،التحسين المستمر، التدريب 

 تأكد من مدى توفر كل مبدئ من المبادئ بناًء على البيانات المتوفرة. والتطوير،مشاركة العاملين( وسيتم ال
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تبين لنا من خالل تحليل بيانات البرنامج الشامل لتقييم جودة خدمات المطارات المعد من الهيئة العامة للطيران المدني انه  .5

المطارات الدولية )مطار الرياض،مطار جده، فئات : الفئة أ وتشمل  3قد تم تقسيم مطارات المملكة العربية السعودية الى 

مطار الملك فهد بالدمام، مطار المدينة(. الفئة ب وتشمل كالً من المطارات التالية)مطار ابها، مطار الملك عبدهللا بجازان، 

مطار نجران،  مطار األمير سلطان بتبوك،مطار األمير نايف بالقصيم، مطار الطائف، مطار حائل، مطار األمير 

بدالمحسن بينبع، مطار الجوف، مطار االحساء(. الفئة ج وتشمل المطارات )مطار الوجه، مطار شرورة، مطار بيشة، ع

مطار الباحة، مطار وادي الدواسر، مطار الدوادمي، مطار العال، مطار القيصومة، مطار رفحاء، مطار طريف، مطار 

 القريات، مطار نيوم(

معيار والنتائج  02والمكون من  9102جودة الخدمة المقدمة في المطارات السعودية لعام تم تحليل نتائج تقرير معايير  .0

 :كالتالي
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 ويوضح الشكل أعاله نتائج المطارات فئة أ في معايير جودة الخدمات (1)  شكل

 :ويوضحالمطارات فئة أ في معايير جودة الخدمات ويوضح الشكل أعاله نتائج  .4

  دقائق في الدرجة  2الى  4دقائق في درجة رجال االعمال وما بين  2الى  0وقت االنتظار لتسجيل إجراءات السفر ما بين

 السياحية.

  في المسار العادي. 0الى  0السريع وما بين  دقائق في المسار 2الى  2وقت االنتظار عن إجراءات التفتيش األمني ما بين 

  دقائق في المسار العادي ومسار مواطني دول مجلس  0ما بين دقيقة الى وقت االنتظار عند معاينة وثيقة السفر للمغادرين

 التعاون الخليجي. 

 مسافرين من الخارج للت االنتظار عن معاينة وثيقة السفر للقادمين اعلى وقت يستغرقة المسافر في االنتظار يكون وق

يفضل ان يتم اخذ ذلك بالحسبان مما  5202دقيقة والذي كان في شهر ابريل من العام  02اول زيارة للمملكة بمقدار 

ينما ب ليتم رفع الحلول وزيادة اعداد الموظفين في تلك الفترة عند الحاجة.ومراجعة نفس الفترة خالل السنوات القادمة 

 دول مجلس التعاون الخليجي. دقائق في المسار العادي ومسار مواطني 4الى  5يستغرق من 

 لجمركي ما بين دقيقة الى دقيقتين.يستغرق وقت االنتطار عند التفتيش ا 
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 ة ريستغرق وقت االنتظار عند استالم االمتعة بين اول حقيبة واخر حقيبة في اعلى معدل خالل الشهر في الطائرات كبي

 دقيقة والذي كان في شهر يوليو. 25دقيقة الى  55ما بين الحجم 

  دقيقة. 02دقائق والقادمون يصل الى  2المسافرين ذوي اإلعاقة المغادرون يصل الى وقت مساعدة 

 :ويوضح الشكل أعاله نتائج المطارات فئة ب في معايير جودة الخدمات ويوضح 

  2الى  4في درجة رجال االعمال وما بين دقائق  0 وقت االنتظار لتسجيل إجراءات السفر ما بين  دقيقة واحدة  الى 

 دقائق في الدرجة السياحية.

  دقائق 0الى  دقيقتين وقت االنتظار عن إجراءات التفتيش األمني ما بين. 

  دقائق في المسار العادي و ما بين دقيقة  4دقيقتين الى وقت االنتظار عند معاينة وثيقة السفر للمغادرين ما بين

 .دقائق في مسار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 0الى 
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 نتائج المطارات فئة ب في معايير جودة الخدمات (2) شكل 

 

 على وقت يستغرقة المسافر في االنتظار يكون وقت االنتظار عن معاينة وثيقة السفر للقادمين من الخارج أ

 دقائق.  2ال يتجاوز للمسافرين اول زيارة للمملكة 

 دقائق 0الى  قيقتينيستغرق وقت االنتطار عند التفتيش الجمركي ما بين د. 

  دقيقة  05 ما بين سنهاول حقيبة واخر حقيبة في اعلى معدل خالل اليستغرق وقت االنتظار عند استالم االمتعة بين

 .دقيقة 56الى 

 .دقائق 2دقائق والقادمون يصل الى  4وقت مساعدة المسافرين ذوي اإلعاقة المغادرون يصل الى 
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 نتائج المطارات فئة ج في معايير جودة الخدمات (3) شكل 

 

  دقائق. 2ال يتجاوز  إجراءات السفروقت االنتظار لتسجيل 

  دقائق. 0وقت االنتظار عن إجراءات التفتيش األمني ما بين دقيقتين  الى 

  دقائق الى  2ما بين السنة يستغرق وقت االنتظار عند استالم االمتعة بين اول حقيبة واخر حقيبة في اعلى معدل خالل

 دقيقة. 04

  دقائق  2دقائق والقادمون يصل الى  4المغادرون يصل الى وقت مساعدة المسافرين ذوي اإلعاقة 
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 (  تحليل تقرير قائمة تقييم جودة الخدمات في المطارت1شكل  )

 قائمة تقييم جودة الخدمات في المطارت والنتائج كالتالي: تم تحليل تقرير -1

 ( يوضح نتائج المطارات فئة أ في تقييم جودة الخدمات في المطارات5شكل  )
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 ويوضح الشكل أعاله نتائج المطارات فئة أ في تقييم جودة الخدمات في المطارات وشملت النتائج:

 تتميز مطارات فئة )أ( ببنية تحتية جيدة ومناسبة لتقديم تجر بة سفر مريحة. 

  من التصنيفات حصلت عىل نتيجة جيدة ويمكن أن نرى أن جميع نقاط تجربة المسافرين ( % 60)بأس بها  النسبة

ا بأس بها ما عد الموفر لها بنية تحتية مناسبة وخدمات  (من دخول الصالة للسفر العودة للمطارات من بعد السفر)

 .تجربة تسجيل إجراءات السفر

 0  تيجة انعكست ن لي عدم وجود فندق  تابع لمطار الملك فهد الدمطارات لديها فندق ً تابعا للمطار وبسبب  4من أصل

 .أقل من النتيجة المأمولة

 ع نتيجة جيدة لهذا العام و تس ىالتصنيفات أهمية ولكن لم تصل إل ثرمن أك بررشادية والمصليات تعتإلامات الالع

 .ياماألقادم  يتطويرها ف يف المطارات

  السفر، من الممكن للمطارات توفري مكاتب إصدار وإعادة إصدار التذاكر كفرص تطويرية لتجربة تسجيل إجراءات

ر الخدمات الذاتية لتسجيل إجراءات يوالعمل عىل توفا( حيث لوحظ قصور فيه(معقمة أمنيا  يرالمناطق المعقمة والغ يف

 وغبرها.متعة األالسفر من طباعة بطاقات الصعود وشحن 

  نهائية لجميع النتائج اللى بر عيك بيأثر سل هعاقة كان لإلوعدم توفر سيارات كهربائية لذوي ا االليكترونيجودة الموقع

 )أ(.مطارات فئة 

  األجواء العامة، التفتيش الجمركي( على  ،جودة كال من )شاشة عرض المعلوماتحصلت  الى ذلك فقدباإلضافة الى

تسجيل إجراءات السفر، المعدات الخاصة بخدمات )الموقع االليكتروني، بينما حصلت جودة اعلى ثالث نسب 

 .نسب( على اقل  المسافرين

 (  يوضح  نتائج المطارات فئة ب  في تقييم جودة الخدمات في المطارات6شكل )

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-7-5| تأريخ اإلصدار:  لتاسع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        101 

 

 ISSN: 2706-6495 

 
 

 

 ويوضح الشكل أعاله نتائج المطارات فئة ب  في تقييم جودة الخدمات في المطارات وشملت النتائج:

  الخدمات المطلوبة من  ثروتصنف أنها من أك(تتميز مطارات فئة )ب( بأجواء عامة مناسبة وخدمة واي فاي جيدة

 .مطارات السعودية لىالمسافرين ع

 المستقبل يفتحسينها  لىالمطارات العمل ع لىالمستوى المأمول و يجب ع ىة جدا من التصنيفات لم تصل إليرنسبة كب. 

 لىر من أعبتعت (ب)متعة والمقاعد ودورات المياه ً لمطارات فئة ألم االتت و اسالنظام عرض معلومات الرح 

 .قريبة جدا من أن تكون نتائجها نتائج جيدة برالتصنيفات وتعت

 صوالً وو نيمألساسية لتجربة المسافرين من تسجيل إجراءات السفر والجوازات والتفتيش األجميع النقاط ا

 .المستوى المأمول ىلم تصل إل ني(مألما عدا التفتيش ا)ين للقادم كيللتفتيش ً الجمر

من أبرز الفرص التطويرية للمطارات من فئة )ب( هي: توفير خدمة تسجيل  إجراءات سفر أكثر جودة، العمل على 

توفير مرافق مالية ومصرفية، توفير المعدات الخاصة بخدمات المسافرين )كالسيارات الكهربائية لذوي اإلعاقة 

 )تحسين جودة وتوفر المصليات، والعمل على تطوير الموقع االليكتروني.
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 (  يوضح المطارات فئة  ج  في تقييم جودة الخدمات في المطارات وشملت7شكل  )

 في تقييم جودة الخدمات في المطارات وشملت النتائج:  جالشكل أعاله نتائج المطارات فئة 

 متعة والمقاعدألم االاست ينتائج جيدة ف ىبأجواء عامة مناسبة إضافة إل (ج)مطارات فئة  يزتتم. 

 المطارات العمل جاهدا لتحسينها لىة من التصنيفات لم تصل إل المستوى المأمول ويجب عيرنسبة كب. 

 ىلت عللتصعيد الركاب حص ووصوالً  األمني ساسية لتجربة المسافرين من تسجيل إجراءات السفر والتفتيش ألالنقاط ا 

 .مستوى جيد ىرفع مستواها إل هوقليل من العمل عليها بإمكان % 66و  % 25 تتراوح بيننتائج 
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  لتطويرية ومن أبرز الفرص ا ، مستقبالً تطويرية لتقديم تجربة سفر ً أفضلمن الفرص ال يرالكث (ج)يوجد لمطارات فئة

 يروفكت)الخدمات العامة للمطار  ينتحس ،المطارمات الاستع يرتوف هي بشكل ملحوظ النتائجسين من شأنها تح تيال

اصة معدات  خ ير، توفاالنتظارة ترف في خدمات وتجربة أفضل يرتوف سالل مهمالت( يرخيارات طعام وتسوق و توف

ي ف وخدمة الواي فاي حسين جودة الموقع االليكتروني، وت(عاقةإلكالسيارات الكهربائية لذوي ا)بخدمات المسافرين 

 المطارات.

 تم تحليل استبيان جودة الخدمات في المطارات وكانت النتائج كالتالي: .2

 

 

 

 

 

 ( يوضح  نتائج االستبيان في المطارات الدولية8) يوضح شكل

الرجوع الى نتائج االستبيان في المطارات الدولية فقط وتم  5252تم الرجوع الى نتائج االستبيان لشهر فبراير 

 وقد لوحظ:

  من نسبة المشاركين في االستبيان %22المسافرين في المطارات الدولية تمثل ان نسبة رضا. 

  تقييم.  200202إجمالي التقييمات كانت 
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 بعد الرجوع للهيكل التنظيمي للهيئة العامة للطيران المدني توضح لنا ما يلي: -5

مجلس  نائب رئيس –برئيس الهيئة العامة للطيران المدني تم ربطها مباشرة وحماية العمالء وتم تخصيص إدارة عامة للجودة 

  ة الجودة في المطارات السعودية.ببرنامج الجودة وأهمياإلدارة وذلك يثبت دعم اإلدارة العليا 

 (  يوضح الهيكل التنظيمي2الشكل )
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 ( يوضح تقدير مؤشرات أداء الشكاوى لمقدمي خدمات المطار10شكل )

ة االهتمام بالشكاوي المقدمويثبت هذا التقرير وجود التغذية العكسية و الشكاوي بالمطارات: أداءمؤشرات  تقرير -0

 من المسافرين والمستفيدين.

 تم تحليل استبيان معارف ومهارات العاملين بالمطارات بمادئ الجودة الشاملة وكانت النتائج كالتالي: -4

 مجتمع الدراسة خصائص بداية سيتم عرض 
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 توزيع مجتمع الدراسة حسب اإلدارة التي يعمل بها الموظف  (1)جدول 

 النسبة المئوية العدد االدارة

 %55 00 إدارة المطار

 %44 55 قسم العمليات والسالمة

 %6 0 القطاعات االمنية

 %02 2 الخدمات االرضية

 %06 2 موظفي الصاالت التنفيذية وكبار الزوار

 %5 0 شركات الطيران

 %100 52 المجموع

بأنه تم  من المشاركين في االستبيان هم من قسم العمليات والسالمة وهذا نظراً  %44ان نسبة  (0) يتضح من الجدول

مشاركين في االستبيان يعتبر قليل اال انه تم اخذ هذه نشر االستبانة لموظفي العمليات والسالمة بشكل كبير كما ان مجموع ال

 .النتيجة كعينة فقط

 توزيع مجتمع الدراسة حسب المنصب/المسمى الوظيفي (2)جدول 

 النسبة المئوية العدد المنصب/المسمى الوظيفي

 %0.2 5 مدير عام

 %04.2 02 مدير

 %05.2 02 مشرف

 %52.2 02 موظف

 %100 52 المجموع

ان النسب متقاربة بين المسميات الوظيفية المشاركة بالدراسة ما عدا وظيفة مدير عام حصلت  (5) يتضح من الجدول

  من المشاركين.على أقل نسبة 

 توزيع مجتمع الدراسة حسب الخبرة الوظيفية (1)جدول 

 النسبة المئوية العدد الخبرة

 %00.2 6 أقل من سنة

 %02.4 2 سنوات 5سنة الى من 
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 %50.0 00 سنوات 10سنوات الى  5 من 

 %25 52 سنوات 10أكثر من 

 %100 52 المجموع

 .سنوات 02خبرتهم الوظيفية أكثر من من الجدول أعاله يتضح ان نصف المشاركين 

 توزيع مجتمع الدراسة حسب المؤهل العلمي للمشارك (1)جدول 

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 %2 2 ثانويأقل من 

 %00.2 6 ثانوية عامة

 %52 00 دبلوم

 %22 56 جامعي

 %00.2 2 دراسات عليا

 %100 52 المجموع

 ما عدا انه ال يوجد من المشاركينمتنوع نسسب المؤهالت التعليمية بين المشاركين ان  أعاله يتضح من الجدول

 من مؤهلة العلمي أقل من ثانوية عامة.

العاملين في المطارات السعودية بمبادئ إدارة الجودة الشاملة مدى إدراك يوضح االستبانة القسم الثاني من 

 واشتملت على المحاور التالية :

 القسم الثاني من االستبانة:  (5)جدول 

 هل سبق وان تم الحصول على دورات تدريبية تختص بمفهوم الجودة -1

 النسبة المئوية درجة الموافقة

 %50.0 موافق بشدة

 %02.2 موافق

 %50.5 محايد

 %02.4 غير موافق

 %2.6 غير موافق بشدة

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-7-5| تأريخ اإلصدار:  لتاسع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        108 

 

 ISSN: 2706-6495 

 
 

 هل لديك المعرفة بمفاهيم ومبادئ وأساليب إدارة الجودة الشاملة؟ -2

 %50.5 موافق بشدة

 %44.5 موافق

 %02.5 محايد

 %2.6 غير موافق

من وجهة نظرك: تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المطار يحسن من تجربة  -1

 المسافر؟

 %22.2 موافق بشدة

 %02.4 موافق

ن وجهة نظرك: تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يرفع من مستويات التشغيل م -1

 والسالمة في المطار؟

 %62.0 موافق بشدة

 %02.2 موافق

يوجد لدى اإلدارة التي تعمل بها منهج شامل واضح ومكتوب يوضح إجراءات العمل  -5

 والتشغيل ؟

 %24.2 موافق بشدة

 %52.4 موافق

 %2.2 محايد

 ( يستخلص التالي:5من جدول رقم )

طبيق وذلك ينعكس على مدى تتقريبا من المشاركين لم يتحصلوا على دورات تدريبية تختص بمفهوم الجودة  % 22عدد 

 .إدارة الجودة الشاملة حيث ان تدريب الجودة والوعي بمفهومها من أهم مبادئ إدارة الجودة الشاملة

بين محايد وغير تقريبا  % 02بينما توجد نسبة تقريبا من المشاركين لديهم معرفة بمفاهيم ومبادئ الجودة الشاملة  % 62

تدريبية تختص ال ينطبق على جميع العاملني وهذا احد أسباب عدم وجود دورات موافق مما يوضح ان مفهوم الجودة الشاملة 

 بمفهوم الجودة الشاملة.

المشاركين بأن تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المطار تحسن من تجربة المسافر كما اجمعوا بأن أجمع جميع 

 .تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يرفع من مستويات التشغيل والسالمة في المطار
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ك المشارل بها عميلدى اإلدارة التي شامل واضح ومكتوب يوضح إجراءات العمل والتشغيل منهج حصلت نسبة وجود 

لضرورة التأكد من وجود منهج واضح ويجب أخذ هذه النسبة بالحسبان  %2.2محايد على نسبة  بينما حصلت %24على نسبة 

 ومكتوب لجميع العاملني باالدارات العاملة بالمطارات.

 :واشتملت على المحاور التاليةالتدريب والتطوير  مستوى يوضحاالستبانة القسم الثالث من 

 القسم الثالث من االستبانة: (6)جدول 

 عدد الدورات التي تم الحصول عليها في مجال عملك في المطار -1

 النسبة المئوية درجة الموافقة

 %62.5 وراتد 3أكثر من 

 %02.5 دورة واحدة فقط

 يوجد خطة تدريبية سنوية لجميع الموظفين في اإلدارة -2

 %02.0 موافق بشدة

 %02.2 موافق

 %50.5 محايد

 %02.0 غير موافق

يتم تحديد الخطة التدريبية حسب احتياج الموظفين بما يتناسب مع مستوياتهم  -1

 ومؤهالتهم وبحسب متطلبات الجودة

 %50.0 موافق بشدة

 %06.2 موافق

 %56.2 محايد

 تتضمن البرامج التدريبية المهارات القيادية واإلدارية والفنية؟ -1

 %52 موافق بشدة

 %22 موافق

 %02.5 محايد

 يستخلص التالي:( 6من جدول رقم ) 

ثر أكبحكم ان اكثر من نصف المشاركين قد أكمل وتأتي النتيجة ثالث دورات  أكثر من على %62.5حصل عدد  -

 .سنوات خبرة وظيفية 02من 
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ن ال ان المشاركيعلى األقل بعض اإلدارات العاملة بالمطار ال يوجد بها خطة تدريبية سنوية لجميع الموظفين او  -

 السعودية. توذلك مما يقلل من مستوى التدريب والتطوير في اإلدارات العاملة بالمطارايعملون بها 

توجد نسب محايدة ال يستهان بها في انه يتم تحديد خطة التدريبية حسب احتياج الموظفين بما يتناسب مع مستوياتهم  -

التدريبية تتضمن المهارات القيادية واإلدارية والفنية. وذلك البرامج ومؤهالتهم وبحسب متطلبات الجودة وان 

 مما يقلل من مستوى التدريب والتطوير في اإلدارات العاملة بالمطارات السعودية.

 :النتائج النهائية

بدعم  ( بشكل ممتاز ويتضح ذلك)دعم اإلدارة العليايتبين من البيانات والمناقشة اعالة انه يتم تطبيق مبدئ الجودة الشاملة  -

 حماية العمالء.بإدارة الجودة واإلدارة العليا بالهيئة العامة للطيران المدني 

ن خالل تركيز مبشكل ممتاز يتبين من البيانات والمناقشة اعالة انه يتم تطبيق مبدئ الجودة الشاملة )التركيز على العمالء(  -

 وشكاوي العمالء. العمالء والمسافرين ومتابعة التغذية العكسية الراجعةالنماذج واالستبيانات أعاله على تجربة 

ضح ذلك من ويت ،بشكل ممتازيتبين من البيانات والمناقشة اعالة انه يتم تطبيق مبدئ الجودة الشاملة )التحسين المستمر(  -

للطيران المدني وبث روح  نشرها بموقع الهيئة العامةخالل اعداد التقارير بشكل دوري )شهري، ربع سنوي،سنوي( و

 المنافسة بين المطارات لتصحيح المالحظات التي تؤثر على جودة الخدمة بالمطارات. 

ذلك من خالل  ويتضح يتبين من البيانات والمناقشة اعالة انه يتم تطبيق مبدئ الجودة الشاملة )مشاركة العاملين( بشكل جيد، -

قييم الجودة تان بعض التقارير يتم تعبئتها من المطارات للتاكد من مشاركتهم في  كمامشاركة التقارير مع العاملين بالمطارات 

بزيادة دعم هذا المبدأ ليصل الى اعلى مستوياته لتحقيق اعلى اال انه يوصي الباحث  والمقترحات واالراء التي تدعم الجودة.

 متطلبات إدارة الجودة الشاملة.

ذلك من خالل و كافييتم تطبيق مبدئ الجودة الشاملة )التدريب والتطوير( بشكل ال يتبين من البيانات والمناقشة اعالة انه  -

ريب والتطوير بأهمية تفعيل التدبالدراسة، ويوصي الباحث تحليل االستبانة التي تم توزيعها على عدد من االفراد المستهدفين 

 .ارات السعوديةالمستمر لجميع العاملين بالمط

ان العاملين بالمطارات السعودية على اتفاق ان تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المطار تحسن من تجربة المسافر يتبين  -

 و ترفع من مستويات التشغيل والسالمة في المطار. 

 اتمة والتوصياتخال

 )دعم اإلدارة العليا،التركيز على العمالء،التحسين المستمر(  اثبت النتائج اعالة انه يتم تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة -

ويتم تطبيق مبدأ إدارة الجودة الشاملة )مشاركة العاملين( بشكل جيد اال ان الباحث بالمطارات السعودية بشكل ممتاز جدا 

 .املةبزيادة دعم هذا المبدأ ليصل الى اعلى مستوياته لتحقيق اعلى متطلبات إدارة الجودة الشيوصي 
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وتعتبر المطارات المطارات السعودية كيان مستقل بذاته ويعتبر من القطاعات الخدمية الرائدة ومختلف عن المصانع اإلنتاجية  -

يرفع من رضا العمالء والمسافرين كما ان تطبيق مبادئ الجودة اال ان تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المطارات 

 اإلنتاجية وزيادة األرباح.تحسين  الشاملة يرفع من

مدى إدراك العاملين بالمطارات بأهمية  مما اثر على كما يتضح انه ال يتم تطبيق مبدأ )التدريب والتطوير ( بشكل كافي -

 .مبادئ إدارة الجودة الشاملة

املة وم الجودة والجودة الشبمفهبرفع مستوى التدريب والتطوير واضافة المزيد من الدورات التدريبية  ينصح الباحثو  -

من القطاعات المستقلة والمنفصلة عن عدد على وي ت)حيث ان المطار يح بمختلف قطاعاتهملجميع العاملين بالمطارات 

بإجراء مزيد من الدراسات بهذا الخصوص حيث أن احد أهم المعوقات التي واجهت كما ينصح الباحث  ،بعضها البعض(

وقد يتم االستفادة من هذه الدراسة بحيث تكون نقطة في إدارة الجودة في المطارات سابقة  عدم وجود دراساتهي الباحث 

 االنطالق لباقي الدراسات القادمة ومن الدراسات التي يوصي الباحث بإجراها :

 دراسة مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بشركة مطارات الرياض. -

 شاملة بشركة مطارات الدمام.دراسة مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة ال -

 دراسة مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بشركة الخدمات األرضية. -

 طرق التنسيق المناسبة بين الجهات العاملة بالمطارات.  -

 صادر العلميةالم

األهلية األجنبية (. أثر تطبيق مبادئ الجودة الشاملة على أداء المؤسسات 5202محمد إبراهيم المدهون. ) ر؛رشاد محمود بد

 .(4)25 ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية .العاملة في قطاع غزة

مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة النقل والمواصالت في (. 5200. )محمد محمود؛ محمد محمود ،الكحلوت

 5200 ،االكاديمية. قطاع غزة

(. مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة 5202) صالح محمد مصلح الحسني. ،العزيزيمحمود عبده حسن محمد 

 ،Al-Andalus journal for HumanitiesK & Social Sciences. 2020 العامة للتأمينات بأمانة العاصمة صنعاء
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جامعة ب والعلوم اإلداريةدئي إدارة الجودة الشاملة في كليتي االقتصاد (، مدى تطبيق مبا5202) محمد.عبد الرحمن محمد إدريس 

 .، العدد2 واألعمال المجلدأم درمان اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، المجلة العالمية لالقتصاد 

املة في تحسين أداء العاملين دور تطبيق مبــادئ إدارة الجودة الش(. 5252. )يعلي عبد الرحمن عل؛ هاشم محمد علي ،محمد

 .جامعـــــــــة السودان للعلوم والتكنولوجيا. في المؤسسات الحكومية

 www.gaca.gov.saموقع الهيئة العامة للطيران المدني، 

http://www.ajrsp.com/
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