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 (1)مزمل علي محمد عثمان

 
تطبيقا ً على جامعة  –على أداء الجامعات  kaizenالدراسةةةة بختبار أثر رسةةةتراتيجية الكايزين  هذه هدفت: لملخصا

السةةعيديةو د د ت إ رسةةت دام الماهو الياةةحل التوليلل دت إ تسةةمي  رسةةتبااة لجمل بيااات الدراسةةة من مجتمعها  -بيشةةة 

رسةةةةتبااة  70( رسةةةةتبااة دت إ رسةةةةترجا  80دالمتمثل فل أعضةةةةاء هيلة التدريإل دابداريين بالجامعةو د د ت إ تي)يل  

اها اةةةالوة للتوليلو د د ت إ رسةةةت دام عدد من ا سةةةالية اب سةةةاسية فل الدراسةةةة مثل اليسةةة  الوسةةةابلو %( م90 

المعياريو معامل ألحا كرداباخو التوليل العامللو معامل ررتباط بيرسةةةين دتوليل اباودارو د د تياةةةل   االاوراف

دتوسةةةةةةين العملية ابدارية فل  kaizenيزين بين رسةةةةةةتراتيجية الكا إيجابية معنويةالدراسةةةةةةة رلى أنإ هاال  ع  ة 

دتوسةةين العملية  kaizenبين رسةةتراتيجية الكايزين  إيجابية معنويةالجامعةو كما أشةةارت الاتاسو أيضةةاً ليجيد ع  ة 

دتوسةةةةين ال دمات  kaizenبين رسةةةةتراتيجية الكايزين  إيجابية معنويةالتعليمية فل الجامعةو رضةةةةافة ً ليجيد ع  ة 

 ة للجامعة.المجتمعي

 

 و العملية ابداريةو العملية التعليميةو ال دمات ابجتماعيةو ا داء الجامعل.kaizen: رستراتيجية الكايزين الكلمات المفتاحية

 

 

 

Testing the impact of Kaizen strategy on the performance of 

Universities "It has been applied to the university of Bisha " 

 
Mozamil Ali Mohammed Osman 

 

Abstract: The study aimed to test impact of Kaizen strategy on the performance of 

universities. It has been applied to the university of Bisha – Saudi Arabia , we have been 

using descriptive and analytical method and I was design a questionnaire to collect data 

for the study from teachers and administrative and it has been distributed (80) 

questionnaires and it was retrieved (70) questionnaires (90%) valid for analysis , it has 

been using amount of statistical methods in the study like arithmetical average , standard 

deviation , cronbach᾽s alpha , coefficient analysis , Pearson's correlation coefficient and 

regression analysis. The study has been reached to that there is moral positive relationship 

between Kaizen strategy and improve managerial process in university, also we find 

moral positive relationship between Kaizen strategy and improve educational process, 

and we find moral positive relationship between Kaizen strategy and improve social 

services in university. 

 
Keywords: Kaizen strategy, Administrative Process, Educational Process, Social Services, University 

Performance. 

  

                                                 
 gmail.com73mozamelali@بيشة  المملكة العربية السعيدية(  ةجامع –المساعد  ردارة ا عمال. استاذ 1

 www.amarabac.comعربية للعليم دالتكايليجيا ال مريكيةا  كاديميةا  علمية موكمة تسدر عن مجلة: أماراباك

 80-69(. ص ص 2017) 25، العدد 8المجلد 

http://www.amarabac.com/


 

 2017 (25  8و عربية للعليم دالتكايليجياال مريكيةا  كاديميةا  مجلة -أماراباك 70

 مقدمة: 

ظهرت تقايات دأسةةةةالية ردارية يشةةةةهد العال  اطن تطيرات هاسلة دمذهلة فل شةةةةتى المجاالتو د د 

رة لمياكبة هذه التغيرات دالتطيرات فل بيلة ا عمالو هذه التقايات دا سةةةةةةالية جاءت لتلبل متطيإ 

لبل رغبات المسةةةتحيدينو دمن هذه ا سةةةالية  أسةةةلي  كايزين   ي   اجة ابدارة بالشةةةكل الذي ي  

كاا  بسةةيطة فهل تمتل  فل الاهاية اةةافل ياطلق من فكرة فوياها:   أنإ التوسةةياات المسةةتمرة دلي 

ل تكاليف عالية  .  الجبيريو ميإ تأثير م    (2008:251ز ددن الواجة رلى تومإ

ؤدي رلى تقدي  م رجات دي عتبر رست دام رستراتيجية كايزين فل الجامعات أ د ابستراتيجيات التل ت  

ديات التل تياجههاو دهذا يت  من خ ل ذات جيدة عالية تتمتل بميزة تاافسةةية تمكاإها من مياجهة التو

التوسين المستمر فل ابدارة دالعمليات دا ش اص دتيفير بيلة ربتكارية دباية توتية مااسبة فض ً 

ية  عن ردخال الطراسق التعليمية المتطيرة دتيظيف تكايليجيا المعليمات دابتسةةةةةةةاالت فل العمل

ر الع  ة التحاعلية بين ابدارة دعضي هيلة التدريإل ا داسية للجامعة كياها تساه  فل توسين دتطيي

 (2008:252دالطالة دالمجتمل.  الجبيريو 

  ومن األسباب التي أدت إلى اإلهتمام بقضية جودة األداء في الجامعات ما يلي:

 تاامل ظاهرة التعلي  الجامعل. -1

 رتسا  داسرة الماافسة بين الجامعات على رستقطا  الط  . -2

التعليمية على الوسيل على شهادات الجيدة العالمية فل ا داء الجامعل   رص المؤسسات -3

 .Academic Accreditationأد شهادة ابعتماد ا كاديمل  ISOكشهادة اطيزد 

 

 :مشكلة الدراسة

دذل  من خ ل  على أداء جامعة بيشةةة kaizen تتجه هذه الدراسةةة بختبار أثر رسةةتراتيجية الكايزين

 ة: ا سللة التالي

 فل الجامعة؟ على توسين العملية ابدارية kaizenهل هاال  أثر لتطبيق رستراتيجية الكايزين  -1

 على توسين العملية التعليمية فل الجامعة؟ kaizenهل هاال  أثر لتطبيق رستراتيجية الكايزين  -2

 للجامعة؟توسين ال دمات المجتمعية  على kaizenهل هاال  أثر لتطبيق رستراتيجية الكايزين  -3

 

 أهمية الدراسة:

على أداء الجامعات  kaizenتأتل أهمية هذه الدراسةةةةةةة من الددر المتعاظ  بسةةةةةةترتيجية الكايزين 

باعتبارها ر دى ابسةةةةةةتراتيجيات التل تؤدي رلى تقدي  م رجات ذات جيدة عاليةو دذل  فل ظل 

تعلي  العالل فل المملكة العربية التغيرات المستمرة التل يتميز بها العسر الوالل دفل مر لة سعل ال

 السعيدية رلى الجيدة دتطبيق معايير ابعتماد ا كاديملو د د تحيد هذه الدراسة كل من:

 ردارة جامعة بيشة فل معرفة أدجه القية للتأكيد عليها دأدجه القسير لمعالجتها. -1

 العربل.ردارات الجامعات ا خرى على مستيى المملكة العربية السعيدية داليطن  -2

 البا ثين فل دراسة بعض الجيااة الموددة من ا داء الجامعل. -3

 

 أهداف الدراسة: 

 على أداء جامعة بيشة من خ ل اطتل: kaizenتهدف الدراسة لبيان أثر رستراتيجية الكايزين 

 دتوسين العملية ابدارية فل الجامعة. kaizenتوديد الع  ة بين رستراتيجية الكايزين  -1

 دتوسين العملية التعليمية فل الجامعة. kaizenع  ة بين رستراتيجية الكايزين توديد ال -2

 توسين ال دمات المجتمعية للجامعة.د kaizenتوديد الع  ة بين رستراتيجية الكايزين  -3

 

 حدود الدراسة: هي كما يلي:

 لدراسة.زت الدراسة فل ث ثة متغيرات سيت  ابشارة رليها فل اميذج ا: ركإ الحدود النظرية .1
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: اعتمدت الدراسة على البيااات التل ت إ جمعها من مجتمل الدراسة فل العام الحدود الزمانية .2

 م 2016

 المملكة العربية السعيدية. –جامعة بيشة  الحدود المكانية: .3

 

 الجانب النظري في الدراسة:

 (:kaizenماهية كايزين )

ظهرت هذه الحلسةةةةةةحة اتيجةً لشةةةةةةعير   ي   ( ترجل للياباايين kaizenرنإ جزدر أسةةةةةةلي  كايزين  

الياباايين داسماً بالتحيق على اطخرين فل ا سةةياق العالميةو دتعال التغيير اوي ا فضةةلو رذ رعت مدت 

بل الشةةةةركات السةةةةااعية لغرا توقيق الت حيض المسةةةةتمر فل تكاليف اباتاج دتوقيق الميزة من    

سةةةةيرة تدريجية دراةةةة  ات بسةةةةيطة فل أاشةةةةطة التاافسةةةةيةو دذل  من خ ل رجراء التوسةةةةياات ب

العمليات التل تمر بها الي دات اباتاجية السةةيما دأنإ الهدف ا سةةاسةةل من رسةةت دامه يقتسةةر على 

 (Hilton,2005:234ت حيض التكاليف دالمبالغ التل يت  راحا ها خ ل الساة بمعدالت متحق عليها.  

( شركة  تيشيبا  عام kaizenالتوسين المستمر  دمن بين الشركات السااعية التل رعتمدت على 

م دذل  للوحاظ على  ية المي ل التاافسةةل للشةةركة السةةيما دأنإ 1951م دشةةركة  تيييتا  عام 1946

سةةعل الشةةركة لتوقيق أهدافها يمر من خ ل ر دال جملة من التغيرات للياةةيل رلى الهدف الاهاسل 

( فل شركة  تيييتا  kaizenسحة التوسين المستمر ة فللكل شركة أال دهي توقيق ا رباحو دتاسإ 

ة دابدارية بدءاً بعملية تسةةةةةةمي  الماتو مردراً بعمليات يعلى جميل أدجه العمليات اباتاجية دال دم

 (2008:154راتاجه دايالً رلى ريسال الماتو رلى ا سياق العالمية.  الجبيريو 

 تايشةةةل أدهياي( لقيادة المؤسةةةسةةةات السةةةااعية  ( فلسةةةحة ردارة ربتكرهاkaizenرنإ أسةةةلي  كايزين  

دالمةةاليةةة دلتطبيقهةةا فل كةةل ماةةا ل الويةةاة معتمةةدة على التوليةةل دالعمليةةة فل ميةةدان ا عمةةال أد 

سكاي رماي(و 1984عام  kaizenالسااعاتو د د ظهر محهيم كايزين  م علل يد ال بير الياباال  ما

مرتب  بمحاهي  أخرى كالجيدة الشةةةةةةةاملةو ديرجل  من محاهي  ردارة الجيدة دهي kaizenدالكايزين 

لل بير الياباال  ماسةةةكاي رماي( رذ أاةةةدر كتا   كايزين  kaizenالحضةةةل فل اشةةةر محهيم كايزين 

 kaizen مو دت ترج  كايزين رلى 1977م دكتا    مبا كايزين( فل العام 1986(( عامContinual 

Improvement  .أي التوسين المستمرEvans,1997:401) 

دلقد دخل  تل  الطريقة دالحلسحة فل كل ماا ل الوياة اليابااية ليسبح اببدا  دالتاظي  جزءاً أساسياً 

فل التربية دالتعلي  دالتطبيق لديه و دبعبارة أخرى أن يكين الحرد فل  الة توسةةةةةةين دتطيير داس  

 (.Kurban,2003:2سياءاً كان هذا التوسين فل احسهو عملهو عبادتهو.... الخ  

 

 (: kaizenتعريف كايزين )

  هي مجميعة من العمليات بدخال اببتكارات السغيرة المستمرة على الماتو أد ال دمة دسرعان 

 (.256:2008ما يغدد بتراك  هذه التوسياات شيلاً جديداً ي تلف تماماً عن ا ال    الجبيريو

 

 (:2008:256)الجبوري،  kaizenأهمية الكايزين 

م له ال دمة لذا فهي من المرتكزات ا سةةةاسةةةية طريقة  ياة تركإز على من ت   kaizenالكايزين  (1  قدإ

 فل اجاح الماظمة داستمرارها.

هي سةةةةباق بددن خ  اهاية فهي مر لة ال تاتهل  نإ هاال  مجاالت للتوسةةةين  kaizenالكايزين  (2 

 فل أرجاء الماظمة كافة.

 .Whoدليإل ماهجية من  Howدكيف  Whatيركإز على ماهجية ماذا  kaizenالكايزين  (3 

يقيم على فكرة الي اية خيٌر من الع ج من خ ل مبدأ   أعمله اةةةةةةويواً ماذ  kaizenالكايزين  (4 

 البدء .
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الهدف ا سةةاسةةل الياجة توقيقه هي جبر ابدارة دالعاملين على جعل التعلإ  ي   kaizenالكايزين  (5 

 لماافسة.بياحه أ د ا سالية الداعمة للماظمة فل مجاالت ا

 

 (97م:2004: )الركابي، kaizenأهداف الكايزين 

رسةةةةةةت ةةدام تقايةةة المقةةاراةةة المرجعيةةة دالتل من خ لهةةا يمكن البوةة  عن أفضةةةةةةةةل التطبيقةةات  (1 

دالممارسةةةةات فل شةةةةتى المجاالت بالشةةةةكل الذي ياعكإل على توقيق ا داء ا فضةةةةل دالذي ي عد 

 .kaizenجيهر عملية الكايزين 

 الر ابة دالتوكإ  فل العمليات من خ ل رست دام بعض المقاييإل مثل خراس  السيطرة. (2 

 توسين العمليات بكحاءة دفاعلية دالقابلية للتعديل فض ً على البو  عن مسادر المشك ت. (3 

 الحوص المستمر لألاشطة دالعمليات دالتل ال تضيف  يمة بهدف تقليلها أد الت لإص ماها. (4 

م له  ال دمة بجراء التوسةةةةةياات بشةةةةةكل تدريجل للياةةةةةيل رلى توقيق قدإ ن ت  تي ل ر تياجات م (5 

 رضاه .

 

  :kaizenعناصر الكايزين 

( دهل كاطتل: S(  اه يتكين من خمسةةةةة عاااةةةةر تبدأ بورف  kaizen  5Sي طلق على الكايزين 

 (2008:63 ال طيةو

ية  (1  ها دالت لإص من Straightenالتصففففففف قل الحقرات الضةةةةةةردرية عاد الواجة رلي : دتعال ا

الحقرات غير الضةةةردريةو أي رسةةةتبعاد اليسةةةاسل التقليدية فل التعلي  درسةةةت دام اليسةةةاسل الوديثة 

 مث  ً.

دضةةةل ا شةةةياء فل أماكاها السةةةويوةو أي ترتية دسةةةاسل  :Set in order التنظيم )الترتيب( (2 

 عرا المواضرة مث  ً.

: دتعال تيفير مااخ مااسةةةة للعمل دهي ما يسةةةاعد على توسةةةين جيدة ا داءو Shine نظيفالت (3 

 ل عرا المواضرات بشكل جيإد.سهإ أي تيفير اليساسل الوديثة للتعلإ  مث  ً مما ي  

: دتعال التأكد من بقاء اطالت دالمعدات داليسةةةةةةاسل فل Standardize التقييس )المعيارية(  (4 

عطال المتكررةو أي متابعة داةةةةيااة دسةةةةاسل التعلإ  الوديثة لضةةةةمان سةةةةير  الة جيدة تجاباً لأل

 المواضرة بالشكل المطلي  مث  ً.

: دتعال جعل جميل ما درد أع ه جزءاً من السةةةةةليو الييمل (Sustain  التدريب واإلنضفففففبا  (5 

 للعامل ديتطلة ذل  رلتزام ابدارة دالعاملين بقياعد العمل.

 

  :kaizen خطوات الكايزين

م 1920( فل العةةةام Walter Shewhartهي   kaizenرنإ أدل من دضةةةةةةل خطيات الكةةةايزين 

م دالمتمثلة بأربعة خطيات تسمى 1950( فل العام Edward Demingرت ن  بل  دع ز)ت دط يإ 

 (Aichouni&Al-Ghonamy,2010:129( دهل كاطتل:  PDCAددرة  

يجة أن ي حعلو بمعاى توديد ا هداف  : فل هذه المر لة يت  الت طي  لما(Plan) التخطيط (1 

 دالميااحات دالعمليات الضردرية.

 فل هذه المر لة يت  تاحيذ ما ت إ ت طيطه. (:Do) التنفيذ  (2 

: دفل هذه المر لة يت  تقيي  دفوص الاتاسو التل ت إ الوسةةةةيل (Check) التقييم والفحص  (3 

 عليها من العملية دهذا بمقاراتها مل ا هداف دالميااحات.

: هاا دبااءاً على اتاسو التقيي  يت  رجراء التوسةةةةةةياات دالتعدي ت على (Act) التحسففففففين  (4 

 العملية.
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 : kaizen مراحل تنفيذ الكايزين

 (Kaplane&Atkinson,1998:230رنإ مرا ل الكايزين يمكن تحسيلها كما يلل:  

 دضل م ط  للعمليات لتوديد كل اشاط. (1 

 توديد تكلحة كل اشاط. (2 

 رص الضاسعة  جل التوسين من خ ل رعادة هادسة العمليات.تش يص الح (3 

 توديد ا سبقيات المطليبة بجراء التوسياات. (4 

 ط  العمل بعادة هادسة العمليات.تقيي  خ   (5 

 ا اشطة. ةكلحتتوديد ما ي مكن الت لإص ماه لتقليل   (6 

 ر دال التغييرات المطليبة. (7 

 مقاراة الماافل المتوققة مل تكاليف ا اشطة. (8 

 

  :kaizen أدوات الكايزين
مكن رعتماد أددات دأسةةةةةةالية متعددة تؤدي ددراً مهماً فل التوسةةةةةةين لغرا تطبيق الكايزين فإاه ي  

 (277:2008 المستمرو هل:  الجبيريو

 (.Flow Chartsخراس  التدفق   (1 

 (.Check Sheets ياس  ابختبار   (2 

 (.Pareto Diagramم ط  باريتي   (3 

 (.Histogramالتي)يل التكراري  (4 

 (.Cause And Effect Diagramم ط  السبة دالاتيجة   (5 

 (.Scatter Diagramم ط  اباتشار   (6 

 (Control Chartsخراس  المرا بة   (7 

 

 :نموذج الدراسة المقترح

العملية التعليمية  –يتكين اميذج الدراسةةة المقتر ة من ث ثة متغيرات مسةةتقلة هل  العملية ابدارية 

 ال دمات المجتمعية( دآخر تابل  أداء الجامعة( دذل  بغرا توقيق أهداف الدراسة.  –

 

 (: نموذج الدراسة المقترح1لشكل )ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرضيات الدراسة:

( فإن هذه الدراسةةةة تسةةةعى بختبار الحرضةةةيات 1ح فل الشةةةكل  بااًء على اميذج الدراسةةةة الميضةةةإ 

 -التالية:

 المتغيرات المستقلة التابعالمتغير 

 ةالتعليمي العملية - إلداريةا لعمليةا

 الخدمات المجتمعية
 أداء الجامعة

 (نوع الوظيفة، التخصص، سنوات الخبرة العمر،، )النوع :لخصائص الشخصيةا
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فل  دتوسةةةةةةين العملية ابدارية kaizenهاال  ع  ة ريجابية معايية بين رسةةةةةةتراتيجية الكايزين  .1

 الجامعة.

دتوسةةةةةةين العملية التعليمية فل  kaizenهاال  ع  ة ريجابية معايية بين رسةةةةةةتراتيجية الكايزين  .2

 الجامعة.

 دمات المجتمعية توسةةةةةةين الد kaizenهاال  ع  ة ريجابية معايية بين رسةةةةةةتراتيجية الكايزين  .3

 للجامعة.

 

 منهجية الدراسة:

رسةةت دام الماهو الياةةحل التوليللو  ي  اعتمدت الدراسةةة على ا دبيات  لتوقيق أهداف الدراسةةة ت إ 

دالمراجل التل تاادل  ميضةةةةةي  الدراسةةةةةةو كما ت إ رعداد رسةةةةةتبااة بغرا رختبار أثر رسةةةةةتراتيجية 

على ا داء فل جامعة بيشةو د د تمثل مجتمل البو  فل  ابداريين دأعضاء هيلة  kaizenالكايزين 

شة(  ي  ت  تي)يل   –التدريإل  سترجا   80جامعة بي سة دت إ ر ستبااة على عياة الدرا ( ماها 70( ر

( د د ت إ رست دام عدد من ا سالية اب ساسية لتوليل بيااات الدراسة %90االوة للتوليل باسبة  

اباوراف  –اليسةةة  الوسةةةابل  -الاسةةةة المليية  –:أسةةةالية اب سةةةاء الياةةةحل  التكرارات  ماها

المعياري( رضةةةةافة  سةةةةالية اب سةةةةاء التوليلل  معامل ابرتباطو كرداباخ ألحاو التوليل العامللو 

 معامل ررتباط بيرسين داباودار البسي  دالمتعدد دالمتدرج(.

 

 ي أداة الدراسة:جودة وثبات المقاييس المستخدمة ف

 ي  و بااًء على ما درد فل أدبيات الدراسةةة دالدراسةةات السةةابقة ت إ بااء ابسةةتبااة على عدة مقاييإل 

د د ا تيت ابسةةةتبااة م( 2013ااة ا داء فل الجامعة رعتماداً على دراسةةةة  عبدالر منوت إ  ياس ج

ت إ العملية ابدارية فل الجامعة لقياس جااة و د فل الجامعة ا داءلقياس جااة ( عبارات 6على  

( عبارات لقياس جااة العملية 10د د ا تيت ابستبااة على  م( 2013ابعتماد على دراسة  رشاو 

م( د د 2013على دراسةةةة  رشةةةاو أيضةةةا ًابدارية فل الجامعةو دلقياس العملية التعليمية ت إ ابعتماد 

بااة على   ت إ ابعتماد على  جااة ال دمات المجتمعيةدلقياس و ( فقرات 4ا تيت فقرات ابسةةةةةةت

اة على  2013دراسةةةةةةةة  عبدالر منو با ( 10د د ت إ تي)يل  و  ( عبارات3م( د د ا تيت ابسةةةةةةت

رسةةتبااات على عياة من مجتمل الدراسةةة دذل  بغرا ابختبار المبدسل  داة الدراسةةةو دت إ  سةةا  

 ددل التالل:ابعتمادية باست دام معامل ألحا كرداباخ كما فل الج

(: نتائج إختبار قياس درجة اإلعتمادية ألسئلة إستبانة الدراسة باستخدام معامل ألفا 1الجدول )

 كرونوباخ
 alphaمعامل ألحا  عدد العبارات المتغير الر  

 0.84 10 العملية ابدارية 1

 0.70 4 العملية التعليمية 2

 0.70 3 ال دمات المجتمعية 3

 0.79 6 األداء 4

 

 ( أنإ  يمة معامل ألحا تعد مرتحعة مما يشير بمكااية تي)يل بقية رستبااات الدراسة.1: يتضح من الجددل  ملحوظة

 

 تحليل البيانات:

 

بعد رجراء عملية ابختبار المبدسل لقياس رعتمادية أداة الدراسةةةةةة باسةةةةةت دام معامل ألحا كردايباخ ت إ 

الدراسةةةةةةو بختبار ابخت فات بين العبارات التل تقيإل كل  رجراء عملية التوليل العاملل بسةةةةةتبااة

 متغير من متغيرات الدراسة للتأكد من تااسق العبارات التل تقيإل كل متغير.
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 أوال ً: تحليل البيانات الشخصية:

 ( النوع:2جدول )
 ملحوظات النسبة التكرار البيان

  % 52,9 37 ذكر

  % 47,1 33 أنثى

  % 100 70 المجمي 

 

 ( نوع الوظيفة:3جدول )
 ملحوظات النسبة التكرار البيان

  10%  7 إداري

  90%  63 عضو هيئة تدريس

  100%  70 المجمي 

 

 ( التخصص:3جدول )
 ملحوظات النسبة التكرار البيان

  %14,3 10 العلوم اإلدارية

  %7,1 5 الدراسات اإلسالمية

  %14,3 10 اللغة العربية

  %17,1 12 حاسوب

  %4,3 3 الهندسة

  %14,3 10 الرياضيات

  %10 7 التربية

  %1,4 1 اللغة اإلنجليزية

  %7,1 5 العلوم

  %8,6 6 الطب

  %1,4 1 أخرى

  %100 70 المجمي 

 

 ( مدة الخدمة:4جدول )
 ملحوظات النسبة التكرار البيان

  %27,1 19 سنوات 5أقل من 

  %28.6 20 سنوات 10سنوات وأقل من  5من 

  %34,3 24 سنة 20سنوات وأقل من  10من 

  %8,6 6 سنة 30سنة وأقل من  20من 

  %1,4 1 سنة 30أكثر من 

  %100 70 المجمي 

 

 التحليل العاملي لعبارات المتغير المستقل:

دت إ الوسةةةةةيل على مسةةةةةحيفة الددران  SPSSت إ رجراء عملية التوليل العاملل باسةةةةةت دام براامو 

ال ااةةة بعبارات المتغير المسةةتقل دالتل تعكإل اسةةة التشةةبعات لكل عبارةو الجددل التالل ييضةةح 

 مسحيفة الددرات ال ااة بالتوليل العاملل لعبارات المتغيرات المستقلة.
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تقل "العملية ( مصففففففوفة الدوران الخاصفففففة بالتحليل العاملي الخاصفففففة بالمتغير المسففففف5الجدول )

 االدارية ":
 2العامل  1العامل  اس  المتغير

GM1 0.517 0.623 

GM2 0.465 0.609 

GM3   0.59 0.440 

GM4 o.691 0.223 

GM5 0.588 0.086 

GM6 0.73 -0.325 

GM7 0.797 -0.189 

GM8 0.641 -0.569 

GM9 0.61 -0.317 

GM10 0.695 -0.171 

 الاسة اب ساسية

 1.6 4.10 التباين المفسر)%(نسبة 

 16.04 41.07 مجموع نسبة التباين المفسر)%(

Kaiser –Meyer-Olkin (KMO) 0.81 

Bartlett,s Test of Spherecity 243.760 

 

دأنإ هاال  بعض التشبعات  عاملينفل  ىأت من الجددل السابق ي   ظ أنإ ااتو عملية التوليل العاملل

فإن  0.50بمقدار  cut off pointسةةةةةةت دام اقطة  ذف ر( دأخرى أ ل ماهاو دعاد 0.50من  أكبر 

سةةةةيف يت  رسةةةةتبعاد دعليه كل  ي  التشةةةةبعات الميجيدة فل كلتا العاملين دالتل أ ل من اقطة الوذف 

 qm1.qm2 العامل ا دل سةةةةةةيف يوتيي على العبارات التل تقابلها المتغيرات ( داتيجة لذل  فإنإ 

 qm3.qm5.qm7.qm8.qm9.qm10.qm11.qm12 دعاةةد  يةةاس ابعتمةةاديةةة لهةةذا العةةامةةل )

( دالتل ييجد 0.50(. أما العامل الثاال فقد ت إ  ذف كل التشةةةبعات التل أ ل من  0.84كاا   يمتها  

بها تقاطعات مل العامل ا دلو دلذل  سةةةةةيف يت  رسةةةةةت دام العامل ا دل لقياس العملية ابدارية فل 

 الجامعة.

(: مصفوفة الدوران الخاصة بالتحليل العاملي الخاصة بالمتغير المستقل " العملية 6)الجدول 

 :التعليمية " 
 1العامل  اس  المتغير

QE1 0.649 

QE2 0.831 

QE3 0.872 

QE4 0.465 

 الاسة اب ساسية

 2.08 نسبة التباين المفسر)%(

 52.22 مجموع نسبة التباين المفسر)%(

Kaiser –Meyer-Olkin (KMO) 0.65 

Bartlett,s Test of Spherecity 58.4 

 

( أنإ المسةةةةةةحيفةةة جةةاءت فل عةةامةةل دا ةةد د ي  ابشةةةةةةتراكيةةات ا دليةةة تزيةد 6يتبين من الجةةددل  

رسةةةةةةت دام اقطة  ( ت إ 0.65( تزيد عن  KMO يمة  د(و 0.50(و دالتشةةةةةةبعات أكبر من  0.50عن 

ه ل  يت  تقسةةةةي  المتغير المسةةةةتقل للدراسةةةةة لمتغيرات كما أاإ  ( 0.50  بمقدار cut off point ذف 

( دلذل  0.71( دعاد  ياس رعتماديتها كاا  الاتيجة  qe1.qe2.qe3أخرى دسةةةةيف يت  اسةةةةت دام  

 سيف يت  رست دام هذه العبارات لقياس العملية التعليمية فل الجامعة.
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لمتغير المستقل " الخدمات (: مصفوفة الدوران الخاصة بالتحليل العاملي الخاصة با7الجدول )

 المجتمعية " :
 1العامل  اس  المتغير

QC1 0.878 

QC2 0.800 

QC3 0.701 

 الاسة اب ساسية

 1.90 نسبة التباين المفسر)%(

 63.43 مجموع نسبة التباين المفسر)%(

Kaiser –Meyer-Olkin (KMO) 0.66 

Bartlett,s Test of Spherecity 44.66 

 

 يمة  رضةةةافة لذل  فإنإ  عامل واحدفل  ى ااتو عملية التوليل العاملل أتالجددل السةةةابق أنإ ي   ظ من 

( تزيد عن KMO(و  يمة  0.50(و دالتشةةةةةةبعات أكبر من  0.50شةةةةةةتراكيات ا دلية تزيد عن  اب

كل  ي  التشةةةةبعات الميجيدة  فإنإ  0.50بمقدار  cut off point( دعاد رسةةةةت دام اقطة  ذف 0.60 

وذف ماها العبارات المقابلة لهذه المتغيرات ل  ت   ( أكبر من هذه الاقطة داتيجة ذل  فإنإ 1مل  فل العا

 أي عبارة دلذل  سيف يت  رست دامها مجتمعة لقياس ال دمات المجتمعية فل الجامعة.

 

 التحليل العاملي لعبارة المتغير التابع )األداء الجامعي(:

 

 بالتحليل العاملي الخاصة بالمتغير التابع )األداء الجامعي( (: مصفوفة الدوران الخاصة8الجدول )
 2العامل  1العامل  اس  المتغير

QM1 0.607 -0.335 

QM2 0.735 -0.484 

QE1 0.760 -0.078 

QE2 0.620 -0.260 

QC1 0.681 0.584 

QC2 0.619 0.617 

 الاسة اب ساسية

 1.14 2.71 نسبة التباين المفسر)%(

 19.01 45.28 التباين المفسر)%( مجموع نسبة

Kaiser –Meyer-Olkin (KMO) 0.66 

Bartlett,s Test of Spherecity 113.26 

 

دأنإ هاال  بعض التشبعات  عاملينمن الجددل السابق ي   ظ أنإ ااتو عملية التوليل العاملل أتى فل 

فإنإ (  0.50  بمقدار cut off pointست دام اقطة  ذف رو دعاد ( دأخرى أ ل ماها0.50أكبر من  

 هاكل  ي  التشةةةةةةبعات الميجيدة فل كلتا العاملين دالتل أ ل من اقطة الوذف سةةةةةةيف يت  رسةةةةةةتبعاد

 qc1.qc2 العامل ا دل سةةةةةةيف يوتيي على العبارات التل تقابلها المتغيرات ( داتيجة لذل  فإنإ 

 qm1.qm2.qe1.qe2ياس اب ية( دعاد   ماد ها   عت ا   يمت كا عامل  هذا ال مإ  و (0.79ل مل أ عا ا ال

( دالتل ييجد بها تقاطعات مل العامل ا دلو 0.50الثاال فقد ت إ  ذف كل التشةةةةةةبعات التل أ ل من  

 دلذل  سيف يت  رست دام العامل ا دل لقياس ا داء فل الجامعة.
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سةالمتوسطات، اإلنحرافات المعيارية واإلرتبا ات لمتغيرات الدرا  

 (: المتوسطات واإلنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة9الجدول )
 اباوراف المعياري اليس  الوسابل اي  المتغير اس  المتغير

 0.54 4.22 مستقل األداء الجامعي

 0.55 4.12 تابل العملية اإلدارية

 0.59 4.32 تابل العملية التعليمية

 0.54 4.40 تابع الخدمات المجتمعية

 N=70ملويظة: 

دراسةةةة أكبر من اليسةةة  الوسةةةابل ن من الجددل السةةةابق أنإ اليسةةة  الوسةةةابل لجميل متغيرات اليتبيإ 

(و أما ابرتباطات بين متغيرات الدراسةةةةةة فيمكن داةةةةةحها فل الجددل 3تراضةةةةةل دالذي  يمته  فاب

 التالل:

 (: معامل إرتبا  بيرسون بين متغيرات الدراسة10الجدول )
 االداء المجتمعية التعليمية االدارة المتغير

    1 العملية اإلدارية

   1 .66** العملية التعليمية

  1 .52** .32** الخدمات المجتمعية

 1 .44** .66** .65** األداء الجامعي 

 n=70و 0.01ملويظة: ** مستيى المعايية 

 متغيرات الدراسة مرتبطة فيما بياها كما أاها مستقلة كذل   .   يتبين من الجددل السابق أنإ 

 

 إختبار فروض الدراسة:

فرضةةةةةيات الدراسةةةةةة التل تم  اةةةةةياغتها بعد رجراء عملية  ردل هذا الجزء من الدراسةةةةةة رختبايتاا

سي  دكذل  اباودار التدريجل فل رختبار  سلي  اباودار الب ست دام ر التوليل العامللو دسيف يت  ر

  سة الواجة رليه. ع  ة بين متغيرات الدراسة كلٌ ال

 

 العملية اإلدارية:د kaizenأوال: العالقة بين إستراتيجية الكايزين 

إسففتراتيجية  عالقة إيجابية بينالغرا من هذه الع  ة هي رختبار الحرضةةية التل تاص على دجيد 

رست دام اباودار البسي  دالذي يمكن  بختبار هذه الع  ة ت والعملية اإلدارية، و kaizenالكايزين 

 تيضيح اتاسجه فل الجددل التالل:

 kaizen(: نتائج إختبار تحليل اإلنحدار البسيط للعالقة بين إستراتيجية الكايزين 11الجدول )

 اإلدارية والعملية
 العملية اإلدارية المتغير

 (Sigمستيى المعايية   معامل بيتا

 0.000 0.657 العملية اإلدارية 

 الاسة اب ساسية

 0.432 (R²معامل التحديد )

 Adjusted) R²) 0.423معامل التحديد المعدل 

 

 عالقة إيجابية( دعليه تثب  أنإ هاال  R²=0.432 يمة معامل التوديد   ( أنإ 11يتبين من الجددل  

د 0.657 فل الجامعة   يمة بيتا اإلدارية إستراتيجية الكايزين وبين تحسين العملية معنوية بين

 (.0.000مستيى المعايية 
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 العملية التعليمية:د kaizenثانيا: العالقة بين إستراتيجية الكايزين 

عالقة ايجابية بين إسففففففتراتيجية الغرا من هذه الع  ة رختبار الحرضةةةةةةية التل تاص على دجيد 

هذه الع  ة ت  رسةةةةةةت دام اباودار البسةةةةةةي  دالذي  بختبارالعملية التعليمية، ود kaizenالكايزين 

 يمكن تيضيح اتاسجه فل الجددل التالل:

 kaizen(: نتائج إختبار تحليل اإلنحدار البسيط للعالقة بين إستراتيجية الكايزين 12الجدول )
 العملية التعليميةد

 العملية التعليمية المتغير

 (Sigمستيى المعايية   معامل بيتا

 0.000 0.662 التعليمية العملية

 الاسة اب ساسية

 0.438 (R²معامل التحديد )

 Adjusted) R²) 0.429معامل التحديد المعدل 

 

 عالقة إيجابية( دعليه تثب  أنإ هاال  R²=0.438( أنإ  يمة معامل التوديد  12تضح من الجددل  ي

 فل الجامعة   يمة بيتاتحسففففففين العملية التعليمية د kaizenإسففففففتراتيجية الكايزين  معنوية بين

 (.0.000دمستيى المعايية  0.662

 

 الخدمات المجتمعية: د kaizenثالثاً: العالقة بين إستراتيجية الكايزين 

عالقة إيجابية بين إسفففتراتيجية الغرا من هذه الع  ة رختبار الحرضةةةية التل تاص على أاه تيجد 

بختبار هذه الع  ة ت إ رست دام اباودار البسي  تحسين الخدمات المجتمعية، ود kaizenالكايزين 

 دالذي اتاسجه فل الجددل التالل:

 kaizen(: نتائج إختبار تحليل اإلنحدار البسيط للعالقة بين إستراتيجية الكايزين 13الجدول )
 الخدمات المجتمعيةد

 ال دمات المجتمعية المتغير

 (Sigالمعايية  مستيى  معامل بيتا

 0.000 0.447** الخدمات المجتمعية

 الاسة اب ساسية

 0.199 (R²معامل التحديد )

 Adjusted) R²) 0.188معامل التحديد المعدل 

 

 إيجابية عالقة( دعليه يثب  أنإ هاال  R²=0.199( أنإ  يمة معامل التوديد  13يتبين من الجددل  

د 0.447 للجامعة   يمة بيتا الخدمات المجتمعية تحسيند kaizenإستراتيجية الكايزين  معنوية بين

 (.0.000مستيى المعايية 

 

 ملخص نتائج إثبات فروض الدراسة:

 (: ملخص إثبات فرضيات الدراسة14الجدول )
 التعليق اص الحرضية ر   الحرضية

توسين العملية د kaizenتيجد ع  ة ريجابية معايية بين رستراتيجية الكايزين  األولى

 ابدارية 

دعمت 

 بالكامل

توسين العملية د kaizenتيجد ع  ة ريجابية معايية بين رستراتيجية الكايزين  الثانية

 التعليمية

دعمت 

 بالكامل

تحسين و kaizenإستراتيجية الكايزين  توجد عالقة إيجابية معنوية بين الثالثة

 الخدمات المجتمعية

دعمت 

 بالكامل
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دتوسةين  kaizenبين رسةةتراتيجية الكايزين  إيجابية معنويةلقد بيا  اتاسو الدراسةةة أنإ هاال  ع  ة 

بين رستراتيجية  إيجابية معنويةالعملية ابدارية فل الجامعةو كما أشارت الاتاسو أيضاً ليجيد ع  ة 

بين  إيجابية معنويةليجيد ع  ة  دتوسةةةين العملية التعليمية فل الجامعةو رضةةةافة kaizenالكايزين 

 دتوسين ال دمات المجتمعية للجامعة. kaizenرستراتيجية الكايزين 

 

 : التوصيات

على أداء جامعة بيشة دهل ماظمة  kaizenتاادل  الدراسة رختبار أثر تطبيق رستراتيجية الكايزين 

 عات أخرى. تعليمية خدمية دلذل  تيال الدراسة بإمكااية تطبيق الدراسة فل  طا

دأثرها  kaizenتياةةةل هذه الدراسةةةة بإمكااية دراسةةةة ماهجيات أخرى من ماهجيات الكايزين  كما

( دماهجية  أعمله اةةةةةويوا ً ماذ البداية( How( د كيف Whatعلى أداء الجامعات كماهجية  ماذا 

 دغيرها.
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