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  مستخلص الرسالة
  محمد عباس محمد عبد الرحيم  اسم الباحث :

تطبيقها على جامعة جنوب الوادى فى ضوء ثقافتها التنظيمية  إدارة الجودة الشاملة وإمكانيةعنوان الرسالة : 
  ( دراسة ميدانية )

   0جامعة أسيوط  –كلية التربية بأسيوط  جهة البحث :
                                   : األستاذ الدكتور / عبد اهللا السيد عبد الجواد أستاذ ورئيس قسم أصول لجنة اإلشراف

  0ية بأسيوط وعميد كلية التربية بالوادى الجديد جامعة أسيوط لتربية بكلية التربا
  0جامعة أسيوط  الدكتورة / إيناس إبراهيم أحمد حويل  مدرس أصول التربية  بكلية التربية                      

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الثقافة التنظيمية ، ومقوماتها ، وأبعادها المتوافقة مع 
ات تطبيق إدارة الجودة الشاملة فى التعليم الجامعى المصرى ، والتعرف على واقع مقومات الثقافة متطلب

التنظيمية المتعلقة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة والسائدة حالياً فى جامعة جنوب الوادى من وجهة نظر (اإلدارة 
ة هذه المقومات لتطبيق تلك اإلدارة ، مع اإلدارة التنفيذية ) ، وبيان مدى مناسب- اإلدارة الوسطى –العليا 

   0تصميم تصور مقترح لتطبيق تلك اإلدارة على جامعة جنوب الوادى فى ضوء مقومات ثقافتها التنظيمية
واعتمد الباحث فى الدراسة على المنهج الوصفى ، واستخدم االستبانة كأداة للدراسة الميدانية ، 

) فرداً إدارة 270) فرداً إدارة وسطى ، (214) فرداً إدارة عليا ، (45() فرداً ، منهم 529وبلغت العينة ككل (
   0تنفيذية 

  أسفرت الدراسة النظرية والميدانية عن العديد من النتائج ومن أهمها ما يلى : 
على اإلدارة الجامعية ، خاصة بعد أن تم تطبيق هذه اإلدارة على التعليم  إدارة الجودة الشاملةيمكن تطبيق   - 
   0لجامعى بالدول المتقدمة واستفادت بهذا التطبيق ا

خمسة أبعاد هى : القيادة ،  إدارة الجودة الشاملةإن للثقافة التنظيمية المتوافقة مع متطلبات تطبيق  - 
   0والهياكل والنظم ، والتوجه للمجتمع والطالب ، والتقويم والتحسين المستمر

م الثقافة التنظيمية المتوافقة مع متطلبات تطبيق إدارة د العينة ككل يجمعون على عدم وضوح معالاأفر - 
غير مهيأة لتطبيق إدارة   أى أن الثقافة التنظيمية السائدة حالياً بصفة عامة ال تزال ، الجودة الشاملة 
 0 الجودة الشاملة

، بينما جاء ألولىأن بعد القيادة جاء فى المرتبة االثقافة التنظيمية تبين  ألبعاد ترتيب األوزان النسبيةعند  - 
  0بعد الهياكل والنظم فى المرتبة األخيرة

على  إدارة الجودة الشاملةتصور مقترح لتطبيق وفى الختام قدم الباحث توصياته على شكل 
جامعة جنوب الوادى فى ضوء مقومات ثقافتها التنظيمية ، يتضمن مفهوماً وفلسفة ومرتكزات وأهدافاً 

التى تتكون من عدد من المراحل وهى : مرحلة وضع رؤية ورسالة مستقبلية وإجراءات أو آليات تطبيقه ، 
للجامعة ، وتهيئة الثقافة التنظيمية للجامعة لتقبل التطبيق ، والتخطيط اإلستراتيجى للتطبيق ، وتنفيذ ومتابعة 

وينتهى  خطة الجامعة الخاصة بالتطبيق ، والتقويم والتحسين المستمر لخطة الجامعة الخاصة بالتطبيق،
   0التصور ببعض الضمانات التى تجعل التطبيق ممكناً 

  لجنة اإلشراف : 
  / إيناس إبراهيم أحمد حويل   0د             د/ عبد اهللا السيد عبد الجواد   0أ               
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Abstract 
 

Researcher Name    :    Mohamed Abbas Mohamed Abdel-Raheem 
Title of the Thesis   :    “Total Quality Management and the Possibility of Applying it  
                                       in South Valley University in the Light of its Organizational 
                                       Culture (A field Study)”                               
Research  Institution :  Faculty of Education, Assiut University 
Supervisory Staff :         Prof.Dr. Abdallah El-Sayed Abdel-Gawad 
                                       Profe .& Head of Foundations of  Education Dept.  
                                       Faculty of Education in Assiut & Dean of Faculty of 
                                       Education in Al-Wadey Al-Jadeed , Assiut University 
                                       Dr. Enas Ibrahim Ahmed Hewail  
                                       Lecturer of Foundations of Education, Faculty of Education 
                                       Assiut University 
 

 The study aims at recognizing the concept of organizational culture, its capabilities, its 
dimensions which are coherent with the requirements of applying TQM (Total Quality Management) in 
Egyptian university education. It also aims at diagnosing the reality of current organizational culture 
capabilities that are related to applying TQM in South Valley University from the point of view of top 
management, middle management and executive management, and at the same time judging the 
appropriateness of these capabilities to the application of TQM in order to formulate a proposed 
paradigm for applying TQM in South Valley University in the light of its organizational culture. 
    The researcher has made use of the descriptive method and applied a questionnaire over a sample of 
529 persons (45 top management , 214 middle management and 270 executive management). 
    The study has resulted the following : 

 It is possible to apply TQM directly on university administration, especially after adopting this 
administrative approach by advanced countries which have gained a lot from applying it. 

 Organizational culture coherent with the requirements of applying TQM has five dimensions 
(leadership, systems and structures, attitude towards community and students, evaluation and 
continual improvement). 

  The sample of the study has agreed that the features of organizational culture coherent with 
the requirements of applying TQM are not obvious. So, the current South Valley University 
organizational culture is not suitable for applying the TQM approach. 

 When examining the organizational culture dimensions, it has been discovered that the 
dimension of leadership comes first, while the dimension of systems and structures comes last. 

 
    At last, the researcher has imposed his recommendations in a suggested paradigm for applying 

TQM in South Valley University in the light of its organizational culture requirements. Such a 
paradigm includes the concept, philosophy, pillars, objectives, procedures and dynamics which include 
the following phases : setting a future vision and message for South Valley University; preparing South 
Valley University organizational culture for applying the TQM approach; applicable strategic planning; 
executing and following up South Valley University application plan; evaluation and continual 
improvement of the University application plan; and guarantees that make application possible. 
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