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ر                            ــــــــــر و تقديــــــــشك
 النوى، وخالق العبد وما نوى، وبعد: الحمد هلل خالق الحب و

 فبفضل اهلل وعونو تعالى خرج ىذا العمل المتواضع إلى النور .

 من درسوني في ابتدائية ىميسي رابح  الجزيل إلىنتقدم بالشكر 

 و إكماليو حمام زايد وثانوية جابر بن حيان و جامعة سوق أىراس 

 على صبره معنا  المشرف والموجهة األستاذ "قاسمي فيصل" و الى 

 طيلة ىذا البحث فكان خير دليل ومنير لنا في ىذا الطريق .

بجامعة مستغانم تربية البدنية والرياضية كما ال أنسى أساتذة و موظفي معهد ال    
   .الذين لم يبخلوا علينا بأي مساعدة

 كل من ساىم من قريب أو بعيد في إنجاز ىذا العمل المتواضع .  و

 وفي األخير أرج من اهلل عز وجل مجازاة كل من أعانني على إتمام ىذا البحث.

 

 بن سايح سمير
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 داءــــــــــــــاى
 يراقصو الخشوع و حمدا ينحني أمامو التقصير خجال  اعترافاإليك يا ربي     

 رسول اهلل  أغلى من دور الوجود يصف لك الوجدان شوق إليك يا يا إليك

 -صلى اهلل عليو وسلم –

 الى والدي الكريمين حفظهما اهلل

 و ابنتي رودينا  الى زوجتي

 الى اخوتي

 األىل و األقاربالى جميع 

 الى أصدقائي

  الى زمالئي في العمل

 الى كل من أعانني في انجاز عملي 

 الى ىؤالء أىدي ثمرة جهدي

مسري                                                             
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 الدراسة:ملخص 

ــوان الدراســة: دكر تطبيػػا ادارة اعبػػادة الةػػأقسا  و مػأـ ك قرتأيػػا الًت يػػا الباضيػا ك الق أضػػيا   رب يػػا رضػػأ  عن

 -دراسا قيااضيا  برتض أ مأـ ك قرتأيا الًت يا الباضيا ك الق أضيا  ألةقؽ اعبزائقم –اؼبمتفيا ن الااخسيُت  

الةػػػػأقسا ك تػػػػػواَت تطبي  ػػػػأ  و مػػػػػأـ ك قرتأيػػػػا الًت يػػػػػا الباضيػػػػػا ك هتػػػػاؼ الاراسػػػػػا اا الترتػػػػقؼ اا ادارة اعبػػػػػادة 

الق أضػيا لسػػض رضػأ ـبتسػػف اؼبمػتفيا ن سػػااني الػااخسيُت اك اػبػػأرنيُت  اليػقض قو ػػأ تمػسي  ال ػػاني لسػض أنبيػػا 

  ادارة اعبادة الةأقسا كوسساب ادارم حا ث

اسػػتأذ  21ت  طق  ػا لةػاائيا يػ  اسػتداـ البأحػث أر ػس اسػتتأرات اسػتبيأضيا كزلػأ لسػض أر ػس ليوػأت اختػَت 

قفػػػػػػتت ك أسػػػػػػتأذ ق ػػػػػػاف  أؼب سمػػػػػػأت الًت ا ػػػػػػا عبتػػػػػػس  76طألػػػػػػ  ك  616أسػػػػػتأذ نػػػػػػأقرت  ك  61ادارم ك 

البيأضػػػػأتت ك تا ػػػػسوأ أف ادارات قرتأيػػػػا ك أ مػػػػأـ الًت يػػػػا الباضيػػػػا ك الق أضػػػػيا تطبػػػػا ادارة اعبػػػػادة الةػػػػأقسا فبػػػػػأ 

 أرنيُتتاضرت س اهبأ أ لسض رضأ اؼبمتفيا ن الااخسيُت ك اػب

كتػأ اك ػػأ الاراسػػا   ػػقكرة خسػػا خسيػػا داخػػ  اؼبرتأيػػا تمػػتض خبسيػػا اعبػػادة ك تفرتيػػ  دكريػػأ  كػػ ل  ا ػػقاؾ 

 قفتة  الًت يا ك األسأت ة ذكم اػبربة   ت ا ن الطسبا خأ ا   اعبأض  التطبي  ت

 الباضيا ك الق أضياتأ مأـ ك قرتأيا الًت يا  -رضأ اؼبمتفيا ن –ادارة اعبادة الةأقسا  الكلمات المفتاحية:
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Résumé:  

Titre de l'étude: le rôle de l'application de l’administration et de la qualité totale 

au sein des départements et des instituts d'éducation physique et sportive pour  

atteindre la satisfaction des bénéficiaires  - Etude de terrain dans certains 

départements et instituts d'éducation physique et sportive a l’est d'Algérie - 

    L'étude vise à identifier l’administration de  la qualité totale et l’effet de son 

application dans les départements et les instituts d'éducation physique et sportive 

sur la satisfaction des différents bénéficiaires, que ce soit interne ou externe, afin 

de mettre en évidence l'importance de l’administration de la qualité totale comme 

un moyen administratif moderne . 

     Le chercheur a utilisé quatre formes de questionnaires qui ont été distribués 

aux quatre échantillons choisis au hasard : 12 enseignants administratifs, 62 

enseignants universitaires, 620 étudiants et 70 inspecteurs et enseignants 

formateurs  au sein des établissements d'enseignement éducatif  pour recueillir 

des données. Nous avons constaté également que  les instituts et les départements 

de l'éducation physique et sportive  appliquent  de la gestion de  qualité totale, ce 

qui reflète positivement sur la satisfaction des bénéficiaires internes et externes. 

En effet, l'étude a insisté sur l’importance de la création d’une cellule nommée  

cellule de la gestion de qualité totale  au sein des instituts et de faire activer son 

rôle, ainsi que l’implication de  la participation des enseignants et des inspecteurs 

de l'éducation physique et sportive qui possèdent une expérience dans la 

formation des étudiants surtout  dans le côté pratique. 

Mots clés: gestion  de la qualité totale – satisfaction des bénéficiaires- et  

départements et instituts de l'éducation physique et sportive. 
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Summary: 

Title of the study: the role of the application of total quality management 

within the departments and institutes of physical and sportive education to 

reach the satisfaction of the beneficiaries - Field study in some departments 

and institutes of a physical and sportive education in eastern Algeria - 

    The study aims to identify the total quality management  and the effect 

of its application in departments and institutes of physical and sportive 

education on the satisfaction of the various beneficiaries, whether internal 

or external, in order to implement the importance of total quality 

management  as a modern administrative means.                                            

    

     The researcher used four forms of questionnaires that were distributed to 

the four randomly selected samples: 12 administrative teachers, 62 

university teachers, 620 students and 70 inspectors and teacher-trainers in 

educational institutions to collect data. We also found that institutes and 

departments of physical and sportive education apply total quality 

management, which reflects positively on the satisfaction of internal and 

external beneficiaries.                                                                                  

Indeed, the study emphasized the importance of creating a cell called the 

Total Quality Management cell at the Institutes and to activate its role, as 

well as the involvement of the participation of teachers and inspectors of 

physical and sportive education who have experience in training students 

especially in the practical side.                                                        

Key words: total quality management - beneficiary satisfaction -             

and departments and institutes of physical education and sports. 
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 مقدمة:-

لن األسألي  اإلدار ا ال فيسا  تحمُت كفأنية كفألسيا ل ا كأضأ الاكؿ اؼبت اقا سبأ ا   حبث أ       
قوظتأهتأ  ك  تطبي  أ لسوتأذج كاؼببأدئ اليت  طقح أ اؼب تتاف   اعبااض  اإلدار ا سرتيأ كراني رب يا 
االستثتأر األقث  لستاارد اؼبتأحا  ككأضأ  اا أت تطبيا قفأييم إدارة اعبادة الةأقسا   اليأ أف كأقق  أ  

  أ ق تصقا   الباا ا لسض ال طأع الصوأل   أقأ اآلف فو بح  أإلق أف تطبي  أ لسض ق سمأت ككأف تطبي
 طأع اػباقأت أ  أ  ك ا سرتأ اؼبوظتأت اػباقأتيا  أستتقار لالستفأدة قن ذبق ا ال طأع الصوأل    

يا  فال ا قن تافق التطب ي ا اجملأؿ إال أف تطبيا إدارة اعبادة الةأقسا  تطس  تافق اؼبوأخ اؼبوأس  إلق أضيا
  ق اقا اسًتاتيجيأت اإلدارة الرتسيأ  الةأقسا  لال اإلدارة الرتسيأ  ونبيا ي ا اؼبف ـا كنرت  اعبادة ال وألا

كالرتت  لسض ضةق ي ه ال وألا ل ل  ترتا إدارة اعبادة الةأقسا مباذنأ هبتس  ُت أف   خصأئص اإلدارة 
األقق  يا كاإلدارة اليأ أضيا قن أن  رفس اإلضتأنيا كرب يا اعبادة  كقرتأعبا أكنه ال صار   إداراهتأ  

مُت فرتأليا أدائ أ ك رتا ربمُت أداني اؼب سمأت اغبا ثا دبأ في أ اؼب سمأت كاالرت أني دبرتاالت إضتأن أ كرب
الترتسيتيا  ايتتأقأ لأؼبيأ   صبيس دكؿ الرتأمل    أؼ إا ذل  أف  ارة أم ؾبتتس لسض إدارة ق سمأته 

أم  ك قاؾبه اغبيا ا  ليس ف    فألسيا ككفأنية  كإمبأ  رتاالا كا ت أر  ترتترب قن أيم اػبصأئص اليت سبيز
ؾبتتس لن غَته قن اجملتترتأت  كقن أ قز فبيزات اجملتترتأت اؼبت اقا كق سمأهتأ  قأ  تافق   ق سمأهتأ قن 

  ارات أك طأ أت  كقأ يبتس ه األفقاد في أ قن ق أرات  كخأ ا اؼب أرات اإلدار ات

ة يػػا البحػػػث كلسػػض الػػقغم قػػػن اخػػتالؼ كترتػػاد ترتػػػأر ف إدارة اعبػػادة الةػػأقسا فػػػإف يػػاؼ يػػ ه األخػػػَت       
لػػػن إ ػػػبأع حأنػػػأت كقتطسبػػػأت الز ػػػػاف اغبأليػػػا كاحملتتسػػػا  أم خاقػػػا اؼبمػػػػت س  كالبحػػػث لػػػن رضػػػأئه ككفأئػػػػه 

 تقكيػػز تت ػتن كالػػيت هبػػأ اؼبوظتػا تػاار الػػيت الطق  ػا   ربػاؿ أهنػػأ لسػض(James Rilay)   اذ  قايػألست سمػا
 أف إذ الرتتػػػ  ؼبقاحػػػ   ػػ ني ك بػػ  كػػػ  كالاظػػػأئف الرتتسيػػأت ل ػػػ  اؼبمػػتتقة التحمػػػيوأت لسػػض اؼبوظتػػػا طأ ػػأت
كألنػ  الا ػاؿ إا يػ ه    (Rilay, 1993, p. 3) الرتتيػ  حأنػأت رب يػا قػن أكثػق ليمػأ اعبػادة

اليأ ا فإف األقػق  تطسػ  إحػااث تييػَتات ن ر ػا كلتي ػا   ا أفػا اؼب سمػا  ك  يػ ا اإلطػأر  ػقل الػبرتض أف 
فسمػفا إدار ػا حا ثػا توخػ   ػ   قػو ج أك ضظػأـ إدارم  ػأق    ػأئم لسػض أسػأس »إدارة اعبػادة الةػأقسا يػ : 

مػا حبيػػث تةػػت  يػ ه التيػػَتات: الف ػػق  كالمػػساؾ  إحػااث تيػػَتات إهبأ يػػا ن ر ػا  ل ػػ   ػػ ني داخػػ  اؼب س
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ال ػػيم  اؼبرتت ػػػاات التوظيتيػػػا  اؼبفػػأييم اإلدار ػػػا  مبػػػ  ال يػػػأدة اإلدار ػػا  ضظػػػم كإنػػػقانيات الرتتػػػ  كاألدانيتتتإ   
قػػن أنػػ  ربمػػُت كتطػػا ق ق اضػػأت اؼب سمػػا لسا ػػػاؿ إا ألسػػض نػػادة   ـبقنأهتػػأ )سػػسس كخػػاقأت(  ك و ػػػ  

درنػػػا قػػػػن القضػػػأ لػػػال ز أئو ػػػأ  لػػػن طق ػػػػا إ ػػػبأع حأنػػػأهتم كرغبػػػأهتم  كفػػػا قػػػػأ ت سفػػػا هبػػػاؼ رب يػػػا ألسػػػض 
تػػارؾ أف رضػػػأ الز ػػاف كيػػاؼ اؼب سمػػػا نبػػأ يػػػاؼ  اسػػػًتاتيجيا تا رتاضػػه   ػػ   تدطػػػض يػػ ا التا ػػػس سبأ ػػيأ قػػس 

كاحػػا  ك  ػػػأني اؼب سمػػػا كقبأح ػػػأ ك اسػػػتتقار ت أ  رتتتػػػا لسػػػض يػػػ ا القضػػػأ  ككػػػ ل  لسػػػض رضػػػأ كػػػ  قػػػن  ترتأقػػػ  
 (31، صفحة 2001)عقيلي،  «َت الز أئن كأؼبارد ن كغَتيمقرت أ قن غ

كتأ ترتترب إدارة ال ال البةق ا   اؼب سما ذات أكلا ا كبَتة   توةي  كتفرتي  إدارة اعبادة الةأقسا  إذ أف 
القكأئز اليت رب ا لست سما رب يا تافق اؼب أرات كال فأنيات البةق ا كتار ب أ كتطا قيأ كربفيزيأ قن أيم 

أيااف أ  كتأ أف رب يا الوجأح اؽبأدؼ  متال  ت ق س االيتتأـ كالرتوأ ا الالزقا  أألفقاد  انيا  رتتسيا 
االختيأر كالترتيُت كت ييم األداني ك قاقج التار   كالتطا ق كأسألي  التحفيز كالمرت  إلابأت الفقكؽ ال اتيا 

كإظ أر  ارة الرتت  ليقض رب يا التحمن اؼبمتتق   األداني كقن  ُت    الرتت  كاؼبةأركا كالترتأكف
اؼب سمأت الترتسيتيا ت ف اعبأقرتا   قا س خأص  ف    أضرتا ال اادر الاطويا اليت زبط  لستوتيا 
كت اديأ  كي  الرت   اؼبف ق  كاؼب ت  االستةأرم ال م ال  بد  لسض  ساه   ت اًن اػبربات كح  

لرتت    ـبتسف ال طألأت  كل ا كأضأ اعبأقرتأت   تأر خ اإلضمأضيا كقأ زالأ   اؼبة الت كتانيه ا
ال ثَت قن البالد ققكز إ رتأع    كأضأ ققكزا أضةئأ حاله قاف  كت اضأ ػباقته ق سمأت  قن يوأ كأف 

ب قن الالـز ترت ا اعبأقرتأت  ألتطا ق اؼبمتتق كاغبقص لسض رب يا قمتا أت قن اعبادة تقض  لو أ الةرتا 
  كت تن ؽبأ الافأني  ألقسألا اليت قن أنس أ أضةئأ اعبأقرتا

 لألن زة األفقاد كاألسألي    اؼبتتثسا الترتسيم قاخالت  ُت تفأل  إا الةأقسا اعبادة إدارة   الوظأـ   دم
  اادرال   اؼبتتثسا اؼبدقنأت ك ُت التار ميا كاؽبيئا اإلدار اف كاؼباظفاف كالطسبا الاراسيا اؼبوأيج: كي 

 كالرتتسيا الوظأـ: كقو أ اؼبفأييم  رتض   كأؼب سمأت الترتسيم ضظأـ قن كاؼبمتفيا اػبقهبُت اؼبتدصصا قن
 لسض كالًتكيز الرتأقسُت قةأركا لسض كالًتكيز اؼبمتفيا ن كالًتكيز لسض كاألسألي  اعبأقرت  كاؽبي   الترتسيتيا

 تتطس  اعبأقرتأت   الةأقسا اعبادة فإدارةت اعبادة   قم كال اعبأقرتا ل ا   ك  لتحمُت االستتقار ا
 لوأ ق كي  كاألسألي   اعبأقرت  كاؽبي   كالرتتسيا الترتسيتيا الوظأـ: كي  اؼبترتس ا  اؼبفأييم  رتض ربا ا قوأ

 لسض كتقكز قن اسًتاتيجيا اعبأقرتا رئيمأ نزنيا اعبادة كترتا كحأنأهتم كاؼبمتفيا ن الاارسُت لسض تقكز
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 يم  ضظأـ الةأقسا اعبادة إدارة أف أم اعبادة؛ لن كقم كلا اعبأقرتا   ل اا كترتا التحمُت   االستتقار ا
 (196، صفحة 2010-2009)علي،  الترتسيت ت لسوظأـ كاؼبدقنأت اؼباخالت  ُت التفأل  لرب

التار س كخاقا اجملتتس كخاقا البحث  ل ل  فإف قبأح اػباقأت اليت ت اق أ اعبأقرتا قن خاقا      
الرتست   تا ف لسض نادة اػباقأت اإلدار ا ك رتترب اإلدار اف كاألكأديبياف قن رؤسأني أ مأـ كلتااني ت س 
لسي م اؼبم كليا اإلدار ا كاػباقأت ألل أني ييئا التار س  فتي أضي يا الرتت  اعبأقرت  كتطبيا ال ااضُت 

ؽبم كلسي م تم ي  اإلنقانيات كت اًن اػباقأت كت لي  الرت بأت كتافَت كاألضظتا كالترتسيتأت سبق قن خال
اعبا اآلقن اؼبطتئن حبيث  تفقغ أل أني ييئا التار س لسرتت  اؼبوتج تار مأ كحبثأ كخاقا لستجتتس  كي ا 

ا  متال  أف  تم اختيأر  أدة الرتت  األكأديب    اعبأقرتا قس األخ   أاللتبأر اؼب اضأت الةدصيا كال يأد 
كالرتستيا كالو ج كاالحًتاـ كالتتيز األكأديب   ُت زقالئ م  كحىت   تت  اؽبي   اإلدارم لست سمأت 
الًت ا ا هب  أف   اف رؤسأني الاحاات اإلدار ا اؼبمأضاة كأؼبأليا كاػباقأت كالسااـز كال باؿ كالتمجي  

  لأليأ   إدارة اؼب سمأت الًت ا ا ت ك  كف الرتأقسُت قن األ دأص ال  ن تس اا تار بأ كتوييال سباك  كف الط

ك قن خالؿ دراستوأ ي ه سوس   ال اني لسض ادارة اعبادة الةأقسا  و مأـ ك قرتأيا الًت يا الباضيا ك      
الق أضيا ك تواَتيأ لسض رضأ اؼبمتفيا ن الااخسيُت ك يم األسأت ة الرتأقسُت هب ه اؼبرتأيا ك الطسبا الاارسُت 

 أرنُت  أؼب سمأت الًت ا اتهبأ ك اؼبمتفيا ن اػب

 متأ الاراسا      أ الوظقم اا أر س فصاؿ األكؿ توأكلوأ فيه ادارة اعبادة الةأقسا ك الفص        
الثأين ادارة اعبادة الةأقسا دبرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا أقأ الفص  الثألث فتوأكلوأ فيه قرتأ َت 

 ضيا  ك الفص  القا س رضأ اؼبمتفيا نتتطبيا ادارة اعبادة الةأقسا دبرتأيا ك أ مأـ الًت يا البا

أقأ الةا التطبي   ف ا  مم اا فصسُت األكؿ   ترتسا  أإلنقانيات اؼبو جيا لساراسا ك الثأين لقضوأ      
فيه ضتأئج االستتأرات االستبيأضيا األر س )األكا قان ا لألسأت ة االدار ُت  الثأضيا كان ا لألسأت ة ك 

 س كنه لستفتةُت ك األسأت ة اؼب اضُت   اؼب سمأت الًت ا ا( ك ضأ ةوأ فيه الثألث لسطسبا ك أقأ القا
 الفقضيأت   ضاني ي ه الوتأئجت
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ك ا خسصأ دراستوأ أف اؼبرتأيا ك األ مأـ اؼباركسا تطبا فسمفا ادارة اعبادة الةأقسا قن خالؿ قأ      
يُت كيم األسأت ة ك الطسبا ك اؼبمتفيا ن أ ااه ادار ي أ ك يا قأ اضرت س اهبأ أ لسض رضأ اؼبمتفيا ن الااخس

 اػبأرنُت ك يم قفتة  ك ق اين قأدة الًت يا الباضيا ك الق أضيا  أؼب سمأت الًت ا ات

 : اشكالية-2

كوتيجا حتتيا لستطارات اال تصأد ا اعبادة  الةأقسا  ادارة ظ ق   المواات االخَتة قصطسح         
يأته التطارات  قوتصف ال قف اؼبأض  اؼبتزا اة اليت   اهتأ الماؽ الرتأؼبياضظقا لستتطسبأت ك  اؼبتمأرلا

ك نرتسأ ك  قو أ تتمأ ا قن أن   ل مأ ضفم أ لسض اجملأالت األخقل االنتتأليا ك حىت الًت ا ا 
 تاحتالؿ ققات  ر أد ا 

اا تبٍت  كاهنأ نزني قن اؼبوظاقا اال تصأد ا تتواق ك ت اق فيتأ حاؽبأ  فمأرلأ اؼب سمأت الًت ا ا        
  ي ا األسساب االدارم ؿبأكلا اس أط قبأدئ ادارة اعبادة الةأقسا   اجملأؿ الصوأل  ك اال تصأدم لسي أ

لسي أ فتبوت أ أكرب اعبأقرتأت الرتأؼبيا   اقق  أ ك أكرك أ ك  قؽ آسيأ  ككضرتأ ؽبأ ناائز لأؼبيا تتوأفس 
 ألقؽ ي ه اعبأقرتأت سوا أت

ي ه اغبقكيا ال بَتة اليت   اهتأ اعبأقرتأت الرتأؼبيا نرتسأ اعبأقرتأت اعبزائق ا تف ق نا أ   تبٍت ي ا  
نأقرتأتوأ اليـا اا ا الح قوظاقت أ الترتسيتيا  إنقاني الرتا ا قن  ك ضظقا لتانه األسساب االدارم 

بيا ضظأـ ؿ ـ د  ي ا الوظأـ ال م  تطس  تبسار الف ق اؼبمَت اال الحأت ك التحا ثأت ك لرت  أ قزيأ تط
تبٍت لإلدارات قن أن  اقبأحه   كضظقا لس قكرة اؼبسحا اليت فقضت أ ي ه اال الحأت اذب أ نأقرتأتوأ اا 

     دارة اعبادة الةأقسات اسساب ا

الًت يا الباضيا خأ ا ت ـا  ك قرتأيا إف إدارة  اعبادة الةأقسا   اؼب سمأت اعبأقرتيا لأقا ك أ مأـ        
الًتكيز لسض اؼبمتفيا سااني كأف األستأذ أك الطأل  ك يا قأ يبث  الز اف الااخس  ك اؼب سمأت  ضأسأسأ لس

الًت ا ا ك قا ق أت الةبأب ك الق أضا   ك األضا ا الق أضيا ك اؽبيئأت الق أضيا اؼبدتسفا  كاهنأ تزكديأ  أليا 
قأ يبث  الز اف  يااألسأت ة ك االدار ُت ك اؼبق ُت ك االستةأر ُت ك اؼبار ُت  ك  الرتأقسا كأؼبرتستُت ك

ي ا قأ  تطس  ق أرات ادار ا لأليا قن طقؼ االدار ُت اؼبمَت ن ؽبأ كالُت  فسمفا ي ا األسساب  اػبأرن  
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يي  لن تطا ق االدارم  ك تافَت االطأرات اؼب اضا اؼبوأسبا   وأني لسض قأ  رتقؼ  ألتا يف الاظيف   ضأ
اؼبوأيج الترتسيتيا  ة   قمتتق قن أن  ربمُت قمتال الطسبا اؼبتدقنُت لتتالنيـ قس قتطسبأت ساؽ 

 الرتت ت

إف ك  قأ يبيز إدارة اعبادة الةأقسا ك التان أت الرتأ قة   اؼبوظاقا اعبأقرتيا اعبزائق ا  افرتوأ  إغبأح اا     
 طقح التمأؤؿ التأيل:

التربة البدنية و الرياضية بالجامعات  و معاىد الجودة الشاملة في أقسامتطبيق ادارة ل ىل- 
 ؟دينيرضا المستف دور في تحقيقالجزائرية 

 ك اضطال أ قن ي ا التمأؤؿ ضطقح الرتا ا قن التمأؤالت الفقليا:

 تتطبا ادارت أ مأـ ك قرتأيا الًت يا الباضيا ك الق أضا ادارة اعبادة الةأقساي    -

 تك اؼبتتثسُت   األسأت ةاؼبمتفيا ن الااخسيُت  رب ا رضأاؼبرت ا -قن ادارة ال مم ي  اػباقأت اؼبافقة  -

 تك اؼبتتثسُت   الطسبااؼبمتفيا ن الااخسيُت  رب ا رضأ اؼبرت ا-قن ادارة ال مم  ي  اػباقأت اؼبافقة -

 تالًت يا الباضيا ك الق أضيا قرتأياالطسبا اؼبتدقنُت قن  راضُت لن اؼبمتفيا ن اػبأرنيُت ي  -

 أىداف البحث: -3

 قرتقفا اف كأضأ قرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباين ك الق أضيا تطبا ادارة اعبادة الةأقسات-

اف كأف األسأت ة  ألتبأريم قمتفيا ن داخسيُت راضُت لن اػباقأت اؼب اقا قن  ب  ادارات أ مأـ قرتقفا -
 الق أضياتًت يا الباضيا ك ك قرتأيا ال

اف كأف الطسبا راضُت لن اػباقأت اؼب اقا قن  ب  ادارات أ مأـ ك قرتأيا الًت يا الباضيا ك قرتقفا - 
 الق أضيات

قرتقفا اف كأف اؼبمتفيا ن اػبأرنيُت راضُت لن المسرتا اؼبان ا ؽبم قن  ب  أ مأـ ك قرتأيا الًت يا الباضيا -
 ك الق أضيات
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 الفرضيات : -4

 الفرضية العامة :  -4-1

 ورت س الًت يا الباضيا  الق أضيا اعبزائق ا ادارة اعبادة الةأقسا   لتس أ فبأ ك قرتأيا  ادارات أ مأـتطبا  -
 ا نتياهبأ أ لسض رضأ اؼبمتف

 الفرضيات الجزئية : -4-2

  الفرضية الجزئية األولى:

 تادارة اعبادة الةأقساتطبا ادارت أ مأـ ك قرتأيا الًت يا الباضيا ك الق أضا  - 

 الفرضية الجزئية الثانية:  -

 يوأؾ رضأ قن  ب  اؼبمتفيا ن الااخسيُت )األسأت ة( حاؿ اػباقأت اؼب اقا قن طقؼ االدارةت -

 الثالثة:الفرضية الجزئية  -

 يوأؾ رضأ قن  ب  اؼبمتفيا ن الااخسيُت )الطسبا( حاؿ اػباقأت اؼب اقا قن طقؼ االدارةت -

 الرابعة: الجزئيةالفرضية -

 تيوأؾ رضأ قن  ب  اؼبمتفيا ن اػبأرنيُت حاؿ اػباقأت اؼب اقا قن طقؼ االدارة -

 أىمية الدراسة : -5

 :ت تن أنبيا ي ه الاراسا   

  الجانب العلمي: -

 ااقاني قاضاع ادارة اعبادة الةأقسا   ؾبأؿ الق أضا ؼبأ الحظوأ قن ض ص   تااكؿ ي ا اؼباضاعت -

  ونبيا ي ا األسساب االدارم ك اغبأنا لهت التوا ه-
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 ز أدة كل  االدار ُت ك لفأ اضتبأي م لفسمفا ادارة اعبادة الةأقسا ؼبأ ؽبأ قن فاائا لا اةت -

 الجانب العملي:  -

  ال اني لسض ح ي ا إدارة اعبادة الةأقسا ك كا س تطبي  أ   أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا يتمس -
ل  قرتقفا قال رضض اؼبمتفيا ن ك الرتتالني سااني كأضاا داخسيُت ك يم الطسبا ك األسأت ة ك  أعبزائق  ك 

إيبأضأ قوأ  وف تطبيا ادارة اعبادة ك  الرتتأؿ ك اؼبمتفيا ن اػبأرنيُت ك ي  اؼب سمأت الًت ا ا اؼبدتسفات
) الطسبا اؼبتدقنُت( ك يم اليا  الةأقسا   أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا سيرتاد إهبأ أ لسض المسرتا اؼبوتجا

الرتأقسا اؼبمت بسيا ؼبدتسف اؼب سمأت ك اؽبيئأت الق أضيا ك ال  ن  اكريم سي اقاف  وةقيأ ك تطبيا 
 فسمفت أت

 مصطلحات البحث:-6

فسمػػفا إدار ػا هتػػاؼ إا رب يػا التحمػػُت اؼبمػتتق   نػػادة أداني صبيػس الرتتسيػػأت الجـودة الشــاملة :إدارة  -
 (498، صفحة 2000)علي،   ل  اػباقأت   اؼب سماكاؼبوتجأت كك

ــا: أسػػساب ادارم   ػػتم  تحمػػُت اؼبوتجػػأت ك اػبػػاقأت قػن أنػػ  رب يػػا رضػػأ الز ػػاف ك ا ػػبأع رغبأتػػه ك   اجرائي
 كم  كالئهت

ـــالي: إدارة  - ـــيم الع ـــي التعل يب ػػن الوظػػق اا ادارة اعبػػػادة الةػػأقسا   الترتسػػػيم لسػػض اهنػػػأ الجــودة الشـــاملة ف
ضظػػأـ  ػػػتم قػػػن خاللػػػه تفألػػػ  اؼبػػػاخالت  ك يػػػ  األفػػقاد ك األسػػػألي  ك األن ػػػزة لتح يػػػا قمػػػتال لػػػأيل قػػػن 
اعبػػادة حيػػث   ػػـا الرتػػأقساف  أال ػػػًتاؾ  صػػارة فألسػػا   الرتتسيػػا الترتسيتيػػػا  ك الًتكيػػز لسػػض التحمػػن اؼبمػػػتتق 

ت إلرضػػػأني اؼبمػػػتفيا ن  أقػػػأ اؼبػػػاخالت فتت ػػػاف قػػػن اؼبوػػػأيج الاراسػػػيا ك اؼبمػػػتسزقأت اؼبأد ػػػا ك عبػػادة اؼبدقنػػػأ
األفػقاد  سػػااني كػػأضاا طسبػػا أـ قػاظفُت أـ أل ػػأني ييئػػا التػػار س أـ ادارة  ك أقػأ اؼبدقنػػأت فتتتثػػ    ال ػػاادر 

الػيت ت ػـا  تاظيػف يػػ الني  اؼبتدصصػا قػن اػبػقهبُت  ك اؼبمػتفيا قػن ضظػأـ الترتسػػيم   ـبتسػف ق سمػأت اجملتتػس
 (76، صفحة 2009)جويجان، اػبقهبُتت   
يػػػ  تػػػافَت االدارة الًت ا ػػػػا عبتيػػػس الظػػػقكؼ ك اؼبػػػ يالت البيااغانيػػػػا ك الًت ا ػػػا ك اؼبأد ػػػا قػػػن انػػػػ  اجرائيـــا: 

 ت ا ن طسبا ذكم كفأنيات كفا قتطسبأت ساؽ الرتت ت
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ــة و الرياضــية:  ــة البدني لسػػض أهنػػأ ذلػ  اعبػػزني اؼبت أقػػ  قػن الرتتسيػػا الًت ا ػػا  لقف ػػأ الرب طػػأين  يػًت ارضالػػاالتربي
تاافػا اعبااضػػ  الباضيػػا  الرت سيػػا  االنتتأليػػا  الانااضيػػا لةدصػيا الفػػقد  ةػػ   رئيمػػ  لػػرب الوةػػأط البػػاين ل

 (36صفحة ، 2001)الخولي،  اؼببأ قت

 ي  ؾبتالا قن الوةأطأت الباضيا اؼبوظتا ك اؽبأدفا اليت   د  أ الفقد خالؿ فبأرسأته الياقيات اجرائيا:

 (34، صفحة 2006)الشافعي،  يم اؼبتس اف لستوتج ال م  افقه اؼبارد ت المستفيدون: -

 يم اؼبقنا رب يا رضأيم قن اػباقا اؼب داة أك اؼبوتج اؼب اـت اجرائيا:

: يػ  إنػقانيات غػَت ؿبػادة لتح يػا كػ  قتطسبػأت اؼبمػتفيا الػااخس  ك اػبػأرن  لست سمػػا   جـودة الخدمـة -
 الق أضػػػػػػيا ك الوةػػػػػػأط الق أضػػػػػػ    فأؼبمػػػػػػتفيا يبثػػػػػػ  الو طػػػػػػػا اؼبقنرتيػػػػػػا األكا كيػػػػػػا قػػػػػػن   ػػػػػػيم نػػػػػػادة اػباقػػػػػػػات

 (69، صفحة 2006)الشافعي، 

 ي  تافق صبسا قن اؼبرتأ َت الت ييتيا الرتأليا   اػباقا اؼب اقا لستمتفيا ن ك الرتتالنيت اجرائيا:

 الدراسات السابقة و المشابهة:-7

 الدراسات المحلية: -أ

 الدراسة األولى:
 آفأ ه :اعبزائق ا الرتأيل الترتسيم ق سمأت   اعبادة ضتأف ضظأـ دراسا ر أد  سيحا ربأ لوااف :تطبيا

 تاعبزائقم لسةقؽ الرتأيل الترتسيم دب سمأت قيااضيا دراسا كقرتا أته
الموا اعبأقرتيا  2اال تصأد ا  اقأ جبأقرتا سطيف  الرتسـا   لسـا دكتاراه   أدة لوي  ق اقا رسألا

1623-1624 
يػػػافأ يػػػ ه الاراسػػػا إا دراسػػػػا قرتا ػػػأت كآفػػػأؽ تطبيػػػا ضظػػػػأـ ضػػػتأف اعبػػػادة   ق سمػػػأت الترتسػػػػيم       

الرتػػػأيل اعبزائق ػػػات كلتح يػػػا يػػػ ا اؽبػػػاؼ   أقػػػأ البأحثػػػػا  ت مػػػيم البحػػػث إا نأضػػػ  ضظػػػقم كآخػػػق تطبي ػػػػ   
ق ػػػأقيو أ حيػػػث ت ػػػتن البحػػػث   نأضبػػػه الوظػػػقم لػػػقض اؼبفػػػأييم الف ق ػػػا اؼبترتس ػػػا جبػػػادة الترتسػػػيم الرتػػػأيل ك 

كدراسا قاضاع تطبيػا ضظػأـ ضػتأف اعبػادة كلال تػه دبػاخ  إدارة التييػَتت أقػأ اعبأضػ  التطبي ػ  فتتحػار حػاؿ 
دراسػػا قيااضيػػػا ؤسػػأ ق سمػػػأت الترتسػػػيم الرتػػأيل لسةػػػقؽ اعبزائػػقم  حيػػػث كن ػػػأ اسػػتتأرة حبػػػث إا قمػػػ كيل 
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اعبػػػادة لسػػػض قمػػػتال ق سمػػػأهتم ضػػتأف اعبػػػادة هبػػػاؼ الترتػػػقؼ لسػػػض اؼبػػػربرات الاافرتػػػا لتطبيػػا ضظػػػأـ ضػػػتأف 
كاػبيػػأرات األسأسػػػيا لتطبي ػػػه  اضػػػأفا إا ربا ػػػا اؼبرتا ػػػأت الػػػيت ربػػامل قػػػن لتسيػػػا تطبيػػػا يػػػ ا اؼبػػػاخ  كلااقػػػ  

 اقبأح تطبي هت 

ك ػػا أظ ػػػقت ضتػػأئج الاراسػػػا لػػن دفػػػس كػػ  قػػػن التحػػا أت الااخسيػػػا كاػبأرنيػػا الػػػيت تاانػػه ق سمػػػأت الترتسػػػيم 
هبػػأ   أإلضػأفا إا كنػػاد اختالفػػأت   كن ػأت ضظػػق قمػػ كيل  ظػأـ ضػػتأف اعبػػادةالرتػأيل اعبزائق ػػا إا تطبيػػا ض

ضػػتأف اعبػػادة حػػػاؿ الميأسػػا اؼبوأسػػػبا لتطبيػػا ضظػػػأـ ضػػتأف اعبػػػادة  كتػػأ كةػػػفأ ضتػػأئج الاراسػػػا لػػن كنػػػاد 
صبسػػا قػػن اؼبرتا ػػأت الػػػيت ربػػامل قػػن تطبيػػا ضظػػػأـ ضػػتأف اعبػػادة كاؼبترتس ػػا  أعبأضػػػ  ال يػػأدم لسػػض قمػػتال الػػػازارة 

ا ػيا كاعبأضػػ  اإلدارم كالتوظيتػ  لسػػض قمػتال اؼب سمػػا كاعبأضػػ  المػساك  لألطػػقاؼ اؼبرتويػا  تطبي ػػه  كتػػأ  ال
كةػػػفأ الاراسػػػا لػػػن كنػػػاد صبسػػػػا قػػػن لااقػػػ  الوجػػػأح ذات أنبيػػػا قتفأكتػػػػا قػػػن كن ػػػا ضظػػػق قمػػػ كيل ضػػػػتأف 

ق سمػػػأت الترتسػػػيم هبػػػأ إلقبػػػأح تطبيػػػا ضظػػػأـ ضػػػتأف اعبػػػادة    اعبػػادة  فبػػػأ  ترتػػػُت لسػػػض  ػػػأضرت  ال ػػػقار األخػػػ 
 الرتأيل اعبزائق ات

 الدراسة الثانية:

–لق   لسض ربأ لوااف:  اق أضيا تطبيا ادارة اعبادة الةأقسا   ق سمأت الترتسيم الرتأيل  أعبزائق دراسا 
  أتوا ػب قرسألا قأنمتَت نأقرتا اغبأج  -اؼبربرات ك اؼبتطسبأت األسأسيا

 ت اضأ اعبزائق  ك ا   الرتأيل الترتسيم   الةأقسا اعبادة إدارة تطبيا حبث إا الاراسا ي ه يافأ     
البحث  ؾبتتس قن  صا أ اختيأريم مت ( إضأث ك ذكار) إدارم ك تار س ييئا ل ا122قن الاراسا ليوا

  ا ك . أتوا -ػب ق اغبأج -جبأقرتا اإلضمأضيا الرتسـا ك اآلداب   سيا الرتأقسُت ل اا  181لاديم كالبألغ
أداة  البأحث استداـ  ا ك .االستطالليا الاراسا ؽب ه الا ف  اؼبوأس  اؼبو ج البأحث استرتت 

 :ؿبار ن لسض وبتام ال م ك االستبيأف
 · . الةأقسا اعبادة إدارة تطبيا قربرات ؿبار
 · .الةأقسا اعبادة إدارة تطبيا قتطسبأت ؿبار

 :  س  فيتأ اؼبيااضيا الاراسا إنقانيات كسبثسأ
 طقؽ  أستدااـ كالصاؽ الثبأت قرتأق   أستدقاج كي ا لالستبيأف  المي اقًت ا اػبصأئص  يأس .1
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 . قترتادة إحصأئيا
 .الاراسا ليوا لسض االستبأضا تاز س .2

  رتا ( كspss 13    االنتتأليا لسرتسـا اإلحصأني  أستدااـ رزقا  (ضتأئج أ ك الاراسا  يأضأت ؼبرتأعبا
 : التأليا الوتأئج لسض الاراسا أسفقت الفقضيأت  قوأ ةا ك الوتأئج قرتأعبا

 اغبأج- جبأقرتا اإلضمأضيا الرتسـا ك اآلداب كسيا   الةأقسا اعبادة إدارة لتطبيا كأفيا قربرات تانا -أ
 . أتوا -ػب ق

 ك اآلداب كسيا   الةأقسا اعبادة إدارة لتطبيا كأفيا ؼبربرات إحصأئيا داللا ذات فقكؽ تانا ال -ب
 اإلضمأضيا الرتسـا

   اػبربة سواات القتبا  الرتست   اؼب ي  الرتتق  اعبوس  ) ؼبتيَتات ترتزل  أتوا -ػب ق اغبأج- جبأقرتا
 التار س 

 (ت اغبأليا الاظيفا
 الرتسـا ك اآلداب كسيا   الةأقسا اعبادة إدارة لتطبيا كأفيا ؼبربرات إحصأئيا داللا ذات فقكؽ تانا -ت

 .التدصص ؼبتيَت ترتزل  أتوا -ػب ق اغبأج- اإلضمأضيا جبأقرتا
اؼبتاس   قن أ    ومبا اإلضمأضيا الرتسـا ك اآلداب   سيا الةأقسا اعبادة إدارة لتطبيا قتطسبأت تتافق -ث

 .اؼبطساب
 الرتسـا ك اآلداب كسيا   الةأقسا اعبادة إدارة تطبيا ؼبتطسبأت إحصأئيا داللا ذات فقكؽ تانا ال -ج

   اػبربة سواات الرتست   اؼب ي  الرتتق  )اعبوس  ؼبتيَتات ترتزل  أتوا -ػب ق جبأقرتا اغبأج اإلضمأضيا
 اغبأليا(ت الاظيفا التار س 

 الرتسـا ك اآلداب كسيا   الةأقسا اعبادة إدارة تطبيا ؼبتطسبأت إحصأئيا داللا ذات فقكؽ تانا -ح
 التدصص(ت القتبا  ) ؼبتيَت ترتزل  أتوا -ػب ق اغبأج - جبأقرتا اإلضمأضيا

 اآلداب كسيا   الةأقسا اعبادة إدارة لتطبيا األسأسيا اؼبتطسبأت ربا ا حاؿ تصار ا ًتاح مت األخَت   ك
 ت-  أتوا – ػب ق اغبأج جبأقرتا اإلضمأضيا الرتسـا ك
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 الدراسة الثالثة: 

 الرتػأيل الترتسػيم   الةػأقسا اعبػادة إدارة تطبيػا إق أضيػاربػأ لوػااف:  فيصػ   اطيبػاك  خسيفػا  رت ػايدراسػا 
 سرتياة "الطأيق قاالم" الاكتار نأقرتا التميَت  كلسـا كالتجأر ا اال تصأد ا الرتسـا كسيا-  أعبزائق 

يػػافأ يػػ ه الاراسػػا اا اسػػػتطالع آراني الطػػالب   اعبأقرتػػا اعبزائق ػػا خبصػػػاص نػػادة ييئػػا التػػار س كنػػػادة 
ؿ دراسػػا قيااضيػػػا جبأقرتػػػا الػػػاكتار  كقػػػال قطأ  ت تػػأ ؼبرتػػػأ ق إدارة اعبػػػادة الةػػػأقسا ك ذلػػ  قػػػن خػػػال اإلدارة

قػػاالم الطػػأيق  مػػرتياة؛ حيػػث مت السجػػاني اا أسػػساب االست صػػػأني  تاز ػػس قأئػػا اسػػتتأرة  صػػفا لةػػاائيا لسػػػض 
  ضػاني أيػااؼ الاراسػا ك   % 57اسػتتأرة  أ سػا لستحسيػ  أم  ومػبا  57طسبػا كسيػا اال تصػأد مت اسػًتنأع 

ي  اإلحصػأئيا هبػاؼ اختبػأر الفقضػيأت قػن  يو ػأ ) قرتأقػ  ألفػأ  فقكض أ مت االلتتأد لسػض ؾبتالػا قػن األسػأل
ك قرتأقػػ  االرتبػأط  َتسػاف( ك  ػػا  Fisherاختبػأر Student كقكقبػأخ ق يػأس لي ػأرت اػبتأسػػ  اختبػأر

 تSPSS V .11 سبأ قرتأعبا البيأضأت  أستدااـ الربضأقج التطبي  

االدارة كاألسػػػتأذ اعبػػػأقرت   تطبيػػػا قرتػػػأ ق إدارة  قػػن خػػػالؿ الاراسػػػا ك ربسيػػػ  الوتػػػأئج ت بػػػُت لػػػاـ التػػػزاـ كػػػ  قػػػن
ك لسيػػه  توػػأ  ت ػػاًن  رتػػض التا ػػيأت  -اعبزائػػق–اعبػادة الةػػأقسا قػػن قوظػػار الطألػػ  اعبػػأقرت  جبأقرتػػا سػػرتياة 

 :قن أنب أ

االدارة كاألسػػتأذ اعبػػػأقرت  حػػىت   اضػػػأ   قمػػتال تطسرتػػػأت كطتاحػػأت الطألػػػ   نضػػقكرة تفرتيػػػ  دكر كػػ  قػػػ-
 اعبأقرت ت

  أإلدار ُت كأل أني ييئا التار س قن خالؿ لتسيا التار   ك تزك انبأ جبتيس اإلق أضيأتت الرتوأ ا -

 الدراسة الرابعة: 

دراسػػػا اؽبػػػأـ وبيػػػأكم ك   قكػػػػا قةػػػوأف ربػػػأ لوػػػػااف: أنبيػػػا اسػػػتدااـ كسػػػػأئ  إدارة اعبػػػادة الةػػػأقسا   ضػػػػتأف 
/  62لػػػػاد  –ضةػػػقت  أجملسػػػا اعبزائق ػػػا لستوتيػػػا اإل تصػػػأد ا  –دراسػػػا حألػػػا -نػػػادة ـبقنػػػأت الترتسػػػيم الرتػػػأيل 

 1624د مترب 

 ـبقنػأت نػادة ضػتأف   اسػتدااق أ كأنبيػا الةػأقسا اعبػادة إدارة كسػأئ  لسػض الترتػقؼ إا الاراسػا يػافأ
 كلسػـا كالتجأر ػا اال تصػأد ا الرتسػـا كسيػا   األسػأت ة قػن ليوػا آراني اسػتطالع خػالؿ الرتػأيل قػن الترتسػيم
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 كضػس خػالؿ قػن األداة  ػاؽ قػال لسػض ال ةػف أنػ  الاراسػا قػن يػ ه كسبػأ . أتوػا جبأقرتػا التمػيَت
 ك ػا الاراسػا    اؼبمػتداقا(   16SPSS, V)   قضػأقج  أسػتدااـ كربسيس ػأ قوأ ةػت أ مث كقػن فقضػيتُت
ـبقنػأت  نػادة ل ػتأف الةػأقسا اعبػادة إدارة كسػأئ  تمػتداـ ال ال سيػا أف إا اؼبيااضيػا الاراسػا خسصػأ

 اعبادةت ضتأف ضظأـ لتطبيا األكا اؼبقاح    ألهنأ الرتأيل الترتسيم

 :خامسةالدراسة ال

 دبا وػا اعبزائػق اتصػأالت ق سمػا حألػا دراسػا (الز ػاف  رضػأ لسػض اػباقػا نػادة حمػأف أاػق دراسػا  از ػأف
 (2014)حسان،   1624نااف  رؤل ا تصأد احبث ضةق دبجسا  ) الرتستا

 قمػترتت  226 الاراسػا يػ ه    ػأرؾ .الز ػاف رضػأ لسػض اػباقػا نػادة أاػق دراسػا إا الاراسػا يػ ه يػافأ
  ػُت الرتال ػا اختبػأر أنػ  قػن االكبػاار ربسيػ  أنػقم كل ػا )الرتستػا ككألػا( اعبزائػق اتصػأالت ػبػاقأت حػأيل
 ؽبػم كػأف الترتػأطف ك األقػأف االسػتجأ ا  االلتتأد ػا   ػوف الوتػأئج أ ػأرات حيػث الز ػاف كرضػأ اػباقػا نػادة

 نػاا  مػي  تػواَت يوػأؾ كػأف حػُت    قضػأيم   ترتسػا قػأ   الز ػأئن اذبأيػأت لسػض إهبػأي قرتوػام أاػق
 .الز اف رضأ لسض لستستاسيا

 الدراسات العربية: -ب

 :الدراسة األولى

اإلدار ػػػػا  (  رتوػػػػااف و ت ػػػاًن نػػػػادة اػبػػػػاقأت الترتسيتيػػػا ل سيػػػػأت اال تصػػػأد كالرتسػػػػـا 1663دراسػػػا )أ ػػػػا فػػػأرة  
 ت أعبأقرتأت الفسمطيويا و

 أعبأقرتػػػأت الفسمػػػطيويا كالرتسػػػـا اإلدار ػػػا  يػػافأ يػػػ ه الاراسػػػا إا ربا ػػػا قػػػال اسػػػتدااـ كسيػػأت اال تصػػػأد 
 أإلضػػػأفا إا ت ػػػاًن يػػػ ه اػبػػػاقأت قػػػن قوظػػػار الرتتػػػااني  ؼب ػػأ يس ؿبػػػادة   ت ػػػاًن نػػػادة اػبػػػاقأت الترتسيتيػػػا 

ال سيػػػػأت كاػبػػػقهبُت  كيػػػػ ه اجملتالػػػػأت األر ػػػس تةػػػػ   ؾبتتػػػػس  كرؤسػػػأني األ مػػػػأـ  كال ػػػػأدر األكػػػأديب  كطسبػػػػا
ضػاع الاراسػػا حبيػػث كزلػػأ لسػض أر ػػس ليوػػأت طب يػػا اسػػتبأضأت ؼبرتأعبػػا قا  الاراسػا  ك ػػا  ػػتم البأحػث أر ػػس

قػن ال ػأدر األكػػأديب    16قػػن الرتتػااني كرؤسػأني األ مػػأـ  ك    56الاراسػا  ومػبا    لةػاائيا قػن ؾبتتػػس
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 الفسمػطيويا اؼبػاف   اؼبمػجسا كالةػقكأت الرتأقػا اؼب سمػأت قػن لةػاائيا كليوػا  ال سيػأت طسبػا قػن 1ك   
 .ق سما ك  قن خقهبُت االاا اختيأر نقل مث القئيميا 

أنب ػػأ  كنػقل ربسيػػ   يأضػأت الاراسػػا  أسػتدااـ األسػػألي  االحصػأئيا اؼبالئتػػا كاسػتدسص البأحػػث لػاة ضتػػأئج
ليوػػػا الرتتػػػػااني  أف ال سيػػػأت تمػػػتداـ ؾبتالػػػػا ق ػػػأ يس ؿبػػػادة   ت ػػػػاًن نػػػادة خػػػاقأهتأ الترتسيتيػػػػا كفن ػػػأ آلراني

نػػادة اػبػاقأت الترتسيتيػا  قػػس  كالطسبػػا كاػبػقهبُت اهبأ ينػأ ؼبمػتالكرؤسػأني األ مػأـ  ككػأف ت ػػاًن اؽبيئػا التار مػيا 
اسػػتدااـ يػػػ ه اؼب ػػأ يس قتفػػػأكت كهبػػػقم  كنػػاد  رتػػػض نااضػػ  ال صػػػار   يػػ ه اػبػػػاقأت تكتػػأ أف قمػػػتال

يػػ ه ال سيػػأت   ػػػقكرة االسػػترتأضا  أؼب ػػػأ يس أك ػػض البأحػػػث ا  كلسيػػػه يػػضيس  صػػارة قتااسػػتدااـ  رتػػض اؼب ػػػأ 
 صػػارة تفػػػ  حبأنػػأت سػػاؽ الرتتػػ  كقتطسبأتػػػه قػػس ضػػقكرة الًتكيػػػز  راسػػا   إطأريػػػأ الوظػػقمالػػيت استرتقضػػت أ الا

 تالت والانيأ اغبا ثا لسض اؼب أ يس اليت تترتسا  ارنا

 :  الدراسة الثانية

قػػػام تطبيػػا الرتػػػأقسُت   كسيػػػا التجػػػأرة  رتوػػػااف   اسػػػف لبػػػا لطيػػا حبػػػقك ؿبتػػػا فػػػقج لبػػا اغبسػػػيم دراسػػا   -
 ت لسجادة الةأقساجبأقرتا الويسُت 

قػػػػػأ قػػػػال تطبيػػػػػا الرتػػػػأقسُت   كسيػػػػػا التجػػػػأرة جبأقرتػػػػػا الويسػػػػُت ؼبف ػػػػػـا اعبػػػػػادة :مت  ػػػػيأغا اؼبةػػػػػ سا لسبحػػػػث ب
 :ككضس البأحثأف لاة فقكض لسا اؿ غب  لستة سا تتتث  دبأ  س ؟ الةأقسا

 .يوأؾ قرتا أت داخ  اعبأقرتا ربا قن  ارة ال سيا لسض تطبيا اعبادة الةأقسا-

 .ا توأع كدلم قن  ب  إدارة اعبأقرتا  ونبيا تطبيا اعبادة الةأقسايوأؾ  -

 .االيتتأـ  تار   اؼباظفُت داخ  ال سيا  مألا لسض تطبيا اعبادة الةأقسا-

 63أل ػػػػأني ييئػػػػػا التػػػػػار س داخػػػػػ  كسيػػػػا التجػػػػػأرة كالػػػػػ م  بسػػػػػغ لػػػػػاديم مت تاز ػػػػس االسػػػػػتتأرات لسػػػػػض صبيػػػػػس 
تجػػػػػأرة جبأقرتػػػػػا الويسػػػػػُت ال تطبػػػػػا اعبػػػػػادة الةػػػػػأقسا   الا ػػػػػػأ أف كسيػػػػػا ال.ك ػػػػػا كأضػػػػػأ أيػػػػػم ضتأئج ػػػػػأ:.ل ػػػػػانا
يوػأؾ  ..يوػأؾ إق أضيػأت كاسػرتا لتطبيػا ال سيػا إلدارة اعبػادة الةػأقسا قػن أنػ  ربمػُت األدانيكتػأ أضػه .اغبػأيل

 .لاة قرتا أت ت ف حجق لثقة أقأـ ربمُت األداني داخ  ال سيا
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 الدراسة الثالثة:

 حألػا الز ػاف دراسػا ككالني اػباقػا نػادة  ػُت كتتيػَت كسػي  الز ػاف رضأاػبفأن   رتوااف  نبارم دراسا حأكم
)الخفـاجي،  اليػقم لسرتسػـا اال تصػأد ا كاإلدار ػاحبػث قوةػار ب ؾبسػا  / فػقع الوجػفاأليسػ    أ ػ  قصقؼ  

  (114-73الصفحات 

اػباقػا ككالني الز ػاف  ك مػرتض  الز ػاف   الرتال ػا  ػُت نػادة إا اختبػأر ااػق اؼبتيػَت الاسػي  رضػأأ الاراسا ياف
اسػتتأرة االسػتبيأف كػػوداة أسأسػيا  رتػػا اف  إا  يػأف أاػقه   ترتز ػػز كالني الز ػافت ك ػا صبرتػػأ البيأضػأت  أسػػتدااـ

قصػػقؼ  أ ػ  األيسػ  / فػػقع الوجػف ألكثػق قػػن  ( ز ػاف فبػػن ترتأقػ  قػس 866مت اخػ  ؾبتتػس الاراسػػا البػألغ ) 
نػػػػادة اػباقػػػػا كالقضػػػػأ كالػػػػاالني حب ػػػػم خربتػػػػه  اؿ قمػػػػتتقا   ل ػػػػ   رتػػػػرب لػػػػن رأ ػػػػه  ةػػػػ   د يػػػػا لػػػػنسػػػوه كالز 

(  421( كالتتػػػػػا قو ػػػػػأ )  446 سيػػػػأ )   ألترتأقػػػػ  قػػػػػس اؼبصػػػػقؼت  رتػػػػػايأ مت اختيػػػػػأر قػػػػو م ليوػػػػػا لةػػػػػاائيا
 ػػػاف   قرتوا ػػا  ػػُت نػػادة اػباقػػا ككالني الز  لستحسيػػ  اإلحصػػأئ ت ك ػػا أظ ػػقت الوتػػأئج كنػػاد لال ػػػا ذات داللػػا

الرتال ػا  ػُت نػػادة اػباقػا ككالني الز ػافت ك أاللتتػػأد  كتػأ أ ػأرت الوتػأئج إا كنػػاد أاػق أل رتػأد رضػػأ الز ػاف  
قو ػػػػػأ إدراؾ ليوػػػػػا البحػػػػث اف نػػػػػادة اػباقػػػػػا مل ت ػػػػػن  لسػػػػض يػػػػػ ه الوتػػػػػأئج  ػػػػييأ لػػػػػاد قػػػػػن االسػػػػتوتأنأت

لػػأيل لػا  م ذبػػأه خػػاقأت اؼبصػػقؼ مل ترتػزز الػػاالني  ةػػ     أؼبمػتال اؼبطسػػاب قػػن كن ػا ضظػػق الز ػػأئنت إذ إهنػػأ
 قضػػػػأ الز ػػػػاف الف دكره  ػػػػػورت س لسػػػػض كالني الز ػػػػافت كايػػػػػم  ليوػػػػا البحػػػػث  كاضػػػػػه  متحمػػػػن أف  ػػػػتم االيتتػػػػػأـ

اػبػػػاقأت اؼب اقػػػا لسز ػػػأئن ل ػػػ    ػػػاف اؼبصػػػقؼ  ػػػأدرا لسػػػض  التا ػػيأت يػػػ  ضػػػقكرة االيتتػػػأـ  ألتتػػػأد نػػػادة
الز ػػػػأئن  أسػػػػتدااـ قػػػػثال االسػػػػتبيأف أك إ أقػػػػا  راني خػػػػالؿ قرتقفػػػػا آ التوػػػأفس قػػػػس اؼبصػػػػأرؼ اآلف كقمػػػػت بال قػػػػن

 أؼبتدصصػػػػُت هبػػػػػاؼ ت ػػػػاًن االستةػػػػػأرات ل ػػػػ  تتح ػػػػػا نػػػػادة اػبػػػػػاقأت  الاراسػػػػأت البحثيػػػػا اك االسػػػػػترتأضا
 لستصقؼت

 :الرابعة الدراسة

 ضظػق كن ػا قػن الفسمػطيويا اعبأقرتػأت   اإلدار ػا اعبػادة دراسػا أقػأؿ ؿبتػاد لبػا اغبتيػا ربػأ لوػااف كا ػس
 أ ػاؿ   اؼبأنمػتَت درنػا لسػض اغبصػاؿ ؼبتطسػ  اسػت تأال الاراسػا يػ ه  ػاقأ  تطػا قه كسػب  اإلدار ػُت

 ـ  فسمطُتت 1668 - الًت ا ا اإلدارة-الًت يا أ اؿ الًت يا  مم
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كن ػا ضظػق اإلدار ػػُت  يػافأ يػ ه الاراسػا إا الترتػقؼ لسػض كا ػس اعبػادة اإلدار ػا   اعبأقرتػأت الفسمػطيويا قػن
كيػػػا: قػػػأ كا ػػػس اعبػػػادة اإلدار ػػػا    تطػػػا قه  كذلػػػ  قػػػن خػػػالؿ اإلنأ ػػػا لػػػن المػػػ اؿ الػػػقئيس لساراسػػػا كسػػػب  

كلإلنأ ػػػا لػػػػن أسػػػئسا الاراسػػػػا اسػػػػتداقأ  تطػػػػا قه؟ اعبأقرتػػػأت الفسمػػػػطيويا قػػػن كن ػػػػا ضظػػػق اإلدار ػػػػُت كسػػػب 
ن صبيػػػس اؼبػػػاظفُت ؼباضػػاع الاراسػػػا  ك ػػػا ت ػػاف ؾبتتػػػس الاراسػػػا قػػ البأحثػػا اؼبػػػو ج الا ػػف  التحسيسػػػ  ؼبالنيقتػػػه

أكػػػػأديب  إدارم  إدارم( )السػػػ  ن وبتسػػػاف قمػػػتض كظيفػػػ    اعبأقرتػػػػأت الفسمػػػطيويا األر ػػػس   ؿبأفظػػػأت غػػػزة
-1667( فػػقدا  لسرتػػأـ الاراسػػػ  )186اإلسػػالقيا  األ صػػض  ال ػػاس اؼبفتاحػػا(  كالبػػألغ لػػاديم ) )األزيػػق 
 .قن ؾبتتس الاراسا (  2ت82( فقدا أم قأ ضمبته)  117ك ا استجأب قو م ) ( 1668

( ف ػقة   72ت اضػأ قػن )  كلتح يػا أيػااؼ الاراسػا  أقػأ البأحثػا  تصػتيم االسػتبأضا كػوداة لساراسػا  ك ػا
اإلدار ػا  التدطػي  االسػًتاتيج  لسجػادة  ا أفػػا  ( ؾبػأالت تترتسػا دباضػاع الاراسػا: )ال يػأدة7كزلػأ لسػض ) 

كقػػن تاقػػأت اإلدار ػػا  الق أ ػػا كتاكيػػا اعبػػادة  رضػػأ اؼبمػػتفيا(اؼبرتس اعبػادة اإلدار ػػا  إدارة اؼبػػاارد البةػػق ا  ضظػػم
أف اؼبتاسػ  ال سػ  لارنػا تػاافق :خالؿ استجأ أت أفقاد ليوػا الاراسػا  تا ػسأ الاراسػا إا لػاة ضتػأئج أنب ػأ

الفسمػػػػػػطيويا   ؿبأفظػػػػػػأت غػػػػػزة   ؾبػػػػػػأالت أداة الاراسػػػػػػا لػػػػػال أفػػػػػػقاد الرتيوػػػػػػا  اعبػػػػػادة اإلدار ػػػػػػا   اعبأقرتػػػػػأت
إدارة  ايتتػأـ قػال إا الوتيجػا يػ ه كترتػزك كبػَتة  تػاافق ك ارنػا (  8ت69)  ضمػي ك ػازف)49ت3 سػغ)

 ققكزيػأ اإلدار ػا لتحمػُت نػادة الرتتسيػأت كاإلنػقانيات اإلدار ػا كلت ا ػا اعبػادة تطبيػابف الفسمػطيويا اعبأقرتػأت
 .اؼبمتفيا ن رضأ ل م  اعبأقرتأت  ُت التوأفم 

 :خامسةالدراسة ال

(  رتوػااف ونػادة اػباقػا الترتسيتيػا   سيػا الًت يػا حبجػا  داكد لبا اؼبأل  اغبػااي ك يػال لبػا اش  ةػاةدراسا )
 1669 سػػػوا أجملسػػػا الرتق يػػػا ل ػػػتأف نػػػادة الترتسػػػيم اعبػػػأقرت  ضةػػػقت ،"ضظػػػق طسبػػػا األ مػػػأـ الرتستيػػػا قػػن كن ػػػا
 (108-92، الصفحات 2009)قشوة، 

        نأقرتػػػػا لتػػػػػقاف الًت يػػػػا حجػػػػا  كيػػػػافأ الاراسػػػػا إا الترتػػػػقؼ لسػػػػض قمػػػػتال نػػػػادة اػباقػػػػا الترتسيتيػػػػا   سيػػػػا
ؾبتالػػػا الاراسػػػا قػػػن صبيػػػس طسبػػػا  ) اعبت ار ػػػا اليتويػػػا( قػػػن كن ػػػا ضظػػػق طسبػػػا األ مػػػأـ الرتستيػػػا ك ػػػا ت اضػػػأ

طألػػ  كطألبػػػا   366بػػألغ لػػاديم كالقا ػػس  كال أحيػػأني(  أؼبمػػػتا ُت األكؿ–كيتيػػأني   -األ مػػأـ الرتستيػػا )فيز ػػأني
تمػػػػرتا ؿبػػػػأكر  يػػػػػ : )اؼبػػػػأدة الرتستيػػػػا  أل ػػػػأني ييئػػػػػا  كمت اسػػػػتدااـ االسػػػػتبأضا كػػػػوداة لساراسػػػػا  كت اضػػػػػأ قػػػػن
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الصػػػارة ال يويػػػا لسجأقرتػػػا  التاظيػػػف   األضةػػػطا الطال يػػػا  التػػار س  اؼب تبػػػا  اؼباظفػػػاف  ال بػػػاؿ كالتمػػػجي  
نأقرتػػا  –قمػػتال نػػادة اػباقػػا الترتسيتيػػا   سيػػا الًت يػػا حجػػا  فالبويػا التحتيػػا(  ك ػػا  يوػػأ ضتػػأئج الاراسػػا أ

 يوػػأ الوتػػأئج لػػاـ كنػػاد فػػقكؽ دالػػا إحصػػأئيأ لوػػا قمػػتال الااللػػا )  لتػػقاف  دكف اؼبمػػتال اؼبطسػػاب  كتػػأ
( ؼبمػػػػتال نػػػػادة  65ت6فػػػػقكؽ ذات داللػػػػا إحصػػػػأئيا لوػػػػا قمػػػػتال الااللػػػػا)  (   يوتػػػأ تبػػػػُت كنػػػػاد 65ت6

 تيَتم التدصص كاؼبمتالتؼب اػباقا الترتسيتيا ترتزل

 :السادسةالدراسة 

األداني  (  رتوػااف و قػال ر رضػأ طسبػا كسيػا اال تصػأد   نأقرتػا حسػ  لػن قمػتالسسيم ا ػقاييم اغبمػويادراسا )
جسػػػػػػػا نأقرتػػػػػػػا دقةػػػػػػػا لسرتسػػػػػػػـا اال تصػػػػػػػػأد ا ك ضةػػػػػػػقت دب تاإلدارم كاألكػػػػػػػأديب  ل سيػػػػػػػت م: دراسػػػػػػػا قمػػػػػػػحياو

  (312-258، الصفحات 2009)الحسنية،   1669ال أضاضيا

ضػػتن اؼبػااخ  اغبا ثػا لتطػػا ق الترتسػيم الرتػػأيل  إذ أ ػبح رضػػأ  كيػافأ إا الترتػقؼ لسػػض قمػتال رضػػأ الطسبػا 
نػادة الترتسػيم تلػ ا يػاؼ يػ ا البحػث االست ةػأ  إا  يػأس قمػتال رضػأ  الطسبا لوصقنا أسأسينأ قن لوأ ػق

اسػػتداقأ االسػػػتبأضا   تصػػػأد  طسبػػا كسيػػا اال  نأقرتػػا حسػػ  لػػػن األداني اإلدارم كاألكػػأديب  ل سيػػت م   ك ػػػا ا
طألبنػػأ كطألبػػا قػػن المػػواات األر ػس كالاراسػػأت الرتسيػػأ   ك ػػا  يوػػأ  196ليوػػا ق لفػػا قػن  كػوداة لس يػػأس لسػػض

أل ػػػأني    ؾبػػأؿ أدانياؼبمػػػتال الرتػػأـ لسقضػػػأ لػػن اجملػػػأالت الرتةػػقة اؼباركسػػػا كػػأف  ػػػًتاكح  ػػُت اعبيػػػا  الوتػػأئج أف
صبيرت ػأ  كتػأ  يوػأ الوتػأئج  اؽبيئا التار ميا   كق بػاؿ   ؾبػأؿ البحػث الرتستػ   كضػرتيف   اجملػأالت األخػقل

الايباغقافيػػػا كالاراسػػػا    أسػػػتثوأني  رتػػػض  أضػػه ال تانػػػا فقك ػػػأت نايق ػػػا   قمػػػتال القضػػػأ ترتػػاد إا اؼبتيػػػَتات
الطسبػا  أغبمػػبأف كوحػا ق اضػأت اعبػادة كااللتتأد ػػا    رضػأ األسػئسا احملػادة  ك ػا أك ػأ الاراسػػا  ػوف   خػ 

 سا احتيأنأت الطسبا ك تسبيا تا رتأهتمت كأف تمرتض اإلدارات اعبأقرتيا اؼبدتسفا إا

 :السابعةالدراسة 

(  ػػاقأ ل سيػػا الرتسػػـا اال تصػػأد ا ك لسػػـا التمػػيَت  رتوػػػااف 1669أطقكحػػا دكتػػاراه )أضبػػا لبػػا اش القا ػػام 
 (تة اعبادة الةأقسا   ربمُت قمتال اػباقا الترتسيتيا   اعبأقرتأت اليتويااستدااـ ادار )

ا اا قرتقفػػا قػال تطبيػػا اعبأقرتػأت اليتويػػا اؼباركسػا إلدارة اعبػػادة الةػأقسا ك درنػػا رضػػأ يػافأ يػػ ه الاراسػ 
الطسبػػػا ك االسػػػأت ة حػػػاؿ اػبػػػاقأت اؼب اقػػػا قػػػن يػػػ ه االدارات  ك لسيػػػه كزلػػػأ اسػػػتتأرات اسػػػتبيأضيه لرتيوػػػأت 
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  رتػض   األخػقل اإلدارات  رتػض كقػا قم الرتػأقسُت  ػ كف قػا قمقػن االدار ػُت ك الطسبػا ك األسػأت ة ك 
 كتوييػ  إلػااد لسػض قمػتاايأ  ػتماعبأقرتػأت اليتويػا اؼباركسػا ال  ت تا سأ يػ ه الاراسػا اا أفالرتت   ألأت

 قتطسبػأت كفػا اعبأقرتػأت خقهبػ  توييػ     صػار يوػأؾ اف أم ال ػأ   أل ػار اليتويػا اعبأقرتػأت   اػبػقهبُت
 ت  الرتت  ساؽ

 :الثامنةالدراسة 

رضػػػأ طسبػػػػا  كآخػػػقكف  (  رتوػػػػااف و أاػػػق نػػػػادة اػباقػػػا الترتسيتيػػػا كنػػػػادة اإل ػػػقاؼ لسػػػػض ليػػػث الق يرتػػػػ دراسػػػا )
اؼبػػػػ سبق الرتػػػقي الػػػػاكيل األكؿ ل ػػػتأف نػػػػادة حبػػػػث  ػػػاـ   تالاراسػػػأت الرتسيػػػػأ   اعبأقرتػػػأت األردضيػػػػا اػبأ ػػػا و

 (1446-1432الصفحات ، 2011)الربيعي،  1622قأم  21-26أ أـ  الترتسيم الرتأيل

لسػػض الرتال ػػػا  ػػػُت نػػػادة اػباقػػا الترتسيتيػػػا اؼباركػػػا كنػػػادة اإل ػػػقاؼ ك  كيػػافأ الاراسػػػا اغبأليػػػا اا الترتػػػقؼ 
  اعبأقرتػػػأت اػبأ ػػػػا األردضيػػػا تحيػػػػث ؤسػػػأ الاراسػػػػا كػػػ  قػػػػن نأقرتػػػا الةػػػػقؽ  رضػػػأ طسبػػػػا الاراسػػػأت الرتسيػػػػأ

قتدصصػػػػا  ألاراسػػػػأت الرتسيػػػػأ  كمت التتػػػػأد التحسيػػػػػ  لتػػػػأف الرتق يػػػػا كنأقرتػػػػا نػػػػاارا ل اهنػػػػأ  األكسػػػػ  كنأقرتػػػػا
كاسػػػتدااـ لػػػػاد قػػػن األدكات كاألسػػػػألي  اإلحصػػػػأئيا  SPSS  أالسػػػػترتأضا  ألربضػػػأقج اإلحصػػػػأئ  اإلحصػػػأئ 

ك ػػػا  يوػػػأ ضتػػػأئج التحسيػػػ  اإلحصػػػأئ   ربسيػػػ  االكبػػاار إضػػػأفا إا ربسيػػػ  اؼبمػػػأر   أسػػػتدااـ  قضػػػأقج قو ػػأ 
 قػن كػػ    الرتسيػػأ الاراسػأت طسبػا اػباقػا الترتسيتيػا اؼباركػا قػػن  بػ البفػأض كاضػح   قمػتال نػػادة 

 : اػبتمػا اػباقػا نػادة أ رتػأد كأفػا ؤػ   ػا ال ػرتف يػ ا كأف الاراسػا قاضػاع اػبأ ػا األردضيػا اعبأقرتػأت
 نػادة قمػتال    ػرتفل الاراسػا أ ػأرت كتػأ االسػتجأ يا  ك االلتتأد ػا الترتػأطف  األقػأف  اؼبستاسػيا 
 يػ ه   اؼبتح ػا الطسبػا رضػأ قمػتال البفػأض   كاضػح  ةػ   اضرت ػس الػ م األقق القسأئ   لسض اإل قاؼ

 الطسبػا رضػأ لسػض اإل ػقاؼ كنػادة الترتسيتيػا اػباقػا نػادة قػن ل ػ  أاػق كنػاد الاراسػا  يوػأ ك ػا اعبأقرتأت 
 عبػادة الفألػ  الػاكر الاراسػا أكػات ك ػا اإل ػقاؼ  نػادة لسػض الترتسيتيػا اػباقػا عبػادة أاػق كنػاد ككػ ل 

 اػباقػا نػادة ا رتػأد الاراسػا  يوػأ كتػأ. القضػأ لسػض الترتسيتيػا اػباقػا نػادة أاػق ترتز ػز   كاسػي  اإل ػقاؼ
 .االستجأ ا ك االلتتأد ا كي  الطسبا رضأ رب يا ك اإل قاؼ نادة   تواَتا األكثق

 

 



 
 

18 

 

 :الدراسة التاسعة

 اؼبػاازم الترتسػيم  قضػأقج   اؼب اقػا الترتسيتيػا اػباقػا نػادة ت ػاًن البةػقم ضبػااف  ػن سػأمل  وػأ دراسػا سػ أـ
 الًت ا ػا اإلدارة  مػم ال ػقل أـ نأقرتػا ال ػقل )أطقكحػا دكتػاراه  ػاقأ ؿ أـ نأقرتػا لسػض قيااضيػا دراسػا

 ق (ت 2433 كالتدطي 

 كالػ م ال ػقل أـ جبأقرتػا اؼبػاازم الترتسػيم  قضػأقج   الترتسيتيػا اػباقػا نػادة ت ػاًن إا الاراسػا يػ ه يػافأ 
 : ت تن

 كذلػ  اؼبمػأئيا  كالػا بساقأت اؼبمػأئيا الرتسيػأ كالاراسػأت اؼبمػأئيا التح ػَت ا كالمػوا اؼبمػأئيا التوييسيػا المػوا
 اؼبتأحػا  الاراسػيا التدصصػأت :ؾبػأالت   الطألبػأت ضظػق كن ػا قػن اػباقػا تسػ  قمػتال لسترتػقؼ لسػض

 الاراسػيا  القسػـا كدفػس كالتمػجي  ال بػاؿ خػاقأت  ػه  اؼبقتبطػا األكأديبيػا كالفرتأليػأت التػار س خػاقأت
 البويػا خػاقأت اؼبمػتفيا ن  قػس كالتاا ػ  الرتأقػا الرتال ػأت خػاقأت كالسػاائح  كاألضظتػا اإلدارة خػاقأت
 داللػا ذات فػقكؽ كنػاد قػن التح ػا إا الاراسػا يػ ه يػافأ كتػأ الرتأقػا(  كاؼبقافػا كاؼبرتأقػ  )اؼببػأين التحتيػا

 الػرباقج يػ ه   الترتسيتيػا اػباقػا ؼبمػتال ال ػقل أـ جبأقرتػا اؼبػاازم الترتسػيم  قضأقج طألبأت ت ا ق  ُت إحصأئيا
 .الاظيفيا كاغبألا كالرتتق الاراس  كالتدصص الاراس  الربضأقج ضاع :ؼبتيَتات ترتزل

 الترتسػيم  قضػأقج طألبػأت قػن لةػاائيا طب يػا ليوػا آراني ل يػأس اؼبمػح  الا ػف  اؼبػو ج البأحثػا اسػتداقأ ك ػا
 البأحثػا تا ػسأ ك ػا .الػرباقج يػ ه ػبػاقأت كت يػيت ن طألبػا  ( 355 لػاديأ)  سػغ ال ػقل أـ جبأقرتا اؼباازم

 :التأليا الوتأئج إا

 الطألبػأت ضظػق كن ػا قػن ال ػقل أـ جبأقرتػا اؼبػاازم الترتسػيم  قضػأقج   الترتسيتيػا اػباقػا نػادة قمػتال أف .2
 كالفرتأليػأت التػار س اؼبتأحػا  الاراسػيا المػتا )التدصصػأت اجملػأالت صبيػس   قتاسػطا  ارنػا كػأف

 كالسػاائح  كاألضظتػا اإلدارة خػاقأت الاراسػيا  القسػـا كدفػس كالتمػجي  ال بػاؿ  ػه  اؼبقتبطػا االكأديبيػا
 الرتأقا(ت كاؼبقافا كاؼبرتأق  اؼببأين) التحتيا البويا خاقأت اؼبمتفيا ن  قس كالتاا   الرتأقا الرتال أت خاقأت

 نػادة قمػتال حػاؿ الاراسػا ليوػا أفػقاد اسػتجأ أت قتاسػطأت  ػُت إحصػأئيا داللػا ذات فػقكؽ كنػاد .1
 .كالرتتق الربضأقج ضاع ؼبتيَتم تبرتنأ ال قل أـ جبأقرتا اؼباازم الترتسيم  قضأقج   الترتسيتيا اػباقا
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 قمػتال حػاؿ الاراسػا ليوػا أفػقاد اسػتجأ أت قتاسػطأت  ػُت إحصػأئيا داللػا ذات فػقكؽ كنػاد لػاـ .3
 .الاظيفيا كاغبألا التدصص ؼبتيَتم تبرتنأ ال قل أـ جبأقرتا اؼباازم الترتسيم  قضأقج   الترتسيتيا اػباقا نادة

 : س  دبأ البأحثا أك أ الاراسا ضتأئج ضاني ك 

 :التػأيل الًتتيػ  حمػ  كيػ  قتاسػ  ت ػاًن قمػتال الوتػأئج أظ ػقت الػيت اػبػاقأت لسػض االيتتػأـ تقكيػز .2
 الاراسػيا التدصصػأت اؼبمػتفيا ن  قػس كالتاا ػ  الرتأقػا الرتال ػأت كالسػاائح  كاألضظتػا اإلدارة التحتيػا  البويػا

 . ه اؼبتصسا األكأديبيا كالفرتأليأت التار س اؼبتأحا 

 اػبػاقأت أداني ربمػُت أنػ  قػن دكرم؛  ةػ   لسطألبػأت اؼب اقػا الترتسيتيػا اػباقػا قمػتال  يػأس .1
 .الطألبأت رضأ  يأس ضتأئج لسض ني  وأ الترتسيتيا

 حػىت التح ػَت ا كالمػوا التوييسيػا المػوا  ػقاقج   اؼب بػاالت الطألبػأت لسػض تتبرتيػا دراسػأت إنػقاني .3
 .ال باؿ كقتطسبأت إنقانيات كإهبأ يأت سسبيأت لتحا ا زبقن ن 

 :الدراسة العاشرة

دارسػه تطبي يػا  رضػض الطسبػانػادة اػباقػا الترتسيتيػا كأاقيػأ لسػض ضبػااف  رتوػااف   ػٍت طػالؿ ؿبتػا دراسػا خألػا
تػػػ سبق الرتػػػقي الػػػاكيل الثػػأين ل ػػػتأف نػػػادة الترتسػػػيم حبػػػث  ػػاـ لس تلسػػض طسبػػػا نأقرتػػػا الرتسػػـا التطبي يػػػا اػبأ ػػػا

 (928-917، الصفحات 2012)حمدان، 1621 الرتأيل

 التطبي يػا الرتسػـا نأقرتػا   الطسبػا رضػض لسػض الترتسيتيػا اػباقػا نػادة أاػق  يػأف إا الاراسػا يػ ه يػافأ
ف ػقة عبتػس اؼبرتساقػأت األكليػا  18ؤسػأ  اسػتبأضا  تصػتيم البأحػث  ػأـ أيػااؼ الاراسػا كلتح يػا .اػبأ ػا

نػػقل صبػس كربسيػ  البيأضػػأت كاختبػأر الفقضػػيأتت  ك  ضػاني ذلػ  قػن الطسبػا   نأقرتػػا الرتسػـا التطبي يػا اػبأ ػػا
أ قزيػػأ: ارتفػػأع  قػػن الوتػػأئج أت الاراسػػا كفقضػػيأهتأ تا ػػسأ الاراسػػا إا لػادك رتػا إنػػقاني لتسيػػا التحسيػػ  لبيأضػ

 قمػػتام نػػادة اػباقػػا الترتسيتيػػا كالػػػ م إضرت ػػس   ارتفػػأع قمػػتال رضػػض الطسبػػػات ك يوػػأ الاراسػػا كنػػاد أاػػػق
 قمػتال لوػا اػبأ ػا التطبي يػا الرتسػـا نأقرتػا طسبػا رضػض لسػض الترتسيتيػا عبػادة اػباقػا إحصػأئيا داللػا ذم

لػاة تا ػيأت قػػن أنب ػأ اسػتتقار اعبأقرتػا  ألتوكيػػا لسػض االلتػزاـ كالتطػػا ق   ػا  ػاقأ الاراسػػا   65ت6داللػا 
 تلز أدة نادة لتسيت أ الترتسيتيا اؼبمتتق لسدطا الترتسيتيا كربمُت الرباقج اؼبتبويا قن  ب  اعبأقرتا
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 :الدراسة الحادية عشر

 ػارك أ طسبػػا نأقرتػا األ صػض  يػػزة  كتػأ اعبأقرتيػػا اقأتقمػػتال نػادة اػبػ رتوػااف  ؿبتػا إ ػػقاييم سػستأفدراسػا 
 أقرتػػػا األ صػػض )سسمػػسا الرتسػػـا االضمػػػأضيا(نجسػػا حبػػث قوةػػار دب(SERVPERFطب ػػأ ؼب يػػأس نػػادة اػباقػػػا )

 (50-1، الصفحات 2013)سلمان،  1623نأضف  

الفرتسػػػػػ   أك األداني كتػػػػأ  ػػػػارك أ طسبػػػػا نأقرتػػػػا األ صػػػػضيػػػػافأ الاراسػػػػا إا  يػػػػأس نػػػػادة اػبػػػػاقأت اعبأقرتيػػػػا  
أك األداني الفرتسػػ   (  يػػزة قػن خػػالؿ اسػتدااـ ق يػػأس نػادة اػباقػػاService Performanceكالػ م )

 46 لسػض ك ةػتت  أ رتػأد سػتا قػن ق ػاف اػباقػا نػادة   يػأس خػأص ق يػأس  تصػتيم البأحػث  ػأـك  ػا 
طألػػ  ك طألبػػا  ك  ػػػا مت  386أقرتػػا األ صػػض ق اضػػا قػػػن ف ػػقة  ك مت تطبيػػا اؼب يػػأس لسػػػض ليوػػا قػػن طسبػػػا ن

 : س  قأ الاراسا ضتأئج  يوأ ك ا(  spssقرتأعبا اؼب يأس  ألطقؽ االحصأئيا قن خالؿ )

 أ رتػأد قرتظػم   كاؼبتاسػ  ال ػرتيف  ػُت األ صػض نأقرتػا طسبػا  ػارك أ كتػأ اعبأقرتيػا اػبػاقأت نػادة أف 1-
 .اؼب يأس

  قمػػتال  ترتػزل ؼبتيػَت اعبػػوس  ػُت الػػ كار كاإلضػأث كلصػػأ  اإلضػأث كنػاد فػػقكؽ ذات داللػا إحصػػأئيا 2-
 ) األقأف (ت  رتانادة اػباقأت اعبأقرتيا اؼباركا   صبيس األ رتأد قأ لاا 

االسػتجأ ا(  -الرتوأ ػق اؼبستاسػاك   األ رتػأد التأليػا ) ال سيػا الارنػا   احصػأئيا داللػا ذات فػقكؽ كنػاد-3
حُت ال تانػا فػقكؽ ذات داللػا   األ رتػأد األخػقل ) االلتتأد ػا  األقػأف   لصأ  التدصصأت التطبي يا   

 الترتأطف  خصا يا اعبأقرتا(ت

اعبأقرتيػا اؼباركػا   نػادة اػبػاقأت  6065 الااللػا قمػتال لوػا إحصػأئيا داللػا ذات فػقكؽ كنػاد لػاـ-4
 (تاؼبمتال األكؿ ك اؼبمتال القا س) تبرتنأ ؼبتيَت اؼبمتال الاراس 

)فػقع غػزة  اعبأقرتػا فػقع ؼبتيػَت ترتػزل اؼباركػا اعبأقرتيػا اػبػاقأت نػادة   إحصػأئيا داللػا ذات كؽفػق  كنػاد-5
األ رتػأد ك الارنػا ال سيػا  قألػاا  رتػا  ك  صبيػس خػأضياضس   اعبأقرتػا فػقع لصػأ  كذلػ  فػقع خػأضياضس( –

 األقأفت
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لسطسبا جبأقرتا األ صض  اؼب اقاك ا أك أ الاراسا   قكرة الرتت  لسض االرت أني دبمتال اػباقأت اعبأقرتيا 
اعبأقرتا قاخال لقضأ الطالب لن    أ رتأد اؼب يأس ك   قس ضقكرة الرتت  اعبأد لسض أف ت اف خصا يا

 تنادة األداني اؼب اـ فرتال لسطسبا

 :  الدراسة الثانية عشر

 لسػض  ػألتطبيا  أعبأقرتػأت الةػأقسا اعبػادة إلدارة كتػاخ  اؼبمػتفيا ن دراسػا  أكيوػأز لػزت  قكػا  رتوػااف رضػأ
دراسػا قوةػارة  أجملسػا الرتق يػا ل ػتأف نػادة الترتسػيم اعبػأقرت    -قصػق -الت والانيػأ ك لسرتسػـا قصػق نأقرتػا

   (77-55، الصفحات 2013)بركة،  ت 1623

الز ػأئن )  حأنػأت إرضػأني يػا ك الةػأقسا اعبػادة إدارة تطبيػا قتطسبػأت قػن يأقػأ قتطسبػأن  توأكلػأ الاراسػا
 األطػقاؼ صبيػس إرضػأني إا تمػرتض الةػأقسا اعبػادة أف قوطسػا الطسبػا ك قت ػاق  اػبػاقأت اعبأقرتيػا( قػن

 ؽبأت اؼبمت ب  أك اػباقا ق اـ كاؼبمتفياة قن اػباقا أك اؼبوتج   سااني اؼبتفألسا

 قثػػ   ا لسطسبػػاسػػيسأت ػاًن خػػاقأت أ  ػػتنتت الػػيتا لسػػض اعبااضػػ  اإلدار ػا لسدػػاقأت الترتسيتيػػا سػػكتقكػز الارا
الطال يػػػا  ك  اؼبرتساقأتيػػػا  خػػاقأت االر ػػأد األكػػأديب   األضةػػػطا   اػبػػػاقأتك ال بػػاؿ مػػجي خػػاقأت الت

ت ػ  أنبيػا  ال ؾبتال ػأ تافقيػأ ادارة اعبأقرتػا  ك يػ  خػاقأت   الػيت كاالضت ػأؿ التمػ ُت خػاقأت االلأ ػا ك
 الترتسيتيات الرتتسيا لسي أ توطام يتال الاراس  ك لن لتسيأت التحصي  اؼبرتق 

ك  ػا تبوػػأ الاراسػػا اؼبػػو ج الا ػػف  التحسيسػػ  قػػن خػػالؿ اؼبمػػح األدي لساراسػػأت الػػيت توأكلػػأ الو ػػأط ذات 
الصػػسا دباضػػاع البحػػث  ك  أقػػػأ البأحثػػا قػػن خػػػالؿ قمػػح يػػ ه األد يػػأت  أسػػػتدالص أيػػم قرتػػأ َت اعبػػػادة 

يم اسػػػتتأرات االسػػتبيأف اؼبان ػػػا لرتيوػػػا لةػػاائيا قػػػن االدار ػػػُت ك الةػػأقسا   الترتسػػػيم ك االسػػػترتأضا هبػػأ   تصػػػت
قػػػن الػػػ كار ك االضػػػػأث قػػػن ال سيػػػأت التطبي يػػػػا ك الوظق ػػػا جبأقرتػػػا قصػػػػق  917أخػػػقل لسطسبػػػا ا ػػػتتسأ لسػػػػض 

قػػػػػن الرتػػػػأقسُت  ػػػػػأإلدارات القئيمػػػػػا اؼب اقػػػػػا  837لسرتسػػػػـا ك الت والانيػػػػػأ  كتػػػػػأ ا ػػػػػتتسأ الرتيوػػػػا الثأضيػػػػػا لسػػػػػض 
 اتلسداقأت الطال ي

ك تبػُت قػػن التحسيػ  االحصػػأئ  السػتتأرة االسػػتبيأف األكا اؼبان ػا لسطسبػػا البفػأض قمػػتال القضػأ لػػا  م لػػن 
 98ت1اػبػاقأت الطال يػػا لػػن اؼبمػتال اؼب بػػاؿ  حيػػث كػػأف قتاسػ  االنأ ػػأت لػػن األسػئسا اؼبان ػػا ؽبػػم يػػا 

درنػػػػػػأت  ك  5درنػػػػػػا قػػػػػن  87ت1درنػػػػػأت كتػػػػػػأ كػػػػػأف قتاسػػػػػػ  درنػػػػػأت انأ ػػػػػػأت الرتػػػػػأقسُت  5درنػػػػػا قػػػػػػن 



 
 

22 

 

  ك  وػػأني لسػض ذلػػ  تمػػتوتج  33ت3اؼبتاسػطُت قودف ػػُت لػن اؼبمػػتال اؼب بػػاؿ الػ م حادتػػه الاراسػا ك يػػا 
الاراسػا اف يوػػأؾ لال ػا لالرتبػػأط االهبػػأي  ػُت قمػػتال رضػػأ الطسبػا ك قمػػتال رضػػأ الرتػأقسُت ك زبػػتم الاراسػػا 

 يػػػا ك االرت ػػأني دبمػػػتال أداني الرتػػأقسُت ك قػػػن  ت ػػاًن التا ػػػيأت اؽبأقػػا ؼبرتأعبػػػا اكنػػه ال صػػػار   اػبػػاقأت الطال
 مث ربمُت قمتا أت القضأ لال ك  قن الطسبا ك الرتأقسُتت

 الدراسات األجنبية: -ج

  الدراسة األولى:

 رتوااف ادارة اعبادة   الترتسيم  2999  ( Robert Lundquist)دراسا رك َتت الضاكا مأ 
 (Luleå tekniska universitetالرتأيل  اقأ جبأقرتا  )

اؽباؼ الرتأـ قن ي ه الاراسا يا دراسا إدارة اعبادة   الترتسيم الرتأيل  ككيف يب ن أف  افق الترتسيم كأف 
 ف أضأ ؿبأكلا لصيأغا إطأر لأـ إلدارة اعبادة   الترتسيم الرتأيل .كسأئ  لتحمُت األضةطا   ي ا اإلطأر

أكنه الةبه  استدااـ ضظم اعبادة   الترتسيم الرتأيل ك قوأ ةاكف أ ؼبرتأ َت نأئزة اعبادة الما ا ا  ك دراسا 
 ُت التطارات   التجأرة كالصوألا قن ن ا كالترتسيم  الرتأيل قن ن ا أخقل ك ل  أيم الرتاائا اليت رباؿ 

 دكف تطبيا ادارة اعبادة   الترتسيم الرتأيلت

لرتأيل ك ي ا قن  حيث ـبتسف األضةطا ك ا خسصأ ي ه الاراسا أضه يب ن تطبيا ادارة اعبادة   الترتسيم ا
                االدار ا ك التحمُت اؼبمتتق ك ك ل  دلم اجملأالت األكأديبيات 

فإف ي ا الوظأـ  باك قفياا   الترتسيم  أقأ  ألومبا لسوتأئج قن دراسأت الت ييم ال ايت كف أ عباائز اعبادة
تةتت  طق  ا الت ييم لسض   ألقغم قن ذل   لتحميوأتأضه يب ن أف   دم إا ف م إق أضيأت ااذ   الرتأيل

                            رتض كن أت الوظق اليت ليمأ  أئرتا   الترتسيم الرتأيلت
لستحميوأت  كإف كأضأ  كتةَت دراسا ضظم اعبادة إا أف ي ا الواع قن األدكات يب ن أف  افق أسأسأ

فإف استدااـ أدكات قث  تس  اليت مت  كقس ذل    س الا إق أضيأت التحميوأت أكثق  طق  ا ـبتسفا حيث
   .الوظق في أ ليمأ خأليا قن اؼبةأك 
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كالصوألا ف ا أظ قت الوتأئج أف قوظار  أقأ قوأ ةا أكنه التةأ ه  ُت الترتسيم الرتأيل كالتطارات   التجأرة ك
اإلدار ا  كل ن أ  أ    لتحمُت ؾبأالت قث  الة كف إدارة اعبادة الةأقسا ليمأ  أغبا ف   كاسيسا

 التحميوأتت   ك التتأد ي ا اؼبوظار يب ن أف   دم إا .الترتسيم كالترتسم األضةطا األسأسيا قث 

ضأدرا قأ  اذ كتأ كنا البأحث أضه يوأؾ ل بأت أقأـ تطبيا ادارة اعبادة الةأقسا    طأع الترتسيم الرتأيل
فألترتسيم وبت  أ  أ لادا قن اػبصأئص اليت  التوظيم تح ا التييَت  طق  ا كاضحا   أم ضاع قن 

  .كاستدااـ الارنأت كقن  ُت ي ه الرتاائا اليت ضا ةأ اؽبي   التوظيت .سبيزه

 الدراسة الثانية:

 Journal Impactضةقت دبجسا  ( K. Abdus Samad- R. Thiyagarajanدراسا ) 
Factor (2014)  ربأ لوااف: ادارة اعبادة الةأقسا  1625 الصأدرة   نأضف  2ؾبسا  6الرتاد ر م

   الترتسيم الرتأيلت

 كتطبيا الترتسيتيا الرتتسيا   الوظق إلأدة    اأت الرتأيل الترتسيم اضطس أ الاراسا قن كاف أف ق سمأت
 إدارة   قأنمتَت قث  الترتسيم إدارة دكرة اذ أفت األكأديبيا األكسأط   الةأقسا اعبادة إدارة قبأدئ

 لسطالب  الةأقسا اعبادة كإدارة كال يأدة  اإلدارة  قث  اؼبفأييم قن الرتا ا تار س حيث  تم األلتأؿ 
 اؼب أف حيث أف ناا اؼب سف فتنت اؼب سمأت قن الرتا ا   اؼبفأييم تطبيا كيفيا كإق أضيا كقرتقفا

 تال  طبا ادارة اعبادة الةأقسا الةأقسا اعبادة إدارة  ارس

الةأقسا  اعبادة لسض ترتتتا اليت اؼب سمأت لسض توطام لتسيا ي  الرتأيل الترتسيم   الةأقسا اعبادة فإدارة
 ت اًن األف   حبيث قن( فب وا كسيسا     لسطالب اؽبأدؼ نادة الترتسيم كالترتسم ربمُت ؿبأكلا أم)

 كرضأ كأ حأب لسطالب اؼب اقا الترتسيم ضاليا   اؼبمتتق كالتحمُتت لتس م كأر أب الطالب احتيأنأت
 تاآلخق ن اؼبصسحا

 اعبادة لسض أ رتأد ال اني كتمسي  الرتأيل الترتسيم   الةأقسا اعبادة إدارة قف ـا توأكلأ ي ه الاراسا تطبيا
 رسم كيوأؾت  ألتفصي  الترتسيم قوأ ةا ألسض  تم   الةأقسا اعبادة إدارة تطبيا كربا أت فاائات الترتسيم  
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 كتأ أل ض البأحثأف ت الترتسيم إا الصوألا الةأقسا قن اعبادة إدارة استدااـ قن  ق اضأ  مي   يأين
 ت الا ف قس األلتأؿ إدارة   قأنمتَت   الةأقسا اعبادة إدارة لتطبيا قفأييت  مباذج

 لسض األلتأؿ إدارة   كقأنمتَت الرتأيل   الترتسيم الةأقسا اعبادة إدارة تطبيا لسض الًتكيز أف إا كخسصأ
 تالترتسيم ضاليا ربمُت   اؼبمأنبا خالؿ كالقضأ قن التفأل  لسض  وطام ألضه اػبصاص كنه

 الدراسة الثالثة:

ربأ لوااف: إدارة اعبادة  (  أعبأقرتا الاكليا دبتس ا البحق ن Aaron Paulدراسا يأركف  اؿ )
 الةأقسا   ق سمأت  الترتسيم ك  أ اقه لسض رضأ الرتتالني

  فبس ا البحق ن لسض كنه التحا ا      اؼب سمأت الترتسيتيا يتأ الاراسا فبأرسأت إدارة اعبادة 
 كلالكة لسض ذل   حادت الاراسا قمتال فرتأليا .خاقأت الطأل  ؾبأالت الترتسيم كالبويا التحتيا  ك

  .كفبأرسأت إدارة اعبادة الةأقسا   الترتسيم  كالبويا التحتيا  كخاقأت اؼبان ا لسطسبا

كلالكة لسض ذل   فإف  .ضاليا اؼبتأرسأت   اؼب سمأت كقمتال فرتأليت أاذ مل ت ن يوأؾ لال ا  ُت 
حم  رأم  غألبيا   البحق ن قس توفي  إدارة اعبادة الةأقسا   اؼباارس   اؼبتس ا اؼبةأك    اتصأؿ

الترتسيم يا لاـ كناد ترتأكف  ُت اؼبرتستُت قن أن  إحااث  اؼبةأركُت فأف  اؼبة سا القئيميا   ؾبأؿ
 اؼبوأيج الاراسيات  ات   تصتيمتييَت 

أؼبةأك  ف .أ أرت األغسبيا أ  أ أف إدارة اعبادة   ؾبأؿ البويا التحتيا مل ت ن قصار  سا لال الطسبا 
الطالب قس اعباكؿ  القئيميا كأضأ   فبأرسأت اإلدارة   ؾبأؿ خاقأت الطالب كلاـ االقتثأؿ  ُت

 طالب لاكرات التار   لسض ال يأدة  كلاـ كفأ ا اؼبرتااتالزقٍت لستمجي   كلاـ كناد اغبتأس  ُت ال
ك وأني لسيه ا ًتح البأحث لادا قن التاا َت لتحمُت إدارة اعبادة     الوةأط الق أض  ؼبدتسف أضاال أ

قاضحا ربأ االث فئأت ق أ سا لستجأالت الرتتسيا الثالاا  اؼباارس   فبس ا البحق ن اؼب ًتحأت
 لستارسات
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 الرابعة:الدراسة 

( ربأ لوااف : لااق  الوجأح اغبأظبا   توفي  إدارة اعبادة Norhayati Zakuanتتتت دراسا ) 
 International Journal ofضةقت دبجسا ) -ققانرتا -الةأقسا   ق سما الترتسيم الرتأيل

Academic Research in Business and Social Sciences)  1ؾبسا  21لاد  
 ت1621د مترب 

لااق  الوجأح اغبأظبا   توفي  إدارة اعبادة الةأقسا   ق سمأت الترتسيم الرتأيل اليت توأكلأ ي ه الاراسا   
يب ن است ةأف أ كتاليا قرتأرؼ نا اة كربمُت فبأرسأت إدارة اعبادة الةأقسا كالوتأئج كخأ ا   

لصسا  رتااق  الوجأح اغبأظبا د يأت ذات ااألصبيس  اراساك ا استرتقضأ ي ه ال .ق سمأت الترتسيم الرتأيل
ك قكز االسترتقاض لسض لتسيأت التوفي   كالتواَتات  .تال  إدارة اعبادة الةأقسا كتوفي يأ   ـبتسف اجملأ

كزبتتم ي ه الاراسا  .لسض أداني اؼبوظتا  كاؼب  قات اؼبةجرتا لسض التتأد إدارة اعبادة الةأقسا   اؼبوظتا
مب  لاـ اذ أضه ك  .عبادة الةأقسا كتوفي يأ   ق سمأت الترتسيم الرتأيللااق  الوجأح اغبأظبا   إدارة ا

كقس ذل   ف ا  .كناد سب  ؿباد  الرتا ا قن اؼبوظتأت ال ترتتتا هنج إدارة اعبادة الةأقسا   قوظتت م
حادت  رتض اؼبوظتأت كاؼب سمأت  ألفرت  فاائا توفي  إدارة اعبادة الةأقسا لسض أداني اؼبوظتا  كي  ترتت ا 

  .ف ي ا الو ج يب ن أف  رتطي أ فق ا لتح يا أيااف أأ

ي  مباذج قفأييت  ق ًتح  ت اف قن توفي  لااق  الوجأح اؽبأقا  اراساالوتأئج اليت تا سأ إلي أ ي ه ال
 تإلدارة اعبادة الةأقسا كأاقيأ لسض أداني ق سمأت الترتسيم الرتأيل

  الدراسة الخامسة:

( جبأقرتا ا فارا  ألربتيأؿ ربأ لوااف: مباذج Margarida Saraiva- Elizabeth Reisدراسا )
 إدارة اعبادة الةأقسا   الترتسيم الرتأيل الربتيأيلت

        ت إ فارا كنأقرتا إس أ: دب سمتُت لسترتسيم الرتأيل  ألربتيأؿ الةأقسا اعبادة إدارة قبأدئ  توفي   أـ البأحثأف
 ا ًتحت أ الةأقسا  اليت اعبادة إدارة ت ويأت كأضأ إذا أق قن التح ا أن  قن االستبيأضأت كاستداقأ

 ق سمأت    أؼبث    اف تطبي  أ أف يب ن كاألقق  يا  اليأ أضيا الةقكأت   تطبي  أ مت كاليت ديبيوغ 
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ألسض  تمألا  ا الةأقسا اعبادة إدارة ت ويأت كتطبيا لسصوألا الةقكأت  ك أؼبث ت الربتيأليا الرتأيل الترتسيم
 أف الرتأيل الترتسيم   اعبادة ربمُت  وف كقنت  أستتقار اؼبتيَت الترتسيم قس الت يف   الترتسيم ق سمأت

 قمتال ككفأنية ربمُت إا اؼبطأؼ هنأ ا     دم فبأ الوأس ق أرات ضاليا لأقا كربمُت ضتأئج إا   دم
  تكاال تصأد األسااؽ توتيا   تم م

  ا كاليت الةأقسا  اعبادة إدارة قن توفي  الفاائا كك ل  الصرتا أت قن ؾبتالا تظ ق الاراسا ي ه ضتأئج
 ق سمأت الترتسيم الرتأيل اؼباركستُت أف إا الاراسا ي ه كزبسصت لست سمأت الث أفيا لسبيئا ضتيجا ت اف
 ؽبم  متح  ا اؼببأدئ ؽب ه الصحيح التطبيا كأف ديبيوج   ب  اؼب ًتحا قن 24 اؿ اؼببأدئ تطبيا ربمن

  طق  ا   اف تطبي  أ أف  وبي  اؼببأدئ أف ضالحظ أف اؼب م فتن ذل   كقست التتيز قمتال  ألتطار إا
 قو أ قوظتات ل   احملادة االحتيأنأت قس ك أالتفأؽ ققضا

 :سادسةالدراسة ال

   الةأقسا اعبادة إدارة قو جيأت است ةأؼ( ربأ لوااف : Abhijit Gangulyدراسا ) 
 Britishضةقت دبجسا )كالما ا  اؼبتحاة اؼبتس ا حألا ربسي  - لأؼبيا  يئا   الرتأيل الترتسيم ق سمأت

Journal of Education)  ت1625  نا سيا 3ؾبسا  7لاد 

لسض  خأص  ة   الًتكيز قس الرتأيل الترتسيم    الةأقسا اعبادة إدارة هنج الست ةأؼ البحث ي ا   اؼ
 ق سمأت نرت  ك الةأقسا اعبادة إدارة هنج تبٍت إا كالمرت ت كالما ا اؼبتحاة اؼبتس ا   اؼبتأرسأت

 الترتسيم   أنبيا األكثق الثالاا اجملأالت   ت أس كتأ كضةقيأ  اؼبرتقفا تاليا   ضاليا أكثق الرتأيل الترتسيم
 قن حتتأ  أئس لأق  يا الةأقسا اعبادة إدارة اذ أف تاؼباسرتا األضةطا قن كجزني كاالستةأرات كالبحث

 قث  القئيميُت اؼبصسحا أ حأب إلرضأني ؿبأكلت م   الرتأيل الترتسيم ق سمأت اسًتاتيجيأت وباد أف  وضه
 ت ا  تتتكاجملتتس كالصوألا الطالب

 كتأ الرتأيل الترتسيم ق سمأت   الةأقسا اعبادة إدارة التتأد است ةأؼ حملأكلا البحث كتأ   اؼ
   كقمأنبته اؼبرتويُت اؼبصسحا أ حأبو إا تمسيم  يتا كأف   أكرب كخسا الصوألأت ـبتسف التتاهتأ

 تواَت له سي اف الترتسيم  طأع   الةأقسا اعبادة إدارة فألتتأدت البالد   كاالزديأر اال تصأد ا االتوتي
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 ـبتسف تطارت التحا سيا اؼبأؿ  ق أ   ال يتاليقض  الباضيا السيأ ا االتمأؽ : قث  اغبقنا األ رتأد لسض لتيا
 اؼبتس ا  ( اعبادة ضتأف ككألا) QAA ك أكرك أ   EQNA قث  دكليأ هبأ اؼبرتًتؼ اعبادة ككأالت
 إطأر كخسا فب ن الرتأيل الترتسيم ق سما   اعبادة كإدارة نس    اؼبتتثسا الصرتبا اؼب تا هبرت  اؼبتحاة

 اػبأرنيات  البيئا   التيَتات قس اؼباانيقا   اؼبصسحا أ حأب قن اؼبتزا اة التا رتأت لتسبيا

 الرتأيل الترتسيم ق سمأت لسض تطبي  أ يب ن الرتأقا اإلدارة ت ويا ي  الةأقسا اعبادة فانا البأحث أف إدارة
 لتسيا إ أقا خالؿ قن اؼبصسحا أ حأب تا رتأت كذبأكز تسبيا لسض الًتكيز قس اعبادة كرب يا لتحا ا

ت الترتسيم  طأع   الةأقسا اعبادة إدارة تطبيا مت اؼبأضيا  ال سيسا المواات قال لسضت اؼبمتتق التحمُت
 اعبادة إدارة طب أ اؼب سمأت  رتض كل ن لست سمأت  اإلدارم اعبأض    الطسبأت غألبيا ككأضأ

 تكت ايب أ الاراسيا اؼبوأيج تطا ق ؾبأؿ لسض الةأقسا

 الدراسة السابعة:

   الرتػأيل الترتسػيم  طػأع   الةػأقسا اعبػادة ربػأ لوػااف إدارة   (…Hani Samimi Sabetدراسػا ) 
 ( International Journal of Business and Social Scienceقأليز أ ضةقت دبجسا )

 ت 3اجملسا  27الرتاد 

 تقصبت ػػػأ   ك كيفيػػػا  الصػػػوأل  اجملػػأؿ   الةػػػأقسا اعبػػػادة إدارة لتػػػ  كيفيػػا يػػافأ يػػػ ه الاراسػػػا اا لػػػقض
الةػػػأقسا  اعبػػػادة إدارة كقفػػػأييم لتسيػػػأت  توفيػػ  اعبأقرتػػػأت ؿبأضػػػقك   ػػػـا كيػػف ا  ػػػأ  ػػػقح الترتسيتػػػ ؛ اجملػػأؿ

 ت  الرتااق  ي ه  ُت الرتال ا لسض ال اني كتمسي  الاراسيا  كالفصاؿ

  ػػتم ك ػػا قأليز ػػأ     ػػ َتة نأقرتػػأت طبػػس أسػػتأذ ؿبأضػػق قػن221 الاراسػػا   اؼبمػػت افا الرتيوػػا لػػاد  سػغ
 تالبيأضأت كربسي  ؼب أرضا ربسي  كربضأقج spssضظأـ  استداقأ ك ات كاراسا  البأحث  ب  قن االستبيأف

 اا أف : الاراسا ي ه تا سأ

 الاراسػػيا الفصػػاؿ   كالرتتسيػأت اعبػػادة اجملتػاع كإدارة قفػػأييم  أسػتدااـ قستزقػػاف احملأضػق ن صبيػس األسػػأت ة-
 ت  قأ أدل اا ف م أف   لساركس قن  ب  الطالب كي ات اعبادة لتحمُت كاسيسا
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 ال ػػػػقار األف ػػػػأر ك ػػػوس تبػػػأدؿ كيبثػػػػ  الةػػػأقسا  اعبػػػادة إدارة توفيػػػػ    كبػػػَت اعبتػػػػأل  دكر  ألرتتػػػ  لاللتػػػزاـ -
 تالةأقسا  اعبادة إدارة اؼبأليز ا قن أن  اقبأح توفي  اعبأقرتأت   رئيميأف لوصقاف

 كالاافرتيا الرتأليا كااللًتاؼ اؼب أفآت  ُت لال ا يوأؾ أف احملأضق ن قن الرتا ا ذكق -

 اإل االيا ك  وت  ق أراهتم ك وب ا رضأيم  اراهتم وبمن أف يب ن اعبتأل  الرتت  -

 الةػأقسا قػػن اعبػػادة إدارة حػاؿ اؼبرتقفػا لسػػض حصػساا  ػػا احملأضػق ن قػن ال ثػػَت ألف ح ػأ ق تػػا التوفيػ  طق  ػا -
 ت كاؼبفأييم الرتتسيأت ي ه تار س كيفيا ترتست م  ألقغم قن لاـ الرتت  كرش

كل ػػن  خػأص تػار   أم لػػا  م   ػن مل البحػث يػػ ا    ػأركاا الػ  ن احملأضػػق ن أف الاراسػا أظ ػقت ك ػا -
 الرتتسيػػػػػػػأت مت اسػػػػػػتدااـ المػػػػػػب  كؽبػػػػػػػ ا تار مػػػػػػ م كطق  ػػػػػػا كق ػػػػػػػأراهتم قرتػػػػػػأرف م  أسػػػػػػتتقار وبمػػػػػػواا أف أرادكا

 تاأليااؼ ي ه لتح يا كاسيسا كاؼبفأييم

 :اؼبمت بسيا لسبحاث التا يأت قن التأليا اجملتالا كضرتأ الوتأئج  إا كاستوأدا

 اؼبأليز ات اعبأقرتأت   اؼب اقا اؼبفأييم قن اؼبز ا لتحا ا الةأقسا اعبادة إلدارة كأؼ  قضأقج كضس -

لػػػ ل  كنػػػ   اؼبأليز ػػا اعبأقرتػػػأت   الةػػأقسا اعبػػػادة إدارة توفيػػػ    الأ ػػا يأقػػػأ  سرتػػ  دكرا التػػػار   ض ػػص -
 تلستاظفُت كأفيا تار    قاقج تافَت اؼبا ق ن لسض 

ال  قتأحػػػا سبا ػػ  خطػػػا لػػا  م   ػػاف أف كهبػػػ   تطبيػػا ادارة اعبػػػادة الةػػأقسا االيتتػػأـ اؼبػػػا ق ن لسػػض هبػػ - 
 تإلي أ وبتأناف اليت اؼب أرات لسض اؼبرتقفا كالتار   اقاني

 التعليق على الدراسات السابقة: -

قػػػػػن خػػػػػالؿ الاراسػػػػػأت المػػػػػأ  ا الػػػػػيت تطق وػػػػػأ الي ػػػػػأ سػػػػػأ  أ الحظوػػػػػأ أضػػػػػه  انػػػػػا اق أضػػػػػأت تتػػػػػافق لسي ػػػػػػأ      
اؼب سمػػػأت اؼباركسػػػػا لتطبيػػػا ادارة اعبػػػػادة الةػػػأقسا  كػػػػ ل   انػػػا ايتتػػػػأـ قػػػن طػػػػقؼ االدار ػػػُت  تطبي  ػػػػأ   

يا ن   يوتػػػػػأ صبيػػػػس ققاحػػػػػ  لتس ػػػػأ قػػػػػن أنػػػػ  ز ػػػػػأدة كفػػػػأنيات اؼب سمػػػػػأت ك قػػػػن أنػػػػػ  رب يػػػػا رغبػػػػػأت اؼبمػػػػتف
 تقاكحأ درنأت القضأ لوا اؼبمت افُت قن قتاسطا اا كبَتة كفا قتيَتات ـبتسفا حم  الاراسات
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كتػػػػػػأ ضةػػػػػػػَت اا اف يػػػػػػ ه الاراسػػػػػػػأت تتوػػػػػػأكؿ ضػػػػػػػاع كاحػػػػػػػا قػػػػػػن اؼبمػػػػػػػتفيا ن داخسػػػػػػ  أك خػػػػػػػأرن   قألػػػػػػػاا     
  حػػػُت دراسػػػتوأ تتوػػػػأكؿ اػػػالث أمبػػػأط قػػػػن  (  ك ل ػػػن  صػػػارة ـبتسفػػػػا1669)أضبا لبػػػا اش القا ػػػػام دراسػػػا

اؼبمػػػػتفيا ن ك يػػػػػم الػػػػػااخسيُت  ةػػػػػ يه أسػػػػػأت ة )قمػػػػػتفيا ن قػػػػػن خػػػػػاقأت االدارة( ك طسبػػػػػا )قمػػػػػتفيا ن قػػػػػن 
خػػػػاقأت االدارة ك األسػػػػأت ة( ك قػػػػػا ق أت الًت يػػػػا )قمػػػػػتفيا قػػػػن المػػػػػسرتا اؼبوتجػػػػا ك يػػػػػ  الطسبػػػػا( اضػػػػػأفا اا 

 أؼبرتأيا ؿب  الاراسا )ليوا األسأت ة االدار ُت(تربا ا قمتال تطبا ادارة اعبادة الةأقسا  

كتػػػػػأ كنػػػػػاضأ أف الاراسػػػػػأت احملسيػػػػػا الػػػػػيت توأكلػػػػػػأ قاضػػػػػاع تطبيػػػػػا ادارة اعبػػػػػادة الةػػػػػأقسا   الترتسػػػػػيم الرتػػػػػػأيل    
اختسفػػأ الوتػػأئج هبػػأ  ػػُت قطبػػػا ك غػػَت قطبػػا  كػػ ل  أ ػػأرت يػػػ ه الاراسػػأت اا الرتا ػػا قػػن اؼبرتا ػػأت الػػػيت 

  ؽبػػػػأ سػػػػااني كأضػػػػأ قرتا ػػػػأت ادار ػػػػا أك  أضاضيػػػػا كحػػػػىت قرتا ػػػػأت قترتس ػػػػا  أألسػػػػتأذ ك ربػػػاؿ دكف التطبيػػػػا األقثػػػػ
 الطأل ت

تقاكحػأ  ػػُت غػَت قطبػػا كتػأ نػػأني   أغسػ  الاراسػػأت ك م الرتػأيل الرتق يػػا رتسػػي  حػُت كنػػاضأ أف ق سمػأت الت
 قطبا كتأ نأني    رتض الاراسأت ك يا قأ اضرت س لسض رضأ اؼبمتفيا نت

الػيت ترتقضػوأ ؽبػػأ ف ػا كنػاضأ قػن خالؽبػأ اف ق سمػػأت الترتسػيم الرتػأيل الػيت درسػأ تطبػػا  أقػأ الاراسػأت األنوبيػا
ادارة اعبػادة الةػػأقسا قثػ  اؼب سمػػأت الصػوأليا ك  ومػػ  قتفأكتػا قػػس ضػقكرة االيتتػػأـ أكػرب  تػػار   الرتػػأقسُت 

 ك االيتتأـ أكثق هب ا األسساب االدارمت

ككػػػ ا  الاسػػأئ  اؼبوأسػػبا لاراسػػتهاؼبػػػو ج اؼبتبػػس ك ختيػػأر ك  ػػا اسػػتفأد البأحػػث قػػن يػػػ ه الاراسػػأت قػػن خػػالؿ ا
 تيأر ليوأت الاراساتك ك ا اخ  يأغت أ
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 مدخل الجانب النظري:

سػوتطقؽ   يػ ا اعبأضػػ  قػن الاراسػػا األطػق الوظق ػػا اؼبترتس ػا دباضػاع حبثوػػأ  حيػث  مػػم يػ ا اعبأضػػ   اا     

فصػاؿ  الفصػ  األكؿ سػوتوأكؿ فيػه ادارة اعبػػادة الةػأقسا ك الفصػ  الثػأين ادارة اعبػادة الةػأقسا دبرتأيػػا ك االاػا 

الػػ م  رتػػا اؽبػػػاؼ األسأسػػ  لتطبيػػػا  اؼبمػػػتفيا نأ مػػأـ الًت يػػا الباضيػػػا ك الق أضػػيا  أقػػأ الثألػػػث فيتوػػأكؿ رضػػأ 

 تادارة اعبادة الةأقسا دبرتأياضأ 
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 الفص  األكؿ
 ادارة اعبادة الةأقسا
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 تمهيد:

حػػػػػاث األسػػػػألي  اإلدار ػػػػػا ك أقبرت ػػػػػأ   الةػػػػػقكأت ك اؼب سمػػػػػأت أترتتػػػػرب إدارة اعبػػػػػادة الةػػػػػأقسا قػػػػػن          
ك اذب ػأ نأقرتأتوػأ اليػػـا اا تبػٍت يػػ ه الفسمػفا االدار ػا ؼبػػأ يبيزيػأ ك قالنيقت ػػأ الرتأؼبيػا اال تصػأد ا ك الترتسيتيػػا  

كأيػػم  سػوحأكؿ قػن خػالؿ فصػسوأ يػ ا أف ضمػس  ال ػػاني لسػض إدارة اعبػادة الةػأقساك لستان ػأت اؼبرتأ ػقة ؽبػأ  
                                                                                                              أ يبيزيأ ك الفسمفا ال أئتا لسي أ كقبأدئ أ ك ـبتسف ققاحس أ  ققكرا  أعبادة ك اعبادة الةأقساتق

 :إدارة الجودة  -1

 مفهوم الجودة:  1-1

اؼبصطسح   الرتةق سواات األخَتة أكثق قن ذم  ب    ك ل ن كستأ استترتوأ ؽب ا ل ا  أع استدااـ ي ا 
اؼبصطسح ازددضأ حَتة   تفمَت قرتوأه    ك أ قن األك أت كأف ترتق ف ي ا اؼبصطسح يا قطأ  ا 
اؼباا فأت   كذل  حىت أدركوأ إف ي ه اؼباا فأت ال تتتأ ض    رتض األحيأف  ا ا ككضاح قس 

    ك لسض القغم قن كناد  رتض اؼبوتجأت أك اػباقأت اؼبطأ  ا لستاا فأت  فإهنأ ال احتيأنأت الرتتي
و إا  -لسض ضاني االختالؼ ال ام  -تمتطيس إرضأني الرتتالني   كؽب ا مت ترتا   ترتق ف ي ا اؼبصطسح 

  رب يا تا رتأت الرتتالنيو   ك ا  باك ي ا الترتق ف قفياا كل ن  ةقط أف ت اف تا رتأت الرتتالني اليت هب
رب ي  أ كاضحا ك  قوبا  ألومبا ؼبن   ـا  ألرتت  لسض توفي يأ حىت  تت ن قن احملأفظا لسض اعبادة  ك ا 
ترتقض ي ا الترتق ف لستز ا قن التوتيج حىت أ بح كألتأيل:و اعبادة ترتٍت تافَت المسس اليت ال   ـا الرتتالني 

سض ذبميا ح ي ا ذبأر ا  ا  يا   كتأ  إلأدهتأ و   ك لسض القغم قن كضاح ي ا الترتق ف   فأضه  رتت  ل
، 2007)سيقر،   رتتتا لسض رب يا قاا فأت ؿبادة لسجادة  ثبأت ك اضتظأـ   كي ا ليس س ال ت

  (11صفحة 

 كلسض ضاني ي ا الترتق ف يب ن إلطأني  رتض الترتق فأت:

لقؼ ناراف اعبادة لسض أهنأ قالنيقا المسس ك اػباقأت الستدااـ الرتتالني   كقطأ  ت أ لستاا فأت  -
  وهنأ صبسا المتأت ANSIاليت تسي احتيأنأهتم ك تا رتأهتم  ك  ا لقف أ اؼبرت ا األقق    لسترتأ َت 
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)أحمدالخطيب،  تقرتيوا  أك اػباقا اليت ذبرتس أ  أدرة لسض الافأني  أحتيأنأت ك اػبصأئص لستوتج 
 (14، صفحة 2008

اعبادة ترتٍت إضتأج اؼب سما لمسرتا أك ت اًن خاقا دبمتال لأيل قن اعبادة اؼبتتيزة    اف  أدرا قن »-
خالؽبأ لسض الافأني  أحتيأنأت كرغبأت ز أئو أ   ألة   ال م  تفا قس تا رتأهتم  كرب يا القضأ كالمرتأدة 
لا  م ك تم ذل  قن خالؿ ق أ يس قاضالا سسفأ إلضتأج المسرتا أك ت اًن اػباقا كإهبأد  فا التتيز 

 (17، صفحة 2001)عقيلي،  .«في أ

اعبادة ي  اؼبطأ  ا ؼباا فأت كقرتأ َت ـبططأت ت رت أ اؼب سما في اف اؼبوتاج ذك نادة إذا كأف يبتث  »-
  (TARONDEAU, 1998, p. 236) «اجملتالا قن ال االا كاؼباا فأت الفوياؽب ه 

كل ن ضظقا ؼبأ أحااته ظأيقيت الرتاؼبا كالةتاليا قن تااليأت قن  يو أ ضقكرة تاحيا كتوتي  ي ه  -
ا  حبيث توخ  الطأ س الرتأؼب   كي ه اؼب أ يس  كاليت يب ن قن خالؽبأ اغب م لسض نادة اػباقا أك المسرت

 ISO  (International Standard اؼب أ يس أك اػبصأئص تمتض دب أ يس اعبادة الرتأؼبيا 

Organisation)   ك  ي ا اإلطأر فإف نادة اؼبوتاج تا ف لسض قطأ  ته جملتالا قن اؼباا فأت
 الاكليا كالرتأؼبيا  ل ا فإف اعبادة حم  ي ا اؼبف ـا ي :

لبأرة لن ؾبتالا قن ال االا الت ويا اؼبتفا لسي أ  ُت اؼبوتجُت )ك   رتض األحيأف اؼبمترتتسُت » -
 .HUBERAC, 1998, p) «كالز أئن(  هباؼ زبصيص  كتم ي   كتاحيا المسرتا أك اػباقا اؼب اقا

83). 
  ك  ضةأط قن أضةطا اؼب سما  كاليت هب  االلتزاـ هبأ ؾبتالا قن اؼبرتأ َت الرتأؼبيا احملادة لسجادة » -

 (63، صفحة 2001)عقيلي،  «قن أن  رب يا قمتال أداني كنادة لأليأف

 ,L.Ritzman, 1993) «لبأرة لن ؾبتالا قن اؼباا فأت اؼبتفا لسي أ  ُت اؼبوتج كاؼبمت س ت» -

p. 91) 

حم  ي  ن الترتق فُت فإف اعبادة تقتب  دبجتالا قن اؼبرتأ َت كاؼباا فأت الاكليا اليت تستـز هبأ اؼب سما 
كترتت  قن  ISO  قوتجأهتأ  كاليت ترتاد ق تا كضرت أ كإضةأئ أ لستو تا الرتأؼبيا لستاا فأت ال يأسيا 

 خالؽبأ لسض تاحيا قاا فأت اؼبوتجأتت
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 .TARONDEAU, 1998, p) الوظق إا اعبادة قن ؾبأالت ـبتسفا ضارديأ فيتأ  س :ي ا كيب ن 

236)
  

أم اعبادة   «اعبادة ي  اعبأض  اعبتأيل ال م  ستمه اؼبمت س    اؼبوتاج» قن كن ا ضظق فسمفيا فأف:_ 
 لستمت س  لسجأض  اعبتأيل   اؼبوتاجتحم  ي ه الوظقة   ني قرتوام ىب س لست ييم الةدص  

فأعبادة ي  ؾبتالا قن اػبصأئص كاؼباا فأت الفويا اليت ال  ا قن تافقيأ »قن كن ا ضظق إضتأنيا:  -
 «ت  اؼبوتاج أاوأني إضتأنه

، «ىي القدرة على إشباع متطلبات وحاجات المستهلكين»قن كن ا ضظق تما  يا فأف اعبادة:  -
 ذبميا قتطسبأت كحأنأت اؼبمت س تأم ي   ارة اؼب سما لسض 

ي  ال ارة لسض تسبيا حأنأت اؼبمت س  كقتطسبأته كل ن  وسرتأر »قن كن ا ضظق  يتيا فأعبادة:  -
 أ سيا إرضأني حأنأت » كتأ ترتقؼ  وهنأ:«ت قرت الا  ك ودىن الت أليف  ألومبا لست سما   ضفس الا أ

 (Tebou, 1990, p. 79) «تقن اؼبوأفمُت الةقاني كاالسترتتأؿ  وحمن ت سفا لتدفيض اػبمأئق أف  

ك  ل  فإضه إذا ضظقضأ عبادة اؼبوتاج قن كن ا ضظق ال يتا فإف األقق  تطس  قن اؼب سما ذبميا  -
قتطسبأت كحأنأت اؼبمت س  كل ن  ةقكط قرتيوا  كلسض األسرتأر اؼبرت الا  ألومبا لستمت س  كت أليف 

  ألومبا لستوتج  أم ضمبا  ُت اعبادة كالت أليفتقودف ا 

ؿبادة  ألزقن   كت دم إا اؼبيزة التوأفميا لستوتاج ق أرضا » قن كن ا ضظق إسًتاتيجيا فأعبادة اؼبثسض: -
،  (LATEUR, 1985, pp. 86-87) « أؼبوتانأت األخقل اؼبانادة  ألماؽ كت دم ضفس الاظأئف

 أم ي   ارة اؼبوتاج لسض رب يا قيزة توأفميا   الماؽت

فبأ سبا كقن خالؿ ي ه القؤل اؼبدتسفا لسجادة قبا أف قف اق أ ىبتسف حم  اجملأالت اليت تمتداـ 
 في أ  كحم  ضةأطأت ككظأئف اؼب سما كحم  اؼبا س أك اؼبقحسا اليت استداقأ في أت

  (10-9، الصفحات 1999)العزيز،  ي ا كيوأؾ قن يبيز  ُت االث أ رتأد لسجادة كاليت تتتث   : 

ك  صا هبأ تافق  رتض اؼباا فأت اؼبستاسا كغَت اؼبستاسا   تصتيم المسرتا أك  جودة التصميم: ت2
 اػباقات
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أك اػباقا ؼباا فأت التصتيم  كخسايأ قن الرتياب ك  صا هبأ قطأ  ا المسرتا جودة المطابقة:  ت1
 كاأللطأؿ  أم اعبادة اليت هب  رب ي  أ أاوأني الرتتسيا اإلضتأنيات

ك  صا هبأ  ارة اؼبوتاج لسض أداني اؼبتا س قوه لوا استرتتأله قن طقؼ اؼبمت س   أك قأ  جودة األداء : ت3
  رترب لوه  أاللتتأد ا كإق أضيا الصيأضات

اإل أرة إليه أ  أ فإف يوأؾ  رتض اؼبصطسحأت اؼبقادفا لسجادة  كاليت سوحأكؿ  قح أ ي ا كقأ يب ن 
، 2001)يحياوي،  كتاضيح الفقك أت  يو أ ك ُت قف ـا اعبادة قن خالؿ دراسأت  رتض البأحثُت:

  (46-45الصفحات 

اعبادة كاإل بأع   أحبأاه اليت تا   قن أف يوأؾ فقؽ  ُت قصطسح  P-V.NGOBO حيث  قل 
    انا فقؽ  ُت اؼبصطسحُت  خالؽبأ إا أضه ال يب ن ترتق ف اعبادة لسض أهنأ إ بأع غبأنأت الز أئن 

اعبادة كاإل بأع قن حيث: ذبق ا االست الؾ أك اػباقا  حأنيأت اؼبوتاج  أك اػباقا  كالرتا اؼبرتق  
أت ضمبيا  ُت اإل بأع كاعبادة  قن خالؿ ربسيسه لستا ف اؼبتد  قن كالرتأطف   كتأ   يف أضه تانا لال 

طقؼ اؼبمت س   فإذا كأف اؼبمت س    يملم أكال ذبق ا االست الؾ مث   اف لا ه إحمأس ف  ا  اؿ لسض أف 
 اعبادة تمبا اإل بأعت

أف كفأني  يا اآلخق  تاضيح الرتال أت  ُت اعبادة كاإل بأع كالافأني حيث  قل J.C.KOSKASكتأ  أـ 
الز اف  تة   قس ققكر الزقن قن خالؿ اإل بأع كك ا اعبادة كاغب ي ا ؼب اضأت اإل ااع  ك ألتأيل فألافأني 

  وطسا قن اإلضتظأرات مث التصتيم مث االقبأز مث االضت أؿ إا ذبق ا الز اف كإ بأله كقن مث الافأني لهت

: قن خالؿ  (58، صفحة 1992)أوكيل،   قل البرتض أف يوأؾ فقؽ  ُت قصطسح  اعبادة كالواليا
 وف الواليا تقتب  «ت اختالؼ المسس أك اػباقأت قن حيث اؼبظ ق كاؼبمتا أت»ترتق ف الواليا لسض أهنأ: 

  أػبصأئص اػبأرنيا لستوتاج أك اػباقا   الا أ ال م تقتب  فيه اعبادة  أػبصأئص الااخسيا لهت

إف قأ يب ن أف ضمتوتجه قن ك  قأ سبا ذكقه أضه لسض القغم قن االختالؼ   قف ـا قصطسح اعبادة  
 إال أضه يب ن قالحظا أفمل اعبادة: 

 ي  ؾبتالا قن اؼباا فأت كاػبصأئص اليت ال ا قن تافقيأ   اؼبوتاجت -
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 ترتطض ؼبوتانأت اؼب سما  فا التملتيز لن اليَتت 

 اؼبمت س  كالز اف اؼبرتسوا قو أ كال توياتهتاؼ إا تسبيا حأنأت  -

 تةًتط تطأ ا اؼبوتاج قس ؾبتالا قن اؼباا فأت كاؼبرتأ َت الرتأؼبيات -

 لال ا ضمبيا  ُت اعبادة كالت أليف   اؼب سمات -

 تقتب   و رتأد تصتيم كقطأ  ا كأداني اؼبوتاجت -

 ماىية الجودة في التربية البدنية و الرياضية: 1-2

ؼباانيقا قس اؼباا فأت اؼبقتبطا     ضةأط أك دبجأالت الًت يا الباضيا اؼبدتسفا  ك ال يأـ ي  تاانا ا -
 وف   قأ هب  أف   اف   حاكد اإلق أضأت اؼبتأحا لتح يا أيااؼ األضةطا الق أضيا   ك نادة 

ف الالل  الوةأط الق أض  أم نادة اػباقا اليت ت اـ لستمتفيا ن قن فبأرسا األضةطا الق أضيا سااني كأ
  (22، صفحة 2003)الشافعي،  )اعب أز الفٍت ك اإلدارم ل   األضةطا(ت -اإلدارم –

 نشأة وتطور الجودة: 1-3

ل ا ققمل قف ـا اعبادة  ألرتا ا قن اؼبقاح  كالتطارات إا غأ ا  اقوأ ي ا  كفيتأ  س  ضظقة لسض أيم 
: التطارات اليت ققمل هبأ  ي ا اؼبف ـا

إفمل ف قة االيتتأـ  أعبادة أرنرت أ الرتا ا قن البأحثُت إا أكثق قن سبرتا آالؼ سوا  كذبمات   
 اغب أرات اإلضمأضيا اؼبترتأ با خأ ا قو أ اغب أرة الفقلاضيا الياضأضيا كغَتيأ تتتإ   إال أف أ   االيتتأـ

إضتأج الار أت اغبقفيا  تممل كف أ ؼبرتأ َت  ميطا وباديأ الفرتس   رتاد لفًتة قأ  ب  الثملارة الصوأليا  حيث 
 (22، صفحة 2001)عقيلي،   أح  الار ات

كقس ظ ار الثارة الصوأليا كتزا ا االلتتأد لسض اآللا كالتاسس اؽبأئ    حجم اؼبصأضس كقس الطس  اؼبتزا ا 
 مل لسض البحث لن  ربمُت قمتال اإلضتأنيا كحجم اإلضتأج كلا لسض حجم اإلضتأج  كأف االيتتأـ قوص

)عقيلي،   .ي  أ لسض لأتا اؼبةقؼ اؼببأ قلسض حمأب ضاليا كنادة اؼبوتاج  كاليت ت س قم كليا رب 
  (22، صفحة 2001
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نا اة إلدارة اؼبصأضس  فف   وألا كتأ أف ي ه التيَتات كأضأ سببأ   اغبأنا اؼبسحا إا فبأرسأت 
األسسحا قثال كأضأ اغبأنا إا اإلضتأج الوملتط  لألنزاني ال م   تن التطأ ا التأـ  ُت اؼباا فأت احملادة 

 (43، صفحة 2001)الشبلي،  .لستوتاج  ف أف رب يا اعبادة يا المبي  إا ذل 

اإلدارة الرتستيا ال م تزاقن قس ي ه اؼبقحسا أاملق يا اآلخق لسض قف ـا اعبادة  كتأ أف لظ ار حقكا 
  كضقكرة الفص   ُت كظيفا اإلضتأج ككظيفا O.S.Tخصا أ اؼبقاسالت اؼبترتس ا  ألتوظيم الرتست  لسرتت 

يفا الق أ ا لسض اإلضتأج اليت تاك  ل مم الق أ ا لسض اعبادة قن طقؼ ـبتصُت  ككأف اؽباؼ قن ي ه الاظ
يا ربا ا االكبقاؼ أك اػبطو ك اؼبم كؿ لوه ؼبرتأ بته قن  ب  اؼبفتت ال م كأف يا اؼبم كؿ اؼببأ ق لسض 

(TARONDEAU, 1998, p. 232) تF.Taylorنادة الرتت  حم  
 

 

ه اؼباا فأت ككأف اؽباؼ قوه ل ل  فإف قف ـا اعبادة   ي ه اؼبقحسا كأف  قتب   ق أ ا اإلضتأج كقطأ  ت
 (LYONNET, 1991, p. 04) .التفتيت لن لاـ اؼبطأ  ا  كذل   أستدااـ كسأئ  فومليا

كقس ظ ار حباث الرتتسيأت كاألدكات اإلحصأئيا مت استدااـ الرتيوأت اإلحصأئيا ككضس قاا فأت مبطيا  
تاحياه إحال أيم األسبأب اليت أدت إا السجاني إا استدااـ األسألي   ف ا كأف توتي  اإلضتأج كؿبأكلا

اإلحصأئيا  السيتأ قس استرتتأؿ ضظق ا االحتتأالت دكرا   فحص اعبادة  ك  استدااـ الرتيوأت كاليت 
  رتاد الف     تصتيت أ إا:

 H. Doge ك H. Roming  كتأ  رتاEdwards Deming  رائا اعبادة األقق  يا( أ قز قن(
استداـ الق أ ا اإلحصأئيا لسض اعبادة ك ا  أـ  و   أف أره إا اليأ أف  رتا اغبقب الرتأؼبيا الثأضيا اليت 

 (24، صفحة 2001)عقيلي،  سألات لسض تطار  وألت أ كنادهتأ   فًتة اػبتميوأتت

  اليأ أف قف ـا نا ا لسجادة كلسض ضطأؽ كاسس ليةت  صبيس ضةأطأت اؼب سما  ظ ق 2955ك  سوا 
ككظأئف أ  كفسمفا نا اة تقل أف الا اؿ إا قمتال لأؿ قن اعبادة كرب يا إضتأج دكف لياب كأخطأني 

(Zero défaut تطس  قتأ رتا  أقسا ل أفا الرتتسيأت  انينا قن لتسيا تصتيم اؼبوتاج إا غأ ا تما  ه  )
 (25، صفحة 2001)عقيلي،  كقأ  رتا التما ا 

حبيث ت س قم كليا رب يا اعبادة لسض ك  فقد   اؼب سما ك مل حم  قا رته كقمتااه التوظيت   ك ا كأف  
حيث  قل أف ك  أ مأـ اؼب سما  2962سوا  A. V. Feigenbaumقن  ُت اؼبتواق ن هب ه الفسمفا 
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   ألًتكيز لسض تميَت اإلضتأج  وسساب تتت ن  (LYONNET, 1991, p. 4) أهتأ قرتويا  أعبادةكضةأط
قن خالله اؼب سما قن إضتأج كحاات نياة كلأليا اعبادة أكال   ب  أف   اف ي ا األسساب  مرتض 

اؼبوبسو حيث ىبقج قن خالؿ فسمفته  الكتةأؼ الاحاات اؼبرتيبا  رتا الفحص  ربأ  رتأر واعبادة قن
ل ا تبوأ اؼب سمأت  (544، صفحة 1999)مصطفى،  ي ه دبأ  متض  أؼبقا با الةأقسا لسجادةت

اليأ أضيا ي ه الفسمفا قن خالؿ االسترتأضا  ت ويأت ل ةف األخطأني  ب  ك ال أ كاضتظأـ اؼبةقفُت لسرتتأؿ 
قتتث    حس أت اعبادة أك  2962ر بيا لتحمُت اعبادة  يوأ ظ ق قف ـا آخق لسجادة سوا    قاقج تا

 (JUSE)ال م تبوملأه االربأد اليأ أين لسرتستأني كاؼب واسُت  (cercles de qualité)حس أت الواليا 
صبألأت قن الرتتأؿ قت اضا قن سبرتا إا ااٍت »   ك  صا  أغبس أت الوالياKaoru Ishikawaقو م 

لةق فقد )لتأؿ  ق واسُت  رنأؿ  يس تتتإ ( ت ـا  أنتتألأت دكر ا ؼبوأ ةا األقار اؼبترتس ا  أعبادة 
   (545، صفحة 1999)مصطفى،  «ك تحميو أ

 أكر أ اليق يات ك ا اضتةق ي ا اؼبف ـا  رتا اليأ أف   ك  قن الاال أت اؼبتحاة األقق  يا ك

( كضتيجا لستوأفما اغبأدة اليت كان ت أ الةقكأت األقق  يا ) أػبصاص 2986-2976ك  الرتةق ا )
اليت ترتترب أكرب قصوس لسترتاات اآلليا كالربؾبا لسض اؼبمتال الرتأؼب ( قن طقؼ الةقكأت  IBM قكا 

  إا أف ت اف أكؿ قن اليأ أضيا اؼبتتيزة  أؼبوتجأت ذات اعبادة الرتأليا كاألسرتأر اؼبرت الا  ف ا دفرت أ ذل
-26، الصفحات 2001)عقيلي،   تبٌتمل قف ـا إدارة اعبادة اإلسًتاتيجيا  ألًتكيز لسض قبأدئ أنب أ:

27)  

 الرتت  لسض إرضأني الز اف  ألتبأره احملاد القئيم  لسجادة  أم نرت  الماؽ أسأس ك  ال قاراتت -

 قم كليا صبيس أفقاد اؼب سمات التبأر اعبادة -

 التتأد اعبادة   ك  اؼبمتا أت دبأ في أ أضظتا  أسألي   كإنقانيات الرتت  تتتإ ت -

 (32، صفحة 2001)الشبلي،  ك ا سبيزت ي ه اؼبقحسا دبجتالا قن اػبصأئص أنب أ:

 يَت االسًتاتيج تااليتتأـ اػبأص  أعبادة قن  ب  قمتال التم -

 الق    ُت اعبادة كال ارة لسض رب يا األر أح   اؼبال الطا  ت -
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 التبأر اعبادة كاسيسا توأفميات -

 اال ًتاب قن الماؽ كالز أئنت -

 (Total Qualité Management)   ي ه األف أر سألات لسض ظ ار قف ـا إدارة اعبادة الةأقسا

TQM   ككأف المب  األكؿ لظ ار ي ا  (28، صفحة 2001)عقيلي،  إا  اقوأ اغبأيل: 2986قو
اؼبف ـا يا ازد أد حاة اؼبوأفما أكثق فوكثق قن  ب  الصوألا اليأ أضيا اليت غزت األسااؽ الرتأؼبيا  فبأ نرت  

أفا نااض  أكثق ؤاال كلت أ  اؼب سمأت األقق  يا تسجو إا تاسيس قف ـا إدارة اعبادة اإلسًتاتيجيا   إض
 أستدااـ أسألي  أكثق تطارا   ؾبأؿ ربمُت اعبادة  كنرت  أسساب اعبادة أسساب ر أي  وخ   رتا 

 اسًتاتيج  ك ةت  ك  لوأ ق اؼب سما كققاح  ضةأط أت 

 الجودة. أبعاد ، خصائصأىمية ، 1-4

 أىمية الجودة: -1-4-1

لست سمأت  خأ ا قس ظقكؼ اؼبوأفما اليت ترتية أ كاليت تارتا اعبادة قن  ُت االيتتأقأت ال ربل 
استالأ قو أ تو سم كت يف دائم قس أذكاؽ كرغبأت الز أئن كاؼبمت س ُت  ال  ن أ بحأ اعبادة ي  
الرتأق  احملقملؾ لمساك م  اؿ األسرتأر  كي ا قأ  رت س أنبيا اعبادة لال اؼب سما كاؼبمت س  لسض حامل 

 أهبأتسااني  كاليت سوترتقؼ لسض أسب

 تظ ق أنبيا اعبادة قن خالؿ:      

: كض كق قو أ المخاطر التي قد تتحملها المؤسسة جرّاء عدم اىتمامها وتحقيقها للجودة: -أ
 (79-78، الصفحات 9000)مصطفى، إدارة الجودة الشاملة واإليزو 

 لاـ تسبيا اؼب سما غبأنأهتم كرغبأهتمتز أدة   أكل الز أئن كاؼبمت س ُت   مب   -

 تواق ظبرتا اؼب سما   الماؽت -

 تقانس حجم الطس  لسض قوتجأهتأت -

ز أدة الت أليف الوأذبا لن حأالت لاـ اؼبطأ  ا  كاالكبقافأت  كاإل الحأت  كالترتا  أت الوأذبا  -
 لو أت
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 تقانس أر أح اؼب سما كحصت أ   الماؽت -

)الشبلي، : كض كق قو أيد منها المؤسسة جرّاء اىتمامها وتحقيقها للجودة: المزايا التي تستف -ب
 (54-53، الصفحات 2001

 تسبيا حأنأت كرغبأت الز أئن كاؼبمت س ُت ككم  ا ت م كرضأيمت -

 ربمُت ظبرتا اؼب سما   الماؽت -

 ن ب أكرب لاد قن اؼبمت س ُت كالز أئنت -

 البفأض الت أليف   مب  البفأض حأالت لاـ اؼبطأ  ا كالترتا  أت الوأذبا لو أت -

 رب يا قيزة توأفميا   الماؽ قن خالؿ اعبادةت -

 ال ارة لسض رفس األسرتأرت -

 ربمن ققدكد ا ضةأطأت اؼب سما  ك ألتأيل ز أدة أر أح أ كارتفأع حصت أ   الماؽت -

ا   حألا إنبأؽبأ عبأض  اعبادة   قوتجأهتأ  ست اف سببنأ   فبأ سبا فأؼبدأطق اليت  ا تتحتس أ اؼب سم
المأ ا –سرتي أ لاليتتأـ أكثق هب ا اعبأض  لتجو  ي ه اؼبدأطق  كلالستفأدة قن ؾبتاع اؼبزا أ كالفاائا 

اليت  ا تمتفيا قو أ ضتيجا ي ا االيتتأـ  كي ا قأ  رت س لوأ أنبيا اعبادة  ألومبا لست سما  -ذكقيأ
  لسض حامل سااني  ألتبأريأ قصار لتسبيا حأنأت كرغبأت اؼبمت س ُت كالز أئن ككم  ا ت م كاؼبمت س

 كرضأيم  كقصارا لتتيز اؼب سما كضتأف   أئ أ ك استتقار ت أ   الماؽت

 كقن ؾبت  قأ سبا ذكقه ضمتوتج أف اعبادة:

 ؾبتالا اؼباا فأت كاػبصأئص اليت ال ا قن تافقيأ   اؼبوتاجت -

 عب ب اؼبمت س ُت كالز أئنتقصار  -

 قصار لتسبيا حأنأت كرغبأت الز أئن كاؼبمت س ُتت -

 قصار لستيزة التوأفميا لست سما  كز أدة أر أح أ كربمُت ق أضت أ التوأفميا   الماؽت -
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كلسيه ف ا أ بحأ اعبادة قمرتض الرتا ا قن اؼب سمأت اليت حأكلأ ذبميايأ   كأق  ضةأطأت 
 اؿ حصقيأ   اؼبوتاج الو أئ   أم إضفأني  فا الةتاليا لسي أ لتح يا واعبادة كلتسيأت اؼب سما 

 الةأقساو  كاليت سوتطقؽ إلي أ الح أت

 (38-37)النعيمي، بدون سنة، الصفحات : يب ن أف ضسدص أ   قأ  س أبعاد الجودة :  -1-4-2

 ك ترتٍت  ارة اؼبوتج لسض أداني قأ قتا س قوه أف   د هت األداء : -

 اػبصأئص الثأضا ا اؼب أفا لستوتج كألتح م لن  رتات الخصائص: -

 استتقار األداني لرب الزقنت الموثوقية : -

 قاة االستدااـ  ب  االحتيأج لإل الح دبأ   ذل  تصحيح أداني اؼبوتجت مدة الصالحية: -

 ؼبةأك  ك الة أكل ك س الا التصسيحتالصيأضا ك ح  ا الخدمة: -

 الترتأق  اإلضمأين قث  لبأ ا البأئست االستجابة: -

 حس اإلضمأف  أػبصأئص اؼبف سات الجماليات: -

 األداني المأ ا لستوتج حم  قأ يا قرتقكؼ لال اؼبمت س ت السمعة: -

)النعيمي، : لسجادة لاة خصأئص سبيزيأ ك أيم ي ه اػبصأئص ي   خصائص الجودة:  -1-4-3
 (39بدون سنة، صفحة 

 حيث أف اعبادة ترتن التفاؽ ت فائقة : -

 الترتأق  قس اختالؼ خصأئص اؼبوتج ك نادهتأت قائمة على المنتج : -

  ارة اؼبوتج لسض إرضأني تا رتأت ك رغبأت الز أئنت قائمة على المستخدم: -

 ترتٍت اعبادة قطأ  ا ؼباا فأت تصتيم اؼبوتجت قائمة على التصنيع: -

 : فأؼبوتج األكثق نادة  سىب حأنا الز أئن  ألمرتق اؼبالئمتقائمة على القيمة -
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 الجودة الشاملة: -2

قو  أز ا قن ل ا قن الزقن كقس ز أدة  اة اؼبوأفما الرتأؼبيا  مل ترتا ف قة اعبادة تمتوا لسض 
َت احملادة  ألهنأ تتجما   اؼبوتاج فإف األقق  تطس  الا اؿ إا اعبادة  قطأ  ا اؼبوتاج جملتالا قن اؼبرتأ 

كرب ي  أ   صبيس اؼب أـ كالوةأطأت ذات التواَت اؼببأ ق كغَت اؼببأ ق لسض الرتتسيا اإلضتأنيا أك  أألخص 
 متض  اؼبوتاج   حامل ذاته  ل ل  ف   تةت  صبيس الرتتسيأت الااخسيا كاػبأرنيا   اؼب سما  كي ا قأ

 (.qualité totale أعبادة الةأقسا )
  تعريف الجودة الشاملة. 2-1

ل ا اضت   ايتتأـ البأحثُت اال تصأد ُت خأ ا   ظ  اؼبوأفما الرتأؼبيا قن الوظقة ال ي ا لسجادة        
لسض أهنأ نادة اؼبوتاج الو أئ  ف   إا ضظقة أؤ  تةت  نادة ك  ضةأطأت ككظأئف كق أـ اؼب سما 

 كقاارديأ  طسا لسي أ واعبادة الةأقساو اليت سوحأكؿ تاضيح قرتوأيأ قن خالؿ  رتض الترتأر ف:
الت يف اؼبمتتق قس حأنأت الز أئن كاؼبمترتتسُت  كتطاراهتأ »يوأؾ قن  رتقملؼ اعبادة الةأقسا  وهنأ:  -

 (ETINNE COLIGNON, 1983, p. 44)  « ااسطا التح م   صبيس ضةأطأت ككظأئف اؼب سما
سبيز المسرتا أك اػباقا   تسبيا كأفا قطأل  الزمل اف كتا رتأته قث : حمن اؼبرتأقسا  المرتق  »كترتقؼ  وهنأ:  -

 (35، صفحة 2001)عقيلي، ت  الافقة  اػباقأت اإلضأفيا  ت اًن المسرتا   الا أ اؼبطساب
الطق  ا أك الاسيسا الةأقسا لسرتت  اليت تةجس الرتأقسُت لسرتت  » فيرتقف أ  وهنأ: Royal Mailأقأ  -

، 2000)حّمود،  «تضتن فق ا كاحا فبأ  رتت  لسض خسا  يتا ق أفا إل بأع حأنأت اؼبمت س ُت
 (75صفحة 

  ني  أم نادة لوأ ق التوظيم كاإلضتأج كك  ققافا نادة ك  » كتأ تارتقؼ اعبادة الةأقسا  وهنأ:  -
 (11، صفحة 1995)السّلمي،  «اؼب سما قن أن  رب يا رضأ كإ بأع اؼبمت س 

، صفحة 1995)السّلمي،  «اعبادة اليت  تحت  قم كليت أ ك  فقد   اؼب سما »كترتقؼ أ  أ  وهنأ: -
18) 

يوأؾ أ  أ قن يبيز اعبادة الةأقسا  برتا ن نبأ: البرتا اال تصأدم كال م  ترتسا جبأض  زبفيض أك تثبيأ  -
ت أليف اغبصاؿ لسض اعبادة  كالبرتا االنتتأل : كال م  ترتسا جبأض  ترتبئا كربفيز األفقاد  أؼب سما  
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أقثسيا طأ ا اؼب سما لستح م   اعبادة  كالت يف  مقلا جبأض  إرضأني الزمل اف  ف   ن البرتا ن  مأنبأف   
 (45-44، الصفحات 2001)يحياوي،  قس ؿبي  قتحقؾ كقتيَتت

إذف فتجت  ي ه الترتق فأت تبُت كيف أف اعبادة الةأقسا ال ت تصق لسض نادة قاا فأت المسرتا 
قن ذل  لتةت  نادة ك  الرتتسيأت كأضةطا كققاح  الرتت   ت أق   أك اػباقا ف    كإمبأ تتاسس أكثق

ن اد ك  أفقاد اؼب سما ال  ن  رتتساف   ي ا اإلطأر اعبا ا كفق ا كاحا قن أن  رب يا اإل بأع 
 غبأنأت كقتطسبأت اؼبمت س ُت ككم  رضأيمت

 أسباب نشأة الجودة الشاملة. 2-2
ضةوة كظ ار اعبادة الةأقسا  كالتتأديأ قن  ب  ل ا سأنبأ صبسا قن األسبأب كالرتااق    

 اؼب سمأت  كسوتطقؽ   قأ  س  لبرتض قن ي ه األسبأب:
 (Préte, Juillet 1991, pp. 8-9) يوأؾ قن  سدص أسبأب ظ ار اعبادة الةأقسا   الرتوأ ق التأليا:

 اليت تق ا الًتكيز لسض اعبادة ال ا أف ربًـت اؼببأدئ التأليا:حيث أف اؼب سما  المتغيرات الّداخلية: -
 البحث لن اإلت أف )االقتيأز(ت -
 خاقا الز اف كاؼبمت س ت -
 نرت  الرتال ا  ُت اؼبارملد كالز اف قبويا لسض الث ا اؼبتبأدلات -
  كض كق 2976كتتتث    التيَتات الرتا اة اليت تزاقوأ قس الوصف الثأين لموا  المتغيرات الخارجية: -

 قو أ:
 الترت يا اؼبتزا ا لسمسس كاػباقأتت -
 األزقا اال تصأد ا اليت زادت قن حاملة اؼبوأفما الرتأؼبيا  كحاملة توأفميا اؼب سمأتت -
 اؼبتطسبأت كاغبأنأت اعبا اة لسز أئن كاؼبمت س ُتت -
ؾبأؿ اؼبقكبأت غزك اؼبوتجأت اليأ أضيا لألسااؽ اليق يا  كاليت كأضأ تتتيز جبادهتأ الرتأليا خأ ا    -

 اإلل ًتكضيا   وألا الميأرات تتتإ ت
كتتتث    ت أليف الت ييم كالا أ ا قث  ت أليف  (:COQتكاليف الحصول على الجودة ) -

 الفحص  االختبأر تتتإ   كك ا ت أليف الا أ ا كت أليف االلتتأد ات
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ق  اؼبأليا  الت ويا  كاالنتتأليا أقأ البرتض اآلخق فَتنس أسبأب التتأد اؼب سما لسجادة الةأقسا لسرتاا
  (LYONNET, 1991, pp. 8-9) التأليا:
حيث أف ي ه الرتاؼبا سأنبأ   ز أدة حاملة التوأفميا  ُت اؼب سمأت  اليت تمرت  كسمل أ  عولمة السوق: -

الرتأق  احملقملؾ لمساك م كقصار ن ب عب ب أكرب لاد فب ن قن اؼبمت س ُت ال  ن أ بحأ اعبادة ي  
 ؽبمت
حيث أ بحأ اؼب سمأت تمرتض لإلضتأج حبجم كبَت قس رب يا الواليا  التطور التقني والتنظيمي: -

كاعبادة  و   ت أليف فب وا  كإا رب يا ققكضا   اإلضتأج أم الت يف قس تيَتات الماؽ  كذل  
سأنبأ   تيَت توظيم الوةأطأت كتيَت ذيويأت   أستدااـ أسألي  نا اة   تميَت اإلضتأج  كاليت

 لستيَتات التوظيتيا كالت ويات  )ل سيأت( األفقاد تبرتنأ
 حيث سأيم ي ا التطار   تيَت حأنأت األفقاد إا:التطور االجتماعي:  -
 حأنأت رب يا كح  ال ات  ألومبا ألفقاد اؼب سمات -
 كالزمل أئنتحأنأت اإل بأع كالقملضأ  ألومبا لستمت س ُت  -

ف  ه األسبأب كقأ  بس أ تةًتؾ   ض أط أسأسيا كي  أف التتأد اؼب سمأت لسجادة الةأقسا كأف رغبا 
قو أ ؼبمأ قة التيَتات اال تصأد ا كالت والانيا كاالنتتأليا المأئاة الوأذبا لن لاؼبا الماؽ  سرتيأ قو أ 

 بحأ اعبادة ي  الرتأق  احملقملؾ لمساك م  لست يف قس اغبأنأت اعبا اة لسز أئن كاؼبمت س ُت  ال  ن أ
كك ا رغبأت كحأنأت أفقاد اؼب سما ضفم أ  حيث أف قبأدئ اعبادة الةأقسا تمرتض لتح يا القملضأ 
كاإل بأع ل ال الطقفُت سااني ألفقاد اؼب سما أك اؼبمت س ُت كالزمل أئن  كقن يوأ ظ قت أنبيا التتأد اؼب سما 

 سيسا لتحمُت ق أضت أ التوأفميا حيث أ بحأ قمرتض الرتا ا قو أتؽب ه الفسمفا اعبا اة لسجادة كا 
 أسس وأىداف الجودة الشاملة. 2-3

إف قف ـا اعبادة الةأقسا   ـا لسض صبسا قن األف أر ترتترب كوسس   ـا لسي أ  قن أن  رب يا 
 كأيااف أتؾبتالا قن األيااؼ  كسوتطقؽ   ي ا اؼبطس  إا األسس اليت ت ـا لسي أ اعبادة الةأقسا 

 (LYONNET, 1991, p. 10) ت ـا اعبادة الةأقسا لسض ؾبتالا قن األف أر كاألسس تتسدص  :
 تاسيس ؾبأالت ربمُت الوةأطت -
 أكلا ا الق أ ات -
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 ربا ا األسبأب كربسيس أت -
 إت أف )نادة(  إرادةت( كتمأكم طتاح  Zéro Défautالالملنادة ققفاضا كتمأكم  فق خطو ) -
 الق أ ا قم كليا صبيس أفقاد اؼب سما ك مل   قمتااهت -
 الزمل اف يا اؼبمترتت ت -
 التح م   الت أليف قن خالؿ الت ييمت -
 اعبادة قصار لسقمل حت -
 اعبادة ؿبتااة )قت توا(   كأق  ضةأطأت اؼب سمات -
 ا ا الزمل اف كاؼبمت س  تقتب   مترتا اؼب سمات -

ألسس اليت تمرتض اؼب سما اضطال أ قو أ رب يا صبسا قن األيااؼ  كاليت إذف ف  ه صبسا قن ا
 (28-27، الصفحات 2000)حجازي،   سدص أ البرتض  :

زبط  لإلضتأج كف أ  حيث أف اعبادة الةأقسا ت ـا لسض ضظم تميَت اتخفيض تكاليف اإلنتاج:  -
 ألسس فويا تمأيم   زبفيض ضمبا لاـ اؼبطأ  ا كالا أ كاعب ا ال أئرتُت ك ألتأيل زبفيض الت أليفت

كذل   إضتأج كت اًن سسس كخاقأت قطأ  ا  تلبية حاجات ورغبات الزّبائن والمستهلكين: -
أ كتيَتاهتأ قس ققكر لستاا فأت كغبأنأت كرغبأت ي الني الز أئن كاؼبمت س ُت  قس قمأ قة تطاراهت

 الزملقنت
ذل  أف رب يا اؽبافُت المأ  ُت لسجادة  تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة في األسواق العالمية: -

الةأقسا   مأيم   ترتز ز  ارة اؼب سما لسض رب يا اعبادة  قس زبفيض األسرتأر دكف أف   اق ذل  
 اؼب سما  كرب ي  أ ؼبيزة توأفميا   الماؽتلسض أر أح أ  ك ألتأيل ترتز ز ال ارة التوأفميا ؽب ه 

 MARICOURT, les samouraïs) ي ا كيوأؾ قن  سدص أيااؼ اعبادة الةأقسا  :

du management, 1993, p. 35) 

تتتث    ت اًن أف   المسس كاػباقأت لسز أئن كاؼبمت س ُت  كرب يا أ صض إ بأع  .أىداف خارجية:1
ؽبم  قن خالؿ زبفيض األسرتأر  ك تطس  ي ا اؽباؼ ربا ا الز أئن كاؼبمت س ُت كاالستتأع غبأنأهتم 

 كرغبأهتمت
 كتصوف إا يافُت: .أىداف داخلية:2
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ا كز أدة إضتأنيت م قن خالؿ تةجيس الرتت  اعبتأل   أت انتتأل :  تتث    رب يا اؼبوفرتا ألفقاد اؼب سم
 كتوتيا إحمأس االلتزاز لال ي الني األفقاد  أالضتتأني إا اؼب سما كربفيزيمت

 بت ا تصأدم: ك تتث    ترتز ز ال ارة التوأفميا لست سما  قن خالؿ رب يا ال فأنية كالفرتأليات
فسمفا ت ـا لسض صبسا قن األف أر  فتن قأ سبا ذكقه ضمتوتج أف اعبادة الةأقسا لبأرة لن

كاألسس اليت تمرتض لتح يا صبسا قن األيااؼ لست سما تمألا لسض رب يا التتيز توأفميأ  قن خالؿ 
رب يا اعبادة   كأق  كظأئف اؼب سما كضةأطأهتأ كق أق أ اليت تمألا لسض زبفيض الت أليف  كرب يا 

  ُت   ااسطا تسبيا حأنأهتم كرغبأهتمتاإل بأع كالقملضأ ل   قن أفقاد اؼب سما كاؼبمت س
 مبادئ وشروط نجاح الجودة الشاملة. 2-4

إفمل قبأح تطبيا اعبادة الةأقسا  أؼب سما  تا ف لسض احًتاـ ؾبتالا قن اؼببأدئ كالةقكط  كاليت 
 سوتطقؽ ؽبأ   ي ا اؼبطس ت

ف   أداني فب ن  كاليت ت ـا اعبادة الةأقسا لسض صبسا قن اؼببأدئ اليت تمألايأ لسا اؿ كرب يا أ
 (Préte, Juillet 1991, pp. 9-12) ض كق قو أ:

ك ا صا هبأ رب يا اؼبطأ  ا   المسس كاػباقأت قس حأنأت كرغبأت الزمل أئن كاؼبمت س ُت  المطابقة:  -أ
حادة قن 

ا
طقؼ الزمل اف أك اؼبمت س   كك ا قن خالؿ ضتأف قطأ  ا ي ه المسس كاػباقأت لسدصأئص اؼب

 اغبأنأت الااضحا كال تويا لهت
 كتتتث    اإلنقانيات اليت سبوس حاكث األخطأني  كت تةف أتالوقاية:  -ب
ك ا صا  ه  يأس ضمبا قطأ  ا المسس كاػباقأت احمل  ا كاؼب املقا لسزمل اف أك اؼبمت س  قس القياس:  -ج

 مُت اؼبمتتقتاغبأنأت الااضحا له  قن أن  رب يا التح
كي  البحث كالمرت  لتح يا  فق خطو  قن (: L’excellenceاإلتقان )االمتياز، الجودة( ) -د

ا كبَتنات  خالؿ التح م ال سمل    اعبادة  رغم أف ذل    سف اؼب سما ك تنأ كن ان
ن  قل أف كاليت تاملزع لسض صبيس أفقاد اؼب سما   ك  اؼبمتا أت كالاظأئفت ي ا كيوأؾ قالمسؤولية:  -ه

 (Weill, 1994, p. 134) قبأدئ اعبادة الةأقسا تتتث   :
فأإلدارة قم كلا لسض إضةأني سيأسا لسجادة كازبأذ ال قارات اؼبترتس ا االندماج الكلي لإلدارة:  -

  أال ت أر كتطا ق اؼبوتاج كتطبيا ضظأـ اعبادة  أؼب سمات
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قن أن  رب يا أيااؼ اعبادة الةأقسا قن خالؿ ربفيز  أفراد المؤسسة:تماسك وترابط كل  -
 كتار   كتويي  ي الني األفقاد لتطبيا أف أر اعبادة الةأقسا  أؼب سمات

كتتتث    ال يأـ  وةأطأت ك أئيا الكتةأؼ األخطأني كاؼبةأك   ب   االحتياط من األخطاء الوظيفية: -
 ك ال أت

قال فرتأليا اؼب سما   رب يا أيااؼ اعبادة  أاللتتأد لسض إضةأني كتتتث     يأس  قياس الجودة: -
 قرتأ َت قاحاة لإلضتأج كربا ا األيااؼ ليتم ق أرضت أ دبأ يا قوجز  ربا ا اكبقافأت األدانيت

كاؼبتتثسا  :  فق ـبزكف  (: Zéros 5تضافر كل الجهود من أجل تحقيق األصفار الخمسة ) -
 فق لط ت فق كرؽ   فق قاملة   فق خطو   

 La Continuité de l’action التحسين المستمر للجودة )إستمرارية نشاط الجودة(: -
qualitéت 

ي ا  ألومبا لستبأدئ اليت تالم قبأح تطبيا اعبادة الةأقسا  أؼب سما  أقأ  ألومبا لسةقكط اليت 
 (Préte, Juillet 1991, p. 12)  تا ف ك  ـا لسي أ ي ا الوجأح فو كق قو أ:

 إلااد  ألاة لسجادةت -
 االضطالؽ   تطبيا اعبادة الةأقسا  تحفيز اإلدارة الرتأقات -
 اؼبةأركا اعبتأليا ل   إطأرات كأفقاد اؼب سمات -
 التتأد التميَت  أؼبةأركا كذبو  اؼبقكز ا   ازبأذ ال قاراتت -
اؼب سما لسض قفأييم اعبادة الةأقسا قن أن  رب يا فرتأليا   توفي  ت ا ن كتار   كربفيز أفقاد  -

 األيااؼت
ي ا كيوأؾ قن  قل أف قبأح تطبيا اعبادة الةأقسا  أؼب سما  تا ف لسض إضتأج سسس كخاقأت 

 (Weill, 1994, p. 132) تتافق في أ الةقكط التأليا:
 أئن كاؼبمت س ُت  كرب ا األيااؼ اؼباضالا لسجادةتتقد لسض حأنأت الز  -
 تةبس كتسي اضتظأرات كحأنأت اؼبمت س ُت كقتطسبأهتمت -
 تطأ ا اؼباا فأت كاػبصأئص اؼباضالا كاؼبطب ات -
 تطأ ا اؼبتطسبأت الترتا سيا كاؼبوظتا لست سمأت األخقلت -
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 تمألا لسض زبفيض ت أليف اؼب سما كز أدة أر أح أت -
 يا لست سما  كترتزز  ارهتأ التوأفمياترب ا قيزة توأفم -

 (45، صفحة 2001)يحياوي،  يوأؾ قن  قل أ  أ أف قبأح تطبيا اعبادة الةأقسا  أؼب سما  متال :

 دراسا لاضرتيا اؼب سما   الماؽ لفًتة طا سات -
 لتحا س أتالتتأد الت والانيأ كاسيسا لتطار اؼب سما كليس كوسأس  -
قمأنبا ك  أفقاد كلوأ ق اؼب سما   دراسا أم قة سا تترتقض ؽبأ اؼب سما أم نرت  األفقاد  -

 قم كلاف   ك  اؼبمتا أتت
 االسترتأضا  اسأئ  تةديصيا كربسيسيا ق تسا لت ييم كربمُت اعبادةت -

ض إذف فحىت ت تن اؼب سما تطبيا نيا لسجادة الةأقسا لسض أكت  كنه  قن أن  رب يا أ ص
 إ بأع ل   قن أفقاد اؼب سما كاؼبمت س ُت كالز أئن  ال ا لسي أ أف ربًـت اؼببأدئ كالةقكط المألفا ال كقت

 كقن خالؿ ك  قأ سبا ذكقه ضمتوتج أف اعبادة الةأقسا ي :
 الت يف اؼبمتتق قس حأنأت كرغبأت الز أئن كاؼبمت س ُتت -

 اؼب سما  كتسبيا كأفا قتطسبأهتمترب يا أ صض إ بأع لسز اف كاؼبمت س   كألفقاد  -

 ت تُت قبأدئ اعبادة   كأفا ضةأطأت ككظأئف كق أـ اؼب سمات -

 نرت  اعبادة قم كليا ك  فقد  أؼب سمات -

 كسيسا ؼبمأ قة لاؼبا الماؽ  كقأ راف  أ قن تيَتات ا تصأد ا  ت والانيا  انتتأليات -

 التوأفمياتكسيسا لتح يا اؼبيزة التوأفميا لست سما  كترتز ز  ارهتأ  -
ك  ل  ف ا أ بحأ اعبادة الةأقسا قمرتض الرتا ا قن اؼب سمأت قن  يو أ األضا ا الق أضيا  
كاليت ترتت  لسض توميا كتانيه اعب اد قن أن  رب ي  أ كذبميايأ   اؼب سما كي ا قأ  طسا لسيه إدارة 

 الرتوصق اؼباايلت (  أك تميَت اعبادة الةأقسا  كي ا قأ سوتطقؽ إليه  TQMاعبادة الةأقسا )
 إدارة الجودة الشاملة -3

ل ػا سػػأنبأ التيػَتات اال تصػػأد ا كالت والانيػا كاالنتتأليػػا الوأذبػا لػػن لاؼبػا المػػاؽ  كز ػأدة حػػاة 
اؼبوأفمػا  ػُت اؼب سمػأت إا تيػَت ضظػقة يػ ه األخػَتة قػن الًتكيػز لسػض نػادة قاا ػفأت المػسرتا أك اػباقػا ف ػػ  
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ض نػػػادة كػػػػ  لتسيػػػػأت كأضةػػػطا ك ققاحػػػػ  الرتتػػػػ   أؼب سمػػػا  ألتتأديػػػػأ ؼبػػػػأ إا ضظػػػقة أؤػػػػ  كأكسػػػس تقكيػػػػز لسػػػػ
 مػتض  ػػأعبادة الةػػأقسا  قػػن أنػػ  رب يػػا أ صػػض إ ػػبأع لسز ػػأئن ك اؼبمػػت س ُت  كل ػػن رب ي  ػػأ كذبمػػيايأ   

 TOTAL)اؼب سمػػا  تطسػػ  تومػػػيا كتانيػػه ل ػػ  اعب ػػػاد قػػن خػػالؿ قػػػأ  مػػتض  ػػإدارة اعبػػػادة الةػػأقسا
QUALITE MANAGEMENT)   الػػػيت سػػوتطقؽ إلي ػػػأ   قػػأ سػػػيويت قػػن حيػػػث: الترتق ػػػف

 األنبيا كاأليااؼ  األسس كاؼببأدئ  كققاح  تطبي  أت
 تعريف إدارة الجودة الشاملة 3-1

ضظػقا لألنبيػا ال ػػربل إلدارة اعبػادة الةػأقسا  ألومػػبا لست سمػأت ف ػػا ل ػ  ترتق ف ػأ ايتتأقػػأ كبػَتا قػػن 
 ف اليت تترتسا هبأ: ب  البأحثُت  كفيتأ  س  صبسا الترتأر 

يوػػأؾ قػػػن  وظػػق إا إدارة اعبػػػادة الةػػػأقسا لسػػض أهنػػػأ طق  ػػا أك فسمػػػفا لستمػػػيَت تت ػػتن ؾبتالػػػا قػػػن 
األف ػػأر هتػػػاؼ إا إ ػػبأع حأنيػػػأت الز ػػاف قػػػن خػػالؿ رب يػػػا اعبػػادة الةػػػأقسا   صبيػػس الرتتسيػػػأت  كيػػ ا قػػػأ 

 تاضحه الترتأر ف التأليا:
طق  ػػػا لتمػػػيَت اؼب سمػػػا تقكملػػػز لسػػػض »فترتػػػقؼ إدارة اعبػػػادة الةػػأقسا  ISO ألومػػبا ؼبوظتػػػا اؼب ػػػأ يس الرتأؼبيػػػا -

اعبػادة ) ألتبأريػأ ؾبتالػػا خصػأئص   المػسرتا أك اػباقػػا ترتطػ  ؽبػػأ أيسيػا إ ػبأع اغبأنػػأت اؼبرتسوػا كال ػػتويا( 
 تقت ز لسض قمأنبا صبيػس األفػقاد  كتمػرتض لسوجػأح ؼبػاة طا سػا  ااسػطا إ ػبأع حأنػأت الز ػأئن كتػافَت قزا ػأ قػن

 ت(HUBERAC, 1998, p. 113) «أن  صبيس أفقاد اؼب سما كاجملتتس
لستمػػيَت تةػػػت  كػػ  اؼب سمػػا دبػػػأ في ػػأ ضةػػػأطأت  إسػػًتاتيجيا»كتػػأ ترتػػقؼ إدارة اعبػػػادة الةػػأقسا لسػػض أهنػػػأ: -

 «األفػػػػقاد كؿبػػػػي  يػػػػ ه اؼب سمػػػػا قػػػػن أنػػػػ  ربا ػػػػػا كإ ػػػػبأع أيػػػػااؼ اعبػػػػادة اؼبمػػػػتوبطا قػػػػن قتطسبػػػػأت الز ػػػػػاف
(GERDF KAMISK, 1994, p. 119). 

التحمػػُت اؼبمػػتتق   نػػادة أداني صبيػػػس فسمػػفا إدار ػػا هتػػاؼ إا رب يػػا  »كترتػػقؼ إدارة اعبػػادة لسػػض أهنػػأ:-
 (498، صفحة 2000)علي،   «الرتتسيأت كاؼبوتجأت كك ل  اػباقأت   اؼب سما

فسمػػفا إدار ػػا قبويػػػا لسػػض أسػػأس إرضػػػأني اؼبمػػتفيا كرب يػػػا »فيرتقف ػػأ  وهنػػػأ:  DEMING  1986أقػػأ -
 ت (36، صفحة 2002)الطراونة،  «احتيأنأته حأضقا كقمت بال
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يوػػأؾ أ  ػػأ قػػن  وظػػق إلدارة اعبػػادة الةػػأقسا لسػػض أهنػػػأ ضظػػأـ قت أقػػ  تتفألػػ  فيػػه صبيػػس لوأ ػػق اؼب سمػػا قػػػن 
لتسيػأت كأفػقاد كضةػأطأت لتح يػػا يػاؼ لػأـ كهنػأئ  يػػا رب يػا اإل ػبأع كالقضػأ لسز ػػاف كاؼبمػت س  كقػن  ػػُت 

 تاضح ي ه الوظقة ضارد قأ  س :الترتأر ف اليت 
ضظػػأـ فرتػػأؿ لت أقػػ  ن ػػاد كػػ  أ مػػأـ اؼب سمػػا لتحمػػُت كتطػػا ق »ترتػقؼ إدارة اعبػػادة الةػػأقسا لسػػض أهنػػأ:  -

اعبػػػادة قػػػن خػػػالؿ اسػػػتدااـ الرتوصػػػق البةػػػقم كاؼبػػػاارد اؼبأليػػػا اؼبتأحػػػا هبػػػاؼ إ ػػػبأع حأنػػػأت الز ػػػاف  كرب يػػػا 
 ت  (2002)الشيمي،  «رغبأته

ضظأـ  ت تن ؾبتالا قن الفسمفأت الف ق ا اؼبت أقسا كاألدكات »أ  أ يوأؾ قن  رتقف أ لسض أهنأ: 
اإلحصأئيا  كالرتتسيأت اإلدار ا اؼبمتداقا لتح يا األيااؼ  كرفس قمتال رضأ الز اف كاؼباظف لسض حا 

 (75، صفحة 2000)حّمود،  «سااني
فبأ سبا ضالحظ أضه لسض القغم قن اختالؼ كترتاد ترتأر ف إدارة اعبادة الةأقسا فإف ياؼ ي ه 
األخَتة يا البحث لن إ بأع حأنأت كقتطسبأت الز اف اغبأليا كاحملتتسا  أم خاقا اؼبمت س  كالبحث 

ات ن ر ا لن رضأئه ككفأئه لست سما كألن  الا اؿ إا ي ه اليأ ا فإف األقق  تطس  إحااث تييَت 
فسمفا إدار ا حا ثا »كلتي ا   ا أفا اؼب سما  ك  ي ا اإلطأر  قل البرتض أف إدارة اعبادة الةأقسا ي : 

توخ      قو ج أك ضظأـ إدارم  أق    أئم لسض أسأس إحااث تيَتات إهبأ يا ن ر ا  ل     ني 
 اات التوظيتيا  اؼبفأييم داخ  اؼب سما حبيث تةت  ي ه التيَتات: الف ق  كالمساؾ  ال يم  اؼبرتت

اإلدار ا  مب  ال يأدة اإلدار ا  ضظم كإنقانيات الرتت  كاألدانيتتتإ   قن أن  ربمُت كتطا ق ق اضأت 
اؼب سما لسا اؿ إا ألسض نادة   ـبقنأهتأ )سسس كخاقأت(  ك و   ت سفا هباؼ رب يا ألسض درنا قن 

م  كفا قأ  تا رتاضه      تدطض ي ا التا س سبأ يأ قس القضأ لال ز أئو أ  لن طق ا إ بأع حأنأهتم كرغبأهت
إسًتاتيجيا تارؾ أف رضأ الز اف كياؼ اؼب سما نبأ ياؼ كاحا  ك  أني اؼب سما كقبأح أ ك استتقار ت أ 

)عقيلي،  « رتتتا لسض ي ا القضأ  كك ل  لسض رضأ ك  قن  ترتأق  قرت أ قن غَت الز أئن كأؼبارد ن كغَتيم
 (31، صفحة 2001

ف ػ ا الترتق ػػف  ػاـ لوػػأ قرتوػأ كأفيػػأ ككافيػأ إلدارة اعبػػادة الةػأقسا إذ ضمػػتطيس اػبػقكج  أسػػتوتأج يػػا :أف 
إدارة اعبػادة الةػأقسا لبػأرة لػن فسمػفا أك ؾبتالػا قػن األف ػأر تػًتنم لسػض  ػ   ضظػأـ  مػَت كفػا إسػًتاتيجيا 

سبػس صبيػس األضةػطا كاألفػػقاد كالاظػأئفتتتإ  تقػن خػالؿ تطبيػػا  أقساإدار ػا تتبرت ػأ اؼب سمػا لتح يػا نػػادة  ػ
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ك تومػػػيا صبيػػس اعب ػػػاد لتح يػػا رضػػػأ الز ػػاف كاؼباظػػػف لسػػض حػػػا سػػاانيت  ك قػػػن  لتسيػػأت التحمػػػُت اؼبمػػتتق 
 خالؿ ؾبت  قأ سبا ذكقه قن ترتأر ف يب ن أف ضمتوتج قأ  س :

ـ لسػػض أسػأس التحمػػُت اؼبمػتتق   صبيػػس لتسيػػأت أف إدارة اعبػادة الةػػأقسا يػ  ؾبتالػػا أف ػأر لتسيػػا ت ػا  -
 ك ضةأطأت اؼب سمات

لتسيػػػػا التحمػػػػُت يػػػػػ ه كألهنػػػػأ  ػػػػػأقسا ف ػػػػ  تتطسػػػػػ  ت ػػػػأاف اعب ػػػػػاد اعبتأليػػػػا لتح يػػػػػا اعبػػػػادة   صبيػػػػػس  -
 الرتتسيأت  يقض إ بأع قتطسبأت الز اف اغبأليا كاؼبمت بسيات

إحػااث ترتػا الت كتيػَتات   مبػ  كأسػساب التمػػيَت لتح يػا يػ ه اليأ ػا فػإف إدارة اعبػادة الةػأقسا تتطسػ   -
   اؼب سمات

يػػ ه التيػػػَتات هبػػػ  إف تةػػػت  أ  ػػأ ال ػػػيم كاؼبرتت ػػػاات كإنػػػقانيات الرتتػػ    اؼب سمػػػا لتصػػػ  صبيرت ػػػأ    -
 ياؼ كاحا كيا رضأ الز افت

رب يػػػا  اؼب سمػػػا ألف   ػػأني اؼب سمػػػا كقبأح ػػػأ ك ػػارهتأ لسػػػض كاسػػػًتاتيجياإف يػػ ا اؽبػػػاؼ هبػػػ  أف  تتأ ػػض  -
 الوتا  رتتتا ك قتب  أ ا االرتبأط  افأني كرضأ اؼبمت س ت

لسػػػض قػػػأ سػػبا ذكػػػقه فإضػػػه  مػػألا كإا درنػػػا كبػػػَتة  بيػػا إدارة اعبػػػادة الةػػػأقسا ك  وػػأنيلتاقػػأ فػػػإف تط
 اؼب سما لسض خسا أف سيا توأفميا ق أرضا دبوأفمي أ فبأ  الم  ارهتأ لسض الب أني كاالستتقار ات

 تارة الجودة الشاملةأىمية و أىداف إد 3-2
ــاملة 3-2-1 ــــة إدارة الجــــودة الشــ : تقنػػػػس أنبيػػػػا تطبيػػػا فسمػػػػفا إدارة اعبػػػػادة الةػػػػأقسا   اؼب سمػػػػا أىمي

 ألسبأب لا اة كبأكؿ الترتقؼ لسي أ   ي ا اؼبطس    أإلضأفا إا األيااؼ اليت تمرتض لتح ي  أ:
   ض كق قو أ: األسبابترتاد أنبيا إدارة اعبادة الةأقسا عبتسا قن 

  (LYONNET, 1991, p. 8) التيَت اؼبمتتق ك اؼبتمأرع كالةأق  ل   لوأ ق احملي  كاؼبتتثسا  : -
: كالػػػيت كأضػػػأ ضتيجػػػا لوةػػػوة  رتػػػض اؼبوظتػػػأت كاالتفأ يػػػأت قثػػػ  قوظتػػػا التجػػػأرة الرتأؼبيػػػػا عولمـــة الســـوق  -

O.M.C أك اتفأ يػػػػا  GATT  اتفػػػػػأؽ  )االتفػػػػأؽ الرتػػػػػأـ لسترتقفػػػػا اعبتقكيػػػػا كالتجأر ػػػػػا(  كاتفػػػػأؽ الوأفتػػػػأ (
ؤػأؿ أقق  ػػأ لستجػػأرة اغبػػقة(  حيػػث سػػأنبأ   ربق ػػق اؼببػػأدالت التجأر ػػا كفػػتح المػػاؽ الاكليػػا  فبػػأ أدل إا 

 تصألا حاة التوأفميا  ُت اؼب سمأت  كتوأق  الت تالت اال تصأد ات
 كاليت كأضأ سببأ   تطا ق ت ويأت اإلضتأج  كالترت يا اؼبتزا ا لسمسس كاػباقأتت: التطورات التكنولوجية -
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 : كاليت أدت إا تطار اغبأنأت ك توال أ لال األفقادت              التطورات االجتماعية  -
كألبفػأض قمػػتال اعبػادة  ز ػػأدة الا ػأ اؼبدصػػص لسرتتسيػأت اإلضتأنيػػا   انتشـار بعــض الظــواىر الســلبية: -

 (370، صفحة 1998)البكري، ت  أ ا لسي أ كز أدة   أكم الز أئن كاضت أداهتمكالق 
، 1995)الســـّلمي،  لػػاـ كفػػأنية كفرتأليػػػا األسػػألي  اعبزئيػػا اليػػػَت اؼبت أقسػػا   ربمػػُت أسػػػألي  التمػػيَتت -

 (24صفحة 
 أدت إا ضقكرة التتأد اؼب سما لػ :ف  ه األسبأب 

اعبػػػادة كاسػػػػيسا توأفمػػػػيا  قػػػن أنػػػػ  ز ػػػػأدة حصػػػت أ   المػػػػاؽ  كاالض ػػػػتأـ إا قوظتػػػا التجػػػػأرة الرتأؼبيػػػػا ت  -
 (567، صفحة 1999)مصطفى، 

 (24، صفحة 1995)السّلمي،  ت ويأت نا اة    تميَت كظأئف اؼب سمات -
ت ضظػػػػأـ تمػػػػيَت قت أقػػػػ   وخػػػػ  كػػػػػ  قػػػػن اؼبػػػػاارد البةػػػػق ا كالت والانيػػػػػا  رتػػػػُت االلتبػػػػأر   لتسيػػػػا التحمػػػػػُت -

 ( 73، صفحة 1999)ىالل، 
ؼباان ت ػػأ كنػات اؼب سمػا ضفمػػ أ ؾبػربة لسػض التتػػأد اعبػادة الةػػأقسا  أقػأـ يػ ه األسػػبأب كقػأ تتطسبػه

 لتميَتيأ  ؼباان ا ربا أت اؼبوأفما  كقن يوأ ظ قت أنبيا تطبيا فسمفا إدارة اعبادة الةأقسا   اؼب سمات
إف اؼب سمػػا قػن خػالؿ التتأديػأ كتطبي  ػأ لفسمػفا إدارة اعبػػادة  أىـداف إدارة الجـودة الشـاملة: 3-2-2

 ض كق قو أ: األىدافقسا تمرتض لتح يا الرتا ا قن الةأ
 ASTOURIC, AVRIL) ربا ػػا اغبأنػػػأت كاؼبتطسبػػػأت اغب ي يػػػا لسز ػػػأئن كاؼبمػػػت س ُتت -

1997, p. 30) 
الرتتػػػػػ  لسػػػػػض تسبيػػػػػا حأنيػػػػػػأت يػػػػػ الني الز ػػػػػأئن كاؼبمػػػػػػت س ُت  قػػػػػن خػػػػػالؿ ت ػػػػػػاًن سػػػػػسس كخػػػػػاقأت قطأ  ػػػػػػا  -

  (27، صفحة 2000)عبيد علي،  لستاا فأت  كتطا قيأ حم  حأنأهتم كرغبأهتمت
تا ػس حأنػػأت الز ػاف قمػػت بال  كالرتتػػ  قػن أنػػ  تسبيت ػأ  عبػػ ب اؼبز ػػا قػن الز ػػأئن كاحملأفظػا لسػػض اغبػػأليُت  -

 (41، صفحة 2001)عقيلي،  تقو م
 ضػػػػتأف التحمػػػػػُت اؼبمػػػػػتتق كالةػػػػػأق  ل ػػػػػ  ضةػػػػػأطأت اؼب سمػػػػا ككظأئف ػػػػػأ  كز ػػػػػأدة  ػػػػػارهتأ لسػػػػػض التطػػػػػارت -

 (40، صفحة 1995)السّلمي، 
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، 2000)حجـازي،  سب ُت اؼب سما قػن رب يػا قيػزة توأفمػيا   األسػااؽ الرتأؼبيػا   ظػ  التوأفمػيا اغبػأدةت -
 (28صفحة 

 ز ػأدة رحبيػا اؼب سمػا لػن طق ػا ز ػأدة حصػت أ المػا يا الوأذبػا لػػن ال فػأنية اإلضتأنيػا   تدفػيض الت سفػا  -
 (81، صفحة 2001)عقيلي، ت كربمُت اعبادة   ضفس الا أ

 MARICOURT, les samouraïs du) تةػػجيس ف ػػػقة الرتتػػػ  اعبتػػأل   أؼب سمػػػا -

management, 1993, p. 35) 
 (27)الخزامي، صفحة ت قوح حا ازبأذ ال قارات اؼبترتس ا  أعبادة  لتحمُت ؾبأالت الرتت  اؼبةًتؾ -

، 2001)عقيلــي،  كاالنتتأليػػا دبػػأ ىبػػاـ رب يػا اعبػػادة اؼبطسا ػػاتالت يػف قػػس التيػػَتات الت ويػػا كاال تصػأد ا 
 (41صفحة 

إذف يػ ه أيػم األيػااؼ الػػيت تمػرتض إلي ػأ اؼب سمػػا قػن خػالؿ تطبي  ػػأ إلدارة اعبػادة الةػأقسا  كالػػيت 
اإل ػػػػبأع كالقضػػػػػأ لػػػػػال  تةػػػػًتؾ أغسب ػػػػػأ   ض طػػػػا رئيمػػػػػيا تتتثػػػػ     الرتتػػػػػ  لسػػػػػض رب يػػػػا أ صػػػػػض درنػػػػا قػػػػػن

اؼبمػػػت س  أك الز ػػػػاف  ةػػػ   قمػػػػتتق   مػػػػألا اؼب سمػػػا لسػػػػض رب يػػػػا قمػػػتال لػػػػأيل قػػػػن اعبػػػادة يب و ػػػػأ قػػػػن 
 اغبصاؿ لسض قيزة توأفميا كتاليم  ارهتأ التوأفميات

ـــاتك  ضػػاني قػػػأ تطق وػػأ إليػػػه ضمػػتوتج ؾبتالػػػا قػػن   تا ػػػف لسي ػػأ قبػػػأح تطبيػػا فسمػػػفا إدارة  المتطلب
 ست سما ض كق قو أ:اعبادة الةأقسا ل

التت يػػا  بػػ  التطبيػػا: إذ ال ػػا قػػػن زرع  وألػػا كسػػ  الرتتػػأؿ   ػػػقكرة التتػػأد فسمػػفا إدارة اعبػػادة الةػػػأقسا  -
قػن خػالؿ  ػقح أنبيػا كأيػااؼ  كفاائػا تطبيػا يػ ه الفسمػفا  كتػار ب م لسػض أسػأليب أ كأدكاهتػأ  الةػ ني الػ م 

ت يػػػ ه الفسمػػفا  كتوتيػػػا ركح الث ػػػا كالترتػػػأكف  أؼب سمػػػا مػػألا لسػػػض هتيئػػػا  يئػػػا قالئتػػا ل ػػػتأف قبػػػأح تطبيػػػا 
 (112، صفحة 2001)عقيلي، 

التدطػػػي  اإلسػػػػًتاتيج : إذ هبػػػ  لسػػػػض اؼب سمػػػا كضػػػػس خطػػػا إسػػػػًتاتيجيا تةػػػت  األيػػػػااؼ كاإلنػػػػقانيات  -
، 2002)الطراونــة،  ا كؿبيط ػأتكالميأسػأت الػػيت تمػَت كف  ػػأ اؼب سمػا اضطال ػػأ قػن دراسػػأت تةػت  اؼب سمػػ

 (37صفحة 
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ذلػػػ   تػػار   أفػػقاد اؼب سمػػا لسػػػض  تػػار   الرتػػأقسُت لسػػض تبػػٍت قفػػػأييم كأسػػألي  إدارة اعبػػادة الةػػأقسا: ك -
لسػػػػض اؼب ػػػأرات كال ػػػػارات كاألدكات الالزقػػػػا لتطبيػػػػا إدارة اعبػػػادة الةػػػػأقسا قػػػػن خػػػػالؿ  ػػػقاقج تار بيػػػػا تمػػػػألا 

                                                                                                                 (237، صفحة 1999)اللوزي،  ربمُت قمتال أدائ مت
حأنػػػأت الز ػػػأئن كاؼبمػػػت س ُت كرغبػػػأهتم الًتكيػػػز لسػػػض الز ػػػاف كاؼبمػػػت س : ك  صػػػا  ػػػه الًتكيػػػز لسػػػض ربا ػػػا  -

كالرتتػػ  لسػػض تسبيت ػػأ  كأخػػ  آرائ ػػم  رتػػُت االلتبػػػأر  اضطال ػػأ قػػن الاراسػػأت كاألحبػػأث التمػػا  يا اؼبترتس ػػا هبػػػم  
 (180، صفحة 2003)يحضية،  ك يأس قال رضأيم لن اػباقأت كالمسس اؼب اقا ؽبمت

  ازبػػػأذ ال ػػػػقارات  ككضػػػػس األيػػػااؼ  كحػػػػ  اؼبةػػػػأك   كاؼبةػػػأركا   لتسيػػػػأت التحمػػػػُت قػػػوح حػػػػا الفػػػػقد  -
 (CLAUD YVES BERNERD, 2000, p. 127) اؼبترتس ا  إدارة اعبادة الةأقسات

 (37، صفحة 2002)الطراونة، ت التتأد سيأسا كأسألي  كأدكات إحصأئيا لسق أ ا لسض اعبادة -

تػػافَت قرتػػأ َت ل يػػأس اعبػػادة: حيػػػث أف تػػافق يػػ ه اؼبرتػػأ َت هبرتػػ  الرتػػػأقسُت قسػػزقُت لسػػض الت يػػا هبػػأ  ك ألتػػػأيل  -
 (239، صفحة 1999)اللوزي،  ضتأف أف   أداني  كت اًن أف   لستوتجأت كاػباقأتت

اؼب سمػػػا  ةػػػقاني قػػػااد أكليػػػا قطأ  ػػػا لستاا ػػػفأت  قػػػس التتػػػأد طػػػقؽ لستيػػػا   اسػػػتالق أ ك فحصػػػ أ التػػزاـ  -
  ( 37، صفحة 2002)الطراونة، ت كزبز و أ  ل تأف إضتأج قوتجأت ذات نادة لأليا

ا فسمػػػفا إدارة اعبػػػادة ف ػػ ه  رتػػػض الةػػػقكط كاؼبتطسبػػػأت الػػػيت ال ػػػا قػػػن تافقيػػأ قػػػن أنػػػ  قبػػػأح تطبيػػػ
 الةأقسا  أؼب سما  حيث أف غيأب أحايأ أك  رت  أ سي دم إا خس    تطبيا ي ه الفسمفات

كفبػػأ سػػبا ضمػػػتوتج أف قف ػػـا إدارة اعبػػػادة الةػػأقسا يػػػا قف ػػـا أكسػػػس كأؤػػ  قػػػن اعبػػادة  إذ ت تصػػػق 
سا  ةػػػت  اؼب سمػػا ك ػػػ  قػػػن يػػ ه األخػػػَتة لسػػض نػػػادة اؼبوتػػاج ف ػػػ     حػػػُت أف قف ػػـا إدارة اعبػػػادة الةػػأق

خػالؿ إسػػًتاتيجيا لتمػػيَت  ػػأق  لسجػػادة  أؼب سمػػا لػػه أسمػه كقتطسبأتػػه كأياافػػه الػػيت   ػػس   ق ػػاقت أ رضػػأ 
ز ػػػأئن كقػػػاظف  كقمػػػَتم اؼب سمػػػا لسػػػض حػػػا سػػػػااني  ال الز ػػػاف أك اؼبمػػػت س  ف ػػػ  كتػػػأ يػػػا اغبػػػأؿ   نػػػػادة 
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إدارة اعبػادة الةػأقسا ليمػأ ؾبػقد فسمػفا كؾبتالػا أف ػأر تتبوأيػأ اؼب سمػا أك تػ قن هبػأ  كإمبػأ يػ  إف 
لبػػأرة لػػػن ذبمػػػيا ؽبػػػ ه األف ػػػأر داخػػػ  اؼب سمػػػا  كالتطبيػػا الفرتسػػػ  ؽبػػػأ لتح يػػػا األيػػػااؼ الػػػيت تمػػػرتض إلي ػػػأ 

  س : كل ن ذل    ـا لسض أسس كققت زات كؾبتالا قن اؼببأدئ  اليت سوترتقؼ لسي أ   قأ
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 األســـس والمرتكـــزاتإف تطبيػػا أسػػػس إدارة اعبػػػادة الةػػػأقسا  أؼب سمػػػا  مػػػتوا أك  بػػػٌت لسػػػض ؾبتالػػػا قػػػن  
 ض كق قو أ أف:

)مصـطفى، إدارة الجـودة الشـاملة واإليـزو ت اعبادة ي  رب يػا لقغبػأت اؼبمػت س  كالز ػاف كتسبيػا لتا رتػأهتم -
 (58، صفحة 9000

 (30، صفحة 1995)السّلمي،  تالز اف كاؼبمت س  نبأ ؿبار كأسأس اؼب سما -
 الز اف يا ال م وباد اعبادةت -
 (GERDF KAMISK, 1994, p. 121) اعبادة قم كليا صبيس أفقاد اؼب سما  ك أقسا عبتيس أنزائ أت -

 (30، صفحة 1995)السّلمي،  تقا   كت أق  الرتتسيأت كاإلنقانياتت -
 التحمُت اؼبمتتق ل   الرتتسيأتت -
 (GERDF KAMISK, 1994, p. 121) ربمُت قمتال اعبادة يا ياؼ اؼب سمات -
 (30، صفحة 1995)السّلمي،  التوأفمياتاعبادة قصار لستيزة  -

ف ػ ه إذف  رتػػض األسػػس الػػيت ت ػػـا لسي ػػأ إدارة اعبػػادة الةػأقسا كالػػيت ترتػػٍت أف اعبػػادة الةػػأقسا ل ػػ  لتسيػػأت 
كضةػػػػأطأت كأفػػػػػقاد اؼب سمػػػػا يػػػػػ  الطق  ػػػػا اؼبثسػػػػػض إل ػػػػبأع حأنػػػػػأت كرغبػػػػأت الز ػػػػػأئن كاؼبمػػػػت س ُت  كقصػػػػػار 

ــادئجتالػا قػن لتح يػا اؼبيػزة التوأفمػػيا ؼب سمػا  كل ػػن يػ ه األسػس كاؼبقت ػػزات هبػ  أف تػػالم دب الػػيت  المب
تمػػػػألا اؼب سمػػػػا لسا ػػػػاؿ إا أف ػػػػػ  أداني فب ػػػػن كلتطبيػػػػا فسمػػػػفا إدارة اعبػػػػػادة الةػػػػأقسا لسػػػػض أكتػػػػ  كنػػػػػه 

 ضمتطيس أف ض كق قأ  س :
االلتتػػأد لسػػػض االتصػػأالت األف يػػػا كالقأسػػيا قػػػس الترتػػأكف  ػػػُت األفػػقاد كاعبتألػػػأت كقػػوح م حػػػا التصػػػقؼ  -

 (29)الخزامي، صفحة ت كتار ب م لسض طقؽ كأدكات اعبادة 
 االلتزاـ طا   األن   إحااث التطار اؼبمتتق   ك  الرتتسيأت كاألضةطا ت-
)الخزامــــي،  ت إتبػػػأع أسػػػػألي  فرتألػػػػا لإل ػػػقاؼ كالتػػػػار    كرب يػػػػا الت أقػػػ  كالػػػػًتا    ػػػػُت أنػػػزاني اؼب سمػػػػا-

  (29صفحة 
الًتكيػػز لسػػػض الرتتسيػػأت كالوتػػػأئج قرتػػأ: أم لػػػاـ الًتكيػػػز لسػػض ققا بػػػا اؼبوتجػػأت الو أئيػػػا ف ػػ  كإمبػػػأ هبػػػ  أف -

 تةت  ي ه الق أ ا الرتتسيأت اإلضتأنيا أ  أ  كذل  لتفأدم إضتأج سسس قرتيبات
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تفػػػأدم الا أ ػػا قػػن األخطػػػأني  بػػ  ك ال ػػػأ: كذلػػ   تػػافَت كاسػػػتدااـ قرتػػأ َت لس يػػػأس أاوػػأني اإلضتػػأج قػػػن أنػػ  -
األخطػأني كالرتيػػاب الػيت  ػػا تظ ػػق   اؼبوتجػأت  كل ػػتأف قطأ  ػػا يػ ه األخػػَتة  أؼباا ػػفأت اؼبرتيأر ػا كذلػػ  قػػأ 

 (374، صفحة 1998)البكري،   مألا لسض زبفيض الت أليف كز أدة اإلضتأنيات
إتبػأع اؼبػو ج الرتستػ    ازبػأذ ال ػقارات: أم ازبػأذ ال ػقارات اإلسػًتاتيجيا  وػأني لسػض اغب ػأئا ال لسػض التا رتػػأت -

كالت  وػأت  كذلػػ   تا ػف لسػػض فألسيػا ضظػػأـ قرتساقػأت اؼب سمػػا  كقرتساقػأت التي  ػػا الرت مػيا  ػػألًتكيز لسػػض 
 (182، صفحة 2003)يحضية، ت اؼبرتساقأت اليت زبص الماؽ كالبيئا التوأفميا

 ت وػػأني لال ػػػأت فرتألػػا قػػػس كػػػ  قػػن اؼبػػػارد كالز ػػاف  قػػػس قػػػوح م حػػا اؼبةػػػأركا   التدطػػي   كازبػػػأذ ال ػػػقارات-
 (32، صفحة 1995)السّلمي، 

الرتتسيػػػأت دكف تا ػػػف  حيػػػث  ػػػتم ربا ػػػػا اؼبقا بػػػا اؼبمػػػتتقة ل ػػػ  ققاحػػػ  »التحمػػػُت اؼبمػػػتتق: ك  صػػػا  ػػػه -
األخطػػػأني قمػػػػب أ كقرتقفػػػػا أسػػػبأهبأ كقرتأعبت ػػػػأ  بػػػػ  ك ال ػػػأ كالتطسػػػػس  أسػػػػتتقار إا طػػػقؽ أف ػػػػ  لت ػػػػاًن اؼبوتػػػػاج 

 (37، صفحة 2002)الطراونة،  « ة    ااك  تيَتات قتطسبأت الز اف كاؼبمت س 
كاؼبمػػػت س ُت    ػػػ كف اعبػػػادة: قػػػن خػػالؿ الو أ ػػػأت قرت ػػػم لت صػػػ  آرانييػػػم لػػػن قوتجػػػأت إ ػػقاؾ الز ػػػأئن -

اؼب سمػا  الةػ ني الػػ م  مػألا لسػض قرتقفػػا حأنػأت كرغبػأت يػػ الني الز ػأئن كاؼبمػت س ُت كالرتتػػ  لسػض تسبيت ػػأ 
يػػػا كربمػػُت قمػػػتال اعبػػػادة  ألومػػبا لست سمػػػأت اؼبوأفمػػػا كقػػن  ػػػُت األسػػػألي  الػػيت التتػػػاهتأ اؼب سمػػػا لتح 

  ك ػا ظ ػق يػ ا األسػػساب كألتتػا قػن  بػ  اؼب سمػأت اليأ أضيػػا «ضةػػق كظيفػا اعبػادة»ذلػ  قبػا قػأ  مػتض  ػػ 
   أإلضػػأفا إا اؼب سمػػأت األكر يػا الػػيت لقفػػأ أر أحػأ كثػػَتة  تبوي ػػأ لػه  يػػ ا األسػػساب  تتثػػ    2978لػأـ 

ًتة  ألنػػ  الترتػػقؼ لسػػض ظػػقكؼ انتتػػأع جملسػػس  ت ػػاف قػػن قمػػ كلُت كت ويػػُت كذبػػأر ُت كز ػػأئن  كذلػػ  كػػ  فػػ
 (GOGUE, p. 98)ت الماؽ  كحأنأت الز أئن كاؼبمت س ُت

ف ػػػ ا األسػػػساب  رتتػػػػ  لسػػػض اسػػػترتتأؿ آراني الز ػػػػاف كتاظيف ػػػأ لتمػػػألا   تصػػػػتيم اؼبوتػػػاج كاختيػػػأر خصأئصػػػػه 
قوتجػأت اؼب سمػػا قػػس قوتجػػأت اؼبوأفمػػُت  كقاا ػفأته حمػػ  رغبػػأت كقتطسبػػأت يػ ا الز ػػاف  يػػ ا قػػس ق أرضػػا

، 9000)مصــطفى، إدارة الجــودة الشــاملة واإليــزو ت قػن أنػػ  الرتتػػ  لسػػض ربمػػيو أ  ةػػ   أف ػػ  قو ػػأ
 (57صفحة 

رب ي  ػػأ يػ ه  رتػػض اؼببػأدئ الػػيت يب ػن أف تػػالم هبػػأ اؼب سمػا تطبيػػا فسمػفا إدارة اعبػػادة الةػأقسا كتمػػأيم   
 كتطبي  أ  وف    ارة أك طق  ا فب وات
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 :مراحل إدارة الجودة الشاملة 3-4
إف لتسيػا تبػٍت اؼب سمػا ألف ػػأر إدارة اعبػادة الةػأقسا كؿبأكلػا تطبي  ػػأ كتقسػيد أ  لػيس  ػأألقق المػػ   إذ أف  

ةػػطا كلتسيػػأت ذلػػ   تطسػػ  اؼبػػقكر  ألرتا ػػا قػػن اؼبقاحػػ   كإحػػااث الرتا ػػا قػػن التيػػَتات   صبيػػس ؾبػػأالت أض
 اؼب سما  اليت سوترتقؼ لسي أ   قأ سيس ت

 يبق تطبيا إدارة اعبادة الةأقسا  ألرتا ا قن اؼبقاح :
 تتتثػػ  اؼبقحسػػػا األكا   ؿبأكلػػػا تقسػػػيخ ك وػػأني ا أفػػػا توظيتيػػػا نا ػػػاة  أؼب سمػػا لت يئػػػا البيئػػػا اؼبالئتػػػا لستطبيػػػا

ؾبتالػا قػن اؼبرتت ػاات كاؼببػأدئ كال ػيم غػَت »ك  صػا  ألث أفػا التوظيتيػا  (380، صـفحة 1998)البكري، 
القظبيػا الػيت تةػػ   ال االػا األسأسػيا الػػيت تانػه كتػوظم أمبػػأط المػساؾ الفػقدم أك اعبتػػأل  داخػ  اؼب سمػػأت 

لتسيػا تييػَت الفسمػفا كالث أفػا التوظيتيػا تتطسػ  ن ػادا كبػَتة  (104، صفحة 1997)ىيجان،  «كت اق فيػه
قػن طػػقؼ اؼبمػَت ل ػػ  هبرتػ  األفػػقاد  تبوػاف ا أفػػا نا ػاة تتاافػػا قػس فسمػػفا إدارة اعبػادة الةػػأقسا كتتاافػا قػػس 
احملػػي  الػػااخس  كاػبػػأرن   كتػػأ تتطسػػ  كضػػس خطػػا لتمػػػَت كف  ػػأ  كتػػأ تتطسػػ  أ  ػػأ ت يػػيم قػػال اسػػػترتااد 

ا ؽبػػ ا التييػػَت  كيػػ ا كسػػه  تا ػػف لسػػض ال يػػأدة الػػيت  ػػتم اختيأريػػأ لت ػػاد لتسيػػا التحػػاؿ كالتييػػَت  أفػقاد اؼب سمػػ
 ػػػاف  ػػأدرة لسػػػض ت ػػا ن فق ػػػا لتػػ  قترتػػأكف كقةػػػجرتا لسػػض تطبيػػػا قو جيػػا إدارة اعبػػػادة تحبيػػث  ةػػًتط أف 

 (97، صفحة 2001)عقيلي،  الةأقسات
 رتػػػػا ققحسػػػػا هتيئػػػػا البيئػػػػا اؼبالئتػػػػا لتطبيػػػػا إدارة اعبػػػػػادة الةػػػػأقسا تػػػػويت اؼبقحسػػػػا الثأضيػػػػا كيػػػػ  ققحسػػػػا التدطػػػػػي  

لتسيػا كضػس أيػااؼ لسػض اؼبػػال »اإلسػًتاتيج  لسجػادة الةػأقسا أم  اا ػا التجمػيا الفرتسػ  ؽبػػأ  ك  صػا  ػه: 
ــوزي،  «ة الةػأقسا الطا ػ  كاػبطػاات الالزقػا لتح ي  ػػأ لسحصػاؿ لسػض خطػا إسػػًتاتيجيا لسجػاد ، 1999)الل

ك تطسػ  ربسيػ  لستجػػأالت اؼبدتسفػا لسرتتسيػأت الػيت ربتػػأج  لتحمػُت قثػ : ال يػأدة  اؼبرتساقػػأت  (244صـفحة 
اؼبػػاظفُت الرتتسيػػأت التجأر ػػا كالصػػوأليا  كالوتػػأئج قػػس ر ط ػػأ  أأليػػااؼ القئيمػػيا لست سمػػا اؼبتتثسػػا   إرضػػأني 

كذلػػػػ   قػػػن أنػػػػ  كضػػػػس خطػػػػا إسػػػػًتاتيجيا  قػػػػقكرا  ػػػػأػبطاات  لز ػػػاف كاؼبػػػػاظفُت كاؼبمػػػػَت ن لسػػػػض حػػػػا سػػػػااني ا
 التأليا:
حيػػػث  ػػػتم كضػػػس أيػػػااؼ لسػػػض اؼبػػػال الطا ػػػ  تحديـــد األىـــداف اإلســـتراتيجية للمؤسســـة: -3-4-1

إنقانياهتػػػأ  تةػػت  ؾبتالػػػا قػػػن التيػػػَتات ك   ػػػىت اجملػػػأالت حيػػث سبػػػس ا أفػػػا اؼب سمػػػا  لتسيأهتػػػأ سيأسػػػأهتأ  
 (79، صفحة 2001)عقيلي،  تتت
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ـــل بياـــة العمـــل الداخليـــة:-3-4-2 أم  ػػػتم ربسيػػػ  البيئػػػا داخسيػػػأ قػػػن أنػػػ  اكتةػػػأؼ ض ػػػأط ال ػػػاة  تحلي
 كاستثتأريأ كاكتةأؼ ض أط ال رتف كقرتأعبت أت

ـــة:-3-4-3 ـــة الخارجي فمػػيا كؿبػػػي  اؼب سمػػا قػػن اكتةػػػأؼ ك  صػػا  ػػ ل  ربسيػػػ  البيئػػا التوأ تحليــل البيا
 الفقص كاستثتأريأ  كض أط الت ا ا ؼباان ت أت

تت تن األيااؼ اؼباضػاليا  كتػتالنيـ قػس الظػقكؼ البيئيػا لتمػَت كف  ػأ  وضع خطة إستراتيجية:-3-4-4
 رتػػا كضػػػس اػبطػػػا الػػيت  ػػػتم كف  ػػػأ الرتتػػ  لتوفيػػػ  إسػػػًتاتيجيا ت(183، صـــفحة 2003)يحضـــية، اؼب سمػػا 

كضػػػس اإلطػػػػأر التوظيتػػػػ  اؼبالئػػػم لتطبيػػػػا إدارة اعبػػػػادة  اعبػػػادة الةػػػػأقسا   بػػػاأ الرتتػػػػ    اؼبقحسػػػػا الثألثػػػا كيػػػػ :
 ك تم ذل  قن خالؿ:  الةأقسا 

الرتتػػادم الطا ػػ   أؽبي ػػ  تييػَت اؽبي ػػ  التوظيتػػ  اؼبرتتتػػا: حيػث  ػػتم اسػػتبااؿ اؽبي ػػ  التوظيتػ  ذا الطػػأ س -
)يحضــــية،  التوظيتػػػ  ذا الطػػػػأ س األف ػػػػ  اؼبتتيػػػػز  ػػػػألًتا   كالتوأسػػػػا  ػػػػُت ييأكسػػػه الفقليػػػػا الػػػػيت  ت ػػػػاف قو ػػػػأت

 (183، صفحة 2003
إلػػػػػأدة تصػػػػػتيم كيواسػػػػػػا الرتتسيػػػػػأت كالاظػػػػػػأئف: أم إدخػػػػػأؿ تييػػػػػػَتات أسأسػػػػػيا كن ر ػػػػػػا لسػػػػػض الرتتسيػػػػػػأت -

 (94، صفحة 2001)عقيلي، ت سألي  كاإلنقانيات  ة    تالنيـ قس اإلسًتاتيجيا اؼباضالاكاأل
 تاز س المسطأت كاؼبم كليأت كالصالحيأت اعبا اة لسض أفقاد اؼب سمات-
 تة ي  فقؽ الرتت  لسض صبيس اؼبمتا أت قن األفقاد ذكم ال ارات كاؼب أراتت-
 تة ي  ؾبسس اعبادة قن رؤسأني ؽبم اػبربة  ال أفيات  -
ــية،  تتػػػافَت الاسػػػأئ  كاؼبػػػاارد اؼبأد ػػػا كالفويػػػػا كالت والانيػػػا كالبةػػػق ا الالزقػػػا لتح يػػػػا اعبػػػادة الةػػػأقسا- )يحضــ

 (183، صفحة 2003
)البكــري،  كأدكاهتػػأ كأسػػأليب أ كالػػيت ضػػ كق قو ػػأ:تػػار   الرتتػػأؿ اؼبمػػَت ن لسػػض فسمػػفا إدارة اعبػػادة الةػػأقسا -

 (398-386، الصفحات 1998
ربسيػ  الرتتسيػأت: ك ػػتم في ػأ ربسيػػ  طػقؽ الرتتػػ    تجزئػا الرتتسيػا كققاحس ػػأ  لسترتػقؼ لسػػض اؼبةػ سا  ككضػػس  -أ

 اختبأريأتاغبساؿ اؼبت وا ؽبأ  كقوأ ةا ي ه اغبساؿ  ب  توفي يأ  ك 
 diagrammeخقائ  المب  كالوتيجا )يي   المت ا(: ك طسا لسي أ ـبططأت ا ةي أكل ) -ب

de Ichikawa كت ـا دب تا التحسي  اؼبتمسم  ألسبأب األخطأني   تحا ا األكثق أنبيا لسض الرتظأـ  )
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 MARICOURT, les samouraïs du)ت القئيميا  كاأل   أنبيا لسض الرتظأـ الفقليا
management, 1993, p. 38) 

  تم رسم ي ه اؼبدططأت  رتاة أ  أؿ قو أ: 
كتاضػػػح في ػػأ اؼبةػػػ سا  (391، صـــفحة 1998)البكـــري،  خــرائط المخـــاطرة )شـــجرة األخطـــاء(: -1

القئيمػػػػيا لسػػػػض األسػػػػػأس أك اعبػػػػ ر  كالػػػػػ م تتفػػػػقع لوػػػػػه الفػػػػقكع القئيمػػػػػيا اؼباضػػػػح لسي ػػػػػأ األسػػػػبأب القئيمػػػػػيا 
   ( اؼباايل:2لستة سا   يوتأ تاضح األسبأب الثأضا ا لسض الفقكع الثأضا ا  كي ا قأ  اضحه الة   )

 
 : شجرة األخطاء )المشاكل((2)شكل 

 
 
 
 
 
 
 

 (392، صفحة 1998)البكري، المصدر : 
 

حيػث تاضػح اؼبةػػ سا األسأسػيا   ق ػأف الػػقأس  أقػأ األسػػبأب  خـرائط الســمكة )ىيكــل الســمكة (: -2
فتاضػػح لسػػض الرتتػػاد الف ػػقم )المسمػػػسا الف ق ػػا(  حيػػث تبػػُت األسػػبأب القئيمػػػيا لسػػض الرتظػػأـ القئيمػػيا  أقػػػأ 
األسػػػػبأب الفقليػػػػا فتبػػػػُت لسػػػػض الرتظػػػػػأـ الفقليػػػػا ك مػػػػترتأف هبػػػػ ا الوتػػػػػاذج لاراسػػػػا قمػػػػببأت اؼبةػػػػ سا حمػػػػػ  

(  اضػح يػػ ا 1يت ػػأ   اؼبةػ سا ليػتم البحػػث لػن حسػاؿ ؽبػػأ حمػ  األكلا ػا كالةػػ   )قمػتا أهتأ  كدرنػا أنب
 الوتاذج:

 
 

مشكلة 
 الجودة

 يسبب رئيس
 ثالث
 

 يسبب رئيس

 أول
 

 يسبب رئيس
نيثا  
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 ( مخطط يمثل ىيكل السمكة )عالقات السبب والنتيجة(.2الشكل )    
 
 
 
 
 

     
 (594، صفحة 1999)مصطفى، إدارة اإلنتاج والعمليات في الصناعة والخدمات، اؼبصار:   
 

:  ػػأح  يػػ ا التحسيػػ  يػػا اال تصػػأدم  ( ANALYSE DE PARETOجـــ. تحليــل بــاريتو )
  كيا لبأرة لػن ربسيػ   يػأين لسترتطيػأت هبػاؼ قمػألاة فق ػا الرتتػ  لسػض Vil Fredo Paretoاإل طأيل 

ربا ػػا اؼبةػػأك  الػػيت  انػػ  أف تػػاا ؽبػػػأ أكلا ػػا كأنبيػػا  كذلػػ  لسػػض قوحػػػٌت  يػػأين  اضػػح احملػػار الرتتػػادم لػػػه 
ع ال طػػػس )الاحػػػاات( اؼبرتيبػػػا(  ققتبػػػا حمػػػ  درنػػػا أنبيت ػػػأ الفئػػا قاضػػػاع الاراسػػػا  )قثػػػ  ضػػػاع األخطػػػأني  ضػػػا 

تقتيبػػػأ توأزليػػػأ  حيػػػث تتتا ػػػػس أكثقيػػػأ أنبيػػػا   األلسػػػض  أقػػػػأ احملػػػار األف ػػػ  فتاضػػػح فيػػػػه سػػػرتا الفئػػػأت )لػػػػاد 
األخطػػأني   ت ػػأليف األخطػػأني   ضمػػبا الاحػػاات اؼبرتيبػػاتتتت( لسػػض  ػػ   قمػػتطيالت ققتبػػا نوبػػأ إا نوػػ   

ٌت خػػ   اضػح تػػقاكم المػػرتا  ػػانيا قػػن الفئػػأت األلسػض  حػػىت الفئػػأت الػػاضيأ )قػػن أنػػ  كغألبػأ قػػأ   تػػ  اؼبوحػػ
( الػػػ م يبثػػػ  قوحػػػػٌت 3كيػػػػ ا قػػػأ  اضػػػحه الةػػػ   )(GOGUE, p. 82) (%266ت تسػػػا الومػػػبا 
PARETO لست أليفت 

 
 
 
 
 
 

 المواد 

 العاملون  اآلالت 

 التأثير 
 أو 

  النتيجة
سبب        

 سبب

سبب       

 

 سبب

 سبب

سبب     

سبب     

 سبب سبب

 طرق األداء 

 سبب سبب
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 للتكاليف :   PARETO( :منحنى 3شكل ) 
 

                                                                          
 
 
 
 
 

SOURCE :  

(GOGUE, MANAGEMENT DE LA QUALITE,ECONOMICA, p. 83) 
 

كضػػػس  أئتػػػا ل ػػػ  األسػػػبأب احملتتسػػػا  مث ققا بػػػا الرتتسيػػػػأت : يػػػ ا ك ػػػتم اغبصػػػاؿ لسػػػض يػػػ ا اؼبوحػػػٌت  ػػػػ        
أنبيت ػػػأ لا ػػأ  ػػػتم فيػػه ربا ػػػا قػػػال ت ػػقار حػػػاكث كػػػ  سػػب   ليػػػتم  رتػػايأ تقتيػػػ  يػػػ ه األسػػبأب حمػػػ  

توأزليػػػأ  ليػػػتم تاضػػػيح ذلػػػ  قػػػن خػػػالؿ قوحػػػٌت  ظ ػػػق ت ػػػقار اغبػػػاكث  ااسػػػطا قمػػػتطيالت أك ألتػػػاة  سبثػػػػ  
-393، الصـــفحات 1998)البكــري،  األطػػاؿ قو ػػأ اؼبةػػأك  ذات األنبيػػػا كالػػيت ربتػػأج إا حػػ  أسػػػقعت

394)  
أداة قن أدكات الق أ ا اليت تمػألا لسػض ربا ػا كتصػويف اؼبةػأك  حمػ  درنػا  PARETOك رتترب قوحٌت 

أنبيت أ  ك  ـا قف اقػه لسػض أسػأس يػا أف: لااقػ  أك قػاخالت  سيسػا  ػا تمػ م  ومػبا كبػَتة قػن الوتػأئج الػيت 
  قػػػن اؼبةػػأك  تػػػوجم  86( كالػػػيت ترتػػٍت أف 86/16 ػػا ت ػػػاف أخطػػأنين أك ليا ػػػأ ك ةػػأر إا ذلػػػ    ألػػاة )

ت   قػػن قمػػػببأت يػػاه الرتيػػػاب16  قػػػن ليػػاب  اؼبوتانػػأت توػػػتج لػػن 86  قػػن اآلالت  ك أف 16لػػن 
 (585-584، الصفحات 1999)مصطفى، إدارة اإلنتاج والعمليات في الصناعة والخدمات، 

لسجػػػادة الةػػػأقسا تػػػويت اؼبقحسػػػػا  االسػػػًتاتيجيايػػػ ا ك رتػػػا هتيئػػػا كػػػ  الظػػػقكؼ كاؼبػػػاارد الالزقػػػػا لتوفيػػػ  اػبطػػػا     
 الثألثا كي :

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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ـــذ والتطبيـــق: -3-4-5 ـــة التنفي لتجمػػػيا  االسػػػًتاتيجياك ػػػتم في ػػأ توفيػػػ  كتطبيػػػا قػػػأ نػػأني   اػبطػػػا  مرحل
، 1999زي، )اللـو  فسمفا إدارة اعبادة الةأقسا لست سمػا  كذلػ   ت ػأفق ن ػاد كػ  قػن اؼبمػَت ن كالرتتػأؿت

 (247صفحة 
إف لتسيػػا توفيػػ  كتطبيػػػا فسمػػفا إدارة اعبػػادة الةػػػأقسا تقاف  ػػأ لتسيػػػا أخػػقل ق تػػا كاؼبتتثسػػػا   اؼبقحسػػا القا رتػػػا 

 (183، صفحة 2003)يحضية، كي : 
: كتتتثػػ    اسػػتدااـ ـبتسػػف األسػػألي  كاألدكات الجــودة الشــاملة اســتراتيجيةمرحلــة مراقبــة تنفيــذ  -1

اعبػادة الةػأقسا كتػػأ يػا ـبطػػ   كرب يػا األيػػااؼ  اسػػًتاتيجياال تيػا كاإلحصػأئيا لسق أ ػػا  لستوكػا قػػن توفيػ  
اؼباضػػػػػػالا   اػبطػػػػػػا  كل ػػػػػػػن اسػػػػػػتدااـ يػػػػػػ ه األسػػػػػػػألي  كاألدكات  تطسػػػػػػ  تػػػػػػار   الرتتػػػػػػػأؿ لسػػػػػػض كيفيػػػػػػػا 

 (407-398، الصفحات 1998)البكري، استدااق أ  كقن  ُت ي ه األدكات ض كق: 
 األسأسيا اؼبتتثسا  :األدكات اإلحصأئيا  -2

أت اؼبػػارج الت ػػػقارم: كيػػػا لبػػأرة لػػػن ألتػػػاة تظ ػػػق التاز ػػس الت ػػػقارم  ك مػػػترتأف  ػػه لت ػػػا ق االكبقافػػػأت  كتػػػأ 
      (ت4 اضح الة   )

 .(: المدرج التكراري4شكل ) 
 الت قار                                                                        

 
                

               
 

                                                           
 

 األ رتأد
 .(399، صفحة 1998)البكري، المصدر :   

 بت االرتبأط: ك مترتأف  ه ل يأس الرتال ا  ُت قتيَت ن ت
 اؼبرتيأرم: كس أ أدكات إحصأئيا تمألا لسض تاضيح االكبقافأتتجت اؼبتاس   اؼبال  االكبقاؼ 



 
 

64 

 

ـــر العاديــــةت 1 ــ ـــة وغي ــ : فظ ػػػػػار االكبقافػػػػأت الرتأد ػػػػا  رتػػػػػٍت أف الرتتػػػػ    حػػػػاكد الق أ ػػػػػا االنحرافــــات العادي
 اؼباضالا  أقأ االكبقافأت غَت الرتأد ا تاؿ لسض أف الرتتسيا خأرنا لن ضطأؽ التح م كهب  الوظق في أت

: كيػ  لبػأرة لػن كسػيسا إحصػأئيا لتحا ػا قػأ إذا كأضػأ ال ػقانيات اػبأ ػا  رتتسيػا قػأ ضأذبػا بـةخـرائط المراقت3
لػن اكبقافػػأت لأد ػا أك غػػَت لأد ػػا  كربتػام يػػ ه اػبػػقائ  لسػض االاػػا خطػػاط؛ اػبػ  األلسػػض كاألدىن لسق أ ػػا  

يػػا غػػَت ق بالػػػا    كاػبػػ  اؼبقكػػزم يبثػػ  قتاسػػػ  الرتتسيػػا  فػػوم ض طػػا ت ػػػس خػػأرج حػػاكد الق أ ػػا ترتػػػٍت أف الرتتس
 (ت5حُت أف الو طا اليت ت س داخ  حاكد الق أ ا ترتٍت أف الرتتسيا ق بالا  كي ا قأ  اضحه الة  )

 
 

 (: خرائط الرقابة.5شكل )                          
     
 غبا األلسض لسق أ اا                       تيَتات غَتلأد ا              
 خأ األسبأب   

 اػب  اؼبقكزم: قتاس  الرتتسيا                                                    
 تيَتات لأد ا ألسبأب لأد ا         

 اغبا األدىن لسق أ ا                                                                          
 ألسبأب خأ ا ات غَتلأد اتيَت        

 
 (404، صفحة 1998)البكري،  المصدر :

 
إدارة اعبػػادة الةػػأقسا حبيػث سب ػػن قػػن  اسػًتاتيجيافتجتػاع يػػ ه األدكات تمػػتداـ لسق أ ػا لسػػض توفيػػ         

ت يػػيم األداني الفرتسػػ   كق أرضػػا الوتػػأئج  أأليػػااؼ اؼباضػػػالا  قػػن أنػػ  كةػػف االكبقافػػأت كتصػػحيح أ  لسػػػض 
 تدة الةأقسا ل تأف أف   تطبيا ؽبأاعبا  اسًتاتيجياأف ت اف لتسيا الق أ ا قمتتقة كقتزاقوا قس توفي  

أف تطبيػا إدارة اعبػادة الةػػأقسا  تطسػ  إحػااث تيػػَتات  ػأقسا كاسػػرتا فبػأ سػبا ذكػػقه قػن ققاحػ  ضمػػتوج       
 أؼب سمػػا اضطال ػػأ قػػػن تيػػَت الث أفػػا ال ايبػػػا  ث أفػػا تػػتالنيـ قػػػس الفسمػػفا اعبا ػػاة كهتيئػػػا البيئػػا اؼبالئتػػا لستطبيػػػا  
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دة  تيػػػَت اؽبي ػػػ  التوظيتػػػػ   كإلػػػأدة تصػػػػتيم الرتتسيػػػأت  كتػػػار   الرتتػػػػأؿ لسػػػض قفػػػػأييم كأسػػػألي  إدارة اعبػػػػا 
الةػػػأقسا كأدكاهتػػػػأ ليػػػػتم التوفيػػػػ   أالسػػػػترتأضا هبػػػػ ه األسػػػػألي  كاألدكات   لتسيػػػػا الق أ ػػػػا الػػػػيت ال ػػػػا أف ت ػػػػاف 

 قتزاقوا قس التوفي ت
كقػػن ؾبتػػػ  قػػػأ سػػػبا ذكػػقه فتطبيػػػا فسمػػػفا إدارة اعبػػػادة الةػػػأقسا  أؼب سمػػا ال ػػػا أف   ػػػـا لسػػػض أسػػػس        

يت تمػػػألا لسػػػض التطبيػػا الػػػ م  تطسػػػ  اؼبػػقكر  ألرتا ػػػا قػػػن كققت ػػزات  كالػػػيت تػػػالم دبجتالػػا قػػػن اؼببػػػأدئ الػػ
اؼبقاحػػ  كالتييػػػَتات الػػيت سبػػػس اؼب سمػػا ك ػػػ   تةػػت  الث أفػػػا  الرتتػػأؿ  اؼبمػػػ كليأت  الاظػػػأئف تتتتا ت ألف 

الػيت التػأدت اؼب سمػا  االسػًتاتيجياتبٍت فسمفا إدارة اعبػادة الةػأقسا لػيس  ػأألقق الرتػأدم أك قثسػه قثػ  اػبطػ  
 ف ذل  االلت أد  ا  رتيا لتسيا التوفي  كالتطبيا إلدارة اعبادة الةأقساتتوفي يأ أل
 خالصة:

كدال ػا ل ػ  قػأ سػػبا ذكػقه   يػ ا الفصػػ  فػأعبادة يػ  احملػػار كاألسػأس الػ م تػػاكر حالػه اعبػادة الةػػأقسا 
  ت ػػتيو أ   كأفػػا نااضػػػ  الرتتػػ  ك  صبيػػػس ضةػػأطأت ككظػػأئف كلتسيػػػأت اؼب سمػػا  هبػػػاؼ رب يػػا اإل ػػػبأع

اغبػام لستمػت س  كالز ػاف  إال أف ذلػ   تطسػػ  تومػي أ كتاني ػأ لسج ػاد لتح يػا يػػ ا اؽبػاؼ قػن خػالؿ قػػأ 
 مػػتض  ػػػإدارة اعبػػػادة الةػػأقسا  كفسمػػػفا لستمػػػيَت ت ػػػـا لسػػض لػػػاة قبػػػأدئ كأسػػس كقتطسبػػػأت تمػػػرتض لتح يػػػا 

حػػػا سػػػااني  ك ألتػػػأيل يػػاؼ اؼب سمػػػا   تسبيػػػا حأنػػػأت كرغبػػػأت الز ػػػأئن كاؼبمػػت س ُت كاألفػػػقاد الرتػػػأقسُت لسػػػض 
رب يا التتيز لست سما توأفمػيأ  ككتحفيػز لست سمػا كقمػألاهتأ لسػض ذبمػيا قبػأدئ يػ ه الفسمػفا كأيػااف أ  
ظ ػػق قػػأ  مػػػتض  وضظتػػا إدارة اعبػػػادة الةػػأقسا الػػػيت يػػ  لبػػػأرة لػػن سسمػػػسا لستاا ػػفأت  طسػػػا لسي ػػأ سسمػػػسا 

 قاا فأت اإل زكت
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 تمهيد:

 رتػػا أف تطق وػػأ   الفصػػػ  األكؿ اا ادارة اعبػػادة الةػػػأقسا ك ايػػم قػػػأ يبيزيػػأ كاهنػػػأ اسػػساب ادارم حػػػا ث      
تبػػٍت   ـبتسػػف اؼب سمػػػأت الصػػوأليا ك االضتأنيػػا ك اػباقأتيػػػا ك حػػىت الترتسيتيػػا قو ػػػأ  سػػاؼ ضتطػػقؽ   يػػػ ا 

ف ػػػػا زاد قػػػػ خقا االيتتػػػػأـ   الق أضػػػيا الفصػػػ  اا تطبيػػػػا يػػػػ ا األسػػػساب االدارم   قرتأيػػػػا الًت يػػػػا الباضيػػػػا ك 
 سيػػػػأت ك اؼبرتأيػػػػػا ك األ مػػػػأـ   نأقرتأتوػػػػػأ ضتيجػػػػػا دباضػػػػاع إدارة اعبػػػػػادة الةػػػػأقسا كمػػػػػبي  لسو ػػػػاض  ػػػػػإدارة ال

ككػػػػاف قرتأيػػػػا   الػػػػيت ربػػػػتم لسػػػي م تييػػػػَت اسػػػػًتاتيجيأهتم ؼبااكبت ػػػػأ LMD خأ ػػػػا ضظػػػػأـ لستطػػػارات اؼبتمػػػػأرلا
 ت  وظاقا اعبأقرتيا فأضه كأف لزاقأ لسي أ االضاقأج   ي ه الرتتسياالًت يا الباضيا ك الق أضيا نزني قن اؼب

 ادارة الجودة الشاملة في معاىد التربية البدنية و الرياضية:

 مفاىيم ادارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي: -1

يب ػػن الوظػػػق اا ادارة اعبػػادة الةػػػأقسا   الترتسػػيم لسػػػض اهنػػأ ضظػػػأـ  ػػتم قػػػن خاللػػه تفألػػػ  اؼبػػػاخالت  ك        
يػ  األفػػقاد ك األسػألي  ك األن ػػزة لتح يػا قمػػتال لػأيل قػػن اعبػادة حيػػث   ػـا الرتػػأقساف  أال ػًتاؾ  صػػارة 

اؼبدقنػػػػأت إلرضػػػػأني اؼبمػػػػتفيا ن  أقػػػػػأ فألسػػػػا   الرتتسيػػػػا الترتسيتيػػػػا  ك الًتكيػػػػز لسػػػػض التحمػػػػن اؼبمػػػػتتق عبػػػػادة 
اؼبػػػاخالت فتت ػػػػاف قػػػػن اؼبوػػػػأيج الاراسػػػػيا ك اؼبمػػػػتسزقأت اؼبأد ػػػا ك األفػػػػقاد  سػػػػااني كػػػػأضاا طسبػػػػا أـ قػػػػاظفُت أـ 
أل ػأني ييئػا التػار س أـ ادارة  ك أقػأ اؼبدقنػأت فتتتثػػ    ال ػاادر اؼبتدصصػا قػن اػبػقهبُت  ك اؼبمػتفيا قػػن 

، صــفحة 2009)جويجـان، اجملتتػس الػيت ت ػػـا  تاظيػف يػ الني اػبػقهبُتت ضظػأـ الترتسػيم   ـبتسػف ق سمػأت 
76)     

ترتػقؼ إدارة اعبػػادة الةػأقسا   ال طػػأع الترتسيتػ   وهنػػأ: و لتسيػػا اسػًتاتيجيا إدار ػػا تقت ػز لسػػض ؾبتالػػا        
ت ن   إطأريػػػأ قػػػن تاظيػػػف قاايػػػ  الرتػػػأقسُت ك قػػػن ال ػػػيم  ك تمػػػتتا طأ ػػػا حقكت ػػػأ قػػػن اؼبرتساقػػػأت الػػػيت تػػػت

 اسػتثتأر  ػاارهتم الف ق ػا   ـبتسػف قمػتا أت التوظػيم لسػػض كبػا إ ػاال  لتح يػا التحمػن اؼبمػتتق لستوظتػػات
 (2015)الشريف، 

 طػػا ق توت ج ػػأ اؼب سمػػػاالت ترتػػقؼ إدارة اعبػػادة الةػػأقسا   الترتسػػيم  وهنػػأ: واسػػػًتاتيجيا إدار ػػا قمػػتتقة       
الترتسيتيػا قرتتتػاة لسػض ؾبتالػا قػن اؼببػػأدئ كذلػ  قػن أنػ  زبػق ج قػػاخس أ القئيمػ  كيػا الطألػ  لسػض ألسػػض 
قمػتال قػن اعبػادة قػن كأفػا نااضػ  الوتػا الرت سيػػا كالوفمػيا كاالنتتأليػا كاػبس يػا كذلػ   ييػا إرضػأني الطألػػ  
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كأفػػػػا أن ػػػػزة اجملتتػػػػس اؼبمػػػتفياة قػػػػن يػػػػ ا اؼبدػػػػقجو  ػػػوف  صػػػػبح قطسا ػػػػأ  رتػػػا زبقنػػػػه   سػػػػاؽ الرتتػػػػ  كارضػػػأني  
 (166، صفحة 2003)أحمد، 

قػػػن خػػػالؿ الترتػػػأر ف اؼبتطػػػقؽ ؽبػػػأ قبػػػػا اف ادارة اعبػػػادة   الترتسػػػيم اعبػػػأقرت  لأقػػػا ك   أ مػػػأـ ك قرت ػػػػا        
الًت يػػػػػا الباضيػػػػػا ك الق أضػػػػػػيا ؿبػػػػػار دراسػػػػػػتوأ ت ػػػػػـا لسػػػػػػض اسػػػػػتثتأر  ػػػػػػارات ك فبيػػػػػزات الرتػػػػػػأقسُت هبػػػػػأ االدار ػػػػػػا ك 

اؼبتتثػػػػ    األسػػػػػأت ة ك  البيااغانيػػػػا ك الف ق ػػػػا  وقثػػػػػ  الطػػػػقؽ لسػػػػػض كبػػػػا   ػػػػتن رضػػػػػأ اؼبمػػػػتفيا الػػػػػااخس  ك
الطسبػا  يػ ا األخػَت  رتػا أ  ػأ قوػتج قانػه لستمػتفيا ن اػبػأرنيُت ك اؼبتتثػ    سػاؽ الرتتػ  )قػا ق أت الًت يػا 
ك الترتسػػيم  الةػػبيبا ك الق أضػػا ك األضا ػػا الق أضػػياتتت( حيػػث أف نػػادة ت ػػا ن يػػ ا الطألػػ  يػػ  قػػن   ػػتن 

 رضأيم لن الت ا ن اؼب اـ قن قرتأياضأت     

 مسوغات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي:-2

)سوســن شــاكر  يوػأؾ  رتػض اؼبالقػػح الػيت تبػُت ضػػقكرة تطبيػا اعبػػادة   ق سمػأت الترتسػيم الرتػػأيل ك يػ :     
 (190-189، الصفحات 2008مجيد، 

ُت دب سمػأت الترتسػػيم الرتػػأيل   ـبتسػف أكبػػأني الرتػػأمل كخأ ػػا   حػاكث ز ػػأدة يأئسػػا   ألػااد الطسبػػا اؼبستح ػػ-
الػاكؿ الوأقيػا كحػػاكث توػاع كبػػَت   أيػااؼ الترتسػػيم الرتػأيل ك ؾبأالتػه ك  قاؾبػػه ك أمبأطػه   ك ػػأ  ػحأ فيػػه 
اؼبػػػاارد اؼبأليػػػػا ؼب سمػػػػأته قػػػأ خسػػػػف ـبػػػػأكؼ قػػػن حػػػػاكث تػػػػايار   اؼبمػػػتا أت الترتسيتيػػػػا اذا مل وبصػػػػ  تقكيػػػػز 

 كفألا الواليا اعبياة كضبط أت ا ا لسض  

تزا ا ال وألا لال اؼبم كلُت  وف الوجػأح اال تصػأدم  تطسػ   ػال لأقسػا نيػاة االلػااد  ك يػ ا ال  ػويت اال -
 قن خالؿ  قاقج ترتسيتيا ك تار بيا نياة الواليا   ق سمأت الترتسيم الرتأيلت

الضمػػػػػأضيا ك اؽبيئػػػػػػأت اجملتترتيػػػػػا ك الاكليػػػػػػا ازد ػػػػػأد اؼبطألبػػػػػأت قػػػػػػن نأضػػػػػ  اؼبوظتػػػػػػأت اؼب ويػػػػػا ك الث أفيػػػػػػا ك ا -
 تحمػُت اػبػػاقأت اؼب اقػػا لستػػااطوُت لأقػػا ك لستترتستػُت   ـبتسػػف اؼبمػػتا أت خأ ػػا  ك ذبػػأكب اغب اقػػأت 

 ك اؼب سمأت الترتسيتيا قس ي ا اؼبطس ت

ت الترتسػػػػيم ارتبػػػأط كثػػػػَت قػػػػن دكؿ الرتػػػػأمل  أتفأ يػػػػأت التجػػػػأرة اال سيتيػػػا ك الاكليػػػػا ك اجملػػػػألس اؼب ويػػػػا كقوظتػػػػأ-
الرتػأيل الاكليػا  ك قوظتػػأت الترتػأكف ك التتا ػ   فبػػأ زاد الػالاة اا اغبػقص اا الواليػػا الرتأليػا   الصػػوألأت ك 
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األحبػأث ك اؼبػػااد الترتسيتيػػا ك زاد قػن اغبػػقاؾ األكػػأديب  لسترتستػُت ك الطسبػػا ك البػػأحثُت  ك ػا لرتبػػأ الياضمػػ ا 
 الرتػػػػأمل كسػػػػه قػػػػن خػػػالؿ اؼبػػػػ سبقات اؼبترتػػػػادة ك اؼبتوالػػػػا الػػػػيت دكرا كبػػػَتا   دفػػػػس لتسػػػػا اغبػػػػقص لسػػػض الواليػػػػا  

 ضظتت أ أك سأنبأ   توظيت أ ك قن خالؿ ال ت  ك الوةقات ذات الرتال ا اليت أ ارهتأت

ظ ػػػار اغبأنػػػػا   اجملتتػػػس اعبػػػػأقرت  اا الت أقػػػ  ك االضمػػػػجأـ  ػػػُت قمػػػػتا أته اؼبدتسفػػػا ) ييئػػػػا التػػػػار س  ك  -
 األقار  الطالب(تاالدارة اعبأقرتيا  أكليأني 

 ضرتف الترتأكف  ُت اجملتتس احملس  ك اعبأقرتأتت -

 ظ ار قالقح ال رتف   اضتأنيا الرتأقسُت  أعبأقرتأت ك اغبأنا اا ضظأـ نيا لستحأسبا لسض االضتأنيات-

 حأنا اعبأقرتأت اا قمأحا قن اغبق ا   ازبأذ ال قار  ك تاليم سبا   قةقكلأت اعبأقرتأتت -

 تق يا الرتتألا ك االت أف   اعبأقرتأتتاغبأنا اا  -

 اغبأنا اا قصاا يا اؼبمتفيا ن حاؿ اضتأنيا اعبأقرتأت ك  ارهتأت -

 اغبأنا اا ترتز ز ا أفا نأقرتيا ق  اة لستطا ق ك التحا ثت-

 حأنا ؾبتتس اعبأقرتا اا اهبأد سب  لستا   اا قرتقفا ح ي يا لتطا ق األداني ك االضتأنيا فيهت-

 األيااؼ لال الرتأقسُت   اعبأقرتأت ك ق سمأت الترتسيم الرتأيل  ة   لأـتغتاض -

تػػػاين قمػػػتال خقهبػػػ  الترتسػػػيم الرتػػػأيل كضػػػرتف أدائ ػػػم   اؼبقاحػػػ  الترتسيتيػػػا كػػػواق قػػػن آاػػػأر ضػػػرتف احملتػػػػال -
 الرتست  اؼب اـ ؽبمت

 و الرياضية:األىداف المتوقعة من تطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة في معاىد التربية البدنية -3

   تطػا ق يػا الترتسيتيػا اؼب سمػأت   الةػأقسا اعبػادة إدارة تطبيػا قػن القئيمػ  اؽبػاؼ أف فيػه ال ػ  فبػأ      
 اؼب اقػا اػباقػا لتحمػُت اعب ػا ك الا ػأ ك الت ػأليف   زبفػيض قػس اؼبدقنػأت ك ربمػُت ػبػاقأت ك 

، 2010)الحريـري،  كيػ : اؽبػاؼ يػ ا قػن توطسػا فقليػا أيػااؼ رضػأيم كيوػأؾ كمػ  ك لسرتتػالني
 (28-27الصفحات 

 .رب يا اعبادة-



 
 

70 

 

 . ت سي  الا أ الالـز إلقبأز اؼب تأت -

 .ترتسيم اإلدارة ك الرتأقسُت كيفيا ربا ا ك تقتي  كربسي  اؼبة الت ك ذبز ئ أ لستت ن قن الميطقة لسي أ -

 . الرتت  لسض تسبيت أالترتقؼ لسض احتيأنأت الز أئن ك  -

 .الب أني ك االستتقار ك التفاؽ لسض اآلخق ن -

ك لتبػٍت فسمػفا اعبػػادة الةػأقسا   الترتسػػيم أيػااؼ أخػػقل تمػتسزق أ التان ػػأت القايوػا   الترتسػػيم الرتػأيل كقػػن   
  (117-115، الصفحات 2009)عطية،  ي ه األيااؼ:

 . ضاليا اػباقأت الترتسيتيا اؼب اقا لسطسبا  أستتقار فبأ  ز ا قن دافرتيت م كبا الترتسمربمُت  -

رفػػػس قمػػتال األداني لوػػا الرتػػأقسُت   اؼبارسػػا دبػػأ فػػػي م اإلدارات الترتسيتيػػا قػػن خػػالؿ إلػػااديأ كتزك ػػػايأ  -
األداني كالتدطػػػي   ك اؼبارسػػاف قػػن خػػػالؿ تػػار ب م اؼبمػػتتق كتبصػػػَتيم دبرتػػأ َت نػػادة  ث أفػػا اعبػػادة الةػػأقسا

 .كالت اًن كاؼبتأ رتا اؼبمتتقة

 ربمُت طقائا التار س كتطا قيأ دبأ  متجي  ؼبمتجاات اؼبوأيج كاذبأيأهتأ اغبا ثات -

 . توتيا االضتتأني كالاالني لست سما الترتسيتيا لال الرتأقسُت في أ -

 .ما الترتسيتياتوتيا ركح الفق ا الااحا كالرتت  الترتأكين  ُت صبيس الرتأقسُت   اؼب س -

 .تافَت التار   الالـز لسرتأقسُت كسب يو م قن قااكبا التطار ال م تة اه ق سمأت الترتسيم الرتأؼبيا -

 .تافس اؼب سمأت الًت ا ا إا قااكبا التيَتات   ساؽ الرتت  كرغبأت اؼبوتفرتُت قن اػباقا الترتسيتيا-

 . ت سي  األخطأني أك قوس حاكا أ   الرتتسيا الترتسيتيا-

 . ربا ا  اضاح قم كليا األفقاد كاأل مأـ   اؼب سما الترتسيتيا-

 خسا الث ا  ُت اؼبارسا كاؼبوتفرتُت كإداقت أ كز أدة ال ارة لسض ن ب الرتتالني كاإل الؿ قن   أك  مت -

 التعليم العالي: أقسام ومعاىد التربية البدنية و الرياضية بمؤسسات مبادئ الجودة الشاملة في-4

ال زبتسػف كثػَت قػن  و مػأـ ك قرتأيػا الًت يػا الباضيػا ك الق أضػيا إف قبأدئ إدارة اعبادة الةػأقسا   الترتسػيم      
اؼببػػػأدئ األسأسػػػػيا لسجػػػػادة   ال طػػػأع الصػػػػوأل   ف ػػػػ  الًتكيػػػز يوػػػػأ لسػػػػض الرتوصػػػق البةػػػػقم أم اؼبػػػػاخالت  
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ــس،  ي  كتػأ  سػػ :كيب ػن توػأكؿ يػػ  اؼبفػأييم  ةػ ني قػػن التفصػ .اؼبدقنػأت  الرتتسيػا الترتسيتيػػا ، 2012)ادري
  (46صفحة 

 ترتتػرب :أقسـام ومعاىـد التربيـة البدنيـة و الرياضـية فـي العـالي التعليم أو التعليمية العملية في المدخالت
 قػن اؼبت أقسػا الاراسػيا كال ألػأت األكفػأني األسػأت ة أف الترتسػيم حيػث نػادة ربمػُت   األسػأس اؼبػاخالت

   الرتأليػا كالقغبػا الاافرتيػا يبس ػاف الطػالب الػ  ن إا اجمل ػزة   أإلضػأفا كاؼبرتأقػ  الترتسػيم ت ويػأت حيػث
أ مػأـ ك قرتأيػا الًت يػا الباضيػا ك    الرتأليػا اعبػادة رب يػا  ػأرزان   دكران  األقػار يػ  كػ  تسرتػ  الاراسػا
 .اؼباخالت ترتٌت نادة الرتأيل الترتسيم   اعبادة  وف  ف م قأ ككثَتان  .الق أضيا

ـــة التعليميـــة:  إف ربمػػػُت نػػػادة اؼبػػػاخالت ترتػػأدؿ   ق ػػػتاهنأ ربمػػػُت نػػػادة الرتتسيػػػا الترتسيتيػػػا كالػػػيت العملي
ترتتػػػرب  ػػػػوألا ؿبػػػػاكدة قتتثسػػػػا   الترتسػػػيم ك التػػػػار    كالسػػػػ اف  رتتػػػػرباف قػػػن الفرتأليػػػػأت اؼبرت ػػػػاة طأؼبػػػػأ أف يػػػػ  

 الرتتسيأت غَت قستاسا ك صرت   يأس أت

ترتػػاد نػػادة ـبقنػػأت الترتسػػيم إا اؼبفػػأييم الت سيا ػػا اؼبرتقكفػػا كالةػػأئرتا قثػػ  قرتػػأ َت الترتسػػػيم  المخرجــات: -ب
وػػأ يػػػا  كاؼب ػػأرات كالتطػػار اؼبرتػػق   كترتػػػا ـبقنػػأت الترتسػػيم قػػن اؼبفػػػأييم الػػيت يب ػػن  يأسػػهت كاؼب صػػػاد  ػػألترتسيم يا

يػا أم اغبألػا اؼبرتقفيػا لػال الطألػ  لوػا دخالػه   اؼبدقنأت كاليت ترتاد إا الرتال ا الومبيا قأ  ُت اغبألػا األكل
الربضػػأقج كاغبألػػػا الو أئيػػات أم لوػػػا إكتػػػأؿ الطألػػ  لاراسػػػته  ألربضػػأقج  كيب ػػػن ترتق ػػػف ضاليػػا خػػػق ج الرتتسيػػػا 
الترتسيتيػػا لسػػض أهنػػأ  ألػػاة اؼبرتقفػػا الػػيت  إق أضػػه اسػػتدااق أ   حػػ  اؼبمػػأئ  اؼبترتس ػػا دبةػػأك  ح ػػ  الرتتػػ  قػػن 

 تسيا اإلدار ا كي  التدطي  كالتوظيم كاؼبتأ رتا كازبأذ ال قارتخالؿ كظأئف الرت
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 معاىد التربية البدنية و الرياضية:  أقسام و متطلبات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في -5

 (21 ، صفحة2008)العساف، يب ن أف كباديأ كفا خألا أضبا ك ليسض الرتمأؼ فيتأ  س :      

 إف تطبيػػا إدارة اعبػػػادة الةػػػأقسا وبتػػأج إا دلػػػم كقػػػ ازرة قػػن اإلدارة الرتسيػػػأ لتح يػػا :دلػػم اإلدارة الرتسيػػػأ -
 .األيااؼ اؼبقناة

ــــق: - ــــل التطبي ــــد قب أ مػػػػأـ ك قرتأيػػػا الًت يػػػػا الباضيػػػػا        زرع التاليػػػا كال وألػػػػا لػػػال صبيػػػػس الرتػػػأقسُت    التمهي
 هبأتهبأ قن  ب  الرتأقسُت   م   لتسيا تطبي  أ كااللتزاـ  إدارة اعبادة الةأقسا فبأ لترتز ز الث ا ك الق أضيا

 إف تاحيػا الرتتسيػأت  قفػػس قػن قمػتال نػادة األداني كهبرتسػه  ػتم  طق  ػا أسػػ   ك رتتػ  توحيـد العمليـات: -
داخػػػ  لسػػض ت سيػػ  الت ػػػأليف قػػن خػػػالؿ نرتػػ  الرتتػػ   ػػػتم  وسػػساب كاحػػػا فبػػأ  قفػػس قػػػن درنػػا اؼب ػػػأرة لتاقنػػأ 

 .أ مأـ ك قرتأيا الًت يا الباضيا ك الق أضيا

قرتأيػػا الًت يػػا الباضيػػػا ك قػػػن خػػالؿ عبوػػا توفيػػػ  كضػػب  الواليػػا كأ مػػػأـ  شـــمولية واســـتمرارية المتابعــة: -
 .اؼبدتسفا ؼبتأ رتا كصبس اؼبرتساقأت قن أن  الت ييم لتتم قرتأعبا االكبقافأت لن قرتأ َت التطا ق الق أضيا

ــا - إ ػػقاؾ صبيػس الرتػػأقسُت   صبيػس ؾبػػأالت الرتتػ  كخأ نػػا   ازبػأذ ال ػػقارات كحػػ   ملين:سياســة إشــراك الع
 .اؼبةأك  كلتسيأت التحمُت

ــر اتجاىــات جميــع العــاملين - دبػأ  ػػتالنيـ قػػس تطبيػػا إدارة اعبػػادة الةػػأقسا لسا ػػاؿ إا تػػقا   كت أقػػ   تغيي
 .لأؿ  ُت صبيس الرتأقسُت  قكح الفق ا

ــــة و ا - احملأفظػػػػا لسػػػض   ػػػػأ أ البيئػػػػا كاجملتتػػػػس نػػػزني أسأسػػػػ  قػػػػن فسمػػػػفا  الجتماعيــــة:المســــؤولية األخالقي
(TQMقن خالؿ إضتأج سسس أك ت اًن خاقأت ال ت ق  ألبيئا ك ألصحا الرتأقات ) 

 :أقسام و معاىد التربية البدنية و الرياضية في الشاملة الجودة إدارة تطبيق أىمية-6

 الةػأقسا  اعبػادة إدارة قف ػـا تطبيػا أنبيػا ؼبػال دراسػأهتم   البػأحثاف قو ػأ اضطسػا الػيت الزكا ػأ لترتػاد ضتيجػا
 كتوبثػا اؼبػاخ   يػ ا تطبيػا إا اؼبوظتػأت حأنػا قػال لػن كقرتػربة قتوالػا نػأنيت الاراسػأت تسػ  فػأف ضتػأئج

  ػ  في ػأ كالرتػأقسُت لستوظتػا ف ػ  لػيس رب   ػأ الػيت ال بػَتة كالوتػأئج الفاائػا   الةػأقسا إدارة اعبػادة أنبيػا
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أ مػأـ ك قرتأيػا    تطبي  ػأ قػن اؼبتاخػأة كالفاائػا الةػأقسا اعبػادة إدارة إ ػقاز أنبيػا كيب ػن ك ػ   لستجتتػس
 (168، صفحة 2014)مشنان،  التأليا: الو أط   الًت يا الباضيا ك الق أضيا

 .اغبا ث الرتصق ظبأت أحا كأضه الةأقسا اعبادة إدارة ضظأـ لأؼبيا -

 .الترتسيتيا الرتتسيا ـبقنأت كربمُت كاستتقار ت أ  أإلضتأنيا الةأقسا اعبادة إدارة ارتبأط -

 .كأفا لستجأالت الةأقسا اعبادة إدارة ؤاليا -

 .أ مأـ ك قرتأيا الًت يا الباضيا ك الق أضيا   اؼبمتتق التحمُت لرتتسيا الةأقسا اعبادة إدارة تاليم -

 .لستمت ب  إدار ا  يأدات تطا ق لسض الرتت  -

 .كالفأ ا اؽبار قن كالت سي  اؼبتأحا لستاارد األقث  كاالستدااـ الرتت  ز أدة -

قػن  اؼبمػتفيا ن تطسرتػأت لسػض اؼببويػا الترتسيتيػا الرتتسيػا   اؼبمػتتق كالتطػا ق التحمػيوأت قػن اؼبز ػا إنػقاني -
 .اؼب سمأت ي ه خاقأت

 .الترتسيت  لسوظأـ الةأق   ألت اًن الةأقسا اعبادة إدارة لتسيا ارتبأط -

 .أ مأـ ك قرتأيا الًت يا الباضيا ك الق أضيا إدارة كفأنية ربمُت -

 .التار ميا اؽبيئأت أل أني أداني قمتال رفس -

 .اؼب سمأت ي ه   اإلدار ا البيئا توتيا -

 .الترتسيت  الوظأـ ـبقنأت ربمُت -

 .اؼب ويا ال فأنيات إت أف -

 .كالت اًن ال يأس أسألي  تطا ق -

 .الترتسيتيا الت ويأت استدااـ ربمُت -
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 معاىد التربية البدنية و الرياضية: أقسام و تطبيق إدارة الجودة الشاملة في-7

ــة البدنيــة و الرياضــية: أقســام ومراحــل تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي - 7-1 تتتثػػ   معاىــد التربي
 اؼبرتأيا فيتأ  س  :األ مأـ ك  ققاح  تطبيا إدارة اعبادة الةأقسا   

ك  يػػ ه اؼبقحسػا   ػػقر اؼبػا قكف إذا كػػأضاا سيمػتفياكف قػػن التحمػيوأت الةػػأقسا قػن كتػػأ  مرحلـة اإلعــداد :-أ
أف ػأر ا أفػا  اؼبرتأيػا سيأسػأهتأ إا نأضػ  ضةػق دبانب ػأ ربػاد قمػت بسيا لقؤ ػا كف ػأ ػتم ازبػأذ ال ػقار لتطبي  ػأ 

كاجملتتػػػس لت بػػػ  قتطسبػػػأت اعبػػػادة   ك تطسػػػ  ذلػػػ   قرتأيػػػا الًت يػػػا الباضيػػػا ك الق أضػػػيا أ مػػػأـ ك اعبػػػادة داخػػػ 
ق ػػػػأرات تػػػػػتت ن قػػػػن ؾبػػػػػأراة يػػػػ ه اؼبقحسػػػػػا قػػػػن خػػػػػالؿ ل ػػػػا ضػػػػػاكات كل ػػػػأنيات ت ػػػػػم صبيػػػػس الرتػػػػػأقسُت  إلػػػػااد

  (42، صفحة 2003)الشرقاوي،  أؼبرتأيات 

ـــة التخطـــيط االســـتراتيجي للجـــودة : -ب  ػػتم   يػػػ ه اؼبقحسػػا  ػػػيأغا رؤ ػػػا الوظػػأـ اعبػػػأقرت  كأياافػػػه مرحل
اؼبوةػػػػادة كاالسػػػػػًتاتيجيأت كالميأسػػػػأت إضػػػػػأفا إا كضػػػػس اػبطػػػػػ  التفصػػػػيسيا لستوفيػػػػػ    ك ػػػػتم اختيػػػػػأر ؾبسػػػػػس 

، 2003)محجــــوب، أـ استةػػػأرم الػػػ م   ػػػاف لسػػػض رأسػػػه   اؼبرت ػػػا رئيمػػػػ أ ك  ػػػم صبيػػػس رؤسػػػأني األ مػػػ
  (143صفحة 

ك  أكؿ انتتػػػأع لستجسػػػس االستةػػػأرم  اضػػػػس قيثػػػأؽ لتػػػ  اجملسػػػس كتػػػػازع اؼبمػػػ كليأت الالزقػػػا لػػػالم خطػػػػا 
التوفيػػػ  كربػػػاد الرتتسيػػػأت  األسأسػػػيا الػػػيت ت ػػػاف ققتبطػػػا  ويػػػااؼ اعبأقرتػػػا  أسػػػتدااـ أدكات اعبػػػادة ال تيػػػا 

 (  103 فحةص، 1996 جابلونسكي ،كالواليا  )

 : كتوطام لتسيا زبطي  لسض قأ  س 

  ػػـا اؼبدططػػاف  تحا ػػا اليػػقض قػن كنػػاد اعبأقرتػػا أك ال سيػػا كق تت ػأ األسأسػػيا كاأليػػااؼ الػػيت  وبيػػ   -
 .رب ي  أ

 إدار ػػُت(  ػػـا اؼبدططػاف  تحا ػا لتػػالني اعبأقرتػا ك تتثسػاا   لتػػالني داخػ  اعبأقرتػا )أكػػأديبيُت  طػالب   -
 )ؾبتتس(لتالني خأرنُت

  ػػـا اؼبدططػػاف  تحا ػػا احتيأنػػأت الػيت سب ػػن اعبأقرتػػا أك ال سيػػا قػػن تسبيػػا قػػأ  تا رتػػه الرتتيػػ  كقتطسبأتػػه  -
  أإلضأفا إا ربا ا الطقؽ كاألسألي  اليت  تم استدااق أت
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ا البيئػػا الترتسيتيػػػا  تطسػػػ  قبػػأح التوظػػػيم لػػزرع  ػػػ كر اعبػػادة داخػػػ  اعبأقرتػػا كهتيئػػػ مرحلــة تنظـــيم الجـــودة:-ج
 :كاجملتتس لت ب  قتطسبأت اعبادة اتمأقه قأ  س 

دبرتػػٌت احتيػػأج كػػ  كحػػاة ك قضػػأقج ك مػػم إا الرتتػػ    فأ ػػا كفرتأليػػا قػػس كضػػاح قاا ػػفأت  الوحــدة الفعالــة:*
 .اعبادة

قرتأيػػػػا الًت يػػػػا الباضيػػػػا ك الق أضػػػػيا وبتػػػػأج إا ف ػػػػػم  أ مػػػػأـ ك دبرتػػػػٌت أف كػػػػ  ل ػػػػػا ب التوجيــــو الرأســــي :*
 TQM.   ضاني ت أكاذبأيأت رسأل سًتاتيجياا

ــة:* ــة لكــل عملي ــادة فردي دبرتػػٌت أف قفتػأح الرتتسيػػأت   أم إدارة تتطسػػ  زبطػي  كتوظػػيم كػ  لتسيػػا لسػػض  قي
 .حاة

 قرتأيا الًت يا الباضيا ك الق أضيا دكر يأـ   رب يا قاخ  أ مأـ ك بلس يأدة  قيادات الجودة:*
TQM  اعبأقرتا لن طق ا استدااـ قف ـا الةقاكا   اؼبم كليا  تةجيس أل أني ييئا التار س  

كاإلدار ُت كالطالب لسض اؼبةأركا   االضفتأح  اإل ااع   الرتتسيا الترتسيتيا كتتتث  كظأئف  يأدات اعبادة 
 :فيتأ  س 

 اضيا ك الق أضيات قرتأيا الًت يا الب أ مأـ ك   TQM ت ا ن رؤ ا كف قة كاضحا لن قاخ  -

 تقرتأيا الًت يا الباضيا ك الق أضيا أ مأـ كتا ي  رسألا اعبادة ألل أني  -

 .قرتأيا الًت يا الباضيا ك الق أضيا أ مأـ كتاضيح اؼبم كليأت داخ   -

 . وأني اآلليأت اؼبتا رتا لوجأح لتسيأت التانيه كالت اًن -

الػػػػػالـز لتطبيػػػػػػا  قضػػػػػػأقج اعبػػػػػادة الةػػػػػػأقسا  ػػػػػػًتاكح  ػػػػػػُت           كتػػػػػأ  فػػػػػػًتض خػػػػػػرباني اعبػػػػػادة الةػػػػػػأقسا أف اعبػػػػػػاكؿ - 
   قا(ت-6915) 

 أ مػأـ ككيػ  تةػت  لسػض الت ػاًن الػ ايت ألداني األفػقاد كالت ػا ق التوظيتػ  لوظػأـ  مرحلة التقويم والتقـدير:-د
ألارنػػػا األكا قرتأيػػا الًت يػػا الباضيػػا ك الق أضػػيا قػػس إنػػقاني اؼبمػػح الةػػأق  إلرضػػأني اؼبمػػتفيا ن كيػػم الطػػالب  

   (42، صفحة 2003)الشرقاوي،  كاعبأقرتا  ة   لأـ كاجملتتس احملس 
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ــرات:-ه ــادل ونشــر الخب ترتػػا اؼبقحسػا األخػػَتة   تطبيػا إدارة اعبػػادة الةػأقسا  كفي ػػأ  ػتم اسػػتثتأر  مرحلـة تب
اػبػػػربات كالوجأحػػػػأت كتػػػػالض صبيػػػػس الاحػػػػاات اؼب سمػػػػا اعبأقرتيػػػػا كاؼب سمػػػػأت التأ رتػػػػا ؽبػػػػأ كتػػػػأ  ػػػػال  صبيػػػػس 

كأكا اػبطػػػػاات الػػػػيت تتدػػػػ     .اؼبترتػػػأقسُت قػػػػس اؼب سمػػػػا اعبأقرتيػػػػا قػػػن لتػػػػالني لستةػػػػأركا   لتسيػػػػا التحمػػػُت
ي  تبػأدؿ اػبػػربات يػ  دلػاة اؼب سمػػأت التأ رتػا ككبػأر اؼبمػػ كلُت الطالل ػم لسػض ضتػػأئج تطبيػا إدارة اعبػػادة سػب

الةػػأقسا  حيػػػث   ػػـا ؾبسػػػس اإلدارة  تػػاا  ػػػقح الوتػػػأئج الػػيت أق ػػػن التا ػػ  إلي ػػػأ   ك  ػػـا اؼبومػػػا  تسدػػػيص 
الصــفحات ،  1996ابلونســكي، )ج ت قرتطيػأت إدارة اعبػػادة الةػػأقسا ل بػػأر اؼبمػػ كلُت  أؼب سمػا اعبأقرتيػػا

169-170) 

 والرياضية: البدنية التربية معاىد أقسام في الشاملة الجودة فوائد-7-2

 سػ :  فيتػأ تتتثػ  أسأسػأ لوأ ػق لةػقة   كالق أضػيا الباضيػا الًت يػا دبرتأيا الةأقسا اعبادة فاائا تسديص يب ن
 (126، صفحة 2012)الهادي، 

 .كربا ا اؼبمئاليأت األدكار كضاح خالؿ قن ال مم أك اؼبرت ا   اإلدارم الوظأـ كتطا ق ضب -2

 كالقكحيا كاالنتتأليا  كالوفميا  كالرت سيا  اعبمتيا اعبااض  صبيس قن اؼبتأرسُت الطسبا دبمتال االرت أني-1

 ؽبأ اؼبوأسبا ك المق رتا اغبساؿ ككضس قو أ كاإل الؿ الطسبا كقة الت اضةيأالت ضب -3

و مػأـ ك الرتػأقسُت   اؼبػ طق ن ك كاألسػأت ة اإلدار ػُت عبتيػس األداني قمػتال كرفػس الترتسيتيػا ال فػأنية ز ػأدة-4
 .كالق أضيا الباضيا الًت يا قرتأيا

 اجملتتستالافأني  أاليتتأـ دبتطسبأت الطسبا كرتوصق يأـ كفرتأؿ قن لوأ ق -5

كالرتال ػأت  اإلضمػأضيا المػسيتا  ػُت صبيػس الرتػأقسُت   قرتأيػا كأ مػأـ الًت يػا تافَت نا قن التفأيم كالترتػأكف -6
 . الباضيا كالق أضيا

سب ػػػػُت إدارات اؼبرتأيػػػػػا قػػػػن  ربسيػػػػػ  اؼبةػػػػ الت  ػػػػػألطقؽ الرتستيػػػػػا الصػػػػحيحا كالترتأقػػػػػ  قرت ػػػػأ قػػػػػن خػػػػػالؿ -7
 اإلنقانيات التصحيحيا كالا أئيا ؼبوس حاكا أ قمت بالنت

 الةػأقسا اعبػادة  وظػأـ االلتػزاـ إ ػقاز خػالؿ قػن كالق أضػيا الباضيػا الًت يػا أهذبػ الطسبػا كلػ  قمػتال رفػس -8
 . كالق أضيا الباضيا الًت ياك قرتأيا   أ مأـ داخ 
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 طق ػا كالرتتػ  لػن اؼبرت ػا   الطسبػا كحػىت اؼبػ طق ن ك كاألسػأت ة اإلدار ػُت صبيػس   ػُت كالت أقػ  الػًتا  -9
 . الفق ا ك قكح الفق ا

 كااللػًتاؼ احملسػ  كالت ػا ق االحػًتاـ كالق أضػيا الباضيػا الًت يػا كقرتأيػا أ مػأـ دبػوح اعبػادة ضظػأـ تطبيػا -26
 .الرتأؼب  كحىت الرتقي أك الاطٍت

 :الجزائر في البدنية التربية معاىد أقسام و على وتطبيقو االيزو نضام-8

   اعبزائػق الباضيػا الًت يػا قرتأيػا لسػض الةػأقسا اعبػادة أض ػتا كوحػا كتطبي ػه اال ػزك ض ػأـ لسػض لسحػا ث
 قػأ ظ ػق ك الًت ػام اؼبيػااف قػس ليتاافػا 8555 األ ػزك ضظػأـ تطػا ق مت أف  رتػا حيػثكجػزني قػن نأقرتأتوػأ 

   ضظػأـ تاافقيػأ الاانػ  اؼبتطسبػأت قػن قت أقسػا ؾبتالػا سبثػ   وػاان  لةػق تمرتا ك ت تن 8553  متض إ زك
 الًت يػا قرتأيػا كأ مػأـ كا ػس لسػض إهبػأي  ةػ   ضطب  ػأ أف كبػأكؿ الترتسيتيػا اؼب سمػأت   اؼبطب ػا اعبػادة
)الهـادي،  سػ :  يػ  قػأ 8553 األ ػزك ضظػأـ ك وػاد لأليػا  ترتسيتيػا خاقػا إا لسا ػاؿ كالق أضػيا الباضيػا
 (129-128، الصفحات 2012

 .الرتسيأ اإلدارة قمئاليا -

 .اعبادة ضظأـ -

 .الرت اد ققانرتا -

 . كالبيأضأت الااأئا ضب  -

 .الةقاني-

 .أققه كيل أك الطأل   ب  قن لستارسا اؼب اقا اؼبرتساقأت أك اػباقأت قن التح ا -

 .لسطالب الترتسيتيا الرتتسيا كتتبس سبييز -

 .الترتسيتيا الرتتسيا كققا با ضب -

 .كاالختيأر التفتيت-

 .الطالب كت اًن ضب -
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 .كاالختبأر التفتيت حألا-

 .اؼبطأ  ا لاـ حأالت-

 .كالا أئيا التصحيحيا اإلنقانيات-

 كالو   كاغبفظ كالتدز ن التوأكؿ-

 .المجالت ضب -

 .لسجادة الااخسيا اؼبقانرتا -

 .التار  -

 .اػباقا -

 . اإلحصأئيا األسألي -

)الهـادي،  : الق أضػ  كالتػار   الترتسػيم    رتأدؽبػأ كقػأ 8555 أ ػزك قػن اؼبصػطسحأت  رتػض  سػ  كفيتػأ
 (130-129، الصفحات 2012

 .التار   /الترتسيم قرتأدؿ -

 . اؼبو ج تطا ق  التطا ق /التصتيم-

 .  اؼب قر تطا ق -

 ت التار س قااد تصتيم-

 . تار س / تار   اإلضتأج-

 .  الترتسيم قااد إضتأج-

 .  الترتسيت  اإلر أد-

  الت ييم-

 . اؼبةارة ت اًن-
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 .  الرتت  ق ق   لتوفي ه ترتسيت  ق قر كضس الًتكي -

 . الترتسيت  اؼب قر إكتأؿ  رتا اؼبترتستُت  قتأ رتا اػباقا -

 . االقتحأف / الت ييم الو أئ  الفحص-

 أك إدارة قرت ػا ق ػأـ تمػسم لوػا تطبػا أف هبػ  أهنػأ   ضػقل الػيت اإلنػقانيات  رتض إدراج سوحأكؿ  س  قأ ك 
)الهـادي،  : ألًتتيػ  التػأيل الةػأقسا اعبػادة ض ػأـ قبػأدئ كفػا تمػيَته  يػقض كر أضػيا  اضيػا تق يػا  مػم

 (131-130، الصفحات 2012

 .ل مم أك  أؼبرت ا الرتأقسُت لسض الترتقؼ  -

 ال مم أك اؼبرت ا كققافا إق أضيأت لسض الترتقؼ  -

 . الوظأـ ذل  كإق أضيأت اعبادة ضظأـ تطبيا ف قة طقح  -

 . فق ا الرتت  ت ا ن /الرتت    كالقغبا االسترتااد لا  أ اليت الرتوأ ق  رتض اختيأر -

 . أكليا حساؿ كضس قس اؼبالحظأت ككضس اعبأقرتيا لسبيئا أكا ت ييم لت   -

 . الةأقسا اعبادة  فق ا الرتأقسُت كتار   رس سا -

 . اؼب طق ن ك األسأت ة ضلس كتاز رته الةأقسا اعبادة دلي  إلااد -

 .  ألرتت  اػبأ ا اإلنقانيات ل تأ ا عبأف لسض الرتأقسُت تاز س -

 . اؼب طق ن ك األسأت ة ك الرتأقسُت عبتيس الاظيف  الا ف إلااد -

 . التوفي   ب  كتا ي ه زبطيطه مت قأ لسض لالطالع الرتسيأ اإلدارة قس التوميا -

 الةأقسا اعباد قسفأت ذب يز -

 . الرتأقسُت لسض اعبادة إنقانيات تطبيا  اا ا-

 .كتار ب م الااخسيا اؼبقانرتا فق ا اختيأر-

 .كالتفصيسيا الموا ا اػبطا إلااد -
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 .اؼبقنرتيا الااأئا كتاز س االفتتأح  االنتتأع-

 .اإلنقانيات   لستا يا األسئسا إلااد-

 .التصحيحيا اإلنقانيات كلت  الااخسيا لستقانرتا الت أر ق ترتبئا -

 .اػبتأق   االنتتأع-

 .الرتسيأ اإلدارة إا الو أئ  الت ق ق رفس-

 كاؼب ػقرات كال تػ  اؼبوػأيج   الًت ػام الرتتػ    اعبػادة ضظػأـ تطبيػا  وحصػق ال أف هبػ  يػ ا إا  أإلضػأفا
 ال يويػا نػادة ربمػُت إا  ترتػااه أف هبػ   ػ .اإلدارم اعبأقرتيػا ك الرتتػ  كاؽبيأكػ  اؼببػأين ك اؼبرتستػُت كأداني

 :ضمتطيس خالؽبأ قن ك ألتأيل اعبزائق ا

 .الًت ا ا اإلدارة كفأ ا ربمُت •

 .اؼبوأيج تطا ق •

 . اؼبرتستُت أداني قمتال رفس •

 . اإلدار ا البيئا توتيا •

 . الترتسيم ـبقنأت ربمُت •

 . اؼب ويا ال فأ أت إت أف •

 . كالت اًن ال يأس أسألي  تطا ق •

 الًت ا ات الت ويأت استدااـ ربمُت •

 :التعليمية العملية في الجودة مصطلحات-9

 تاضػيح قػن  ػا الًت ا ػا ال الرتتسيػا   )قبػاأ 84 ( ديبػوج أ ًتح ػأ الػيت الةػأقسا اعبػادة قبػأدئ لتطبيػا
، 2012)نـاجي تمـار،  الًت ػام: اجملػأؿ     أ س ػأ كقػأ الةػأقسا اعبػادة قرت ػأ تترتأقػ  الػيت اؼبصػطسحأت
 (151صفحة 
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 ال يأدة أك اإلدارة = كرؤسأني األ مأـ الرتأيا قا قك-

 .)الااخس  الز اف( يم = الاراسيا الصفاؼ   كالطسبا كاؼباظفاف )األسأت ة( اؼبارساف-

  وظػق كاجملتتػس ك ػ  أقػاريم كأكليػأني )الػااخس  الز ػاف( أ  ػأن  كيػم اؼبوػتج أهنػم لسػض إلػي م  وظػق = الطػالب-
 .)اػبأرن  الز اف( أهنم لسض إلي م

 .اإلدارة ؾبسس = الترتسيتيا الميأسا كاضرتاا-

 :خصائص الجودة الشاملة في العملية التعليمية-10

 (150، صفحة 2012)ناجي تمار،   قر:   BONSTING 8226إف  اضمتو  

 .اغبيأة الًت يا لتسيا قمتتقة لسض طاؿ قال -

إف الػػوت  ال يػػأدم اإلدارم ال  ػػا أف   ػػاف تةػػأركيأن كف ػػأن ألف ػػأر ديبػػوج كنػػاراف كغَتنبػػأ قػػن قوظػػقم إدارة -
 .اعبادة

 . إف التفأيم  ُت الرتأقسُت ال  ا أف وبظض  أاليتتأـ قس تطبيا ضظق ا الميطقة-

 .هب  قرتأقسا صبيس الرتأقسُت   اؼبارسا لسض أهنم قأيقكف   تود ا الرتت -

ل ػا أ ػػبح اجملتتػس الرتػػأؼب   وظػق إا اعبػػادة الةػػأقسا كاإل ػالح الًت ػػام  ألتبأرنبػأ كن ػػُت لرتتسػا كاحػػاةت كقػػن 
 (150، صفحة 2012)ناجي تمار،  خصأئص أ اؼبتتيزة   الرتتسيا الًت ا ا:

 .التحمُت اؼبمتتق ؼبدقنأت الرتتسيا الترتسيتيا-

 .االستدااـ األقث  لستاارد اؼبأد ا كالبةق ا اؼبتأحا-

 .ت اًن اػباقأت دبأ  ةبس حأنأت اؼبمتفيا الااخس  كاػبأرن -

 .تافَت قرتوا أت أف   عبتيس الرتأقسُت-

 .تافَت أدكات كقرتأ َت ل يأس األداني-

 زبفيض الت سفا قس رب يا األيااؼ الًت ا ا   الطس  االنتتأل ت-



 
 

82 

 

 (64، صفحة 2013)بركة، : قياسها أدوات أىم و التعليمية الخدمة جودة معايير-11

 قياسها أدوات أىم و التعليمية الخدمة جودة :معايير 01جدول رقم 

 أداة القياس الخدمة معيار

 اؼبتوالا التار ميا االختبأرات الطأل  لوا اؼبرتق  التحصي  قال-2

 استتأرات الست صأني قمتا أت القضأ أقاريم أكليأني ك الطسبا رضأ قال 2-

 استتأرات الست صأني قمتا أت القضأ اؼبرتستُت ك رضأ االدار ُت قال 3-

 اختبأرات ق ويا ك تار بيا اؼبمتال اؼب ٍت ك اؼب أرل لإلدار ُت ك األسأت ة -4

كرضأ أ حأب  يأس احتيأنأت ساؽ الرتت   قمتال خقهب  اؼبمتال الترتسيتيا -5
 األلتأؿ

 ال يأس ك اؼب أرضا  ألقناع ألف   الوتأذج قمتال اػباقأت اليت ت اق أ اؼب سما الترتسيتيا-6

ال يأس اؼبمتتق لألداني ك رب يا التاافا  ُت  ارات  االستدااـ األقث  لستاارد البةق ا ك اؼبأليا -7
 الرتأقسُت ك احتيأنأت الرتت 

قةقكلأت خاقا اجملتتس احملس  اليت لاد ك ضاليا  خاقا اجملتتس-8
 ت اق أ اؼب سما الترتسيتيا

 

 :المستفيد من خدمات معاىد التربية البدنية و الرياضية-12

لرتػ  أ ػػرت  قػأ  اانػػه اعبػادة الةػػأقسا   الترتسػيم الرتػػأيل يػػا ؿبأكلػا اإلنأ ػػا لسػض المػػ اؿ اػبػأص  تحا ػػا قػػن 
؟  ذلػػػ  ألف يػػػ ا اؼبمػػػتفيا  ػػػا جبأقرتأتوػػػأ  قرتأيػػػا الًت يػػػا الباضيػػػا ك الق أضػػػيا أ مػػػأـ كاؼبمػػتفيا قػػػن خػػػاقأت 
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كيػ  اؼب سمػػأت    ػاف الطألػ  اؼبػػترتسم  ك ػا   ػاف ن ػػا الرتتػ  الػػيت سػيستحا هبػأ يػػ ا الطألػ  ل ػ  زبقنػػه
ألقػػػار   أك  ػػػا   ػػػاف اآل ػػأني كأكليػػػأني االًت ا ػػا ك قػػػا ق أت الةػػػبأب ك الق أضػػا ك األضا ػػػا الق أضػػػيا اؼبدتسفػػاتتت

أ ػػحأب اؼبصػػػسحا اؼببأ ػػػقة   ترتسػػػيم أ وػػػأنييم  ك ػػػا   ػػػاف اجملتتػػػس احملسػػػ  اؼبمػػػتفيا قػػػن ن ػػػا الطألػػػ   ك ػػػا 
  ػػاف اجملتتػػػس  وسػػػق قمػػػت بالن  ك ػػػا   ػػػاف األسػػػتأذ اعبػػأقرت  الػػػ م تتػػػااله كأفػػػا األن ػػػزة الترتسيتيػػػا اؼبمػػػئاليا 

  ا غبأنػػػػػأت كقتطسبػػػػػأت الرتتسيػػػػػا الترتسيتيػػػػػػات ألقلأ ػػػػػا كالتوتيػػػػػا  ك ػػػػػا ت ػػػػػاف اإلدارة اعبأقرتيػػػػػا اؼبتطػػػػػػارة اسػػػػػتجأ
 (45، صفحة 2012)ادريس، 

 

 خالصة:

قػػن خػػػالؿ قػػأ تطق وػػػأ لػػه   يػػػ ا الفصػػػ  قبػػا اف تبػػػٍت قرتأيػػا الًت يػػػا الباضيػػا ك الق أضػػػيا إلدارة اعبػػػادة        
الةػػػػأقسا   قػػػػاخالت الرتتسيػػػػػا الترتسيتيػػػػا ك اػباقأتيػػػػػا اؼب اقػػػػا قػػػػن طقف ػػػػػأ قػػػػن  ػػػػػوضه أف  مػػػػأيم   ربمػػػػػُت 

 اك خػػػأرنيُت  كتػػػأ اف تطبيػػػا يػػػ ا اؼبدقنػػػأت ك  ألتػػػأيل رب يػػػا رضػػػأ الز ػػػأئن اؼبمػػػتفيا ن سػػػااني كػػػأضاا داخسيػػػُت
األسػساب االدارم   صبيػػس اؼبمػػتا أت قػػن  ػػوضه أف وبمػػن   نػػادة الترتسػػيم  ك  رتػػاد  أإلهبػػأب لسػػض اعبتيػػس 

 قن ادارة ك أسأت ة ك طالب ك اجملتتست
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 الفصل الثالث
 رضا المستفيدين
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 تمهيد:
اف اؽبػػاؼ األسأسػػ  إلدارة اعبػػػادة الةػػأقسا   أم ق سمػػػا أك قوظتػػا يػػػا رب يػػا رضػػػأ الز ػػاف أك الرتتيػػػ      

أك اؼبمػتفيا  ك قػػن خاللػػه يب ػن اغب ػػم لسػػض نػػادة اػباقػا اك اؼبوػػتج  ك كػػاف أ مػأـ ك قرتأيػػا الًت يػػا الباضيػػا 
اقأت اؼبالئتػػا الػػػيت قػػػن  ػػػأهنأ ك الق أضػػيا نػػػزني قػػػن يػػ ه اؼب سمػػػأت فإهنػػػأ ترتتػػ  نأيػػػاة قػػػن أنػػ  تػػػافَت اػبػػػ

رب يػػا رضػػأ كػػ  قػػن األسػػأت ة ك الطسبػػا ك اؼبمػػتفيا ن اػبػػأرنيُتت قػػن خػػالؿ يػػ ا الفصػػ  سػػوتطقؽ اا القضػػػأ 
 لوا اؼبمتفيا ن ك أنبيته ك ايم الوتأذج الًت ا ا لسقضأت

 
 الرضا:-1
 الرضا: مفهوم1-1

ت لػػن اؼب أرضػا  ػػُت األداني اؼبػػارؾ كتا رتأتػػهقمػػتال قػػن إحمػأس الفػػقد الوػػأتج الصػػحن  وضػه  فق ػا لقفػه ؿبتػػا
  (71، صفحة 2002)الصحن، قراءات في اإلدارة التسويق، 

 لسي ػأ التفػاؽ أك الز ػاف كتا رتػأت كرغبػأت احتيأنػأت ق أ سػا في أ  تم اليت اغبألا  وضه " : أ  أ القضأ ك رتقؼ
 (50، صفحة 2001)علي، اػباقات  لوفس الز اف طس  إا إلأدة   دم فبأ
 الرضا: خصائص1-2

 (Ray, 2001, p. 24) :الثالاا التأليا اػبصأئص خالؿ قن القضأ طبيرتا لسض الترتقؼ يب ن
طبيرتػا كقمػتال التا رتػأت الةدصػيا لسز ػاف إف القضأ الز ػاف  تتثػ    لوصػق ن أسأسػُت نبػأ:  الرضا الذاتي:

 ن ػػػا ك اإلدراؾ الػػػػ ايت لسدػػػاقأت اؼب اقػػػا قػػػػن ن ػػػا أخػػػػقل تأم فػػػألز اف ال وب ػػػم لسػػػػض نػػػادة اػباقػػػػا قػػػن
 وب م لسض نادة اػباقا قن خالؿ قأ  تا رته قن اػباقات  اا رتيا ف ا
 المػاؽ ؼبرتػأ َت ضظقتػه خػالؿ قػن  أؼب أرضػا   ػـا ز ػاف ف ػ  ضمػي  ت ػا ق   ػاف القضػأ كيوػأ :النسـبي الرضـا
 الز اف(ت تا رتأت قس تاافا األكثق ت اف أف هب  كل ن األحمن  ي  اػباقا ت اف أف اؼب م )ليس
كقمػتال  ن ػا  قػن التا ػس قمػتال:اؼبرتيػأر ن يػأذ ن تطػا ق خػالؿ قػن الز ػاف رضػأ  تيػَت :التطـوري الرضـا
 ؽبػأ الز ػاف كاإلدراؾ اػباقػا عبػادة الز ػاف التا رتػأت يب ػن الػزقن قػقكر فتػس أخػقل  ن ػا قػن اؼبػارؾ األداني
 .اؼب اقا  أػباقأت اػبأ ا اؼبرتأ َت تطا ق أك نا اة خاقأت لظ ار ضتيجا تطار ترتقؼ أف يب ن
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 المستفيدين: -2
 المستفيد /الزبون: مفهوم-2-1
 أنػ  قػن الػافس لسػض اؼب سمػأت( ال ػأدر (قرتوػام أك الطبيرت )األفػقاد( الةػدص اؼبمػتفيا/ الز ػاف يػا ذلػ -

 ,Demeure, 2008) اؼبوتجػُتت أك ردا اؼبػ  بػ  قػن خػاقأت لػاة قػن االسػتفأدة أك المػسس لسػض اغبصػاؿ

p. 348)  

   كال ػارة القغبػا كلا ػه اؼبتا ػس أك الفرتسػ  لسدػاقأت اؼبةػًتم ذلػ  لقفه ؿبفػاظ أضبػا نػادة لسػض اضػه يػا -
 أك اؼب سمػا قبػأح قفتػأح يػا ألضػه تمػا  يا لتسيػا أل ػا الو ػأئ  اؽبػاؼ  ةػ   · أضػه كتػأ اػباقػا تسػ   ػقاني

 (7، صفحة 2006)جودة،  ".فةس أ
 ف ػا البيئيػا قكؼالظػ ظػ    اسػتتقاراك  أيػ  أني كوسػأس  سمػااؼب قػن أ ػاؿ  ا ػ  فالز ػا  اؼبمػتفيا/  رتتػرب -

  ك يػػا الرتػػأئس  كالةدصػػ  ا ه ػػقائ أ السػػتدااقك خاقػػا قػػأ  ك ألبحػػث لػػن سػػسرتا ا ـ  ػػا  مذلػ  الفػػقد الػػ 
اؼبمػتداـ الو ػأئ  ػبػػاقأت اؼب سمػا ك تتػػواق  قاراتػه  ألرتااقػ  الااخسيػػا قثػ  الةدصػػيا ك اؼبرتت ػاات ك الرتااقػػ  

ـــادي،  اػبأرنيػػػػا قثػػػػ  اؼبػػػػاارد ك التػػػػواَتات الرتأئسيػػػػا ك  ػػػػا   ػػػػاف اؼبمػػػػتفيا/ الز ػػػػاف أفػػػػقاد أك ق سمػػػػأتت ــ )العب
 (59، صفحة 2009

 أك اؼبرتوػام الطبيرتػ  الةػدص ذلػ  ايػ فالز ػا  ف اؼبمػتفيا/ا المػأ  ا الترتأر فن خالؿ ق لوأ تبُت  هلسي  وأنيك 
 .هحأنأت إل بأع اػباقا أك المسرتا  أ توأني ـ  ا  مال 
    :المستفيدين انواع -2-2

 افالرتػأقس االفػقاد مك يػ الػااخس  مػتفيااؼب مػتفيا ن اؼب قػن اضػااع اػااال لا ػفمػتفيا اؼب كستػا ـتمػتدا لتسيػأ
 (7-6)حوحو، الصفحات   :كألتأيل مكي اػبأرن  متفيااؼبك  ,الاسي  متفيااؼبك  , سمااؼب داخ 

  سمػااؼب تيجيأتااسػًت  الػااد لسػض ال ػأئم ف ػا  سمػااؼب داخػ م البةػق  ارداؼبػ ايػ :الـداخلي المسـتفيد
 .اػبأرن  احملي  قس هبأ تترتأق  اليت االقأقيا الاان ا  رتاك  أ خطط ك  أضةطت أ  كتوفي

 :قن ك   ةت ك  :الوسيط المستفيد
 قػن  سمػااؼب احتيأنػأت  تسبيػاـ   ػا   ألتبػأره ارداؼبػ لتةػت  تتبػس الةػأقسا اعبػادة ادارة ا أفػا فا :المـورد

اا  وػأني لال ػػا طا سػػا قرتػه ك ذلػػ  ربػأ  ػػرتأر واؼبػػارد  ػق   طا ػػ  األنػ   ك يػػا نػػزني   فتمػػرتض قمػتسزقأت
 قن قو جيا ادارة اعبادة الةأقساوت
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ؿبتتسػا لسرتال ػا قػػس  وػاات التاز ػس تمػػأيم   ادخػأؿ اال ت ػػأرات  ا وبيػػ  التبػأره كتصػار اسػػًتاتيجي المـوزع: 
  سماتاعبا اة لسماؽ  ك يا دبثأ ا  ق   اسًتاتيج  قق اط  أؼب

ك يػا ـبتسػػف األفػقاد الطبيرتيػُت ك اؼبرتوػا ُت ك اعب ػػأت الػيت تمػتفيا ك تتػواق  مػػسس ك   :الخــارجي المسـتفيد
 خاقأت اؼب سمات

 المستفيدين: رضا -3
 المستفيدين: رضا تعريف -3-1
يػ ا  أداني لػن اؼبمػب ا  تا رتأتػه اسػتدااـ  رتػا لسداقػا اؼبػارؾ األداني ق أرضػا لػن لبػأرة يػا : "رضػأ اؼبمػتفيا -

 قػن اؼبوتج  فأف فةػ  األداني الفرتسػ  لسداقػا   ق أ سػا تا رتػأت الز ػاف  فػأف يػ ا قػن  ػوضه أف هبرتسػه   حألػا
يػ ا فػأف  الز ػاف تا رتػأت تطػأ ا اؼب اقػا اػباقػا كأضػأ كإذا  ػحيح كالرت ػس اػباقػا يػ ه لػن القضػأ لػاـ

 (36، صفحة 2008)العظيم، ت وب ا له اإل بأع ال م  مرتض إليه كقن مت هبرتسه ز اضأ راضيأ
 لسػػض أضػػه يػػا يػػاؼ ق سمػػأت اإللتػػأؿ  حبيػػث تتا ػػف قمػػولا رضػػػأك لػػقؼ دراكػػاليف  رضػػأ اؼبمػػتفيا : -
 (414، صفحة 2005مارس  08،09)زكية،  تلسض أداني الرتقض  ألومبا لتا رتأته متفيااؼب
 قوػتج  ػقاني لتسيػا إسبػأـ  رتػا اؼبمػتفيا لػال  ألقضػأ إحمأس"  وضه اؼبمتفيا ن رضأ القضبن لبا لتقك لقؼ -
 (235، صفحة 2008)الرحمن،  ."اؼبمتفيا تا رتأت لسض  وأني كذل  ,خاقا لسض اغبصاؿ أك
 اؼبمػتفيا هبػأ   ػأرف داخسػ  ت يػيم لتسيػا لػن  وػتج اؼبمػتفيا إرضأني لتسيا أف1980 ) حُت  ُت )أكليفق   -

  ػُت الفػقؽ  ت ػأنيؿ ككستػأ ك رتػايأ  الةػقاني لتسيػا أاوػأني   إحمأسػه ك ػُت الةػقاني لتسيػا  بػ  تا رتأتػه  ػُت
 (308، صفحة 2013)المصطفى، اؼبوتجت  اؼبمتفيا كبا رضأني درنا ارتفرتأ اغبألتُت   التا رتأت

 أك  ػقاني قرتيوػا خاقػا أك سػسرتا  رتػا ؼبػأ ضفمػيا حألػا لػن لبػأرة : وضػه فرتػقؼ القضػأBelin,2002) أقػأ ) -
   ك رتتتػا اؼبػارؾ  كاألداني اؼبمػتفيا تا رتػأت  ػُت الفػقؽ لػن ضػأتج لػأ ق  ةػرتار  بمػأطه  ػًتنم اسػت الك أ 

 (Belin.A, 2002, p. 107) اػباقا أك المسرتا ذبأه اؼبا ف المأ ا لسض ضفمه الا أ
 قػن توػتج الػيت اػبيبػا أك  ألمػرتأدة الةػدص  ػرتار لػن لبػأرة القضػأ أف Kotler, 2006)ك ػا  ػُت ) -

 (Kotler, 2006, p. 144) . تا رتأته الوأتج لستوتج اؼبارؾ األداني ق أرضا
  اقػه دبػأ ق أرضػا كحأنأتػه قطألبػه تسبيػا ؼبمػتال اؼبمػتفيا إدراؾ اؼبمػتفيا يػا لػال القضػأ أف إذان  ضمػتوتج     

 اسػتدااـ قػن اؼبتا رتػا اؼبوػأفس أك الوتػأئج دب أرضػا ذلػ  ( كهبػقم ..... ك ػأ ,ن ػا ,ت ػحيأت )قػأؿ قػن
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 أك  ػقاني اػباقػا أك المػسرتا لوػا اؼبمػتفيا ىبتربيػأ الػيت اجملق ػا اؼبوػأفس أك الوتػأئج ك ػُت اػباقػا أك المػسرتا
 ال صَتت اؼبال   حألا لن  رترب أضه اؼبف ـا ي ا يبيزه قأ كأيم .است الك أ

 المستفيدين: رضا تحقيق أىمية-3-2
 ( 223، صفحة 2009)سليمان،   س : فيتأ تتتث  

 تراضيأ لن أداني اؼب سما فإضه سيتحاث إا اآلخق ن فبأ  الا ز أئن نااد اؼبمتفياإذا كأف -
 راضينأ لن اػباقا اؼب اقا إليه قن  رب  اؼب سما فإفمل  قا ر ه  ألرتادة إلي أ   اف سق رتنأت اؼبمتفياإذا كأف  -
ق سمػأت  إا الز ػاف تانػه احتتػأؿ قػن سػي س  اؼب سمػا  بػ  قػن إليػه اػباقػا اؼب اقػا لػن اؼبمػتفيا رضػأ -

 .أك قوأفما أخقل
 فيتػأ السػيتأ ك اؼبوأفمػُت قػن ضفمػ أ ضبأ ػا لسػض ال ػارة لػا  أ سػت اف اؼبمػتفيا  قضػأ مت الػيت اؼب سمػا إفمل  -

 .المرتق ا اؼبوأفما ىبص
ث  -  تطػا ق إا اؼب سمػا   ػاد فبػأ إليػه  اؼب اقػا  أػباقػا  ترتسػا فيتػأ لست سمػا ل ميا تي  ا اؼبمتفيا رضأ يبا

 .اؼبمت س  إا اؼب اقا خاقأهتأ
صت أ الما يا ربا ا قن تتت ن اؼبمتفيا رضأ  يأس إا تمرتض اليت اؼب سما إفمل  -  .حر
 .اؼب اقا اػباقا عبادة ق يأس اؼبمتفيا رضأ  رتا -
 :مستفيدال رضاعالقتها ب و الخدمة جودة -4

   كتتجتس ا ...تقا   ت ا ق  احًتاـ  قتبأدلا  نأذ يا : دصُت  ُت أحأسيس الرتال ا قصطسح ك ت تن
 تبأدالت قت توا أكثق أك  دصُت  ُت قمتتقة أك لقضيا تفألالت كناد الرتال أت   ك فًتض الطقفُت 

 (Peelen et autres, 2006, p. 23)في أ:   تافق قرتيوا زقويا فًتة   ـبتسفا طبيرتا ذات
 األ  تالتفأل   ُت الطقفُت لسض  -
 تاالستتقار ا   الرتال ا الف التفألالت المأ  ا ت اق لسض اغبأليا كاؼبمت بسيا سسبيأ كإهبأ أ -
 تقتب  أاأر التفأل   ُت األطقاؼ ب األحااث الاا رتيا فتتطس  قرتأعبا قاضاليا قن الطقفُتت-
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 قياس رضا المستفيدين:-5
يػػا تسػػػ  اعب ػػاد اؼبو جيػػػا الػػػيت ت ػػـا هبػػػأ اؼبوظتػػا لسا ػػػاؼ لسػػػض قػػال رضػػػأ قمػػتفيا  أ / لتالئ ػػػأ لتػػػأ      

ت اقػػه ؽبػػػم قػػن خػػػاقأت ك  ػػقاقج هبػػػاؼ انػػقاني الترتػػػا الت اؼب سمػػيا ك الرباؾبيػػػا الالزقػػا حبيػػػث تصػػبح أكثػػػق 
)مركــز خــدمات المنظمــات اسػتجأ ا الحتيأنػػأت ك تطسرتػػأت أفػػقاد اجملتتػػس ك ال ألػػاة الةػػرتبيا الػػيت زباقػػهت 

  (3غير الحكومية، صفحة 
 المستفيدين:أىمية قياس رضا -6 

مػػتفيا ن   ك تػػواق رضػػأ اؼبمػػتفيا نتترتػػقض اؼبوظتػػأت اغب اقيػػا لس ثػػَت قػػن الصػػرتا أت   رب يػػا رضػػأ اؼب      
 مػػترته   المػأ  ا كاالضطبػأع اؼبت ػػاف لػا  م قػن خػالؿ قػألػن اػبػاقأت اؼب اقػا ؽبػم  سػػسبأن أك إهبأ ػأن   ػأػبربات 

كقرتساقػػأت مػػتفيا ن كػ  قػػو م قػػن غػَته أك قػػن كسػػأئ  اإللػالـ  كقػػن يوػػأ فػإف كنػػاد قرتساقػػأت كأفيػا لػػن اؼب
مػػػتفيا نت إرضػػأني اؼب ققتػػاة قػػو م لػػػن قػػال رضػػػأيم لػػن اػباقػػا سػػػاؼ هبػػا قػػػن تسػػ  الصػػرتا أت ك  ػػػاد إا

 (8، صفحة 2009)ابراىيم، 
 صػبح  إا أف قػأ يب ػن  يأسػه يب ػن لتسػه  فتػس لػاـ  يػأس الوتػأئج John Pratt ك ةػَت نػاف  ػقات    

قػن الصػرت  ربا ػػا الوجػأح قػػن الفةػ    كقػن مث لػػن ضمػتطيس أف ضػػترتسم قػن اػبطػو كضرتأعبػػه أك أف ضمػتفيا قػػن 
 (08، صفحة 2009)ابراىيم،  لرتأقاالوجأح كض أفئه كقن مث ال تمتطيس أف ض م  تو يا ا

اػبػػػاقأت     تتثملػػ    الطسػػػ  اؼبتزا ػػػا لسػػػض ربمػػػُت كتطػػػا ق مػػػتفيا نكلرتػػ  قػػػن أيػػػم دكافػػػس  يػػػأس رضػػػأ اؼب  
 ػػحيحا كقػػن أكؿ  ال طػأع اغب ػػاق   ككػ ل  ارتبػػأط اعبػادة  ألقضػػأ  فػأعبادة تتطسػػ  لتػػ  األ ػيأني  طق  ػػا

ك  .اعبػادة اؼبطسا ػػا قػػن  ػػبس م ك فرتػػ  تصػػألا طسبػأت اؼبمػػتفيا ن قػػن اػبػػاقأت اغب اقيػا ارتفػػس قمػػتالقػقة 
   وبيػػػػػ  قػػػػن ال يػػػػػأدة اإلدار ػػػػػا لست سمػػػػػأت ربا ػػػػػا قتطسبػػػػػأت مػػػػػتفيا نلسا ػػػػاؿ إا رب يػػػػػا التتيػػػػػز كرضػػػػػأ اؼب

كتأ ػػػػػه     Deming اؼبمػػػػتفيا ن كالمػػػػػرت  لتح ي  ػػػػػأ ككػػػػػ ل  ضػػػػػتأف التحمػػػػُت اؼبمػػػػػتتق  ك ػػػػػالا ديبػػػػػوج
 Obsorne اعبػادة  فيتػأ  ةػَت واػبػقكج قػن األزقػاو إا أف ت ػاف اؼب ػأ يس نػزنيان أسأسػيأن قػن إنػقانيات رب يػا

and Gaelbert  (2991 )  يػػا أف ػػػ   مػػػتفيا نرب يػػػا رضػػأ اؼباا أف  و اغب اقػػا اخػػػًتاع" كتأهبتػػأ
 وضػػه  تمػػتفياالبَتك قاطػػ  الػػ م  وظػػق لس أسػساب لسب ػػأني كاؼبوأفمػػا  كأف اإلدارة اغب اقيػػا هبػػ  أف توبػػ  الف ػػق

يػػػػم  مػػػتفيا نطق ػػػا اإلدارة اغب اقيػػػػا  فأؼب  ػػػأح  حأنػػػا  كيػػػػ ه اغبأنػػػا ال يب ػػػػن اغبصػػػاؿ لسي ػػػأ إال لػػػػن
  رب يػػػػػػا اعبػػػػػادة   خػػػػػاقأهتأ لسػػػػػض رضػػػػػػأ  سػػػػػب  كنػػػػػاد اإلدارة اغب اقيػػػػػا  حيػػػػػػث  تا ػػػػػف قبػػػػػأح أم دائػػػػػقة
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قػػػال قبأح ػػػػأ   رب يػػػػا اعبػػػػادة لسجتػػػػأيَت  ه ل يػػػػأسكيػػػػا اؼب يػػػػأس الػػػػ م هبػػػ  أف تمًت ػػػػا  ػػػػمػػػتفيا ن   اؼب
 (9-8، الصفحات 2009)ابراىيم،  كاالرت أني دبمتال اػباقا اؼب اقا ؽبمت

 إ   ...كاغبأنػا  كالمػرتق  اػباقػا  كجػادة اؼبدتسفػا الرتااقػ  قػن كبػَت لػاد لسػض مػتفيا ناؼب رضػأ ك رتتتػا
 الرتا ػا   ضةػوت كلػ ل  اػباقػا  نػادة يػا اإلدارة ركاد قػن الرتا ػا ضظػق كنػه قػن الرتااقػ  يػ ه أيػم أف إال
 كإرضػأني اػباقػا ت ػاًن   كالتتيػز اعبػادة رب ػا الػيت لستوظتػأت سبػوح كطويػا نػاائز (الرتق يػا كقو ػأ) الػاكؿ قػن

 .متفيا ناؼب
اؼبيااضيػػػا  كإنػػػقاني الاراسػػأت كالز ػػػأرات  مػػػتفيا نقػػػن خػػالؿ االتصػػػأؿ اؼببأ ػػق  أؼب مػػػتفيا نك ػػتم  يػػػأس رضػػأ اؼب

و مػػػػتفيا أؼب ؽبػػػم السػػػتطالع آرائ ػػػم  ك  يػػػػ ا المػػػيأؽ   ػػػًتح واغبوػػػػأكمو إال أضػػػه كل ػػػ  ضرتتػػػػا ف ػػػقة والتانػػػه
قرتساقػػأت    كإضةػػأني ضظػػأـمػػتفيا تطسػ  ذلػػ  ازبػػأذ كأفػػا الاسػػأئ  كاألسػػألي  الرتستيػػا الا ي ػػا ل يػػأس رضػػأ اؼب

لسػػض توتيػػا الرتال ػػأت  يػػ  احتيأنػػأهتم كتا رتػػأهتم كالترتػػقؼ لسػػي م كاغبػػقص  كاغبػػقص لسػػض ربا ػػا كربسمػػتفيااؼب
اؼبمػػػتتق  رب ػػا التحمػػُت كخطػػػ  اسػػًتاتيجيأتقرت ػػم قػػن خػػالؿ التاا ػػػ  قرت ػػم  حيػػث  ػػػتم تقصبػػا ذلػػ  إا 

 االتصػأؿ طق ػا لػن   ػاف أف يب ػن رضػأيم قمػتال كقرتقفػا  يػأس انػ  قػن مػتفيا ن أؼبمػتفيا كإرضػأني اؼب
 اؽبأتفيػا احملأداػأت إنػقاني لسػض كتةػت  األسػألي  تترتػاد اغبػألتُت ك  ال تػأي  االتصأؿ خالؿ قن أك الةف  

 اسػتتأرات كإرسػأؿ قرت ػم اؼب ػأ الت كإنػقاني ؽبػم  ز ػأرات كتوظػيم احتيأنػأهتم  لػن كسػ اؽبم مػتفيا ناؼب قػس
  مػتفيا ناؼب ؾبػألس كت ػا ن الس ػأنيات كتوظػيم كق ًتحػأهتم  قالحظػأهتم كتس ػ  ؽبػم  الرب ا ػا اآلراني است صػأني

)السـيد،  .ذلػ  ضػاني   اؼبوأسػبا اإلنػقانيات ازبػأذ مث كقػن لػا  م  يتػا األكثق األقار لسض لسترتقؼ ذل  ك 
 (161، صفحة 1998

 نماذج قياس رضا الزبون:-7
 (:ACSI)النموذج األمريكي لقياس رضا الزبون -7-1

تطػػا ق يػػ ا مت ك ػػا ( ACSI ) يػػ ا الصػاد  الوتػػاذج األقق  ػػ  ل يػػأس رضػأ الز ػػافقػن الوتػػأذج اؼب تػػا   
أ ػػػػبح حيو ػػػػػأ  الوتػػػػاذج قوتصػػػػف التمػػػػرتيوأت قػػػػن طػػػػقؼ البػػػػػأحثُت األقػػػػق  يُت   تمػػػػا ا اػبػػػػاقأت  كل ػػػػا

 ت ػػػاف يػػػ ا  التتػػػات لسيػػػه   يػػػا الػػػاكؿ حػػػاؿ الرتػػأمل   إضةػػػأني الوتػػػاذج اػبػػػأص هبػػػأ  حيػػػث األسػػأس الػػػ م
القضػأ اإلصبػأيل   ػ أكم  سػتا لوأ ػق تتتثػ   : اعبػادة اؼباركػا  تا رتػأت الز ػاف  ال يتػا اؼباركػا الوتاذج قن 

 األخقل قن خالؿ لال ا سببيات الز أئن  الاالني حيث أف ك  لأق  قن ي ه الرتااق   قتب   ألرتااق 
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ت ػاف  كلوػاقأ ة كبػَت  اؼباركػا اعبػادة كأضػأ كستػأ   كبػَتة الز ػأئن تا رتػأت كأضػأ كستػأ الوتاذج ي ا حم 
 قػن كبػَت رضػأ إا أخػَتا تػ دم حيػث كبػَتة اؼباركػا ال يتػا ت ػاف لوػايأ كبػَت ن اؼباركػا كاعبػادة التا رتػأت

 ك الز ػأئن  ػ أكم   البفػأض  رتػٍت ذلػ  فػإف كبػَتا الز ػاف رضػأ كػأف إذا اآلخػق اعبأضػ  ك  الز ػأئن  طػقؼ
 .ككالئ ػم الز ػأئن  ػ أكم  ػُت الرت مػيا التوأسػبيا الرتال ػا  ةػقح الوتػاذج ف ػ ا لػا  م  الػاالني ز ػأدة  ألتػأيل

 (67، صفحة 2014)حسان، 
 

 (ACSI)النموذج األمريكي لقياس رضا الزبون  6شكل 

 
 (67، صفحة 2014)حسان، المصدر: 

، 2014)حسـان،  :  كتتتثػ  الز ػاف رضػأ تمػبا الػيت الثالاػا الرتوأ ػق قالحظػا الةػ   خػالؿ قػن يب ػن
 (68-67الصفحات 

 لتجق ػا) اػباقػا إليػه اؼب ػاـ ( المػاؽ ت يػيم   كتتتثػ  الز ػاف لقضػأ األكؿ احملػاد كيػ  :اؼباركػا اعبػادة -
 .الز اف رضأ لسض كإهبأي قبأ ق تواَت ؽبأ   اف أف ك تا س األخَتة  االست الؾ

إا المػػرتق  ال يتػا اؼباركػػا: كيػ  احملػاد الثػػأين لقضػأ الز ػاف  كتتتثػػ    اؼبمػتال اؼبػارؾ عبػػادة اؼبوتػاج ضمػبا -
المػػرتق   ػػاف أحيأضػػأ  اؼبػافاع  ال يتػػا اؼباركػػا يػ   يػػأس لسجػػادة ضمػػبا إا المػرتق اؼبػػافاع فرتسػػض الػػقغم قػن أف

لسػض القضػأ قػن أنػ  إلػأدة  ققحسػا الةػقاني ألكؿ قػقة إال أف لػه تػواَت  سيػ  ق تأ ناا  ألومػبا لسز ػأئن خأ ػا  
 .الةقاني
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 تا رتػػػأت الز ػػػأئن: كسبثػػػػ  التا رتػػػأت كػػػ  قػػػن ققحسػػػػا قػػػأ  بػػػ  التجق ػػػا االسػػػػت الكيا كالػػػيت تت ػػػتن  رتػػػػض -
اًن ت ػػ ك تا رتػػأت لػن  ػارة اؼب سمػػا لسػض (اإل ػ أر  ال ستػػا قػن الفػم إا األذف  )ق ػػا قثػ  ؾباؼبرتساقػأت غػَت 

 نادة   اؼبمت ب ت
 
 (93، صفحة 1996)عفيفي، التأليا:  الوتأئج إا تا  : spreng  1996 نموذج -7-2

 ةػػ    قافاؼبمػاؽ إليػه  ػ ا  أأف رضػأ الز ػاف لػػن خصػأئص اؼبوػتج كرضػأه لػػن  ػاؽ اؼبرتساقػأت الػيت   ػػاق -
 تهولسز اف ك  مأنبأف   ت ا   القضأ ال س   قرتوام

ػػاؽ قإف تطػأ ا األداني قػس رغبػأت الز ػاف  ػػ ا -  قرتوا ػأ   كػ  قػن رضػأ الز ػاف لػن خصػأئص اؼبوػت ج ك لػن  ر
 اؼبما ا إليهت اؼبرتساقأت

 ال سػ  القضػأ لسػض ك قبأ ػق  ةػ   لستوػت ج ر ؾ اؼبػا األداني قػن كػ  لسػض طػقدم  ةػ   الز ػاف تا رتػأت ت اق-
 قبأ قت ك الة   التأيل  اضح قأ تطق وأ اليه: غَت  ة   لسز اف

 spreng: نموذج  7شكل رقم 

 
 
 

                                                                       
 
 

 
 

 (93، صفحة 1996)عفيفي،  المصدر:
 ضظق ػا  ػارة لسػض ت كػا الػيت الرتستيػا الػاالئ   ر ػار ك  وضػه  ت ػح القضػأ ت ا ن لوتأذج المأ ا االسترتقاض قن

 قػن ال ػا ال صػار  لػ ا كػأف قػن ضػاع لسػض اال أهنػأ  توطػامالقضػأ  ت ػا ن تفمػَت لسػض التا رتػأت لػاـ رب ػا

 الز اف رغبأت
 تطأ ا القغبأت

 القضأ لن خصأئص اؼبوتج

 القضأ لن  اؽ قرتساقأت اؼبماؽ  تطأ ا التا رتأت
 تا رتأت الز اف

 ت جلستو ؾاألداني اؼبار 
 القضأ ال س  لسز اف
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قػػأ  فتػن كػ ( sprengدكر تطػأ ا القغبػأت   التػواَت اؼببأ ػق لسػض القضػأ )مبػاذج  اختيػأر ك القغبػأت إضػأفا
  افتسبا ضتوكا قن أضه ال  انا مباذج كاحا ف   مت اإلصبأع لسيه  ة   قطسا   تفمَت ت ا ن رضأ الز 

 :الطلبة اقياس رضنموذج  -7-3
 ػػبيه حبمػأب األر ػػأح كاػبمػأئق لست سمػػأت   الطسبػػا أقػق اسػػًتاتيج   ألومػبا لسجأقرتػػأت  ألضػه أإف  يػأس رضػ

 (919، صفحة 2012)حمدان،  أ:فإذا كأف قرتاؿ القض
حألػا ر ػح قتفػاؽ  ألف اعبأقرتػا ح  ػأ  اعبأقرتػا ت ػاف  ألسػض فبػأ  تا رتػه الطألػ   كيػ  حألػا ضػأدرة  فػإف  -

كقبت جػػػػػأ قمػػػػػقكرا اؼبرتػػػػػأرؼ كال ػػػػػيم كاؼب ػػػػػأ ا رت اؼبمػػػػػت افا  كسػػػػػي اف الطألػػػػػ   أيػػػػااف أ  إكمػػػػػأب الطألػػػػػ 
 . ة   إهبأي  تحصيسه الرتست  كحيأته اؼب ويا  ك تحاث لن اعبأقرتا

رب ػػا أيػػااف أ كال تا رتػأت الطألػػ   ك ػػا  مل أ ػػ  قػن اؼبتا ػػس  فػػإف اعبأقرتػا   حألػػا خمػػأرة  ألف اعبأقرتػا -
 .قرت أ  ة   سسي الاارسا  أك  وت   إا نأقرتا أخقل  أك  ب ض   اعبأقرتا  ترتأق   ومح  الطأل  قن

قرتتػاؿ  ضتيجػػا االحتتػأؿ ال بػػَت السػػتتقار ا  قمػػأكم ؼبػأ  تا رتػػه الطألػػ   فأعبأقرتػا   حألػػا اسػت قار كر ػػح   -
اؼبتفػػػػػاؽت  أا القضػػػػا اؼب بػػػػػاؿ  كأف تطتػػػػح لسا ػػػػػاؿ أحملأفظػػػػػا لسػػػػض يػػػػػ ا القضػػػػلسي ػػػػأ ا دارسػػػػا الطسبػػػػا  كهبػػػػػ 

 الطسبات ألت  ضظأـ رض (  اضح اإلطأر اؼبوط   آلليا86كالة   )
 الطلبة اعمل نظام رض ( يوضح اإلطار المنطقي آللية08شكل )

 
 (919، صفحة 2012)حمدان، المصدر: 
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 عند المستفيدين: تحليل محددات الرضا -8
  )اؼبتا رتػا ال يتػا (التا رتػأت :يػ  أسأسػيا أ رتػأد  ثالاػا ؾبػأؿ ضػتن تتحػاد الز ػاف لػال القضػأ سػساؾ دراسػا
ا(  الفرتس )ال يتا األداني  .اؼبطأ  ا لاـ اؼبطأ   ا أك اؼبار ك 

 قوػتج إ توػأني قػن لسيػه اغبصػاؿ إا الز ػاف   تطسس أك  وتظق ال م األداني لن التا رتأت ترترب :التوقعات 8-1 
 ك  (12، صـفحة 1998)المنيـاوي،  الةػقاني  ػقار توفيػ   بػ  اؼبتا رتػا  أل يتػا لوػه  ارتػرب ك قرتيوا  لالقا أك

اد أف يبا ن   س :  فيتأ اؼبوت ج لن الز اف ك ال م   اضه لستا س األسأسيا اعبااض  ربا
 اؼبوػتج يبسر ا ػأ الػيت اػبصػأئص دبجتػاع اعبػادة تترتسػاالُمتوقعـة(:  )الجودة المنتج خصائص عن توقعات-أ

أهنػأ ضػقكر ا ك قوأسػبا ك يب ػن أف رب ػا لػه ؾبتالػا قػن اؼبوػأفس  رتػا اسػترتتأؿ  الز ػاف  ػقل الػيت ك ذاتػه    حػا
، صــفحة 2002)الصــحن،  اؼبوػتج   ألومػػبا لسمػسس اؼبرتتػػقة يب ػن أف تػػتسدص نادهتػأ   اػبصػػأئص اآلتيػا:

64) 
 س الا استرتتأؿ اؼبوتجت-
 ال ارة لسض األداني لفًتة طا سات-
 اال تصأد ا   التةيي ت-
 اػباقأت اؼبقاف ات-
 ربصػيس أ لسز ػاف يبا ػن الػيت االنتتأليػا اؼبوػأفرس تترتسػا :االجتماعيـة التكـاليف توقعات عـن المنـافع أو -ب
 دبرتػٌت انتتػأل   إهبػأي أاػق قػن لسز ػاف يب ػن أف يبوحػه ك الرتالقػا   ارة أك اؼبوتج  صارة لستوتج   ا توأئه قن
 .القفض أك  أالستحمأف كأف سااني اؼبوتج ؽب ا ا توأئه ضتيجا الز اف ذبأه إ فرت  اآلخق ن ر دة
 لػن تا رتػأت يػ  فرػس  اؼبوػأ ق أ ػ    التا رتػأت قػن ؾبتالػا الز ػاف  ا ػاف المنـتج: تكاليف عن توقعات -ج

 اؼب صػاد ك اؼبوػأفس  دبجتػاع لسػض اؼبوػتج اغبصػاؿ ق أ ػ  هبػا ضفمػه قسزقػأ  افرتػه الػ م المػرتق أك الت ػأليف
 اغبصػاؿ سػبي     ب لػه قرتوػام أك كػ  ن ػا قػأدم المػرتق إا إضػأفا  ت ػتن  ػ  ف ػ  اؼببسػغ لػيس  ألمػرتق

 . تحتس أ اليت الوفميا ك اؼبرتوا ا اآلاأر ـبتسف ك ت ج اؼبن لن اؼبرتساقأت كصبس  اؼبوتج لسض
 (126، صفحة 1998)المنياوي، :  ي  أضااع االاا إا Pitteك Woodsideك  ا  وف ك  قن 

لتسيػا  يبثػ  التا ػس التوبػ م االلت ػأد    ػاة  ا ػأس ك قرتػُتمل  أداني قمػتال لػن  أؼبرتت ػاات  ترتسػا توقـع تنبـؤي -أ
 تقكز لسض قمتا أت اػبصأئص اليت  تا س كناديأ   اؼبوتج أك الرتالقات
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 أك قوػتج أداني لسيػه   ػاف أف هبػ  قػأ قثأليػا حػاؿ قمػتا أت لسػض  قت ػز يػ ا التا ػس :اِلمعياري التوقع -ب
 . يأسيا ضظق ا كأحبأث دراسأت قن اضطال  أ إلااد يأ  تم لالقا 
ــــارن:-ج   ػػػػـا الز ػػػاف  ت ػػػػا ن تا ػػػس لػػػػن اؼبوػػػتج أك الرتالقػػػػا لسػػػض أسػػػػأس اؼب أرضػػػا دبوتجػػػػأت أك  التوقـــع المق

 لالقأت  تا س أهنأ   ضفس اؼبمتالت
إليػػه يػا أف الز ػػاف   ػػاف تا رتػأت لسػػض أسػأس اػبػػربة  ػأؼبوتج ك الػػيت توةػو قػػن اسػػترتتأله  اإل ػػأرة هبػار قػأ

الػيت وبصػ  لسي ػأ قػن الالػاد الػيت ت ػاق أ اؼب سمػػا  المػأ ا لستوػتج أك اتصػأله  ػأآلخق ن  اضػأ ا اا اؼبرتساقػأت
 قن خالؿ ضبالهتأ الًتكهبيات

اؼب سمػأت  ك الػيت تػتسدص   رفػس قمػتال  قػن الرتا ػا لػال اػبأطئػا اؼبتأرسػأت قػن الرتا ػا قبػا الاا ػس  
ط ضتيجػػا التا رتػأت  ةػػ   أكػرب قػػن الالػػاد الػيت  طس  ػػأ اؼبوػػتج  فبػأ  ػػ دم اا ا ػأ ا الز ػػاف حبألػػا قػن االحبػػأ

 لرتاـ رب ا تا رتأتهت
 رتتػػػػرب األداني اؼبػػػػارؾ لػػػػن قمػػػػتال األداني الػػػ م وبصػػػػ  لسيػػػػه فرتػػػػال الز ػػػػاف ضتيجػػػػا األداء المــــدرك:  -8-2

أف األنبيػػػا األسأسػػػيا لػػػألداني اؼبػػػارؾ  Permantك  Churchillاسػػػترتتأله ك اسػػػت الكه لستوػػػتج  ك  ػػػقل 
هنػػػأ الز ػػػاف خبصػػػاص اؼبوػػػتج الػػػ م كػػػأف ؿبػػػػ  ت تػػػن   كاضػػػه  رتتػػػرب ققنرتػػػ  لتحا ػػػا قػػػال التا رتػػػأت الػػػيت كا 

اختيػػأر قػػػن  ػػػُت ؾبتػػػاع البػػاائ   ك  رتتػػػرب االدراؾ قػػػن  ػػػُت اؼبرتػػػأ َت اؼبرتتتػػاة   ضظق ػػػا ق ػػػأ يس اؼب أرضػػػا ل يػػػأس 
 القضأ اؼبتتث   ) األداني اؼبثأيل ك األداني اؼبتاس تتت(ت

ـــة ) التثبيـــ (: -8-3 قمػػػتال التا رتػػػأت )األداني اؼبتا ػػػس( ك سبثػػػ  اؼبطأ  ػػػا لتسيػػا اهبػػػأد الفػػػقؽ  ػػػُت المطابق
قمػتال األداني الفرتسػػ  الػػ م حصػػ  لسيػػه الز ػػاف  رتػػا  ػقاني اؼبوػػتج  ك ترتػػقؼ اؼبطأ  ػػا لسػػض أهنػػأ درنػػا اكبػػقاؼ 

ك مبيػز  (121، صـفحة 1998)المنيـاوي،  أداني اؼبوػتج لػن قمػتال التا ػس الػ م  ظ ػق  بػ  لتسيػا الةػقانيت
 : ُت
االكبػقاؼ اؼبانػػ :   صػػا ب االكبػػقاؼ اؼبانػػ  أف األداني الفرتسػػ  أك اؼبػارؾ أكػػرب قػػن التا رتػػأت الػػيت كاهنػػأ -

الز ػاف  بػ  لتسيػا الةػقاني  ك ترتػرب يػ ه اغبألػا لػن اؽبػاؼ الػ م تمػرتض اؼب سمػا اا رب ي ػه قػن خػالؿ ربمػػُت 
 أدائ أ  أستتقارت

  ػاف قمػتال األداني الػ م  اركػه الز ػاف أ ػ  قػن التا رتػأت االكبقاؼ المسي:  وةأ االكبقاؼ المسي لوػاقأ -
 ك االلت أدات لال الز افت
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 : العمالء رضا تحديات-9
 (Hermel, 2004, p. 11)  س  : تتتث  ربا أت رضأ الرتتالني فيتأ

 النظرة الداخلية والخارجية للجودة : 9-1
كتػػافَت    تصػػق لسػػض اجملػػأؿ اؽبواسػػ  ك اؼب سمػػا كأضػػأ ت ػػـا  تػػار   ال فػػأنياتقوػا قػػاة كػػأف قف ػػـا اعبػػادة 

فأؼبرتػػأ َت كاؼباا ػػفأت اػبأ ػػا  ػػأعبادة كأضػػأ . اؼبػػاارد قػػن أنػػ  اغبصػػاؿ كرب يػػا قوتانػػأت ذات نػػادة لأليػػا
الت ويػػػا اؼبتأحػػػا قػػػن أنػػػػ  اإلنأ ػػػا  ةػػػ   أف ػػػ  لسػػػػض  ربػػػاديأ اؼب سمػػػا  أإللتتػػػأد لسػػػض اؼبرتػػػػأرؼ كالاسػػػأئ 

 .أت كقتطسبأت الرتتالنيحأن
 ل ػػػا  ػػػػاـ التمػػػػا ا ال ثػػػَت لست سمػػػػا   ف ػػػػ  دراسػػػأت المػػػػاؽ  كالاراسػػػػأت اؼبترتس ػػػا  أؼبوتانػػػػأت قػػػػن أنػػػػ 

اعبػػػادة   تطػػا ق الوظػػػقة اػبأرنيػػػا لسجػػػادة الػػػيت ترتتتػػػا لسػػػض التانػػػه  ألرتتيػػػ  كمل  ب ػػػض إال أف تػػػاقج   قمػػػرتض
 . يأس رضأ الرتتالني

 
 : جودة الخدمة -9-2

الاسػأئ  الػػيت  دة   اػبػاقأت ت ػـا اؼب سمػا  بيػس كققا بػػا لتسيػا  كاؼب صػاد  ػ ل  ؾبتالػا قػنفيتػأ ىبػص اعبػا 
كيب ػن اإلسػػترتأضا  ألرتوأ ػػق  .تاضػس   قتوػػأكؿ الرتتيػ ت فألرتتيػػ  ال  قا ػ  الرتتسيػػا ال    ػاا ت أ كال   هنأ ت ػػأ

لسػض ذلػ :   حألػا أف لػػاف  أؿاؼبدتسفػا لرتتسيػا ت ػاًن اػباقػا  ل ػن ال يب ػن الرتػادة إا إ ػالح اػبطػو ككتثػ
اإل ػػالع  فػػػإذا كػػػأف لػػػاف اإلسػػػت بأؿ  اإلسػػت بأؿ ض ػػػ  خػػػرب سػػػ ني لسرتتيػػ  لسػػػض أف الطػػػأئقة قرتطسػػػا كال يب و ػػػأ

كل ػن يب ػػن البحػث لػن الاسػأئ  الػػيت   و ػ  اػبػرب كيػا لػػأ س كقتػاقق ف ػ ا ال  صػسح اػباقػػا اؼبديبػا لألقػ  
 .زبفف لسض الرتتي 

ربمػػػُت  الرتتيػػ  قػػػن الاسػػأئ  األسأسػػػيا ؼبرتقفػػا رضػػػأ الرتتيػػ  مث  رتػػػا ذلػػ  الرتتػػػ  لسػػضكؽبػػ ا  رتتػػػرب  يػػأس رضػػػأ 
 .نادة اػباقا اؼب اقا له

 أىمية جودة الخدمة:-
عبادة اػباقا أنبيا كبَتة  ألومبا لست سمأت اليت هتاؼ لسوجأح ك االست قار  فف  ؾبأؿ اؼبوتجأت المسرتيا 

ؼبوتجأت  أضتظأر الرتتالني  فرتسض اؼب سمأت االيتتأـ يب ن استدااـ التدطي    االضتأج  ك تصويف ا
 (143، صفحة 2001)الدراركة،  أؼباظفُت ك الرتتالني قرتأت 
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 دورة حياة الخدمة:-
 دورة حياة الخدمة 09شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source     :  (Harmel, 2003, p. 12)  
 

 اضطال أ قن الة   المأ ا يب ووأ ربا ا أر رتا ققاح  لاكرة حيأة نادة اػباقا  ك ي :
 األكا: تمرتض اؼب سما قن خالؿ ي ه اؼبقحسا اا قرتقفا تا رتأت لتالئ أ ك أسبأب لاـ رضأيمتاؼبقحسا 

 اؼبقحسا الثأضيا: ت ـا اؼب سما  اراسأت ؼبوأفمي أ ك قاارديأ اؼبتأحا حىت تتت ن قن ربا ا اعبادة اؼبقغا ات 
 َت الػػػيت تتبرت ػػأ ك الػػػيت تمػػألايأ لسػػػض اؼبقحسػػا الثألثػػا:  رتػػػا ربا ػػا اعبػػػادة اؼبقغا ػػا هتػػػتم اؼب سمػػا  تحا ػػػا اؼبرتػػأ

 رب يا نادة اػباقات
اؼبقحسػػا القا رتػػا: هتػػتم اؼب سمػػػا  ػػأعبادة اؼباركػػا قػػن  بػػػ  الرتتيػػ   حػػُت تػػتت ن قػػػن  يػػأس قمػػتال القضػػأ لا ػػػه 
اضطال ػػػأ قػػػػن ق أرضت ػػػػأ لسجػػػػادة اؼبتا رتػػػػا  بػػػػ  ت ػػػػاًن اػباقػػػا  ك ترتتػػػػرب يػػػػ ه الاراسػػػػا قصػػػػار قرتقفػػػػا التا رتػػػػأت 

 النيتاعبا اة لسرتت
 : من الجودة إلى الربح 9-3

 ػػػُت  إف فبأرسػػأت اؼب سمػػا   اؼبيػػػااف كإقبأزيػػأ لس ثػػػَت قػػن الاراسػػػأت ظبػػح ؽبػػػأ  ػػوف تستػػػس  وضػػه يوػػػأؾ لال ػػا
 فأعبادة ترتترب قصار لستيزة التوأفميا لست سما ألهنأ تمتح ب : . اعبادة كالق ح

 . إرضأني الرتتي  -

 الرتتي  اؼب سما

 اعبادة اؼبتا رتا -2 اعبادة اؼبقغا ا -1

 يأس نادة 
 اػباقا

 اعبادة اؼباركا -4 اعبادة احمل  ا -3

 يأس رضأ 
الرتتي  
 اػباقا
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 . ز أدة درنا الاالني لال الرتتي  -
 . ز أدة رحبيا اؼب سما لسض اؼبال اؼبتاس  كالطا   -
 : الجودة مصدر للرضا -أ

 قػػن تا رتػػػأت الرتتيػػػ  فإهنػػأ سػػػتح ا لػػه رضػػػأ كبػػػَت  ك  الاا ػػس فػػػإف ت يػػػيم اضطال ػػػأدبػػأ أف نػػػادة اػباقػػا ربػػػاد 
كقػأ ت اقػه ( ػُت قػأ  تا رتػه قػن اػباقػا ) اعبػادة اؼبتا رتػا االكبػقاؼالرتتي  عبادة اػباقػا   ػاف قػن خػالؿ  يػأس 

 (ت له اؼب سما ) اعبادة اؼباركا
 : الرضا مصدر الوالء -ب

 مػػألاه  إف الرتتيػ  القاضػػ  يبيػ  إا تمػػ ي  لتسيػا الةػػقاني قػن نا ػػا لسدػاقأت الػػيت ح  ػأ لػػه القضػأ   فبػػأ
 . لسض ر ح الا أ ال م ساؼ  متيق ه   البحث لن ق سمأت أخقل أك خاقأت أخقل

 : الوالء مصدر للربح -ج
 : قن الاراسأت أ أرت أف الرتتي  الا ال ثَت

 تمتح له  ألت سي  قن ت أليف البحث ألضه يا ال م  ويت إا اؼب سما  كاؼب سما ال تافس ض ادا كإمبأ -
 .ترتت  لسض إغقاني كناب الرتتي  كإابأت نادة خاقأهتأ

 اتصػػأؿ يبثػػ  كسػيسا   ػـا  أإل ػ أر لػػن طق ػا ) قػػن الفػم إا األذف (   احملػػي  الػ م  رتػيت فيػػه   الػ م -
 . ؾبأضيا لست سما

 .  ةًتم الرتتي  اػباقا اؼبتيزة كيب وه أف  ز ا  قانيه لتة يسا اػباقأت اؼبرتقكضا -
 . ألضه  رتتربه شبن راحته كا ته   الرتالقا  أيظا  ب  الرتتي  دفس أشبأف  -

 لست ا ػػاات قػػػن طػػقؼ اؼبوأفمػػػُت  كيبثػػ  أحػػػا االسػػػتجأ اإف الرتتيػػ  الػػػا   ػػًتؾ الا ػػػأ لست سمػػا قػػػن أنػػ  
 .اغبصا الما يا لست سما البفأضلوأ ق رأس قأؿ الرتتي  ال م  متح  تجو  
 كيب ن تاضيح ذل  قن خالؿ الة   التأيل :
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 ( حلقة من الجودة إلى الربح 10شكل رقم ) 
Source: (Hermel, 2004, p. 08)   

 

قػػن خػػػالؿ الةػػ   ضالحػػػظ أف احملػػػادات األر ػػس اعبػػػادة  القضػػػأ  الػػاالني  الػػػق ح تةػػػ   حب ػػا قتتػػػأ س كػػػ      
 ػ اق   اآلخػػق  فجػػادة اؼبوػػتج اك اػباقػػا قػػن  ػػوهنأ أف تػ اق   رضػػأ اؼبمػػتفيا اهبأ ػػأ أك سػػسبأ  يػػ ا القضػػأ قػػن 

 كمػػػػ  كالني اؼبمػػػػتفيا ن قػػػػن  ػػػوضه اف  وتػػػػ  اك  ف ػػػػا اؼبمػػػتفيا كالنيه لست سمػػػػا   فػػػػأف قبحػػػػأ اؼب سمػػػا  
  وضه أف   مب أ ز أئن آخق ن ك  ألتأيل ضتوأ ر ح  ك الرت س  حيحت

 

 خالصة:
 ك ز ػأئن لػن البحػث    تتثػ  اؼب سمػا يػاؼ أف ال ػاؿ يب ػن الفصػ  يػ ا   نػأني قػأ خػالؿ قػن       

م  الػاالني  ػرتار زرع ك إرضػأئ م طق ػا لػن مهبػ االحتفػأظ ثػ  حيػث فػي ر لػن  الصػأدر التصػقؼ القضػأ سػساؾ يبا
 ك لستوػتج  الفرتسػ  األداني قػس رغبأتػه ك حأنأتػه فيػه تتطػأ ا الػ م ك الةػقاني  رتػا قػأ ققحسػا   الز ػاف اؼبمتفيا/

 الت ق بيػا ال يأسػأت ك الا ي ػا كأل يأسػأت ال يأسػأت قػن الرتا ػا أقأق ػأ اؼب سمػا ذبػا اؼبمػتفيا ن رضػأ ل يػأس
 لا هت الاالني لتاليا  هر  اؼب سما  أيتتأـ ربميمه ك لسز اف االستتأع أن  قن ي ا ك

 

 اعبادة

 القضأ

 الاالني

 الق ح
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 الباب الثاني
 الجانب التطبيقي 
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 لجانب التطبيقي:امدخل 

 رتػػػا تطق وػػػأ   البػػػأب األكؿ اا األطػػػػق الوظق ػػػا لاراسػػػتوأ سػػػوتطقؽ   يػػػػ ا البػػػأب اا الاراسػػػا  التطبي يػػػػا     

حيػػث  مػػتأ اا فصػػسُت األكؿ توػػأكؿ قػػػو ج البحػػث ك االنػػقانيات اؼبيااضيػػا لػػػه  أقػػأ الثػػأين فتوػػأكؿ لػػػقض ك 

 البحػػػػث ك قػػػػن مث قوأ ةػػػػت أ   ضػػػػػاني ربسيػػػػ  الوتػػػػأئج اجملترتػػػػا قػػػػن االسػػػػتتأرات االسػػػػتبيأضيا األر ػػػػس اؼباظفػػػػا  

  استدالص الوتأئج كا ًتاح صبسا قن اال ًتاحأت ك اغبساؿ اؼبمت بسياتمثالفقضيأت اؼباضالات ك قن 
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 الفصل األول
 منهجية البحث
و االجراءات 
 الميدانية
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 تمهيد:

سػػػػوتوأكؿ   الفصػػػػػ  األكؿ قػػػػن اعبأضػػػػػ  التطبي ػػػػ  قو جيػػػػػا البحػػػػث ك االنػػػػػقانيات اؼبيااضيػػػػا قػػػػػن خػػػػػالؿ      
اؼبػػػو ج اؼبتبػػػس ك ؾبتتػػػػس ك ليوػػػا البحػػػػث الػػػيت اختػػػَتت  طق  ػػػػا لةػػػاائيا ك ادكات صبػػػػس البيأضػػػأت ك اػبصػػػػأئص 

كزلػأ لسػض الرتيوػأت  سػاالمػي ا قًت ػا ؽبػأ حيػث كظػف البأحػث أر ػس اسػتتأرات اسػتبيأضيه عبتػس  يأضػأت الارا
األر ػػػس ؿبػػػ  الاراسػػػا ك يػػػم األسػػػأت ة االدار ػػػُت ك األسػػػأت ة ك الطسبػػػا ك قفتةػػػ  الًت يػػػا ك األسػػػأت ة اؼب ػػػػاضُت 

  أؼب سمأت الًت ا ات
 

 منهج البحث: -1

اسػػػتداقوأ   حبثوػػػأ يػػػػ ا اؼبػػػو ج الا ػػػف   أسػػػػتدااـ اؼبمػػػح ك التحسيػػػػ  كوحػػػا أمبأطػػػه ؼبوأسػػػػبا ذلػػػ  لتح يػػػػا 
 البحثتأيااؼ 

 مجتمع البحث: -2

ؾبتتػػس حبثوػػػأ   يػػػ ه الاراسػػػا يػػػا صبيػػػس األل ػػػأني الفػػػألسُت   قرتأيػػػا ك ا مػػػأـ الًت يػػػا الباضيػػػا الق أضػػػيا      
جبأقرتػأت سػػاؽ أيػػقاس  لوأ ػػا  تبمػػا ك اؼبمػػيسا قػػن أسػػأت ة ادار ػػُت ك األسػػأت ة الرتػػأقسُت ك الطألبػػا الاارسػػُت 

 ت ة اؼب اضُت   ات الاال أتت  ات اؼبرتأيا ك قفتة  الًت يا ك األسأ

 طأل ت 3214أستأذ لأق  هب ه اؼبرتأيا ك  216أستأذ ادارم ك  27ك  ت اف قن: 

 عينة البحث:  -3

اإلدار ػػُت ك ليوػػػا  األسػػأت ة لسبحػػث  ليوػػػا أر ػػس ليوػػأتلػػػا وأ أر رتػػا أنػػزاني ؼبػػأ كأضػػأ دراسػػتوأ تو مػػػم إا      
 ألسأت ة ك اؼب اضُتت  ك ليوا الطسبا ك ليوا اؼبفتةُت ك ااألسأت ة

اختػػػػَتت يػػػػ ه الرتيوػػػػأت  طق  ػػػػا لةػػػػاائيا قػػػػن  ػػػػُت األسػػػػأت ة االدار ػػػػُت  ك األسػػػػأت ة اؼبارسػػػػُت ك الطسبػػػػا      
  ك قرتأيػػػػػا ك أ مػػػػػأـ الًت يػػػػػا الباضيػػػػا  كالق أضػػػػػيا جبأقرتػػػػػأت سػػػػػاؽ أيػػػػقاس  تبمػػػػػا  لوأ ػػػػػا  اؼبمػػػػػيساالاارسػػػػُت 

 اؼبفتةُت ك األسأت ة اؼب اضُت   ات الاال أتت
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إدارم قػن إدار ػ  قرتأيػا ك أ مػأـ الًت يػا الباضيػا  كالق أضػيا أسػتأذ  21ك تت ػاف قػن  العينة األولى: -3-1
 قن ؾبتتس البحثت %58ت76ك يا قأ يبث  ضمبا  جبأقرتأت ساؽ أيقاس  تبما  لوأ ا  اؼبميسات

ــــة: -3-2 أسػػػػتأذ قػػػن أسػػػأت ة قرتأيػػػػا ك أ مػػػأـ الًت يػػػػا الباضيػػػا  كالق أضػػػػيا  61ك تت ػػػػاف قػػػن  العينـــة الثاني
 قن ؾبتتس البحثت % 66ت52ك يا قأ يبث  ضمبا  جبأقرتأت ساؽ أيقاس  تبما  لوأ ا  اؼبميسات

ــةالعينـــة الثا -3-3 ــ قرتأيػػػا ك أ مػػػأـ الًت يػػػػا الباضيػػػا  كالق أضػػػػيا  طسبػػػػاقػػػن  طألػػػ  616ك تت ػػػاف قػػػػن  :لث
 قن ؾبتتس البحثت %84ت29ك يا قأ يبث  ضمبا  لوأ ا  اؼبميساتجبأقرتأت ساؽ أيقاس  تبما  

ـــة ال -3-4  ـبتسػػػف األطػػػاار الترتسيتيػػػا لاال ػػػأتقػػػن ق ػػػاف أسػػػتأذ قفػػػتت ك   76ك تت ػػػاف قػػػن  :رابعـــةالعين
 ساؽ أيقاس  تبما  لوأ ا  اؼبميسات

اضطال ػػأ قػن إ ػػ أليا البحػث ك اسػػتوأدا إا فقضػيأته تبػػُت لوػأ أف يوػػأؾ قتيػَت قمػػت   متغيـرات البحــث: -4
 تاالث قتيَتات تأ رتاكاحا   ك 

ـــر المســـتقل:  -4-1 كيػػػا األداة الػػيت  ػػػ دل التييػػَت    يتت ػػػأ إا إحػػػااث التييػػَت    ػػػيم أخػػػقل   المتغي
َتات التأ رتػات ك اؼبتيػَت اؼبمػػت     حبثوػأ يػػ ا ذات  ػسا  ػه  ك التػػواَت لسي ػأ  ك ترتتػرب المػػب  االفًتاضػ  لستتيػػ

 يا : إدارة اعبادة الةأقسات

ك   يػ ه الاراسػا يػا :  كيػا الػ م تتا ػف  يتتػه لسػض قفرتػاؿ ك تػواَت  ػيم أخػقلت المتغيـر التـابع: -4-2
 ) األسأت ة  الطسبا  اؼبفتةُت ك األسأت ة اؼب اضُت(رضأ اؼبمتفيا ن

 مجاالت البحث : -5

قرتأيػػػا ك سبثػػ    األسػػػأت ة االدار ػػُت  ك األسػػأت ة اؼبارسػػُت ك الطسبػػا الاارسػػُت ل البشــري: المجــا -5-1
  ك اؼبفتةػػػُت ك األسػػػأت ة ك أ مػػػأـ الًت يػػػا الباضيػػػا  كالق أضػػػيا جبأقرتػػػأت سػػػاؽ أيػػػقاس  تبمػػػا  لوأ ػػػا  اؼبمػػػيسا

 اؼب اضُت   ات الاال أتت

 ت1626غأ ا قوتصف   ق قأم اا  1622 اا ا   ق د مترب قن المجال الزماني:  -5-2

قرتأيػا ك أ مػأـ الًت يػا الباضيػا  كالق أضػيا جبأقرتػأت سػاؽ أيػقاس  تبمػا  لوأ ػا   المجال المكـاني: -5-3
 اؼبميسات
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 أدوات البحث:-6

 ربسي  الااأئا كصبس البيأضأت ك اؼبااد الرتستيا قن ال ت  ك ـبتسف اؼبقانست -أ

 األر س قن طبس درانأت( استبيأضيه: )االستتأرات اتاستتأر  أر س -ب

حيػػػػػث اسػػػػػترتأف البأحػػػػػػث  األكا خأ ػػػػػا  ػػػػػإدار   قرتأيػػػػػا ك أ مػػػػػأـ الًت يػػػػػػا الباضيػػػػػا  كالق أضػػػػػيا  االسػػػػػتتأرة ا-
أ ػػػا لػػأقق لػػػاؽبأ البأحػػػث ك لقضػػ أ لسػػػض ؾبتالػػا قػػػن األسػػػأت ة  ؿبتػػا ؿبتػػػاد اسػػتتأرة الػػػاهتأ البأحثػػا آقػػػأؿ

 (62الات له كفا البيئا احملسيات)قسحا ر م  احمل تُت قن ذكم االختصأص عبرتس أ قالئتا لاراسا قأ

ألػػػايأ البأحػػػػث ك لقضػػػ أ لسػػػض ؾبتالػػػػا قػػػن األسػػػػأت ة  االسػػػتتأرة الثأضيػػػا قان ػػػػا ألسػػػأت ة ضفػػػس اؼبرتأيػػػػا -
 (61احمل تُت قن ذكم االختصأصت )قسحا ر م 

ؾبتالػػػػا قػػػػن االسػػػتتأرة الثألثػػػػا قان ػػػػا لسطسبػػػػا الاارسػػػُت  ػػػػ ات اؼبرتأيػػػػا ألػػػػايأ البأحػػػث ك لقضػػػػ أ لسػػػػض  -
 (63األسأت ة احمل تُت قن ذكم االختصأصت )قسحا ر م 

االسػتتأرة القا رتػػا لستفتةػػُت ك األسػػأت ة اؼب ػػاضُت دبػػا ق أت الًت يػا لساال ػػأت اؼبتاانػػاة هبػػأ اؼبرتأيػػا اؼباركسػػا  -
 (64ألايأ البأحث ك لقض أ لسض ؾبتالا قن األسأت ة احمل تُت قن ذكم االختصأصت )قسحا ر م 

 لالستتأراتت أعبا اإلحصأئيااؼبرت -ج

 األسس العلمية ألداة البحث: -7

 االستبياتية: اتصدق االستمار  -7-1

قػػػػن احمل تػػػػُت قػػػػػن ذكل سػػػػبرتا لسػػػػض  يااالسػػػػتبيأض االسػػػػػتتأرات : مت لػػػػقضصــــدق المحكمــــين-7-1-1
تفػػػاؽ االختصػػأص  ك ذلػػ  لسوظػػػق   قػػال قالئتػػػا اؼب يػػأس ؼبػػػأ كضػػس ل يأسػػه  ك  ػػػا اتفػػا احمل تػػػاف  ومػػبا 

 تستتأرات األر رتا  قس لت   رتض الترتا الت البميطا لسض اال96

 قػن ؾبػأؿ كػ  قرتػاؿ  ػُت االرتبػأط قرتػأقالت حبمػأب توػأ  الصـدق البنـائي لالسـتمارات:  7-1-2
 اؼببيوػػا االرتبػأط قرتػأقالت أف  بػُت لبػأرات اجملػأالت كالػ م عبتيػس ال سػ  اؼبرتػاؿ قػػسكػ  اسػتتأرة  ؾبػأالت

   ك الوتأئج قاضحا   اعبااكؿ التأليا: (α ≥ 0.05)قمتال داللا  لوا دالا
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 االستبيان الموجو لإلداريين:-أ

االسـتبيان األول الموجـو  مجـاالت مـن مجـال كـل معـدل بـين االرتبـاط معـامالت: 02جـدول رقـم 
 عبارات المجاالت. لجميع الكلي المعدل لألساتذة االداريين مع

 مستوى الداللة معامل االرتباط جالالم الرقم

 6065 6089 ال يأدة 1

 6065 87ت6 االسًتاتيج  لسجادة التدطي  2

 6065 6087 ا أفا اعبادة االدار ا 3

 6065 6095 ادارة اؼباارد البةق ا 4

 6065 81ت6 التار   5

 6065 79ت6 ضظأـ اغباافز ك اؼب أفآت 6

 6065 6091 اؼبةأركا   ازبأذ ال قارات 7

 6065 93ت6 الت ييم 8

 6065 6096 ضظم اؼبرتساقأت االدار ا 9

 6065 6088 الق أ ا ك تاكيا اعبادة 10

 6065 6092 رضأ اؼبمتفيا 11
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 االستبيان الموجهة لألساتذة:-ب

االسـتبيان الموجـو لألسـاتذة  مجـاالت مـن مجـال كـل معـدل بـين االرتبـاط معـامالت: 03جـدول رقـم 
 المجاالت.عبارات  لجميع الكلي المعدل مع

 مستوى الداللة معامل االرتباط جالالم الرقم

 65ت6 0.90 ال يأدة 1

 65ت6 0.79 التدطي  االسًتاتيج  لسجادة 2

 65ت6 0.85 ا أفا اعبادة االدار ا 3

 65ت6 83ت6 ادارة اؼباارد البةق ا 4

 65ت6 93ت6 التار   5

 65ت6 73ت6 ضظأـ اغباافز ك اؼب أفآت 6

 65ت6 71ت6 ازبأذ ال قاراتاؼبةأركا    7

 65ت6 72ت6 الت ييم 8

 65ت6 86ت6 ضظم اؼبرتساقأت االدار ا 9
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 االستبيان الموجو للطلبة: -ج

 االسـتبيان الموجـو للطبلـة مـع مجـاالت مـن مجـال كـل معـدل بـين االرتباط معامالت: 04جدول رقم 
 عبارات المجاالت. لجميع الكلي المعدل

 مستوى الداللة االرتباطمعامل  المجال الرقم

 65ت6 6092 اػباقأت االدار ا 1

 6065 6095 اػباقأت البيااغانيا 2

 

 االستبيان الموجو للمفتشين و األساتذة المكونين لمادة التربية البدنية و الرياضية: -د

للمفتشـين االسـتبيان الموجـو  مجـاالت مـن مجـال كـل معـدل بـين االرتبـاط معـامالت: 05جدول رقـم 
 عبارات المجاالت. لجميع الكلي المعدل مع األساتذة المكونين لمادة التربية البدنية و الرياضيةو 

 مستوى الداللة معامل االرتباط المجال الرقم

إدارة اؼبرت ا القضأ لن اػباقأت اؼب اقا قن  1
 ال مم /

 65ت6 96ت6

 6065 79ت6 القضأ لن الطسبا اؼبتدقنُت 2
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 الثبات: -7-2

  يأس ابأت اداة الاراسا  طق  تُت نبأ:مت 

 اعادة توزيع االستمارة على نفس العينة: 7-2-1

أسػػتأذ  25أسػػأت ة ادار ػػُت ك  66 ػأـ البأحػػث  تاز ػػس االسػػتتأرات االسػتبيأضيا لسػػض أر ػػس ليوػػأت قت اضػا قػػن 
لسػػػض تفػػػس )قفتةػػػُت ك أسػػػأت ة ق ػػػاضُت(  رتػػا أسػػػبالُت  ػػػأـ  إلػػػأدة تاز ػػس االسػػػتتأرة  26طألػػ  ك  46ك  

 الرتيوتُت ك كأف قرتأق  االرتبأط   ُت الوتأئج كتأ  س :

 كيا ارتبأط  ام  اؿ لسض ابأت االداةت 6092االستتأرة األكا اؼبان ا لإلدار ُت: قرتأق  االرتبأط -

 كيا ارتبأط  ام  اؿ لسض ابأت االداةت 6093االستتأرة الثأضيا اؼبان ا لألسأت ة: قرتأق  االرتبأط -

 كيا ارتبأط  ام  اؿ لسض ابأت االداةت 6096الثألثا اؼبان ا لسطسبا: قرتأق  االرتبأط  االستتأرة-

كيػػػا ارتبػػػأط  ػػػام  ػػػػاؿ  6094االسػػػتتأرة القا رتػػػا اؼبان ػػػا اؼبفتةػػػُت ك األسػػػأت ة اؼب ػػػاضُت: قرتأقػػػ  االرتبػػػأط -
 لسض ابأت االداةت

 

 : رونباخطريقة ألفا ك 7-1-1
 أف تبػُت SPSSاإلحصػأئ   الربضػأقج خػالؿ قػنقكضبػأخ ألفػأ كقرتأدلػا   أسػتدااـ الثبػأت حمػأب مت حيػث

الثبػػػأت   قػػن لأليػػػا  ارنػػا تتتتػػػس تبيأضيا األر ػػساالسػػ ت اضػػػأ قو ػػأ االسػػػتتأرات الػػيت اجملػػػأالت ابػػأت قرتػػأقالت
 .ك    أفكاالستبي يأضأت االستب ؾبأالت قن ؾبأؿ تاضح قرتأقالت ألفأ كقكضبأخ  ل   التأليا كاعبااكؿ
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 االستبيان الموجهة لألساتذة االداريين:-1

ــا كرونبـاخ  لكــل يوضــح معامـل الثبـات 06جـدول رقـم  يان الموجــو االسـتب مجــاالت مـن مجـال ألف
 ككل:  انواالستبي لألساتذة االداريين،

 الثبات )ألفا كرونباخ(معامل  عدد العبارات جالالم الرقم

 0.825 7 ال يأدة 1

 0.930 7 لسجادةاالسًتاتيج   التدطي  2

 0.732 6 ا أفا اعبادة االدار ا 3

 0.850 4 ادارة اؼباارد البةق ا 4

 0.928 6 التار   5

 0.978 5 ضظأـ اغباافز ك اؼب أفآت 6

 0.864 5 اؼبةأركا   ازبأذ ال قارات 7

 0.844 7 الت ييم 8

 0.906 10 ضظم اؼبرتساقأت االدار ا 9

 0.819 7 الق أ ا ك تاكيا اعبادة 10

 0.599 7 رضأ اؼبمتفيا 11

 0.972 71 االستمارة ككل
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 االستبيان الموجهة لألساتذة:-2

ــا كرونبـاخ  لكــل يوضــح معامـل الثبـات 07جـدول رقـم  يان الموجــو االسـتب مجــاالت مـن مجـال ألف
 ككل:  انواالستبي لألساتذة،

 رونباخ(كمعامل الثبات )ألفا   عدد العبارات جالالم الرقم

 7756. 4 ال يأدة 1

 6.948 2 التدطي  االسًتاتيج  لسجادة 2

 6.783 2 ا أفا اعبادة االدار ا 3

 6.926 2 ادارة اؼباارد البةق ا 4

 6.545 2 التار   5

 6.948 3 ضظأـ اغباافز ك اؼب أفآت 6

 6.965 3 اؼبةأركا   ازبأذ ال قارات 7

 6.957 5 الت ييم 8

 6.977 2 ضظم اؼبرتساقأت االدار ا 9

 0.937 25 االستمارة ككل
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 االستبيان الموجو للطلبة:-3

ــا كرونبـاخ  لكــل يوضــح معامـل الثبـات 08جـدول رقـم  يان الموجــو االسـتب مجــاالت مـن مجـال ألف
 ككل:  انواالستبي للطلبة،

 رونباخ(كمعامل الثبات )ألفا   عدد العبارات المجال الرقم

 6.805 10 اػباقأت االدار ا 1

 6.704 10 اػباقأت البيااغانيا 2

 0.771 20 االستمارة ككل
 

 للمفتشين و األساتذة المكونين لمادة التربية البدنية و الرياضية:االستبيان الموجو -4

ــا كرونبـاخ  لكــل يوضــح معامـل الثبـات 09جـدول رقـم  يان الموجــو االسـتب مجــاالت مـن مجـال ألف
 ككل:  انواالستبي ،التربية البدنية و الرياضيةللمفتشين و األساتذة المكونين لمادة 

 رونباخ(كمعامل الثبات )ألفا   عدد العبارات المجال الرقم

إدارة القضأ لن اػباقأت اؼب اقا قن  1
 ال مم اؼبرت ا /

5 6.893 

 6.932 8 القضأ لن الطسبا اؼبتدقنُت 2

 0.837 13 االستمارة ككل
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 :التأليا اإلحصأئيا األسألي   أستدااـ البأحث  أـ الدراسة االحصائية: -8

    َتساف ارتبأط قرتأق   -
 قرتأق  ألفأ كقكضبأخ لسثبأت-
 الاس  اغبمأي  -
 الازف الومي - 

 تSPSSكتأ استرتتسوأ الربضأقج االحصأئ  
  س : لتحا ا احمل  ال م التتاضأه   دراستوأ  توأ  تحا اه كتأ

 4=2-5حمأب اؼبال  ُت درنأت اؼب يأس: -
 86ت6=4/5ت ميته لسض أكرب  يتا   اؼب يأس غبمأب طاؿ اػبسيا: -
كذلػػ  لتحا ػػا اغبػػػا األلسػػض ؽبػػ ه اػبسيػػا  ك ي ػػػ ا  62اضػػأفا يػػ ه ال يتػػا اا أ ػػ   يتػػػا   اؼب يػػأس كيػػ  -

 أ بح طاؿ اػبال أ كتأ يا قاضح   اعباكؿ التأيل:
 : المحك المعتمد في الدراسة10جدول رقم

 /الرضادرجة التوافر النسبي المقابل لوالوزن  طول الخلية
 قليلة جدا 36-20من 1.80-1من 

 قليلة 52-36أكبر من  2.60-1.80أكبر من 
 متوسطة 68-52أكبر من  3.40-2.60أكبر من 
 كبيرة 84-68أكبر من  4.20-3.40أكبر من 
 كبيرة جدا 100-84أكبر من  5-4.20أكبر من

 

 صعوبات البحث: -9

   دراسته الرتا ا قن الصرتا أت ك اليت سبثسأ  :كانه البأحث 

  سا الاراسأت المأ  ا اليت توأكلأ ادارة اعبادة الةأقسا   الًت يا الباضيا ك الق أضيات-
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  سا اؼبقانس اليت توأكلأ ادارة اعبادة الةأقسا   الًت يا الباضيا ك الق أضيات-

 لات رتا ا اسًتنأع  رتض االستتأرات االستبيأضيا اؼباز -

 ضيأع  رتض االستتأرات االستبيأضيات-

 

 خالصة:

كظػػػف البأحػػػػث   صبػػػػس قرتساقأتػػػػه ار ػػػس اسػػػػتتأرات اسػػػػتبيأضيه  رتػػػػا لقضػػػ أ لسػػػػض ؾبتالػػػػا قػػػػن األسػػػػأت ة      
احمل تػُت ك ذات ابػػأت  ػام قػػن أر ػس ليوػػأت فبثسػا ؾبتتػػس الاراسػا )اسػػأت ة ادار ػُت  أسػػأت ة  طسبػا  قفتةػػُت 

ألي  احصػػأئيا ؼبرتأعبػػا يػ ه االسػػتتأرات  ك   الفصػػ  اؼبػػاايل سػػورتقض الوتػػأئج ك أسػأت ة ق ػػاضُت( قاظفػػأ اسػػ
 اؼبتحص  لسي أت

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

115 

 

 
 

 
 الفصل الثاني

 عرض و تحليل  
 و مناقشة النتائج
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 تمهيد:

 رتا اف تطق وأ   الفص  االكؿ قن اعبأض  الوظقم اا قو جيا البحث ك االنقانيات اؼبيااضيا سوتطقؽ      
  ي ا الفص  اا لقض ك ربسي  ضتأئج االستتأرات االستبيأضيا األر رتا  ك قوأ ةا ي ه الوتأئج   ضاني 

ال ًتاحأت ك اغبساؿ اؼبمت بسيا فقضيأت الاراسا  قتبالا  أالستوتأنأت ك اػبال ا الرتأقا ك صبسا قن ا
 لسبأحثُت ال  ن سيتوأكلاف قاضاع البحث قمت بالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

117 

 

 : النتائج تحليلعرض و - 

 الفرضيةلإلداريين و المتعلقة بالموجهة االستبيانية أوال: عرض و تحليل النتائج الخاصة باالستمارة 
 االداريين بفلسفة ادارة الجودة الشاملة.ىناك اقتناع لدى  -الجزئية األولى:  

قن أن  التح ا قن  حا ي ه الفقضيا استداـ البأحث األكسأط اغبمأ يا ك األكزاف الومبيا ك قمتال 
 تاعبااكؿ تاضح ذل الااللا ك 

 عرض نتائج االستبيان األول ككل:-1

 يوضح نتائج االستمارة االستبيانية الموجهة لإلداريين: 11جدول رقم 

جال
الم

 

الم
 جال
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شار
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يدة
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افر 
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ة ا
درج

 

كبيرة  06 0.05 %88.80 4.44 07 21 345 القيادة األول
 جدا

 التخطيط الثاني
االستراتيجي 
 للجودة

كبيرة  09 0.05 84.04% 4.20 14 30 309
 جدا

ثقافة الجودة  الثالث
 االدارية

كبيرة  08 0.05 84.72% 4.23 10 21 274
 جدا

ادارة الموارد  الرابع
 البشرية

كبيرة  01 0.05 97.08% 4.85 00 03 230
 اجد

 كبيرة 10 0.05 %79.72 3.98 16 27 244 التدريب الخامس
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نظام الحوافز و  السادس
 المكافآت

 كبيرة 11 0.05 77.66% 3.88 31 27 175

المشاركة في اتخاذ  السابع
 القرارات

كبيرة  03 0.05 91.00% 4.55 00 19 254
 جدا

كبيرة  02 0.05 %93.33 4.66 00 09 383 التقييم الثامن
 جدا

نظم المعلومات  التاسع
 االدارية

كبيرة  04 0.05 90.00% 4.5 00 27 513
 جدا

الرقابة و توكيد  العاشر
 الجودة

كبيرة  07 0.05 89.28% 4.46 04 27 344
 جدا

الحادي 
 عشر

كبيرة  04 0.05 %90,00 4.50 05 12 361 رضا المستفيد
 جدا

كبيرة  - 0.05 %87.72 4.38 07 18 259 مجاالتجميع ال
 جدا
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 يوضح نتائج االستمارة االستبيانية الموجهة لإلداريين: 11شكل رقم 

 
أف اؼبتاس  ال س  لتاافق ادارة اعبادة الةأقسا  21ك الة   ر م  11 ت ح قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

ػ إذ %71ت87ك  ازف ضمي  سغ  38ت4داخ  قرتأيا الًت يا الباضيا اؼباركسا كبَتة ناا ك ال م  سغ 
 ت%68ت97ك  %66ت77ك  وكزاف ضمبيا  ُت  85ت4ك  88ت3تقاكحأ اؼبتاسطأت اغبمأ يا  ُت 

  ارنأت تاافق كبَتة ناا ك كبَتة  ف   ت

كي ا  اؿ لسض أف أفقاد ليوا االدار ُت اؼباركسا ق تورتا  فسمفا ادارة اعبادة الةأقسا ك ت ـا  تطبيا قبأدئ أ 
حيث زاد ق خقا االيتتأـ قن  ب  اؼب سمأت اعبأقرتيا اعبزائق ا  تطبيا ادارة اعبادة  .  صبيس ققاح  لتس أ

يس لتسيأهتأ االدار ا ك الترتسيتيا ك الًت ا ا  كي ا خبسا خال أ ؼبتأ رتا اعبادة   صبيس اؼبرتأيا ك الةأقسا   صب
 ال سيأت  ك ز أدة تاليا الرتأقسُت   ات اؼب سمأت  ونبيت أت

دكتاراه( ك ال م  قتب  -التانه ال م تمس ه نأقرتأتوأ اليـا  تطبيا الوظأـ اعبا ا )ليمأضس قأسًت أ  أ-
ت ا ن لسض حم  حأنأت ساؽ الرتت  اػبأرنيا كيا الز اف اػبأرن  ؽبأ ك ال م سباه أسأسأ  أل

 اعبأقرتأت  أليا الرتأقسا اؼب يسا ذات ال فأنيات الرتأليا ك اؼبرتأ َت الرتأؼبيات

أ  أ ك  ألقناع اا الاراسأت المأ  ا   ذات اجملأؿ كنا البأحثاف اف االيتتأـ  أليا الرتأقسا اؼبانادة -
أسأت ة ادار ُت لتأؿتتت( ك تسبيا حأنيأهتم ك طتاحأهتم اؼب ويا ك التحفيز ا ك  )االدارات لسض قمتال 
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ا قاك م   صبيس الرتتسيأت اؼبترتس ا هبم تز ا قن كفأنيات ي الني الرتتأؿ ك  ألتأيل القفس قن نادة اؼبوتاج ك 
 ال م يا يوأ الطأل ت

رتأيا قن طقؼ ادارهتم ك تافَت الاسأئ  ك األدكات اف تافَت الظقكؼ اؼبالئتا لألسأت ة الرتأقسُت   ات اؼب-
اؼبوأسبا  ك اسوأد ؽبم اؼب أ يس اليت تتالنيـ قس زبصصأهتم ك رغبأهتم تز ا قن ال فأنية التار ميا ؽبم ك 

  ألتأيل  متفيا طسبتوأ  ة   قبأ ق قو م أحمن استفأدةت

 قبا اف: 21ك الة   ر م   21ر م   ألقناع اا الوتأئج اؼباضحا   اعباكؿ -

ككزف ضمي  سغ  85ت4ؾبأؿ ادارة اؼباارد البةق ا احت  اؼبقتبا األكا   التاافق كي ا دبتاس  حمأي : -
  ك ترتزل ي ه الوتيجا اا أف ادارة قرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا اؼباركسا تاؿ انبيا   68ت97

 اد الرتتسيا الترتسيتيا الًت ا ا لسض قمتال نأقرتأتوأتكبَتة جملأؿ ادارة اؼباارد البةق ا ك اليت ترتا لت

   كي ا  بُت 33ت93ك كزف ضمي  سغ  66ت4كنأني ؾبأؿ الت ييم اأين ك دبتاس  حمأب  سغ الت ييم -
أف ادارة اؼبرتأيا تاا أنبيا كبَتة لت يم اجمل ادات اؼبب كلا قن  ب  الرتأقسُت ك اليت قن خالؽبأ رباد الو ج 

 ارة قس قاظفي أ ك لتثتيو أتال م تمس ه االد

أقأ اجملأؿ المأ س: اؼبةأركا   ازبأذ ال قارات ف ا احت  اؼبقتبا الثألثا قن حيث انأ أت افقاد الرتيوا كي ا -
اؼبرتأيا ترتت  لسض  فإدارة ارنا تاافق كبَتة ناا   %66ت92ك كزف ضمي  اره  55ت4دبتاس  حمأي 

ا قاؾ صبيس الرتأقسُت هبأ   ازبأذ ال قارات اؼبترتس ا هبأ ك    ؾبأؿ اختصأ ه كي ا الو ج  رتت  لأدة لسض 
الت سي  قن ازبأذ ال قارات اػبأطئا اليَت قاركسا ك اليَت يأدفا  ك  ألتأيل ز أدة كفأنية االدارة ك اؼبرت ا  صفا 

 لأقات

س )ضظم اؼبرتساقأت االدار ا( ك اغبأدم لةق )رضأ اؼبمتفيا( احتأال القتبا القا رتا فيتأ قبا أف اجملألُت التأس-
 ارنا تاافق كبَتة ناا  %66ت96ك كزف ضمي  اره  5ت4  انأ أت االدار ُت  دبتاس  حمأب  اره 

أ  أ  كي ا  اؿ لسض أف ادارات اؼبرتأيا  تبرتاف أحاث الوظم االدار ا قرتتتا ن لسض  ب أت قتطارة 
   ُت صبيس انزاني االدارات ك لأقسيه قافقة   ل  أف   اػباقأت ك ـبتزلا أك أت الرتتسيأت االدار ا تق 

كجبادة لأليا قس ت سي  يأقت اػبطو ) نادة اػباقأت االدار ا(  ك ل  ك  ألقناع اا ايم أيااؼ ادارة 
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ايل أنبيا كبَتة ؽب ا اجملأؿ ك ال م اعبادة الةأقسا ك اؼبترتسا  تح يا رضأ اؼبمتفيا ن قبا أف ادارات اؼبرتأيا ت
 لسض أسأسه   أس قبأح أم ق سما ت اـ خاقأت لسيَتت

ك كزف ضمي  46ت4أقأ اجملأؿ الرتأ ق اؼبترتسا ب الق أ ا ك تاكيا اعبادة ك اس  حمأي  ار ب -
ك   ارنا تاافق كبَتة ناا ترت س االيتتأـ ال بَت ال م تاليه ادارة قرتأيا الًت يا الباضيا %18ت89

 الق أضيا  ق أ ا الرتتسيأت االدار ا ك آليأت اعبادة   صبيس ققاح  لتس أ ك   ـبتسف اؼبمتا أتت

 %86ت88ك كزف ضمي  44ت4احت  اجملأؿ األكؿ اؼبترتسا  أل يأدة اؼبقتبا المأ رتا  اس  حمأي  سغ -
ك تةجيس الترتأكف  ُت   ارنا تاافق كبَتة ناا ك  قنس ذل  اا حقص االدارة لسض تةجيس الرتت  اعبتأل 

 ال يأدة االدار ا ك الرتأقسُتت

 ارنا  %71ت84ك كزف ضمي  13ت4نأني اأقوأ  اس  حمأي  ا أفا اعبادة االدار افيتأ قبا أف ؾبأؿ -
تاافق كبَتة ناا أ  أ  بُت أف ا أفا اعبادة االدار ا راسدا لوا االدار ُت ؿب  الاراسا ك يا قأ  فمق التزاقه 

 ئ أ ك ؾبأالهتأ  حم  قأ ك فوأ لسيه سأ  أ   دراستوأت ألرتت  دببأد

 %64ت84ك كزف ضمي  16ت4كنأني ؾبأؿ التدطي  االسًتاتيج    اؼبقتبا التأسرتا  اس  حمأي -
 ارنا تاافق كبَتة ناا  قنس اا اضت أج ادارة اؼبرتأيا ك األ مأـ اا التدطي  االسًتاتيج    خط  

 لا  م قمتيسا خربات الرتأقسُت هبأت لتس م ق كاة كناد رؤ ا كاضحا

 ارنا  %71ت79ك كزف ضمي  98ت3فيتأ نأني ؾبأؿ تار   الرتأقسُت   اؼبقتبا الرتأ قة  اس  حمأي -
تاافق كبَتة  حيث قبا أف ادارة اؼبرتأيا تربقج دكرات تار بيا )ضاكات ؿبأضقا تق صأت لستيا  صَتة ك 

  التحمُت اؼبمتتق ك تطا ق كفأنيات الرتأقسُت هبأ ك     طا سا اؼبال  ألااخ  ك اػبأرج ك ي ا قن أن
 اؼب أرات ك ذبا ا كز أدة اػبربات لا  مت

 %66ت77ك كزف ضمي 88ت3فجأني   اؼبقتبا اغبأد ا لةق  اس  حمأي  اغباافز ك اؼب أفآتأقأ ضظأـ -
طتاحأت  رتض الرتأقسُت ي ا  قنس اا التتأد ادارات اؼبرتأيا لسض ضظأـ ربفيزم لسرتأقسُت ك اف مل  قت   ل

هبأ ضظقا لس ااضُت اليت رباد  رتض الًت يأت ك تق ط أ دباة  أضاضيا  ل ن ال هتت  أ  أ االقبأز الةدص  
 لسرتأقسُت ك  ألتأيل ق أفئت م لسض قأ اقبزكهت

 عرض نتائج االستبيان األول حسب كل مجال:-2



 
 

122 

 

 المجال األول: القيادة 2-1

 يوضح نتائج المجال األول المتعلق بالقيادة: 12جدول رقم 
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 ال مم اؼبرت ا/ إدارة تتتيز 62
 نادة لوظأـ الرتتيا  ألف م

 .اإلدار ا الرتتسيأت

 كبيرة 06 0,05 81.66% 4.08 02 06 41

 ال مم اؼبرت ا/ إدارة ترتت  61
 اػبط  تاضيح لسض

 أك ل مما   لستاظفُت
 .هبأ ترتت  اليت رت ااؼب

 كبيرة 07 0,05 80.00% 4.00 02 06 40

  ال مم اؼبرت ا/ إدارة ربقص 63
 الرتتسيأت ربمُت لسض

 .قمتتقة  صارة اإلدار ا

 كبيرة 02 0,05 95.00% 4.75 00 00 57
 جدا

 ال مم اؼبرت ا/إدارة  تمرتض 64
   اؼبمأنيلا أضظتا اللتتأد
 ال فأنية ل تأف الرتت 

 .في أ اػباقأتيا

 كبيرة 04 0,05 91.66% 4.58 00 03 52
 جدا

 ال مم اؼبرت ا /إدارة  ربقص 65
 لسض اؼباظفُت إطالع لسض

 . رتتس م اؼبقتبطا الوتأئج

 كبيرة 05 0,05 83.33% 4.16 03 06 41
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 ال مم اؼبرت ا /إدارة  ربقص 66
 اعبتأل  الرتت  تةجيس لسض

 ؼبدتسف اؼباظفُت  ُت
 .اإلدار ا اؼبمتا أت

كبيرة  01 0,05 96,66% 4.83 00 00 58
 جدا

 ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتتتا 67
   الصالحيأت تفا ض

 .لستاظفُت ك اؼبصأ  الاكائق

 كبيرة 03 0,05 93.33% 4.66 00 00 56
 جدا

كبيرة  - 0,05 %88.80 4.44 07 21 345 عباراتالجميع 
 جدا

 يوضح نتائج المجال األول المتعلق بالقيادة: 12شكل رقم 

 
 قبا أف: 21ك الة   ر م   21قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

 ؼبدتسػف اؼبػاظفُت  ػُت اعبتػأل  الرتتػ  تةػجيس لسػض ال مػم اؼبرت ػا /إدارة  ربػقصالرتبػأرة المأدسػا ) -
( نػػأنيت األكا قػن حيػث انأ ػػأت االدار ػُت   ؾبػػأؿ ال يػأدة كيػ ا دبتاسػػ  حمػأي  ػػاره اإلدار ػا اؼبمػتا أت
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 ارنػػا تػػاافق كبػػَتة نػػاا  حيػػث  ػػ قن االدار ػػُت اف نػػادة الرتتػػ  اؼبػػ دل امبػػأ   96066ككزف ضمػػي  83ت4
 تتح ا  تظأفق ن اد صبيس الرتأقسُت   ـبتسف اؼبمتا أتت

( نػأنيت اأضيػا قمػتتقة  صػارة اإلدار ػا الرتتسيػأت ربمػُت لسػض ال مػم اؼبرت ػا/ إدارة ربػقصألثػا )الرتبػأرة الث-
 ارنػػػا تػػػاافق كبػػَتة نػػػاا  لأكمػػػا األنبيػػػا الػػػيت تالي ػػػأ  %66ت95ككزف ضمػػػي  75ت4دبتاسػػ  حمػػػأي  ػػػاره

ادارات األ مػػػأـ ك اؼبرتأيػػػػا  تطػػػػا ق ك ربمػػػُت أدائ ػػػػأ االدارم لسػػػػض صبيػػػػس اؼبمػػػتا أت ؼبااكبػػػػا صبيػػػػس التطػػػػارات 
 اغبأ سات

(نػأنيت  لستػاظفُت ك اؼبصػأ  الػاكائق   الصػالحيأت تفػا ض ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ترتتتػاالرتبػأرة المػأ رتا )-
 ارنػػػا تػػاافق كبػػػَتة نػػاا أ  ػػػأ    33ت93ككزف ضمػػي  66ت4ا قػػن حيػػػث االنأ ػػأت دبتاسػػػ  حمػػأي األثػػ

 رت ػػػػس تبوػػػػي م لفسمػػػػفا ادار ػػػػا  أئتػػػػا أسأسػػػػأ لسػػػػػض قبػػػػاأ تاز ػػػػس المػػػػسطأت حمػػػػ  التدصصػػػػأت ك الفػػػػػقكع 
اؼبانػػادة ل ػػتأف اسػػوأد كػػ  ق تػػا اا قمػػتح ي أ قػػن أنػػ  أداني أف ػػ   كزرع ركح اؼبمػػ كليا ك ال يػػأدة لػػػال 

 اؼباظفُتت

 ال فػأنية ل ػتأف الرتتػ    اؼبمػأنيلا أضظتػا اللتتػأد ال مػم رت ػا/اؼبإدارة  تمػرتضفيتأ نأنيت الرتبػأرة القا رتػا )-
  كيػػ ا  ػػػاؿ لسػػػض اف االدارات  66ت92ككزف ضمػػػي  ػػػاره  58ت4( را رتػػػأ  اسػػػ  حمػػأي في ػػأ اػباقأتيػػا

ؼباظفي ػػأ تتبػػٌت أ  ػػػأ ضظػػأـ اؼبمػػػأنيلا   الرتتػػ  قػػن أنػػػ  ضػػتأف أداني أف ػػػ  ك  ت  ػػار قػػأ سبػػػوح قػػن قمػػػ كليأ
 دبم كليأت أكرب ك ات أف أكثقت

( نػأنيت  رتتس ػم اؼبقتبطػا الوتػأئج لسػض اؼبػاظفُت إطػالع لسػض ال مػم اؼبرت ػا /إدارة  ربػقصالرتبػأرة اػبأقمػا ) -
رتػأقسُت لسػػض ضتػػأئج لتس ػػم   حيػػث اف اطػػالع ال 33ت83ككزف ضمػػي  26ت4خأقمػا دبتاسػػ  حمػػأي  سػغ 

قػػن  ػػػوق أ أف تةػػػجس اؼبتتيػػز ن   قاا ػػػسا أدائ ػػػم ك ربػػػث اؼبتدسفػػُت لسػػػض تطػػػا ق أدائ ػػم قػػػن أنػػػ  قااكبػػػا 
 زقالئ م ك يا قأ  ترت س   األخَت لسض أدائ م اعبتأل ت

( نػأنيت سأدسػا اإلدار ػا الرتتسيػأت نػادة لوظػأـ الرتتيػا  ػألف م ال مػم اؼبرت ػا/ إدارة تتتيػزالرتبػأرة األكا) -
 ارنػػا تػػػاافق كبػػَتة ترت ػػس ادراؾ ادارات األ مػػأـ ك اؼبرتأيػػػا   66ت82ككزف ضمػػي  68ت4دبتاسػػ  حمػػأي 

 لستفأييم اؼبقتبطا جبادة الرتتسيأت االدار ا ك يا قأ  ورت س إهبأ أ لسض أدائ م ال يأدم ك االدارمت
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ستػػاظفُت   الػػاائقة أك ال سيػػا الػػيت ترتتػػ  ترتتػػ  إدارة اؼبرت ػػا/ ال مػػم لسػػض تاضػيح اػبطػػ  لالرتبػأرة الثأضيػػا ) -
اذ اف الف ػػم اعبيػػا لستػػاظفُت ػبطػػ    66ت86ككزف ضمػػي  66ت4( نػػأنيت سػػأ رتأ  اسػػ  حمػػأي  ػاره هبػأ

 الرتت  قن  وضه أف   دم اا أداني ك اقبأز أف   ك د يا كك أ أ صقت

 المجال الثاني: التخطيط االستراتيجي 2-2

 الثاني المتعلق التخطيط االستراتيجي:يوضح نتائج المجال  13جدول رقم 
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 كحاة أيااؼ تتوأس  62
 األيااؼ قس اإلدار ا اعبادة

 .لسجأقرتا الرتأقا

 كبيرة 01 0.05 95.00% 4.75 00 00 57
 جدا

 ال مم اؼبرت ا / إدارة تتبٌت 02
 لتح يا اؼبت أق  التدطي 

 ت ويأت قن قوطس ا التطا ق
 .قرتساقأتيا كأضظتا

 كبيرة 06 0.05 81.66% 4.08 02 06 41

 ال مم اؼبرت ا / إدارة سبتس  03
 إلنقاني إسًتاتيجيا خططأ

 ال مم اؼبرت ا /   التيَتات
 .اإلدارم الوظأـ لتحمُت

 كبيرة 07 0.05 80.00% 4.00 02 06 40

 التدطي    اؼباظفُت  ةأرؾ 04
 لسض اإلدار ا اعبادة لتح يا

 .اؼبرت ا أك ال مم قمتال

كبيرة  01 0.05 95.00% 4.75 04 06 47
 جدا
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 ال مم اؼبرت ا / إدارة تافق 05
 إلدارة الالزقا اإلق أضأت

 نادة إا ت دم اليت األلتأؿ
 خاقأهتأ

 كبيرة 05 0.05 83.33% 4.16 02 03 45

 رسألا اعبادة كحاة ترتقض 66
 قن ال مم اؼبرت ا / كرؤ ا

 .اإلدار ا اعبادة قوظار

كبيرة  3 0.05 91.66% 4.58 02 06 47
 جدا

 قرتأ َت اػبط  تت تن 67
 لسض اؼبم كؿ تمألا كاضحا
 .الباائ  اختيأر   اؼبقكضا

 كبيرة 04 0.05 86.66% 4.33 02 03 47
 جدا

 
 جميع العبارات

309 30 14 4.20 84.04% 

 

0.05 
 
 

 كبيرة -
 جدا

 يوضح نتائج المجال الثاني المتعلق التخطيط االستراتيجي: 13شكل رقم 

 
 قبا أف: 23ك الة   ر م  23قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م
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( ك لسجأقرتػا الرتأقػا األيػااؼ قػس اإلدار ػا اعبػادة كحػاة أيػااؼ تتوأسػ نػأنيت كػ  قػن الرتبػأرة األكا )-
(   اؼبرت ػا أك ال مػم قمػتال لسػض اإلدار ػا اعبػادة لتح يػا التدطػي    اؼبػاظفُت  ةػأرؾالرتبػأرة القا رتػا )

 %66ت95ككزف ضمػػي ق ػػار ب  75ت4اؼبقتبػا األكا قػػن حيػػث انأ ػأت االدار ػػُت كيػػ ا كسػػ  حمػأي  سػػغ 
 ارنػػا تػػاافق كبػػَتة نػػػاا  لػػيرت س كحػػاة األيػػػااؼ ك اػبطػػ  اؼبربؾبػػا   اؼبرتأيػػا قػػػس اعبأقرتػػا ك خأ ػػا كحػػػاة 
اعبػػػػادة  كػػػػػ ل  ايتتػػػػأـ ادارات قرتأيػػػػػا ك أ مػػػػأـ الًت يػػػػػا الباضيػػػػا ك الق أضػػػػػيا  أ ػػػػقاؾ صبيػػػػػس الرتػػػػأقسُت هبػػػػػأ   

ة الفرتألػػا ك ترتػػػاد كن ػػأت الوظػػق قػػػن التدطػػي  لتح يػػا اعبػػادة االدار ػػػا اذ أف توػػاع األف ػػأر ك اؼبوأ ةػػػا اعبػػأد
  وهنأ رب يا ذل ت

 اعبػادة قوظػار قػن ال مػم اؼبرت ػا / كرؤ ػا رسػألا اعبػادة كحػاة ترتػقضقبػا كػ ل  أف الرتبػأرة المأدسػا ) -
 ارنػػػػا تػػػػاافق كبػػػػَتة نػػػػاا لأكمػػػػػا   %66ت92ككزف ضمػػػػي  58ت4( نػػػػأنيت األثػػػػا  اسػػػػ  حمػػػػأي اإلدار ػػػػا

   ل  اضت أج اؼبرتأيا ك األ مأـ اؼباركسا   لتس أ فسمفا ادارة اعبادة الةأقسات

 اختيػأر   اؼبقكضػا لسػض اؼبمػ كؿ تمػألا كاضػحا قرتػأ َت اػبطػ  تت ػتن  حػُت نػأنيت الرتبػأرة المػأ رتا ) -
ق كبػػػػَتة نػػػػاا فػػػػػأإلدارة كاالدارم  ارنػػػػا تػػػػػااف %66ت86ككزف ضمػػػػي  33ت4( را رتػػػػأ  اسػػػػ  حمػػػػػأي البػػػػاائ 

الوػأنحُت دائتػأ قػأ  سجػآف اا كضػػس اػبطػ  ك البػاائ  الالزقػا ربمػػبأ ألم طػأرئ ك ل ػ  ال  ترتطػ  اك  تػػوخق 
 أم لت  كيا قأ تةاد لسيه ادارة اعبادة الةأقسات

 نػادة إا تػ دم الػيت األلتػأؿ إلدارة الالزقػا اإلق أضػأت ال مػم اؼبرت ػا / إدارة تػافقالرتبػأرة اػبأقمػا ) -
 ارنػػا تػػػاافق كبػػَتة  فسوجػػأح لتػػػ    33ت83ككزف ضمػػي  26ت4( نػػأنيت خأقمػػأ  اسػػػ  حمػػأي خػػاقأهتأ

 االدارة هب  تافَت اق أضأت ت ف  أداني نيا ؽبأ  و   ن ا ك أ   ت سفا ك نادة أكربت

 كأضظتػا ت ويػأت قػن س ػاقوط التطػا ق لتح يػا اؼبت أقػ  التدطػي  ال مػم اؼبرت ػا / إدارة تتبػٌتالثأضيػا )الرتبػأرة  -
 ارنػػػا تػػػػاافق كبػػػػَتة اذ أف االدارة  66ت82ككزف ضمػػػػي  68ت4( نػػػػأنيت سأدسػػػأ  اسػػػػ  حمػػػأي قرتساقأتيػػػا

اغبا ثػػػا تمػػػػَت كتػػػوجح  أسػػػػتدااـ ضظػػػػم قرتساقأتيػػػا حا ثػػػػا قتطػػػػارة كأفسػػػا  ػػػػ ل  ؽبػػػػأ أداني قثأليػػػأ قتطػػػػارا وب ػػػػا 
 رغبأت ك رضأ اؼبمتفيا نت

 اؼبرت ػا/   التيػَتات إلنػقاني اسػًتاتيجيا خططػأ اؼبرت ا/ال مػم إدارة سبتسػ سػأ رتأ نػأنيت الرتبػأرة الثألثػا )-
 ارنػػػػػػػا تػػػػػػػاافق كبػػػػػػػَتة   66ت86ككزف ضمػػػػػػػي  66ت4(  اسػػػػػػػ  حمػػػػػػػأي اإلدارم الوظػػػػػػػأـ لتحمػػػػػػػُت ال مػػػػػػم
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فػػػألتدطي  االسػػػًتاتيج  كتػػػػأ تطق وػػػأ لػػػه   اعبأضػػػػ  الوظػػػقم قػػػػن قرتػػػأ َت تطبيػػػا ادارة اعبػػػػادة الةػػػأقسا داخػػػػ  
الًت يػػا الباضيػػػا ك الق أضػػػيا  ك الػػ م  الػػػا رؤ ػػا اأ بػػػا قبويػػػا لسػػض قػػػأ يػػا قتػػػافق ك التدطػػػي  أ مػػأـ ك قرتأيػػػا 

 اعبيا  وأني لسض ذل  قمتيسيو أ أقث  استيالؿت

 اإلدارية الجودة ثقافةالمجال الثالث:  2-3

 :اإلدارية الجودة ثقافةيوضح نتائج المجال الثالث المتعلق ب 14جدول رقم 
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 ضةق لسض اعبادة كحاة ترتت  01
 تترتسػا اليت كاالذبأيأت ال يم

 اؼباظفُت لال اإلدار ا  أعبادة

 كبيرة 03 0.05 90.00% 4.5 00 06 48

 جدا

 ضةػقات اعبػادة كحػاة تصار 02
 كل  لز أدة اإلدار ا اعبادة لن

 .دبف اق أ اؼباظفُت

 كبيرة 05 0.05 76.66% 3.83 02 03 41

 توتيا لسض اعبادة كحاة ترتت  03
 كاإلحمػأس ال اتيػا الق أ ػا

 .اؼباظفُت لال  أؼبم كليا

كبيرة  01 0.05 95.00% 4.75 00 00 57
 جدا

  رت ػا اعبػادة كحػاة ت ػاـ 04
 قمػتتقة تار بيػا دكرات

 .اؼباظفُت أداني   فأنية لالرت أني

متوس 06 0.05 65.00% 3.25 06 06 27
 طة

 ال مػم اؼبرت ػا / إدارة تػافق 05
 لتطبيا اؼبالئم التوظيت  اؼبوأخ

 .اؼباظفُت لال اإلدار ا اعبادة

كبيرة  01 0.05 95.00% 4.75 00 03 54
 جدا
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 اعبػادة لاحػاة أل ػأني  انػا 06
 تاكائقال كأفا   اإلدار ا

كبيرة  04 0.05 86.66% 4.33 02 03 47
 جدا

 
 جميع العبارات

كبيرة  - 0.05 84.72% 4.23 10 21 274
 جدا

 :اإلدارية الجودة ثقافةيوضح نتائج المجال الثالث المتعلق ب 14شكل رقم 

 
 قبا أف: 24ك الة   ر م  24قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

 لػال  أؼبمػ كليا كاإلحمػأس ال اتيػا الق أ ػا توتيػا لسػض اعبػادة كحػاة ترتتػ نػأنيت الرتبػأرتُت الثألثػا ) -
 لػال اإلدار ػا اعبػادة لتطبيػا اؼبالئػم التوظيتػ  اؼبوػأخ ال مػم اؼبرت ػا / إدارة تػافق( ك اػبأقمػا )اؼبػاظفُت
ك ارنػػػػػا تػػػػػاافق كبػػػػَتة نػػػػػاا  فتػػػػػافَت االدارة    66ت95ككزف ضمػػػػي  75ت4( أكال  اسػػػػػ  حمػػػػػأي اؼبػػػػاظفُت

لستوػػأخ التوظيتػػ  اؼبثػػأيل لتطبيػػا فسمػػفا اعبػػادة الةػػأقسا  مػػألا   التطبيػػا اعبيػػا ؼببأدئ ػػأ الػػ م قػػن  ػػوضه أف 
 مػػألا   توتيػػا الق أ ػػػا ال اتيػػا كز ػػأدة  اإلحمػػػأس لػػال اؼبػػػاظفُت  ةػػرتاريم اؼبمػػ كليا ك الػػػ م  مػػألا لسػػػض 

 أيلتاألداني الصحيح ك اؼبث
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 العبارة السادسة العبارة الخامسة العبارة الرابعة العبارة  الثالثة العبارة الثانية العبارة األولى

 الوزن النسبي لعبارات مجال ثقافة الجودة االدارية

 الوزن النسبي
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( اؼبػاظفُت لػال اإلدار ػا  ػأعبادة تترتسػا الػيت كاالذبأيػأت ال ػيم ضةػق لسػض اعبػادة كحػاة ترتتػ الرتبػأرة األكا ) -
 ارنػػا تػػاافق كبػػَتة نػػاا  فػػألترتق ف اعبيػػا  ث أفػػا    66ت96ككزف ضمػػي  5ت4نػػأنيت األثػػا  اسػػ  حمػػأي 

 اعبادة االدار ا لستاظفُت  م   لسي م تطبي  أ   ـبتسف لتسيأهتمت

( نػأنيت را رتػا  اسػ  حمػأي اكائقالػ كأفػا   اإلدار ػا اعبػادة لاحػاة أل ػأني  انػاالرتبػأرة المأدسػا ) -
ادة االدار ػػا   األ مػأـ ك اؼبرتأيػػا هبػػ   ارنػػا تػاافق كبػػَتة نػػاا  فسوجػأح اعبػػ  66ت86ككزف ضمػي  33ت4

 تطبي  أ   صبيس الفقكع ك اؼب أت  اؼبوتتيا ؽبأ كربا ا رؤ ا قاحاةت

( نػأنيت دبف اق ػأ اؼبػاظفُت كلػ  لز ػأدة اإلدار ػا اعبػادة لػن ضةػقات اعبػادة كحػاة تصػارالرتبػأرة الثأضيػا ) -
 ارنػػػػػػا تػػػػػاافق كبػػػػػَتة  فػػػػػألترتق ف  ػػػػػأعبادة االدار ػػػػػػا   66ت76ككزف ضمػػػػػي  83ت3خأقمػػػػػأ  اسػػػػػ  حمػػػػػأي 

كاؼبفػػأييم اؼبقتبطػػػا هبػػػأ ك حػػىت الوتػػػأئج اؼبترتس ػػػا هبػػػأ ك الػػيت قػػػن  ػػػوهنأ أف تةػػػجس الرتػػأقسُت هبػػػأ   ضةػػػقات دكر ػػػا  
 كأإللالضأت اؼبرتسفا أك اجملالت أك اؼباا س االل ًتكضيا ضقكر ات

( نػأنيت اؼبػاظفُت أداني   فػأنية لالرت ػأني قمػتتقة ار بيػات دكرات  رت ػا اعبػادة كحػاة ت ػـاالرتبػأرة القا رتػا )-
 ارنػػػػا تػػػػاافق قتاسػػػػطا  فػػػػأإلدارة اؼبقكز ػػػػػا   66ت65ككزف ضمػػػػػي  15ت3سأدسػػػػأ كيػػػػ ا ب  اسػػػػ  حمػػػػأي 

لسجأقرتػػػػػأت تػػػػػربقج دكرات تار بيػػػػػا لستػػػػػاظفُت  صػػػػػفا دكر ػػػػػػا    حػػػػػُت أف يػػػػػ ه الػػػػػاكرات ال تسػػػػػـز األسػػػػػػأت ة 
 االدار ُتت
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 البشرية الموارد إدارةالمجال الرابع:  2-4

 :البشرية الموارد إدارة يوضح نتائج المجال الرابع المتعلق ب 15جدول رقم 
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 اؼبرتػػه /ال مػػم إدارة ربػػاد 01
 اإلدار ُت اؼباظفُت قن احتيأنأهتأ

 ـبتسػػف   كاألكػػأديبيُت
 كاؼبمػػػتا أت التدصصػػأت

 .الاظيفيا

 كبيرة 1 0.05 100% 5.00 00 00 60
 جدا

 ال مػػم اؼبرت ػػا / إدارة ت ػاـ 02
 التوظيت  لس ي   د يا  تحا ا
 .اعبأقرت 

كبيرة  2 0.05 96.66% 4.83 00 00 58
 جدا

 ال مػم اؼبرت ػا /إدارة  تمػت ط  03
   اؼب يسػا البةػق ا ال ػاادر

 لتح يػا اؼبدتسفػا التدصصػأت
 .اعبأقرتا أيااؼ

كبيرة  02 0.05 96.66% 4.83 00 00 58
 جدا

 ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ترتتتػا 04
 وبػاد كاضػح كظيفػ  ك ػف

 كاألدكار كاؼبمػ كليأت الاانبأت
 . اضاح

 كبيرة 04 0.05 95.00% 4.75 00 03 54
 جدا

 
 جميع العبارات

230 03 00 4.85 97.08%  
0.05 

 

كبيرة  -
 اجد
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 البشرية الموارد إدارةيوضح نتائج المجال الرابع المتعلق ب 15شكل رقم 

 
 قبا: 25ك الة   ر م  25قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

 ـبتسػف   كاألكػأديبيُت اإلدار ػُت اؼبػاظفُت قػن احتيأنأهتػأ ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ربػادالرتبػأرة األكا )-
كدرنػػا تػػاافق    266ككزف ضمػي  66ت5( نػػأنيت أكال  اسػ  حمػػأي الاظيفيػػا كاؼبمػػتا أت التدصصػأت

كبَتة ناا  اذ أف ادارة أ مأـ ك قرتأيػا الًت يػا الباضيػا ك الق أضػيا لسػض غػقار  ػأ   اؼبرتأيػا كال سيػأت ت ػـا كػ  
أت ة حمػػ  االحتيأنػػأت ك اؼبدططػػأت الػػيت  رتػػػاكهنأ قاسػػم نػػأقرت   تحا ػػا احتيأنأهتػػأ قػػن الرتػػػأقسُت ك األسػػ

 قن أن  تاظيف مت

( ك اعبػأقرت  التوظيتػ  لس ي ػ  د يػا  تحا ػا ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ت ػـانػأنيت كػ  قػن الرتبػأرة الثأضيػا )-
 لتح يػا اؼبدتسفػا التدصصػأت   اؼب يسػا البةػق ا ال ػاادر ال مػم اؼبرت ػا /إدارة  تمػت ط الرتبػأرة الثألثػا )

  فتحا ػػػا درنػػا تػػاافق كبػػَتة نػػاا   ك66ت96ككزف ضمػػي  83ت4 اسػػ  حمػػأي ( اأضيػػػأ اعبأقرتػػا أيػػااؼ
اؽبي ػػػػ  التوظيتػػػػػ   أؼبرت ػػػػا أك ال مػػػػػم قػػػػن  ػػػػػوضه أف  مػػػػػألا   ربا ػػػػا الاظػػػػػأئف ك الاانبػػػػأت حمػػػػػ  كػػػػػ  

 زبصص ك  ألتأيل رب يا أداني أف  ت
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 العبارة الرابعة العبارة  الثالثة العبارة الثانية العبارة األولى

 الوزن النسبي لعبارات مجال ادارة الموارد البشرية

 الوزن النسبي
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 كاألدكار كاؼبمػ كليأت الاانبػأت وبػاد حكاضػ كظيفػ  ك ػف ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ترتتتػاالرتبػأرة القا رتػا ) -
 أ  ػػػػػػأ    كدرنػػػػػا تػػػػػاافق كبػػػػػَتة نػػػػػاا66ت95ككزف ضمػػػػػػي  75ت4 اسػػػػػ  حمػػػػػأي ( نػػػػػأنيت را رتػػػػػأ  اضػػػػػاح

فألاظػأئف اؼبرتسػن لو ػأ قػن  بػ  االدارة ك الػيت تانػػا زب ػس لتا ػيف كظيفػ  ضػأ س قػن حأنيأهتػأ ك قػػن األدكار 
 ك الاانبأت اؼبوتظق قو م أدائ أ ك اليت  رتت  كس م   ك  قت أق ت

 التدريب المجال الخامس:  2-5

 :التدريبيوضح نتائج المجال الخامس المتعلق ب 16جدول رقم 

رقم
ال

 

ات 
عبار
ال

 

  

دد
ع

 
ات
شار
اإل

 
جبة
لمو
ا

يدة 
محا
ت ال
شارا
 اال
دد
ع

 

البة
لس
ت ا
شارا
 اال
دد
ع

 

ابي
حس
ط ال
وس
ال

 

سبي
 الن
وزن
ال

اللة 
الد
ى 
ستو
م

 

يب
لترت
ا

افر 
لتو
ة ا
درج

 

 ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ربػاد 01
 التار بيػػػا االحتيأنػػػأت

 لسض  وأني اإلدار ُت لستاظفُت
 .االحتيأنأت

 كبيرة 03 0.05 75.00% 3.75 03 06 36

 ال مػم اؼبرت ػا /إدارة  توفػ  02
 دكرم  ةػ   تار بيػا  ػقاقج

 .اإلدار ُت لستاظفُت

 كبيرة 02 0.05 78.33% 3.91 03 03 41

 إا ال مم اؼبرت ا / إدارة تمرتض 03
 قمتتق  ة   التار   ربمُت

 الرتتسيػأت   اعبػادة لتح يػا
 .اإلدار ا

 كبيرة 05 0.05 68.33% 3.41 02 03 36

 ال مػم اؼبرت ػا / إدارة تطبػا 04
 تطا ق زباـ فرتألا تار    قاقج

 .اؼباظفُت كفأنية

 كبيرة 05 0.05 68.33% 3.41 02 03 36
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 خطا ال مم اؼبرت ا / إدارة توف  05
 لسض الرتأقسُت لتار   كاضحا

 الاظيفيػا قمػتا أهتم اختالؼ
 الرتتػ  احتيأنػأت لسػض  وػأني

 .الفرتسيا

 كبيرة 01 0.05 81.66% 4.08 02 06 41

 ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ت ػاـ 60
 لستاظفُت التار   أاق  ت ييم
 .دكرم  ة  

 كبيرة 04 0.05 73.33% 3.66 04 06 34

 
 جميع العبارات

 كبيرة - 0.05 79.72% 3.98 16 27 244

 :  التدريبيوضح نتائج المجال الخامس المتعلق ب 16شكل رقم 

 
 قبا أف: 26ك الة   ر م  26قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 
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 قمػتا أهتم اخػتالؼ لسػض الرتػأقسُت لتػار   كاضػحا خطػا ال مػم اؼبرت ػا / إدارة توفػ الرتبػأرة اػبأقمػا )-
  66ت82ككزف ضمػػػػي  68ت4( نػػػأنيت أكال  اسػػػ  حمػػػأي الفرتسيػػػا الرتتػػػػ  احتيأنػػػأت لسػػػض  وػػػأني الاظيفيػػػا

 ارنػا تػػاافق كبػػَتة  كيػػ ا قػػأ   كػػا ايتتػػأـ االدار ػُت   ػػقكرة ذبا ػػا خػػربات ك قرتػػأرؼ الرتػػأقسُت لػػن تق صػػأت 
 لستيا  صَتة أك طا سا اؼبال  ة   دكرمت

( نػأنيت اأضيػا اإلدار ػُت لستػاظفُت دكرم  ةػ   تار بيػا  ػقاقج ال مػم اؼبرت ػا /إدارة  توفػ الرتبػأرة الثأضيػا ) -
   ارنػػػا تػػػػاافق  33ت78ككزف ضمػػػي 92ت3 اسػػػ  حمػػػػأي    يػػػ ا احملػػػار بقػػػن حيػػػث انأ ػػػأت االدار ػػػػُت

   ضأقوا   ل  ت ا ن صبيس الرتأقسُت ك اطالل م لسض قأ يا نا ا   زبصص م تكبَتة

 لسػض  وػأني اإلدار ػػُت لستػاظفُت التار بيػا االحتيأنػأت ال مػم اؼبرت ػػا / إدارة ربػادالرتبػأرة األكا )-
  يػػػ ا التانػػػه     ارنػػػا تػػػاافق كبػػػَتة66ت75ككزف ضمػػػي 75ت3حمػػػأي اسػػػ  ( نػػػأنيت األثػػػا االحتيأنػػأت

قػػن  ػػػوضه أف   ػػػتن  قؾبػػا سػػػسيتا ك   الا ػػػأ اؼبوأسػػ    حػػػأؿ رؤ ػػػا االدارة أف يوػػأؾ قمػػػتجاات طػػػقأت 
لسػػض زبصػػص قػػأ تسػػػـز كحػػاة ادار ػػا قرتيوػػا   اذ ترت ػػػا ادارة اؼبرت ػػا لػػاة اتفأ يػػأت ؿبسيػػػا اك دكليػػا  تقسػػ  لسػػػض 

إلنػػقاني تق صػػأت ك دكرات ت ا ويػا  كتػػأ تػػوظم  صػػفا دكر ػا دكرات ت ا ويػػا ؿبسيػػا ؼباظفي ػػأ أسأسػ أ قاظفي ػػأ 
  وةط أ خرباني   اجملأؿت

( نػأنيت را رتػا دكرم  ةػ   لستػاظفُت التػار   أاػق  ت يػيم ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ت ػـاالرتبػأرة المأدسػا ) -
ك  رتػػا اضت ػػأني دكرة تار بيػػا اك تػػق ص   اذ أضػػه    ارنػػا تػػاافق كبػَتة33ت73ككزف ضمػػي 66ت3 اسػ  حمػػأي

لست   سـز اؼباظػف سػااني كػأف أسػتأذ أك قاظػف ادارم  ت ػاًن ت ق ػق قفصػ   بػُت فيػه قػأ اسػتفأد قوػه ك ترتػقض 
 لسض اجملسس الرتست  قن أن  ت ييته ك اؼبصأد ا لسيهت

 قمػتتق  ةػ   التػار   ربمػُت إا ال مػم اؼبرت ػا / إدارة تمػرتض  حػُت نػأنيت كػ  قػن الرتبػأرة الثألثػا )-
 زبػاـ فرتألػا تػار    ػقاقج ال مػم اؼبرت ػا / إدارة تطبػا) ( ك الرتبػأرة القا رتػااإلدار ػا الرتتسيػأت   اعبادة لتح يا
  فس ػػ     ارنػا تػػاافق كبػَتة33ت68 ككزف ضمػي 42ت3 اسػ  حمػػأي ( خأقمػػأ اؼبػاظفُت كفػأنية تطػا ق

أف   ػػاف ؿبتاايػػأ فرتػػػأال ىبػػاـ قػػأ أرسػػ  قػػن أنسػػػه  رب ػػا الػػاكرات التار بيػػا اؼبربؾبػػا اؽبػػاؼ اؼبقنػػػا قو ػػأ ال  ػػا
 اؼباظفُت كقطارا ل فأنياهتم ك هب  االستتقار في أ لتح يا اؼبقنا قو أت
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 المكافآت و الحوافز نظامالمجال السادس:  2-6

 :المكافآت و الحوافز نظام يوضح نتائج المجال السادس المتعلق ب 17جدول رقم 
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 ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ت ػاـ 01
 كاؼب أفآت لسحاافز خأص ضظأـ

 .كاؼبرتوا ا اؼبأد ا

 كبيرة 04 0.05 73.33% 3.66 05 03 36

 ال مػم اؼبرت ػا / إدارة سبػوح 02
 ؼبةأركت م لستاظفُت ق أفآت

 اإلدار ا اعبادة رب يا   اؼبتتيزة
 .الرتت   

 كبيرة 01 0.05 76.66% 3.83 04 06 36

 رفس لسض اؼبتواحا اغباافز ترتت  03
 لال كاالضتتأني الاالني قمتال

 .ال مم اؼبرت ا /قاظف  

 كبيرة 01 0.05 76.66% 3.83 04 06 36

 لسػض اؼبتواحػا اغبػاافز ترتتػ  04
 اؼباظفُت  ُت الترتأكف ركح توتيا

 .ال مم اؼبرت ا /  

 كبيرة 01 0.05 76.66% 3.83 04 06 36

 طتاحػأت اغبػاافز ضظػأـ  سػي 05
 .اعبأقرت  اؼباظف

 كبيرة  05 0.05 71.66% 3.58 06 06 31

 
 جميع العبارات

 كبيرة - 0.05 77.66% 3.88 31 27 175
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 المكافآت و الحوافز نظام المتعلق بيوضح نتائج المجال السادس  18شكل رقم 

 
 قبا أف: 27ك الة   ر م  27قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

 اإلدار ػا اعبػادة رب يػا   اؼبتتيػزة ؼبةػأركت م لستػاظفُت ق أفػآت ال مػم اؼبرت ػا / إدارة سبوحالرتبأرات الثأضيا )-
( ال مػم اؼبرت ػا /قػاظف   لػال كاالضتتػأني الػاالني قمػتال رفػس لسػض اؼبتواحػا اغبػاافز ترتتػ ( ك الثألثػا )الرتتػ   

( نػأنيت أكال ال مػم اؼبرت ػا /   اؼبػاظفُت  ػُت الترتػأكف ركح توتيػا لسػض اؼبتواحػا اغبػاافز ترتتػ ك القا رتػا )
 ارنػػػا تػػاافق كبػػَتة   فأؼب أفػػػآت الػػيت سبوح ػػػأ  %66ت76ك كزف ضمػػي  ػػار ب  83ت3 اسػػ  حمػػأي  ػػػاره 

إدارات األ مػػأـ ك اؼبرتأيػػا لستػػػاظفُت ك الػػيت لػػأدة ت ػػػاف قرتوا ػػا أك قأد ػػػا لػػن طق ػػا قػػػوح تمػػتض  أؼبقدكد ػػػا 
سبػػػوح كت يػػػيم  ؼبػػػقدكديم كػػػػ  االاػػػ  ك خأ ػػػا اذا قػػػػأ مت اسػػػترتتأؿ الربضػػػأقج المػػػسم اؼباضػػػػاع  ػػػه قػػػن  ػػػػوضه أف 

 أداني كظأئف م قةجرتا لسض التتيز   الرتت  ك الترتأكف  يو مت ةجس الرتأقسُت هبأ قن أن  

( نػأنيت را رتػأ كاؼبرتوا ػا اؼبأد ػا كاؼب أفػآت لسحػاافز خػأص ضظػأـ ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ت ػاـالرتبػأرة األكا ) -
 ارنػػا تػػاافق كبػػَتة  يػػ ا الربضػػأقج اؼبرتػػا لػػأدة  تتثػػػ     %33ت73ك كزف ضمػػي  66ت3 اسػػ  حمػػأي  سػػغ 

 سسم اؼبقدكد ا اؼبرتا ك  االا  قثتوأ أدائ م اؼب ٍت ك البيااغان ت
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 58ت3( نػأني خأقمػأ ب  اسػ  حمػأي اعبػأقرت  اؼباظػف طتاحػأت اغبػاافز ضظػأـ  سػيالرتبػأرة اػبأقمػا ) -
 ارنػػا تػاافق كبػػَتة  فألتطػػأـ اؼبرتػا لتاقػػأ  سػي رغبػػأت الرتػػأقسُت ل ػن  ب ػػض ال  قت ػػ   %66ت72ك كزف ضمػي 

 لطتاحأت اؼباظفُت اؼببالُت ك اعبا قتتيز نت

 البشرية الموارد إدارةالمجال السابع:  2-7

 :القرارات اتخاذ في المشاركة يوضح نتائج المجال السابع المتعلق ب 18جدول رقم 
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  إ قاؾ ال مم اؼبرت ا / إدارة ت اـ 01
 .ال قارات ازبأذ   اؼباظفُت

 كبيرة 04 0.05 88.33% 4.41 00 06 47
 جدا

 لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتت  02
 البيأضأت لسض اؼباظفُت اطالع

 .لسرتت  األسأسيا

كبيرة  02 0.05 91.66% 4.58 00 03 52
 جدا

 الفق ا ال مم اؼبرت ا / إدارة تتيح 03
 اؼبةأك  قوأ ةا   لستاظفُت

 .الرتت   مَت اؼبترتس ا

كبيرة  03 0.05 90.00% 4.50 00 03 51
 جدا

 فقؽ ال مم اؼبرت ا / إدارة تطسا 04
 كح  البيأضأت لتجتيس الرتت 

 .اؼبة الت

 كبيرة 01 0.05 93.33% 4.66 00 00 56
 جدا

 القساـ الرتت  فقؽ تمتداـ 05
 لتحا ا البيأضيا كاأل  أؿ

 كراني احتتأال األكثق األسبأب
 .اؼبة الت

كبيرة  05 0.05 85.00% 4.25 00 03 48
 جدا

كبيرة  - 0.05 %91.00 4.55 00 19 254 جميع العبارات
 جدا
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   القرارات اتخاذ في المشاركة يوضح نتائج المجال السابع المتعلق ب 18شكل رقم 

 
 قبا أف: 28ك الة   ر م  28قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

( نأنيت أكال اؼبة الت كح  البيأضأت لتجتيس الرتت  فقؽ ال مم اؼبرت ا / إدارة تطساالرتبأرة القا رتا ) -
 ارنا تاافق كبَتة ناا  كي ا لن طق ا ل ا % 33ت93ككزف ضمي  66ت4 اس  حمأي  سغ 

انتتألأت دكر ا ادار ا كأضأ أك  يااغانيا  ككستأ ا ت أ اغبأنا اا ذل   لاراسا قأ نا ك الرتقا ي  
 حا ساانيتكاؼبةأك  كاهبأد حساؿ ؽبأ ت تن المَت اعبيا لسرتتسيا الاراسيا ك االدار ا لسض 

( نأنيت لسرتت  األسأسيا البيأضأت لسض اؼباظفُت اطالع لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتت الرتبأرة الثأضيا ) -
 ارنا تاافق كبَتة ناا  فأطالع اؼباظفُت لسض  %66ت92ككزف ضمي  58ت4اأضيأ  اس  حمأي  سغ 

ا ا خط  كف أ ؽب  البيأضأت ك البيأضأت األسأسيا لسرتت  قن  وضه أف  مألا   الف م الرتتيا له ك رب
 اهبأد حساؿ لستةأك  اؼبتا رتات

( الرتت   مَت اؼبترتس ا اؼبةأك  قوأ ةا   لستاظفُت الفق ا ال مم اؼبرت ا / إدارة تتيحالرتبأرة الثألثا ) -
 ارنا تاافق كبَتة ناا  فدالؿ % 66ت96ككزف ضمي  56ت4نأنيت اأضيأ  اس  حمأي  سغ 
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لارا ا اؼبةأك  ت خ  صبيس رؤل اؼباظفُت ك تارس ك ىبتأر قو أ اغبساؿ األف   ؽب ه االنتتألأت اؼبورت اة 
 اؼبةأك ت

( نأنيت را رتأ  اس  حمأي ال قارات ازبأذ   اؼباظفُت  إ قاؾ ال مم اؼبرت ا / إدارة ت ـاالرتبأرة األكا ) -
زبأذ ال قارات قن  وضه  ارنا تاافق كبَتة ناا  فأ قاؾ اؼباظفُت   ا %66ت96ككزف ضمي  42ت4 سغ 

أف  ز ا   ربتسه نزنيا قن ضتأئج ي ه ال قارات  دافرتأ ا أيم اا   ؿ اؼبز ا قن اعب اد إلقبأح الرتت  اؼبواط 
 هبمت

 كراني احتتأال األكثق األسبأب لتحا ا البيأضيا كاأل  أؿ القسـا الرتت  فقؽ تمتداـالرتبأرة اػبأقما ) -
 ارنا تاافق  ك  % 66ت85ككزف ضمي  سغ  15ت4( نأنيت خأقمأ  اس  حمأي  ار ب اؼبة الت

كبَتة ناا  حيث سبوح البيأضأت اؼبترتس ا  ألرتت  اا اؼباظفُت اؼبم كلُت لن االحصأئيأت ك اؼبرتساقأتيا 
راست أ ؼبرتأعبت أ ك الااد اؼبدططأت ك األ  أؿ اؼبًتصبا ؽب ه البيأضأت ك ربا ا ض أط ال اة ك ال رتف لا

 الح أ ك قرتق ا أسبأب اؼبة الت ك ؿبأكلا اهبأد حساؿ ؽبأت

 التقييم جالمالمجال الثامن:  2-8

 :التقييم يوضح نتائج المجال الثامن المتعلق ب 19جدول رقم
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 ال مم اؼبرت ا / إدارة ت س 01
 نادة لت ييم كاضحا قرتأ َت

 .اإلدار ا الرتتسيأت

 كبيرة 07 0.05 85.00% 4.25 00 06 45
 جدا

 ال مم اؼبرت ا / إدارة ت اـ 02
 الكتةأؼ قيااضيا  ز أرات
 .الرتت  أداني كت ييم األخطأني

كبيرة  06 0.05 88.33% 4.41 00 03 50
 جدا
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 ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 03
 األداني قرتأ َت استثتأر لسض

 األداني قمتال لتحا ا الفقدم
 .اؼباظفُت  ب  قن اؼبقغاب

كبيرة  05 0.05 93.33% 4.66 00 00 56
 جدا

 ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 04
 أداني ت ييم ضتأئج استدااـ لسض

 .كقاضاليا  ا ا اؼباظفُت

 كبيرة 01 0.05 96.66% 4.83 00 00 58
 جدا

 ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتتتا 05
 لسح م كالتتيز ال فأنية ضظأـ
 .اؼباظفُت أداني لسض

كبيرة  01 0.05 96.66% 4.83 00 00 58
 جدا

  أؼبقكضا األداني ت ييم ضظأـ  تتيز 06
 تطقأ اليت التييَتات ؼباان ا

 .الرتت  أسألي  لسض

 كبيرة 01 0.05 96.66% 4.83 00 00 58
 جدا

 أداني دلي  ال مم اؼبرت ا /  انا 07
 لال الرتت  إر أدات  اضح

 .اؼباظف

 كبيرة 01 0.05 96.66% 4.83 00 00 58
 جدا

 
 جميع العبارات

كبيرة  - 0.05 93.33% 4.66 00 09 383
 جدا
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 التقييم يوضح نتائج المجال الثامن المتعلق ب 19شكل رقم 

 
 قبا أف: 29ك الة   ر م  29 قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م

 اؼبػاظفُت أداني ت يػيم ضتػأئج اسػتدااـ لسػض ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ربػقصنػأنيت كػ  قػن  الرتبػأرة القا رتػا ) -
 أداني لسػض لسح ػم كالتتيػز ال فػأنية ضظػأـ ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ترتتتػا( ك الرتبػأرة اػبأقمػا )كقاضػاليا  ا ػا

 أسػألي  لسػض تطػقأ الػيت التييػَتات ؼباان ػا  أؼبقكضػا األداني ت يػيم ضظػأـ  تتيػز( ك الرتبػأرة المأدسػا )اؼبػاظفُت
( أكال اؼباظػف لػال الرتتػ  إر ػأدات  اضػح أداني دليػ  ال مػم اؼبرت ػا /  انػا( كػ ل  الرتبػأرة المػأ رتا )الرتتػ 

 ارنػػػػا تػػػػاافق كبػػػػَتة نػػػػاا  يػػػػ ا الػػػػالي  قمػػػػتاحض قػػػػػن   66ت96ككزف ضمػػػػي  سػػػػغ  83ت4 اسػػػػ  حمػػػػأي 
ؾبتالػػػا قػػػػن ال ػػػااضُت ققسػػػػسا قػػػػن كزارة الترتسػػػيم الرتػػػػأيل ك البحػػػث الرتستػػػػ  وبػػػػاد الاظػػػأئف ك الاانبػػػػأت ل ػػػػ  
قاظػػػف   وػػػأني لسػػػض ذلػػػ    ػػػػيم أداني اؼبػػػاظفُت   ػػػ  د ػػػا ك قاضػػػػاليا ك  ةػػػ   قػػػقف لتةػػػجيرت م لسػػػػض أداني 

 أحمن ؼب أق مت

 قمػتال لتحا ػا الفػقدم األداني قرتػأ َت اسػتثتأر لسػض ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ربػقصثػا )نػأنيت الرتبػأرة الثأل -
 ارنػا تػاافق كبػَتة   33ت93ككـز ضمػي  66ت4( خأقمػا  اسػ  حمػأي اؼبػاظفُت  بػ  قػن اؼبقغػاب األداني

 ناا  داال لسض اف أداني اؼباظفُت غألبأ قأ   أس كفا س ف أداني قثأيل استوأدا اا قرتأ َت كاضحات
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( نػأنيت الرتتػ  أداني كت يػيم األخطػأني الكتةػأؼ قيااضيػا  ز ػأرات ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ت ػـاالرتبػأرة الثأضيػا ) -
 ارنػػػػا تػػػاافق كبػػػػَتة نػػػػاا  فػػػػوت  الق أ ػػػػا المػػػػسيم ك   33ت88ككـز ضمػػػػي  42ت4سأدسػػػا  اسػػػػ  حمػػػػأي 

الفرتػأؿ يػا الػ م  قافػػا أداني الرتتػ    صبيػس ققاحسػه قػػن أنػ  ت ييتػه ك ت ايبػه ك اهبػػأد حسػاؿ لستةػأك  اآلضيػػا 
 اغبأ سات

( نػأنيت سػأ رتا اإلدار ػا الرتتسيػأت نػادة لت يػيم كاضػحا قرتػأ َت ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ت ػسالرتبػأرة األكا ) -
 ارنػػا تػػاافق كبػػَتة نػػاا  فاضػػس قرتػػأ َت كاضػػحا لت يػػيم نػػادة   66ت85ككـز ضمػػي  15ت4حمػػأي  اسػ  

الرتتسيػػأت االدار ػػػا ك الػػػ م   ػػػاف كفػػا قػػػاخالت كـبقنػػػأت كاضػػػحا قػػن  ػػػوضه أف  مػػػألا الق ػػػأ ياف خػػػالؿ 
 لرتت  اك تييَتهتققا بته ألداني الرتت  ترتا قن خالله ت أر ق دكر ا رباد اق أضيا اؼباا سا لسض ضفس الاتَتة   ا

 

 اإلدارية المعلومات نظمالمجال التاسع:  2-9

 :اإلدارية المعلومات نظم يوضح نتائج المجال التاسع المتعلق ب 20جدول رقم 
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 ال مم اؼبرت ا / إدارة تااك  01
 ؾبأؿ   الرتست  التطار

 كت والانيأ اؼبرتساقأت
 .االتصأالت

 كبيرة 04 0.05 91.66% 4.58 00 03 52
 جدا

 ال مم اؼبرت ا / إدارة تافق 02
 لتدز ن ؿباسبا قرتساقأت  ب ا

 كأفا  إدارة اؼبترتس ا البيأضأت
 .اعبأقرتا   الرتتسيأت

 كبيرة 06 0.05 90.00% 4.5 00 03 51
 جدا
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 قرتساقأت  ب ا استدااـ  تم 03
 الت أرب قن لستدسص ؿباسبا

 .اؼب أـ   كاالزدكانيا

 كبيرة 08 0.05 88.33% 4,41 00 03 50
 جدا

   اؼبرتساقأت ضظأـ  مأيم 04
 لال ال قارات ازبأذ لتسيا

 .اإلدارم اؼباظف

 كبيرة 06 0.05 90.00% 4.5 00 03 51
 جدا

 اإلنقانيات حاسبا ضظأـ  افق 05
 كاحاة ققنرتيا كاؼبرتساقأت

 اإلدار ا الاكائق   لستاظفُت
 .اؼبدتسفا

 كبيرة 02 0.05 96.66% 4.83 00 00 58
 جدا

 ال مم اؼبرت ا / إدارة تمتداـ 06
 ؿبسيا ؿباسبا اتصأؿ  ب ا
 كاأل مأـ الاكائق جبتيس ققتبطا

 .في أ

 كبيرة 01 0.05 100% 5.00 00 00 60
 جدا

 ال مم اؼبرت ا / إدارة تمترتت  07
 لتبمي  قتطارة أسألي 
 الرتتسيأت كربمُت اإلنقانيات

 .اإلدار ا

 كبيرة 03 0.05 95.00% 4.75 00 00 57
 جدا

 
08 

 لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة تقكز
  اال اإلدار ا الرتتسيأت نادة
 .ضتأئج أ لسض الًتكيز قن

 كبيرة 09 0.05 86.66% 4.33 00 06 46
 جدا

 إا ال مم اؼبرت ا / إدارة تمرتض 09
 الرتتسيأت إدارة ت سفا زبفيض

  تطبيا ال مم اؼبرت ا /  
 .اإلدار ا اعبادة

 كبيرة 09 0.05 86.66% 4.33 00 06 46
 جدا



 
 

145 

 

 ال مم اؼبرت ا /إدارة  ترتت  10
   األخطأني حاكث قوس لسض

 خالؿ قن اإلدار ا الرتتسيأت
 .توفي يأ أاوأني فرتألا ر أ ا تبٍت

 كبيرة 04 0.05 91.66% 4.58 00 03 52
 جدا

 
 جميع العبارات

كبيرة  - 0.05 90.00% 4.5 00 27 513
 جدا

 اإلدارية المعلومات نظم يوضح نتائج المجال التاسع المتعلق ب 20شكل رقم 

 
 قبا أف: 16ك الة   ر م  16قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

 الػاكائق جبتيػس ققتبطػا ؿبسيػا ؿباسػبا اتصػأؿ  ػب ا ال مػم اؼبرت ػا / إدارة تمػتداـالرتبػأرة المأدسػا ) -
 ارنػػا تػاافق كبػػَتة نػاا  ف ػػ ه  %266ككزف ضمػي  سػغ  66ت5( نػػأنيت أكال  اسػ  حمػػأي في ػأ كاأل مػأـ

الةػب ا اؼباحػػاة احملسيػا ربػػام  ألػاة  يأضػػأت قةػًتكا  ػػه صبيػس اؼبرتساقػػأت اػبأ ػا  ألطسبػػا ت ػاف ؿبتيػػا  ػا  ؽبػػأ 
قم  ت ػػػػػتن سػػػػػ الا اهبػػػػػأد اؼبرتساقػػػػػأت ك اسػػػػػتدقاج الااػػػػػأئا االدار ػػػػػا قػػػػػافقة أ  ػػػػػأ خػػػػػاقأت سػػػػػق رتا  ػػػػػق م سػػػػػ

 لستمتفيا نت
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 اإلدار ػا الػاكائق   لستػاظفُت كاحػاة ققنرتيػا كاؼبرتساقػأت اإلنػقانيات حاسػبا ضظػأـ  ػافقالرتبػأرة اػبأقمػا ) -
 ارنػػػػػا تػػػػاافق كبػػػػػَتة نػػػػػاا   ػػػػػ ل    66ت96ككزف ضمػػػػػي  4083نػػػػػأنيت اأضيػػػػػأ  اسػػػػ  حمػػػػػأي  (اؼبدتسفػػػػا

   تن تاحيا البيأضأت ك ذبو  األخطأني احملتت  ك ال أ ك  افق الا أ ك اعب ات

 الرتتسيػأت كربمػُت اإلنػقانيات لتبمػي  قتطػارة أسػألي  ال مػم اؼبرت ػا / إدارة تمػترتت الرتبػأرة المػأ رتا )-
افق كبػػػَتة نػػاا  يػػ ا االذبػػػأه  ارنػػا تػػا   66ت95ككزف ضمػػػي  4075 اسػػ  حمػػأي ( نػػأنيت األثػػػأ اإلدار ػػا

 نأني قااكبا الضت أج صبيس ال طألأت الرتتاقيا لق توا الرتتسيأت االدار ا قن أن  تبميط أ ك تطا قيأت

( االتصػأالت كت والانيػأ اؼبرتساقػأت ؾبػأؿ   الرتستػ  التطػار ال مػم اؼبرت ػا / إدارة تااكػ الرتبػأرتُت األكا )-
 تبػٍت خػالؿ قػن اإلدار ػا الرتتسيػأت   األخطػأني حػاكث قوػس لسػض ال مػم اؼبرت ػا /إدارة  ترتتػ ك الرتأ ػقة )

 ارنػػا تػاافق كبػػَتة   66ت92ككزف ضمػي  4058 اسػ  حمػػأي ( نأنيتػأ را رتػػأ توفيػػ يأ أاوػػأني فرتألػػا ر أ ػا
نػػاا  كيػػػ ا  تػػافَت قا ػػػس ال ػػػًتكين  مػػ   لسػػػض صبيػػس اؼبمػػػتفيا ن االطػػػالع لسػػض قػػػأ  مػػتجا ك التاا ػػػ  قػػػس 

 االدارة  األقق ال م وبتم لسب أ التا يا   لتسيأهتأ االل ًتكضيا ك الق أ ا اؼبمتتقتُت لتفأدل ك اع األخطأنيت

  ػإدارة اؼبترتس ػا البيأضػأت لتدػز ن ؿباسػبا قرتساقػأت  ػب ا ال مػم / اؼبرت ا إدارة تافقنأنيت الرتبأرتُت الثأضيا )-
 اؼباظػف لػال ال ػقارات ازبػأذ لتسيػا   اؼبرتساقػأت ضظػأـ  مػأيم( ك القا رتػا )اعبأقرتػا   الرتتسيػأت كأفػا

 ارنػػػػا تػػػاافق كبػػػَتة نػػػاا  فألتتػػػػأد االدارة   66ت96ككزف ضمػػػي  4056 اسػػػ  حمػػػأي ( سأدسػػػأ اإلدارم
لسػػض الت والانيػػأت اغبا ثػػا تمػػػتح ؽبػػأ  تدػػز ن صبيػػس البيأضػػػأت ك اؼبرتساقػػأت ك الرتتسيػػأت االدار ػػا ال ًتكضيػػػأ ك 
الػػػيت  سب و ػػػأ الح ػػػأ قػػػن اسػػػترتتأؽبأ   أم ك ػػػأ  ػػػاكف  ػػػ ؿ ؾب ػػػاد كك ػػػأ كبػػػَت ن فبػػػأ  مػػػ   أداني اؼبػػػػاظفُت 

 الح أت

( اؼب ػأـ   كاالزدكانيػا الت ػأرب قػن لسػتدسص ؿباسػبا قرتساقػأت  ػب ا اسػتدااـ  ػتمالرتبػأرة الثألثػا )-
 ارنػػا تػػاافق كبػػػَتة نػػاا  فألربضػػػأقج اؼبرتػػا سػػػسفأ   33ت88ككزف ضمػػػي  4042 اسػػػ  حمػػأي نػػأنيت اأقوػػأ 

ك الػ م تػػاخ  فيػػه البيأضػػأت  بػُت قػػن يػػا اؼبمػػ كؿ لػن اسػػتدقاج الااػػأئا ك قػػن يب ػي أ ك قػػن  مػػست أ قأضرتػػا 
 ل  التااخ  ك الت أرب   اؼب أـت  

 الًتكيػز قػن  ػاال اإلدار ػا الرتتسيػأت نػادة لسػض ال مػم اؼبرت ػا / إدارة تقكػزفيتػأ نػأنيت الرتبأرتػأف الثأقوػا )-
 ال مػم اؼبرت ػا /   الرتتسيػأت إدارة ت سفػا زبفػيض إا ال مػم اؼبرت ػا / إدارة تمػرتض( ك التأسرتا )ضتأئج أ لسض
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 ارنػػا تػػاافق كبػػَتة نػػػاا    66ت86ككزف ضمػػي  4033 اسػػ  حمػػأي ( تأسػػػرتأ اإلدار ػػا اعبػػػادة  تطبيػػا
فجػادة الرتتسيػأت االدار ػا اليػقض األسأسػ  قو ػأ يػا تػافَت الا ػأ ك الت سفػا   األداني ك االيتتػأـ  ألرتتيػػ  ك 

ن الػػيت  تافقيػػأ رب ػػػا الوتػػأئج  صػػػفا تس أئيػػا ك رضػػػأ اؼبمػػتفيا ن ك يػػػا اغب ػػم لسػػػض نػػادة اػبػػػاقأت اؼب اقػػا قػػػ
 االدارةت

 

 الجودة وتوكيد الرقابةالمجال العاشر:  2-10

 :الجودة وتوكيد الرقابة يوضح نتائج المجال العاشر المتعلق ب 21جدول رقم 
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 ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 01
 الرتتسيأت نادة فحص لسض

  ب  كاػباقأت اإلدار ا
 قطأ  ت أ قن لستوكا توفي يأ

 .اؼبطسا ا لستاا فأت

 كبيرة 05 0.05 86.66% 4,33 02 03 47
 جدا

 ال مم اؼبرت ا / إدارة ت ب  02
 ل تأف اإلدار ا الرتتسيأت

 خالؿ قن أدائ أ نادة
 كالترتسيتأت كاألضظتا ال ااضُت

 .اؼباا ا

 كبيرة 02 0.05 91.66% 4.58 00 03 52
 جدا

 اؼبرت ا / إدارة تمتداـ 03
 سبتأز ر أ يا كسأئ  ال مم

 عبتيس كالاضاح  ألم الا
 .اؼباظفُت

 كبيرة 01 0.05 95.00% 4.75 00 00 57
 جدا
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 ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 04
 ر أي  قضأقج كضس لسض

 فًتات لسض  وف  دكرم
 .ؿبادة

 كبيرة 02 0.05 91.66% 4.58 00 03 52
 جدا

 اؼبرت ا / إدارة تمتداـ 05
 لسق أ ا قترتادة أدكات ال مم

 قث  )االستبأضا  اعبادة لسض
 ؾبتالأت لت   كرش

 (ت  ر ا

كبيرة  02 0.05 91.66% 4.58 00 03 52
 جدا

 ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 06
 قاازضأت زبصيص لسض
 .األداني كقتأ رتا اعبادة ؼبقا با

كبيرة  06 0.05 85.00% 4,25 00 09 42
 جدا

 ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتت  07
 الرتتسيأت كربمُت ت ييم لسض

 كاستدااـ  أختيأر اإلدار ا
 لتحمُت التوأفميا اؼبرتساقأت

 .األداني

 كبيرة 07 0.05 83.33% 4.16 02 06 42

 
 جميع العبارات

كبيرة  - 0.05 89.28% 4.46 04 27 344
 جدا
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 الجودة وتوكيد الرقابة يوضح نتائج المجال العاشر المتعلق ب 21شكل رقم 

 
 قبا أف: 12ك الة   ر م  12قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

( اؼبػاظفُت عبتيػس كالاضػاح  ألمػ الا سبتػأز ر أ يػا كسػأئ  ال مػم اؼبرت ػا / إدارة تمػتداـالرتبػأرة الثألثػا )-
   ارنػػػػا تػػػػاافق كبػػػػَتة نػػػػاا  اذ ت ػػػػتن الق أ ػػػػا   66ت95ككزف ضمػػػػي  75ت4نػػػأنيت أكال  اسػػػػ  حمػػػػأي 

الااضػػحا ك الةػػفأفا احمػػأس اؼبػػػاظفُت  أؼبمػػأكاة ك االرتيػػأح ك لػػاـ الػػػتظسم فػػال  رتأ ػػ  أك  ثػػأب أم قاظػػػف 
 اال دبأ أقبزهت

 ال ػااضُت خػالؿ قػن أدائ ػأ نػادة ل ػتأف اإلدار ػا الرتتسيػأت ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ت ػب الرتبػأرات الثأضيػا ) -
  وفػ  دكرم ر ػأي  قضػأقج كضػس لسػض ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ربػقص( ك القا رتػا )اؼباا ػا كالترتسيتػأت كاألضظتػا

: قثػ   اعبػادة لسػض لسق أ ػا قترتػادة أدكات ال مػم اؼبرت ػا / إدارة تمػتداـ( ك اػبأقمػا )ؿبػادة فػًتات لسػض
  66ت92ككزف ضمػػي  58ت4حمػػأي  نػػأنيت اأضيػػا  اسػػ  (  ر ػا ؾبتالػأت لتػ   كرش االسػتبأضا 

كدرنػػا تػػػاافق كبػػػَتة نػػاا  تبػػػُت اسػػػتدااـ االدارات لاسػػأئ  ر أ يػػػا قترتػػػادة ك قالئتػػا لسرتتػػػ  ك  ةػػػ   دكرم  
 رب ت أ  ااضُت ك  االا ك ترتسيتأت قاضاليا ل تأف نادة األدانيت
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 توفيػ يأ  بػ  كاػبػاقأت اإلدار ػا الرتتسيػأت نػادة فحػص لسػض ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ربػقصالرتبػأرة األكا ) -
  66ت86ككزف ضمػي  33ت4حمػأي   اسػ  ( نػأنيت خأقمػأاؼبطسا ػا لستاا ػفأت قطأ  ت ػأ قػن لستوكػا

كدرنػػػا تػػػاافق كبػػػَتة نػػػاا  اذ ال يب ػػػن تطبيػػػا أم لتسيػػػا ادار ػػػا أك خاقػػػا دكف التوكػػػا قػػػن نادهتػػػأ ك قػػػػال 
  ارهتأ لسض رب يا قأ يا قوتظق قو أ ل تأف قبأح أ قيااضيأت

( األداني كقتأ رتػا اعبػادة ؼبقا بػا قاازضػأت زبصػيص لسػض ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ربػقصالرتبػأرة المأدسػا ) -
كدرنػػا تػاافق كبػَتة نػػاا  كيػ ا ل ػػتأف األداني   33ت85ككزف ضمػي  15ت4حمػأي    اسػػنػأنيت سأدسػأ 

 الصحيح جبادة لأليا ك  و   الت أليف ك ت سي  يأقت اػبطو   األدانيت

 كاسػتدااـ  أختيػأر اإلدار ػا الرتتسيػأت كربمػُت ت يػيم لسػض ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ترتتػ الرتبػأرة المػأ رتا ) -
كدرنػػا   33ت83ككزف ضمػي  26ت4حمػأي   اسػػ (نػأنيت سػأ رتأ األداني لتحمػُت التوأفمػيا اؼبرتساقػأت

تػػاافق كبػػػَتة  اذ أف التوأفمػػػيا يػػػا المػػػبي  األقثػػػ  لتطػػا ق أداني أم ق سمػػػا يأدفػػػا  ػػػ ل  ربمػػػُت خػػػاقأهتأ ك 
 القفس قن نادهتأ لتح يا رضأ الز اف أكرب  ار فب نت

 المستفيد مجال رضاالمجال الحادي عشر:  2-11

 :المستفيد مجال رضا المتعلق ب حادي عشريوضح نتائج المجال ال 22رقم جدول 
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 لتطبيا كأفيا سسطا أقتس  01
 ال مم اؼبرت ا /   ال ااضُت

 .اؼبمتفيا ن رضأ لتح يا

 كبيرة 04 0.05 98.33% 4.91 00 00 59
 جدا

 دائقيت   اؼباظفُت صبيس  ةأرؾ 02
  ة   اؼبة الت ح   

 .صبأل 

 كبيرة 01 0.05 100% 5.00 00 00 60
 جدا
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 قن لسي أ أحص  اليت الز أدة 03
 أك اإلقبأز قس تتالنيـ القات 

 . ه أ اـ ال م األداني

 كبيرة 06 0.05 83.33% 4.16 02 06 42

 أراني ال مم اؼبرت ا / إدارة توخ  04
   التطا ق إنقاني لوا اؼباظفُت

 .اإلدار ا الرتتسيأت

 كبيرة 05 0.05 91,66% 4.58 00 03 52
 جدا

 ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 05
 ؼبة الت االستتأع لسض

 لسض كترتت  اؼبمتفيا ن
 .قرتأعبت أ

 كبيرة 01 0.05 100% 5.00 00 00 60
 جدا

 ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 06
 إدار ا خاقأت ت اًن لسض

 .لستمتفيا ن نياة

 كبيرة 01 0.05 100% 5.00 00 00 60
 جدا

 ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتت  07
 اؼبمحيا الاراسأت إنقاني لسض

 حأنأت لسض لسترتقؼ
 .اؼبمتفيا ن

 كبيرة 07 0.05 78.33% 3.91 03 06 38

 
 جميع العبارات

 كبيرة - 0.05 90,00% 4.50 05 12 361
 جدا
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 المستفيد مجال رضا المتعلق ب حادي عشريوضح نتائج المجال ال 22شكل رقم 

 
 قبا أف: 11الة   ر م  ك 11قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

 ربقص( ك اػبأقما )صبأل   ة   اؼبة الت ح    دائقيت   اؼباظفُت صبيس  ةأرؾالرتبأرات الثأضيا ) -
 إدارة ربقص( ك المأدسا )قرتأعبت أ لسض كترتت  اؼبمتفيا ن ؼبة الت االستتأع لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة

 66ت5نأنيت أكال  اس  حمأي  اره  لستمتفيا ن نياة إدار ا خاقأت ت اًن لسض ال مم اؼبرت ا /
  اذ أف المبي  األقبس لتح يا رضأ اؼبمتفيا ن يا االستتأع كبَتة ناا ارنا تاافق    266ككزف ضمي 

 أإلدارة قن أن  ح  ي ه اؼبةأك  ك رب يا رغبأهتم  قسُتأ ةأرؾ صبيس الرتاا اضةيأالهتم ك رغبأهتم ك 
 ت   ة   صبأل 

أنيت ( ناؼبمتفيا ن رضأ لتح يا ال مم اؼبرت ا /   ال ااضُت لتطبيا كأفيا سسطا أقتس الرتبأرة األكا )-
  اذ أف تفا ض المسطا كبَتة ناا ارنا تاافق    33ت98ككزف ضمي  92ت4را رتأ  اس  حمأي  اره 

 لستم كؿ قن  وضه أف  متح له  أزبأذ  قارات لأنسا اف لـز األقق قن أن  رب يا رضأ اؼبمتفيا نت

( نأنيت اإلدار ا الرتتسيأت   التطا ق إنقاني لوا اؼباظفُت أراني ال مم اؼبرت ا / إدارة توخ الرتبأرة القا رتا ) -
  ف بأ   الرتتسيأت كبَتة ناا ارنا تاافق    66ت92ككزف ضمي  58ت4خأقمأ  اس  حمأي  اره 
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توخ  أراني الرتأقسُت ك    زبصصه إلنقاني التطا قات   الرتتسيأت االدار ا قن أن  قااكبا رغبأت 
 اؼبمتفيا نت

( نأنيت  ه أ ـا ال م األداني أك اإلقبأز قس تتالنيـ القات  قن لسي أ أحص  اليت الز أدةالرتبأرة الثألثا ) -
  ي ه الرتبأرة تاضح أف كبَتة ارنا تاافق    33ت83ككزف ضمي  26ت4سأدسأ  اس  حمأي  اره 

اؼبم كلُت لن اػباقأت يم أ  أ الرتت  لسض رب يا رضأيم  ألتبأريم قمتفيا ن داخسيُت  فأذا رب ا 
 يا رضأ اؼبمتفيا ن اآلخق ن قن اػباقأتترضأيم فأهنم سيمرتاف نأياا لتح 

 حأنأت لسض لسترتقؼ اؼبمحيا الاراسأت إنقاني لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتت الرتبأرة المأ رتا )-
  فألت قب كبَتة ارنا تاافق    33ت78ككزف ضمي  92ت3( نأنيت سأ رتأ  اس  حمأي  اره اؼبمتفيا ن

 وضه أف ىبأ ق لتسيأت االقبأز اؼبان ا ػباقته ك ارضأئه قافقة قن اؼبمتفيا ك قرتقفا حأنأته ك رغبأته قن 
 اعب ا ك الا أ ك تاني  أ عبادة أداني اػباقات

 

 انيا: عرض النتائج الخاصة باالستبيان الموجو الى األساتذة:ث
الفرضية الجزئية الثانية: ىناك رضا من قبل المستفيدين الداخليين )األساتذة( حول الخدمات 

 طرف االدارة: المقدمة من

قن أن  التح ا قن  حا ي ه الفقضيا استداـ البأحث األكسأط اغبمأ يا ك األكزاف الومبيا ك قمتال 
 اعبااكؿ تاضح ذل تالااللا ك 
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 عرض نتائج االستبيان الموجو لألساتذة ككل:-1

 يوضح نتائج االستبيان الموجو لألساتذة: 23جدول رقم 
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 رضا

 كبيرة جدا 02 0.05 %91.12 4.55 32 33 1065 القيادة األول

التخطيط  الثاني
االستراتيجي 
 للجودة

 كبيرة 06 0.05 80.48% 4.02 20 33 446

ثقافة الجودة  الثالث
 االدارية

 كبيرة جدا 04 0.05 84.51% 4.22 30 24 470

ادارة الموارد  الرابع
 البشرية

 اكبيرة جد 05 0.05 84.35% 4.21 23 27 473

 كبيرة جدا 01 0.05 %95.64 4.78 04 12 577 التدريب الخامس

نظام الحوافز  السادس
 و المكافآت

 متوسطة 09 0.05 65.48% 3.27 98 103 408

المشاركة في  السابع
اتخاذ 
 القرارات

 كبيرة 08 0.05 72.36% 3.61 40 42 591

 كبيرة 07 0.05 %72.77 3.63 31 81 1016 التقييم الثامن
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نظم  التاسع
المعلومات 
 االدارية

 كبيرة جدا 03 0.05 87.41% 4.37 30 24 488

 كبيرة - 0.05 %81.66 4.08 308 379 5534 مجاالتجميع ال

 يوضح نتائج االستبيان الموجو لألساتذة: 23شكل  رقم   

 
لارنا رضأ األسأت ة قن أف اؼبتاس  ال س   13ك الة   ر م  13 ت ح قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

قرتأيا الًت يا الباضيا اؼباركسا كبَتة ناا ك ال م  سغ اػباقأت االدار ا اؼب اقا قن  ب  ادارات أ مأـ ك 
ك  وكزاف  78ت4ك  17ت3  إذ تقاكحأ اؼبتاسطأت اغبمأ يا  ُت 66ت82ك  ازف ضمي  سغ  68ت4

 ت  ارنأت رضأ قتاسطا  كبَتة ك كبَتة ناات 64ت95ك  %66ت77ضمبيا  ُت 

 قبا اف: 13ر م   ألقناع اا الوتأئج اؼباضحا   اعباكؿ -
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 الوزن النسبي لمجاالت االستبيان الموجه لألساتذة

 الوزن النسبي
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 ك 64ت95ككزف ضمي  سغ  78ت4ي :  كي ا دبتاس  حمأ قضأاحت  اؼبقتبا األكا   ال التار  ؾبأؿ -
ت ـا  توظيم تق صأت ترتزل ي ه الوتيجا اا أف ادارة قرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا اؼباركسا 

لستيا  صَتة ك طا سا اؼبال سوا أ ؼباظفي أ استوأدا لسض قرتأ َت لستيا قو أ قأ  ترتسا حبأنت م اا تار   
 ت ا   ؾبأؿ زبصص م ك ل  ضةأط م الرتست ق أراهتم ك اكتمأب قأ يا نا

   ادار      كي ا  بُت أف21ت92ك كزف ضمي  55ت4دبتاس  حمأب  سغ  أاأضي ال يأدةكنأني ؾبأؿ -
 ترضأ األسأت ة ال بَت لوه هلو ج م ال يأدم كيا قأ  رت م أنبيا  الافاؼبرتأيا 

 رضأ  ارنا 42ت87ك كزف ضمي  اره  37ت4دبتاس  حمأي  نأني األثأضظم اؼبرتساقأت االدار ا  ؾبأؿ-
ك قنس ي ا اا قأ تب له نأقرتأتوأ اليـا قن ؾب ادات لرتصقضا  طأع الترتسيم الرتأيل ك االلتتأد كبَتة ناا  

لسض االدارة اإلل ًتكضيا لسض غقار سيأسا الاكلا القاقيا اا ر توا ك تطا ق ك ربا ث صبيس ال طألأت كيا 
 تأت ة قأ اضرت س اهبأ أ لسض رضأ األس

ك كزف ضمي  اره 11ت4 اره  دبتاس  حمأي  ؾبأؿ ا أفا اعبادة االدار ا نأني را رتأفيتأ قبا أف -
األسأت ة  ستماف قن االدار ُت ف تأ ك أداني كبَتة ناا أ  أ  كي ا  اؿ لسض أف   رضأ   ارنا 52ت84

 تكاسرتأ لث أفا اعبادة االدار ا  اضرت مأ لسض أدائ م االدارم

ك كزف 12ت4ك اس  حمأي  ار ب ادارة اؼباارد البةق ا اؼبترتسا ب  قا ساجملأؿ الخأقمأ   حُت نأني  -
تاليه ادارة قرتأيا الًت يا القضأ ال بَت لألسأت ة  ؼبأ  كبَتة ناا ترت س   رضأ   ارنا 35ت84ضمي 

 وداني  ألتا يف الاظيف  ك اسوأد اؼب أ يس لألسأت ة حم  زبصص م قأ  متح ؽبم الباضيا ك الق أضيا 
 تكاحب م اؼب ٍت لسض أكت  كنه

 ككزف61ت4 اس  حمأي  سغ سأدسأ   ألتدطي  االسًتاتيج  لسجادة نأنياؼبترتسا  ثأيناجملأؿ ال أقأ-
 قنس اا سيأسا االدار ُت اؽبأدفا اا ا قاؾ األسأت ة    يأغا اػبط  كبَتة رضأ   ارنا   48ت86ضمي

 تلسترتأيا ااالسًتاتيجي

 ارنا رضأ كبَتة  رت س رضأ   77ت71ك كزف ضمي  63ت3ؾبأؿ الت ييم نأني سأ رتأ  اس  حمأي  -
 األسأت ة ال بَت لسض سيأسا االدار ُت   ت ييم أدائ م اؼب ٍت كفا قرتأ َت اأ تا  كاضحا ك لأدلات
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 ارنا رضأ كبَتة   36ت71ك كزف ضمي  62ت3نأني ؾبأؿ اؼبةأركا   ازبأذ ال قارات  اس  حمأي-
  رت س رضأ األسأت ة فيتأ ىبص ا قك م   ازبأذ ال قارات اؼبترتس ا ك قوأ ةت م   خط  الرتت ت

 ارنا رضأ   48ت65ك كزف ضمي  17ت3فيتأ نأني ؾبأؿ اغباافز  ك اؼب أفآت تأسرتأ  اس  حمأي -
واة ؽبم ك اف كأضأ حم  قتاسطا  ك قنس ي ا كاف ضظأـ نأقرتأتوأ  رتط  أنارا ؿبادة لسض اؼب أـ اؼبم

 درنأت   كل و أ حم  رأ  م لَت كأفيات

 عرض نتائج االستبيان الثاني الموجو لألساتذة حسب كل مجال:-2

 المجال األول: القيادة2-1

 القيادة:يوضح نتائج المجال األول المتعلق ب 24جدول رقم 
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 إدارة قن اػبط  تاضيح 01
 لألسأت ة ال مم اؼبرت ا /

 .هبأ الرتأقسُت

 كبيرة جدا 02 0.05 90.32% 4.51 10 12 258

 الرتت    اؼبمأنيلا أضظتا 02
 لألسأت ة ال م ترتتتاه

 تال مم اؼبرت ا /إدارة 

 كبيرة جدا 01 0.05 94.83% 4.74 03 09 282

 اؼبرت ا /إدارة  حقص 03
 إطالع لسض ال مم

 الوتأئج لسض األسأت ة
 . رتتس م اؼبقتبطا

 كبيرة جدا 04 0.05 84.51% 4.22 16 06 240
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 اؼبرت ا /إدارة  حقص 04
 الرتت  تةجيس لسض ال مم

   األسأت ة  ُت اعبتأل 
الرتتسيأت  ـبتسف

 .البيااغانيا

 كبيرة جدا 01 0.05 94.83% 4.74 03 06 285

 كبيرة - 0.05 %91.12 4.55 32 33 1065 عباراتجميع ال

 جدا

 

 القيادة:يوضح نتائج المجال األول المتعلق ب 24شكل رقم 

 
 قبا أف: 14ك الة   ر م  14قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

(  ك الرتبأرة القا رتا ال مم اؼبرت ا /إدارة  ال م ترتتتاهلألسأت ة  الرتت    اؼبمأنيلا أضظتاالرتبأرة الثأضيا ) -
 (الرتتسيأت البيااغانيا   ـبتسف األسأت ة  ُت اعبتأل  الرتت  تةجيس لسض ال مم اؼبرت ا /إدارة  حقص)

 ارنا رضأ كبَتة ناا  لأكما   ل  القضأ  %83ت94ككزف ضمي  74ت4نأنيتأ أكال  اس  حمأي  سغ 
 ال بَت  لألسأت ة حاؿ ضظأـ اؼبمأنيلا اؼب اـ قن االدارة  كقثتوا تةجيرت أ لسرتت  اعبتأل   يو مت
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 اس  حمأي  ( نأنيت األثأهبأ الرتأقسُت لألسأت ة ال مم اؼبرت ا / إدارة قن اػبط  تاضيحالرتبأرة األكا -
 ارنا رضأ كبَتة ناا  فبتاضيح اػبط  لألسأت ة ذبرتس م االداة  %31ت96ككزف ضمي  52ت4 سغ 

  قكأني في أ ك يا قأ استحمواه  ترتبَتيم لن رضأيم ال بَتت

( نأنيت  رتتس م اؼبقتبطا الوتأئج لسض األسأت ة إطالع لسض ال مم اؼبرت ا /إدارة  حقصالرتبأرة الثألثا ) -
 ارنا رضأ كبَتة ناا  فأألسأت ة  متحمواف  %52ت84ككزف ضمي  11ت4 اس  حمأي  سغ را رتأ 

 اطالع االدارة ؽبم  وتأئج لتس م ك ال م  متح ؽبم  أؼباا سا فيه أك تييَت طق  ا لتس م أك ق ألفتهت

 للجودة االستراتيجي التخطيطالمجال الثاني :2-2

 :للجودة االستراتيجي التخطيطيوضح نتائج المجال الثاني المتعلق ب 25جدول رقم 
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 التدطي    األسأت ة ا قاؾ 01
 لسض اإلدار ا اعبادة لتح يا

 .اؼبرت ا أك ال مم قمتال

كبيرة  02 0.05 84.51% 4.22 12 15 235
 جدا

اػبط  اليت ترتا قن طقؼ  ت تن 02
 قرتأ َت ال مم اؼبرت ا /إدارة 
   اؼبقكضا لسض تمألا كاضحا

 .الباائ  اختيأر

 كبيرة 01 0.05 86.12% 4.30 08 18 241
  جدا

كبيرة  - 0.05 %85.32 4.26 20 33 476 عباراتجميع ال
 جدا

 

 

 



 
 

160 

 

 التخطيط :يوضح نتائج المجال الثاني المتعلق ب 25شكل رقم 

 
 قبا أف: 15ك الة   ر م  15قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م

 اؼبقكضا لسض تمألا كاضحا قرتأ َت ال مم اؼبرت ا /اػبط  اليت ترتا قن طقؼ إدارة  ت تنالرتبأرة الثأضيا ) -
 ارنا   21ت86ككزف ضمي  36ت4( نأنيت أكال   ي ا اجملأؿ  اس  حمأي  اره الباائ  اختيأر  

رضأ كبَتة ناا  فأػبط  ت اف قبويا لسض صبسا قن البيأضأت الاا رتيا اؼبترتس ا  ألرتت  ك  متةأر في أ 
األسأت ة ك الرتأقسُت ال  ن تترتسا هبم ي ه اػبط  قمأنبُت   كضس لاة فقضيأت سب و م قن قاان ا أم 

 قة    ا  رتًتض م أاوأني توفي يأت

( اؼبرت ا أك ال مم قمتال لسض اإلدار ا اعبادة لتح يا التدطي    األسأت ة ا قاؾالرتبأرة األكا ) -
 ارنا رضأ كبَتة ناا  فوغسبيا اػبط  اليت   52ت84ككزف ضمي 11ت4نأنيت اأضيا  اس  حمأي  سغ 

ترتا قن طقؼ ادارة اؼبرت ا ك ال مم  ةقؾ في أ لأدة األسأت ة ال  ن  باكف رأ  م في أ كاف ي ه اػبط  
 تترتسا  ألرتت  ال م   دكضهت
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 اإلدارية الجودة ثقافةالمجال الثالث: 2-3

 :اإلدارية الجودة ثقافةيوضح نتائج المجال الثالث المتعلق ب 26جدول رقم 
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 ضةق لسض اعبادة كحاة لت  01
 تترتسا اليت كاالذبأيأت ال يم

 األسأت ة لال اإلدار ا  أعبادة

 كبيرة  02 0.05 77.74% 3.88 21 18 202

 توتيا لسض اعبادة كحاة لت  61
 كاإلحمأس ال اتيا الق أ ا

 .األسأت ة لال  أؼبم كليا

كبيرة  01 0.05 91.29% 4.56 09 06 268
 جدا

كبيرة  - 0.05 %84.51 4.22 30 24 470 عباراتجميع ال
 جدا

 اإلدارية الجودة ثقافةيوضح نتائج المجال الثالث المتعلق ب 26شكل رقم 

 
 قبا أف: 16ك الة   ر م  16قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 
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( نأنيت األسأت ة لال  أؼبم كليا كاإلحمأس ال اتيا الق أ ا توتيا لسض اعبادة كحاة لت الرتبأرة الثأضيا )-
 ارنا رضأ كبَتة ناا  ي ا التانه   19ت92ككزف ضمي   56ت4أكال   ي ا اجملأؿ  اس  حمأي  سغ

استحموه األسأت ة كثَتا كاضه  ز ا قن ا ت م   ضفم م ك احمأس م  أؼبم كليا ك  ةجرت م لسض   ؿ 
 اؼبز ا قن اعب ا ك التفأين   لتس مت 

(  ةاألسأت لال اإلدار ا  أعبادة تترتسا اليت كاالذبأيأت ال يم ضةق لسض اعبادة كحاة لت الرتبأرة األكا ) -
 ارنا رضأ كبَتة  فأ قاؾ األسأت ة     74ت77ككزف ضمي  88ت3كس  حمأي  سغ نأنيت اأضيأ 

 لتسيا اعبادة قن  أضه اف  ز ا   تف ت م ؽبأ ك هبرتس م  مرتاف إلقبأح أت

 البشرية الموارد إدارةالمجال الرابع:  2-4

 :البشرية الموارد إدارة يوضح نتائج المجال الرابع المتعلق ب 27جدول رقم 
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ال مم  اؼبرت ا / إدارة  يأـ 01
 إسوأد اؼبااد اؼبارسا 

 .لألسأت ة حم  زبصص م

 كبيرة جدا 01 0.05 88.38% 4.41 07 09 258

 ال مم اؼبرت ا / إدارة التتأد 02
 وباد كاضح كظيف  ك ف

 كاؼبم كليأت الاانبأت
 . اضاح لألسأت ة كاألدكار

 كبيرة  02 0. 05 80.32% 4.01 16 18 215

 كبيرة  - 0.05 %84.35 4.21 23 27 473 عباراتجميع ال
 جدا
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 :البشرية الموارد إدارة يوضح نتائج المجال الرابع المتعلق ب 27شكل رقم 

 
 قبا أف: 17ك الة   ر م  17قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

( نأنيت أكال   يأـ إدارة اؼبرت ا / ال مم  إسوأد اؼبااد اؼبارسا لألسأت ة حم  زبصص مالرتبأرة األكا ) -
 ارنا رضأ كبَتة ناا  حيث ت ـا االدارة  38ت88ككزف ضمي 42ت4  ي ا اجملأؿ  اس  حمأي  سغ  

 ب  ك  سااس   تاز س استتأرات ىبتأر في أ األسأت ة ق أ يس حم  زبصصأهتم ككف أ ؽبأ  تم االسوأد   
 كيا قأ  فمق رضأيم ال بَتت

التتػػػأد إدارة اؼبرت ػػا / ال مػػم ك ػػػف كظيفػػ  كاضػػح وبػػػاد الاانبػػأت كاؼبمػػػ كليأت كاألدكار الرتبػػأرة الثأضيػػا ) -
 ارنػػػا   31ت86ككزف ضمػػي  62ت4ؿ  اسػػ  حمػػأي  سػػػغ  (  نػػػأنيت اأضيػػأ   يػػ ا اجملػػػأ اضػػاح لألسػػأت ة

رضػػأ كبػػَتة  فتحا ػػا اؼب ػػأـ الاانبػػأت  ك اغب ػػاؽ قػػن  ػػوضه أف  مػػأيم   ربا ػػا اجمل ػػادات اؼبب كلػػا قػػن  بػػػ   
 ك  أستأذ حم  قم كليته ك لتفأدل تااخ  اؼب أـ أك التتسص قو أت
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 التدريبالمجال الخامس: 2-5

 التدريب:المجال الخامس المتعلق بيوضح نتائج  28جدول رقم 
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 ال مم اؼبرت ا /إدارة  توفي  01
تار بيا ك تق صأت  رباقجل

 دكرم  ة   لستيا
 .لألسأت ة

كبيرة  01 0.05 96.12% 4.80 02 06 290
 جدا

 ال مم اؼبرت ا /  يأـ إدارة 02
 لألسأت ة التار   أاق  ت ييم

 .دكرم  ة  

كبيرة  02 0.05 95.16% 4.75 02 06 287
 اجد

كبيرة  - 0.05 %95.64 4.78 04 12 577 عباراتجميع ال
 جدا

 التدريبيوضح نتائج المجال الخامس المتعلق ب 28شكل رقم 
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 الوزن النسبي



 
 

165 

 

 قبا أف: 18ك الة   ر م  18قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م

( لألسأت ة دكرم  ة   تار بيا ك تق صأت لستيا رباقجل ال مم اؼبرت ا /إدارة  توفي الرتبأرة األكا ) -
 ارنا رضأ كبَتة ناات  21ت96ككزف ضمي   اره 86ت4نأنيت أكال   ي ا اجملأؿ  اس  حمأي  سغ  

تق صأت لستيا ققتُت قأكبا فق ا ألكرب لاد قن األسأت ة ك خأ ا ال  ن وب قكف ف   سوا تربقج االداة 
 ؼبوأ ةا رسأئ  الاكتاراه كفا قرتأ َت  فأفا تاضح لسجتيس  ك يا قأ اضرت س اهبأ أ لسض رضأيمت

ي ا ( نأنيت اأضيأ    يأـ إدارة اؼبرت ا / ال مم  ت ييم أاق التار   لألسأت ة  ة   دكرمالرتبأرة الثأضيا ) -
 ارنا رضأ كبَتة  ي ا قن  وضه أف وبفز   26ت95ككزف ضمي  75ت4اجملأؿ  اس  حمأي  سغ 

 األسأت ة لسض االستفأدة قن الًت صأت الرتستيا ك الاكرات التار بيا أ صض استفأدةت

 

 والمكافآت الحوافز نظامالمجال السادس:  2-6

 :والمكافآت الحوافز نظام يوضح نتائج المجال السادس المتعلق ب 29جدول رقم 
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 ال مم اؼبرت ا / إدارة ت اًن 01
 لسحاافز خأص ضظأـ

 .كاؼبرتوا ا اؼبأد ا كاؼب أفآت

 كبيرة 01 0.05 69.35% 3.46 25 45 148

 ال مم اؼبرت ا / إدارة قوح 02
 ؼبةأركت م لألسأت ة ق أفآت

   اعبادة رب يا   اؼبتتيزة
 .الرتت 

 متوسطة 03 0.05 64.51% 3.22 36 36 128



 
 

166 

 

 ترتت  لسض اؼبتواحا اغباافز 03
  ُت الترتأكف ركح توتيا

 .ال مم اؼبرت ا/   اؼباظفُت

 متوسطة 02 0.05 66.77% 3.33 33 42 132

 متوسطة - 0.05 %65.48 3.27 98 103 408 عباراتجميع ال

 والمكافآت الحوافز نظام يوضح نتائج المجال السادس المتعلق ب 29شكل رقم 

 
 قبا أف: 19ك الة   ر م  19قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

( نػأنيت أكال كاؼبرتوا ػا اؼبأد ػا كاؼب أفػآت لسحػاافز خػأص ضظػأـ ال مػم اؼبرت ػا / إدارة ت ػاًنالرتبػأرة األكا ) -
 ارنػػا رضػػأ كبػَتةت ف ػػ ا الوظػػأـ اؼبرتػػا   35ت69ككزف ضمػػي  ػاره  46ت3  يػ ا اجملػػأؿ  اسػػ  حمػأي  سػػغ 

  فأؼ  رتتتا لسض لاة قرتأ َت تاخ    األنق ك  صفا كبَتة   اؼبوح اؼب اقا خأ ا قوحا اؼبقدكد ا ت

   اعبػادة رب يػا   اؼبتتيػزة ؼبةػأركت م لألسػأت ة ق أفػآت ال مػم اؼبرت ػا / إدارة قػوحالرتبػأرة الثألثػا ) -
 ارنػػػػػػا رضػػػػػػػأ   77ت66ككزف ضمػػػػػػي  33ت3( نػػػػػػأنيت اأضيػػػػػػأ   يػػػػػػػ ا اجملػػػػػػأؿ  اسػػػػػػ  حمػػػػػػأي  سػػػػػػػغ الرتتػػػػػػ 

قتاسػػػطا  ف ػػػ ه اؼبػػػوح ك اف كأضػػػأ قانػػػادة مل تق ػػػض اا طتاحػػػأت فئػػػا اؼبتيػػػز ن نػػػاا  اذ أف غألبػػػأ قػػػأ  انػػػا 
سػ ف لسرتتػ  اف تػافق لػال كػػ  لأقػ   وػأؿ اؼبػوح كأقسػػا دكف تفق ػا   كيوػأؾ قػن وب ػػا أكثػق قػن ذلػ    ثػػَت 

 ك  وأؿ ضفس اؼبوح ك اؼب أفآتت
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   اعبادة رب يا   اؼبتتيزة ؼبةأركت م لألسأت ة ق أفآت ال مم رت ا /اؼب إدارة قوحالرتبأرة الثأضيا ) -
 ارنا رضأ قتاسطا   52ت64ككزف ضمي  11ت3( نأنيت األثأ   ي ا اجملأؿ  اس  حمأي  سغ الرتت 

 ك اليت غألبأ قأ ال تترتال الة ق ك الثوأني حم  رأ  م ك ال تق ض اا قمتال قأ  وتظقكهت

 القرارات اتخاذ في المشاركة جال السابع:مال 2-7

 :القرارات اتخاذ في المشاركة يوضح نتائج المجال السابع المتعلق ب 30جدول رقم 
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 ال مم اؼبرت ا / إدارةإ قاؾ  01
 .ال قارات ازبأذ لألسأت ة  

 كبيرة  02 0.05 83.87% 4.19 16 06 238

 ال مم اؼبرت ا / اطالع إدارة 02
 البيأضأت لسض األسأت ة
 .لسرتت  األسأسيا

 كبيرة  03 0.05 72.90% 3.64 19 27 180

 ال مم اؼبرت ا / إدارة اتأحا 03
 ؼبوأ ةا لألسأت ة الفق ا

 .الرتت   مَت اؼبترتس ا اؼبةأك 

كبيرة  01 0.05 92.85% 4.62 05 09 273
 جدا

 كبيرة  - 0.05 %83.11 4.15 40 42 691 عباراتجميع ال
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 القرارات اتخاذ في المشاركة يوضح نتائج المجال السابع المتعلق ب 30شكل رقم 

 
 قبا أف: 36ك الة   ر م  36قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

( نأنيت الرتت   مَت اؼبترتس ا اؼبةأك  ؼبوأ ةا لألسأت ة الفق ا ال مم اؼبرت ا / إدارة اتأحاالثألثا )الرتبأرة  -
 ارنا رضأ كبَتة ناا  اذ   85ت91ككزف ضمي   اره  61ت4أكال   ي ا اجملأؿ  اس  حمأي  سغ  

ا قأ  فمق درنا لأدة قأ توأ ت االدارة قةأك  الرتت    انتتألأت قس األسأت ة إل ااني رأ  م  ك ي
 القضأ ال بَتة ناات

( نأنيت اأضيأ   ي ا اجملأؿ  اس  إ قاؾ إدارة اؼبرت ا / ال مم لألسأت ة   ازبأذ ال قاراتالرتبأرة األكا ) -
 ارنا رضأ كبَتة  فأ قاؾ األستأذ   ازبأذ ال قارات قن  وضه  87ت83ككزف ضمي  29ت4حمأي  سغ 

ز ا قن اجمل ادات لتح يا قأ مت ا قاره ألضه نزني قوه لسض ل س اف  أف  ة   دافرتأ  ه قن أن    ؿ اؼب
 كأف قفقكضأ لسيه ك مل  متةق فيهت

( نأنيت األثأ   اطالع إدارة اؼبرت ا / ال مم األسأت ة لسض البيأضأت األسأسيا لسرتت الرتبأرة الثأضيا ) -
ف ل  قن  وضه أف وباد   ارنا رضأ كبَتة   96ت71ككزف ضمي  64ت3ي ا اجملأؿ  اس  حمأي  سغ 
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رؤ ا كاضحا ؼبأ يا قاناد ك االسترتأدة ؼبأ يا آت لن طق ا خط  قرتاة ك اليت   اف األستأذ نزنيا 
 قو أ  ك  ل  لربكا لن رضأيم ال بَتت 

 

 المجال الثامن: التقييم 1-8

 التقييم:يوضح نتائج المجال الثامن المتعلق ب 31جدول رقم 
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 لت ييم كاضحا قرتأ َت كضس 01
الترتسيتيا قن  الرتتسيأت نادة

 .ال مم اؼبرت ا /  ب  إدارة

 كبيرة 02 0.05 79.67% 3.98 20 12 215

 ال مم اؼبرت ا / إدارة  يأـ 02
 الكتةأؼ قيااضيا  ز أرات
 .الرتت  أداني كت ييم األخطأني

222 18 12 4.06 81.29% 0.05 
 

 كبيرة 01

 ال مم اؼبرت ا / إدارة حقص 03
 األداني قرتأ َت استثتأر لسض

 قمتال لتحا ا الفقدم
  ب  قن اؼبقغاب األداني

 .األسأت ة

 كبيرة 04 0.05 75.48% 3.77 20 30 184

 ال مم اؼبرت ا / إدارة حقص 04
 ت ييم ضتأئج استدااـ لسض

  ا ا األسأت ة أداني
 .كقاضاليا

 كبيرة 05 0.05 74.83% 3.74 28 09 195
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 ال مم اؼبرت ا / إدارة التتأد 05
 لسح م كالتتيز ال فأنية ضظأـ

 .اؼباظفُت أداني لسض

 كبيرة 03 0.05 77.09% 3.85 27 12 200

 كبيرة - 0.05 %78.32 3,91 107 91 1016 عباراتجميع ال

 التقييميوضح نتائج المجال الثامن المتعلق ب 31شكل رقم 

 
 

 قبا أف: 32ك الة   ر م  32قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

( نأنيت  يأـ إدارة اؼبرت ا / ال مم  ز أرات قيااضيا الكتةأؼ األخطأني كت ييم أداني الرتت الرتبأرة الثأضيا ) -
 ارنا رضأ كبَتة  ي ه الز أرات   19ت82ككزف ضمي  اره 66ت4حمأي  سغ أكال   ي ا اجملأؿ  اس  

تتم لأدة أاوأني سَت اغبصص ك تمألا   الا اؼ لسض اؼبةأك  ك اؼبرتا أت اليت ترتق   الرتت  اغبمن 
 لألسأت ة قرترب ن   ل  لن رضأيم ال بَتت
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 الوزن النسبي لعبارات مجال التقييم

 الوزن النسبي



 
 

171 

 

( ال مم اؼبرت ا / الترتسيتيا قن  ب  إدارة الرتتسيأت نادة لت ييم كاضحا قرتأ َت كضسالرتبأرة األكا ) -
 ارنا رضأ كبَتة  ي ه   67ت79ككزف ضمي  98ت3نأنيت اأضيأ   ي ا اجملأؿ  اس  حمأي  سغ 

 اؼبرتأ َت قرتاة قمب أ  ةقؾ األسأت ة   كضرت أ كفا قاخالت ك ـبقنأت تترتسا  ألرتتسيا الًت ا ا ت

( نأنيت م ضظأـ ال فأنية كالتتيز لسح م لسض أداني اؼباظفُتالتتأد إدارة اؼبرت ا / ال مالرتبأرة اػبأقما ) -
 ارنا رضأ كبَتة  فيثأب األستأذ  وأني  69ت77ككزف ضمي 85ت3األثأ   ي ا اجملأؿ  اس  حمأي  سغ 

 لسض أدائه ت 

 األداني قمتال لتحا ا الفقدم األداني قرتأ َت استثتأر لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة حقصالرتبأرة الثألثا ) -
 ارنا  48ت75ككزف ضمي  اره  77ت3( نأنيت را رتأ  اس  حمأي  سغ األسأت ة  ب  قن اؼبقغاب

رضأ كبَتة  ف   استأذ لا ه ق أرات ك كفأنيات خأ ا سبيزه لن اآلخق ن ترتت  االدارة لسض تقؾ يأقت له 
   الرتت  قن ان  ا قازه ك االستفأدة قوهت

( مم لسض استدااـ ضتأئج ت ييم أداني األسأت ة  ا ا كقاضالياحقص إدارة اؼبرت ا / ال الرتبأرة القا س ) -
 ارنا رضأ كبَتة  فأؼباضاليا     83ت74ككزف ضمي  74ت3نأنيت خأقمأ  اس  حمأي  سغ 

 الت ييم قن  وهنأ ز أدة احمأس األسأت ة  ألرتاؿ ك ربفزيم  اؼباا سا   الرتت  جبات
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 اإلدارية المعلومات نظم جال التاسع:مال 2-9

 :اإلدارية المعلومات نظم يوضح نتائج المجال التاسع المتعلق ب 32جدول رقم 
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 ال مم اؼبرت ا / إدارة قااكبا 01
 ؾبأؿ   الرتست  لستطار

 كت والانيأ اؼبرتساقأت
 .االتصأالت

 كبيرة 02 0.05 80.32% 4.01 12 15 222

  ال مم اؼبرت ا/ إدارة تاافق 02
 قرتساقأت  ب السض 
 البيأضأت لتدز ن ؿباسبا

 الرتتسيأت كأفا  إدارة اؼبترتس ا
 هبأ

كبيرة  01 0.05 91.29% 4.56 08 09 266
 جدا

 كبيرة - 0.05 %85.80 4.29 20 24 488 عباراتجميع ال

 جدا
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 اإلدارية المعلومات نظم يوضح نتائج المجال التاسع المتعلق ب 32شكل رقم 

 
 قبا أف: 31ك الة   ر م  31قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

اؼبترتس ا  إدارة  تاافق إدارة اؼبرت ا / ال مم  لسض  ب ا قرتساقأت ؿباسبا لتدز ن البيأضأت الرتبأرة الثأضيا ) -
  19ت92ككزف ضمي  اره 56ت4( نأنيت أكال   ي ا اجملأؿ  اس  حمأي  سغ كأفا الرتتسيأت هبأ

 ارنا رضأ كبَتة ناا  ي ا قن  وضه أف  م   لألسأت ة اغبصاؿ لسض أم قرتساقأت  م الا ك   ك أ 
 أ  ت

( ؾبأؿ اؼبرتساقأت كت والانيأ االتصأالتقااكبا إدارة اؼبرت ا / ال مم لستطار الرتست    الرتبأرة األكا ) -
 ارنا رضأ كبَتة  اذ لأدة قأ   31ت86ككزف ضمي 62ت4نأنيت اأضيأ   ي ا اجملأؿ  اس  حمأي  سغ 

 هبا األسأت ة قأ نا   اؼبا س االل ًتكين لسترت ا زقن خالله ًن التاا   قرت م لن  رتات
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 الفرضيةللطلبة و المتعلقة بالموجهة الستبيانية ا: عرض و تحليل النتائج الخاصة  باالستمارة ثالثا
ىناك رضا من قبل المستفيدين الداخليين )الطلبة( حول الخدمات المقدمة من  :ثالثةالجزئية ال

 طرف االدارة:

قن أن  التح ا قن  حا ي ه الفقضيا استداـ البأحث األكسأط اغبمأ يا ك األكزاف الومبيا ك قمتال 
 تتاضح ذل اعبااكؿ الااللا ك 

 عرض نتائج االستبيان الموجو للطلبة ككل:-1

 يوضح نتائج االستمارة االستبيانية الموجهة للطلبة: 33جدول رقم 
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الخدمات  األول
 االدارية

 كبيرة جدا 02 0.05 93.89% 4.69 411 564 28133

الخدمات  الثاني
 البيداغوجية

 كبيرة  01 0,05 % 97.10 4.85 174 297 29630
 جدا

 جدا كبيرة - 0.05 %95.40 4.77 585 861 318763 مجاالتجميع ال
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 نتائج االستبيان الثالث الموجو للطلبة: يوضح 33شكل رقم 

 
حملأكر االستبيأف اؼبانه أف اؼبتاس  ال س   33ك الة   ر م  33 ت ح قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

ك  ارنا رضأ كبَتة ناا لأكمأ   ل  رضأ الطسبا ال بَت   46ت95ككزف ضمي   77ت4لسطسبا  ار ب 
مي ككزف ض 85ت4لسض قمتال اػباقأت  حيث نأني ؿبار اػباقأت البيااغانيا أكال  اس  حمأي 

ك  ارنا رضأ كبَتة ناا فإدارة اؼبرتأيا تايل ايتتأقأ كبَتا لستا يف الاظيف  ك لسض ي ا   89ت93
األسأس ت ـا  تاظيف أسأت ة كفائُت لتار م م    حُت نأني ؿبار اػباقأت االدار ا  اأضيأ  اس  

كبَتة لسداقأت ك  ارنا رضأ كبَتة  فإدارات اؼبرتأيا تايل أنبيا     26ت97ككزف ضمي  69ت4حمأي 
اؼب اقا قن  بس أ ؼبدتسف الفئأت اليت تترتأق  قرت م دبأ في م فئا الطسبا ك ال  ن يبثساف ؿبار الرتتسيا 

 الترتسيتيا ك المسرتا اؼبان ا لسز اف اػبأرن ت
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 الوزن النسبي لمجاالت االستبيان الموجه للطلبة
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 عرض نتائج االستبيان الموجو للطلبة حسب كل مجال:-2

 المجال األول: الخدمات االدارية 2-1

 ثل نتائج المجال األول المتعلق بالخدمات االدارية:يم 34جدول رقم 
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إدارة يوأؾ  فأفيا قن  ب    01
لوا انقاني  ال مم اؼبرت ا /

فحص االضت أني لساخاؿ   
 فقع ع ت ف ب ر

كبيرة  05 0.05 95.58% 4.77 17 54 2892
 جدا

 لتسيا التمجي  كاضحا  02
 ك سسما

كبيرة  02 0.05 98.54% 4.92 00 15 3040
 جدا

 ال مم اؼبرت ا /إدارة  قصرب 03
ألوظأـ   الطسبا  إطالع لسض

 الااخس  ؽبأت

كبيرة  06 0.05 94.45% 4.72 35 51 2842
 جدا

 ال مم اؼبرت ا /إدارة  تمسم 04
الااأئا االدار ا اؼبطسا ا قن 
  طقؼ الطسبا   ك أ  صَت

كبيرة  08 0.05 91.35% 4.56 59 28 2745
 جدا

 تم االستتأع الضةيأالت  05
اؼبرت ا إدارة الطسبا  قن  ب  

  أستتقارت ال مم /

كبيرة  10 0.05 84.25% 4.21 174 69 2369
 جدا



 
 

177 

 

 تم استالأني فبثس  الطسبا  06
  ـبتسف االنتتألأت 

الاكر ا اؼبترتس ا هبم قن  ب  
 تال مم اؼبرت ا /إدارة 

كبيرة  01 0.05 99.67% 4.98 00 06 3084
 جدا

 تم ا قاؾ فبثس  الطسبا    07
ت ييم قمتال الت اـ   

الاركس ك  قؾبا 
إدارة االقتحأضأت قن  ب  

 تال مم اؼبرت ا /

كبيرة  03 0.05 97.74% 4.88 02 03 3025
 جدا

 ال مم اؼبرت ا /إدارة ت اـ  08
 إلالـ الطسبا دبأ يا نا ا 
لن طق ا االلالف اغبأئط  

 ك اؼبا س االل ًتكين ؽبأت

كبيرة  04 0.05  97.22% 4.86 05 21 2988
 جدا

يوأؾ قمأكاة   ضظأـ  09
الثااب ك الرت أب ال م 

 اؼبرت ا /إدارة توت جه 
 تال مم

2625 174 52 4.59 91.96% 

 

كبيرة  07 0.05
 جدا

إدارة يوأؾ ققكضا   ترتأق   10
 قس الطسبات ال مم اؼبرت ا /

2523 93 67 4.32 86.54% 

 

كبيرة  09 0.05
 جدا

كبيرة  - 0.05 %93.89 4.69 411 564 28133 عباراتجميع ال
 جدا
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   االدارية:يوضح نتائج المحور األول المتعلق بالخدمات  34شكل رقم 

 
 قبا أف: 34ك الة   ر م  34قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

 تم استالأني فبثس  الطسبا   ـبتسف االنتتألأت الاكر ا اؼبترتس ا هبم قن  ب  إدارة الرتبأرة المأدسا ) -
 ارنا رضأ كبَتة ناا  اذ   67ت99ككزف ضمي  98ت4( نأنيت أكال  اس  حمأي  سغ اؼبرت ا / ال مم

 متالض فبث  الطسبا عبتيس االنتتألأت خأ ا ذات الطأ س البيااغان  اؼبترتسا هبم كأالنتتألأت 
البيااغانيا اؼبترتس ا  مَت الاركس  ك ل  ؾبألس التود    ك االنتتألأت الرتأد ا اؼبربؾبا قن أن  قرتقفا 

 قةأك  ك ا ًتاحأت الطسبات

ككزف ضمي  91ت4( نأنيت اأضيأ  اس  حمأي  سغ يا التمجي  كاضحا ك سسمالتسالرتبأرة الثأضيا ) -
 ارنا رضأ كبَتة ناا   اذ تافق ادارة اؼبرت ا طأ م ادارم  اظف كسأئ  حا ثا  م ق لسض   54ت98

تم ي  لتسيا التمجي  لسطسبا  ك ل  ترتت  لسض تاز س قطبالأت ك قطا أت ك ترتسيا قسص أت تةقح 
 اؼبدتسفا ك ل  تاظيف اؼبا س االل ًتكين لسترت ا ؽب ه الرتتسياتؽبم ققاح  التمجي  

 تم ا قاؾ فبثس  الطسبا   ت ييم قمتال الت اـ   الاركس ك  قؾبا االقتحأضأت قن  ب  الرتبأرة المأ رتا ) -
 ارنا رضأ كبَتة   74ت97ككزف ضمي  88ت4( نأنيت األثأ  اس  حمأي  سغ إدارة اؼبرت ا / ال مم

ناا  ك ي  حب ار فبثسُت لن الطسبا  متس ؽبم  ب   قؾبا االقتحأف  رتا ظبأع األسأت ة  ك ل    اـ 
 الطسبا لإلدارة ا ًتاحأهتم لربؾبا االقتحأضأتت
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ت ـا إدارة اؼبرت ا/ ال مم  إلالـ الطسبا دبأ يا نا ا لن طق ا االلالف اغبأئط  ك اؼبا س الرتبأرة الثأقوا ) -
 ارنا رضأ كبَتة ناا     11ت97ككزف ضمي  86ت4( نأنيت را رتأ  اس  حمأي  سغ الل ًتكين ؽبأا

حيث زبصص ف أنيات تأ رتا لسترت ا ك ال مم  رتسا هبأ قأ يا نا ا ك ك  قأ ىبص الطسبا  كتأ ىبصص 
  أؼبا س االل ًتكين لسترت ا أ  أ ف أنيات لسطسبا ل ات اليقضت 

يا قن  ب   إدارة اؼبرت ا / ال مم لوا انقاني فحص االضت أني لساخاؿ   فقع يوأؾ  فأفالرتبأرة األكا ) -
ككزف ضمي  77ت4( نأنيت خأقمأ  اس  حمأي  سغ لسـا كت ويأت الوةأطأت الباضيا ك الق أضيا

 ارنا رضأ كبَتة ناا  اذ ذبقل االختبأرات الباضيا ك الةف يا حب ار صبيس الطسبا  طق  ا   58ت95
 ئج أ الح أ  طق  ا قفصسا  طسس لسي أ صبيس الطسباتقوظتا ترتسن ضتأ

( نأنيت سأدسأ ال مم لسض إطالع الطسبا  ألوظأـ الااخس  ؽبأ / ربقص إدارة اؼبرت االرتبأرة الثألثا ) -
 ارنا رضأ كبَتة ناا  اذ  تافق  أؼبا س االل ًتكين   45ت94ككزف ضمي  71ت4 اس  حمأي  سغ 

لطسبا االطالع لسيه ف ا  مأيم   توظيم اغبيأة اعبأقرتيا لسطأل   ك ل   لسترت ا ضظأـ داخس   مَته يب ن
ت ـا االدارة  وةق ي ا الوظأـ لن طق ا االلالف ك قوح ضمخ قوه ؼبم كيل الطسبا  ك أحيأضأ توظم أ أـ 

 ـبصصا إللالـ الطسبا هب ا الوظأـت

( نأنيت سأ رتأ وت جه إدارة اؼبرت ا/ال مميوأؾ قمأكاة   ضظأـ الثااب ك الرت أب ال م تالرتبأرة التأسرتا ) -
 ارنا رضأ كبَتة نا  حيث   ـق الطسبا اؼبتفا اف لوا   96ت92ككزف ضمي  59ت4 اس  حمأي  سغ 

هنأ ا ك  سوا نأقرتيا   صبيس التدصصأت ك  ةجرتاف قن أن  قاا سا التفاؽ  كتأ  رتأ   الطسبا  اكف 
سبييز   حأؿ ـبألفت م لسوظأـ الااخس  ال م  مَت اؼبرت ا  ي ه الرت ا أت تتالنيـ ك حجم اؼبدألفا اؼبقت با 

 قن  بس مت 

( تمسم إدارة اؼبرت ا / ال مم الااأئا االدار ا اؼبطسا ا قن طقؼ الطسبا   ك أ  صَتبأرة القا رتا )الرت -
 ارنا رضأ كبَتة ناا  حيث تافق االدارة   35ت92ككزف ضمي  56ت4نأنيت اأقوأ  اس  حمأي  سغ 

 ا قن  ب  الطسبا  ك   الاسأئ  االل ًتكضيا االزقا قن أن  تم ي  لتسيا استدقاج الااأئا االدار ا اؼبطسا 
 أ   ك أ فب ن  ي ا قأ  رتقؼ  أػباقأت المق رتات
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( نأنيت تأسرتأ  اس  حمأي  سغ يوأؾ ققكضا   ترتأق  إدارة اؼبرت ا / ال مم قس الطسباالرتبأرة الرتأ قة ) -
  ارنا رضأ كبَتة ناا  كيا أسأس االدارة الوأنحات  54ت86ككزف ضمي  31ت4

( نأنيت لأ قا االستتأع الضةيأالت الطسبا قن  ب  إدارة اؼبرت ا / ال مم  أستتقار تم الرتبأرة اػبأقما ) -
 ارنا رضأ كبَتة ناا  فبأب االدارة  ب ض دائتأ    15ت84ككزف ضمي  12ت4 اس  حمأي  سغ 

 قفتاح لسطسبا قن أن  االستتأع اا اضةيأالهتم الياقيا ك ح  قةأكس م البيااغانيات

 الخدمات البيداغوجية: :2-2

 يمثل نتائج المجال الثاني المتعلق بالخدمات البيداغوجية 35جدول رقم 
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 ال مم اؼبرت ا /إدارة تافق  01
ؾبتالا قن األسأت ة 
ذكم كفأنيات لأليا 

 لتار م مت

 كبيرة 03 0,05 99.38% 4.96 00 03 3078
 جدا

 ال مم اؼبرت ا /إدارة تافق  02
ؾبتالا قن األسأت ة   
ـبتسف التدصصأت اليت 

 تارساهنأت

2978 21 16 4.86 97.25%  
0,05 

07 

 

 كبيرة
 جدا

 رتت  األسأت ة ال  ن  03
 ارساض م لسض 

اطالل م دبأ يا نا ا 
  اؼب أ يس اؼبمواة 

 الي مت

3059 06 05 4.95 99.03%  
0,05 

 

 كبيرة 05
 جدا
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يوأؾ ارتبأط  ُت قأ  04
تارساضه   الارس قن 
ن ا ك األلتأؿ التطبي يا 

ك اؼبان ا قن ن ا 
 أخقلت

 كبيرة 10 0,05 91.41% 4.57 72 75 2687
 جدا

طق  ا لقض األسأت ة  05
تتالنيـ قس لساركس 

 قمتااكمت

كبيرة  04 0,05 99.29% 4.96 03 12 3063
 جدا

طق  ا لقض األسأت ة  06
لساركس تم   قن 

 ف ت م ؽبأت

 كبيرة 02 0,05 99.48% 4.97 02 09 3073
 جدا

قرتأ َت الت ييم اليت  07
 رتتتايأ األسأت ة 
 كاضحا ك  فأفا ت

 كبيرة 08 0,05 96.09% 4.80 33 72 2731
 جدا

08 
 
 

قرتأ َت الت ييم اليت 
 رتتتايأ األسأت ة ترتط  
ـ قس  ل   طأل  قأ  تالني

 قمتااهت

كبيرة  08 0,05 96.09% 4.80 27 87 2865
 جدا

 رتت  األسأت ة لسض  09
اقااد الطسبا  ت ييتأت 
دكر ا لتحصيس م لن 

 ت/ال ممطق ا ادارة اؼبرت ا

كبيرة  1 0,05 99.64% 4.98 00 03 3086
 جدا

األسأت ة لوا  ستـز  10
تييب م  إنقاني حصص 

 ترتا  يا لسطسبات

كبيرة  06 0,05 97.90% 4.89 16 09 3010
 جدا

 
 مجموع العبارات

كبيرة  - 0,05 97.10% 4.85 174 297 29630
 جدا
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 يوضح نتائج المجال الثاني المتعلق بالخدمات البيداغوجية 35شكل رقم 

 
 قبا أف : 35ك الة   ر م  35قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

 /الرتبأرة التأسرتا ) رتت  األسأت ة لسض اقااد الطسبا  ت ييتأت دكر ا لتحصيس م لن طق ا ادارة اؼبرت ا  -
  حيث ك  ارنا رضأ كبَتة ناا   64ت99ككزف ضمي  98ت4( نأنيت أكال  اس  حمأي  سغ ال مم

الرتتأؿ اؼبان ا ك الرتتأؿ التطبي يا اف ضظأـ االقتحأضأت   اعبأقرتا  رتتتا ت ايبأت قمتتقة تتتث    ض أط 
  يم قن خالؽبأ الطأل  ك قأ ك   الي أ خالؿ سَتكرة التار س لن طق ا أضةطا ـبتسفا  اضأفا اا 

 اقتحأضأت هنأ ا المااس  ك االستاراكيات

(نأنيت اأضيأ  اس  حمأي  سغ  الرتبأرة المأدسا )طق  ا لقض األسأت ة لساركس تم   قن ف ت م ؽبأ -
ك  ارنا تاافق رضأ ناا  فوغسبيا اؼبرتأيا تافق لألسأت ة كسأئ  تار ميا   48ت99ككزف ضمي  97ت4

قن  وهنأ تم ي  ق تا ك  قن االستأذ   ال أني دركسه ك الطأل    ف ت أ كي ا قث  ن أز الرتقض  
 ـبأ ق ؾب زة   ـبتسف التدصصأت تتتا ت

ؾبتالا قن األسأت ة ذكم كفأنيات لأليا لتار م م( نأنيت  ال مم اؼبرت ا /إدارة تافق الرتبأرة األكا ) -
ك  ارنا تاافق كبَتة ناا  فأألسأت ة ال  ن  تم   38ت99ككزف ضمي  96ت4األثأ  اس  حمأي  سغ 
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تاظيف م ىب رتاف اا لتسيا اض أني   قمأ  أت وب ت أ اؼبمتال الرتست  ك اؼبرتق  ك اقبأزات األستأذ ك 
 ف    ققالُت   ذل  التدصصت قتباف ليدتأر قو م األ

( نأنيت را رتأ  اس  حمأي  سغ الرتبأرة اػبأقما )طق  ا لقض األسأت ة لساركس تتالنيـ قس قمتااكم -
ك  ارنا تاافق كبَتة ناا  فأألسأت ة  اركاف قمتال الطسبا   ـبتسف   19ت99ككزف ضمي  96ت4

التطبي يا أك غَتيأ ك اليت رب ت أ لأدة الةرت  اليت اؼب أ يس سااني الرتستيا قو أ أك الفسمفيا أك الوظق ا أك 
درس هبأ الطسبا خالؿ الترتسيم الثأضام ك قأضي م الق أض   فيرتت  األستأذ لسض تاظيف طقؽ تار ميا 

 تتالنيـ ك قمتاايمت

(  رتت  األسأت ة ال  ن  ارساض م لسض اطالل م دبأ يا نا ا   اؼب أ يس اؼبمواة الي مالرتبأرة الثألثا ) -
ك  ارنا رضأ كبَتة ناا  فأألستأذ قن   63ت99ككزف ضمي  95ت4نأنيت خأقمأ  اس  حمأي  سغ 

خالؿ احت أكه قس ـبتسف أسأت ة الرتأمل   ؾبأؿ زبصصه ك ي ا لن طق ا الًت صأت الرتستيا ك اؼبست يأت 
 وا اليهتاحملسيا ك الاكليا  طسس لسض قأ نا  ك يا قأ  ورت س لسض التطا ق اؼبمتتق لست يأس اؼبم

( نأنيت سأدسأ  اس  الرتبأرة الرتأ قة ) ستـز األسأت ة لوا تييب م  إنقاني حصص ترتا  يا لسطسبا -
ك  ارنا رضأ كبَتة ناا  فأإلدارة تسـز األسأت ة اؼبتييبُت    96ت97ككزف ضمي  89ت4حمأي  سغ 

 سااني   لط  لستيا أك لظقكؼ أخقل  ألترتا ض لسطسبات

ؾبتالا قن األسأت ة   ـبتسف التدصصأت اليت تارساهنأ(  ال مم اؼبرت ا /إدارة فق تا الرتبأرة الثأضيا ) -
ك  ارنا رضأ كبَتة ناا   فأؼبرتيأر ال م   15ت97ككزف ضمي  86ت4نأنيت سأ رتأ  اس  حمأي  سغ 

ترتتتاه قرتأياضأ   التاظيف  قت ز أسأسأ لسض التدصص  اؼببٍت لسض التا يف الاظيف  ال م ترتاه  ب  
 ف التاظيفتالال

( نأنيت اأقوأ  اس  حمأي  سغ قرتأ َت الت ييم اليت  رتتتايأ األسأت ة كاضحا ك  فأفاالرتبأرة المأ رتا ) -
ك  ارنا رضأ كبَتة ناا  فأألستأذ  رتسم الطسبا  مسم التو ي  اؼبرتا ك   69ت96ككزف ضمي  86ت4

اؼبا ا ال م  رتسن لسطسبا قس تصحيح مباذن  قن خالله يب ن ألم طأل   ة    لاـ تطأ ا لالقأته 
 قس المسم أف  طس  الأدة الوظق   كر تهت



 
 

184 

 

( نأنيت   طأل  قأ  تالنيـ قس قمتااهقرتأ َت الت ييم اليت  رتتتايأ األسأت ة ترتط  ل الرتبأرة الثأقوا ) -
ك  ارنا رضأ كبَتة ناا  فألت ييم اؼبرتا   اف   69ت96ككزف ضمي  86ت4اأقوأ  اس  حمأي  سغ 

 قتارنأ   الصرتا ا  فص   ُت الطسبا ك  ك قمتااهت 

 ا قن ن ا يوأؾ ارتبأط  ُت قأ تارساضه   الارس قن ن ا ك األلتأؿ التطبي يا ك اؼبانالرتبأرة القا رتا ) -
ك  ارنا رضأ كبَتة ناا  فوظأـ   42ت92ككزف ضمي  57ت4( نأنيت لأ قا  اس  حمأي  سغ أخقل

ؿ ـ د  رتتتا أسأسأ لسض كحاات  قأس أ رئيس كحاة  رتت  لسض  قؾبا انتتألأت  ُت قم كيل اؼب أ يس 
   تار س اؼب يأس ك ك قم كيل اؼب أ يس   اقاف  رت ا انتتألأت دكر ا تومي يا  ُت األسأت ة اؼبةًتكُت

  رتتساف   ل  ل  ضب  قأ  ارس كفا سسم زقٍت ققالُت  قضأقج قاحات

 

 

 

 

للمفتشين و األساتذة الموجهة االستبيانية : عرض و تحليل النتائج الخاصة  باالستمارة رابعا
ىناك رضا من قبل  :رابعةالجزئية ال الفرضيةالمكونين لمادة التربية البدنية و الرياضية و المتعلقة ب

 .المستفيدين الخارجيين حول الخدمات المقدمة من طرف االدارة

قن أن  التح ا قن  حا ي ه الفقضيا استداـ البأحث األكسأط اغبمأ يا ك األكزاف الومبيا ك قمتال 
 تاعبااكؿ تاضح ذل الااللا ك 
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 لمادة التربية البدنية و الرياضية:عرض نتائج االستبيان الموجو للمفتشين و األساتذة المكونين -1

 ككل:  

يوضح نتائج االستمارة االستبيانية الموجهة للمفتشين و األساتذة المكونين لمادة  36جدول رقم 
 التربية البدنية و الرياضية:
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 رضا

الرضا عن الخدمات  األول
إدارة المقدمة من 
 القسم المعهد /

كبيرة  1 0.05 92.34% 4.61 24 51 1541
 جدا

الرضا عن الطلبة  الثاني
 المتخرجين

 كبيرة  2 0,05 80.17% 4.00 194 103 1948

 كبيرة - 0.05 %84.85 4.24 218 154 3489 مجاالتجميع ال
 جدا
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نتائج االستبيان الموجو للمفتشين و األساتذة المكونين لمادة التربية البدنية و  يوضح 36شكل رقم 
 الرياضية:

 
حملأكر االستبيأف اؼبانه أف اؼبتاس  ال س   36ك الة   ر م  36 ت ح قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

ك  ارنا رضأ كبَتة ناا لأكمأ   ل  رضأ اؼبمتفيا ن   85ت84ككزف ضمي  14ت4لسطسبا  ار ب 
اػبأرنيُت ال بَت لسض قمتال اػباقأت اؼب اقا ك الطسبا اؼبتدقنُت قن قرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك 

 62ت4أكال  اس  حمأي  القضأ لن اػباقأت اؼب اقا قن إدارة اؼبرت ا / ال ممالق أضيا حيث نأني ؿبار 
ك  ارنا رضأ كبَتة ناا فإدارة اؼبرتأيا ترتت  نأياا لتح يا رضأ اؼبمتفيا ن   34ت91ككزف ضمي 

اػبأرنيُت قن خاقأهتأ  كتأ أف التان أت اغبا ثا ل طأع الترتسيم الرتأيل تفقض ت ا ا ك توتيا الةقاكا 
قن اؼبتبأدلا  ُت ال طألُت  ك ل  تطا ق أسألي  اػباقأت  إدراج كسأئ  ت والانيا حا ثا ق سسا   ل  ز 

  27ت86ككزف ضمي  66ت4اأضيأ  اس  حمأي  القضأ لن الطسبا اؼبتدقنُتاػباقاػ    حُت نأني ؿبار 
 ك  ارنا رضأ كبَتة  فألطأل  يا المسرتا اؼبان ا كبا ساؽ الرتت  ك تتجسض نادة الترتسيم فيهت
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الوزن النسبي لمجاالت االستبيان الموجه للمفتشين و 
 الوزن النسبي األساتذة 
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نية و الرياضية عرض نتائج االستبيان الموجو للمفتشين و األساتذة المكونين لمادة التربية البد-2
 حسب كل مجال:

 القسم إدارة المعهد /المجال األول: الرضا عن الخدمات المقدمة من  2-1

 إدارة المعهد/يمثل نتائج المجال األول المتعلق بالرضا عن الخدمات المقدمة  37جدول رقم 
 :القسم
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 ال مم إدارة اؼبرت ا /توجز  01
اؼبرتأقالت اؼبطسا ا قو أ   

 ك أ كنيز

كبيرة  05 0.05 85.71% 4.28 12 15 273
 جدا

أ أـ  ال مم إدارة اؼبرت ا /توظم  02
 –دراسيا  ألتوميا قس قفتة  

أسأت ة الًت يا الباضيا ك الق أضيا 
  صفا دكر ات

كبيرة  03 0.05 94.85% 4.74 04 09 319
 جدا

يوأؾ اتفأ يأت قربقا  ُت  03
 ك قا ق أت الًت يا اؼبرت ا/ال مم

كبيرة  01 0.05 99.14% 4.95 00 02 345
 جدا

 ال مم إدارة اؼبرت ا /تمأيم  04
  ت ا ن أسأت ة اؼبأدة 

 ال ااقض كفا قأ نا   اجملأؿت

كبيرة  02 0.05 95.42% 4.77 00 06 328
 جدا

أسأت ة  – تم ا قاؾ قفتة   05
 اؼبأدة   ت ا ن الطسبا

كبيرة  04 0.05 87.14% 4.35 08 21 276
 جدا

كبيرة  - 0.05 %92.34 4.61 24 51 1541 عباراتجميع ال
 جدا
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   نتائج المحور األول المتعلق بالخدمات االدارية: يشرح 37شكل رقم 

 
 قبا أف: 37ك الة   ر م  37قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م 

ك قا ق أت الًت يا( نأنيت أكال  اس  حمأي  ال مم اؼبرت ا /الرتبأرة الثألثا )يوأؾ اتفأ يأت قربقا  ُت  -
 ارنا رضأ كبَتة ناا  اذ دبان  االتفأ يأت اؼبا رتا  ُت قرتأيا الًت يا   24ت99ككزف ضمي  95ت4 سغ 

الباضيا ك الق أضيا ك الةقكأني االنتتأليُت ىب س الطأل  اا تق صأت قيااضيا   اؼب سمأت الًت ا ا 
  إ قاؼ أستأذ  رتت    ات اؼب سما قن ان      قرتأرفه البيااغانيا قيااضيأت

  ت ا ن أسأت ة اؼبأدة ال ااقض كفا قأ نا   اجملأؿ(  ال مم إدارة اؼبرت ا /تمأيم الرتبأرة القا رتا ) -
ارة إد ارنا رضأ كبَتة ناا  حيث تمدق   41ت95ككزف ضمي  77ت4نأنيت اأضيأ  اس  حمأي  سغ 

الةتا ا اؼبرت ا أسأت ة لت ا ن األسأت ة ال ااقض كف أ ؼبأ نا   ي ا اجملأؿ أ أـ الرتط  االسباليا ك الرتط  
 ك الق يرتيا لتدتتم  أقتحأضأت سبوح لسض اسأس أ   أدات كي ا دبان  االتفأ يأت اؼبزدكنا  ُت ال طألُتت

أسأت ة الًت يا الباضيا ك  –أ أـ دراسيا  ألتوميا قس قفتة   ال مم إدارة اؼبرت ا /توظم الرتبأرة الثأضيا ) -
 ارنا رضأ كبَتة   85ت94ككزف ضمي  74ت4( نأنيت األثأ  اس  حمأي  سغ الق أضيا  صفا دكر ا
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ناا  كي ا  ربؾبا أ ااب قفتاحا لستالقي  اؼبةقفُت لسض االقتحأضأت الو أئيا ك أ أـ دراسيا دبااضيس يأقا 
 قتجادة ك قمأ قة لستطارات  ةًتؾ في أ ـبتسف الفألسُت ك اؼبتدصصُت   اجملأؿت 

أدة   ت ا ن الطسبا( نأنيت را رتأ  اس  حمأي  سغ أسأت ة اؼب – تم ا قاؾ قفتة  الرتبأرة اػبأقما ) -
 ارنا رضأ كبَتة ناا  فأؼبرتأيا تمترتُت  أؼبفتةُت ك األسأت ة لتار س   24ت87ككزف ضمي  35ت4

سألأت اضأفيا تطبي يا كوسأت ة قةأركُت ك قترتأ ا ن ليمتفيا قو م الطسبا خأ ا قن الوأحيا 
 البيااغانيات

( نأنيت خأقمأ  اس  اؼبرتأقالت اؼبطسا ا قو أ   ك أ كنيز ال مم ارة اؼبرت ا /إدتوجز الرتبأرة األكا ) -
 ارنا رضأ كبَتة ناا  فإدارة اؼبرت ا تقد لسض اؼبقاسالت اليت   72ت85ككزف ضمي  18ت4حمأي  سغ 

 تقديأ قن قا ق أت الًت يا خبصاص توكيا ضتأئج الطسبا اؼبتدقنُت ك أم قرتساقأت زبص م ت

 :الرضا عن الطلبة المتخرجينالمجال الثاني  :4-2

 الرضا عن الطلبة المتخرجين: يمثل نتائج المجال الثاني المتعلق ب 38جدول رقم 
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 تتتس الطسبا اؼبتدقنُت قن  01
قرتأيا ك أ مأـ الًت يا 

الباضيا ك الق أضيا دبمتال 
 .قرتق  ضظقم نيا

 كبيرة 03 0,05 85.42% 4,27 16 27 256
 جدا

 تتتس الطسبا اؼبتدقنُت قن  02
قرتأيا ك أ مأـ الًت يا 

الباضيا ك الق أضيا دبمتال 
 قرتق  تطبي   نيات

168 03 58 3.27 65.42%  
0,05 

08 

 

  متوسطة
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 ت ن الطسبا اؼبتدقنُت قن  03
قرتأيا ك أ مأـ الًت يا 

الباضيا ك الق أضيا الترتأق  
 قس التالقي ت

217 21 24 3.74 74.86%  
0,05 

 

  كبيرة 07

 ت ن الطسبا اؼبتدقنُت قن  04
قرتأيا ك أ مأـ الًت يا 

الباضيا ك الق أضيا الترتأق  
قس الاضرتيأت الترتسيتيا 

 تاؼبدتسفا 

  كبيرة 05 0,05 75.42% 3.77 40 15 209

 ت ن الطسبا اؼبتدقنُت قن  05
قرتأيا ك أ مأـ الًت يا 

الباضيا ك الق أضيا الترتأق  
قس الاسأئ  ك األدكات 
الت والانيا اغبا ثا اليت 

 زباـ اؼبأدةت

 كبيرة  04 0,05 84.00% 4.20 17 09 268

 تالنيـ الت ا ن اؼبتواح  06
سيجاكضه   لسطسبا قس قأ 

 تاؼب سمأت الًت ا ا

 كبيرة 02 0,05 87,42% 4.37 13 15 278
 جدا

الربضأقج البيااغان   07
اؼبارس لسطسبا  تالنيـ قس 
التان أت اغبا ثا لستأدة 
احملادة قن كزارة الًت يا 

 الاطويات 

 كبيرة 01 0,05 94.00% 4.70 08 03 318
 جدا
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الًت صأت التطبي يا اليت  08
 أؼب سمأت  تس أيأ 

الترتسيتيا  ب  زبقن م 
تمأيم   ربمُت قمتاايم 

 البيااغان 

 كبيرة  06 0,05 74.85% 3.74 18 10 234

 كبيرة  - 0,05 %80.17 4.00 194 103 1948 جميع العبارات

 

 الرضا عن الطلبة المتخرجين يوضح نتائج المجال الثاني المتعلق ب 38شكل رقم 

 
 قبا أف : 38ك الة   ر م  38 قن خالؿ ضتأئج اعباكؿ ر م

الربضأقج البيااغان  اؼبارس لسطسبا  تالنيـ قس التان أت اغبا ثا لستأدة احملادة قن كزارة الرتبأرة المأ رتا ) -
ك  ارنا تاافق رضأ ناا    66ت94ككزف ضمي  76ت4( نأنيت أكال  اس  حمأي  سغ الًت يا الاطويا

لوةأطأت الباضيا ك الق أضيا زب س لستحيُت اؼبمتتق  وأني لسض فرباقج التار س   فقع لسـا ك ت ويأت ا
التييَتات اليت تطقأ    قاقج تار س قأدة الًت يا الباضيا ك الق أضيا  كتأ اف اال الحأت الًت ا ا اؼب خقة 

 قبم لو أ ا الحأت   اؼبوظاقا اعبأقرتيا لسًتا   الاايا  ُت ال طألُتت
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 تالنيـ الت ا ن اؼبتواح لسطسبا قس قأ سيجاكضه   اؼب سمأت الًت ا ا(نأنيت اأضيأ الرتبأرة المأدسا ) -
ك  ارنا رضأ كبَتة ناا  اذ تربقج ق أ يس تاضح   48ت99ككزف ضمي  97ت4 اس  حمأي  سغ 

خصأئص اؼبقاح  الرتتق ا اؼبدتسفا ك قأ  سزق أ قن أضةطا  كتأ  ارس الطبيا صبيس التدصصأت اليت 
 مت بالتسيارساهنأ ق

 تتتس الطسبا اؼبتدقنُت قن قرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا دبمتال قرتق  ضظقم الرتبأرة األكا ) -
ك  ارنا رضأ كبَتة ناا  كي ا ضظقا   41ت85ككزف ضمي  4017( نأنيت األثأ  اس  حمأي  سغ نيا

  التدصصأت اؼبتأحا ك اؼبااكبا لستطارات  لثقاني الربضأقج اؼباركس  أؼب أ يس اؼبدتسفا   صبيس اعبااض  ك
 اغبأ سات

 ػت ن الطسبػا اؼبتدػقنُت قػن قرتأيػا ك أ مػأـ الًت يػا الباضيػا ك الق أضػيا الترتأقػ  قػس الاسػأئ  الرتبػأرة اػبأقمػا ) -
ككزف ضمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  16ت4ك األدكات الت والانيا اغبا ثا اليت زباـ اؼبأدة( نأنيت را رتأ  اس  حمأي  سغ 

نػػػػػػا رضػػػػػػأ كبػػػػػػَتة  كيػػػػػػ ا ضظػػػػػػػقا اللتتػػػػػػأد الطسبػػػػػػا   ت ػػػػػػا و م لسػػػػػػض الاسػػػػػػػأئ  ك األدكات ك  ار    66ت84
 الت والانيا اغبا ثا اليت  رتتتا لسي أ األسأت ة   اعبأقرتا   تار م مت 

 ػػػػػت ن الطسبػػػػػػا اؼبتدػػػػػقنُت قػػػػػن قرتأيػػػػػػا ك أ مػػػػػأـ الًت يػػػػػا الباضيػػػػػػا ك الق أضػػػػػيا الترتأقػػػػػ  قػػػػػػس الرتبػػػػػأرة القا رتػػػػػا ) -
ك  ارنػػػا   41ت75ككزف ضمػػي  77ت3اؼبدتسفػػا( نػػػأنيت خأقمػػأ  اسػػ  حمػػػأي  سػػغ  الاضػػرتيأت الترتسيتيػػا

 كبَتةت رضأ

الرتبػػػأرة الثأقوػػػا )الًت صػػػػأت التطبي يػػػا الػػػػيت  تس أيػػػأ  أؼب سمػػػأت الترتسيتيػػػػا  بػػػ  زبػػػػقن م تمػػػأيم   ربمػػػػُت  -
ك  ارنػػػا رضػػػػأ    85ت74ككزف ضمػػػػي  74ت3( نػػػأنيت سأدسػػػػأ  اسػػػ  حمػػػػأي  سػػػغ قمػػػتاايم البيػػػػااغان 

 بَتة   ف   تمأيم   تاظيف اؼبرتأرؼ اليت تس أيأ الطسبا قيااضيأ ك  كضرتيأت ترتسيتيا ح ي ياتك

 

 ت ن الطسبا اؼبتدقنُت قن قرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا الترتأق  قس التالقي ( الرتبأرة الثألثا ) -
َتة  ك يا قأ ترتسته ك  ارنا رضأ كب 86ت74ككزف ضمي  74ت3نأنيت سأ رتأ  اس  حمأي  سغ 

 الطسبا قن خالؿ دراسا  رتض اؼب أ يس كبيااغانيأ التار س ك ك ل  الًت صأت اؼبيااضيات
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 تتتس الطسبا اؼبتدقنُت قن قرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا دبمتال قرتق  الرتبأرة الثأضيا ) -
ك  ارنا رضأ قتاسطا    15ت97ككزف ضمي  86ت4( نأنيت اأقوأ  اس  حمأي  سغ تطبي   نيا

 فأؼبرتقفا التطبي يا تتطار قس اؼبتأرسا ك التطبيا اؼبمتتق ك ضتأج ػبربات قيااضيات
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 استنتاجات: -2

ت ـا  تطبيا ادارة اعبادة الةأقسا   و مأـ ك قرتأيا الًت يا الباضيا ك الق أضيا أفقاد ليوا االدار ُت اؼباركسا -
حيث كأضأ درنأت التاافق   اجملأالت االحال لةق  ُت كبَتة ك كبَتة    صبيس ققاح  لتس أ أبأدئ دب

 ناا  كي ا ايبأضأ قو م  ونبيا ي ا األسساب االدارمت

يوأؾ رضأ قن  ب  اؼبمتفيا ن الااخسيُت )األسأت ة( حاؿ اػباقأت اؼب اقا حيث كأضأ درنأت القضأ -
الت التمس حيث كناضأ أف اجملأؿ الاحيا ال م كأف درنا القضأ فيه  ُت قتاسطا ك كبَتة ناا   اجملأ

 قتاسطا يا ضظأـ اغباافز ك اؼب أفآت ك ال م مل  قؽ  رتا اا قمتال تطسرتأت األسأت ةت

يوأؾ رضأ  ارنا كبَت ناا قن  ب  الطسبا  صفت م قمتفيا ن داخسيُت حاؿ اػباقأت اؼب اقا قن -
 اغانياتاالدارة سااني االدار ا أك البيا

يوأؾ رضأ كبَت قن  ب  ليوا اؼبفتةُت ك األسأت ة اؼب اضُت  ألتبأريم  ترتأقساف قس المسرتا اؼبوتجا قن  -
 ب  اؼبرتأيا ك األ مأـ كيم الطسبا ك يبثساف اؼبمتفيا اػبأرن  كيم قا ق أت الًت يا  حيث كأضأ درنا 

كبيا ناا   حُت كأضأ درنا القضأ لن القضأ لن اػباقأت اؼب اقا قن  ب  ادارات اؼبرتأيا ك األ مأـ  
 قمتال الطسبا كبَتةت
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 مناقشة الفرضيات: -3

تطبق ادارت أقسام و معاىد التربية البدنية و الرياضة ادارة الجودة  - الفرضية الجزئية األولى:
 .الشاملة

ك  11اا  22قن خالؿ ضتأئج االستتأرة االستبيأضيا األكا اؼبان ا لإلدار ُت ك اؼباضحا   اعبااكؿ قن 
تا سوأ اا أف أ مأـ ك قرتأيا الًت يا  الباضيا ك الق أضيا اؼباركسا  تطبا قبأدئ   11اا  22األ  أؿ قن 

 ػ %71ت87زف ضمي  سغ كبَتة ناا ك  ا كدرنا تاافق   38ت4 سغ  دبتاس  كس  ادارة اعبادة 

كي ا  اؿ لسض أف أفقاد ليوا االدار ُت اؼباركسا ق تورتا  فسمفا ادارة اعبادة الةأقسا ك ت ـا  تطبيا قبأدئ أ 
حيث زاد ق خقا االيتتأـ قن  ب  اؼب سمأت اعبأقرتيا اعبزائق ا  تطبيا ادارة اعبادة  .  صبيس ققاح  لتس أ

الةأقسا   صبيس لتسيأهتأ االدار ا ك الترتسيتيا ك الًت ا ا  كي ا خبسا خال أ ؼبتأ رتا اعبادة   صبيس اؼبرتأيا ك 
   ال سيأت  ك ز أدة تاليا الرتأقسُت   ات اؼب سمأت  ونبيت أت

دكتاراه( ك ال م  قتب  -ال م تمس ه نأقرتأتوأ اليـا  تطبيا الوظأـ اعبا ا )ليمأضس قأسًت التانه أ  أ-
أسأسأ  ألت ا ن لسض حم  حأنأت ساؽ الرتت  اػبأرنيا كيا الز اف اػبأرن  ؽبأ ك ال م سباه 

مباذج ادارة اعبادة كي ا قأ  تفا قس  اعبأقرتأت  أليا الرتأقسا اؼب يسا ذات ال فأنيات الرتأليا ك اؼبرتأ َت الرتأؼبيات
 (92-91، الصفحات 2009)جويحان، الةأقسا   اؼبرتأيا الرتسيأ اؼبطبا   ق أطرتا كلز  إقبسًتا 

أ  أ ك  ألقناع اا الاراسأت المأ  ا   ذات اجملأؿ كنا البأحثاف اف االيتتأـ  أليا الرتأقسا اؼبانادة -
أسأت ة ادار ُت لتأؿتتت( ك تسبيا حأنيأهتم ك طتاحأهتم اؼب ويا ك التحفيز ا ك )رات لسض قمتال االدا

تز ا قن كفأنيات ي الني الرتتأؿ ك  ألتأيل ك التار   اؼبمتتق ؽبم ا قاك م   صبيس الرتتسيأت اؼبترتس ا هبم 
ؼباارد البةق ا     اؿ خي ق كأضم ؿبتاد )ترتترب ادارة ا القفس قن نادة اؼبوتاج ك ال م يا يوأ الطأل ت

اؼبوظتا ذات أكلا ا كبَتة   توةي  ك تفرتي  ادارة اعبادة الةأقسا  اذ أف تافق اؼب أرات ك ال فأنيات البةق ا 
ك تار ب أ ك تطا قيأ ك ربفيزيم قن أيم القكأئز اليت رب ا لستوظتا رب يا أيااف أ كتأ أف رب يا الوجأح 

الالزقا  أألفقاد  انيا قن لتسيا االختيأر ك الترتيُت ك ت ييم  اؽبأدؼ  متال  ت ق س االيتتأـ ك الرتوأ ا
األداني ك  قاقج التار   ك التطا ق ك أسألي  التحفيز ك المرت  إلابأت الفقكؽ ال اتيا   الرتت  ك اؼبةأركا 
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، صفحة 2009محمود، )ك الترتأكف ك اظ أر  ارة الرتت  ليقض رب يا التحمن اؼبمتتق   األداني(ت 
99) 

اف تافَت الظقكؼ اؼبالئتا لألسأت ة الرتأقسُت   ات اؼبرتأيا قن طقؼ ادارهتم ك تافَت الاسأئ  ك األدكات -
اؼبوأسبا  ك اسوأد ؽبم اؼب أ يس اليت تتالنيـ قس زبصصأهتم ك رغبأهتم تز ا قن ال فأنية التار ميا ؽبم ك 

اذ   اؿ لبا المتأر لس  )ترتترب اؼباخالت  قو م أحمن استفأدةت ألتأيل  متفيا طسبتوأ  ة   قبأ ق 
األسأس   ربمُت نادة الترتسيم حيث أـ اؼبارسُت ال ف  ن اؼب قة ك الصفاؼ اؼبت أقسا قن حيث ت ويأت 
 الترتسيم ك قمتسزقأته  أإلضأفا اا الطسبا ال  ن يبس اف الاافرتيا ال اتيا ك القغبا الرتأليا   الاراسا  ك  ي ه

 (290، صفحة 2010)الستار، األقار ت اـ قمأنبا كبَتة تسرت  دكرا  أرزا    وأني الرتتسيا الترتسيتيا ( 

 قن خالؿ قأ سبا تا سوأ اا اابأت  حا الفقضيا اعبزئيا األكات-

ربأ لوااف كا س اعبادة  1668أقأؿ ؿبتاد لبا اغبتيا ي ه الوتأئج نأنيت قتف ا قس دراسا       
أف اؼبتاس  ال س  لارنا حيث  اإلدار ا   اعبأقرتأت الفسمطيويا قن كن ا ضظق اإلدار ُت كسب  تطا قه

الفسمطيويا   ؿبأفظأت غزة   ؾبأالت أداة الاراسا لال أفقاد الرتيوا  تاافق اعبادة اإلدار ا   اعبأقرتأت
 كبَتةت تاافق ك ارنا (  8ت69)    ضمي ك ازف)49ت3 سغ) اس  حمأي 

 اسف لبا لطيا حبق  رتوااف قام تطبيا  كدراسا  ؿبتا فقج لبا اغبسيم كال تتفا قس دراسا         
كسيا التجأرة جبأقرتا الويسُت ال   اليت تا سأ اا أفالرتأقسُت   كسيا التجأرة جبأقرتا الويسُت لسجادة الةأقسا  

إق أضيأت كاسرتا لتطبيا ال سيا إلدارة اعبادة  ألقغم قن كناد  أيلتطبا اعبادة الةأقسا   الا أ اغب
لاة قرتا أت ت ف حجق لثقة أقأـ ربمُت األداني داخ  ك ي ا  مب   الةأقسا قن أن  ربمُت األداني

 (315-283، الصفحات 2009)عطية،  تال سيا

(  رتوااف ونادة اػباقا الترتسيتيا  داكد لبا اؼبأل  اغبااي ك يال لبا اش  ةاةدراسا )كال تتفا قس  -
 (108-92، الصفحات 2009)قشوة، ت ضظق طسبا األ مأـ الرتستياو   سيا الًت يا حبجا قن كن ا

نأقرتا لتقاف  دكف  –الًت يا حجا  قمتال نادة اػباقا الترتسيتيا   سيا  يوأ ضتأئج الاراسا أف حيث
 تاؼبمتال اؼبطساب
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الفرضية الجزئية الثانية: ىناك رضا من قبل المستفيدين الداخليين )األساتذة( حول الخدمات 
 المقدمة من طرف االدارة.

قن خالؿ ضتأئج االستتأرة االستبيأضيا الثأضيا اؼبان ا لألسأت ة  ألتبأريم قمتفيا ن قن خاقأت إدارات 
كناضأ أف  31اا  13ك األ  أؿ قن  31اا  13 مأـ ك اؼبرتأيا ك اؼباضحا   اعبااكؿ قن األ

كبَتة ك  ازف كدرنا رضأ   38ت4 سغ  دبتاس  كس  األسأت ة راضاف لن قمتال اػباقأت اؼب اقا ؽبم 
 ػ %71ت87ضمي  سغ 

اذ أف رضأ األسأت ة  تا ف لسض قال نادة اػباقأت اليت اكفقيأ ؽبم االدارات    ىت اجملأالت ك ال م 
 اكره  ورت س الح أ لسض الرتتسيا الًت ا ا  ؼ حم  ك  قن ساسن  أكق ؾبيا كؿبتاد لااد الز أدات: 

نية أل أني ييئا التار س ك ال مم( لسض كفأ -) ترتتتا نادة الرباقج الترتسيتيا اليت ت اق أ ال سيا) اؼبرت ا
االدار ُت ك الفويُت فس ل  قن اؼب م أف   ـا اؼبرت ا  أست طأب ال فأنيات الالزقا إلقبأز رسألت أ ك رب يا 
أيااف أ  كأف ترتت  لسض توتيا  اراهتم ك اغبفأظ لسي م  كتأ هب  أف ت اف يوأؾ سيأسا قالئتا لتانيه 

 (314، صفحة 2008)الزيادات، ك ار أد ك تار   قوتمي اؼبرت ا اعباد( 

إدارات األ مأـ ك اؼبرتأيا لفسمفا ك قبأدئ ادارة اعبادة الةأقسا اضرت س اهبأ أ لسض  اؿ ي ا اف تبٍت -
 رضأ األسأت ة الرتأقسُت هبأ كيا قأ وب ا لوأ  حا الفقضيا اعبزئيا الثأضيات

(  رتوااف و ت اًن نادة اػباقأت الترتسيتيا ل سيأت  1663)أ ا فأرة   اراساي ه الوتأئج نأنيت قااف ا ل 
نادة  أف ت اًن اؽبيئا التار ميا اهبأ ينأ ؼبمتالحيث ك اإلدار ا  أعبأقرتأت الفسمطيويا و اال تصأد كالرتسـا

 تاػباقأت الترتسيتيا  قس كناد  رتض نااض  ال صار   ي ه اػباقأت

ضا من قبل المستفيدين الداخليين )الطلبة( حول الخدمات المقدمة الفرضية الجزئية الثالثة: ىناك ر 
 من طرف االدارة.

قن خالؿ ضتأئج االستتأرة االستبيأضيا الثألثا اؼبان ا لسطسبا  ألتبأريم قمتفيا ن قن خاقأت إدارات 
طسبا كناضأ أف ال 35اا  33ك األ  أؿ قن  35اا  33األ مأـ ك اؼبرتأيا ك اؼباضحا   اعبااكؿ قن 
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حملأكر االستبيأف اؼبانه لسطسبا  ار ب اؼبتاس  ال س  راضاف لن قمتال اػباقأت اؼب اقا حيث  سغ 
 ك  ارنا رضأ كبَتة ناا ت  46ت95ككزف ضمي   77ت4

 أت ك  قن:اراسي ه الوتأئج نأنيت قااف ا ل

دارسه  رضض الطسبانادة اػباقا الترتسيتيا كأاقيأ لسض ضبااف  رتوااف   ٍت طالؿ ؿبتا دراسا خألا -
اليت  (928-917، الصفحات 2012)حمدان، ت تطبي يا لسض طسبا نأقرتا الرتسـا التطبي يا اػبأ ا

 كال م إضرت س   ارتفأع قمتال رضض الطسبات  أعبأقرتا ارتفأع قمتام نادة اػباقا الترتسيتيا تا سأ اا 

 (  رتوااف و قال ر رضأ طسبا كسيا اال تصأد   نأقرتا حس  لن قمتالاغبموياسسيم ا قاييم دراسا ) -
  (312-258، الصفحات 2009)الحسنية، ت األداني اإلدارم كاألكأديب  ل سيت م: دراسا قمحياو

 اؼباركسا كأف  ًتاكح  ُت اعبيا   ؾبأؿ أدانياؼبمتال الرتأـ لسقضأ لن اجملأالت الرتةقة  ك ا  يوأ الوتأئج أف
 تصبيرت أ أل أني اؽبيئا التار ميا   كق باؿ   ؾبأؿ البحث الرتست   كضرتيف   اجملأالت األخقل

 ك ال تتفا ي ه الاراسا قس ك  قن:

 ارك أ طسبا نأقرتا األ صض  كتأ اعبأقرتيا قمتال نادة اػباقأت رتوااف  ؿبتا إ قاييم سستأفدراسا  -
اليت  (50-1، الصفحات 2013)سلمان،  (SERVPERF)ة طب أ ؼب يأس نادة اػباقا  يز 

 .كاؼبتاس  ال رتيف  ُت األ صض نأقرتا طسبا  ارك أ كتأ اعبأقرتيا اػباقأت نادة أفتا سأ اا 

(  رتوااف ونادة اػباقا الترتسيتيا   سيا الًت يا  داكد لبا اؼبأل  اغبااي ك يال لبا اش  ةاةدراسا ) -
 يوأ  حيث (108-92، الصفحات 2009)قشوة، ت ضظق طسبا األ مأـ الرتستياو حبجا قن كن ا

نأقرتا لتقاف  دكف اؼبمتال  –قمتال نادة اػباقا الترتسيتيا   سيا الًت يا حجا  ضتأئج الاراسا أف
 تاؼبطساب

رضأ طسبا  كآخقكف  (  رتوااف و أاق نادة اػباقا الترتسيتيا كنادة اإل قاؼ لسض ليث الق يرت دراسا ) -
 (1446-1432، الصفحات 2011)الربيعي، ت الاراسأت الرتسيأ   اعبأقرتأت األردضيا اػبأ ا و
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 البفأض كاضح   قمتال نادة اػباقا الترتسيتيا اؼباركا قن  ب   يوأ ضتأئج التحسي  اإلحصأئ حيث 
 تقاضاع اػبأ ا األردضيا اعبأقرتأت قن ك    الرتسيأ الاراسأت طسبا

الفرضية الجزئية الرابعة: ىناك رضا من قبل المستفيدين الخارجيين حول الخدمات المقدمة من 
 طرف االدارة.

ك  ارنا رضأ   85ت84ككزف ضمي  14ت4حملأكر االستبيأف اؼبانه لسطسبا  ار ب اؼبتاس  ال س  نأني 
لأكمأ 38اا  36ك األ  أؿ قن  38اا  36اؼباضحا   اعبااكؿ قن كبَتة ناا قن خالؿ الوتأئج 

  ل  رضأ اؼبمتفيا ن اػبأرنيُت ال بَت لسض قمتال اػباقأت اؼب اقا ك الطسبا اؼبتدقنُت قن قرتأيا ك 
 الًت يا الباضيا ك الق أضياتأ مأـ 

اذ أف اؽباؼ األسأس  قن تطبيا ادارة اعبادة الةأقسا يا تافَت قوتج وب ا رضأ الز اف  ك اؼبوتج        
قرتأياضأ يا الطأل  اؼبانه لماؽ الرتت   حيث كناضأ اف اؼبمتال اؼبرتق  ال م  تتته  ه طسبتوأ نيا قس 

قس اكتمأب اػبربة  تحمن  كتأ ترتت  ادارة اؼبرتأيا لسض ا قاؾ تمجي  ض ص   اجملأؿ التطبي   ك ال م 
 قفتة  الًت يا ك االسأت ة ذكم اػبَتة كوسأت ة قةأركُت ك قترتأ ا ن ليمأنباا       قرتأرف م التطبي يات 

 ساؽ كاحتيأنأت الرتتألا كيي   ن ا قن اعبأقرت  الترتسيم يي    ُت الفرتأؿ الرت ام االرتبأط رب يا أف
 كق تاضنأ   ال اعبأقرت  الترتسيم قوأيج  يأغا إلأدة قو أ طقؽ  رتاة  تم أف يب ن أخقل ن ا قن الرتت 

 الترتسيم يي    ُت الرت ام االرتبأط رب يا كضقكرة هبأ احملي  كاجملتتس البيئا دبةأك  االرتبأط   ف  دبأ
ت الرتت  ساؽ الحتيأنأت د ي نأ حصقنا  تطس  كي ا .أخقل ن ا قن الرتتألا كيي   ن ا قن اعبأقرت 

 (245، صفحة 2009)الراشدي، 

( اليت تا سأ اا اف اعبأقرتأت 1669ي ه الوتأئج نأنيت غَت قااف ا لاراسا )أضبا لبا اش القا ام 
 اف أم ال أ   أل ار اليتويا اعبأقرتأت   اػبقهبُت كتويي  إلااد لسض قمتاايأ  تماليتويا اؼباركسا ال 

 تالرتت  ساؽ قتطسبأت كفا اعبأقرتأت خقهب  تويي     صار يوأؾ
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 الفرضية العامة :  -

التربية البدنية  الرياضية الجزائرية ادارة الجودة الشاملة في عملها و معاىد  تطبق ادارات أقسام -
 دين.يايجابا على رضا المستفينعكس مما 

قن خالؿ قوأ ةا الفقضيأت اعبزئيا تا سوأ اا أف تبٍت ادارات أ مأـ ك قرتأيا الًت يا الباضيا ك       
الق أضيا لفسمفا اعبادة الةأقسا   صبيس لتسيأهتأ  ورت س اهبأ أ لسض رضأ اؼبمتفيا ن الااخسيُت قن طسبا ك 

األسأت ة اؼب اضُت( قن اػباقأت اؼبان ا  أسأت ة ك اؼبمتفيا ن اػبأرنيُت  أؼب سمأت الًت ا ا )اؼبفتةُت ك
 الي م أك اؼبمألاة   أداني لتس م ك يا قأ  رتاد اهبأ أ لسض الرتتسيا الًت ا ا  صفا لأقات

اذ اف اؽباؼ األسأس  قن تبٍت ادارة اعبادة الةأقسا  و مأـ ك قرتأيا الًت يا الباضيا ك الق أضيا لسض      
 أدائ أ قن صبيس الوااح  سااني كأضأ اضتأنيا أك خاقأتيا ك تافَت غقار  أ   اؼب سمأت األخقل يا ربمُت

فقص التحمُت اؼبمتتق ك ال م وب م اؼبمتفيا قوه لسض نادة ي ا األداني ك يا قأ رب ا لوأ خالؿ حبثوأ 
 ألقغم قن كناد ض ص ك اف كأف غَت كبَت   نأض  اؼب أفآت ك اغباافز ك ي ا يب ن أف ضقنرته لس ااضُت 

عبأقرتأتوأ ك ك ل  اعبأض  الرتتس  لسطسبا اؼبتدقنُت ك ال م يب ن تااركه  ز أدة اغبجم المأل  اؼبمَتة 
 التطبي   ك ا قاؾ اؼبفتةُت الًت ا ُت   ت ا ن الطسبات

ربأ لوااف: ( Aaron Paulيأركف  اؿ )ي ه الاراسا نأنيت قااف ا لوتأئج دراسا ك  قن      
 طالؿ ؿبتا دراسا خألا  ك دراسا الترتسيم ك أ اقه لسض رضأ الرتتالنيإدارة اعبادة الةأقسا   ق سمأت  

) أكيوأز لزت  قكا( ك ال تتفا قس دراسا  نادة اػباقا الترتسيتيا كأاقيأ لسض رضض الطسباضبااف  رتوااف   ٍت
)أضبا لبا اش القا ام  أعبأقرتأت ك ك ا دراسا  الةأقسا اعبادة إلدارة كتاخ  اؼبمتفيا ن  رتوااف رضأ

 تاستدااـ ادارة اعبادة الةأقسا   ربمُت قمتال اػباقا الترتسيتيا   اعبأقرتأت اليتويا(   رتوااف :1669

 رب  أ  حا الفقضيا الرتأقاتقن خالؿ قأسبا 
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 خالصة عامة:

قن خالؿ دراستوأ اؼبتتحارة حاؿ تطبيا ادارة اعبادة الةأقسا دبرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك        
الق أضيا ك دكريأ   رب يا رضأ اؼبمتفيا ن الااخسيُت ك اػبأرنيُت كناضأ أف ادارات أ مأـ ك قرتأيا الًت يا 

ؽب ا األسساب االدارم قن أنبيا كبَتة ك لتتأ يه الباضيا ك الق أضيا اؼباركسا تطبا ادارة اعبادة الةأقسا ؼبأ 
 الاكتاراه( ت -اؼبأسًت -قس التان أت اغبا ثا عبأقرتأتوأ خأ ا تطبيا ضظأـ )السيمأضس

ك لسيه فأف تطبيا ادارات قرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا إلدارة اعبادة الةأقسا اضرت س      
ُت قن خاقأهتم ك يم األسأت ة ك الطسبا ك ك ل  رضأ اؼبمتفيا ن إهبأ أ لسض رضأ اؼبمتفيا ن الااخسي

 اػبأرنيُت فبثسُت   دراستوأ  أؼبفتةُت الًت ا ُت ك األسأت ة اؼب اضُت ؼبأدة الًت يا الباضيا ك الق أضيات

ي ا القضأ كأف   أغس  ؾبأالت الاراسا ك  ارنأت كبَتة ك كبَتة ناا فيتأ كأف القضأ قتاسطأ       
أؿ ضظأـ اغباافز ك اؼب أفئأت  ألومبا لألسأت ة كؾبأؿ الت ا ن الرتتس  لسطسبا اؼبتدقنُت  ألومبا لألسأت ة ؾب

اؼب اضُت ك اؼبفتةُت الرتأقسُت  أؼب سمأت الًت ا ا  ك يا قأ  ان  لسض ال أئتُت لسض أ مأـ ك قرتأيا 
 الًت يا الباضيا ك الق أضيا اؼباركسا تااركهت
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 و الفروض المستقبلية:االقتراحات 

 وأني لسض الوتأئج اليت تا   ؽبأ البأحث فأضه أق ن كضس ؾبتالا قن اال ًتاحأت ك الفقكض اؼبمت بسيا ك 
 اليت سبثسأ  :

 ضقكرة اضةأني لسض قمتال اؼبرتأيا خسيا خأ ا تمتض خبسيا اعبادة ت-

الرتتسيا الترتسيتيا ليرتاد اهبأ أ لسض ضقكرة تفرتي  ي ه اػبسيا ك الطأئ أ دكرا أكرب لستمأنبا   تطا ق -
 المسرتا اؼبوتجا اؼبان ا اا ساؽ الرتت  ك ال م  تتث    الطأل ت

 ققا با ك إاقاني الرباقج ك اؼبوأيج اؼب اقا لسطسبات-

 تفرتي  ك االيتتأـ  ألتا يف الاظيف ت-

 ا قاؾ خسيا اعبادة   اسوأدات اؼب أ يس لألسأت ةت-

لتسيا اضت أني الطسبا اؼبان ُت لتدصص الًت يا الباضيا ك الق أضيا ) لسـا كت ويأت ا قاؾ خسيا اعبادة   -
 الوةأطأت الباضيا ك الق أضيا( ك اليت ترتتتا لسض قاخالت هب  تافقيأ   الطأل  اؼب باؿت

  قؾبا دكرات تار بيا لألسأت ة االدار ُت   ؾبأؿ ادارة اعبادة الةأقسات -

 ستمتفيا ن الااخسيُت ك اػبأرنيُتتربمُت اػباقأت اؼبان ا ل -

 ا قاؾ ال أئتُت لسض قأدة الًت يا الباضيا ك الق أضيا   اؼب سمأت الًت ا ا   ت ا ن الطسبات-

 ز أدة اغبجم المأل  لأللتأؿ التطبي يا قن أن  ربمُت قمتال الطسبا الرتتس ت-

  يا الباضيا ك الق أضيا ك ك ا الطسباتز أدة اغباافز ك اؼب أفئأت عبتيس الرتأقسُت دبرتأيا ك أ مأـ الًت -

 قؾبا ز أرات اا اؼب سمأت الًت ا ا قن أن  ترتق ف التالقي   فقع لسـا ك ت ويأت الوةأطأت الباضيا ك -
 الق أضيات
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تمجي  أ مأـ ك قرتأيا الًت يا الباضيا قن أن  اغبصاؿ لىب   أدات اعبادة قن  ب  اؼبوظتأت الاكليا -
 اؼبتدصصات

 البأحث اؼب تتُت  توأكؿ ي ا اؼباضاع:كتأ  ا   -

 تمسي  ال اني لسض خسيا اعبادة  أؼبرتأيا ك لتس أت- 

 دكر خسيا اعبادة   الااد الرباقج التار ميا-

 دكر ت ا ن األسأت ة االدارم   تفرتي  تطبيا ادارة اعبادة الةأقسا دبرتأياضأت -
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 قائمة المراجع:

 قائمة المراجع باللغة العربية:-أوال

أاػق نػػادة اػبػػاقأت الػيت ت ػػاق أ البسػا أت   فسمػػطُت لسػػض  .(4-2 ضػػافترب  1669) .ج .ـ ,ا ػقاييم
قرت ػػا  ,المػػرتاد ا .اؼبػػ سبق الػػاكيل لستوتيػا االدار ػػا  كبػػا أداني قتتيػز   ال طػػأع اغب ػػاق  .رضػأ اؼبمػػتفيا ن

 .االدارة الرتأقا
 (ت4)اإل اار  إدارة اإلضتأج كالرتتسيأت   الصوألا كاػباقأت(ت 2999أضبا سيا قصطفضت )

 :قصػق ,اإلسػ وار ا  (2ت)اال ػاار  اعبػادة الةػأقسا   اإلدارة الترتسيتيػا ك اؼبارسػيا .(2003) .ا .أ ,أضبػا
  .دار الافأني لاضيأ الطبألا ك الوةق

(ت اعبزائػػػق: د ػػااف اؼبطبالػػػأت 2)اإل ػػاار  كظػػأئف كضةػػػأطأت اؼب سمػػا الصػػػوأليا(ت 2991أككيػػ  سػػػرتيات )
 اعبأقرتيات
ك  الػاار اعبأقرتيػا لسوةػق :اإلسػ وار ا (2)اال ػاار  .زبطػي  ك ققا بػا اإلضتػأج .(1998) .ـ .س ,الب ػقم
 .التاز س

دار  :األردف ,لتػأف .(2)اال ػاار  تال يػأدة ك إدارة اعبػادة   الترتسػيم الرتػأيل .(2010) .ع .ر ,اغبق ػقم
 .الث أفا لسوةق ك التاز س

 .دار الفجق لسوةق كالتاز س :ال أيقة .االايا إدارة اعبادة الةأقسا .) اكف سوا ( .ـ .ؼ ,اػبزاق 
 .دار لسوةق ك التاز س :لتأف .ادارة اعبادة الةأقسا .(2001) .ـ ,الاراركا
 .دبي  :ال أيقة .إدارة لال أت الرتتالني .(2008) .ع .ت ,القضبن

دار غق ػ   .(2)اإل ػاار  9000إدارة اعبػادة الةػأقسا كقتطسبػأت التويػ  لإل ػزك  .(1995) .ع ,المػسملت 
 .لسطبألا كالوةق

 .الاار اعبأقرتيا لسوةق :اإلس وار ا .  أ أ إدار ا قرتأ قة .(1998) .ـ .ا ,الميا
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 .ا) .لتحمػُت نػادة الترتسػيم الرتػأيلاق أضيػا تطبيػا سػتا سػي تأ  .(1625أفق ػ   26-25) ,.ب ,الةػق ف
 .اعبزائق ,كسيا اآلداب كالسيأت ,اؼبا ا ,نأقرتا الاكتار وب  فأرس (Interprète ,الرتق يا .ا

 .الاار اعبأقرتيا لسطبس :االس وار ا .ادارة التما ا .(2002) .ؼ .ـ ,الصحن
 .دار اعبأقرتا :قصق . قانيات   اإلدارة التما ا .(2002) .ؼ .ـ ,الصحن
   2الرتػاد 29اجملسػا  ,ؾبسػا دراسػأت .اعبػادة الةػأقسا كال ػارة التوأفمػيا  (2002كػأضاف الثػأين )أ .ـ ,الطقاكضػا

 ت36ت ص
دار الػاراؽ لسوةػػق ك  :األردف ,لتػأف .(2)اإل ػاار  ادارة لال ػا الز ػاف .(2009) .ح .م ,الرتبػأدم

 .التاز س
 .ق سمػأت الترتسػيم الرتػأيل  ػُت الوظق ػا ك التطبيػاادارة اعبػادة الةػأقسا    .(2008) .ؿ-.أ .خ ,الرتمػأؼ

 .12ص  (1)اجملسا الرتق يا ل تأف نادة الترتسيم اعبأقرت 
 .(2)اإل ػاار إدارة الرتال ػأت قػس الرتتػالني -التمػا ا الرتػأؼب -اؼبت ػاـ التمػا ا  .(2008) .ا .أ ,الرتظػيم
 .دار اعبأقرتا لسوةق :ار اواالس 
 .دار كائ  لسوةق :لتأف .(2)اإل اار  التطا ق التوظيت  .(1999) .ـ ,السازم

ؾبسػػا نأقرتػا دقةػػا لسرتسػػـا  .أاػػق خاقػا ضػػتأف اؼبوػتج   ترتز ػػز رضػأ الرتتػػالني .(2013) .س ,اؼبصػطفض
 ت368ص   (01) 29 ,اال تصأد ا كال أضاضيا

 .ق تبا لُت الةتس :ال أيقة .اؼبو جيا ك اإلسًتاتيجيا :سساؾ اؼبمت س  .(1998) .ـ .ع ,اؼبويأكم
تطبيػا ادارة اعبػادة الةػأقسا   تمػيَت ك ادارة قرتأيػا الًت يػا الباضيػا ك الق أضػيا  .(04 ,2012) .ع ,اؽبػأدم

 ت216ص   ,(5)ؾبسا اال ااع الق أض  . أعبزائق ك سب  اقبأح أ
(ت أنبيػػػا اسػػػتدااـ كسػػػػأئ  ادارة اعبػػػادة الةػػػأقسا   ضػػػػتأف 1624 قكػػػا قةػػػػوأفت )د مػػػترب   -اؽبػػػأـ وبيػػػأكم

 ت268  ص اجملسا اعبزائق ا لستوتيا اال تصأد اـبقنأت الترتسيم الرتأيلت 
 .اعبػػػػادة الةػػػأقسا كا أفػػػا قػػػا قم  ػػػقكأت  طػػػأع األلتػػػػأؿ الرتػػػأـ( 1661  ) اليػػػا ـ .س ,الةػػػيت 

Récupéré sur www.dnd.net. 
اجملسػا الرتق يػا ل ػتأف نػػادة  .رضػأ اؼبمػتفيا ن كتػػاخ  إلدارة اعبػادة الةػأقسا .(2013) .ع .ب , قكػا

 ت46ص   (12) 6 ,الترتسيم اعبأقرت 
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إق أضيػػا تطبيػػا إدارة اعبػادة الةػػأقسا لسػػض خػاقأت الترتسػػيم الرتػػأيل  (ت1621نرتفػق لبػػا اش قاسػػض ادر ػست )
قػػن أنػػ  التحمػػُت اؼبمػػتتق كضػػتأف نػػادة اؼبدقنػػػأت كاغبصػػاؿ لسػػض االلتتأد ػػا: دراسػػا حألػػا فػػقع نأقرتػػػا 

 ت61-39(  الصفحأت 7)3أقأر أؾ  ت الطأئف  أػبققا
دار كائػ  لسوةػق  :لتػأف .(1)اال ػاار  (قفػأييم كتطبي ػأتا إدارة اعبػادة الةػأقس .(2006) .أ .ـ ,نػادة

 .كالتاز س
ادارة اعبػػػادة الةػػأقسا   ق سمػػأت الترتسػػػيم الرتػػأيل ك اؼب تبػػأت ك ققاكػػػز  .(2009) .ع .ـ ,ناهبػػأف

 .دار اؼبمَتة لسوةق ك التاز س ك الطبألا :األردف ,لتأف .(1)اال اار اؼبرتساقأت
الز ػاف دراسػا حألػا ق سمػا اتصػأالت اعبزائػق أاػق نػادة اغباقػا لسػض رضػأ . (2014 نػااف)  .ب ,حمػأف

 ت69ص  (6)رؤل ا تصأد ا .(دبايبا الرتستا
(ت 2)اإل ػػػػػػػاار  إدارة اعبػػػػػػادة الةػػػػػػأقسا   الًت يػػػػػػػا الباضيػػػػػػا ك الق أضػػػػػػيا(ت 1663حمػػػػػػن أضبػػػػػػا الةػػػػػػػأفرت ت )

 اإلس وار ا: دار الافأني لاضيأ الطبألا ك الوةقت
كأاقيػػأ لسػض رضػػض الطسبػا دارسػػه تطبي يػا لسػػض طسبػػا  نػادة اػباقػػا الترتسيتيػا .(2012) .ـ .خ ,ضبػااف

 .p. 919 ,اؼب سبق الرتقي الاكيل الثأين ل تأف نادة الترتسيم الرتأيل .نأقرتا الرتسـا التطبي يا اػبأ ا
 .دار اؼبمَتة لسوةق كالتاز س :لتأف .(2)اال اار  إدارة اعبادة الةأقسا .(2000) .ؾ .خ ,ضبملاد

تمػا ا الرتال ػأت قػن خػالؿ الز ػاف قصػار لتح يػا اؼبوأفمػا ك اكتمػأب اؼبيػزة  .) ػاكف سػوا ( ب .ح ,حاحػا
 .نأقرتا الةسف .(7-6) ص ص  ,اؼبست ض الاكيل القا س حاؿ اؼبوأفما ك االسًتاذبيأت التوأفميا .التوأفميا
 .دار الاراؽ لسوةق كالتاز س :األردف .إدارة الرتال أت قس الز اف .(2009) .م .ا ,سسيتأف

 ت26622  9666نػػػػػادة اؼبوػػػػتج  ػػػػُت إدارة اعبػػػػػادة الةػػػػأقسا كاإل ػػػػػزك (ت 2999ظبػػػػَت ؿبتػػػػا لبػػػػػا الرتز ػػػػزت )
 قصق: قطبرتا اإل رتأعت

 .(2)اإل ػاار  ادارة اعبػادة الةػأقسا تطبي ػأت   الصػوألا ك الترتسػيم .(2008) .ع .ـ ,ساسن  أكق ؾبيا
 .دار  فأني لسوةق ك التاز س :األردف ,لتأف

(ت اإلسػػػػػ وار ا: 1)اإل ػػػػػاار  السملانمػػػػػتي  كبػػػػا   لستيػػػػػزة الومػػػػبيا(ت 1666لبيػػػػا لسػػػػػ  أضبػػػػا حجػػػػػأزمت )
 قوةوة اؼبرتأرؼت

 .قوةوة اؼبرتأرؼ :اإلس وار ا .السانمتي  كبا   لستيزة الومبيا .(2000) .ح .أ ,لبيا لس 
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دار  ػفأني لسوةػق ك  :لتػأف .(2)اإل ػاار  اعبػادة الةػأقسا ك اعبا ػا   التػار س .(2009) .ع .ـ ,لطيػا
 .التاز س
 .دار الفجق لسوةق كالتاز س :قصق ,لُت ؤس .إدارة التما ا .(1996) .ـ .ص ,لفيف 

 ت46-45(  الصفحأت 65)ؾبسا آفأؽ(ت اعبادة كالماؽت 1662لس  رحأؿ كإؽبأـ وبيأكمت )قأرس  
 .كائ  لسوةقدار  :لتأف .(2)اإل اار  إدارة االضتأج كالرتتسيأت .(2000) .ا .ع ,لس 
 .نأقرتا لُت ؤس :قصق .رضأ الرتتالني لن نادة اػباقا .(2001) .ع .ـ ,لس 

(ت دار كائػػػ  لسوةػػػػق 2)اإل ػػػػاار  اؼبو جيػػػػا ال أقسػػػا إلدارة اعبػػػػادة الةػػػأقسا(ت 1662لتػػػق ك ػػػػف  ل يسػػػ ت )
 لتأفت

 .دار الف ق لسطبألا كالوةق كالتاز س :األردف .قبأدئ التما ا .(2005) .س .ؼ ,لااد
 9662ادارة اعبػػػػػػػػادة الةػػػػػػػأقسا ك قتطسبػػػػػػػػأت التوييػػػػػػػ  لال ػػػػػػػػزك (ت 1668فػػػػػػػااز التتيتػػػػػػػػ    أضبػػػػػػػااػبطي ت )

 (ت لتأف: لأمل ال تأب اغبا ث لسوةق ك التاز ست2)اإل اار 
(ت )خأقػػػا الرتػػػأققم  اؼبًتصبػػػاف( ال ػػػػأيقة: 2)اإل ػػػاار  اؼبقنػػػس الرتػػػأؼب  إلدارة اعبػػػادة(ت 1667قػػػأت سػػػي قت )

 التاز ستدار الفأركؽ لسوةق ك 
(ت لتػأف: دار  ػفأني لسطبألػػا 2)اإل ػاار  إدارة اعبػػادة الةػأقسا(ت 1662قػوقاف الاملرادكػا كطػأرؽ الةػبس ت )

 كالوملةقت
اؼبوظتػا الرتق يػا لستوتيػا  .الػاكر ال يػأدم لرتتػااني ال سيػأت   اعبأقرتػأت الرتق يػا .(2003) .ؼ .ب ,ؿبجػاب
 ت243  ص االدار ا

 (ت دار اليأزكرم لسوةقك التاز ست2)اإل اار  إدارة اعبادة اؼبرتأ قةؿبتا لبا الرتأؿ الورتيت ت ) اكف سوا(ت 
(ت قصػق: ق تبػا الو  ػػا 2)اإل ػاار  دراسػػأت   االدارة الترتسيتيػا(ت 1663قػقًن ؿبتػا ا ػقاييم الةػق أكمت )

 اؼبصق ات
 .9000 إدارة اعبادة الةأقسا كاإل زك .) اكف سوا(.س .أ ,قصطفض
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 الجمهورية   الجزائرية   الديمقراطية   الشعبية

 و  البحث  العلمي   وزارة  التعليم العالي

 -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

 معهد التربية البدنية و الرياضية

    

  إطأر حبثوأ   الاراسا قأ  رتا التارج ك تتتيتأ ؼب كقة الاكتاراه   مرتاين أف       
اػبأ ا  تحا ا كا س  اؼبان ا لإلدار ُت كأتانه إلي م هب ه االستتأرة اإلستبيأضيا 

رانُت  تطبيا ادارة اعبادة الةأقسا داخ  أ مأـ كقرتأيا الًت يا الباضيا ك الق أضيا
قو م افأدتوأ  إنأ أت م ال يتا لز أدة قصاا يا ي ه الاراسا  لستأ أف اؼبرتساقأت اليت 

 ربا  أ ست خ   مق ا تأقا ت

 ت بساا قٍت فأئا االحًتاـ ك الت ا قت      

 وشكرا.                                                                                     

 الباحث: بن سايح سمير                                                                  
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 درجة الموافقة العبارة الرقم
كبيرة 
 جدا

صغيرة  صغيرة متوسطة كبيرة
 جدا

 مجال القيادة
 الرتتسيأت نادة لوظأـ الرتتيا  ألف م ال مم اؼبرت ا / إدارة تتتيز 62

 .اإلدار ا
     

   لستاظفُت اػبط  تاضيح لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتت  61
 .هبأ ترتت  اليت ال سيا أك الاائقة

     

  صارة اإلدار ا الرتتسيأت ربمُت لسض  ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 63
 .قمتتقة

     

 الرتت    اؼبمأنيلا أضظتا اللتتأد ال مم اؼبرت ا /إدارة  تمرتض 64
 .في أ اػباقأتيا ال فأنية ل تأف

     

 الوتأئج لسض اؼباظفُت إطالع لسض ال مم اؼبرت ا /إدارة  ربقص 65
 . رتتس م اؼبقتبطا

     

  ُت اعبتأل  الرتت  تةجيس لسض ال مم اؼبرت ا /إدارة  ربقص 66
 .اإلدار ا اؼبمتا أت ؼبدتسف اؼباظفُت

     

ك   مأـاأل   الصالحيأت تفا ض ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتتتا 67
 .لستاظفُت اؼبصأ 

     

 للجودة اإلستراتيجي التخطيط مجال 
 الرتأقا األيااؼ قس اإلدار ا اعبادة كحاة أيااؼ تتوأس  62

 .لسجأقرتا
     

 التطا ق لتح يا اؼبت أق  التدطي  ال مم اؼبرت ا / إدارة تتبٌت 02
 .قرتساقأتيا كأضظتا ت ويأت قن قوطس ا

     

   التيَتات إلنقاني إسًتاتيجيا خططأ ال مم اؼبرت ا / إدارة سبتس  03
 .اإلدارم الوظأـ لتحمُت ال مم اؼبرت ا /

     

 قمتال لسض اإلدار ا اعبادة لتح يا التدطي    اؼباظفُت  ةأرؾ 04
 .اؼبرت ا أك ال مم

     

 اليت األلتأؿ إلدارة الالزقا اإلق أضأت ال مم اؼبرت ا / إدارة تافق 05
 خاقأهتأ نادة إا ت دم

     

 اعبادة قوظار قن ال مم اؼبرت ا / كرؤ ا رسألا اعبادة كحاة ترتقض 07
 .اإلدار ا
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   اؼبقكضا لسض اؼبم كؿ تمألا كاضحا قرتأ َت اػبط  تت تن 08
 .الباائ  اختيأر

     

 اإلدارية الجودة ثقافة مجال 
  أعبادة تترتسا اليت كاالذبأيأت ال يم ضةق لسض اعبادة كحاة ترتت  01

 اؼباظفُت لال اإلدار ا
     

 كل  لز أدة اإلدار ا اعبادة لن ضةقات اعبادة كحاة تصار 02
 .دبف اق أ اؼباظفُت

     

  أؼبم كليا كاإلحمأس ال اتيا الق أ ا توتيا لسض اعبادة كحاة ترتت  03
 .اؼباظفُت لال

     

   فأنية لالرت أني قمتتقة تار بيا دكرات  رت ا اعبادة كحاة ت اـ 04
 .اؼباظفُت أداني

     

 اعبادة لتطبيا اؼبالئم التوظيت  اؼبوأخ ال مم اؼبرت ا / إدارة تافق 05
 .اؼباظفُت لال اإلدار ا

     

ك  دكائق اؼبرت ا كأفا   اإلدار ا اعبادة لاحاة أل أني  انا 06
 .ا مأقه

     

 البشرية الموارد إدارة مجال
 اإلدار ُت اؼباظفُت قن احتيأنأهتأ ال مم اؼبرت ا / إدارة رباد 01

 .الاظيفيا كاؼبمتا أت التدصصأت ـبتسف   كاألكأديبيُت
     

 التوظيت  لس ي   د يا  تحا ا ال مم اؼبرت ا / إدارة ت اـ 02
 .اعبأقرت 

     

   اؼب يسا البةق ا ال اادر ال مم اؼبرت ا /إدارة  تمت ط  03
 . أأيااف لتح يا اؼبدتسفا التدصصأت

     

 الاانبأت وباد كاضح كظيف  ك ف ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتتتا 04
 . اضاح كاألدكار كاؼبم كليأت

     

 التدريب مجال
 لستاظفُت التار بيا االحتيأنأت ال مم اؼبرت ا / إدارة رباد 01

 .االحتيأنأت لسض  وأني اإلدار ُت
     

 لستاظفُت دكرم  ة   تار بيا  قاقج ال مم اؼبرت ا /إدارة  توف  02
 .اإلدار ُت

     

      قمتتق  ة   التار   ربمُت إا ال مم اؼبرت ا / إدارة تمرتض 03
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 .اإلدار ا الرتتسيأت   اعبادة لتح يا
 كفأنية تطا ق زباـ فرتألا تار    قاقج ال مم اؼبرت ا / إدارة تطبا 04

 .اؼباظفُت
     

 لسض الرتأقسُت لتار   كاضحا خطا ال مم اؼبرت ا / إدارة توف  05
 .الفرتسيا الرتت  احتيأنأت لسض  وأني الاظيفيا قمتا أهتم اختالؼ

     

  ة   لستاظفُت التار   أاق  ت ييم ال مم اؼبرت ا / إدارة ت اـ 06
 .دكرم

     

 والمكافآت الحوافز نظام مجال
 اؼبأد ا كاؼب أفآت لسحاافز خأص ضظأـ ال مم اؼبرت ا / إدارة ت اـ 01

 .كاؼبرتوا ا
     

 اؼبتتيزة ؼبةأركت م لستاظفُت ق أفآت ال مم اؼبرت ا / إدارة سبوح 02
 .الرتت    اإلدار ا اعبادة رب يا  

     

 لال كاالضتتأني الاالني قمتال رفس لسض اؼبتواحا اغباافز ترتت  03
 .ال مم اؼبرت ا /قاظف  

     

   اؼباظفُت  ُت الترتأكف ركح توتيا لسض اؼبتواحا اغباافز ترتت  04
 .ال مم اؼبرت ا /

     

      .اعبأقرت  اؼباظف طتاحأت اغباافز ضظأـ  سي 05
 القرارات اتخاذ في المشاركة مجال

      .ال قارات ازبأذ   اؼباظفُت  إ قاؾ ال مم اؼبرت ا / إدارة ت اـ 01
 البيأضأت لسض اؼباظفُت اطالع لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتت  02

 .لسرتت  األسأسيا
     

 اؼبةأك  قوأ ةا   لستاظفُت الفق ا ال مم اؼبرت ا / إدارة تتيح 03
 .الرتت   مَت اؼبترتس ا

     

 كح  البيأضأت لتجتيس الرتت  فقؽ ال مم اؼبرت ا / إدارة تطسا 04
 .اؼبة الت

     

 األسبأب لتحا ا البيأضيا كاأل  أؿ القساـ الرتت  فقؽ تمتداـ 05
 .اؼبة الت كراني احتتأال األكثق

 

     

 التقييم مجال
      الرتتسيأت نادة لت ييم كاضحا قرتأ َت ال مم اؼبرت ا / إدارة ت س 01
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 .اإلدار ا
 األخطأني الكتةأؼ قيااضيا  ز أرات ال مم اؼبرت ا / إدارة ت اـ 02

 .الرتت  أداني كت ييم
     

 الفقدم األداني قرتأ َت استثتأر لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 03
 .اؼباظفُت  ب  قن اؼبقغاب األداني قمتال لتحا ا

     

 أداني ت ييم ضتأئج استدااـ لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 04
 .كقاضاليا  ا ا اؼباظفُت

     

 لسض لسح م كالتتيز ال فأنية ضظأـ ال مم /اؼبرت ا  إدارة ترتتتا 05
 .اؼباظفُت أداني

     

 لسض تطقأ اليت التييَتات ؼباان ا  أؼبقكضا األداني ت ييم ضظأـ  تتيز 06
 .الرتت  أسألي 

     

 لال الرتت  إر أدات  اضح أداني دلي  ال مم اؼبرت ا /  انا 07
 .اؼباظف

     

 اإلدارية المعلومات نظم مجال
 اؼبرتساقأت ؾبأؿ   الرتست  التطار ال مم اؼبرت ا / إدارة تااك  01

 .االتصأالت كت والانيأ
     

 لتدز ن ؿباسبا قرتساقأت  ب ا ال مم اؼبرت ا / إدارة تافق 02
 .اعبأقرتا   الرتتسيأت كأفا  إدارة اؼبترتس ا البيأضأت

     

 الت أرب قن لستدسص ؿباسبا قرتساقأت  ب ا استدااـ  تم 03
 .اؼب أـ   كاالزدكانيا

     

 اؼباظف لال ال قارات ازبأذ لتسيا   اؼبرتساقأت ضظأـ  مأيم 04
 .اإلدارم

     

 لستاظفُت كاحاة ققنرتيا كاؼبرتساقأت اإلنقانيات حاسبا ضظأـ  افق 05
 .اؼبدتسفا اإلدار ا الاكائق  

     

 ققتبطا ؿبسيا ؿباسبا اتصأؿ  ب ا ال مم اؼبرت ا / إدارة تمتداـ 06
 .في أ كاأل مأـ الاكائق جبتيس

     

 اإلنقانيات لتبمي  قتطارة أسألي  ال مم اؼبرت ا / إدارة تمترتت  07
 .اإلدار ا الرتتسيأت كربمُت

     

 قن  اال اإلدار ا الرتتسيأت نادة لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة تقكز 08
 .ضتأئج أ لسض الًتكيز
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   الرتتسيأت إدارة ت سفا زبفيض إا ال مم اؼبرت ا / إدارة تمرتض 09
 .اإلدار ا اعبادة  تطبيا ال مم اؼبرت ا /

     

   األخطأني حاكث قوس لسض ال مم اؼبرت ا /إدارة  ترتت  10
 .توفي يأ أاوأني فرتألا ر أ ا تبٍت خالؿ قن اإلدار ا الرتتسيأت

     

 الجودة وتوكيد الرقابة مجال
 اإلدار ا الرتتسيأت نادة فحص لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 01

 .اؼبطسا ا لستاا فأت قطأ  ت أ قن لستوكا توفي يأ  ب  كاػباقأت
     

 نادة ل تأف اإلدار ا الرتتسيأت ال مم اؼبرت ا / إدارة ت ب  02
 .اؼباا ا كالترتسيتأت كاألضظتا ال ااضُت خالؿ قن أدائ أ

     

  ألم الا سبتأز ر أ يا كسأئ  ال مم اؼبرت ا / إدارة تمتداـ 03
 .اؼباظفُت عبتيس كالاضاح

     

  وف  دكرم ر أي  قضأقج كضس لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 04
 .ؿبادة فًتات لسض

     

 اعبادة لسض لسق أ ا قترتادة أدكات ال مم اؼبرت ا / إدارة تمتداـ 05
 (ت  ر ا ؾبتالأت لت   كرش قث  )االستبأضا 

     

 اعبادة ؼبقا با قاازضأت زبصيص لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 06
 .األداني كقتأ رتا

     

 اإلدار ا الرتتسيأت كربمُت ت ييم لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتت  07
 .األداني لتحمُت التوأفميا اؼبرتساقأت كاستدااـ  أختيأر

     

 المستفيد مجال رضا
 لتح يا ال مم / اؼبرت ا   ال ااضُت لتطبيا كأفيا سسطا أقتس  01

 .اؼبمتفيا ن رضض
     

  ة   اؼبة الت ح    دائقيت   اؼباظفُت صبيس  ةأرؾ 02
 .صبأل 

     

 األداني أك اإلقبأز قس تتالنيـ القات  قن لسي أ أحص  اليت الز أدة 03
 . ه أ اـ ال م

     

   التطا ق إنقاني لوا اؼباظفُت أراني ال مم اؼبرت ا / إدارة توخ  04
 .اإلدار ا الرتتسيأت

     

 اؼبمتفيا ن ؼبة الت االستتأع لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 05
 .قرتأعبت أ لسض كترتت 
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 نياة إدار ا خاقأت ت اًن لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 06
 .لستمتفيا ن

     

 لسترتقؼ اؼبمحيا الاراسأت إنقاني لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتت  07
 .اؼبمتفيا ن حأنأت لسض

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

220 

 

 

 

  

 الملحــــــــــــــــــــــــــــــــــق
 02رقم  

االستمارة االستبيانية 
 الموجهة لألساتذة



 
 

221 

 

 الجمهورية   الجزائرية   الديمقراطية   الشعبية

 وزارة  التعليم العالي   و  البحث  العلمي

 -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

 معهد التربية البدنية و الرياضية

    

  إطأر حبثوأ   الاراسا قأ  رتا التارج ك تتتيتأ ؼب كقة الاكتاراه   مرتاين أف       
درنا اػبأ ا  تحا ا   االستبيأضيا اؼبان ا لألسأت ة كأتانه إلي م هب ه االستتأرة 
أ مأـ كقرتأيا الًت يا الباضيا  اؼب اقا قن  طقؼ ادارات رضأ األسأت ة لسض اػباقأت

  لستأ افأدتوأ  إنأ أت م ال يتا لز أدة قصاا يا ي ه الاراسارانُت قو م  ك الق أضيا
 أف اؼبرتساقأت اليت ربا  أ ست خ   مق ا تأقا ت

 ت بساا قٍت فأئا االحًتاـ ك الت ا قت      

 وشكرا.                                                                                     

 الباحث: بن سايح سمير                                                                  
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 الرقم

 
 عبارةال

 درجة الرضا
كبيرة 
 جدا

صغيرة  صغيرة متوسطة كبيرة
 جدا

 القيادة مجال
      هبأ الرتأقسُت لألسأت ة ال مم اؼبرت ا / إدارة قن اػبط  تاضيح 62
 اؼبرت ا /إدارة  لألسأت ة ال م ترتتتاه الرتت    اؼبمأنيلا أضظتا 61

 تال مم
     

 الوتأئج لسض األسأت ة إطالع لسض ال مم اؼبرت ا /إدارة  حقص 63
 . رتتس م اؼبقتبطا

     

  ُت اعبتأل  الرتت  تةجيس لسض ال مم اؼبرت ا /إدارة  حقص 64
 .  ـبتسف الرتتسيأت البيااغانيا األسأت ة

     

 للجودة االستراتيجي التخطيط مجال 
 قمتال لسض اإلدار ا اعبادة لتح يا التدطي    األسأت ة ا قاؾ 62

 .اؼبرت ا أك ال مم
     

 قرتأ َت ال مم اؼبرت ا /اػبط  اليت ترتا قن طقؼ إدارة  ت تن 61
 .الباائ  اختيأر   اؼبقكضا لسض تمألا كاضحا

     

 اإلدارية الجودة ثقافة مجال 
  أعبادة تترتسا اليت كاالذبأيأت ال يم ضةق لسض اعبادة كحاة لت  01

 األسأت ة لال اإلدار ا
     

  أؼبم كليا كاإلحمأس ال اتيا الق أ ا توتيا لسض اعبادة كحاة لت  61
 .األسأت ة لال

     

 البشرية الموارد إدارة مجال
ال مم  إسوأد اؼبااد اؼبارسا لألسأت ة حم   اؼبرت ا / إدارة  يأـ 01

 .زبصص م
     

 الاانبأت وباد كاضح كظيف  ك ف ال مم اؼبرت ا / إدارة التتأد 61
 . اضاح لألسأت ة كاألدكار كاؼبم كليأت

     

 التدريب جالم
 تار بيا ك تق صأت لستيا رباقجل ال مم اؼبرت ا /إدارة  توفي  62

 .لألسأت ة دكرم  ة  
     

       ة   لألسأت ة التار   أاق  ت ييم ال مم اؼبرت ا /  يأـ إدارة 61
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 .دكرم
 والمكافآت الحوافز نظام جالم

 اؼبأد ا كاؼب أفآت لسحاافز خأص ضظأـ ال مم اؼبرت ا / إدارة ت اًن 01
 .كاؼبرتوا ا

     

   اؼبتتيزة ؼبةأركت م لألسأت ة ق أفآت ال مم اؼبرت ا / إدارة قوح 02
 .الرتت    اعبادة رب يا

     

   اؼباظفُت  ُت الترتأكف ركح توتيا ترتت  لسض اؼبتواحا اغباافز 63
 .ال مم اؼبرت ا /

     

 القرارات اتخاذ في المشاركة جالم
      .ال قارات ازبأذ لألسأت ة   ال مم اؼبرت ا / إ قاؾ إدارة 01
 األسأسيا البيأضأت لسض األسأت ة ال مم اؼبرت ا / اطالع إدارة 02

 .لسرتت 
     

 اؼبةأك  ؼبوأ ةا لألسأت ة الفق ا ال مم اؼبرت ا / إدارة اتأحا 03
 .الرتت   مَت اؼبترتس ا

     

 التقييم جالم
 إدارة الترتسيتيا قن  ب  الرتتسيأت نادة لت ييم كاضحا قرتأ َت كضس 01

 .ال مم اؼبرت ا /
     

 األخطأني الكتةأؼ قيااضيا  ز أرات ال مم اؼبرت ا / إدارة  يأـ 02
 .الرتت  أداني كت ييم

     

 الفقدم األداني قرتأ َت استثتأر لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة حقص 03
 .األسأت ة  ب  قن اؼبقغاب األداني قمتال لتحا ا

     

 أداني ت ييم ضتأئج استدااـ لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة حقص 04
 .كقاضاليا  ا ا األسأت ة

     

 لسض لسح م كالتتيز ال فأنية ضظأـ ال مم اؼبرت ا / إدارة التتأد 05
 .اؼباظفُت أداني

     

 اإلدارية المعلومات نظم جالم
 اؼبرتساقأت ؾبأؿ   الرتست  لستطار ال مم اؼبرت ا / إدارة قااكبا 01

 .االتصأالت كت والانيأ
     

 لتدز ن ؿباسبا قرتساقأت  ب السض   ال مم اؼبرت ا / إدارة تاافق 02
 .هبأ الرتتسيأت كأفا  إدارة اؼبترتس ا البيأضأت
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االستمارة االستبيانية 
 الموجهة للطلبة
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 الجزائرية   الديمقراطية   الشعبيةالجمهورية   

 وزارة  التعليم العالي   و  البحث  العلمي

 -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

 معهد التربية البدنية و الرياضية

    

  إطأر حبثوأ   الاراسا قأ  رتا التارج ك تتتيتأ ؼب كقة الاكتاراه   مرتاين أف       
درنا رضأ اػبأ ا  تحا ا   االستبيأضيا اؼبان ا لسطسبا كأتانه إلي م هب ه االستتأرة 

أ مأـ كقرتأيا الًت يا الباضيا ك  الطسبا لسض اػباقأت اؼب اقا قن  طقؼ ادارات
  لستأ أف افأدتوأ  إنأ أت م ال يتا لز أدة قصاا يا ي ه الاراسارانُت قو م  الق أضيا

 اؼبرتساقأت اليت ربا  أ ست خ   مق ا تأقا ت

 ت بساا قٍت فأئا االحًتاـ ك الت ا قت      

 وشكرا.                                                                                     

 الباحث: بن سايح سمير                                                                  
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 درجة الرضا عبارةال الرقم
كبيرة 
 جدا

صغيرة  صغيرة متوسطة كبيرة
 جدا

 خدمات االداريةمحور ال
لوا انقاني  ال مم اؼبرت ا /إدارة يوأؾ  فأفيا قن  ب    62

فحص االضت أني لساخاؿ   فقع لساـ ك ت ويأت الوةأطأت 
 الباضيا ك الق أضيا

     

      لتسيا التمجي  كاضحا ك سسما 61
ألوظأـ   الطسبا  إطالع لسض ال مم اؼبرت ا /إدارة  قصرب 63

 الااخس  ؽبأت
     

الااأئا االدار ا اؼبطسا ا قن طقؼ  ال مم اؼبرت ا /إدارة  تمسم 64
 . الطسبا   ك أ  صَت

     

 اؼبرت ا /إدارة  تم االستتأع الضةيأالت الطسبا  قن  ب   65
  أستتقارت ال مم

     

 تم استالأني فبثس  الطسبا   ـبتسف االنتتألأت الاكر ا  66
 تال مم اؼبرت ا /إدارة اؼبترتس ا هبم قن  ب  

     

ـ   الاركس ك  67  تم ا قاؾ فبثس  الطسبا   ت ييم قمتال الت ا
 تال مم اؼبرت ا /إدارة  قؾبا االقتحأضأت قن  ب  

     

 إلالـ الطسبا دبأ يا نا ا لن  ال مم اؼبرت ا /إدارة ت اـ  68
 طق ا االلالف اغبأئط  ك اؼبا س االل ًتكين ؽبأت

     

إدارة يوأؾ قمأكاة   ضظأـ الثااب ك الرت أب ال م توت جه  69
 تال مم اؼبرت ا /

     

      قس الطسبات ال مم اؼبرت ا /إدارة يوأؾ ققكضا   ترتأق   26
 الخدمات البيداغوجيةمحور  

ؾبتالا قن األسأت ة ذكم   ال مم اؼبرت ا /إدارة تافق  62
 كفأنيات لأليا لتار م مت

     

ؾبتالا قن األسأت ة   ـبتسف  ال مم اؼبرت ا /إدارة تافق  61
 التدصصأت اليت تارساهنأت

     

 رتت  األسأت ة ال  ن  ارساض م لسض اطالل م دبأ يا  63
 نا ا   اؼب أ يس اؼبمواة الي مت

     

     يوأؾ ارتبأط  ُت قأ تارساضه   الارس قن ن ا ك األلتأؿ  64
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 التطبي يا ك اؼبان ا قن ن ا أخقلت
      طق  ا لقض األسأت ة لساركس تتالنيـ قس قمتااكمت 65
      طق  ا لقض األسأت ة لساركس تم   قن ف ت م لساركست 66
       فأفا تقرتأ َت الت ييم اليت  رتتتايأ األسأت ة كاضحا ك  67
قرتأ َت الت ييم اليت  رتتتايأ األسأت ة ترتط  ل   طأل  قأ  68

  تالنيـ قس قمتااهت
     

 رتت  األسأت ة لسض اقااد الطسبا  ت ييتأت دكر ا لتحصيس م  69
 تال مم /لن طق ا ادارة اؼبرت ا 

     

ـ األسأت ة لوا تييب م  إنقاني حصص ترتا  يا لسطسبات   26        ستز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

228 

 

 
 الملحــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 04رقم  
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 الجمهورية   الجزائرية   الديمقراطية   الشعبية

 وزارة  التعليم العالي   و  البحث  العلمي

 -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

 معهد التربية البدنية و الرياضية

    

  إطأر حبثوأ   الاراسا قأ  رتا التارج ك تتتيتأ ؼب كقة الاكتاراه   مرتاين أف       
 اؼبان ا لستفتةُت ك األسأت ة اؼب اضُت كأتانه إلي م هب ه االستتأرة اإلستبيأضيا 

ؼبمتفيا ن اػبأرنيُت لسض اػباقأت اؼب اقا قن  طقؼ درنا رضأ ااػبأ ا  تحا ا 
ـ كقرتأيا الًت يا الباضيا ك الق أضيا ادارات افأدتوأ  إنأ أت م ال يتا رانُت قو م  أ مأ

   لستأ أف اؼبرتساقأت اليت ربا  أ ست خ   مق ا تأقا تلز أدة قصاا يا ي ه الاراسا

 ت بساا قٍت فأئا االحًتاـ ك الت ا قت      

 وشكرا.                                                                                     

 الباحث: بن سايح سمير                                                                  
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 درجة الرضا عباراتال الرقم
كبيرة 
 جدا

صغيرة  صغيرة متوسطة كبيرة
 جدا

 القسم إدارة المعهد /مجال الرضا عن الخدمات المقدمة من 
      اؼبرتأقالت اؼبطسا ا قو أ   ك أ كنيز ال مم إدارة اؼبرت ا /توجز  62
 –أ أـ دراسيا  ألتوميا قس قفتة   ال مم إدارة اؼبرت ا /توظم  61

 أسأت ة الًت يا الباضيا ك الق أضيا  صفا دكر ات
     

      ك قا ق أت الًت يا ال مم اؼبرت ا /يوأؾ اتفأ يأت قربقا  ُت  63
  ت ا ن أسأت ة اؼبأدة ال ااقض كفا  ال مم إدارة اؼبرت ا /تمأيم  64

 قأ نا   اجملأؿت
     

      أسأت ة اؼبأدة   ت ا ن الطسبا – تم ا قاؾ قفتة   65
 جال الرضا عن الطلبة المتخرجينم

اؼبتدقنُت قن قرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا  تتتس الطسبا  62
 .دبمتال قرتق  ضظقم نيا

     

 تتتس الطسبا اؼبتدقنُت قن قرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا  61
 دبمتال قرتق  تطبي   نيات

     

 ت ن الطسبا اؼبتدقنُت قن قرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا  63
 الترتأق  قس التالقي ت

     

 ت ن الطسبا اؼبتدقنُت قن قرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا  64
 الترتأق  قس الاضرتيأت الترتسيتيا اؼبدتسفا ت

     

 ت ن الطسبا اؼبتدقنُت قن قرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا  65
 اغبا ثا اليت زباـ اؼبأدةتالترتأق  قس الاسأئ  ك األدكات الت والانيا 

     

 تالنيـ الت ا ن اؼبتواح لسطسبا قس قأ سيجاكضه   اؼب سمأت  66
 تالًت ا ا

     

الربضأقج البيااغان  اؼبارس لسطسبا  تالنيـ قس التان أت اغبا ثا  67
 لستأدة احملادة قن كزارة الًت يا الاطويات 

     

 أؼب سمأت الترتسيتيا  ب  زبقن م الًت صأت التطبي يا اليت  تس أيأ  68
 تمأيم   ربمُت قمتاايم البيااغان ت
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 المؤسسة الرتبة االسم و اللقب الرقم
 تبمانأقرتا  أستأذ الترتسيم الرتأيل  أظب  فيص  01
 نأقرتا اؼبميسا -أ-أستأذ ؿبأضق ققضيز أسأقا 02
 نأقرتا اؼبميسا -أ-أستأذ ؿبأضق  ا الج ض  ق 03
 نأقرتا اؼبميسا -أ-أستأذ ؿبأضق قوجح  ـبساؼ 04
 نأقرتا ساؽ أيقاس -ب–أستأذ ؿبأضق  قافا  أ  05

 -ل ا خبسيا اعبادة لسجأقرتا–
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 النتائـــــــــج الخــــــــــــام
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االستبيانية األربعة بعد توزيعها على العينات المستهدفة  تيحتوي ىذا الملحق على نتائج االستمارا
 في الدراسة.

 األولى الموجهة لإلداريين: ةنتائج االستمارة االستبياني-1

 إدار   كأضأ انأ أهتم قازلا كتأ  س :  21ليوا الاراسا -

 درجة الموافقة العبارة الرقم
كبيرة 
 جدا

صغيرة  صغيرة متوسطة كبيرة
 جدا

 مجال القيادة
 الرتتسيأت نادة لوظأـ الرتتيا  ألف م ال مم اؼبرت ا / إدارة تتتيز 62

 .اإلدار ا
65 64 61 62 66 

   لستاظفُت اػبط  تاضيح لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتت  61
 .هبأ ترتت  اليت ال سيا أك الاائقة

64 65 61 62 66 

  صارة اإلدار ا الرتتسيأت ربمُت لسض  ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 63
 .قمتتقة

69 63 66 66 66 

 الرتت    اؼبمأنيلا أضظتا اللتتأد ال مم اؼبرت ا /إدارة  تمرتض 64
 .في أ اػباقأتيا ال فأنية ل تأف

68 63 62 66 66 

 الوتأئج لسض اؼباظفُت إطالع لسض ال مم اؼبرت ا /إدارة  ربقص 65
 . رتتس م اؼبقتبطا

65 64 61 62 66 

  ُت اعبتأل  الرتت  تةجيس لسض ال مم اؼبرت ا /إدارة  ربقص 66
 .اإلدار ا اؼبمتا أت ؼبدتسف اؼباظفُت

26 61 66 66 66 

ك  الاكائق   الصالحيأت تفا ض ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتتتا 67
 .لستاظفُت اؼبصأ 

68 64 66 66 66 

 للجودة اإلستراتيجي التخطيط مجال 
 الرتأقا األيااؼ قس اإلدار ا اعبادة كحاة أيااؼ تتوأس  62

 .لسجأقرتا
69 63 66 66 66 

 التطا ق لتح يا اؼبت أق  التدطي  ال مم اؼبرت ا / إدارة تتبٌت 02
 .قرتساقأتيا كأضظتا ت ويأت قن قوطس ا

65 64 61 62 66 

 66 62 61 65 64   التيَتات إلنقاني إسًتاتيجيا خططأ ال مم اؼبرت ا / إدارة سبتس  03
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 .اإلدارم الوظأـ لتحمُت ال مم اؼبرت ا /
 قمتال لسض اإلدار ا اعبادة لتح يا التدطي    اؼباظفُت  ةأرؾ 04

 .اؼبرت ا أك ال مم
65 63 62 61 66 

 اليت األلتأؿ إلدارة الالزقا اإلق أضأت ال مم اؼبرت ا / إدارة تافق 05
 خاقأهتأ نادة إا ت دم

65 65 62 62 66 

 اعبادة قوظار قن ال مم اؼبرت ا / كرؤ ا رسألا اعبادة كحاة ترتقض 66
 .اإلدار ا

66 63 61 62 66 

   اؼبقكضا لسض اؼبم كؿ تمألا كاضحا قرتأ َت اػبط  تت تن 67
 .الباائ  اختيأر

67 63 62 62 66 

 اإلدارية الجودة ثقافة مجال 
  أعبادة تترتسا اليت كاالذبأيأت ال يم ضةق لسض اعبادة كحاة ترتت  01

 اؼباظفُت لال اإلدار ا
68 61 61 66 66 

 كل  لز أدة اإلدار ا اعبادة لن ضةقات اعبادة كحاة تصار 02
 .دبف اق أ اؼباظفُت

65 64 62 62 62 

  أؼبم كليا كاإلحمأس ال اتيا الق أ ا توتيا لسض اعبادة كحاة ترتت  03
 .اؼباظفُت لال

69 63 66 66 66 

   فأنية لالرت أني قمتتقة تار بيا دكرات  رت ا اعبادة كحاة ت اـ 04
 .اؼباظفُت أداني

63 63 61 61 61 

 اعبادة لتطبيا اؼبالئم التوظيت  اؼبوأخ ال مم اؼبرت ا / إدارة تافق 05
 .اؼباظفُت لال اإلدار ا

26 62 62 66 66 

 دكائق اؼبرت ا  كأفا   اإلدار ا اعبادة لاحاة أل أني  انا 06
 .ك ا مأقه

67 63 62 62 66 

 البشرية الموارد إدارة مجال
 اإلدار ُت اؼباظفُت قن احتيأنأهتأ ال مم اؼبرت ا / إدارة رباد 01

 .الاظيفيا كاؼبمتا أت التدصصأت ـبتسف   كاألكأديبيُت
21 66 66 66 66 

 66 66 66 61 26 .التوظيت  لس ي   د يا  تحا ا ال مم اؼبرت ا / إدارة ت اـ 02
   اؼب يسا البةق ا ال اادر ال مم اؼبرت ا /إدارة  تمت ط  03

 . أأيااف لتح يا اؼبدتسفا التدصصأت
26 61 66 66 66 

 الاانبأت وباد كاضح كظيف  ك ف ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتتتا 04
 . اضاح كاألدكار كاؼبم كليأت

26 62 62 66 66 
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 التدريب مجال
 لستاظفُت التار بيا االحتيأنأت ال مم اؼبرت ا / إدارة رباد 01

 .االحتيأنأت لسض  وأني اإلدار ُت
64 64 61 62 62 

 لستاظفُت دكرم  ة   تار بيا  قاقج ال مم اؼبرت ا /إدارة  توف  02
 .اإلدار ُت

65 64 62 62 62 

 قمتتق  ة   التار   ربمُت إا ال مم اؼبرت ا / إدارة تمرتض 03
 .اإلدار ا الرتتسيأت   اعبادة لتح يا

66 64 62 62 66 

 كفأنية تطا ق زباـ فرتألا تار    قاقج ال مم اؼبرت ا / إدارة تطبا 04
 .اؼباظفُت

66 64 62 62 66 

 لسض الرتأقسُت لتار   كاضحا خطا ال مم اؼبرت ا / إدارة توف  05
 .الفرتسيا الرتت  احتيأنأت لسض  وأني الاظيفيا قمتا أهتم اختالؼ

65 64 61 62 66 

  ة   لستاظفُت التار   أاق  ت ييم ال مم اؼبرت ا / إدارة ت اـ 06
 .دكرم

61 66 61 61 66 

 والمكافآت الحوافز نظام مجال
 اؼبأد ا كاؼب أفآت لسحاافز خأص ضظأـ ال مم اؼبرت ا / إدارة ت اـ 01

 .كاؼبرتوا ا
64 64 62 61 62 

 اؼبتتيزة ؼبةأركت م لستاظفُت ق أفآت ال مم اؼبرت ا / إدارة سبوح 02
 .الرتت    اإلدار ا اعبادة رب يا  

64 64 61 61 66 

 لال كاالضتتأني الاالني قمتال رفس لسض اؼبتواحا اغباافز ترتت  03
 .ال مم اؼبرت ا /قاظف  

64 64 61 61 66 

   اؼباظفُت  ُت الترتأكف ركح توتيا لسض اؼبتواحا اغباافز ترتت  04
 .ال مم اؼبرت ا /

64 64 61 61 66 

 66 63 61 64 63 .اعبأقرت  اؼباظف طتاحأت اغباافز ضظأـ  سي 05
 القرارات اتخاذ في المشاركة مجال

 66 66 61 63 67 .ال قارات ازبأذ   اؼباظفُت  إ قاؾ ال مم اؼبرت ا / إدارة ت اـ 01
 البيأضأت لسض اؼباظفُت اطالع لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتت  02

 .لسرتت  األسأسيا
68 63 62 66 66 

 اؼبةأك  قوأ ةا   لستاظفُت الفق ا ال مم اؼبرت ا / إدارة تتيح 03
 .الرتت   مَت اؼبترتس ا

67 64 62 66 66 

 66 66 66 64 68 كح  البيأضأت لتجتيس الرتت  فقؽ ال مم اؼبرت ا / إدارة تطسا 04



 
 

237 

 

 .اؼبة الت
 األسبأب لتحا ا البيأضيا كاأل  أؿ القساـ الرتت  فقؽ تمتداـ 05

 .اؼبة الت كراني احتتأال األكثق
 

64 67 62 66 66 

 التقييم مجال
 الرتتسيأت نادة لت ييم كاضحا قرتأ َت ال مم اؼبرت ا / إدارة ت س 01

 .اإلدار ا
65 65 61 66 66 

 األخطأني الكتةأؼ قيااضيا  ز أرات ال مم / اؼبرت ا إدارة ت اـ 02
 .الرتت  أداني كت ييم

66 65 62 66 66 

 الفقدم األداني قرتأ َت استثتأر لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 03
 .اؼباظفُت  ب  قن اؼبقغاب األداني قمتال لتحا ا

68 64 66 66 66 

 أداني ت ييم ضتأئج استدااـ لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 04
 .كقاضاليا  ا ا اؼباظفُت

26 61 66 66 66 

 لسض لسح م كالتتيز ال فأنية ضظأـ ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتتتا 05
 .اؼباظفُت أداني

26 61 66 66 66 

 لسض تطقأ اليت التييَتات ؼباان ا  أؼبقكضا األداني ت ييم ضظأـ  تتيز 06
 .الرتت  أسألي 

26 61 66 66 66 

 لال الرتت  إر أدات  اضح أداني دلي  ال مم اؼبرت ا /  انا 07
 .اؼباظف

26 61 66 66 66 

 اإلدارية المعلومات نظم مجال
 اؼبرتساقأت ؾبأؿ   الرتست  التطار ال مم اؼبرت ا / إدارة تااك  01

 .االتصأالت كت والانيأ
68 63 62 66 66 

 لتدز ن ؿباسبا قرتساقأت  ب ا ال مم اؼبرت ا / إدارة تافق 02
 .اعبأقرتا   الرتتسيأت كأفا  إدارة اؼبترتس ا البيأضأت

67 64 62 66 66 

 الت أرب قن لستدسص ؿباسبا قرتساقأت  ب ا استدااـ  تم 03
 .اؼب أـ   كاالزدكانيا

66 65 62 66 66 

 اؼباظف لال ال قارات ازبأذ لتسيا   اؼبرتساقأت ضظأـ  مأيم 04
 .اإلدارم

67 64 62 66 66 

 لستاظفُت كاحاة ققنرتيا كاؼبرتساقأت اإلنقانيات حاسبا ضظأـ  افق 05
 .اؼبدتسفا اإلدار ا الاكائق  

26 61 66 66 66 
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 ققتبطا ؿبسيا ؿباسبا اتصأؿ  ب ا ال مم اؼبرت ا / إدارة تمتداـ 06
 .في أ كاأل مأـ الاكائق جبتيس

21 66 66 66 66 

 اإلنقانيات لتبمي  قتطارة أسألي  ال مم اؼبرت ا / إدارة تمترتت  07
 .اإلدار ا الرتتسيأت كربمُت

69 63 66 66 66 

 قن  اال اإلدار ا الرتتسيأت نادة لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة تقكز 08
 .ضتأئج أ لسض الًتكيز

66 64 61 66 66 

   الرتتسيأت إدارة ت سفا زبفيض إا ال مم اؼبرت ا / إدارة تمرتض 09
 .اإلدار ا اعبادة  تطبيا ال مم اؼبرت ا /

66 64 61 66 66 

   األخطأني حاكث قوس لسض ال مم اؼبرت ا /إدارة  ترتت  10
 .توفي يأ أاوأني فرتألا ر أ ا تبٍت خالؿ قن اإلدار ا الرتتسيأت

68 63 62 66 66 

 الجودة وتوكيد الرقابة مجال
 اإلدار ا الرتتسيأت نادة فحص لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 01

 .اؼبطسا ا لستاا فأت قطأ  ت أ قن لستوكا توفي يأ  ب  كاػباقأت
67 63 62 62 66 

 نادة ل تأف اإلدار ا الرتتسيأت ال مم اؼبرت ا / إدارة ت ب  02
 .اؼباا ا كالترتسيتأت كاألضظتا ال ااضُت خالؿ قن أدائ أ

68 63 62 66 66 

  ألم الا سبتأز ر أ يا كسأئ  ال مم اؼبرت ا / إدارة تمتداـ 03
 .اؼباظفُت عبتيس كالاضاح

69 63 66 66 66 

  وف  دكرم ر أي  قضأقج كضس لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 04
 .ؿبادة فًتات لسض

68 63 62 66 66 

 اعبادة لسض لسق أ ا قترتادة أدكات ال مم اؼبرت ا / إدارة تمتداـ 05
 (ت  ر ا ؾبتالأت لت   كرش قث  )االستبأضا 

68 63 62 66 66 

 اعبادة ؼبقا با قاازضأت زبصيص لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 06
 .األداني كقتأ رتا

66 63 63 66 66 

 اإلدار ا الرتتسيأت كربمُت ت ييم لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتت  07
 .األداني لتحمُت التوأفميا اؼبرتساقأت كاستدااـ  أختيأر

66 63 61 62 66 

 المستفيد مجال رضا
 لتح يا ال مم اؼبرت ا /   ال ااضُت لتطبيا كأفيا سسطا أقتس  01

 .اؼبمتفيا ن رضض
22 62 66 66 66 

  ة   اؼبة الت ح    دائقيت   اؼباظفُت صبيس  ةأرؾ 02
 .صبأل 

21 66 66 66 66 
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 األداني أك اإلقبأز قس تتالنيـ القات  قن لسي أ أحص  اليت الز أدة 03
 . ه أ اـ ال م

66 63 61 62 66 

   التطا ق إنقاني لوا اؼباظفُت أراني ال مم اؼبرت ا / إدارة توخ  04
 .اإلدار ا الرتتسيأت

68 63 62 66 66 

 اؼبمتفيا ن ؼبة الت االستتأع لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 05
 .قرتأعبت أ لسض كترتت 

21 66 66 66 66 

 نياة إدار ا خاقأت ت اًن لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ربقص 06
 .لستمتفيا ن

21 66 66 66 66 

 لسترتقؼ اؼبمحيا الاراسأت إنقاني لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة ترتت  07
 .اؼبمتفيا ن حأنأت لسض

66 61 61 62 62 

 

 نتائج االستمارة االستبيانية الموجهة لألساتذة -2

 أستأذ كأضأ انأ أهتم قازلا كتأ  س :  61ليوا الاراسا -

 
 الرقم

 
 عبارةال

 درجة الرضا
كبيرة 
 جدا

صغيرة  صغيرة متوسطة كبيرة
 جدا

 القيادة مجال
 61 64 64 61 56 هبأ الرتأقسُت لألسأت ة ال مم اؼبرت ا / إدارة قن اػبط  تاضيح 62
 اؼبرت ا /إدارة  لألسأت ة ال م ترتتتاه الرتت    اؼبمأنيلا أضظتا 61

 تال مم
54 63 63 61 62 

 الوتأئج لسض األسأت ة إطالع لسض ال مم اؼبرت ا /إدارة  حقص 63
 . رتتس م اؼبقتبطا

46 26 61 66 64 

  ُت اعبتأل  الرتت  تةجيس لسض ال مم اؼبرت ا /إدارة  حقص 64
 .  ـبتسف الرتتسيأت البيااغانيا األسأت ة

53 65 61 62 62 

 للجودة االستراتيجي التخطيط مجال 
 قمتال لسض اإلدار ا اعبادة لتح يا التدطي    األسأت ة ا قاؾ 62

 .اؼبرت ا أك ال مم
35 25 65 65 61 

 61 63 66 24 37 قرتأ َت ال مم اؼبرت ا /اػبط  اليت ترتا قن طقؼ إدارة  ت تن 61
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 .الباائ  اختيأر   اؼبقكضا لسض تمألا كاضحا
 اإلدارية الجودة ثقافة مجال 

  أعبادة تترتسا اليت كاالذبأيأت ال يم ضةق لسض اعبادة كحاة لت  01
 األسأت ة لال اإلدار ا

34 68 66 67 67 

  أؼبم كليا كاإلحمأس ال اتيا الق أ ا توتيا لسض اعبادة كحاة لت  61
 .األسأت ة لال

41 21 61 63 63 

 البشرية الموارد إدارة مجال
ال مم  إسوأد اؼبااد اؼبارسا لألسأت ة حم   اؼبرت ا / إدارة  يأـ 01

 .زبصص م
41 21 63 61 63 

 الاانبأت وباد كاضح كظيف  ك ف ال مم اؼبرت ا / إدارة التتأد 61
 . اضاح لألسأت ة كاألدكار كاؼبم كليأت

32 25 66 66 64 

 التدريب جالم
 تار بيا ك تق صأت لستيا رباقجل ال مم اؼبرت ا /إدارة  توفي  62

 .لألسأت ة دكرم  ة  
54 65 61 62 66 

  ة   لألسأت ة التار   أاق  ت ييم ال مم اؼبرت ا /  يأـ إدارة 61
 .دكرم

52 68 61 62 66 

 والمكافآت الحوافز نظام جالم
 اؼبأد ا كاؼب أفآت لسحاافز خأص ضظأـ ال مم اؼبرت ا / إدارة ت اًن 01

 .كاؼبرتوا ا
16 21 25 26 65 

   اؼبتتيزة ؼبةأركت م لألسأت ة ق أفآت ال مم اؼبرت ا / إدارة قوح 02
 .الرتت    اعبادة رب يا

16 67 21 23 26 

   اؼباظفُت  ُت الترتأكف ركح توتيا ترتت  لسض اؼبتواحا اغباافز 63
 .ال مم اؼبرت ا /

16 68 24 21 69 

 القرارات اتخاذ في المشاركة جالم
 64 66 61 21 38 .ال قارات ازبأذ لألسأت ة   ال مم اؼبرت ا / إ قاؾ إدارة 01
 األسأسيا البيأضأت لسض األسأت ة ال مم اؼبرت ا / اطالع إدارة 02

 .لسرتت 
18 26 69 64 22 

 اؼبةأك  ؼبوأ ةا لألسأت ة الفق ا ال مم اؼبرت ا / إدارة اتأحا 03
 .الرتت   مَت اؼبترتس ا

49 67 63 61 62 

 التقييم جالم
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 الترتسيتيا قن  ب  إدارة الرتتسيأت نادة لت ييم كاضحا قرتأ َت كضس 01
 .ال مم اؼبرت ا /

32 25 64 68 64 

 األخطأني الكتةأؼ قيااضيا  ز أرات ال مم اؼبرت ا / إدارة  يأـ 02
 .الرتت  أداني كت ييم

36 28 66 64 64 

 الفقدم األداني قرتأ َت استثتأر لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة حقص 03
 .األسأت ة  ب  قن اؼبقغاب األداني قمتال لتحا ا

14 26 26 68 64 

 أداني ت ييم ضتأئج استدااـ لسض ال مم اؼبرت ا / إدارة حقص 04
 .كقاضاليا  ا ا األسأت ة

35 65 63 69 26 

 لسض لسح م كالتتيز ال فأنية ضظأـ ال مم اؼبرت ا / إدارة التتأد 05
 .اؼباظفُت أداني

34 66 64 69 69 

 اإلدارية المعلومات نظم جالم
 اؼبرتساقأت ؾبأؿ   الرتست  لستطار ال مم اؼبرت ا / إدارة قااكبا 01

 .االتصأالت كت والانيأ
36 23 65 64 64 

 لتدز ن ؿباسبا قرتساقأت  ب السض   ال مم اؼبرت ا / إدارة تاافق 02
 .هبأ الرتتسيأت كأفا  إدارة اؼبترتس ا البيأضأت

56 64 63 63 61 

 نتائج االستمارة االستبيانية الموجهة للطلبة: -3

 طأل  كأضأ انأ أهتم قازلا كتأ  س :  616ليوا الاراسا -

 درجة الرضا عبارةال الرقم
كبيرة 
 جدا

صغيرة  صغيرة متوسطة كبيرة
 جدا

 خدمات االداريةمحور ال
لوا انقاني  ال مم اؼبرت ا /إدارة يوأؾ  فأفيا قن  ب    62

فحص االضت أني لساخاؿ   فقع لساـ ك ت ويأت الوةأطأت 
 الباضيا ك الق أضيا

531 58 28 65 67 

 66 61 63 35 586 لتسيا التمجي  كاضحا ك سسما 61
ألوظأـ   الطسبا  إطالع لسض ال مم اؼبرت ا /إدارة  قصرب 63

 الااخس  ؽبأت
528 63 27 23 69 

الااأئا االدار ا اؼبطسا ا قن طقؼ  ال مم اؼبرت ا /إدارة  تمسم 64
 . الطسبا   ك أ  صَت

497 65 16 17 65 
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 /اؼبرت ا إدارة  تم االستتأع الضةيأالت الطسبا  قن  ب   65
  أستتقارت ال مم

425 86 13 68 38 

 تم استالأني فبثس  الطسبا   ـبتسف االنتتألأت الاكر ا  66
 تال مم اؼبرت ا /إدارة اؼبترتس ا هبم قن  ب  

621 66 61 66 66 

ـ   الاركس ك  67  تم ا قاؾ فبثس  الطسبا   ت ييم قمتال الت ا
 تال مم اؼبرت ا /إدارة  قؾبا االقتحأضأت قن  ب  

597 26 62 62 66 

 إلالـ الطسبا دبأ يا نا ا لن  ال مم اؼبرت ا /إدارة ت اـ  68
 طق ا االلالف اغبأئط  ك اؼبا س االل ًتكين ؽبأت

588 21 67 61 62 

إدارة يوأؾ قمأكاة   ضظأـ الثااب ك الرت أب ال م توت جه  69
 تال مم اؼبرت ا /

419 216 39 16 21 

 17 16 32 237 395 قس الطسبات ال مم اؼبرت ا /إدارة يوأؾ ققكضا   ترتأق   26
 الخدمات البيداغوجيةمحور  

ؾبتالا قن األسأت ة ذكم   ال مم اؼبرت ا /إدارة تافق  62
 كفأنيات لأليا لتار م مت

661 27 62 66 66 

ؾبتالا قن األسأت ة   ـبتسف  ال مم اؼبرت ا /إدارة تافق  61
 التدصصأت اليت تارساهنأت

583 12 67 67 61 

 رتت  األسأت ة ال  ن  ارساض م لسض اطالل م دبأ يا  63
 نا ا   اؼب أ يس اؼبمواة الي مت

599 26 61 61 62 

يوأؾ ارتبأط  ُت قأ تارساضه   الارس قن ن ا ك األلتأؿ  64
 التطبي يا ك اؼبان ا قن ن ا أخقلت

563 43 15 13 16 

 66 62 64 21 663 قمتااكمتطق  ا لقض األسأت ة لساركس تتالنيـ قس  65
 66 62 63 67 669 طق  ا لقض األسأت ة لساركس تم   قن ف ت م لساركست 66
 67 23 14 249 417 قرتأ َت الت ييم اليت  رتتتايأ األسأت ة كاضحا ك  فأفا ت 67
قرتأ َت الت ييم اليت  رتتتايأ األسأت ة ترتط  ل   طأل  قأ  68

  تالنيـ قس قمتااهت
435 238 19 69 69 

 رتت  األسأت ة لسض اقااد الطسبا  ت ييتأت دكر ا لتحصيس م  69
 تال مم /لن طق ا ادارة اؼبرت ا 

626 69 62 66 66 

ـ األسأت ة لوا تييب م  إنقاني حصص ترتا  يا لسطسبات   26  26 63 63 26 594  ستز
 نتائج االستمارة االستبيانية الموجهة للمفتشين و األساتذة المكونين: -4
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 قفتت ك أستأذ ق اف كأضأ انأ أهتم قازلا كتأ  س :  76ليوا الاراسا -

 درجة الرضا عباراتال الرقم
كبيرة 
 جدا

صغيرة  صغيرة متوسطة كبيرة
 جدا

 القسم إدارة المعهد /مجال الرضا عن الخدمات المقدمة من 
 64 64 65 21 45 اؼبرتأقالت اؼبطسا ا قو أ   ك أ كنيز ال مم إدارة اؼبرت ا /توجز  62
 –أ أـ دراسيا  ألتوميا قس قفتة   ال مم إدارة اؼبرت ا /توظم  61

 أسأت ة الًت يا الباضيا ك الق أضيا  صفا دكر ات
59 66 63 61 66 

 66 66 62 66 69 ك قا ق أت الًت يا ال مم اؼبرت ا /يوأؾ اتفأ يأت قربقا  ُت  63
  ت ا ن أسأت ة اؼبأدة ال ااقض كفا  ال مم إدارة اؼبرت ا /تمأيم  64

 قأ نا   اجملأؿت
64 61 61 66 66 

 66 64 67 29 46 أسأت ة اؼبأدة   ت ا ن الطسبا – تم ا قاؾ قفتة   65
 جال الرضا عن الطلبة المتخرجينم

 تتتس الطسبا اؼبتدقنُت قن قرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا  62
 .نيادبمتال قرتق  ضظقم 

48 64 69 67 61 

 تتتس الطسبا اؼبتدقنُت قن قرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا  61
 دبمتال قرتق  تطبي   نيات

31 61 62 13 21 

 ت ن الطسبا اؼبتدقنُت قن قرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا  63
 الترتأق  قس التالقي ت

37 68 67 66 21 

اؼبتدقنُت قن قرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا  ت ن الطسبا  64
 الترتأق  قس الاضرتيأت الترتسيتيا اؼبدتسفا ت

19 26 65 28 61 

 ت ن الطسبا اؼبتدقنُت قن قرتأيا ك أ مأـ الًت يا الباضيا ك الق أضيا  65
 الترتأق  قس الاسأئ  ك األدكات الت والانيا اغبا ثا اليت زباـ اؼبأدةت

46 27 63 67 63 

 تالنيـ الت ا ن اؼبتواح لسطسبا قس قأ سيجاكضه   اؼب سمأت  66
 تالًت ا ا

56 67 65 65 63 

الربضأقج البيااغان  اؼبارس لسطسبا  تالنيـ قس التان أت اغبا ثا  67
 لستأدة احملادة قن كزارة الًت يا الاطويات 

58 67 62 64 66 

 أؼب سمأت الترتسيتيا  ب  زبقن م الًت صأت التطبي يا اليت  تس أيأ  68
 تمأيم   ربمُت قمتاايم البيااغان ت

41 66 26 66 66 

 


