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 بالجانعات الشانلة الجودة إدارة تطبيق إنكانية تقييم
  اليهنية الحكونية

 احلديدة( دامعة حالة ة)دراش
 

 الولخص :

ِ  يف ايذساطة١  هلزٙ ايش٥ٝع اهلذف متثٌ  تكٝةٝ

 ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠ إداس٠ تطبٝةةل إَهاْٝةة١ َةةذ٣

 جاَعةةةة١ حايةةة١  دساطةةةة١ ايُٝٓٝةةة١  ادتاَعةةةا   يف

 اإلداس٠ ٚفٗةةِ إدساى َةةذ٣ ٚحتذٜةةذ اذتذٜةةذ٠ 

ّ  ايتةذسٜع  ١٦ٖٝ ٚأعلا٤ بادتاَع١ ايعًٝا  ملفٗةٛ

 ٚحتذٜةةةةةذ َٚعشفةةةةة١ ايؼةةةةةا١ًَ  ادتةةةةةٛد٠ إداس٠

 تطبٝةةةل تٛاجةةة٘ ايةةةي ٚايتخةةةذٜا  ايـةةةعٛبا 

 ايُٝٓٝةةة١ ادتاَعةةةا  يف ايؼةةةا١ًَ ادتةةةٛد٠ إداس٠

 .عًٝٗا ايتغًب ٚطبٌ - اذتذٜذ٠ جاَع١ -

ٔ  ايذساطة١  زتتُة   ٜٚتهٕٛ  ٦ٖٝة١  أعلةا٤  َة

 َٛاقة   ٜؼغًٕٛ ايزٜٔ ادتاَع١ ٚقٝاد٠ ايتذسٜع

 نًٝاتٗةا   مبختًف ادتاَع١ يف ٚإداس١ٜ قٝاد١ٜ

 عٝٓٝةة١ اخةتت   ايذساطة١  عٝٓةة١ يتجةاْع  ْٚظةشا 

ٌ  ايذساطة١  زتتُة   َٔ بظٝط١ عؼٛا١ٝ٥  يف متثة

 .َفشد٠( 100)

 ا٫طةتكشا٥ٞ   املٓٗج ع٢ً ايذساط١ ٚاعتُذ 

 ٚاملةةةة٪متشا  ٚا٭حبةةةةا  املشاجةةةة  َظةةةة  عةةةةر

 تةةةٛفش  ايةةةي باملٛكةةةٛ  ايـةةة١ً را  ايعًُٝةةة١

 ٚريةةةةو ٚا٭جٓبٝةةةة١  َٓٗةةةةا ايعشبٝةةةة١ يًباحةةةة  

 يبٝاْا  ايتخًًٝٞ ايٛؿفٞ ا٭طًٛب باطتخذاّ

 مجةةةة  مت ٚقةةةةذ ٚايثاْٜٛةةةة١  ا٭ٚيٝةةةة١ ايذساطةةةة١

 ؿةةُُٗا اطةةتبا١ْ خةة٬ٍ َةةٔ املٝذاْٝةة١ ايبٝاْةةا 

 ايذساطةةا   َكةةاٜٝع عًةة٢ با٫عتُةةاد ايباحةة 

 َةةذ٣ قٝةةاغ بغةةش  اجملةةاٍ  ٖةةزا يف ايظةةابك١

 .فشكٝاتٗا ٚاختباس ايذساط١ أٖذاف حتكل

 ايذساطةةةةةة١ بٝاْةةةةةا   حتًٝةةةةةةٌ جةةةةةش٣  نُةةةةةا 

 يًعًةةّٛ اإلحـةةا١ٝ٥ اذتضَةة١ بشْةةاَج باطةةتخذاّ

 اطةةتخذاّ إىل باإلكةةاف١(  spss) ا٫جتُاعٝةة١

 يكٝاغ املٓاطب١ ايٛؿف١ٝ اإلحـا١ٝ٥ ا٭طايٝب

 .فشكٝاتٗا ٚاختباس ايذساط١ أٖذاف

 ايٓتةةا٥ج َةةٔ زتُٛعة١  إىل ايذساطةة١ ٚتٛؿةً  

ٞ  دسجةةة١  كةةةعف  أبشصٖةةةا ّ  ايةةةٛع  إداس٠ مبفٗةةةٛ

 َظةت٣ٛ  عًة٢  اذتذٜذ٠ جباَع١ ايؼا١ًَ ادتٛد٠

 ادتاَعةةةة١  ٚقٝةةةةاد٠ ايتةةةةذسٜع ٦ٖٝةةةة١ أعلةةةةا٤

 يًجاَعةة١  ايعًٝةةا اإلداس٠ ٚدعةةِ ايتةةضاّ ٚكةةعف

 ايعةةةاًَن ٚتُٓٝةةة١ بتةةةذسٜب ا٫ٖتُةةةاّ ٚكةةةعف

 ادتةةةةٛد٠  ٚخطةةةة  بةةةةشاَج يف َٚؼةةةةاسنتِٗ

 تٛاجةةة٘ حكٝكٝةةة١ ٚؿةةةعٛبا  َعٛقةةةا  ٚٚجةةةٛد

 جاَعة١  يف ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ تطبٝل ع١ًُٝ

 َةةةةٔ زتُٛعةةةة١ ايذساطةةةة١ ٚقةةةةذَ . اذتذٜةةةةذ٠

 .إيٝٗا تٛؿً  ايي ايٓتا٥ج ك٤ٛ يف ايتٛؿٝا 
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Abstract :

The aim of this study to assess 

the feasibility of the application of 

TQM in Yemeni universities Case 

Study Hodeidah University and 

determine the extent of awareness 

and understanding of senior 

management university and faculty 

members to the concept of total 

quality management., Knowledge 

and identify the difficulties and 

challenges facing the 

implementation of total quality 

management in Yemeni 

universities - the University of 

Hodeidah - and ways to overcome 

them. 

     The study population 

consisted of all faculty members 

and university leadership and 

Yemenis who occupy leadership 

and managerial positions in 

various colleges and University's 

(100) Single, and then study the 

kind represented in the 

comprehensive inventory of the 

study population. 

     The study relied on inductive 

approach through survey 

references, research and scientific 

conferences relevant Arab ones 

and foreign, which is available to 

the researcher using the style 

descriptive analytical study data 

primary and secondary has been 

field data collection through a 

questionnaire designed by the 

researcher based on metrics studies 

previous work in this area so as to 

measure the achievement of the 

objectives of the study and testing 

of hypotheses. 

      As study data were analyzed 

using the Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS), in 

addition to the use of statistical 

methods appropriate descriptive 

study to measure the goals and 

testing hypotheses. 

     The study found a number of 

results, notably weak awareness 

concept of total quality 

management at the University of 

Hodeidah on the level of faculty 

members and the leadership of the 

university, and the weakness of the 

commitment and support of senior 

management of the University and 

poor attention to training and staff 

development and their 

participation in the programs and 

plans of quality, and the presence 

of constraints and real difficulties 

facing the process of applying 

quality management overall at the 

University of Hodeidah. study 

provided a set of recommendations 

in the light of the results that have 

been reached. 
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 :الذراسح هقذهح

  ايؼةةا١ًَ  ادتةةٛد٠ إداس٠ تطبٝةةل إَهاْٝةة١ تكٝةةِٝ يف تبخةة  َتعةةذد٠ دساطةةا  ظٗةةش 

ٕ  ايـةٓاعٞ   ايكطةا   عُّٛ يف أنر بـٛس٠ تشنض  ٞ  ايكطةا   ٚنةا  ٚارتةذَا   ارتةذَ

ّ  إٔ نُةا  خاؿة١   بـةٛسٙ  ادتاَعةا   َٚٓٗةا  حظةا،   أقٌ ايتع١ًُٝٝ ِ  جبةٛد٠  ا٫ٖتُةا  ايتعًةٝ

 تعتُةذ  ايةي  با٫قتـةادٜا   ٜٚتظِ ٚايعؼشٜٔ  ايٛاحذ ايكشٕ قلاٜا أِٖ َٔ أؿب  ايعايٞ

 عًةة٢ قةةادس بؼةةشٟ َةةاٍ سأغ حتكٝةةل إىل ٚتظةةع٢( Knowledge Based) املعشفةة١ عًةة٢

 .املعشف١ ٖزٙ ٚاطتٝعاب َٛانب١

 املعشفة١   ْٚؼش ٚتٛطن إْتاج يف ا٭نر ايذٚس را  ايبخث١ٝ ٚاملشانض ادتاَعا  ٚتعذ

 جةٛد٠  را  ناْة   إرا إ٫ّ ادتاَعٞ ايتعًِٝ خذَا  طٛم يف قبٛهلا ميهٔ ٫ املعشف١ ٚتًو

 .ع٥٬ُٗا ملتطًبا  ١ُ٥٬َ

 ْظُٗةةا ٚاقةة  يف ايٓظةةش بإعةةاد٠ ادتاَعةةا  قٝةةاّ أُٖٝةة١ ايبخثٝةة١ ا٭طةةش مجٝةة  ٚت٪نةةذ

 يتطةةةٜٛش املةةةذاخٌ أفلةةةٌ عةةةٔ ايبخةةة  ٚكةةةشٚس٠  ٚايبخثٝةةة١ ايعًُٝةةة١ ٚأدٚاتٗةةةا ٚٚطةةةا٥ًٗا

 حتتةةاج ادتاَعةةا  فتًةةو املخشجةةا   جةةٛد٠ يلةةُإ ادتةةاَعٞ ايعُةةٌ أدا٤ جةةٛد٠ ٚحتظةةن

 نةةٌ عًةة٢ تكةةف حتةة٢  ٚايٓتةةا٥ج  ٚايتعًُٝٝةة١ اإلداسٜةة١ بشازتٗةةا ملشاجعةة١ َظةةتُش٠ بـةةف١

ِ  يف جذٜةةذ   ٚاملعٛقةةةا  املكَٛةةا   ستًًةة١  احملٝطةة١   ب٦ٝتٗةةا  حاجةةةا  ٚتًةة    ٚاملعشفةة١  ايعًةة

 (.2005  طباعٞ) ادتاَعٞ ايتعًِٝ َظت٠ تٛاج٘ ايي ٚايتٗذٜذا  ٚايفشق

 َٚةةٔ  ادتةةاَعٞ ايتعًةةِٝ ْٛعٝةة١ يتخظةةن جذٜةةذ٠ َةةذاخٌ تةةبي أُٖٝةة١ إىل ٜةةذعٛ ٖٚةةزا

 إىل ادتةةاَعٞ ايتعًةةِٝ ْظةةاّ دفةة  َةةٔ تةةتُهٔ نةةٞ ايؼةةا١ًَ; ادتةةٛد٠ إداس٠ املةةذاخٌ تًةةو

 ٚايتخظةن  ايتعًُٝٝة١  ايعًُٝة١  أدا٤ جٛد٠ حتظن زتاٍ خاؿ١  ب٘ املٓٛط١ ا٭ٖذاف حتكٝل

 .هلا املظتُش

 إىل عتتةةاج ادتاَعةةا  يف ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠ إداس٠ تةةبي فهةةشٙ فةةإٕ ريةةو َةةٔ ٚاْط٬قةةا،

 ٚايـةعٛبا   املعٛقةا   َٚعشف٘  تطبٝك٘ إَها١ْٝ ٚتكِٝٝ دساط١ يف املتُث١ً ا٭ٚىل ارتط٠ٛ

ِ   ٚجتاٚصٖةا  يتزيًٝةٗا  ايتطبٝل ع١ًُٝ تٛاج٘ إٔ عتتٌُ ايي ّ  ثة  ايتٓفٝزٜة١   بةارتط٠ٛ  ايكٝةا

 .ايفعًٞ ايتطبٝل َٛك  املذخٌ ريو ٚٚك 



 
 

 
 
 

98  
  للعلىم اإلنسانيح واالجتواعيح

 تقييم إنكانية تطبيق إدارة الجودة الشانلة بالجانعات الحكونية اليهنية
 جمال ناصر علي الكميمد. |                                         ) دراشة حالة دامعة احلديدة(  

ISSN : 2410-1818 

 م2015  أكتىتر ( 12( الوجلذ )8العذد )

 :الذراسح أهويح

ٟ  املٛكٛ  أ١ُٖٝ َٔ ايذساط١ أ١ُٖٝ تٓب  ٛ  ية٘   تتـةذ٣  ايةز  ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ ٖٚة

ٌ  ٖةزا  ٚتطبٝةل  يتةبي  ايظةاع١ٝ  املٓظُا  خ٬هلا َٔ حتكل ايي ٔ  مجًة١  املةذخ  ا٭ٖةذاف  َة

 املخشجةةا   ٚجةةٛد٠  ايعُةة٤٬ سكةةا  ٚصٜةةاد٠  ايتهةةايٝف ٚختفةةٝ    ا٭دا٤ جةةٛد٠ أبشصٖةةا

 .إمجا٫،

ٔ  ايةي  املٓةاف   أحذ ع٢ً غتف٢ ٫ٚ ٔ  تعةٛد  إٔ ميهة ِ  جةٛد٠  حتظةن  َة ٞ  ايتعًةٝ  ادتةاَع

 .عاّ بؼهٌ ٚاجملتُ   ٚايط٬ب  ايتذسٜع ١٦ٖٝ ٚأعلا٤  ٚاإلداس٠  ادتاَع١ ع٢ً

  قبةةٌ َةةٔ إذتاحةةا، أنثةةش أؿةةبخ  قةةذ ادتةةاَعٞ ايتعًةةِٝ يف ادتةةٛد٠ أُٖٝةة١ إٔ نُةةا

 ايتٓافظة١ٝ  ايكةذس٠  ٚتعضٜةض  ٚايذٚيٝة١   ٚاإلقًُٝٝة١  احمل١ًٝ ٚايتخذٜا  ايتغتا  ملٛاج١ٗ ٚريو

 ( .2002 ايظعٝذ) ادتاَعٞ ايتعًِٝ ملٓظُا 

 بايب٦ٝةةة١ َشتبطةةة١ قلةةة١ٝ تعةةةذ مل ادتةةةاَعٞ ايتعًةةةِٝ جةةةٛد٠ أُٖٝةةة١ فةةةإٕ عاَةةة١ ٚبـةةةف١

 ايب٦ٝةة١ إىل ا٫ٖتُةةاّ ريةةو ٚاْتكةةٌ  ادتاَعةة١ أطةةٛاس تعةةذ  بةةٌ  فخظةةب يًجاَعةة١ ايذاخًٝة١ 

 ٖٚةة٪٤٫   (ٚايعاَةة١ ارتاؿةة١  ٚاملٓظُةةا  ا٭َةةٛس   أٚيٝةةا٤ ايطةة٬ب   اجملتُةة  ) ارتاسجٝةة١

 . ايظٛم َٚتطًبا  احتٝاجا  تً  جاَع١ٝ شتشجا  ع٢ً يًخـٍٛ ٜظعٕٛ

 شتشجاتٗةا   سدا٠٤ َٔ اي١ُٝٓٝ ادتاَعا  تٛاجٗ٘ َا ٖٛ ٚا٭خطش ا٭ِٖ ايتخذٟ ٜٚبك٢

 ٚتعشكةةٗا   ادتاَعةةا   بتًةةو اإلداسٜةة١  ٚايكٝةةاد٠ ايتةةذسٜع  ٦ٖٝةة١  أعلةةا٤ نفةةا٠٤   ْٚكةةف

 .ٚاآلخش اذتن بن عذٜذ٠ ٭صَا 

 ٌ ّ  َةةةٔ أنثةةش  ٜتلةة   املٛكةةةٛ  أُٖٝةة١  إٕ بةة ِ  عةةةٔ املظةة٪ٚين  اٖتُةةا  ادتةةةاَعٞ ايتعًةةٝ

 ادتاَعةا    ٚقٝةادا   ٚا٭نادميٝة١  ايتعًُٝٝة١  ايعًُٝة١  أدا٤ جةٛد٠  بكل١ٝ ايُٝٔ يف ٚايعايٞ

 فكةةذ ادتةةاَعٞ  ايتعًةةِٝ جةةٛد٠ َظةةت٣ٛ يشفةة  امل٥٬ُةة١ ٚايٛطةةا٥ٌ ا٭طةةايٝب عةةٔ ٚايبخةة 

 ايعةةايٞ ايتعًةةِٝ جبةةٛد٠ َباػةةش٠ ع٬قةة١ را  َٚةة٪متشا  ْةةذٚا  بعكةةذ ادتٗةةا  تًةةو بةةذأ 

 .ا٫جتاٙ ريو َثٌ يتكٓن ٚطع   ا٭نادميٞ ٚا٫عتُاد

 ادتةةٛد٠ إداس٠ تطبٝةةل إَهاْٝةة١ تكٝةةِٝ دساطةة١ أُٖٝةة١ جًٝةةا، ٜتلةة  طةةبل َةةا عًةة٢ بٓةةا٤ً

 فٗةةزا اذتذٜةةذ٠  جباَعةة١ ٚشتشجاتٗةةا ايتعًُٝٝةة١ ايعًُٝةة١ جةةٛد٠ يتخظةةن َةةذخ٬، ايؼةةا١ًَ

ٌ  ثكافة١  بغةشغ  ٜٚظةُ    ايتعًُٝٝة١  ايع١ًُٝ ٚجتٜٛذ يتطٜٛش ػا٬َ، أطًٛبا، ٜعذ املذخٌ  ايعُة
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  َادٜةة١ ٚايغةةت املادٜةة١ اإلَهاْةةا  يف ايكـةةٛس َعادتةة٘ َةةٔ ادتاَعةة١ ٚميهةةٔ ادتُةةاعٞ

 غتٖةا  عٔ ايتُٝض هلا ٚعتكل  َٛاسدٖا يتخظن ٚط١ًٝ ٚميثٌ  ا٭دا٤ جٛد٠ َظت٣ٛ ٜٚشف 

 َةةٔ اذتذٜثةة١ ا٭عُةةاٍ َٓظُةةا  َٚتطًبةةا  احتٝاجةةا  َكابًةة١ خةة٬ٍ َةةٔ ادتاَعةةا  َةةٔ

 يف اذتهَٛٝة١  املٓظُا  قذس٠ بعذّ تتظِ ظشٚف يف طُٝا ٫  ْٚٛعا، نُا، ايعا١ًَ ايك٣ٛ

 .ادتاَعا  تًو شتشجا  اطتٝعاب

 :الساتقح الذراساخ

ٌ  ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ بذساطة١  قاَة   ايةي  ايذساطا  َٔ ايعذٜذ ٖٓاى  عةاّ   بؼةه

ٍ  تٓاٚيةة   ايةةي  ايذساطةةا   إٔ إ٫ّ ِ  زتةةا  يف ايؼةةا١ًَ  ادتةةٛد٠  إداس٠ تطبٝةةل  إَهاْٝةة١  تكٝةةٝ

 َظةةت٣ٛ عًةة٢ ٚػةةخٝخ١  ايعشبةةٞ ايةةٛطٔ َظةةت٣ٛ عًةة٢ ستةةذٚد٠ ناْةة  ايتعًُٝٝةة١ ايعًُٝةة١

ٍ  ٖٛ املكاّ ٖزا يف ٚاملِٗ  ايباح  ٚاط٬  عًِ حظب ايُٝٔ  تٓاٚية   ايةي  ايذساطةا   تٓةاٚ

 ايتعًةةِٝ ٚخاؿةة١ ايتعًُٝٝةة١ ايعًُٝةة١ حكةةٌ يف املفٗةةّٛ ريةةو تطبٝةةل إَهاْٝةة١ تكٝةةِٝ زتةةاٍ

 .ايعايٞ

ٍ  يف ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ تطبٝةل  فةشق  تكِٝٝ إىل طع  دساطا  فٗٓاى ِ  زتةا  ايتعًةٝ

 َبةاد٨  حتذٜذ إىل ايذساطا  تًو َعظِ طع  فكذ ٚا٭جٓب١ٝ  ايعشب١ٝ ايب١٦ٝ يف ادتاَعٞ

 تًةةةو َةةةٔ ايعذٜةةةذ ْتةةةا٥ج ٚاتفكةةة  تطبٝكٗةةةا َٚعٛقةةةا  ٚفٛا٥ةةةذٖا ايؼةةةا١ًَ ادتةةةٛد٠ إداس٠

 ٖٓةاى  إٔ عًة٢ ( Williams 1993, Mullen 1993, Al-humedhi 1995) ايذساطةا  

ّ  ريةو  يتطبٝل إَها١ْٝ ِ  يف املفٗةٛ ٞ  ايتعًةٝ ٘  ادتةاَع  ٚتطةٜٛش   ا٭دا٤ حتظةن  عًة٢  ٚقذستة

 ايرتنٝةض  يف املتُثًة١  ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ َبةاد٨  بتطبٝةل  ا٫يتضاّ مت َا إرا ايتعًِٝ جٛد٠

 َٚؼةةةاسن١  اذتكةةةا٥ل عًةةة٢ بٓةةةا٤ً ايكةةةشاسا  اختةةةار  املظةةةتُش ايتخظةةةن  ايعُةةة٤٬ عًةةة٢

ّ   ايتفتةٝؽ  َٔ بذ٫، ٚايٛقا١ٜ  ٚايط٬ب ايعاًَن ّ  ٚتةٛفش   ايعًٝةا  اإلداس٠ ٚايتةضا ٍ  ْظةا  فعةا

 .ايعهظ١ٝ يًتغز١ٜ

ّ  ايي ايذساط١ طع  ْفظ٘ ا٫جتاٙ ٚيف ِ  إىل( Mullen 1996) بٗةا  قةا  ارتطةٛا   تكٝةٝ

ِ  دتٛدٙ املظتُش ايتخظن يتطبٝل ايلشٚس١ٜ ا٭ٚىل ٞ  ايتعًةٝ ٔ  ادتةاَع ٍ  َة ٌ  خة٬  سأٟ حتًٝة

٘  إىل ايذساطة١  ٚتٛؿةً    ايتةذسٜع  ٦ٖٝة١  ٚأعلةا٤  املذٜشٜٔ َٔ ع١ٓٝ ٕ  أْة  تطبٝةل  باإلَهةا
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ٍ  يف ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ ِ  زتةا ٔ  ادتةاَعٞ   ايتعًةٝ  مبةا  تطٜٛشٖةا  أٚ حتٜٛشٖةا  بعةذ  ٚيهة

 .ادتاَعٞ ايتعًِٝ يف ايعٌُ ٚظشٚف ب١٦ٝ َ  ٜت٤٬ّ

ٔ  نٌ دساط١ ْتا٥ج أنذ  فكذ ايعشب١ٝ ايب١٦ٝ َظت٣ٛ ع٢ً أَا ٌ  َة (  1999) إمساعٝة

 ٞ ٛ  إظتابٝةة١  اجتاٖةةا   ٖٓةةاى  إٔ إىل(  2005) ٚايظةةباع  ادتةةٛد٠  إداس٠ َبةةاد٨  تطبٝةةل  ضتةة

ِ  ايذساطةا   تًةو  ٚحةذد   ادتاَعةا    َٚٓٗا ارتذَا  قطا  يف ايؼا١ًَ  ايةي  املبةاد٨  أٖة

ّ  املظةتُش   ٚايتخظةن  ايعُٝةٌ   عًة٢  نةايرتنٝض  ايتطبٝةل  عًُٝة١  صتةا   يف تظاِٖ  ٚايتةضا

ٔ  بةذ٫،  ٚايٛقا١ٜ ٚا٭ْؼط١ بايعًُٝا  ٚايتٛجٝ٘ ايعًٝا  اإلداس٠  املةٛاسد  ٚتطةٜٛش   ايتفتةٝؽ  عة

 ٚايتغزٜةةةة١  ٚايتخًٝةةةةٌ ٚايكٝةةةةاغ  ايعةةةةاًَن َٚؼةةةةاسن١  باذتكةةةةا٥ل ٚاإلداس٠  ايبؼةةةةش١ٜ

 .ايعهظ١ٝ

 يف ايؼةةةا١ًَ  ادتةةةٛد٠  إداس٠ تطبٝةةةل أُٖٝةةة١ ( Moreno 2002) دساطةةة١ أنةةةذ   بُٝٓةةةا

 ايتعًُٝٝة١  ايعًُٝة١  جةٛد٠  صٜاد٠ ضتٛ إظتابٞ تغٝت إلحذا  كشٚسٜا، أَشا، بٛؿفٗا ادتاَعا 

ٌ  ٖةةةزا تطبٝةةةل  صتةةةا   إَهاْٝةةة١ إٔ سأ  ايذساطةةة١  إٔ إ٫ّ  ادتاَعةةةا  يف ٕ  املةةةذخ  َشٖةةةٛ

 .ايفعاي١ ا٫طرتاتٝج١ٝ ارتط١ َ  بايتهاٌَ

ٌ  سنةض   دساطةا   ايباحة   ٚجةذ  أخةش٣  ج١ٗ َٔ ِ  جاْةب  عًة٢  بةخخش  أٚ بؼةه  يف َٗة

ِ  عًُٝة١  ٌ  ايتطبٝةل  إَهاْٝة١  تكٝةٝ ِ  يف ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ ملةذخ  متثةةٌ ادتةاَعٞ   ايتعًةٝ

ٌ  ايي ٚايـعٛبا  املعٛقا  حتذٜذ يف ٘  عكبةا   تؼةه ٌ  ريةو  تطبٝةل  طشٜةل  تٛاجة   املةذخ

  ادتاْةةب ريةةو تٓاٚيةة  ايةةي ايظةةابك١ ايذساطةةا  أٖةةِ َةةٔ( 2005 ايظةةباعٞ) دساطةة١ ٚيعةةٌ

 أنةةةذ  ٚايةةةي  ٚارتاؿةةة١ اذتهَٛٝةةة١ املـةةةش١ٜ ادتاَعةةةا  عًةةة٢ بتطبٝكٗةةةا قةةةاّ حٝةةة 

 يف ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ تطبٝةل  تعةٛم  ايي ٚايـعٛبا  املعٛقا  ٚتٓٛ  تعذد ع٢ً ْتا٥جٗا

 ادتةةٛد٠ ثكافةة١ جتةةاٙ ٚايفٗةةِ ايةةٛعٞ قلةةاٜا زتةةاٍ يف َعٛقةةا  أبشصٖةةا ادتةةاَعٞ  ايتعًةةِٝ

 ٚايتةةضاّ ٚتأٜٝةةذ دعةةِ زتةةاٍ يف َٚعٛقةةا   ايتغةةٝت َكاَٚةة١ زتةةاٍ يف َٚعٛقةةا   عَُٛةةا،

 َٚعٛقةةةا  ايتطبٝةةةل  تٓفٝةةةز إجةةةشا٤ ٚأْؼةةةط١ عًُٝةةة١ زتةةةاٍ يف َٚعٛقةةةا   ايعًٝةةةا اإلداس٠

 أطةةشاف بعة   ضتةةٛ ٚا٫جتاٖةا   ايعُةةٌ  ٚمماسطةا   اإلداسٟ  ايبٓةةا٤ زتةا٫   يف َتٓٛعة١ 

 .  ايتعاٌَ
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ٌ  ايبخ  ٖزا فإٕ املزنٛس٠ ايذساطا  ْتا٥ج ك٤ٛ ٚيف  ايذساطةا    يتًةو  اَتةذادا،  ميثة

 ٚحتذٜةةذ ملعشفةة١  - ايةةُٝٔ يف ادتةةاَعٞ ايتعًةةِٝ ب٦ٝةة١ - جذٜةةذ٠ عشبٝةة١ ب٦ٝةة١ يف ٚيهةةٔ

ٌ  ايُٝٓٝةة١ ادتاَعةا   يف ايؼةا١ًَ  ادتةةٛد٠ إداس٠ تطبٝةل  إَهاْٝة١  َةذ٣  ّ  بؼةه  ٚجاَعةة١ عةا

 يف ا٫نةةةادمين ٚاإلداسٜةةن  املظةةة٪ٚين إدساى َةةذ٣  َٚعشفةةة١ حايةة١   نذساطةةة١ اذتذٜةةذ٠ 

 .ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ تطبٝل َٚعٛقا  ٚفٛا٥ذ ملفّٗٛ ادتاَع١

 :الذراسح هشكله

 َةةةٔ ايعذٜةةةذ حتكٝةةةل يف تظةةةتخذّ ايةةةي املُٗةةة١ ا٭دٚا  َةةةٔ ايؼةةةا١ًَ ادتةةةٛد٠ إداس٠ إٕ

ٔ   حتكٝكٗةا  إىل اي١ُٝٓٝ ادتاَعا  تظع٢ ايي ا٭ٖذاف ِ  ٚسقابة١  ختطةٝ   بٝٓٗةا  َٚة  ٚتكٝةٝ

 .تهايٝفٗا ٚختفٝ  شتشجاتٗا جٛد٠ َظت٣ٛ ٚسف  املختًف١ قشاساتٗا ٚتشػٝذ أدا٥ٗا

 حتكةل  َٚشتهةضا   أطع ٚجٛد ع٢ً نبًتا اعتُاًدا ادتاَعٞ با٭دا٤ ا٫ستكا٤ ٜٚعتُذ

ٞ  ايتعًِٝ يف ادتٛد٠ حتكٝل ميهٔ ٫ فبذْٚٗا  ادتاَعٞ ايتعًِٝ خذ١َ جٛد٠ ٌ   ادتةاَع  بة

ٌ   ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ َٚشتهةضا   أطع بتـٓٝف ٜهتف٢ ف٬ ريو ٜتعذ٣ ا٭َش إٕ  بة

ٔ  بةذ  ٫ ّ  َة ِ  املظةتُش;  بايتخظةةن ٚايتُظةو  عًٝٗةا  باحملافظةة١ ا٫يتةضا  عٓاؿةةش ٚإدساى ففٗة

ٞ  ادتةةٛد٠  ادتةةٛد٠  إداس٠ تطبٝةةل  إٔ ٫طةةُٝا  ايؼةةا١ًَ   ادتةةٛد٠  إداس٠ تطبٝةةل  يف ايبذاٜةة١  ٖةة

ّ  ادتاَعةةة١  يف ايؼةةةا١ًَ   املشتبطةةة١  ٚا٭طةةةشاف  ايعُةةة٤٬  سغبةةةا   عًةةة٢  ايتعةةةشف  عًةةة٢  ٜكةةةٛ

 مل إٕ ٜهفةةٞ ٫ ادتةةاَعٞ ايتعًةةِٝ خةةذَا  دتةةٛد٠ َعةةاٜت ٚجةةٛد فةةإٕ ثةةِ َٚةةٔ  بادتاَعةة١

 .َظتكب٬، بٗا ٚا٫يتضاّ يتطبٝكٗا ادتاَع١ يذ٣ ٚقذس٠ إَها١ْٝ ٖٓاى ٜهٔ

 ا٫ٖتُةةاّ إىل ا٭خةةت٠ اآلْٚةة١ خةة٬ٍ ٚايبخثٝةة١ ا٭نادميٝةة١ با٭ٚطةةا  أد٣ ا٭َةةش ريةةو

 يف ادتاَعةا   أفلٌ تكِٝٝ تكاسٜش ْتا٥ج إٔ ٫طُٝا  ايعًُٞ ٚايبخ  ايعايٞ ايتعًِٝ جبٛد٠

 ٜعهةةع ايةةزٟ ا٭َةةش  بعلةةٗا عشاقةة١ سغةةِ ايعشبٝةة١ ادتاَعةةا  َةةٔ أٟ ٜتلةةُٔ مل ايعةةامل

 ّ  جةةٛد٠ حتكٝةةل زتةةاٍ يف ٚخاؿةة١ اذتذٜثةة١ ايعاملٝة١  ا٫جتاٖةةا  َٛانبةة١ عًةة٢ قةةذستٗا عةذ

 .ايتع١ًُٝٝ ٚايع١ًُٝ اإلداس٠

 ايتعًةةةِٝ إٔ إىل ايتعًةةةِٝ جةةةٛد٠ زتةةةاٍ يف ٚايبخثٝةةة١ ا٭نادميٝةةة١ ا٭طةةةش بعةةة  ٚتؼةةةت

 َتٛاكةةع١ ستةةا٫ٚ  ٚجةةٛد َةة   ايتكًٝذٜةة١ اإلداس٠ أطةةًٛب عًةة٢ ٜعتُةةذ ايةةُٝٔ يف ادتةةاَعٞ

ٞ  اإلداسٟ ٚايتطةٜٛش  يًتجذٜذ ٟ  ٚايتٓظُٝة ٔ  ميهٓٗةا  ايةز ّ  اعتُةاد  َة ِ  جةٛد٠  ْظةا  يف ايتعًةٝ
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 ايُٝٓٝة١  ادتاَعةا   تٛاجٗٗةا  عذٜذ٠ ستذدا  ٚجٛد إىل ريو ٜشج  ٚقذ  املختًف١ أْؼطتٗا

 املًةتخكن  أعةذاد  ٚتضاٜذ -ايتذسٜع ١٦ٖٝ أعلا٤ -ٚايبؼش١ٜ املاد١ٜ املٛاسد نُخذٚد١ٜ

ٍ  يف  املايٝة١  ٚاملٛاصْةا   اإلْفةام  ػخ  إىل باإلكاف١ اذته١َٝٛ  ٫طُٝا بادتاَعا   زتةا

ٌ   ايتعًُٝٝة١  ايعًُٝة١  ٚحتظةن  تطةٜٛش   ادتاَعةةا  عجةض  عًة٢  أنةذ   دساطةا   ٖٓةاى  إٕ بة

 .ايتعًِٝ تهٓٛيٛجٝا تٛانب يًُعًَٛا  َتطٛس٠ قاعذ٠ إقا١َ عٔ

 ايتعًُٝٝةةة١ ايعًُٝةةة١ أدا٤ جةةةٛد٠ َظةةةت٣ٛ يف ايفجةةة٠ٛ حجةةةِ صٜةةةاد٠ إىل أد٣ بةةةذٚسٙ ٖةةةزا

 ٚايهتابةا   ٚايذساطةا   ا٭دبٝةا   َشاجع٘ ٚتهؼف  ايعٌُ طٛم َٚتطًبا  ٚاحتٝاجا 

ٍ  كةعف  ْٚكا  قـٛس ٚجٛد إىل ايُٝٔ يف ادتاَعٞ ايتعًِٝ جٛد٠ زتاٍ يف  تًبٝة١  دٕٚ حتةٛ

 .ايتعًِٝ َٔ ايٓٛ  ريو يف املطًٛب١ ادتٛد٠ َٚتطًبا  احتٝاجا 

 - ايُٝٓٝة١  ادتاَعةا   يف ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ تطبٝةل  فشق تكِٝٝ فإٕ عا١َ ٚبـف١

 :أُٖٗا ايتظا٫٩   َٔ مج١ً عٔ اإلجاب١ إىل عتتاج - اذتذٜذ٠ جاَع١

 اذتذٜةذ٠  جباَع١ ايتذسٜع ١٦ٖٝ ٚأعلا٤ ايعًٝا اإلداس٠ يذ٣ ٚإدساى َعشف١ تٛجذ ٌٖ -

 تطبٝكٗا؟ ٚفٛا٥ذ ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ يف ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ مبفّٗٛ

 ؟ اذتذٜذ٠ جاَع١ يف ايتعًِٝ ب١٦ٝ يف ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ َتطًبا  تتٛفش ٌٖ -

 جاَعة١ - ايُٝٓٝة١  ادتاَعةا   يف ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ يتطبٝةل  إَهاْٝة١  ٖٓةاى  ٌٖ -

 اذتذٜذ٠؟

 تكةةذَٗا ايةةي ايتعًُٝٝةة١ ارتذَة١  يف ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠ إداس٠ تطبٝةل  إَهاْٝةة١ َةةذ٣ َةا  -

 ؟ اذتذٜذ٠ جاَع١ - اي١ُٝٓٝ ادتاَعا 

 ٚنٝةةف اذتذٜةةذ٠ جباَعةة١ ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠ إداس٠ تطبٝةةل تٛاجةة٘ ايةةي املعٛقةةا  َةةا -

 جتاٚصٖا؟ ميهٔ

 .عٓٗا يإلجاب١ ايبخ  ٖزا ٜظع٢ َا ٖٞ ايظابك١ ايتظا٫٩  ٚتًو

 :الذراسح فروض

 ايبخثٝةة١  ٚتظةةا٫٩تٗا ايذساطةة١ أٖةةذاف خةة٬ٍ َةةٔ ايذساطةة١ فةةشٚ  ؿةةٝاغ١ أتةة  يكةةذ

 يف يًباحة   تةٛفش   ايةي  ايظةابك١  ٚايذساطةا   ٚايتطبٝكٝة١  ايٓظشٜة١  ا٭طةش  َٔ ٚبا٫طتفاد٠
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 عًة٢  ٚريةو  س٥ٝظة١   فةشٚ   ث٬ثة١  يف ايفةشٚ   ٖةزٙ  ٚحـةش  ايؼا١ًَ  ادتٛد٠ إداس٠ زتاٍ

 :اآلتٞ ايٓخٛ

 نةاف   إدساى اذتذٜةذ٠  جباَعة١  ايتةذسٜع  ٦ٖٝة١  أعلةا٤  يذ٣ ٜٛجذ ٫: ا٭ٍٚ ايفش  -

 .ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ ملفّٗٛ

 ٚتطبٝةةل تةةبي ٭ُٖٝةة١ نةةاف  إدساى ادتاَعةة١ قٝةةاد٠ يةةذ٣ ٜٛجةةذ ٫: ايثةةاْٞ ايفةةش  -

 .ادتاَع١ يف ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠

٘  ٚؿةعٛبا   َعٛقا  تٛجذ ٫: ايثاي  ايفش  -  يف ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ تطبٝةل  تٛاجة

 .ٚا٭نادميٝن ادتاَع١ قٝاد٠ ْظش ٚج١ٗ َٔ اذتذٜذ٠ جاَع١

 :الذراسح أهذاف

 ادتةةٛد٠ إداس٠ تطبٝةةل إَهاْٝةة١ َةةذ٣ تكٝةةِٝ يف ايذساطةة١ هلةةزٙ ايةةش٥ٝع اهلةةذف ٜتُثةةٌ

 َةةٔ اهلةةذف ٖةةزا ٜٚتخكةةل اذتذٜةةذ٠  جاَعة١  حايةة١ دساطةة١ ايُٝٓٝةة١  ادتاَعةةا  يف ايؼةا١ًَ 

 :اآلت١ٝ ايفشع١ٝ ا٭ٖذاف خ٬ٍ

 ملفٗةةّٛ ايتةةذسٜع ٦ٖٝةة١ ٚأعلةةا٤ بادتاَعةة١ ايعًٝةةا اإلداس٠ ٚفٗةةِ إدساى َةةذ٣ حتذٜةةذ -

 .ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠

 يتطبٝةةل - اذتذٜةةذ٠ جاَعة١  - ايُٝٓٝةة١ ادتاَعةا   إَهاْٝةة١ ٥٬َُة١  َةةذ٣ إٜلةا   -

 .ٚشتشجاتٗا أدا٥ٗا جٛد٠ يشف  بٗا ٚا٫طرتػاد ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠

 يف ايؼةةةةا١ًَ ادتةةةةٛد٠ إداس٠ تطبٝةةةةل تٛاجةةةة٘ ايةةةةي ٚايتخةةةةذٜا  ايـةةةةعٛبا  حتذٜةةةةذ -

 .عًٝٗا ايتغًب ٚطبٌ - اذتذٜذ٠ جاَع١ - اي١ُٝٓٝ ادتاَعا 

 :الذراسح هنهجيح

 خةة٬ٍ َةةٔ ٚريةةو ا٫طةةتكشا٥ٞ  املةةٓٗج عًةة٢ ايذساطةة١ ٖةةزٙ إعةةذاد يف ايباحةة  اعتُةةذ

 ٚا٭جٓبٝة١  َٓٗةا  ايعشبٝة١   باملٛكٛ  ايـ١ً را  ايع١ًُٝ ٚامل٪متشا  ٚا٭حبا  املشاج  َظ 

ٌ  أطةةًٛب  باطةةةتخذاّ ٚريةةو   يًباحةةة  تةةٛفش   ٚايةةي   ايذساطةةة١ يبٝاْةةا   ايٛؿةةةفٞ ايتخًٝةة

 .ايذساط١ فشكٝا  ٫ختباس اإلحـا٥ٞ ا٫طتذ٫ٍ أطًٛب إىل باإلكاف١
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ٞ  ٚايٛاق  ايفهشٟ ادتاْب بن كشٚسٜا، ايت٬صّ نإ ٚملا ٟ  ايعًُة  إَهاْٝة١  ٜثبة   ايةز

ٔ  ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠ إداس٠ تطبٝةةل ّ   اذتذٜةةذ٠ جباَعةة١ عذَةة٘ َةة  ٖةةزٙ  بةةأجشا٤ ايباحةة  قةةا

 بكةشاس  ٜبةذأ  ايتطبٝةل  أَةش  إٔ باعتبةاس  ايتةذسٜع  ٦ٖٝة١  ٚأعلا٤ ادتاَع١ قٝاد٠ ع٢ً ايذساط١

 إداس٠ َةةذخٌ ٚتطبٝةةل يتةةبي ٚتؼةةجٝعٗا ٚسغبتٗةةا اٖتُاَٗةةا ٜعهةةع ادتاَعةة١ قٝةةاد٠ َةةٔ

٘  ٚآي١ٝ املفّٗٛ يزيو َٚعشفتٗا إدسانٗا َٚذ٣ ايؼا١ًَ  ادتٛد٠  ٚاعتُةذ   ٚتٓفٝةزٙ  تطبٝكة

ّ  مت نُةا   ايغةش   يةزيو  ٚحهُ  أعذ  اطتبٝإ قا١ُ٥ ع٢ً ريو يف ايباح   اطةتخذا

 ٚاختبةاس   ايذساط١ أٖذاف يكٝاغ( SPSS) ا٫جتُاع١ٝ يًعًّٛ اإلحـا١ٝ٥ اذتض١َ بشْاَج

 . فشكٝاتٗا

 :الذراسح وعينح هجتوع

 جباَعة١  ايتةذسٜع  ٦ٖٝة١  ٚأعلةا٤  يًجاَع١ اإلداس١ٜ ايكٝاد٠ َٔ ايذساط١ زتتُ  ٜتهٕٛ

 .اذتذٜذ٠

 :الذراسح عينح

 ايعٝٓةة١  َفةةشدا  يتجةةاْع ْظةةًشا ايبظةةٝط١ ايعؼةةٛا١ٝ٥ ايعٝٓةة١ أطةةًٛب ايبخةة  اطةةتخذّ

ٔ  َفةشد٠ ( 100) ٚاخةتت    بادتاَعة١   ايتةذسٜع  ٦ٖٝة١  ٚأعلةا٤  يًجاَعة١  اإلداسٜة١  ايكٝةاد٠  َة

ٔ  ايةي  ايكـةٛس  جٛاْةب  حتذٜةذ  ع٢ً قادسٜٔ بٛؿفِٗ ٌ  إٔ ميهة  أطاطة١ٝ  َعٛقةا   تؼةه

ّ  تطبٝةةةل  يف ادتاَعةةة١  نفةةةا٠٤  باطتفةةةا   تةةةشتب    بٓجةةةا    ايؼةةةا١ًَ  ادتةةةٛد٠  إداس٠ ْظةةةا

 ادتاَعةة١ يف جٛدتٗةةا ٚحتظةةن ايتعًُٝٝةة١ ايعًُٝةة١ تطةةٜٛش عًةة٢ عتشؿةةٕٛ ممةةٔ ٚباعتبةةاسِٖ

 .عاّ بؼهٌ

 : الثياناخ جوع أسلىب

 :خ٬ٍ َٔ ٚاملٝذاْٞ املهت  ا٭طًٛبن ع٢ً ا٫عتُاد مت

 .ايذساط١ مبٛكٛ  ايع٬ق١ را  ٚاإلؿذاسا  ٚايذٚسٜا  ايهتب -

 .ايذساط١ ع١ٓٝ ع٢ً ٚصع  ٚايي: ا٫طتبا١ْ اطتُاس٠ -

 َةةٔ ايتخكةةل َةةٔ ٫بةةذ نةةإ ا٭ٚيةةٞ  ػةةهًٗا يف ا٫طةةتبا١ْ إعةةذاد َةةٔ ا٫ْتٗةةا٤ ٚبعةةذ

 يكٝاطةٗا   ؿةُُ   ايةي  املةتغتا   قٝةاغ  عًة٢  قذستٗا أٟ هلا  املٓطكٞ Validity ايـذم
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 بغةةش  ا٭نةةادميٞ  ا٫ختـةةاق رٟٚ ا٭طةةاتز٠ َةةٔ عةةذد عًةة٢ بعشكةةٗا ايباحةة  فكةةاّ

 .أجً٘ َٔ ؿُُ  ايزٟ يًغش  ؿ٬حٝتٗا َٔ يًتأنذ حتهُٝٗا

 :الذراسح حذود

 تطبٝةةل إَهاْٝةة١ ٜٛكةة  ٚتطبٝكةةٞ ْظةةشٟ إطةةاس يف ايتخًًٝٝةة١ ايذساطةة١ عًةة٢ تكتـةةش -

 ايتخةةةذٜا  جٛاْةةةب إىل باإلكةةةاف١ اذتذٜةةةذ٠  جباَعةةة١ ايؼةةةا١ًَ ادتةةةٛد٠ إداس٠ ْظةةةاّ

 عضَٗةةا عٓةةذ - اذتذٜةةذ٠ جاَعةة١ - ايُٝٓٝةة١ ادتاَعةةا  تٛاجةة٘ ايةةي ٚايـةةعٛبا 

 .ايٓظاّ ريو تطبٝل

 ايةي  ايؼةا١ًَ  ادتٛد٠ إداس٠ َٚباد٨ ٭طع ايٓظش١ٜ املفاِٖٝ بتٓاٍٚ ايذساط١ تهتفٞ -

 جاَعة١  حاية١  دساط١ ع٢ً ايتكِٝٝ اقتـاس ثِ َٚٔ اذتذٜذ٠  جباَع١ تطبٝكٗا ميهٔ

 ايهًٝةةا  شتتًةةف يف ايتةةذسٜع ٦ٖٝةة١ ٚأعلةةا٤ ايعًٝةةا اإلداس٠ خةة٬ٍ َةةٔ اذتذٜةةذ٠ 

 .يًجاَع١ ايتابع١

 : للثحث الوفاهيوي اإلطار

 :اجلامعية التعلينية اخلدمات دلال يف اجلودة مفهوو

ٍ  يف ايتعًةةِٝ جةٛد٠  َفٗةةّٛ ٜةشتب    ايةةي بةا٭غشا   ادتاَعٝةة١ ايتعًُٝٝة١  ارتةةذَا  زتةا

ِ  غتةذَٗا  ٞ  ايتعًةٝ  ٚا٭نادميٝةة١ ٚايبخثٝة١  ايتعًُٝٝة١  ا٭غةشا   بةةاخت٬ف ٚختتًةف  ادتةاَع

 بايعًُٝةا   املتعًكة١  ايتكًٝذ١ٜ باملتغتا  املفّٗٛ ريو ٜشتب  فكذ(  1999 تشجِ دٖٚرتٟ )

 املشتبطة١  ٚاملخشجةا   بايٓتةا٥ج  املتعًكة١  ايش٩ٜة١  خ٬ٍ َٔ ٚنزيو  بٗا ايتٛج٘ أٚ ايتع١ًُٝٝ

 (.Baxter  1994) املفّٗٛ بٗزا

ٞ  ادتةةاَعٞ ايتعًةةِٝ دتةةٛد٠ تعشٜفةا   أفلةةٌ إٔ ايباحةة  ٜٚةش٣   ايةةي ايتعشٜفةةا  تًةةو ٖة

 :ٖٚٞ(  1999 َرتجِ دٖٚرتٟ ) مجعٗا ٚايي ادتاَع١ٝ ايهًٝا  بع  أٚسدتٗا

 .يًغش  امل١ُ٥٬ تعي: ادتاَعٞ ايتعًِٝ جٛد٠ -

 .اهلذس َٚٓ  ارتطش إصاي١ ٖٞ: ادتاَعٞ ايتعًِٝ جٛد٠ -

 .ايطايب َظت٣ٛ حتظن: ادتاَعٞ ايتعًِٝ جٛد٠ -

 .أَشٙ ٚٚيٞ ايطايب سكا حتكٝل إىل تظع٢ عًُٝ٘: ادتاَعٞ ايتعًِٝ جٛد٠ -
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 ٚايهفا٠٤ ٚايـ٬ح١ٝ ٚاملش١ْٚ بايعٌُٝ ا٫ٖتُاّ تعي: ادتاَعٞ ايتعًِٝ جٛد٠ -

 . ايتع١ًُٝٝ املعاٜت َ  ٚاملطابك١

 :التعلين هجال في الشاهلح الجىدج إدارج هفهىم

ّ  تعشٜةف  يف اخت٬ف،ةا  ٚا٭نادميٝة١  ايبخث١ٝ ا٭طش أظٗش   ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ َفٗةٛ

٘   أخش٣ إىل دساط١ َٚٔ آخش إىل باح  َٔ ٍ  اتفةام  ٜٛجةذ  ٫ ٚأْة ّ  حةٛ  فٗٓةاى  َعةن  َفٗةٛ

 ّ  َٚفٗةةةّٛ  بايعَُٛٝةة١  هلةةةا ٜتعةةش   آخةةش  َٚفٗةةةّٛ  ايؼةةا١ًَ  ادتةةٛد٠  عًةةة٢ ٜكتـةةش  َفٗةةٛ

ٍ  يف ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ ع٢ً ٜشنض أعُل َٚفّٗٛ  ارتذَا  زتاٍ يف عتـشٖا  زتةا

 ِ  ا٫خت٬فةةا  يف ايتٛغةةٌ دٕٚ املفةةاِٖٝ تًةةو اطةةتعشا  ميهةةٔ ثةةِ َٚةةٔ  ادتةةاَعٞ ايتعًةٝ

 .املفاِٖٝ تًو إمجاٍ ستاٚي١ أٚ املفا١ُٖٝٝ

ٔ  ايعذٜذ قذّ فكذ ٔ  زتُٛعة١  ٚاملٗةتُن  ٚايبةاحثن  ايهتةاب  َة  املشتبطة١  ايتعشٜفةا   َة

 ّ  فًظةةف١"  أْٗةةا ٜةش٣  َةةٔ فُةةِٓٗ ادتةاَعٞ   ايتعًةةِٝ زتةةاٍ يف ايؼةا١ًَ  ادتةةٛد٠ إداس٠ مبفٗةٛ

 ْٚظةةةِ ايهُٝةةة١ ايتكةةةذٜش ٚأطةةةايٝب ايكٝةةةاد٠ نةةةُٓ  املبةةةاد٨ َةةةٔ زتُٛعةةة١ عًةةة٢ تعتُةةذ 

ٌ  َٔ ايظًط١ ٚتفٜٛ  ايتفهت  يًُٓظُة١  ايتٓافظة١ٝ  ايكةذس٠  يتعضٜةض  املظةتُش  ايتخظةن  أجة

 (.keavns, 1994". )يع٥٬ُٗا املظتكب١ًٝ اذتاي١ٝ با٫حتٝاجا  ٚايٛفا٤ ايتع١ًُٝٝ

ٔ  عبةذ  ٜةش٣  بُٝٓا ٌ  يف جذٜةذ٠  ثكافة١ " أْٗةا ( 1997) ايةشن  عًٝٗةا  َتفةل  مبعةاٜت  ايتعاَة

ّ  ٚتظةةع٢  عاملٝةةا،  ايتُٓٝةة١  احتٝاجةةا  إػةةبا   بٗةةذف ايبؼةةش١ٜ بةةاملٛاسد  ايفعةةاٍ ي٬طةةتخذا

ٞ  ٜٚ٪نةذ ". اجملتُة   أٖذاف ٚحتكٝل ايؼا١ًَ  يف ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ إٔ( 1999) دٖٚشتة

 ٚأْٗةا   فعة٬،  حتذ  ادتٛد٠ عًُٝا  إٔ يلُإ َٚٛكٛع١ٝ َتها١ًَ ع١ًُٝ ايتعًِٝ زتاٍ

 ٔ ٘  ايتعًةةِٝ طةةٛم حتًٝةةٌ تتلةُ  َٚشاقبةة١  ٚاملـةةذاق١ٝ ا٫طةةرتاتٝجٞ  ٚايتخطةةٝ  َٚٓاٖجة

 ".ايتع١ًُٝٝ ايط٬ب خرا  يف ايٓظش ٚإعاد٠

 فٝةة٘ أمجةةٌ ايةةزٟ املفٗةةّٛ ريةةو ٖةةٛ ايباحةة  ْظةةش ٚجٗةة١ َةةٔ املفةةاِٖٝ تًةةو أٖةةِ ٚيعةةٌ 

 ادتةةةٛد٠ إداس٠ إٔ إىل أػةةةاس حٝةةة   ادتةةةاَعٞ بةةةايتعًِٝ ٜةةةشتب  َةةةا نةةةٌ( 2000) ايٓجةةةاس

ٍ  يف ايؼةةةا١ًَ ِ  زتةةةا ٔ  عبةةةاس٠  ايتعًةةةٝ ٍ  ٚأطةةةًٛب  جذٜةةةذ٠  ْٚٗلةةة١  ثكافةةة١ "  عةةة  إلداس٠ فعةةةا

 ٚاملظةتفٝذٜٔ   ايطة٬ب  ع٢ً ايرتنٝض خ٬ٍ َٔ ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ أدا٤ ٚحتظن ادتاَعا 

 تشنةض  ادتاَعة١   إداس٠ يف أطاط١ٝ ٚآي١ٝ ٚفًظف١ ادتاَع١ اطرتاتٝج١ٝ َٔ جض٤ًا ٚاعتباسٖا
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 ٚإٕ ٚايهًٝةةا  ادتاَعةة١ أسجةةا٤ مجٝة   يف ايعايٝةة١ ادتةةٛد٠ يتٓفٝةز  ايعةةاًَن َؼةةاسن١ عًة٢ 

 ايتخظةةةٝٓا  ٚبةةةشاَج املعةةةاٜت َٚطابكةةة١ ادتةةةٛد٠ عةةةٔ َظةةة٪ٍٚ ادتاَعةةة١ داخةةةٌ فةةةشد نةةةٌ

 املـةادس  ) ادتةٛد٠  جٛاْةب  مجٝة   عًة٢  ٚتشنض ادتاَع١  ثكاف١ ٚتغت تطٛس ايي املظتُش٠

 (".ايكٝاد٠ ايتٓفٝز  ايشقاب١  املكاس١ْ  ا٫طتخذاَا   املخشجا   ايعًُٝا   املذخ٬  

 :التعلين هجال في الشاهلح الجىدج إدارج تطثيق فىائذ

ِ  زتاٍ يف ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ تطبٝل ٚفٛا٥ذ َضاٜا إٕ ٞ  ايتعًةٝ ِ  ادتةاَع  بةايتٓٛ   تتظة

ٞ  ادتاَعٝة١  ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ جٛاْب َٔ جاْب ع٢ً تكتـش ٫ٚ  ٚايتعذد ٌ  متتةذ  فٗة  يتؼةُ

 ٌ  املةةةٓٗج  ايكٝةةاد٠  اإلداس٠  ا٭طةةتار   نايطايةةب   بادتاَعةةة١ ايع٬قةة١  را  ا٭طةةشاف  نةة

ِ  ْظةةاّ ايكاعةة١   ايذساطةةٞ  ِ  ٚعًُٝةةا   ايتعًةةِٝ  طةةشم  أدٚاتةة٘  ٚٚطةةا٥ً٘   ايتعًةةٝ  ايتعًةةٝ

 .عاّ بؼهٌ ادتاَعٞ

 ادتةةٛد٠  بةةإداس٠  اٖتُةة   ايةةي  ايذساطةةا   َةةٔ ايعذٜةةذ  سؿةةذ   فكةةذ  ايـةةذد  ٖةةزا ٚيف

  1999 ٚدٖٚةةش   Hazzard -1993) املٓةةاف  َةةٔ ايعذٜةةذ ادتةةاَعٞ ايتعًةةِٝ يف ايؼةةا١ًَ

Mc Millan1998, Thomson 1996, Minnick 2001)  َِٖا املٓاف  تًو ٚأ ًٜٞ : 

 .ايتع١ًُٝٝ با٭ْؼط١ ايكٝاّ ع١ًُٝ تظٌٗٝ -

 .ادتاَع١ داخٌ ا٫تـاٍ ع١ًُٝ حتظن -

 .ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ ٚإْتاج١ٝ ٚفاع١ًٝ ٚنفا٠٤ جٛد٠ حتظن -

 .املع١ٜٛٓ ايشٚ  ٚحتظن ايعاًَن َؼاسن١ صٜاد٠ -

 .ادتاَع١ ع٤٬ُ سكا حتظن -

 .ايتع١ًُٝٝ يًع١ًُٝ املظتُش ٚايتخظن ا٫بتهاسا  صٜاد٠ -

 .اهلذس ٚتكًٌٝ املٛاسد اطتخذاّ تشػٝذ -

 . ايطايب يذ٣ ايتع١ًُٝٝ ٚاملٗاسا  ارترا  تطٜٛش -

 ٚتًب١ٝ ايطايب ع٢ً ايرتنٝض إىل ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ ع٢ً ايرتنٝض َٔ ايتخٍٛ -

 .ٚسغبات٘ حاجات٘

 . بٗا ٚايٛثٛم ايتع١ًُٝٝ ارتذ١َ جٛد٠ صٜاد٠ -

 . ايتهايٝف تكًٌٝ -
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 . ايتعًِٝ يف ايؼا١ًَ ادتٛد٠ ٚتطبٝل تبي يف ايعًٝا اإلداس٠ ٚدعِ َظاْذٙ -

 .ٚاملادٟ ايبؼشٟ املاٍ سأغ َٔ ا٫طتفاد٠ َعذ٫  صٜاد٠ -

 ٚتطبةل  تتبٓة٢  ايةي  ادتاَعةا   حتكةل  إٔ املتٛقة   َٔ إٔ إىل( 2000) ايٓجاس ٜؼت نُا

 :أبشصٖا ايفٛا٥ذ َٔ مج١ً ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠

 .ع٥٬ُٗا سكا حتكٝل -

 .فعاي١ بطشٜك١ ٚايبؼش١ٜ املاي١ٝ َٛاسدٖا إداس٠ -

 .جذٜذ٠ ٚتع١ًُٝٝ إداس١ٜ أطايٝب ابتهاس ع٢ً ايكذس٠ -

 .فعاي١ َٚؼاسن١ اتـاٍ ْظِ بٓا٤ -

 .ٚارتاسجٝن ايذاخًٝن ٚع٥٬ُٗا ادتاَع١ بن ايفعاٍ ايتٛاؿٌ -

 .ايتٓافظ١ٝ ايكذس٠ حتكٝل -

 :الجاهعي التعلين هجال في الشاهلح الجىدج إدارج هثادئ

 ٚايظةةُا  ارتـةةا٥ف َةةٔ زتُٛعةة١ عةةٔ عبةةاس٠ ٖةةٞ ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠ إداس٠ َبةةاد٨ إٕ

 إداس٠ َٓطةةل عًٝٗةةا ٜٚ٪طةةع ٜبٓةة٢ س٥ٝظةة١ َشتهةةضا  أٚ عٓاؿةةش تؼةةهٌ ايةةي اإلظتابٝةة١

ٔ  ايٓظةش  بغ  ايؼا١ًَ ادتٛد٠ ٍ  عة ِ  املبةاد٨  تًةو  عَُٛٝة١  آخةش  مبعٓة٢   ايتطبٝةل  زتةا  سغة

ٍ  َعظُٗةا  ٚتتفةل  تؼةرتى  أْٗةا  إ٫ ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ يفًظف١ َتعذد٠ َذاخٌ ٚجٛد  حةٛ

 ٖةةزا يف ايبخثٝةة١ ٚايهتابةةا  ايذساطةةا  تًةةو أٚسدتٗةةا ايةةي ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠ إداس٠ َبةةاد٨

ٌٌ ٜؼت ايـذد ٖزا ففٞ اجملاٍ  ٞ   2002 نةٛؾ   2001 ٚايبٓةا  دٜةاب ) َٔ ن   ايظةباع

 ادتاَعة١  عُة٤٬  عًة٢  ايرتنٝض يف تتُثٌ ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ َباد٨ أِٖ إٔ إىل(  2005

 دعةةةِ ايعةةةاًَن  مجٝةةة  َؼةةاسن١  املظةةةتُش  ايتخظةةةن  -ٚارتةةةاسجٝن ايةةذاخًٝن  -

 ايذاعُة١  ايتٓظ١ُٝٝ ايثكاف١  ( باملٓافظن املكاس١ْ)  املشجع١ٝ املكاس١ْ ايعًٝا  اإلداس٠ ٚتأٜٝذ

ٌ  ايعُةةةةٌ فةةةشم  ادتاَعةةةة١  يف يًجةةةٛد٠   عًةةةة٢ املظةةةتٓذ٠  ايكةةةةشاسا  اختةةةار  ادتاَعةةةة١  داخةةة

 .املظتُش ٚايتذسٜب املشاجع١ ايتغز١ٜ َتطٛس٠  َعًَٛا  ْظِ ارتـا٥ف 

 يًجةةٛد٠ ا٭ٚا٥ةةٌ ايةةشٚاد َبةةاد٨ َةةٔ اػةةتك  قةةذ املبةةاد٨ تًةةو َعظةةِ إٔ ايباحةة  ٜٚةةش٣

 تًةةو تكظةةِٝ باإلَهةةإ إٔ إ٫  (فٝٓبٝٓجةةّٛ أػةةٝهاٚا  نشٚطةة   دميةةٓج ) ايؼةةا١ًَ

 :اآلتٞ ايٓخٛ ٚع٢ً زتُٛعا  إىل املباد٨
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 .املظتُش ٚايتخظن يًجٛد٠ ايعًٝا اإلداس٠ ٚتأٜٝذ بذعِ املتعًك١ املباد٨ زتُٛع٘ -

 .ٚايتذسٜب بايتطبٝل املتعًك١ املباد٨ زتُٛع٘ -

ِ  ايعةاًَن  مبؼةاسن١  املتعًكة١  املبةاد٨  زتُٛع٘ - ٌ  ايع٬قةا   ٚحتظةن  ٚحتفٝةضٖ  داخة

 .ادتاَع١

-  ٘  ايةةةةةذاخًٝن ايعُةةةةة٤٬) ٚارتاسجٝةةةةة١ ايذاخًٝةةةةة١ بايب٦ٝةةةةة١ املتعًكةةةةة١ املبةةةةةاد٨ زتُٛعةةةة

 (.رتاسجٝنٚا

 :الجاهعي التعلين هجال في الشاهلح الجىدج إدارج تطثيق هتطلثاخ

ٍ  يف ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ تطبٝةل  ع١ًُٝ حتتاج ِ  زتةا ٞ  ايتعًةٝ ٌ  ادتةاَع  خةاق  بؼةه

ِ  ايةي  ايش٥ٝظ١ املتطًبا  َٔ زتُٛع١ إىل عاّ بؼهٌ ا٭خش٣ ٚاجملا٫   حتكٝةل  يف تظةٗ

 َتعةذد٠  ايتطبٝةل  ريةو  َتطًبةا   إٔ إ٫ َظتُش٠  بـٛس٠ ٚحتظٝٓٗا ادتاَعٞ ايتعًِٝ جٛد٠

ٍ  بٗةزا  ٚاملٗةتُن  ٚايهتةاب  ايبةاحثن  بةن  اتفةام  ٜٛجةذ  ف٬ ٚشتتًف١ ٍ  اجملةا  َتطًبةا   حةٛ

 يف ٚيةةةٝع ايعةةةذد يف ٜتُثةةةٌ املتطًبةةةا  تًةةةو يف ا٫خةةةت٬ف إٔ ايباحةةة  ٜٚعتكةةةذ ايتطبٝةةةل 

 ا٭نادميٝةة١ ا٭طةةش أٚسدتٗةةا ايةةي املتطًبةةا  تًةةو أٖةةِ فةةإٕ ا٭َةةش ٜهةةٔ َُٚٗةةا  احملتةة٣ٛ

ٞ   1995ٚجشصظتةض  ٜٕٛ  1995 ٚآخشٕٚ فًٝذ بٝظرت) ٚايبخث١ٝ ٍ   1996جابًْٛظةه  ٖة٬

 ايظةةباعٞ  2002 نةةٛؾ  1999 ًٜٚٝةةاَض  1996 ايةةذٜٔ صٜةةٔ  1996 َـةةطف٢  1996

 :اآلت١ٝ املتطًبا  ْطام عٔ ختشج مل( 2005

 .ٚاع١ٝ إداس١ٜ قٝادٙ ٚجٛد -

 .ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ اطرتاتٝج١ٝ َ  تتفل إداس١ٜ ْٚظِ ٖٝانٌ -

 .فعاي١ اتـا٫  ْظِ -

 .ايعاًَن َٚهافأ٠ تكذٜش -

 .ايؼا١ًَ يًجٛد٠ املظتُش ٚايتكِٝٝ ايكٝاغ -

 .املظتُش ٚايتذسٜب ايتعًِٝ -

 . ايعاًَن متهن -

 .ٚايتهٓٛيٛج١ٝ ٚايبؼش١ٜ املاد١ٜ اإلَهاْا  تٛفش -

 .ٚايتجذٜذ ٚا٫بتهاس اإلبذا  حب -

 . ادتٛد٠ زتُٛع١ ٚتأطٝع ايعٌُ فشم إْؼا٤ -
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 .املٓظ١ُ ٜذٜش ايعٌُٝ فهش٠ تعُٝل -

 .املٓظ١ُ ٚثكاف١ ايعٌُ َٓاخ ت١٦ٝٗ -

 ادتةةٛد٠ إداس٠ تطبٝةةل بةةإ( 2002  َرتجةةِ) نةةٛؾ دساطةة١ ت٪نةةذ ايـةةذد ٖةةزا ٚيف

  يًُٓظُةة١ اذتةةايٞ ايٛكةة  ٚتكٝةةِٝ دساطةة١ إىل أٚىل ٚنُشحًةة١ ايبذاٜةة١ يف عتتةةاج ايؼةةا١ًَ

ٔ  تضٜةذ  َُٗة١  َعًَٛةا   ٜةٛفش  ٚايزٟ ايفعًٞ ٚايتطبٝل ايتٓفٝز خطٛا  اختار قبٌ  فةشق  َة

٘  صتةةا  ٔ   تطبٝكةة ٔ  املٓظُةة١  ٚمتهةة ٌ  ت٦ٝٗتٗةةا  ظتةةب  ايةةي  اجملةةا٫   عًةة٢ ايتعةةشف  َةة  قبةة

 . املذخٌ ريو تطبٝل صتا  إىل طت٪دٟ ايي ٚاملُاسطا  ا٭ْؼط١ َٚعشف١ ايتطبٝل

 : الجاهعي التعلين هجال في الشاهلح الجىدج إدارج تطثيق هعىقاخ

 زتةةاٍ يف ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠ إداس٠ تطبٝةةل بةةإ ا٭حةةٛاٍ َةةٔ حةةاٍ بةةأٟ ادتةةضّ ميهةةٔ ٫

 دٕٚ حتةةةٍٛ قةةةذ َعٛقةةةا  أٚ ؿةةةعٛبا  ٜٛجةةة٘ ٫ آخةةةش زتةةةاٍ أٟ يف أٚ  ادتةةةاَعٞ ايتعًةةةِٝ

ٟ  ا٭َش  اإلظتاب١ٝ ْتا٥ج٘ ٚحـذ فٛا٥ذٙ َٔ ٚا٫طتفاد٠ تطبٝك٘ َٔ ايتُهٔ  ٜفةش   ايةز

ٌ  إٔ ا٫عتبةاس  بعن تأخز إٔ يتطبٝك٘ تظع٢ َٓظ١ُ أٟ ع٢ً ْفظ٘ ٌ  ٖةزا  َثة  اإلداسٟ املةذخ

 ٚإدساى فٗةةةِ إىل عتتةةةاج ا٭َةةةش فةةةإٕ ثةةةِ َٚةةةٔ ايعُةةةٌ ٚٚطةةةا٥ٌ أطةةةًٛب يف تغةةةٝتا، ٜتطًةةةب

 ادتةٛد٠  إداس٠ تطبٝكٗةا  عٓةذ  املٓظُة١  هلةا  تتعش  إٔ احملتٌُ َٔ ايي ٚاملعٛقا  ايـعٛبا 

ٔ  ايةي  ا٭خطا٤ تًو ٚأطباب ْٚٛع١ٝ ايؼا١ًَ ٔ   ايتطبٝةل  ريةو  تـةاحب  إٔ ميهة  يتةتُه

ٍ  ٚإظتةةاد   ملٛاجٗتٗةةا  ٚا٫طةةتعذاد  ٚاملعٛقةةا  ايـةةعٛبا   تًةةو  عًةة٢  ايظةةٝطش٠  َةةٔ  اذتًةةٛ

 .عًٝٗا يًتغًب املٓاطب١

 تطبٝةةل تـةةاحب ايةةي ٚا٭خطةةا٤ ٚاملعٛقةةا  ايـةةعٛبا  تًةةو َثةةٌ إٔ رنةةشٙ ٚادتةةذٜش 

 تٛاجةة٘ ايةةي ٚاملعٛقةةا  ايـةةعٛب١ ْفةةع تهةةٕٛ إٔ بايلةةشٚس٠ يةةٝع ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠ إداس٠

 َٓظُةةا  َةة  أحٝاْةةا تتؼةةاب٘ َٚعٛقةةا  ؿةةعٛبا  َةةا َٓظُةة١ تٛاجةة٘ فكةةذ املٓظُةةا  نةةٌ

ٌ   أخةش٣  َٓظُةا   َ  ٚختتًف  أخش٣ ٔ  ٚايـةعٛبا   املعٛقةا   تًةو  ختتًةف  قةذ  أْٗةا  بة  َة

 .املٓظ١ُ ْفع يف آخش إىل ٚق 

ٔ  ايعذٜةةةذ قةةذَ   اجملةةةاٍ ٖةةزا  ٚيف  ادتةةةٛد٠ إداس٠ بتطبٝةةل  اٖتُةةة  ايةةي  ايذاسطةةةا  َةة

 إداس٠ تطبٝةل  عٓةذ  املٓظُةا   تٛاج٘ إٔ عتتٌُ ايي ٚاملعٛقا  ايـعٛبا  َٔ مج١ً ايؼا١ًَ

  2002 نةةةٛؾ)  ايذساطةةةا  تًةةةو َٚةةةٔ  ايتعًُٝٝةةة١ املٓظُةةةا  ٫طةةةُٝا ايؼةةةا١ًَ ادتةةةٛد٠
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ٟ   1997 ٚبشاْةةةذ  نةةةٖٛن   1993 ايكخطةةةاْٞ ٞ   2000 ا٭نةةةذ  عبةةةذ   1999 دٖٚشتةةة

 ٔ ِ  إٔ إىل ايذساطةا   تًةو  أػةاس   حٝة  ( 1995 احملظة  احملتًُةة١ ٚاملعٛقةا   ايـةعٛبا   أٖة

 :اآلتٞ يف تتُثٌ زتُٛعا  إىل ايباح  قظُٗا ٚايي

 :وتشنل اإلدارية واألىظنة للذامعة العليا بالقيادة وتتعلق:  األوىل اجملنوعة

 .ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ يتطبٝل ايعًٝا اإلداس٠ ٚتأٜٝذ ٚدعِ اٖتُاّ عذّ -

 .ايعًٝا اإلداس٠ دٚس ٚإُٖاٍ اإلخفام عٓذ ايعاًَن ع٢ً ايًّٛ إيكا٤ -

 .اإلداس١ٜ ايكٝادا  يف املظتُش ايتغت -

 .ا٭جٌ طٌٜٛ ا٫طرتاتٝجٞ ايتخطٝ  اْعذاّ -

 . ايفعاٍ ٚاملعًَٛاتٞ ٚاملايٞ اإلداسٟ ايُٓٛرج اْعذاّ -

 .ادتٛد٠ ضتٛ ايتٛج٘ َ  ايتٓظ١ُٝٝ اهلٝانٌ تٛافل عذّ -

 .ايذاخ١ًٝ ا٫تـا٫  كعف -

 .املتظًط١ اإلداس٠ من  ٚػٝٛ  يًُٓظ١ُ ايفشدٟ ايتٓظُٝٞ ايتخهِ -

 .ادتُاعٞ ايعٌُ سٚ  إىل ا٫فتكاس -

 .أقٛاهلِ َ  ايكاد٠ طًٛنٝا  اتظام عذّ -

 .ايظًط١ ٚاصدٚاج١ٝ املشنض١ٜ طٝاط١ اتبا  -

 :وتشنل امليظنة بعنالء تتعلق: الجاىية اجملنوعة

 .ٚاملظتفٝذ ايعٌُٝ ٚتٛقعا  َطايب َشاعا٠ عذّ -

 .ٚاملظتفٝذٜٔ يًع٤٬ُ ايهايف اإلْـا  عذّ -

 .ايع٤٬ُ ػهاٟٚ إُٖاٍ -

 .ادتٛد٠ َفاِٖٝ ٚتطبٝل اطتٝعاب ع٢ً ايكادس٠ ايهٛادس تٛفش عذّ -

 . ٚتٛقعاتِٗ حاجاتِٗ فِٗ ٚؿعٛب١ ايع٤٬ُ ٚسغبا  حاجا  تعذد -

 .ايعاًَن َٚؼاسن٘ متهن كعف -

 .ايتغت يع١ًُٝ ايعاًَن َكا١َٚ -

 .ايعاًَن ثكافا  تعذد -

 :وتشنل باملوارد تتعلق: الجالجة اجملنوعة

 .ٚاملعًَٛاتٞ املايٞ ايٓظاّ كعف -
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 .ايؼا١ًَ ادتٛد٠ ٚفِٗ تطبٝل ع٢ً ايكادس٠ ايبؼش١ٜ املٛاسد تٛفت ع٢ً ايكذس٠ عذّ -

 .احملكك١ اإلصتاصا  عٔ َعًَٛا  تٛفت يف ايفؼٌ -

 .ايٓتا٥ج ٚاطتعجاٍ ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ تطبٝل يف ايتظش  -

ٌ  ٚقةة   إىل اذتاجةة١ - ٌ  ايؼةةا١ًَ  ادتةةٛد٠  إداس٠ تطبٝةةل  عٓةةذ  نةةبت٠  ْٚفكةةا   طٜٛةة  قبةة

 .ايفٛا٥ذ حتكٝل

 . ايفعاٍ ٚايتكِٝٝ ايعهظ١ٝ ايتغز١ٜ زتاٍ يف املٓظ١ُ إَهاْا  كعف -

 .ايهبت٠ يًُؼانٌ ايتطبٝل بذا١ٜ َ  ايتـذٟ -

 بعة   أٚسد  فكةذ  ادتاَعٞ ايتعًِٝ زتاٍ يف ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ تطبٝل َعٛقا  أَا

 ايظةةباعٞ  1999 دٖٚشتةةٞ) ٚاملعٛقةةا  ايـةةعٛبا  َةةٔ مجًةة١ اجملةةاٍ ٖةةزا يف ايذساطةةا 

 :ًٜٞ َا أُٖٗا(  2000 ثٛس ٚ َاْٖٛٞ  1998 ايظًُٞ  2005

 .ايؼا١ًَ ادتٛد٠ بٓظاّ ٚا٭نادميٞ اإلداسٟ ادتٗاص أعلا٤ ايتضاّ عذّ -

 إداس٠ ْظةةاّ ضتةةٛ ٚايتخةةٍٛ ايتغةةٝت عًُٝةة١ َةةٔ ٚا٭نةةادميٞ اإلداسٟ ادتٗةةاص ختةةٛف -

 .ايؼا١ًَ ادتٛد٠

 .ادتاَع١ ع٤٬ُ َٚتطًبا  حاجا  فِٗ ؿعٛب١ -

 .ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ تطبٝل بأ١ُٖٝ يًجاَع١ ايعًٝا اإلداس٠ إقٓا  ع٢ً ايكذس٠ عذّ -

 .ايؼا١ًَ يًجٛد٠ املظتُش ايتخظن ثكاف١ يكبٍٛ ايعٌُ َٓاخ ت١٦ٝٗ يف ايكذس٠ عذّ -

 .املذخٌ ريو يتطبٝل املؼجع١ اذتٛافض تٛفش عذّ -

 اذتشٜةةة١ ٜٗةةةذد املةةةذخٌ ٖةةةزا تطبٝةةةل إٔ ا٭نةةةادميٝن قبةةةٌ َةةةٔ ارتةةةاط٧ ا٫عتكةةةاد -

 .ا٭نادمي١ٝ

 .ارتذ١َ َٚتًكٞ ايتع١ًُٝٝ ارتذ١َ َكذّ بن ٚايتٛاؿٌ ايتفاعٌ تطبٝل ؿعٛب١ -

 .يًجاَع١ ٚا٭ٖذاف املعامل ٚاكخ١ اطرتاتٝج١ٝ ٚك  ع٢ً ايكذس٠ عذّ -

 .ادتاَعا  يف ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ يتطبٝل اي٬ص١َ ٚايبؼش١ٜ املاي١ٝ املٛاسد ػخ  -

 داعُة١  تٓظُٝٝة١  ثكافة١  إظتاد ع٢ً ايكذس٠ ٚعذّ ايظا٥ذ٠ ايتٓظ١ُٝٝ بايثكاف١ ايتُظو -

 .ادتاَعٞ ايتعًِٝ جٛد٠ ملذخٌ

 ايتطةةةةٛسا  ٚ ادتذٜةةةةذ٠ ا٭فهةةةةاس َٚكاَٚةةةة١ يًجاَعةةةة١ ايتٓظُٝةةةةٞ ايفهةةةةش مجةةةةٛد -

 .ايتهٓٛيٛج١ٝ
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 عًةةة٢ ايكةةةذس٠ بعةةةذّ ٚا٫عتكةةةاد ادتاَعةةة١ داخةةةٌ ٚا٭دا٤ ادتةةةٛد٠ َؼةةةانٌ تلةةةخِٝ -

 .جتاٚصٖا

ِ  إْتاج يف ايعٌُٝ َؼاسن١ َبذأ قبٍٛ عذّ - ٘  أعلةا٤  َٚؼةاسن١  ارتذَة١  ٚتكٝةٝ  ٦ٖٝة

 . َشتذ٠ نتغز١ٜ ايتكِٝٝ ريو يف ٚايط٬ب ايتذسٜع

 :الويذانيح الذراسح

ِ   ايع١ٓٝ ٭فشاد ايذميغشاف١ٝ ارتـا٥ف عش  احملٛس ٖزا طٝتٓاٍٚ ٌ  عةش   ثة  ٚحتًٝة

 .ايبخ  فشكٝا  اختباس ثِ  املٝذا١ْٝ ايذساط١ َٚٓاقؼ١

ٕ  اطةتُاس٠  خ٬ٍ َٔ املٝذاْٞ ا٭طًٛب ع٢ً ايبٝاْا  مج  يف ايذساط١ اعتُذ   اطةتبٝا

 إداس٠ زتةةاٍ يف َٚتخــةةن أنةةادميٝن قبةةٌ َةةٔ ٚحهُةة  ايغةةش  يةةزيو خــةة 

 .ايذساط١ ٖزٙ َٔ ا٭ٍٚ احملٛس يف بٝاْ٘ طبل نُا ادتاَعٞ ايتعًِٝ يف ايؼا١ًَ ادتٛد٠

 ا٫طةةةتبٝإ  اطةةةتُاسا  عًةةةِٝٗ ٚصعةةة  َفةةةشد٠ ( 100) ايذساطةةة١ عٝٓةةة١ بًغةةة  حٝةةة 

( 16) اطةةةةتبعاد ٚمت  %( 80) قةةةةذسٖا اطةةةةرتداد ٚبٓظةةةةب١ اطةةةةتُاس٠ ( 80) َٓٗةةةةا اطةةةةرتج 

ٌ  ؿةةاذت١ غةت  اطةتُاس٠   خلةةع  ايةي  ا٫طةةتُاسا  عةذد  بًة   ٚبةةزيو  %16 ٚبٓظةب١  يًتخًٝة

 %(.64) ٚبٓظب١ اطتُاس٠( 64) يًتخًٌٝ

 :ايتايٞ ايٓخٛ ع٢ً املٝذا١ْٝ ايذساط١ بٝاْا  حتًٌٝ اطتعشا  ٚميهٔ

 :الدراشة عيية ألفراد الدميػرافية اخلصائص: أواًل

 اليوع حصب العيية أفراد توزيع( 1) رقه ددول

 اليصبة % العدد اليوع
 89.1 57 ذكور
 10.9 7 إىاخ

 100.0 64 اإلمجالي
ٔ  ٜٚتلةة   ٍ  َةة ٔ % 8991 عًةة٢  اػةةتًُ   ايذساطةة١  عٝٓةة١  إٔ أعةة٬ٙ  ادتةةذٚ  ايةةةزنٛس  َةة

ٞ  ايهةادس  قًة١  إىل اإلْةا   ْظب١ اطتفا  ٜٚشج  اإلْا   َٔ% 1099  ايٓظةا٥ٞ   ا٭نةادمي

 .ايعًُٞ ايكظِ س٥اط١ ٜتجاٚص مل اإلداسٟ ادتاْب يف ٚجٛدٖٔ إٕ نُا
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ٍ  ريةو  فٝظٗةش  ايعُةش  َظت٣ٛ ع٢ً ايع١ٓٝ أفشاد تٛصٜ  أَا ِ  ادتةذٚ ٛ  ٚعًة٢ ( 2) سقة  ايٓخة

 :ايتايٞ

 العنر حصب العيية أفراد توزيع( 2) رقه ددول

 اليصبة % العدد الفئة العنرية
 0 0 ط١ٓ فأقٌ 25
 50.0 32 ط١ٓ 26-35
 34.4 22 ط١ٓ 36-45
 14.1 9 ط١ٓ 46-55
 1.6 1 ط١ٓ فأنثش 56

 100.0 64 اإلمجايٞ
ٔ  ايعُشٜة١  ايف١٦ عٓذ تك  ايع١ٓٝ َفشدا  َٔ% 50 إٔ أع٬ٙ ادتذٍٚ ٜٛك   35-26 َة

-46 ايعُشٜةة١ ايف٦ةة١ أٜلةةا، ًٜٝٗةةا%  3494 ٚبٓظةب١  طةة١ٓ 45-36 ايعُشٜةة١ ايف٦ةة١ ًٜٝٗةةا طة١ٓ 

 %.1491 ٚبٓظب١ ط55١ٓ

( 3) سقةةِ ادتةةذٍٚ فٝٛكةةخٗا ايعًُٝةة١ ايذسجةة١ حظةةب ايعٝٓةة١ َفةةشدا  يتٛصٜةة  ٚبايٓظةةب١

 :ًٜٞ ٚنُا

 العلنية الدردة حصب العيية أفراد توزيع( 3) رقه ددول

 اليصبة % العدد الدردة العلنية
 7.8 5 أطتار

 21.9 14 َؼاسى أطتار
 70.3 45 أطتار َظاعذ

 100.0 64 اإلمجايٞ
 عتًُةةٕٛ ايعٝٓةة١ أفةةشاد َةةٔ% 7093 إٔ أعةة٬ٙ ادتةةذٍٚ ٜٛكةة  ايعًُٝةة١ ايذسجةة١ فبخظةةب

ٕ % 2199ٚ َظةاعذ  أطةتار  دسج١ ٔ % 798 إٔ حةن  يف َؼةاسى   أطةتار  دسجة١  عتًُةٛ  أفةشاد  َة

 .أطتار دسج١ عتًُٕٛ ايع١ٓٝ
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ٞ  ايتخـةف  حبظةب  ايعٝٓة١  َفةشدا   بتٛصٜة   ٜتعًةل  ٚفُٝا ٕ  ايعًُة ٍ  فةإ ِ  ادتةذٚ ( 4) سقة

 :ًٜٞ ٚنُا ريو ٜٛك 

 العلنية التخصصات حصب العيية أفراد توزيع( 4) رقه ددول            

 اليصبة % العدد التخصص العلني
 14.1 9 ايعًّٛ اإلداس١ٜ
 12.5 8 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ

 43.8 28 ايعًّٛ اإلْظا١ْٝ )اآلداب(
 3.1 2 ايعًّٛ ايـخ١ٝ

 4.7 3 ٖٓذط١
 21.9 14 ختــا  أخش٣

 100.0 64 اإلمجايٞ
ِ  تكة   ايذساطة١  عٝٓة١  أفشاد َٔ% 4398 إٔ أع٬ٙ ادتذٍٚ ٜبن ٔ  ختــةاتٗ ٍ  كةُ  زتةا

 ّ ٔ % 2199  (اآلداب) اإلْظةا١ْٝ  ايعًةٛ ٕ  ايذساطة١  عٝٓة١  أفةشاد  َة   أخةةش٣ ختــةا   عتًُةٛ

ٞ  ثِ ّ  ختــةا   تةأت ِ %  1491 ٚبٓظةب١  اإلداسٜة١  ايعًةٛ ّ  ختـةف  ثة  ٚبٓظةب١  ايرتبٜٛة١  ايعًةٛ

ٌ  ٚناْة  %  497 ٚبٓظةب١ ( حاطةٛب ) ٖٓذط١ ختـف ثِ%  1295 ٞ  ْظةب١  أقة  ختـةف  ٖة

 %.391 ٚبٓظب١ ايـخ١ٝ ايعًّٛ

ٍ  فةةإٕ اإلداسٟ يًُظةةت٣ٛ  ٚفكةةا ايعٝٓةة١  َفةةشدا   بتٛصٜةة  ٜتعًةةل  ٚفُٝةةا ِ  ادتةةذٚ ( 5) سقةة

 :ًٜٞ ٚنُا ريو ٜٛك 

 اإلداري املصتوى حصب العيية أفراد توزيع( 5) رقه ددول

 اليصبة % العدد املصتوى اإلداري
 46.9 30 س٥ٝع قظِ
 29.7 19 ْا٥ب عُٝذ

 14.1 9 عُٝذ
 9.4 6 س٥اط١ ادتاَع١

 100.0 64 اإلمجايٞ
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ّ  س٩طةا٤  ِٖ ايذساط١ ع١ٓٝ أفشاد َٔ% 4699 إٔ أع٬ٙ ادتذٍٚ َٔ ٜٚتل   عًُٝة١  أقظةا

% 1491 ْظةب١  َةا  ٚإٔ  عُةذا٤  ْةٛاب % 2997 ْظبت٘ َا ٚإٔ بادتاَع١  املختًف١ ايهًٝا  يف

 طبٝعةةةٞ ٖٚةةةزا ادتاَعةةة١ يش٥اطةةة١ اإلداسٟ املظةةةت٣ٛ يف ْظةةةب١ أقةةةٌ ٚناْةةة   عُةةةذا٤ ٖةةةِ

 .ادتاَع١ بش٥اط١ ايذٚا٥ش ٚس٩طا٤ ْٚٛاب٘ ادتاَع١ س٥ٝع يف ايف١٦ ٖزٙ ٫ضتـاس

 فٝٛكةخٗا  ايذساطة١  ملكٝةاغ  اذتظةاب١ٝ  يًُتٛطةطا   ايًفظٝة١  بايذ٫٫  ٜتعًل فُٝا أَا

 :ًٜٞ ٚنُا( 6) سقِ ادتذٍٚ

  احلصابية للنتوشطات اللفظية الدالالت( 6)  رقه ددول

 قينة البديل )الدالالت اللفظية( احلدود اللفظية )احلد األدىى، واحلد األعلى(

 1 غت َٛافل بؼذ٠ 1.60أقٌ َٔ

 2 غت َٛافل 1.60- 2.89

 3 َٛافل إىل حذ َا 2.90- 3.59

 4 َٛافل 3.60- 4.49

 5 َٛافل بؼذ٠ فأنثش 50.4

 :الدراشة مقياس ومياقشة وحتليل عرض: ثاىيًا

 :ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ مبفّٗٛ ايٛعٞ

 الشاملة اجلودة إدارة مبفهوو الوعي مدى يوضح( 7) رقه ددول

 العبـــــــــارة و

 اليصب املئوية للتكرارات

Mean 
Std.  

Deviation 
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إىل 

حد 

 ما

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

1 

تعٌُ ادتاَع١ ع٢ً 

حتذٜذ املفاِٖٝ 

ا٭طاط١ٝ إلداس٠ 

ادتٛد٠ ايؼا١ًَ 

نُشػذ يتخظن 

 ا٭دا٤.

1.6 37.5 42.2 9.4 9.4 3.13 .95 
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2 

ادتٛد٠ ايؼا١ًَ 

ع١ًُٝ إداس١ٜ تشنض 

يتخظن اع٢ً 

 إصتاصاملظتُش يف 

ا٭عُاٍ مبظا١ُٖ 

 مجٝ  ايعاًَن.

14.1 68.8 14.1 1.6 1.6 3.92 .70 

3 

ٜتٛفش يذ٣ اإلداس٠ 

ايعًٝا يًجاَع١ 

املعشف١ مبفّٗٛ 

إداس٠ ادتٛد٠ 

 ايؼا١ًَ.

3.1 28.1 40.6 20.3 7.8 2.98 .97 

4 

تظع٢ اإلداس٠ ايعًٝا 

باطتُشاس إىل ْؼش 

ٚتطبٝل إداس٠ 

ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف 

دٚا٥ش ادتاَع١ 

 املختًف١.

1.6 20.3 37.5 28.1 12.5 2.7 .99 

5 

اطتُشاس١ٜ يف  ٖٓاى

حتظن أْؼط١ 

َٚٗاّ ادتاَع١ َٔ 

 قبٌ اإلداس٠ ايعًٝا.

3.1 26.6 40.6 20.3 9.4 2.94 .99 

6 

ادتٛد٠ ايؼا١ًَ ٖٞ 

أدا٤ ايعٌُ بطشٜك١ 

ؿخٝخ١ َٔ املش٠ 

ا٭ٚىل بٗذف 

حتكٝل أد٢ْ حذ 

ممهٔ َٔ ايعٝٛب 

 ٚا٭خطا٤ يف ا٭دا٤.

14.1 64.1 15.6 3.1 3.1 3.83 .83 

7 
تٗتِ ادتاَع١ 

باملشاجع١ ايشمس١ٝ 
9.4 20.3 43.8 20.3 6.3 3.06 1.02 
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ِ  َعظِ إٔ ٜتبن أع٬ٙ ادتذٍٚ يف ايٓتا٥ج خ٬ٍ َٚٔ ٞ  ايٛطة   قةٝ  يًُةتغتا   اذتظةاب

ٞ  يٝهةش   ملكٝةةاغ ٚفكةا،  تكشٜبةا،  3 ايذسجة١  عٓةذ  ناْة    املٛافكةة١ إىل تؼةت  ٚايةي  ارتُاطة

 .َا حذ إىل

 نُشػةةةذ ايؼةةةا١ًَ ادتةةةٛد٠ إلداس٠ ا٭طاطةةة١ٝ املفةةةاِٖٝ بتخذٜةةةذ ٜتعًةةةل َةةةا فُةةةث٬، -

ٕ  ا٭دا٤ يتخظةةن ٘  قُٝةة١  فةةإ ٞ  ٚطةةط ٟ  بةةاضتشاف  3913 اذتظةةاب  ٖٚةةزا   0995 َعٝةةاس

ٕ  ايذساطة١  ع١ٓٝ آسا٤ َعظِ إٔ إىل ٜؼت  ٜ٪نةذ  ممةا   َةا  حةذ  إىل املٛافكة١  إىل ميًٝةٛ

 ناْةة  َةةا حةةذ إىل امل٪ٜةةذ٠ اآلسا٤ ْظةةب١ إٔ بةةذيٌٝ ايعبةةاس٠ تًةةو ثبةةا  أٚ ٚجةةٛد عًةة٢

 .ايذساط١ ع١ٓٝ َفشدا  َٔ% 4292

ٚغت ايشمس١ٝ 

يع١ًُٝ تٓفٝز 

ايتخظن يف 

ا٭ْؼط١ ايتع١ًُٝٝ 

 املختًف١.

8 

تٛجذ ٚثٝك١ حتذد 

طٝاط١ ادتٛد٠ 

ايؼا١ًَ يف ادتاَع١ 

 ٚأٖذافٗا

4.7 21.9 25 37.5 10.9 2.72 1.08 

9 

مت ْؼش ٚثٝك١ 

طٝاط١ ادتٛد٠ 

ايؼا١ًَ دتُٝ  

ايعاًَن يف 

 ادتاَع١.

0 4.7 20.3 60.9 14.1 2.16 .72 

10 

ٜفِٗ ايعإًَٛ 

طٝاط١ ادتٛد٠ 

ايؼا١ًَ يف 

 ادتاَع١.

3.1 9.4 31.3 40.6 15.6 2.44 .97 

َذ٣ ايٛعٞ مبفّٗٛ إداس٠ 

 ادتٛد٠ ايؼا١ًَ
5.48 30.17 31.1 24.21 9.07 2.99 0.69 



 
 

 
 
 

119  
  للعلىم اإلنسانيح واالجتواعيح

 تقييم إنكانية تطبيق إدارة الجودة الشانلة بالجانعات الحكونية اليهنية
 جمال ناصر علي الكميمد. |                                         ) دراشة حالة دامعة احلديدة(  

ISSN : 2410-1818 

 م2015  أكتىتر ( 12( الوجلذ )8العذد )

 تشنةض  إداسٜة١  عًُٝة١  بأْٗةا  ايؼةا١ًَ  بةادتٛد٠  ٜتعًل فُٝا ايذساط١ ع١ٓٝ آسا٤ إٔ نُا -

 سنةةض  فكةةذ ايعةةاًَن مجٝةة  مبظةةا١ُٖ ا٭عُةةاٍ إصتةةاص يف املظةةتُش ايتخظةةن عًةة٢

ٟ  بةاضتشاف  3992 ناْة   اذتظابٞ ايٛط  ق١ُٝ إٔ بذيٌٝ املٛافك١ ع٢ً اآلسا٤  َعٝةاس

 .ايذساط١ ع١ٓٝ َفشدا  َٔ% 6898 يًُٛافك١ امل٪ٜذ٠ اآلسا٤ ْظب١ ٚناْ  0970

 فكةةذ ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠ إداس٠ مبفٗةةّٛ ايعًٝةةا اإلداس٠ يةةذ٣ املعشفةة١ بتةةٛفش ٜتعًةةل ٚفُٝةةا -

 ناْةة  اذتظةةابٞ ايٛطةة  قُٝةة١ إٔ بةةذيٌٝ َةةا حةةذ إىل املٛافكةة١ عًةة٢ اآلسا٤ سنةةض 

ٕ  ايذساطة١  عٝٓة١  آسا٤ َعظِ إٔ إىل ٜؼت ٖٚزا  0997 َعٝاسٟ ٚباضتشاف 2998  ميًٝةٛ

 امل٪ٜةذ٠  اآلسا٤ ْظةب١  إٔ بذيٌٝ ايعباس٠; تًو ثبا  أٚ ٚجٛد ع٢ً َا حذ إىل املٛافك١ إىل

 إٔ إ٫ كةةعٝف١ ناْةة  ٚإٕ ايذساطةة١ عٝٓةة١ َفةةشدا  َةةٔ% 4096 ناْةة  َةةا حةةذ إىل

 . ادتاَع١ داخٌ املفّٗٛ بٗزا ًِٜ َٔ ٖٓاى

 ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ ٚتطبٝل ْؼش إىل باطتُشاس ايعًٝا اإلداس٠ بظعٞ ٜتعًل فُٝا أَا -

ٟ  ٚبةاضتشاف  2970 اذتظابٞ ايٛط  ق١ُٝ فهاْ  املختًف١ ادتاَع١ دٚا٥ش يف  َعٝةاس

ِ  إٔ إىل ٜؼت ٖٚزا  0999 ٕ  ايذساطة١  عٝٓة١  أفةشاد  َعظة  إىل املٛافكة١  إىل أٜلةا،  ميًٝةٛ

 َةةا حةةذ إىل امل٪ٜةةذ٠ اآلسا٤ ْظةةب١ ٚناْةة  ايعبةةاس٠  تًةةو ثبةةا  أٚ ٚجةةٛد عًةة٢ َةةا حةةذ

 ادتةةٛد٠  َفٗةةّٛ اْتؼةةاس إىل ٜشجةة   ريةةو ٚيعةةٌ ايذساطةة١   عٝٓةة١ َفةةشدا  َةةٔ% 3795

 بهثافة١  ايعًُٝة١  املة٪متشا   ٚاْعكاد ا٭نادمي١ٝ ا٭ٚطا  يف ا٭نادميٞ ٚا٫عتُاد

 ادتاَعةا   تكُٝٗةا  ايي ٚامل٪متشا  ٚايٓذٚا  ايُٝٔ  يف ايعايٞ ايتعًِٝ ٚصاس٠ قبٌ َٔ

 . َعظُٗا يف ايباح  ػاسى ٚقذ ٚارتاؿ١  اذته١َٝٛ

 ايعًٝةةا اإلداس٠ قبةةٌ َةةٔ ايتعًُٝٝةة١ ايعًُٝةة١ جةةٛد٠ حتظةةن باطةةتُشاس١ٜ ٜتعًةةل فُٝةةا أَةةا -

ٟ  ٚباضتشاف 2994 اذتظابٞ ايٛط  ق١ُٝ ناْ  فكذ  إىل ٜؼةت  ٖٚةزا   0999 َعٝةاس

 ايعبةاس٠  ٖةزٙ  ٚجةٛد  عًة٢  َةا  حةذ  إىل املٛافك١ إىل ميًٕٝٛ ايذساط١ ع١ٓٝ آسا٤ َعظِ إٔ

ٔ % 4096 فهاْة   َةا  حذ إىل امل٪ٜذ٠ اآلسا٤ ٚعٔ  ٜٚعتكةذ  ايذساطة١   عٝٓة١  َفةشدا   َة

ٍ  َةا  املظتُش ايتخظن إٔ إىل ٜشج  ايٓظب١ ٖزٙ َثٌ كعف إٔ ايباح   ٫ أقةٛا٫،  ٜةضا

 .ادتاَع١ داخٌ أفعاٍ

ٌ  أدا٤ ٖٞ ايؼا١ًَ ادتٛد٠ اعتباس أَا - ٔ  ؿةخٝخ١  بطشٜكة١  ايعُة ٞ  املةش٠  َة  بٗةذف  ا٭ٚية

 ايٛطةة  قُٝةة١ فهاْةة  ا٭دا٤ يف ٚا٭خطةةا٤ ايعٝةةٛب َةةٔ ممهةةٔ حةةذ أدْةة٢ حتكٝةةل
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ٟ  ٚبةةةاضتشاف  3983 اذتظةةةابٞ ِ  إٔ إىل ٜؼةةةت  ٖٚةةةزا  0983 َعٝةةةاس  عٝٓةةة١  آسا٤ َعظةةة

ٕ  ايذساط١  امل٪ٜةذ٠  اآلسا٤ ٚناْة   ٚثباتٗةا  ايعبةاس٠  ٖةزٙ  ٚجةٛد  عًة٢  املٛافكة١  إىل ميًٝةٛ

 .ايذساط١ ع١ٓٝ َفشدا  َٔ% 6491 ايعباس٠ هلزٙ

 يف ايتخظةن  تٓفٝةز  يعًُٝة١  ايشمسٝة١  ٚغةت  ايشمسٝة١  باملشاجعة١  ادتاَعة١  تٗتِ ٚايعباس٠ -

 ٚبةةةاضتشاف 3906 اذتظةةةابٞ ايٛطةةة  قُٝةةة١ فهاْةةة  املختًفةةة١ ايتعًُٝٝةةة١ أْؼةةةطتٗا

 إىل املٛافكةة١ إىل ميًٝةةٕٛ ايذساطةة١ عٝٓةة١ آسا٤ َعظةةِ إٔ إىل ٜؼةةت ٖٚةةزا 1902 َعٝةةاسٟ

ٔ % 4398 ايعبةاس٠  هلزٙ امل٪ٜذ٠ اآلسا٤ ناْ  حٝ  ايعباس٠ ٖزٙ ع٢ً َا حذ  َفةشدا   َة

 جاَعة١  يف ايتعًُٝٝة١  ايعًُٝة١  جةٛد٠  إٔ يف ايباحة   اعتكةاد  ٜعضص ٖٚزا  ايذساط١ ع١ٓٝ

 . ايتطبٝل َشح١ً إىل بعذ تٓتكٌ مل اذتذٜذ٠

 ٚأٖةةذافٗا ادتاَعةة١ يف ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠ طٝاطةة١ حتةذد  ٚثٝكةة١ بٛجةةٛد ٜتعًةةل فُٝةةا أَةا  -

ٞ  ايٛطة   ق١ُٝ فهاْ  ٟ  ٚبةاضتشاف  2972 ايعبةاس٠  هلةزٙ  اذتظةاب  ٚتؼةت  1908 َعٝةاس

 ٖةةزٙ عًةة٢ املٛافكةة١ غةةت إىل ميًٝةةٕٛ ايذساطةة١ عٝٓةة١ آسا٤ َعظةةِ إٔ إىل ايٓتٝجةة١ ٖةةزٙ

ٞ  ايذساطة١   ع١ٓٝ َفشدا  َٔ% 3795 املٛافك١ يعذّ امل٪ٜذ٠ اآلسا٤ ٚناْ  ايعباس٠  ٖٚة

 ٚا٫عتُةةةاد ادتةةةٛد٠ ملشنةةةض ايذاخًٝةةة١ اي٥٬خةةة١ تةةةضاٍ فُةةةا املًُةةةٛغ ايٛاقةةة  ت٪نةةةذ

 .اآلٕ ٚحت٢ 2008ّ َٓز ٚسم ع٢ً ٚحرا َؼشٚ  زتشد ا٭نادميٞ

ٕ  ادتاَعة١  يف ايعةاًَن  دتُٝة   ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  طٝاطة١  ٚثٝك١ إٜـاٍ ٚحٍٛ -  قُٝة١  فةأ

ِ  إٔ إىل ايٓتٝجة١  ٖةزٙ  ٚتؼت  0972 َعٝاسٟ ٚباضتشاف 2916 اذتظابٞ ايٛط   َعظة

 اآلسا٤ ْظةب١  ٚناْة   ايعبةاس٠   ٖةزٙ  عًة٢  املٛافكة١  غةت  إىل ميًٕٝٛ ايذساط١ ع١ٓٝ آسا٤

 ايباحةة  ٬َحظةة١ إٕ بةةٌ  ايذساطةة١ عٝٓةة١ َفةةشدا  َةةٔ% 6099 املٛافكةة١ يعةةذّ امل٪ٜةةذ٠

 ادتةةةٛد٠ َٛكةةةٛ  يف ايعةةةاًَن إػةةةشاى أٚ إٜـةةةاٍ عةةةذّ ٜ٪نةةةذ يًٛاقةةة  َٚؼةةةاٖذت٘

 بعةة  عًةة٢ ٜكتـةةش صاٍ َةةا ا٭َةةش ٚإٔ ايبخةة   إصتةةاص حتةة٢ ادتاَعةة١ يف ٚتطبٝكٗةةا

 .ا٭نادميٝن

ِ  ٜتعًةل  فُٝةا  أَةا  - ٕ  بفٗة  قُٝةة١ فهاْة   ادتاَعة١  يف ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  يظٝاطةة١ ايعةاًَٛ

ٞ  ايٛطة   ٟ  ٚبةاضتشاف  2944 اذتظةاب ِ  إٔ إىل ايٓتٝجة١  ٖةزٙ  ٚتؼةت  0997 َعٝةاس  َعظة

ٕ ( أنادميٕٝٛ) ايذساط١ ع١ٓٝ آسا٤ ّ  إىل أٜلةا،  ميًٝةٛ  ايعبةاس٠;  ٖةزٙ  عًة٢  املٛافكة١  عةذ

ٔ % 4096 ايعبةاس٠  هلزٙ امل٪ٜذ٠ اآلسا٤ ناْ  فكذ  ٜٚ٪نةذ  ايذساطة١   عٝٓة١  َفةشدا   َة
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 يف فجةةة٠ٛ ٖٓةةةاى إٕ بةةةٌ ايٓتٝجةةة١  ٖةةةزٙ ٜ٪ٜةةةذ ادتاْةةةب هلةةةزا ٬َحظتةةة٘ إٔ ايباحةةة 

 .ٚا٭نادميٝن ايعاًَن بن ايتٛاؿٌ

 كةةعٝف١ ناْةة  ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠ إداس٠ مبفٗةةّٛ ايةةٛعٞ دسجةة١ بةةإٔ طةةبل ممةةا ٜٚظةةتٓتج

 ٚتًةةو. 0969 َعٝةةاسٟ ٚبةةاضتشاف 2999 نةةإ يًُةةتغتا  اذتظةةابٞ ايٛطةة  قُٝةة١ إٔ بةةذيٌٝ

 دسجةة١ ٭ٕ َةةا حةةذ إىل كةةعٝف ايةةٛعٞ َظةةت٣ٛ ٚيهةةٔ ٚعةةٞ  ٖٓةةاى إٔ عًةة٢ تةةذٍ ايكةةِٝ

 ايةةي ارتُاطةةٞ يٝهةةش  َكٝةاغ  عًةة٢ تكشٜبةةا، 3 املظةةت٣ٛ عٓةذ  ناْةة  اذتظةةابٞ ايٛطة  

 .ايذساط١ ع١ٓٝ يذ٣ ايلعٝف ايتأٜٝذ ع٢ً تذٍ

 :تالجىدج العليا اإلدارج التزام

 الشاملة اجلودة بإدارة العليا اإلدارة التساو مدى( 8) رقه ددول

م

 و
 العبـــــــــارة

 اليصب املئوية للتكرارات

Mean 

Std. 
Deviatio

n 

موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إىل حد 

 ما

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

1

1 

تتةةةةةةةٛىل ايكٝةةةةةةةاد٠  

ايعًٝةةةةةا يًجاَعةةةةة١   

ايكٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاّ  

مبظ٪ٚيٝاتٗا جتاٙ 

 ادتٛد٠.

1.6 29.7 34.4 25 9.4 2.89 .99 

1

2 

تتةةةةةةةةةةةةةةةٛىل اإلداس٠ 

ايعًٝا يف ادتاَعة١  

ختطةةٝ  ٚحتذٜةةذ 

ا٭ٖةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذاف  

ا٫طةةةةةةةةةةةةةرتاتٝج١ٝ 

دتةةةةةةٛد٠ ايعًُٝةةةةةة١ 

 ايتع١ًُٝٝ.

1.6 26.6 32.8 28.1 10.9 2.8 1.01 

1

1 

تٛجةةةةةةةةةذ دتٓةةةةةةةةةة١  

يًجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛد٠ يف 

ادتاَعةةة١ تؼةةةرتى 

1.6 15.6 32.8 35.9 14.1 2.55 .97 
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فٝٗا اإلداس٠ ايعًٝا 

 ٚايعإًَٛ.

1

4 

تةةةةةةةةةةةةةةةةٛفش اإلداس٠  

ايعًٝةةةةةةةةا مجٝةةةةةةةةة   

اإلَهاْةةةةةةةةةةةةةةةةا   

املتاحةةةة١ يتخكٝةةةةل  

اطةةةةةةةةةةةةةةةةةةرتاتٝج١ٝ 

ادتٛد٠ يف ايع١ًُٝ 

 ايتع١ًُٝٝ.

3.1 7.8 35.9 42.2 10.9 2.5 .91 

5 

ٜتٛفش يذ٣ اإلداس٠ 

ايعًٝةةةةةا اذتُةةةةةاغ 

ٚايشغبةةةةةةةةةةةة١ ٚسٚ  

ايتخةذٟ ايبٓةا٤ يف   

تةةةةةةةبي ٚتطبٝةةةةةةةل  

إداس٠ ادتةةةةةةةةةةةةةةةٛد٠ 

 ايؼا١ًَ.

1.6 17.2 28.1 37.5 15.6 2.52 1.01 

1

6 

تتةةةةةةٛفش ايكٓاعةةةةةة١  

يذ٣ اإلداس٠ ايعًٝا 

بادتاَعةة١ بأُٖٝةة١ 

َفٗةةةةةةةةةةةةةةةةةّٛ إداس٠ 

ادتةةةةٛد٠ ايؼةةةةا١ًَ 

 ٚتطبٝك٘.

3.1 20.3 37.5 25 14.1 2.73 1.04 

1

7 

تعُةةةةةةةةةةةةةةةٌ اإلداس٠  

ايعًٝةةةةةا يًجاَعةةةةة١   

عًةةةةة٢ تؼةةةةةخٝف  

املؼةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانٌ 

ايتٓظُٝٝةة١ ٚٚكةة  

اذتًةةةٍٛ املٓاطةةةب١   

 هلا.

3.1 15.6 29.7 39.1 12.5 2.58 1 

 99. 2.56 14.1 34.4 35.9 12.5 3.1تٗتِ اإلداس٠ ايعًٝا 1
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يًجاَعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١  8

بايتخظةةةةةةةةةةةةةةةٝٓا  

املظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتُش٠ 

يًعًُٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   

ايتعًُٝٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١ ٚ 

اإلداسٜةةةةة١ ٚإصايةةةةةة١  

ايعكبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

ٚاملؼه٬  ايي 

 تٛاجٗٗا.

1

9 

تعتُةةةةةةةةةةةةةذ اإلداس٠ 

ايعًٝا يًجاَعة١ يف  

تٛجٗٗةةةةا يتطبٝةةةةل  

إداس٠ ادتةةةةةةةةةةةةةةةٛد٠ 

ايؼا١ًَ ع٢ً ديٌٝ 

ٚاكةةةةةة  عتتةةةةةةٟٛ  

ع٢ً نٌ املعةاٜت  

ٚايتعًُٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

اي٬صَةةةةة١ يكٝةةةةةاغ 

َٚتابعةةة١ َظةةةت٣ٛ   

تطبٝل ْظاّ إداس٠ 

ادتةةةةٛد٠ ايؼةةةةا١ًَ 

يف ايعًُٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١ 

 ايتع١ًُٝٝ.

1.6 15.6 25 42.2 15.6 2.45 .99 

10 

َةةةةةةةةةةٔ أطةةةةةةةةةةباب  

اطتفةةا  ادتةةٛد٠  

يف ايعًُٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١ 

ايتعًُٝٝةةةةة١ عةةةةةةذّ  

ٚجٛد دٚس يإلداس٠ 

ايعًٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يف  

 تطٜٛشٖا.

18.8 39.1 14.1 18.8 9.4 3.39 1.26 
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 ٔ  اذتظةةابٞ ايٛطةة  قةةِٝ َعظةةِ إٔ ٜتةةبن أعةة٬ٙ ادتةةذٍٚ يف ايةةٛاسد٠ ايٓتةةا٥ج خةة٬ٍ َٚة

ٞ  يٝهةش   ملكٝاغ ٚفكا، تكشٜبا، 2 ايذسج١ عٓذ ناْ  يًُتغتا   إىل تؼةت  ٚايةي  ارتُاطة

 .إمجا٫، املٛافك١ غت

ٞ  ٜتعًةل  َا فُث٬، - ّ  يًجاَعة١  ايعًٝةا  ايكٝةاد٠  بتةٛي  ادتةٛد٠  أدا٤ جتةاٙ  مبظة٪ٚيٝاتٗا  ايكٝةا

ِ  إٔ إىل ٜؼةت  ٖٚزا  0999 َعٝاسٟ باضتشاف 2998 اذتظابٞ ايٛط  ق١ُٝ فإٕ  َعظة

 ايعبةةاس٠ تًةو  ثبةةا  أٚ ٚجةٛد  عًةة٢ َةا  حةةذ إىل املٛافكة١  إىل ميًٝةةٕٛ ايذساطة١  عٝٓة١  آسا٤

 .ايذساط١ ع١ٓٝ َفشدا  َٔ% 3494 ناْ  َا حذ إىل امل٪ٜذ٠ اآلسا٤ ْظب١ إٔ بذيٌٝ

 ختطةةٝ  ادتاَعةة١ يف ايعًٝةةا اإلداس٠ بتةةٛيٞ ٜتعًةةل فُٝةةا ايذساطةة١ عٝٓةة١ آسا٤ إٔ نُةةا  -

 اآلسا٤ سنةةض  فكةةذ. ايتعًُٝٝةة١ ايعًُٝةة١ يف يًجةةٛد٠ ا٫طةةرتاتٝج١ٝ ا٭ٖةةذاف ٚحتذٜةةذ

 بةةاضتشاف 2980 ناْةة  اذتظةةابٞ ايٛطةة  قُٝةة١ إٔ بةةذيٌٝ َةةا حةةذ إىل املٛافكةة١ عًةة٢

ٔ % 3298 َةا  حةذ  إىل يًُٛافكة١  امل٪ٜةذ٠  اآلسا٤ ْظةب١  ٚناْة   1901 َعٝاسٟ  َفةشدا   َة

 .ايذساط١ ع١ٓٝ

 فكةةةذ. ايعًٝةةةا اإلداس٠ فٝٗةةةا تؼةةةرتى ادتاَعةةة١ يف يًجةةةٛد٠ دتٓةةة١ بٛجةةةٛد ٜتعًةةةل ٚفُٝةةةا -

 2955 ناْةةة  اذتظةةةابٞ ايٛطةةة  قُٝةةة١ إٔ بةةةذيٌٝ املٛافكةةة١ غةةةت إىل اآلسا٤ سنةةةض 

 إىل ميًٝةةٕٛ ايذساطةة١ عٝٓة١  آسا٤ َعظةةِ إٔ إىل ٜؼةةت ٖٚةزا   0997 َعٝةةاسٟ ٚبةاضتشاف 

 يعةةذّ امل٪ٜةةذ٠ اآلسا٤ ْظةةب١ إٔ بةةذيٌٝ ايعبةةاس٠ تًةةو ثبةةا  أٚ ٚجةةٛد عًةة٢ املٛافكةة١ غةةت

ٛ  ايذساطة١  عٝٓة١  َفشدا  َٔ% 3599 ناْ  املٛافك١ ٔ  ايٛاقة   ٜ٪نةذٙ  َةا  ٖٚة ّ  َة  عةذ

 دا٥ةةةش٠ ٖٓةةةاى نةةةإ ٚإٕ اآلٕ  حتةةة٢ اذتذٜةةةذ٠ جباَعةةة١ يًجةةةٛد٠ َشنةةةض أٟ ٚجةةةٛد

 س٥ةةٝع َظةةاعذ يف ٜتُثةةٌ جذٜةةذ َٓـةةب ٚاطةةتخذا  ا٭نةةادميٞ ٚايتكةةِٜٛ ايتطةةٜٛش

 .2010ّ طبتُر يف ادتٛد٠ يؼ٦ٕٛ ادتاَع١

 اطةةرتاتٝج١ٝ يتخكٝةةل اي٬صَةة١ اإلَهاْةةا  بتةةٛفت ايعًٝةةا اإلداس٠ قٝةةاّ َةةذ٣ عةةٔ أَةةا -

 ٜؼةت  ٖٚزا  0991 َعٝاسٟ ٚباضتشاف 2950 اذتظابٞ ايٛط  ق١ُٝ فهاْ . ادتٛد٠

ٕ  ايذساطة١  عٝٓة١  أفشاد َعظِ إٔ إىل  أثبةا   ٚجةٛد  عًة٢  املٛافكة١  غةت  إىل أٜلةا،  ميًٝةٛ

ايتةةةةةةةضاّ اإلداس٠ ايعًٝةةةةةةةا  

 بإداس٠  ادتٛد٠ ايؼا١ًَ
3.92 20 30.62 32.82 12.66 2.70 0.76 
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 عٝٓةة١ َفةةشدا  َةةٔ% 4292 املٛافكةة١ يعةةذّ امل٪ٜةةذ٠ اآلسا٤ ْظةةب١ ٚناْةة  ايعبةةاس٠  تًةةو

 .ايذساط١

 ايعًٝةا  اإلداس٠ يةذ٣  يف ايبٓةا٤  ايتخذٟ ٚسٚ  ٚايشغب١ اذتُاغ تٛفش مبذ٣ ٜتعًل ٚفُٝا -

 ايٛطةةة  قُٝةةة١ ناْةةة  فكةةةذ ايؼةةةا١ًَ ادتةةةٛد٠ إداس٠ ٚتطبٝةةةل تةةةبي ضتةةةٛ ايتٛجةةة٘ يف

ٟ  ٚبةةةاضتشاف  2952 اذتظةةةابٞ ِ  إٔ إىل ٜؼةةةت  ٖٚةةةزا  1901 َعٝةةةاس  عٝٓةةة١  آسا٤ َعظةةة

ّ  امل٪ٜةةذ٠ فةةاآلسا٤ ايتٛجةة٘; ٖةةزا ٚجةةٛد  عًةة٢ املٛافكةة١ غةةت إىل ميًٝةةٕٛ ايذساطةة١  بعةةذ

 .ايذساط١ ع١ٓٝ َفشدا  َٔ% 3795 فهاْ  املٛافك١

 إداس٠ َفٗةةّٛ بأُٖٝةة١ يًجاَعةة١ ايعًٝةةا اإلداس٠ يةةذ٣ ايكٓاعةة١ تةةٛفش مبةةذ٣ ٜتعًةةل ٚفُٝةةا -

  1904 َعٝةةاسٟ ٚبةةاضتشاف 2973 اذتظةةابٞ ايٛطةة  قُٝةة١ فهاْةة . ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠

 عًةة٢ َةةا حةةذ إىل املٛافكةة١ إىل ميًٝةةٕٛ ايذساطةة١ عٝٓةة١ آسا٤ َعظةةِ إٔ إىل ٜؼةةت ٖٚةةزا

ّ  امل٪ٜةذ٠  اآلسا٤ ٚناْة   ٚثباتٗةا  ايعبةاس٠  ٖةزٙ  ٚجٛد % 3795 ايعبةاس٠  هلةزٙ  املٛافكة١  بعةذ

 قةةإْٛ خةة٬ٍ َةةٔ اذتهَٛةة١ تٛجةة٘ ريةةو ٜشجةة  ٚقةةذ ايذساطةة١  عٝٓةة١ َفةةشدا  َةةٔ

 ٚتطبٝكٗةةةا ادتاَعةةةا  اٖتُةةةاّ كةةةشٚس٠ إىل ا٭نةةةادميٞ ٚا٫عتُةةةاد ادتةةةٛد٠ كةةةُإ

 .ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ يف ادتٛد٠ ملفاِٖٝ

 يًجةةٛد٠ ايتٓظُٝٝةة١ املؼةةانٌ بتؼةةخٝف يًجاَعةة١ ايعًٝةةا اإلداس٠ بكٝةةاّ ٜتعًةةل ٚفُٝةةا -

ٟ  ٚبةاضتشاف  2958 اذتظابٞ ايٛط  ق١ُٝ فهاْ  هلا املٓاطب١ اذتًٍٛ ٚٚك   َعٝةاس

 عًةة٢ املٛافكةة١ غةةت إىل ميًٝةةٕٛ ايذساطةة١ عٝٓةة١ آسا٤ َعظةةِ إٔ إىل ٜؼةةت ٖٚةةزا  1900

 َةةةٔ% 3991 ايعبةةةاس٠ هلةةةزٙ املٛافكةةة١ يعةةةذّ امل٪ٜةةةذ٠ اآلسا٤ ناْةةة  حٝةةة  ايعبةةةاس٠ ٖةةةزٙ

 ايذساطةة١ عٝٓةة١ قٓاعةة١ إىل ٜشجةة  ريةةو إٔ ايباحةة  ٜٚعتكةةذ ايذساطةة١  عٝٓةة١ َفةةشدا 

 ٚقةةشاسا  أْؼةةط١ يف ملظةةٛٙ ايتٛجةة٘ ريةةو ضتةةٛ ًَُةةٛغ َةةادٟ ديٝةةٌ أٟ ٚجةةٛد بعةةذّ

 .ادتاَع١ س٥اط١

 ٚإصايةةة١ اإلداسٜةةة١ يًعًُٝةةةا  املظةةةتُش٠ بايتخظةةةٝٓا  ايعًٝةةةا اإلداس٠ اٖتُةةةاّ َةةةذ٣ أَةةةا -

 قُٝة١  فهاْة  . ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ ٚتبي تطبٝل تٛاج٘ ايي ٚاملؼه٬  ايعكبا 

ٟ  ٚبةاضتشاف  2956 ايعبةاس٠  هلةزٙ  اذتظابٞ ايٛط   ايٓتٝجة١  ٖةزٙ  ٚتؼةت   0999 َعٝةاس

ٕ  ايذساطة١  ع١ٓٝ آسا٤ َعظِ إٔ إىل  ايعبةاس٠   ٖةزٙ  عًة٢  َةا  حةذ  إىل املٛافكة١  إىل ميًٝةٛ

 .ايذساط١ ع١ٓٝ َفشدا  َٔ%  3599 َا حذ إىل يًُٛافك١ امل٪ٜذ٠ اآلسا٤ ٚناْ 
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ٌ  عًة٢  ٚاعتُادٖةا  ايؼةا١ًَ  ادتٛد٠ إداس٠ يتطبٝل ايعًٝا اإلداس٠ بتٛج٘ ٜتعًل ٚفُٝا -  ديٝة

 تطبٝةل  َظةت٣ٛ  َٚتابعة١  يكٝةاغ  اي٬صَة١  ٚايتعًُٝةا   املعاٜت نٌ ع٢ً عتتٟٛ ٚاك 

 َعٝةةاسٟ ٚبةةاضتشاف 2945 اذتظةةابٞ ايٛطةة  قُٝةة١ فةةإٔ. ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠ إداس٠ ْظةةاّ

ٕ  ايذساطة١  ع١ٓٝ آسا٤ َعظِ إٔ إىل ايٓتٝج١ ٖزٙ ٚتؼت  0999  املٛافكة١  غةت  إىل ميًٝةٛ

 َفةةشدا  َةةٔ%4292 املٛافكةة١ يعةةذّ امل٪ٜةةذ٠ اآلسا٤ ْظةةب١ ٚناْةة  ايعبةةاس٠  ٖةةزٙ عًةة٢

 ٚثٝكةة١ أٟ ٚجةةٛد عةةذّ إىل ايٓتٝجةة١ ٖةةزٙ َثةةٌ ظٗةةٛس ايباحةة  ٜٚعةةضٚ ايذساطةة١  عٝٓةة١

 إىل تؼةةةت ٚتٓظُٝٝةةة١ إداسٜةةة١ أْؼةةةط١ أٚ بشٚػةةةشا  أٟ أٚ اذتذٜةةةذ٠ جباَعةةة١ يًجةةةٛد٠

 .ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ تبي ضتٛ ايتٛج٘

 إرا َٚةةا ادتاَعةة١ يف ايتعًُٝٝةة١ ايعًُٝةة١ جةةٛد٠ اطتفةةا  يف ايذساطةة١ عٝٓةة١ سأٟ ٚحةةٍٛ -

 قُٝة١  فهاْة  . ادتةٛد٠  تطةٜٛش  يف ايعًٝا يإلداس٠ دٚس ٚجٛد عذّ إىل ٜشج  ريو نإ

ِ  إٔ إىل ايٓتٝجة١  ٖةزٙ  ٚتؼت  1926 َعٝاسٟ ٚباضتشاف 3939 اذتظابٞ ايٛط   َعظة

 امل٪ٜةذ٠  اآلسا٤ ناْة   فكةذ  ايعبةاس٠;  ٖةزٙ  عًة٢  املٛافكة١  إىل ميًٕٝٛ ايذساط١ ع١ٓٝ آسا٤

ٚ   ايذساطة١  عٝٓة١  َفةشدا   َٔ% 3991 ايعباس٠ هلزٙ  ايٓتٝجة١  ٖةزٙ  ظٗةٛس  ايباحة   ٜٚعةض

 دعةةِ يةة٘ ٜهةةٔ مل إٕ ايٓجةةا  يةة٘ ٜهتةةب ٫ تغةةٝت أٟ بةةإ ايذساطةة١ عٝٓةة١ اعتكةةاد إىل

 . ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ جٛد٠ حتظن ريو َٚٔ ايعًٝا يإلداس٠ ٚتأٜٝذ

 يبٝاْةا   ايظةابل  ايتخًٌٝ خ٬ٍ َٚٔ بادتٛد٠ ايعًٝا اإلداس٠ ايتضاّ إ طبل مما ٜٚظتٓتج

 2970 نةةةةإ يًُةةةةتغتا  اذتظةةةةابٞ ايٛطةةةة  قُٝةةة١  إٔ بةةةةذيٌٝ كةةةةعٝف١ ناْةةةة  ايذساطةةة١ 

ّ  إٔ ع٢ً تذٍ ايكِٝ ٖٚزٙ  0976 َعٝاسٟ ٚباضتشاف ٕ  ايعًٝةا  اإلداس٠ ايتةضا  ٭ٕ كةعٝفا،  نةا

ٌ   يٝهةش   مبكٝةاغ  َكاسْة١  تكشٜبةا،  2 املظةت٣ٛ  عٓذ ناْ  اذتظابٞ ايٛط  دسج١  ٜٚأَة

ٌ  تغةةت يف ايباحةة  ِ  يف اإلظتةةابٞ ا٫جتةةاٙ  إىل ايعًٝةةا اإلداس٠ ٚحتةةٍٛ ا٫جتةةاٙ  ٖةةزا َثةة  دعةة

 ايعًُٝةة١ دتةةٛد٠ املظةةتُش ايتخظةةن ٖةةذف يتخكٝةةل ايؼةةا١ًَ; ادتةةٛد٠ إداس٠ تطبٝةةل ٚتأٜٝةةذ

 .بادتاَع١ ايتع١ًُٝٝ
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 :العاهلين وتنويح تذرية

 اجلودة يف العاملني وتينية تدريب مدى يوضح( 9) رقه ددول

 العبـــــــــارة و

 اليصب املئوية للتكرارات

Mean 
Std. 

De. 
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إىل حد 

 ما

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

1 

حتةةةةةةشق ادتاَعةةةةةة١ عًةةةةةة٢  

ايتةةةةةةةذسٜب املظةةةةةةةتُش يةةةةةةةو  

ايعةةاًَن بادتاَعةة١ ٚإظتةةاد   

 فشم يتخظن ادتٛد٠.

6.3 29.7 39.1 18.8 6.3 3.11 .99 

2 

تعٌُ ادتاَعة١ عًة٢ تةذسٜب    

ايتكٓٝةةةةا   املةةةةٛظفن عًةةةة٢  

اذتذٜثةةةةة١ ٚاملٗةةةةةاسا  ايةةةةةي 

تظةةةةةةةةاعذ عًةةةةةةةة٢ تطةةةةةةةةٜٛش  

 ٚحتظن ا٭دا٤.

6.3 23.4 50 12.5 7.8 3.08 .96 

3 

تظةةةةةتًضّ عًُٝةةةةة١ حتظةةةةةن    

ادتةةٛد٠ تةةذسٜب املةةذسبن يف  

املظةةتٜٛا  ايعًٝةةا َةةٔ أجةةٌ    

 حتكٝل ايذعِ ٚا٫يتضاّ.

20.3 40.6 18.8 14.1 6.3 3.55 1.15 

4 
ٜعتر ايتذسٜب عًة٢ ادتةٛد٠   

 يف ادتاَع١. أطاطٝا،
7.8 26.6 31.3 23.4 10.9 2.97 1.13 

5 

تتكةةةةذّ ايعًُٝةةةة١ ايتذسٜبٝةةةة١   

املتعًكةةة١ بةةةادتٛد٠ يًعةةةاًَن  

 يف مجٝ  أضتا٤ ادتاَع١.

- 7.8 32.8 50 9.4 2.39 .77 

6 

تٗذف بشاَج ايتةذسٜب عًة٢   

ادتةةةةةةةٛد٠ يف ادتاَعةةةةةةة١ إىل 

 تأنٝذ أ١ُٖٝ ادتٛد٠.

- 21.9 39.1 31.3 7.8 2.75 .89 

7 

تظةةاعذ بةةشاَج ايتةةذسٜب يف  

ادتاَعةةةةة١ إىل َٓةةةةة  ٚقةةةةةٛ    

ا٭خطةةةا٤ ٚاذتـةةةٍٛ عًةةة٢    

3.1 25 40.6 25 6.3 2.94 .94 
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 َظت٣ٛ عاٍ َٔ ادتٛد٠.

8 

إٔ استفةةةا  نًفةةة١ ايتةةةذسٜب 

يف ادتاَعةةة١ ٫ ٜةةةة٪ثش عًةةةة٢  

قةةةةةةشاس إػةةةةةةشاى ايعةةةةةةاًَن  

بايةةذٚسا  ايتذسٜبٝةة١ يضٜةةاد٠  

 نفا٤تِٗ.

3.1 26.6 21.9 39.1 9.4 2.75 1.05 

9 

طةةةةةٍٛ ايفةةةةةرت٠ ايضَٓٝةةةةة١   إٔ 

يًةةةةذٚس٠ ايتذسٜبٝةةةة١ ٜلةةةةعف 

َةةةةٔ قةةةةشاس املٛافكةةةة١ عًةةةة٢     

ا٫ػةةةةةةةرتاى مبثةةةةةةةٌ ٖةةةةةةةزٙ   

 ايذٚسا  يف ادتاَع١.

4.7 20.3 35.9 35.9 3.1 2.88 .93 

10 

تكةةةةةةةّٛ ادتاَعةةةةةةة١ بتعةةةةةةةٝن 

نفةةةةةةةةةةةةةةةةا٤ا  يًعُةةةةةةةةةةةةةةةةٌ   

نأنةةةةةادميٝن ٚإداسٜةةةةةن  

يذِٜٗ إملاّ َٚعشف١ بادتٛد٠ 

. 

3.1 12.5 40.6 32.8 10.9 2.64 .95 

 69 .0 2.91 7.8 28.3 35.01 23.4 6.8 تذسٜب ٚت١ُٝٓ ايعاًَن يف ادتٛد٠

ِ  َعظِ إٔ ٜتبن أع٬ٙ ادتذٍٚ يف ايٓتا٥ج اطتعشا  خ٬ٍ َٚٔ ٞ  ايٛطة   قةٝ  اذتظةاب

ٞ  يٝهةش   ملكٝاغ ٚفكا، تكشٜبا، 3 ايذسج١ عٓذ ناْ  يًُتغتا   إىل تؼةت  ٚايةي  ارتُاطة

 .َا حذ إىل املٛافك١

 ايٓٛعٝةة١  حتظةةن  يفةةشم  املظةةتُش  ايتةةذسٜب  عًةة٢  ادتاَعةة١  حبةةشق  ٜتعًةةل  َةةا  فُةةث٬، -

ٟ  بةاضتشاف  3911 اذتظابٞ ٚطط٘ ق١ُٝ فإٕ ٚايعاًَن  إىل ٜؼةت  ٖٚةزا   0999 َعٝةاس

 تًةو  ثبةا   أٚ ٚجةٛد  عًة٢  َةا  حذ إىل املٛافك١ إىل ميًٕٝٛ ايذساط١ ع١ٓٝ آسا٤ َعظِ إٔ

 عٝٓةة١ َفةةشدا  َةةٔ% 3991 ناْةة  َةةا حةةذ إىل امل٪ٜةةذ٠ اآلسا٤ ْظةةب١ إٔ بةةذيٌٝ ايعبةةاس٠

 َةةةٔ ايذساطةةة١ عٝٓةةة١ نةةةٕٛ إىل ايٓتٝجةةة١ تًةةةو َثةةةٌ ظٗةةةٛس ٜشجةةة  ٚسمبةةةا  ايذساطةةة١

 داخًٝةةةةا ادتةةةةٛد٠ ْٚةةةةذٚا  َةةةة٪متشا  يف َعظُٗةةةةِ ػةةةةاسى ٚايةةةةزٟ ا٭نةةةةادميٝن

 أنةادميٝن  ايغةت  ايعةاًَن  ع٢ً ايٓتٝج١ ْفع باْطبام ادتضّ ميهٔ ٫ٚ  ٚخاسجٝا

 .ادتاَع١ يف
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 ايةي  ٚاملٗةاسا   اذتذٜثة١  ايتكٓٝةا   عًة٢  املٛظفن بتذسٜب ادتاَع١ بكٝاّ ٜتعًل ٚفُٝا -

 سنةةض  فكةةذ. ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠ إداس٠ ٚتطبٝةةل ا٭دا٤ ٚحتظةةن تطةةٜٛش عًةة٢ تظةةاعذ

 3908 ناْةةةة  اذتظةةةةابٞ ايٛطةةة   قُٝةةةة١ إٔ بةةةةذيٌٝ َةةةا  حةةةةذ إىل املٛافكةةة١  إىل اآلسا٤

 إىل ميًٝةةٕٛ ايذساطةة١ عٝٓة١  آسا٤ َعظةةِ إٔ إىل ٜؼةةت ٖٚةزا   0996 َعٝةةاسٟ ٚبةاضتشاف 

 امل٪ٜةةذ٠ اآلسا٤ ْظةةب١ إٔ بةةذيٌٝ ايعبةةاس٠ تًةةو ثبةةا  أٚ ٚجةةٛد عًةة٢ َةةا حةةذ إىل املٛافكةة١

 ايباحةة  ٜٚعةةضٚ  ايذساطةة١ عٝٓةة١ َفةةشدا  َةةٔ% 5090 ناْةة  َةةا حةةذ إىل يًُٛافكةة١

ِ  ايذساطة١  عٝٓة١  إٔ يف تأنٝةذٙ  طبل َا إىل ايٓتٝج١ ٖزٙ ظٗٛس ٔ  ٖة  ا٭نةادميٝن  َة

 يف ايذاخًٝة١  ٚايظةُٝٓاسا   ٚايٓةذٚا   امل٪متشا  يف با٫ػرتاى َعظُِٗ حظٞ ٚايزٟ

 .ادتٛد٠ زتاٍ

 ايعًٝةا  املظتٜٛا  يف املذسبن تذسٜب إىل ادتٛد٠ حتظن ع١ًُٝ حباج١ ٜتعًل فُٝا أَا -

ٟ  ٚبةاضتشاف  3955 اذتظابٞ ايٛط  ق١ُٝ فهاْ  ٚا٫يتضاّ  ايذعِ أجٌ َٔ  َعٝةاس

ٕ  ايذساط١ ع١ٓٝ أفشاد َعظِ إٔ إىل ٜؼت ٖٚزا  1915  ٚجةٛد  عًة٢  املٛافكة١  إىل ميًٝةٛ

ٔ % 4096 يًُٛافكة١  امل٪ٜةذ٠  اآلسا٤ ْظةب١  ٚناْ  ايعباس٠ تًو ثبا  أٚ  عٝٓة١  َفةشدا   َة

 .ايذساط١

 قُٝةة١ ناْةة  فكةةذ. ادتاَعةة١ يف أطاطةةٝا، أَةةشا ادتةةٛد٠ عًةة٢ ايتةةذسٜب اعتبةةاس ٚحةةٍٛ -

 آسا٤ َعظةةِ إٔ إىل ٜؼةةت ٖٚةةزا  1913 َعٝةةاسٟ ٚبةةاضتشاف 2997  اذتظةةابٞ ايٛطةة 

 ٚعةةٔ ايعبةةاس٠ ٖةةزٙ ٚجةةٛد عًةة٢ َةةا حةةذ إىل املٛافكةة١ عةةذّ إىل ميًٝةةٕٛ ايذساطةة١ عٝٓةة١

ٔ % 3193 فهاْةة  َةةا  حةةذ  إىل يًُٛافكةة١  امل٪ٜةةذ٠ اآلسا٤  ايذساطةة١   عٝٓةة١  َفةةشدا   َةة

 تذسٜبٝةة١ بةةشاَج أٟ ٚجةةٛد عةةذّ يف ايباحةة  قبةةٌ َةةٔ امل٬حةة  ايٛاقةة  ٜ٪نةةذٙ ٖٚةةزا

 ٖةةةزا يف خاسجٝةةة١ ٚدٚسا  بةةةشاَج يف ايعةةةاًَن إػةةةشاى أٚ ادتةةةٛد٠ زتةةةاٍ يف داخًٝةة١ 

 .اجملاٍ

ٌ  بإػةشاى  بادتٛد٠ املتعًك١ ايتذسٜب١ٝ ايع١ًُٝ تكذّ استبا  أَا -  أضتةا٤  يف ايعةاًَن  نة

 2939 اذتظةةةةابٞ ايٛطةةة   قُٝةةةة١ فهاْةةة  . يًجةةةةٛد٠ ايتذسٜبٝةةة١  ايعًُٝةةةة١ يف ادتاَعةةة١ 

 إىل ميًٝةةٕٛ ايذساطةة١ عٝٓة١  آسا٤ َعظةةِ إٔ إىل ٜؼةةت ٖٚةزا   0977 َعٝةةاسٟ ٚبةاضتشاف 

 هلةزٙ  املٛافك١ بعذّ امل٪ٜذ٠ اآلسا٤ ٚناْ  ٚثباتٗا ايعباس٠ ٖزٙ ٚجٛد ع٢ً املٛافك١ غت
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 مت َةا  إىل ٚأطةبابٗا  ايٓتٝجة١  ٖةزٙ  ٚتتفةل   ايذساطة١  عٝٓة١  َفةشدا   َٔ% 5090 ايعباس٠

 .اجملاٍ ٖزا َٔ ايظابك١ ايفكشا  يف تأنٝذٙ

 تأنٝةةذ إىل ٚطةةعٝٗا ادتاَعةة١ يف ادتةةٛد٠ عًةة٢ ايتةةذسٜب بةةشاَج بٗةةذف ٜتعًةةل ٚفُٝةةا -

  0989 َعٝةةاسٟ ٚبةةاضتشاف 2975 اذتظةةابٞ ايٛطةة  قُٝةة١ فهاْةة . ادتةةٛد٠ أُٖٝةة١

 عًةة٢ َةةا حةةذ إىل املٛافكةة١ إىل ميًٝةةٕٛ ايذساطةة١ عٝٓةة١ آسا٤ َعظةةِ إٔ إىل ٜؼةةت ٖٚةةزا

ٔ % 3991 ايعبةاس٠  هلةزٙ  َةا  حةذ  إىل باملٛافك١ امل٪ٜذ٠ اآلسا٤ ناْ  حٝ  ايعباس٠ ٖزٙ  َة

 .ايذساط١ ع١ٓٝ َفشدا 

ٍ  ا٭خطةا٤  ٚقةٛ   َٓة   إىل ادتاَعة١  يف ايتذسٜب بشاَج بكذس٠ ٜتعًل فُٝا أَا -  ٚاذتـةٛ

ٍٍ َظةةت٣ٛ عًة٢  ٔ  عةةا  2994 ايعبةةاس٠ هلةةزٙ اذتظةةابٞ ايٛطة   قُٝةة١ فهاْةة . ادتةةٛد٠ َة

 ايذساطةةة١ عٝٓةةة١ آسا٤ َعظةةةِ إٔ إىل ايٓتٝجةة١  ٖةةةزٙ ٚتؼةةةت  0994 َعٝةةةاسٟ ٚبةةاضتشاف 

 ٕ  يًُٛافكةة١ امل٪ٜةةذ٠ اآلسا٤ ٚناْةة  ايعبةةاس٠  ٖةزٙ  عًةة٢ َةةا حةةذ إىل املٛافكةة١ إىل ميًٝةٛ

 .ايذساط١ ع١ٓٝ َفشدا  َٔ% 4096 َا حذ إىل

 بايةذٚسا   ايعةاًَن  إػشاى قشاس ع٢ً ٚإثشٙ ادتاَع١ يف ايتذسٜب نًف١ استفا  ٚحٍٛ -

 َعٝةةاسٟ ٚبةةاضتشاف 2975 اذتظةةابٞ ايٛطةة  قُٝةة١ فةةإٕ نفةةا٤تِٗ  يشفةة  ايتذسٜبٝةة١

ّ  إىل ميًٕٝٛ ايذساط١ ع١ٓٝ آسا٤ َعظِ إٔ إىل ايٓتٝج١ ٖزٙ ٚتؼت  1905  املٛافكة١  عةذ

 . ايذساط١ ع١ٓٝ َفشدا  َٔ% 3991 املٛافك١ يعذّ امل٪ٜذ٠ اآلسا٤ ْظب١ ناْ  فكذ

 املٛافكة١  قةشاس  إكةعاف  يف ٚأثشٖةا  ايتذسٜبٝة١  يًةذٚس٠  ايض١َٝٓ ايفرت٠ بطٍٛ ٜتعًل ٚفُٝا -

 اذتظةةابٞ ايٛطةة  قُٝةة١ فهاْةة . ادتاَعةة١ يف ايةةذٚسا  ٖةةزٙ مبثةةٌ ا٫ػةةرتاى عًةة٢

 ايذساطة١  ع١ٓٝ آسا٤ َعظِ إٔ إىل ايٓتٝج١ ٖزٙ ٚتؼت  0993 َعٝاسٟ ٚباضتشاف 2988

 .َا حذ إىل املٛافك١ إىل ميًٕٝٛ

ّ  ٜتعًل َا أَا - ٌ  نفةا٤ا   بتعةٝن  ادتاَعة١  بكٝةا  بةادتٛد٠  ٚاملعشفة١  ارتةر٠  يةذٜٗا  يًعُة

ٌ  َةا  حةذ  إىل املٛافكة١  عًة٢  اآلسا٤ تشنةض   فكةذ  نخةرا٤;  َِٓٗ ٚا٫طتفاد٠  إٔ بةذيٝ

ٟ  بةاضتشاف  2964 ناْة   اذتظابٞ ايٛط  ق١ُٝ  اآلسا٤ ْظةب١  ٚناْة    0995 َعٝةاس

 .ايذساط١ ع١ٓٝ َفشدا  َٔ% 4096 َا حذ إىل يًُٛافك١ امل٪ٜذ٠

ّ  بةةإٔ طةبل  ممةةا ٜٚظةتٓتج  ٍ  َٚةةٔ ايعةاًَن  ٚتُٓٝةة١ بتةةذسٜب ا٫ٖتُةا  بٝاْةةا  حتًٝةةٌ خة٬

ٌ  كةعٝف١  ناْة   آْفا، اطتعشاكٗا مت ٚايي اجملاٍ ٖزا يف ايذساط١  ايٛطة   قُٝة١  إٔ بةذيٝ
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ٍ  ٖةزا  ملةتغتا   اذتظابٞ ٕ  إمجةا٫،  اجملةا ٟ  ٚبةاضتشاف  2991 نةا ٍ  ٖٚةزا   0969 َعٝةاس  ٜةذ

 ايٛطةة  دسجةة١ ٭ٕ كةةعٝفا، نةةإ ادتةةٛد٠ عًةة٢ بادتاَعةة١ ايعةةاًَن ٚتُٓٝةة١ تةةذسٜب إٔ عًةة٢

 ٞ  يٝهةةةش  مبكٝةةاغ  َكاسْةةة١ تكشٜبةةا،  3 املظةةت٣ٛ  عٓةةةذ ايذساطةة١  ٖةةةزٙ يف املعتُةةذ  اذتظةةاب

 .املعتُذ املعٝاس عٔ اطتفاكٗا ايٓتا٥ج أظٗش  حن يف ارتُاطٞ

 :العاملين مشاركة 

 اجلودة برامر يف العاملني مشاركة مدى يوضح( 11) رقه ددول

 العبـــــــــارة و

 اليصب املئوية للتكرارات

Mean 
Std. 

Deviation 
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إىل 

حد 

 ما

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

3

1 

تٓةةةةتٗج اإلداس٠ ايعًٝةةةةا 

َبةةةةةةةةذأ املؼةةةةةةةةاسن١ 

ٚتفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٜٛ  

ايـةة٬حٝا  ٚتبةةةادٍ  

املعًَٛةةةةةةةةةةةا  بةةةةةةةةةةةن 

ا٭قظةةاّ املختًفةة١ يف   

 ادتاَع١.

4.7 6.3 43.8 29.7 15.6 2.55 .99 

3

2 

تعُةةٌ ادتاَعةة١ عًةة٢    

أػةةةةةةةةةةشاى مجٝةةةةةةةةةة    

ايعةةاًَن يف عًُٝةةا   

حتظةن ادتةٛد٠ عًةة٢   

 مجٝ  املظتٜٛا .

- 9.4 31.3 46.9 12.5 2.38 .83 

3

3 

تأخةةةةز اإلداس٠ ايعًٝةةةةا 

بةةةةةةخسا٤ ايعةةةةةةاًَن يف  

ادتاَع١ ٚايعٌُ ع٢ً 

 ا٫طتفاد٠ َٓٗا.

1.6 7.8 37.5 37.5 15.6 2.42 .91 

 81. 2.39 12.5 43.8 35.9 7.8 -ٜكةةةةةةةةةةّٛ ايعةةةةةةةةةةإًَٛ   3
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باملؼةةةةاسن١ يف حةةةةٌ   4

َؼةةةةه٬  ادتةةةةٛد٠ 

َةةةةةةٔ خةةةةةة٬ٍ جٗةةةةةةذ   

ػةةةةةةةةةاٌَ يتخظةةةةةةةةةن  

 ادتٛد٠.

3

5 

ايعًٝةةةةةا تٗةةةةةتِ اإلداس٠ 

بايتغز١ٜ ايشاجع١ َةٔ  

ايعةةةاًَن َةةةٔ خةةة٬ٍ  

تكبةةةةةةةةٌ املكرتحةةةةةةةةا  

 ادتٝذ٠ ٚتبٓٝٗا.

1.6 7.8 32.8 42.2 15.6 2.38 ,90 

3

6 

تعُةةةةٌ اإلداس٠ ايعًٝةةةةا  

عًةةةةةةةةةة٢ َهافةةةةةةةةةةأ٠   

ايعةةةةةةةةةةةاًَن عًةةةةةةةةةةة٢  

َؼةةةةةةةةةةةةةةةةاسنتِٗ يف  

 حتكٝل ا٭دا٤ املتُٝض.

1.6 10.9 48.4 23.4 15.6 2.59 .94 

3

7 

تعُةةٌ ادتاَعةة١ عًةة٢    

حتفٝةةةةةةةةض ٚتؼةةةةةةةةجٝ   

ايعُةةةةةةةةٌ ادتُةةةةةةةةاعٞ 

ٚريةةةةةةةةةةةةو بتكٜٛةةةةةةةةةةةة١  

ايةةةةشٚاب  ٚا٭ٚاؿةةةةش  

 ادتُاع١ٝ.

1.6 10.9 34.4 40.6 12.5 2.48 .91 

3

8 

تعتةةةةةةةةةر َظةةةةةةةةة٪ٚي١ٝ  

ادتةةةٛد٠ يف ادتاَعةةةة١  

َظةةةةةة٦ٛي١ٝ مجاعٝةةةةةة١ 

ٚيٝظةةةةةةة  َظةةةةةةة٦ٛي١ٝ  

 فشد١ٜ.

43.8 29.7 15.6 9.4 1.6 4.05 1.06 

3

9 

تعُةةٌ ادتاَعةة١ عًةة٢    

خًةةةةةةةةل سٚ  ايعُةةةةةةةةٌ  

ادتُةةةةاعٞ نفشٜةةةةل  

ٚاحةةةذ ٚايتعةةةإٚ بةةةن 

4.7 26.6 32.8 31.3 4.7 2.95 .98 
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ِ  َعظِ إٔ ٜتبن أع٬ٙ ادتذٍٚ يف اجملاٍ ٖزا ْتا٥ج اطتعشا  خ٬ٍ َٚٔ  ايٛطة   قةٝ

ٞ  يٝهةش   ملكٝاغ ٚفكا، تكشٜبا، 3 ايذسج١ عٓذ ناْ  يًُتغتا  اذتظابٞ  ٚايةي  ارتُاطة

 :ايتايٞ ايٓخٛ ع٢ً اجملاٍ ريو فكشا  اطتعشا  ٚميهٔ َا حذ إىل املٛافك١ إىل تؼت

ٍ  ايـة٬حٝا   ٚتفةٜٛ   املؼةاسن١  َبذأ اإلداس٠ باْتٗاج ٜتعًل فُٝا  -  املعًَٛةا   ٚتبةاد

 2955 اذتظةةابٞ ايٛطةة  قُٝةة١ فةةإٕ ادتاَعةة١  يف املختًفةة١ ٚا٭قظةةاّ ايهًٝةةا  بةةن

 إىل ميًٝةةٕٛ ايذساطةة١ عٝٓةة١ آسا٤ َعظةةِ إٔ إىل ٜؼةةت ٖٚةةزا  0999 َعٝةةاسٟ بةةاضتشاف

ٌ  ايعبةاس٠  ًةو ت ثبا  أٚ ٚجٛد ع٢ً َا حذ إىل املٛافك١  إىل امل٪ٜةذ٠  اآلسا٤ ْظةب١  إٔ بةذيٝ

 ايٓتٝجةة١ ٖةةزٙ َثةةٌ ناْةة  ٚإٕ ايذساطةة١  عٝٓةة١ َفةةشدا  َةةٔ% 4398 ناْةة  َةةا حةةذ

 .َ٪نذ٠ ٚغت كعٝف١

 ادتةٛد٠  حتظةن  عًُٝةا   يف ايعةاًَن  مجٝة   إػةشاى  ع٢ً ادتاَع١ بعٌُ ٜتعًل ٚفُٝا -

ّ  إىل اآلسا٤ سنةض   فكةذ  املظتٜٛا ; مجٝ  ع٢ً  ايٛطة   قُٝة١  إٕ حٝة   املٛافكة١  عةذ

 ٞ ٟ  ٚبةةةاضتشاف 2938 ناْةة   اذتظةةاب  آسا٤ َعظةةةِ إٔ إىل ٜؼةةت  ٖٚةةةزا  0983 َعٝةةاس

 إٔ بةةذيٌٝ ايعبةةاس٠ تًةةو ثبةةا  أٚ ٚجةةٛد عًةة٢ املٛافكةة١ عةةذّ إىل ميًٝةةٕٛ ايذساطةة١ عٝٓةة١

 .ايذساط١ ع١ٓٝ َفشدا  َٔ% 4699 ناْ  املٛافك١ بعذّ امل٪ٜذ٠ اآلسا٤ ْظب١

 فهاْةة . َٓٗةةا ا٫طةةتفاد٠ عًةة٢ ٚايعُةةٌ ايعةةاًَن بةةخسا٤ ايعًٝةةا اإلداس٠ أخةةز َةةذ٣ أَةةا -

 َعظةةِ إٔ إىل ٜؼةةت ٖٚةةزا  0991 َعٝةةاسٟ ٚبةةاضتشاف 2942 اذتظةةابٞ ايٛطةة  قُٝةة١

ٕ  ايذساطة١  ع١ٓٝ أفشاد  ايعبةاس٠  تًةو  ثبةا   أٚ ٚجةٛد  عًة٢  حةذَا  إىل املٛافكة١  إىل ميًٝةٛ

  ايذساطة١  عٝٓة١  َفةشدا   َٔ% 3795 َا حذ إىل يًُٛافك١ امل٪ٜذ٠ اآلسا٤ ْظب١ ٚناْ 

 ايهًٝا  ٚا٭قظاّ.

4

10 

تةةةةةةةةةةذعِ ادتاَعةةةةةةةةةة١ 

فهش٠ املؼاسن١ يف 

ايعُةةةةةةةةةةٌ ٚتطبٝةةةةةةةةةةل  

ادتةةةةةةةةٛد٠ بؼةةةةةةةةهٌ  

 ٚاط .

6.3 10.9 43.8 29.7 9.4 2.75 .99 

َذ٣ َؼاسن١ ايعاًَن يف 

 بشاَج ادتٛد٠
8.2 12.8 35.6 33.5 11.6 2.69 0.68 
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 ٜتعًةةل فُٝةةا ٫طةةُٝا آسا٥ٗةةِ ٚأخةةز ايعةةاًَن إػةةشاى كةةعف إىل تؼةةت ايٓتٝجةة١ ٖٚةةزٙ

 .ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ جٛد٠ بكل١ٝ

 جٗةذ  اعتباسٖةا  خ٬ٍ َٔ بادتٛد٠ املتعًك١ املؼه٬  حٌ يف ايعاًَن إػشاى ٚحٍٛ -

 ٚبةةةاضتشاف 2939 اذتظةةةابٞ ايٛطةةة  قُٝةةة١ ناْةةة  فكةةةذ ادتةةةٛد٠; يتخظةةةن ػةةةاٌَ

ّ  إىل ميًٕٝٛ ايذساط١ ع١ٓٝ آسا٤ َعظِ إٔ إىل ٜؼت ٖٚزا  0981 َعٝاسٟ  املٛافكة١  عةذ

 َةةةٔ% 4398 فهاْةةة  املٛافكةةة١ بعةةةذّ امل٪ٜةةةذ٠ اآلسا٤ ٚعةةةٔ ايتٛجةةة٘ ٖةةةزا ٚجةةةٛد عًةةة٢

 .ايذساط١ ع١ٓٝ َفشدا 

 ٚتكبةةٌ ايعةةاًَن َةةٔ ايشاجعةة١ بايتغزٜةة١ ايعًٝةةا اإلداس٠ اٖتُةةاّ مبةةذ٣ ٜتعًةةل فُٝةةا أَةةا -

ٟ  ٚبةاضتشاف  2938 اذتظابٞ ايٛط  ق١ُٝ فهاْ . ٚتبٓٝٗا ادتٝذ٠ املكرتحا   َعٝةاس

 عًةة٢ املٛافكةة١ عةةذّ إىل ميًٝةةٕٛ ايذساطةة١ عٝٓةة١ آسا٤ َعظةةِ إٔ إىل ٜؼةةت ٖٚةةزا  0990

 ٚناْةة  ٚثباتٗةةا  ايعةةاًَن َةةٔ ايشاجعةة١ بايتغزٜةة١ ايعًٝةةا اإلداس٠ َةةٔ اٖتُةةاّ ٚجةةٛد

 .ايذساط١ ع١ٓٝ َفشدا  َٔ% 4292 عباس٠اي هلزٙ املٛافك١ بعذّ امل٪ٜذ٠ اآلسا٤

 أْؼةةةط١ يف َؼةةةاسنتِٗ عٓةةذ  يًعةةةاًَن َهافةةأ٠  ايعًٝةةةا اإلداس٠ مبةةٓ   ٜتعًةةةل ٚفُٝةةا  -

ٟ  ٚبةاضتشاف  2959 اذتظابٞ ايٛط  ق١ُٝ ناْ . َتُٝض أدا٤ ٚحتكٝل ادتٛد٠  َعٝةاس

ِ  إٔ إىل ٜؼةت  ٖٚزا  0994 ٕ  ايذساطة١  عٝٓة١  آسا٤ َعظة  َةا  حةذ  إىل املٛافكة١  إىل ميًٝةٛ

% 4894 ايعبةةاس٠ هلةةزٙ َةا  حةةذ إىل باملٛافكة١  امل٪ٜةةذ٠ اآلسا٤ فهاْةة  ايعبةاس٠   ٖةةزٙ عًة٢ 

 .ايذساط١ ع١ٓٝ َفشدا  َٔ

 ٚا٭ٚاؿةةةش  ايةةةشٚاب  ٚتكٜٛةةة١ ادتُةةةاعٞ ايعُةةةٌ بتخفٝةةةض  ادتاَعةةة١ قٝةةةاّ َةةةذ٣ أَةةةا -

 َعٝةةاسٟ ٚبةةاضتشاف 2948 ايعبةةاس٠ هلةةزٙ اذتظةةابٞ ايٛطةة  قُٝةة١ فهاْةة . ادتُاعٝةة١

ِ  إٔ إىل ايٓتٝج١ ٖزٙ ٚتؼت 0991 ٕ  ايذساطة١  عٝٓة١  آسا٤ َعظة ّ  إىل ميًٝةٛ   املٛافكة١  عةذ

 حٝة   ادتاَعة١  داخٌ ادتُاعٞ ايعٌُ ضتٛ يًتٛج٘ ايتخفٝض بع١ًُٝ ادتاَع١ قٝاّ ع٢ً

 .ايذساط١ ع١ٓٝ َفشدا  َٔ% 4096 املٛافك١ بعذّ امل٪ٜذ٠ اآلسا٤ ناْ 

 مجاعٝةة١ َظةة٦ٛي١ٝ ادتاَعةة١ يف ادتةةٛد٠ ٚتطبٝةةل تةةبي صتةةا  باعتبةةاس ٜتعًةةل فُٝةةا أَةةا -

ٕ . فشدٜة١  َظ٦ٛي١ٝ ٚيٝظ  ٞ  ايٛطة   قُٝة١  فةأ  4905 ٚبذسجة١  َشتفعة١  ناْة   اذتظةاب

 ايذساطةةة١ عٝٓةةة١ آسا٤ َعظةةةِ إٔ إىل ايٓتٝجةةة١ ٖةةةزٙ ٚتؼةةةت 1906 َعٝةةةاسٟ ٚبةةةاضتشاف
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 باملٛافكةة١ امل٪ٜةةذ٠ اآلسا٤ ْظةةب١ ٚناْةة  ايعبةةاس٠ ٖةةزٙ عًةة٢ بؼةةذ٠ املٛافكةة١ إىل ميًٝةةٕٛ

 .ايذساط١ ع١ٓٝ َفشدا  َٔ%4398 بؼذ٠

ٌ  سٚ  خًةل  إىل ادتاَعة١  بتٛج٘ ٜتعًل ٚفُٝا - ٞ  ايعُة ٕ  ٚاحةذ  نفشٜةل  ادتُةاع  ٚايتعةاٚ

 2995 اذتظةةةابٞ ايٛطةةة  قُٝةةة١ إٔ ايٓتةةةا٥ج اظٗةةةش فكةةةذ. ٚا٭قظةةةاّ ايهًٝةةةا  بةةةن

 ايذساطةةة١ عٝٓةةة١ آسا٤ َعظةةةِ إٔ إىل ايٓتٝجةة١  ٖةةةزٙ ٚتؼةةةت  0998 َعٝةةةاسٟ ٚبةةاضتشاف 

 ايعبةاس٠  هلةزٙ  َةا  حةذ  إىل امل٪ٜةذ٠  اآلسا٤ ناْة   حٝ   َا حذ إىل املٛافك١ إىل ميًٕٝٛ

ٌ  ٚت٪نةةذ  ايذساطةة١  عٝٓةة١  َفةةشدا   َةةٔ% 3298 ٌ  كةةعف  ايٓتٝجةة١  ٖةةزٙ  َثةة  ريةةو  َثةة

 .ايتٛج٘

ِ  ٜتعًل فُٝا ايذساط١ ع١ٓٝ آسا٤ إٔ نُا - ٌ  يف املؼةاسن١  يفهةش٠  ادتاَعة١  بةذع  ايعُة

 ٌ ٛ  اجتٗةة  قةذ . ٚاطة   بؼةه ٞ  ٚمبتٛطة   َةةا حةذ  إىل املٛافكة١  ضتة  2975 قةةذسٙ حظةاب

 َةةا حةةذ إىل يًُٛافكةة١ امل٪ٜةةذ٠ اآلسا٤ ْظةةب١ ٚناْةة   0999 قةةذسٙ َعٝةةاسٟ ٚبةةاضتشاف

ِ  كعف إىل ايٓتٝج١ ٚتؼت  ايذساط١ ع١ٓٝ َفشدا  َٔ% 4398  يفهةش٠  ادتاَعة١  دعة

 .ادتٛد٠ حتكٝل يف ادتُاع١ٝ املؼاسن١

ٔ  طةةةبل ممةةا  ٜٚظةةتٓتج  ٍ  َٚةة ٍ  ٖةةزا  يفكةةةشا  ايذساطةة١  بٝاْةةا   حتًٝةةةٌ خةة٬  بةةةإٔ اجملةةا

ٞ  ايٛطة   فكُٝة١  جةذا،   كةعٝف١  ناْة   ايعةاًَن  َؼاسن١ ٍ  ٖةزا  ملةتغتا   اذتظةاب  اجملةا

 َؼةةةاسن١ كةةةعف ت٪نةةةذ ايكةةةِٝ ٚتًةةةو. 0968 َعٝةةةاسٟ ٚبةةةاضتشاف 2969 نةةةإ إمجةةةا٫

ٞ  ايٛطة   دسجة١  ٭ٕ جةذا،;  كةعٝف١  ناْة   ادتةٛد٠  أْؼط١ يف ايعاًَن  يف املتعُةذ  اذتظةاب

 .ارتُاطٞ يٝهش  َكٝاغ عًٞ تكشٜبا، 3 املظت٣ٛ عٓذ ناْ  ايذساط١ ٖزٙ

 :الشاهلح الجىدج إدارج تطثيق هعىقاخ

 احلديدة دامعة يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق معوقات يوضح( 11) رقه ددول

 العبـــــــــارة و

 اليصب املئوية للتكرارات

Mean 
Std. 

Deviation 
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إىل 

حد 

 ما

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

 1.05 3.59 3.1 14.1 21.9 42.2 18.8عةذّ ٚجةةٛد اطةةرتاتٝج١ٝ   1
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ٚاكةةةةخ١ إلداس٠ ادتةةةةٛد٠ 

 ايؼا١ًَ يف ادتاَع١.

2 

عتتةةةةةاج تطبٝةةةةةل ْظةةةةةاّ   

إداس٠ ادتةةةةةٛد٠ ايؼةةةةةا١ًَ 

إىل تغةةةةةةةةةةٝت ايثكافةةةةةةةةةة١  

ايتٓظ١ُٝٝ يًجاَع١ ٖٚةٛ  

مل تظةةتط  ادتاَعةة١   َةةا

 ايكٝاّ ب٘.

17.2 50 14.1 17.2 1.6 3.64 1.01 

3 

ادتةةةةةةةٛد٠ اعتبةةةةةةةاس إداس٠ 

ايؼةةا١ًَ نًفةة١ ٫ َةةرس  

 هلا.

6.3 17.2 12.5 54.7 9.4 2.56 1.08 

4 
َكا١َٚ ايعاًَن يةراَج  

 حتظن ادتٛد٠.
- 12.5 31.3 46.9 9.4 2.47 .84 

5 

عةةذّ تةةٛفش َٓةةاخ ٥٬َةةِ   

يتطبٝةةةةةل إداس٠ ادتةةةةةٛد٠  

ايؼةةةةةةا١ًَ نايتةةةةةةذسٜب  

غةةةت املٓاطةةةب / أٚ قًةةة١  

 ايتذسٜب.

9.4 39.1 28.1 21.9 1.6 3.33 .98 

6 
قًةة١ َؼةةاسن١ ايعةةاًَن  

 يف زتاٍ ادتٛد٠.
10.9 32.8 31.3 21.9 3.1 3.27 1.03 

7 

متظةةةةةةو اإلداس٠ ايعًٝةةةةةةا  

مبفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاِٖٝ اإلداس٠ 

 ايتكًٝذ١ٜ.

12.5 42.2 25 15.6 4.7 3.42 1.05 

8 

عةةةةةةذّ ايتةةةةةةةضاّ ٚدعةةةةةةةِ  

اإلداس٠ ايعًٝةةةةةا يتطبٝةةةةةل  

 إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ.

12.5 34.4 32.8 17.2 3.1 3.36 1.01 

9 

ايٓتا٥ج ايٛاقع١ٝ يتطبٝةل  

ٖزا ايٓظاّ غت َؼجع١ 

ي٬طةةةةةتُشاس يف تطبٝةةةةةل 

 ٖزا ايرْاَج.

3.1 32.8 20.3 35.9 7.8 2.88 1.06 
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ٍ  يف ايةٛاسد٠  ايٓتةا٥ج  اطةتعشا   خ٬ٍ َٚٔ ِ  إٔ ٜتةبن  أعة٬ٙ  ادتةذٚ ِ  َعظة  ايٛطة   قةٝ

ٞ  يٝهةش   ملكٝاغ ٚفكا، تكشٜبا، 4 ايذسج١ عٓذ ناْ  يًُتغتا  اذتظابٞ  ٚايةي  ارتُاطة

٘  ايةةةي املعٛقةةا   تًةةةو ٚجةةٛد  عًةةة٢ إمجةةا٫  املٛافكةةة١ إىل تؼةةت   ادتةةةٛد٠ إداس٠ تطبٝةةةل تٛاجةة

 :ايتايٞ ايٓخٛ ع٢ً اجملاٍ ٖزا فكشا  اطتعشا  ٚميهٔ.. اذتذٜذ٠ جباَع١ ايؼا١ًَ

ٕ . ادتاَعة١  يف ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إلداس٠ ٚاكةخ١  اطرتاتٝج١ٝ ٚجٛد بعذّ ٜتعًل فُٝا -  فةإ

ٟ  باضتشاف 3959 اذتظابٞ ٚطط٘ ق١ُٝ ِ  إٔ إىل ٜؼةت  ٖٚةزا   1905 َعٝةاس  آسا٤ َعظة

ٕ  ايذساطة١  ع١ٓٝ ّ  عًة٢  املٛافكة١  إىل ميًٝةٛ ٘  داعُة١  اطةرتاتٝج١ٝ  ٚجةٛد  عةذ ٛ  يًتٛجة  ضتة

 َعظةةِ فكةةشا  ْتةةا٥ج َةة  ايٓتٝجةة١ ٖةةزٙ َثةةٌ ٚتٓظةةجِ ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠ إداس٠ تطبٝةةل

 .ايذساط١ ٖزٙ زتا٫ 

ّ  تطبٝةل  حباج١ ٜتعًل ٚفُٝا -  ايتٓظُٝٝة١  ايثكافة١  تغةٝت  إىل ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ ْظةا

 ريةةو َثةةٌ ايعٝٓةة١ آسا٤ أٜةةذ  فكةةذ. بةةزيو ايكٝةةاّ عًةة٢ ادتاَعةة١ قةةذس٠ ٚعةةذّ يًجاَعةة١

ٞ  ايٛطة   قُٝة١  ناْ  حٝ  ايتٛج٘ ٟ  ٚبةاضتشاف  3964 اذتظةاب  ٖٚةزا   1901 َعٝةاس

 ايثكافة١  تغةٝت  كةشٚس٠  ع٢ً املٛافك١ إىل ميًٕٝٛ ايذساط١ ع١ٓٝ آسا٤ َعظِ إٔ إىل ٜؼت

 .ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ ٚتطبٝل تبي سغب  َا إرا يًجاَع١ ايتٓظ١ُٝٝ

 قُٝةة١  فهاْةة  هلةةا  َةةرس ٫ نًفةة١  ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠  إداس٠ باعتبةةاس ٜتعًةةل  فُٝةةا أَةةا -

 أفةةشاد َعظةةِ إٔ إىل ٜؼةةت ٖٚةةزا  1908 َعٝةةاسٟ ٚبةةاضتشاف 2956 اذتظةةابٞ ايٛطةة 

ٕ  ايتٛج٘; ريو َثٌ ٚجٛد ع٢ً املٛافك١ عذّ إىل ميًٕٝٛ ايذساط١ ع١ٓٝ  اآلسا٤ ْظةب١  فةإ

 .ايذساط١ ع١ٓٝ َفشدا  َٔ% 5497 ٖٞ املٛافك١ بعذّ امل٪ٜذ٠

 ايٛطةة  قُٝةة١ ناْةة  فكةةذ. ادتةةٛد٠ حتظةةن يةةراَج ايعةةاًَن مبكاَٚةة١ ٜتعًةةل ٚفُٝةةا -

ٟ  ٚبةةةاضتشاف  2947 اذتظةةةابٞ ِ  إٔ إىل ٜؼةةةت  ٖٚةةةزا  0984 َعٝةةةاس  عٝٓةةة١  آسا٤ َعظةةة

 فكةةذ ايعةةاًَن; يةةذ٣ ايتٛجةة٘ ريةةو َثةةٌ ٚجةةٛد يف املٛافكةة١ عةةذّ إىل ميًٝةةٕٛ ايذساطةة١

ّ  امل٪ٜةذ٠  اآلسا٤ إٔ إىل ايٓتا٥ج أػاس  ٔ % 4699 ناْة   املٛافكة١  بعةذ  عٝٓة١  َفةشدا   َة

 .ايذساط١

َعٛقا  تطبٝل إداس٠ ادتةٛد٠  

 ايؼا١ًَ
11.3 33.7 24.1 27.3 4.9 3.17 0.66 
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ِ  َٓاخ تٛفش عذّ ؿعٛب١ ٚحٍٛ -  غةت  نايتةذسٜب  ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ يتطبٝةل  ٥٬َة

 عةةذّ يف ايذساطةة١ عٝٓةة١ آسا٤ تأٜٝةةذ ايٓتةةا٥ج أظٗةةش  فكةةذ. ايتةةذسٜب قًةة١ أٚ/  املٓاطةةب

 . 0998 َعٝاسٟ ٚباضتشاف 3933 قذسٙ حظابٞ ٚمبتٛط  املٓاطب املٓاخ تٛفش

 قُٝةةة١ إٔ ايٓتةةةا٥ج أظٗةةةش  فكةةةذ. ادتةةةٛد٠ بةةةشاَج يف ايعةةةاًَن َؼةةةاسن١ قًةةة١ ٚحةةةٍٛ -

ِ  إٔ إىل ٜؼةت  ٖٚزا 1903 َعٝاسٟ ٚباضتشاف 3927 اذتظابٞ ايٛط   عٝٓة١  آسا٤ َعظة

 ٚجذ  إٕ ايراَج تًو يف ايعاًَن َؼاسن١ ق١ً ع٢ً ايتأنٝذ إىل ميًٕٝٛ ايذساط١

 قُٝةةة١ فهاْةةة . ايتكًٝذٜةة١  اإلداس٠ مبفةةةاِٖٝ ايعًٝةةا  اإلداس٠ بتُظةةةو ٜتعًةةل  فُٝةةةا أَةةا  -

 إىل ايٓتٝجة١  ٖزٙ ٚتؼت 1905 َعٝاسٟ ٚباضتشاف 3942 ايفكش٠ هلزٙ اذتظابٞ ايٛط 

 . ايعباس٠ ٖزٙ ع٢ً املٛافك١ إىل ميًٕٝٛ ايذساط١ ع١ٓٝ آسا٤ َعظِ إٔ

ِ  عذّ ٚحٍٛ - ّ  دعة  ايٓتةا٥ج  أظٗةش   فكةذ . ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  بةإداس٠  ايعًٝةا  اإلداس٠ ٚايتةضا

 إىل ايٓتٝجةة١ ٖةةزٙ ٚتؼةةت 1901 َعٝةةاسٟ ٚبةةاضتشاف 3936  اذتظةةابٞ ايٛطةة  قُٝةة١ إٔ

 َةةٔ ٚتأٜٝةةذ دعةةِ ٚجةةٛد عةةذّ إىل املٛافكةة١ إىل ميًٝةةٕٛ ايذساطةة١ عٝٓةة١ آسا٤ َعظةةِ إٔ

 إداس٠ تطبٝةةل تٛاجةة٘ ايةةي ايـةةعٛبا  إحةةذ٣ ميثةةٌ ريةةو ٚإٔ يًجةةٛد٠  ايعًٝةةا اإلداس٠

 .اذتذٜذ٠ جباَع١ ايؼا١ًَ ادتٛد٠

ّ  ٖةزا  يتطبٝل ايٛاقع١ٝ بايٓتا٥ج ٜتعًل ٚفُٝا -  يف ي٬طةتُشاس  َؼةجع١  غةت  بأْٗةا  ايٓظةا

ٔ  كةعٝف  تأٜٝةذ  إىل ايٓتا٥ج أظٗش  فكذ. ايرْاَج ٖزا تطبٝل ٌ  َة  ايذساطة١  عٝٓة١  قبة

٘  ايي ايـعٛبا  َٔ ؿعٛب١ ريو اعتباس حٍٛ  يف ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ تطبٝةل  تٛاجة

 .1906 َعٝاسٟ ٚباضتشاف 2988 اذتظابٞ ايٛط  ق١ُٝ ناْ  حٝ  ادتاَع١

 اذتظةةابٞ ايٛطةة  قُٝةة١ بةةإٔ ايذساطةة١ بٝاْةةا  حتًٝةةٌ خةة٬ٍ َٚةةٔ طةةبل ممةةا ٜٚظةةتٓتج

 عًة٢  ايٓتٝجة١  ٖةزٙ  ٚتذٍ. 0966 َعٝاسٟ ٚباضتشاف 3917 نإ إمجا٫ اجملاٍ ٖزا ملتغتا 

ٌ  اذتذٜةذ٠  جاَعة١  يف ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ تطبٝةل  يف َعٛقا  ٚجٛد  ٫بةذ  ؿةعٛبا   ٚمتثة

ٌ  تطبٝةل  ادتاَعة١  سغبة   َةا  إرا جتاٚصٖةا  َٔ ّ  ريةو  َثة  ايعًُٝة١  جةٛد٠  َظةت٣ٛ  يشفة   ايٓظةا

ٌ  طٛم يف تٓافع عاي١ٝ جٛد٠ را  شتشجا  ع٢ً اذتـٍٛ ٚكُإ ايتع١ًُٝٝ  ايُٝٓٝة١  ايعُة

 .ٚايذٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ
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 :البحح فرضيات مياقشة: ثالجًا

 اذتذٜةذ٠  جباَعة١  ايتةذسٜع  ٦ٖٝة١  أعلةا٤  يةذ٣  ٜٛجذ ٫)) أْ٘ ع٢ً ٚتٓف: ا٭ٚىل ايفشك١ٝ

 ((.ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ ملفّٗٛ ناف  إدساى

ٞ  أٚ ٚإلثبةا   ٍ  ٜتعًةل  فُٝةا  ايذساطة١  بٝاْةا   عًة٢  اعتُةذ  فكةذ  ايفشكة١ٝ  تًةو  ْفة  باجملةا

 :ايتايٞ ايٓخٛ ع٢ً ٚريو إمجا٫،  اجملاٍ ريو فكشا  خ٬ٍ َٔ ا٭ٍٚ

 العيية إحصائيات يوضح( 12) رقه ددول

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

T1 64 29.8750 6.9431 .8679 

 األوىل الفرضية اختبار ىتائر يوضح( 13) رقه ددول

Test Value = 30 

 T df 
Sig. 

(2-ailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

T1 - 0.144 63 0.886 -0.1250 -1.8593 1.6093 

 إٔ ٚمبةةا جةةذا،  ؿةغت٠  قُٝةة١ ٖٚةةٞ( -09144) ناْة   احملظةةٛب١( T) قُٝةة١ إٔ ٜتلة  

ّ  إىل ٜؼةت  ٖٚزا( 0905) املع١ٜٛٓ َظت٣ٛ َٔ أنر( 09886) ناْ ( T) د٫ي١ َظت٣ٛ  عةذ

 ٚايٛطةةة  احملتظةةةب اذتظةةةابٞ ايٛطةةة  بةةةن إحـةةةا١ٝ٥ د٫يةةة١ را  َعٜٓٛةةة١ فةةةشٚم ٚجةةةٛد

 (.30) ايفشكٞ

 اذتذٜةذ٠  جباَعة١  ايتةذسٜع  ٦ٖٝة١  أعلةا٤  يذ٣ ٜٛجذ ٫))  ايعذّ فشك١ٝ قبٍٛ ٚبايتايٞ

 ((.ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ ملفّٗٛ ناف  إدساى

ٍ  اذتذٜةذ٠  جباَع١ ايتذسٜع ١٦ٖٝ أعلا٤ يذ٣ ايٛعٞ َظت٣ٛ بإٔ ٜظتٓتج ٚبايتايٞ  حةٛ

 .ايلعٝف املظت٣ٛ عٓذ نإ ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ َفّٗٛ

 تةبي  ٭ُٖٝة١  نةاف   إدساى ادتاَعة١  قٝةاد٠  يةذ٣  ٜٛجةذ  ٫) ناْة   ٚايي: ايثا١ْٝ ايفشك١ٝ

 (.ادتاَع١ يف ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ ٚتطبٝل
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 ٖةةزا يفكةةشا  إمجايٝةة١ بـةةٛس٠ ا٫طةةتبٝإ َةةٔ ايثةةاْٞ اجملةةاٍ فكةةشا  عًةة٢ اعتُةةذ ٚقةةذ

 إداس٠ بتطبٝةةل ايعًٝةةا اإلداس٠ ايتةةضاّ تكةةٝع ٚايةةي ْفٝٗةةا أٚ ايفشكةة١ٝ ؿةةخ١ إلثبةةا  اجملةةاٍ

 :ًٜٞ نُا ايٓتا٥ج ٚناْ  ايؼا١ًَ ادتٛد٠

 العيية إحصائيات يوضح( 14) رقه ددول

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

T2 64 26.9688 7.5718 .9465 

 الجاىية الفرضية اختبار ىتائر يوضح( 15) رقه ددول

Test Value = 30 

 T df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95%Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

T2 -3.203 63 .002 -3.0313 -4.9226 -1.1399 

 إٔ ٚمبةةةا جةةةذا،  ؿةةةغت٠ قُٝةةة١ ٖٚةةةٞ( -39203) احملظةةةٛب١( T) قُٝةةة١ إٔ يٓةةةا ٜتلةةة 

ٔ  أقٌ( 0902) ناْ  ايذ٫ي١ َظت٣ٛ ٘   (0905) املعٜٓٛة١  َظةت٣ٛ  َة ٘  ٚعًٝة  فةشٚم  ٜٛجةذ  فإْة

 .ايفشكٞ ٚايٛط  ايعًٝا ايكٝادا  ايتضاّ َتٛط  بن إحـا١ٝ٥ د٫ي١ را  َع١ٜٛٓ

ٌ  ناْةة  احملتظةب١ ( T) قُٝة١  إٔ ٚمبةا  ٔ  أقة ٘  ْظةتٓتج  ايفشكةةٞ ايٛطة   َة  ٜٛجةةذ ٫ بأْة

ٞ  ايعًٝةا  ايكٝادا  َٔ ايتضاّ ٍ  ٚبايتةاي ّ  فشكة١ٝ  قبةٛ  ادتاَعة١  قٝةادا   يةذ٣  ٜٛجةذ  ٫)) ايعةذ

 ((.ادتاَع١ يف ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ ٚتطبٝل إتبا  ٭١ُٖٝ ناف  إدساى

 يف ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠ إداس٠ تطبٝةةل تٛاجةة٘ ٚؿةةعٛبا  َعٛقةةا  تٛجةةذ ٫: )) ايثايثةة١ ايفشكةة١ٝ

 ((.ٚا٭نادميٝن ادتاَع١ قٝاد٠ ْظش ٚج١ٗ َٔ اذتذٜذ٠ جاَع١

 ٚبـةٛس٠  ا٫طتبٝإ َٔ ايثاي  اجملاٍ فكشا  ع٢ً ايفشك١ٝ ٖزٙ اختباس يف اعتُذ ٚقذ

٘  ايةي  ٚاملعٛقةا   ايـةعٛبا   تكةٝع  ٚايةي  اجملاٍ ريو يفكشا  إمجاي١ٝ  إداس٠ تطبٝةل  تٛاجة

 :ًٜٞ نُا ايٓتا٥ج ٚناْ  اذتذٜذ٠ جباَع١ ايؼا١ًَ ادتٛد٠

 العيية إحصائيات يوضح( 16) رقه ددول

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

T3 64 29.0469 6.9246 .8656 
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 الجالجة الفرضية اختبار ىتائر يوضح( 17) رقه ددول

Test Value = 30 

 T df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

T31 -1.101 63 .275 -.9531 -2.6828 .7766 

ٍ  َةةٔ يٓةةا ٜتلة    ؿةةغت٠ قُٝةة١ ٖٚةةٞ( -19101) احملظةٛب١ ( T) قُٝةة١ إٔ ادتةةذٍٚ خة٬

ٔ  أعًة٢ ( 09275) ناْة   ايذ٫ي١ َظت٣ٛ إٔ ٚمبا جذا،  ٘   (0905) املعٜٓٛة١  َظةت٣ٛ  َة  ٚعًٝة

 ٚايٛطةة   املعٛقةةا  تًةةو َتٛطةة  بةةن إحـةةا١ٝ٥  د٫يةة١ را  َعٜٓٛةة١ فةةشٚم ٜٛجةةذ ٫ فإْةة٘

 .ايفشكٞ

ٔ  ْٚظةتٓتج  ٍ  َة ٌ  بٛجةٛد  ايٓتةا٥ج  ٖةزٙ  خة٬  ادتاَعةة١  يف ٚاملعٛقةا   ايـةعٛبا   تًةو  َثة

َٔٚ  ِ ّ  فشكة١ٝ  سفة   ثة ٍ  ايثايثة١  يًفشكة١ٝ  ايعةذ  َعٛقةا   تٛجةذ ))  ايبذًٜة١  ايفشكة١ٝ  ٚقبةٛ

٘  ٚؿةعٛبا   ٔ  اذتذٜةةذ٠ جاَعة١  يف ايؼةةا١ًَ ادتةٛد٠  إداس٠ تطبٝةةل تٛاجة  قٝةةاد٠ ْظةش  ٚجٗةة١ َة

 ((.ٚا٭نادميٝن ادتاَع١

 :والتىصياخ النتائج

 :اليتائر: أواًل

 :ايتايٞ يف ايٓتا٥ج أِٖ تتُثٌ

 َظةةت٣ٛ  عًةة٢ اذتذٜةةذ٠ جباَعةة١ ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠  إداس٠ مبفٗةةّٛ ايةةٛعٞ دسجةة١ كةةعف .1

 .ادتاَع١ ٚقٝاد٠ ايتذسٜع ١٦ٖٝ أعلا٤

 .ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ ٚتبي يتطبٝل يًجاَع١ ايعًٝا اإلداس٠ ٚدعِ ايتضاّ كعف .2

ّ  كةةعف  .3 ِ  عًةةة٢ ايعةةاًَن  ٚتُٓٝةة١  بتةةةذسٜب ا٫ٖتُةةا  إداس٠ َٚشتهةةةضا  ٚأطةةع  َفةةاٖٝ

 .ايؼا١ًَ ادتٛد٠

 .ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ ٚخط  بشاَج يف ايعاًَن َؼاسن١ كعف .4

 عًة٢  تشتًٝبةا  أُٖٗا اذتذٜذ٠  جاَع١ يف ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ تطبٝل يف َعٛقا  ٚجٛد .5

 :ايتايٞ ايٓخٛ

 .ايتٓظ١ُٝٝ ايثكاف١ تغٝت ع٢ً ادتاَع١ قذس٠ عذّ -



 
 

 
 
 

142  
  للعلىم اإلنسانيح واالجتواعيح

 تقييم إنكانية تطبيق إدارة الجودة الشانلة بالجانعات الحكونية اليهنية
 جمال ناصر علي الكميمد. |                                         ) دراشة حالة دامعة احلديدة(  

ISSN : 2410-1818 

 م2015  أكتىتر ( 12( الوجلذ )8العذد )

 .بادتاَع١ ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إلداس٠ ٚاكخ١ اطرتاتٝج١ٝ ٚجٛد عذّ -

 .ايتكًٝذ١ٜ اإلداس٠ مبفاِٖٝ يًجاَع١ ايعًٝا اإلداس٠ متظو -

 .ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ َفاِٖٝ يتطبٝل ايعًٝا اإلداس٠ ٚدعِ ايتضاّ عذّ -

 .ٚكعف٘ ايتذسٜب ٚق١ً ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ يتطبٝل امل٥٬ِ املٓاخ تٛفش عذّ -

 .ادتٛد٠ أْؼط١ يف ايعاًَن َؼاسن١ ق١ً -

 ادتةةةٛد٠ إداس٠ ٚتطبٝةةةل إتبةةةا  ٭ُٖٝةةة١ نةةةاف  إدساى ادتاَعةةة١ قٝةةةادا  يةةةذ٣ ٜٛجةةةذ ٫ .6

 .ادتاَع١ يف ايؼا١ًَ

 :التوصيات ثاىيا

ٔ  ايذساطةة١ إيٝٗةا  تٛؿةةً  ايةي  ايٓتةةا٥ج كة٤ٛ  يف  ايتٛؿةةٝا  َةةٔ زتُٛعة١  تكةةذِٜ ميهة

 :ًٜٞ َا أُٖٗا

ّ  ايهايف ايٛعٞ خًل كشٚس٠ .1  يةذ٣  ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ َٚشتهةضا   َٚبةاد٨  مبفٗةٛ

ٌ  ٚٚسػةا   ايٓةذٚا   إقاَة١  خ٬ٍ َٔ ٚريو ايتذسٜع ١٦ٖٝ ٚأعلا٤ ادتاَع١ قٝاد٠  ايعُة

 .ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ جبٛد٠ املتعًك١

 ادتةةٛد٠ إداس٠ ٚتطبٝةةل تةةبي ضتةةٛ يًتٛجةة٘ يًجاَعةة١ ايعًٝةةا اإلداس٠ ٚدعةةِ ايتةةضاّ كةةشٚس٠ .2

ٌ  املعٓةٟٛ   ادتاْةب  ع٢ً ايذعِ ريو ٜكتـش ٫ إٔ ٚع٢ً ايؼا١ًَ  إىل ٜتعةذاٙ  إٔ ظتةب  بة

 أٚ ايٓتةةةا٥ج يف ا٫طةةةتعجاٍ دٕٚ ايؼةةةا١ًَ ادتةةةٛد٠ إداس٠ يةةةراَج ٚايفةةةي املةةةايٞ ايةةةذعِ

 .َؼجع١ بـٛس٠ ا٭ٚي١ٝ ايٓتا٥ج تظٗش مل إرا ايذعِ عٔ ايتٛقف

 ادتةٛد٠  إداس٠ َٚشتهةضا   ٚأطع َفاِٖٝ ع٢ً ايعاًَن ٚت١ُٝٓ بتذسٜب ا٫ٖتُاّ صٜاد٠ .3

ِ  جةٛد٠  يف املتخــة١  ايتذسٜبٝة١  ايراَج إقا١َ خ٬ٍ َٔ ايؼا١ًَ  ادتةٛد٠  ٚإداس٠ ايتعًةٝ

ٔ  ٚريةو  ارتـةٛق   ٚج٘ ع٢ً ايؼا١ًَ ٍ  َة  ٚإقًُٝٝةا  ستًٝةا  املتخــة١  املشانةض  خة٬

 ا٭َةةش تطًةةب يةةٛ حتةة٢ املفٗةةّٛ ريةةو تطبٝةةل يف صتخةة  ايةةي ادتاَعةةا  جتةةاسب ْٚكةةٌ

 ّ ٍ  أٚ ايةذٚيٝن  املةذسبن  اطةتكذا ٔ  زتُٛعةةا  إسطةا  ايعشبٝةة١ ادتاَعةا   إىل ايعةاًَن  َة

ٌ  ادتاَعا  تًو جتاسب ع٢ً ي٬ط٬  املفّٗٛ ريو ٚتبي تطبٝل يف صتخ  ايي  ٚايعُة

 .اذتذٜذ٠ جاَع١ ب١٦ٝ ٥٬ِٜ مبا ستاناتٗا ع٢ً

 ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠ إداس٠ ٚخطةة  بةةشاَج يف ايعةةاًَن َؼةةاسن١ عًةة٢ ٚباطةةتُشاس ايعُةةٌ .4

 .ػه١ًٝ ٫ حكٝك١ٝ املؼاسن١ تهٕٛ إ ٚع٢ً ادتاَع١ يف َظتكب٬ تٓفٝزٖا املضَ 
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 اذتذٜةذ٠  جباَعة١  ايؼةا١ًَ  ادتٛد٠ إداس٠ تطبٝل تٛاج٘ ايي ٚاملعٛقا  ايـعٛبا  تزيٌٝ .5

 ٔ ٍ  َة  ٚتغةةٝت بادتاَعة١  ايؼةةا١ًَ ادتةٛد٠  إلداس٠ ٚاكةخ١  اطةةرتاتٝج١ٝ ٚٚكة   إظتةةاد خة٬

 إىل ايتكًٝذٜةة١ اإلداس٠ أطةةًٛب َةةٔ ادتاَعةة١ قٝةةاد٠ ٚحتةةٍٛ يًجاَعةة١ ايتٓظُٝٝةة١ ايثكافةة١

 ٚا٫ٖتُةةةاّ اآلخةةةشٜٔ َٚؼةةةاسن١ املظةةةتُش ايتخظةةةن عًةةة٢ املشتهةةةض٠ اذتذٜثةةة١ اإلداس٠

 تطبٝةةل ضتةةٛ ٚإخةة٬ق بـةةذم ٚاْةةذفاعٗا  َٓظُةة١ ٭ٟ ا٭طةةاغ حجةةش ٭ْةة٘ بايعُٝةةٌ;

 ريةةو يتطبٝةةل املٓاطةةب املٓةةاخ ٚتةةٛفت ادتاَعةة١  أسنةةإ َةةٔ سنةةٔ نةةٌ يف ادتةةٛد٠

 .املفّٗٛ

ٍ  ٚباطةةتُشاس  َٝذاْٝةة١  دساطةةا   إجةةشا٤  .6 ّ  حةةٛ ِ  تطبٝةةل  يف ادتاَعةة١  تكةةذ  جةةٛد٠  َفةةاٖٝ

 .ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ ٚتبي ايتعًِٝ

ِ  ٚتةبي  يتطبٝةل  شتتةاس٠  ٚن١ًٝ بإداس٠ ايبذ٤ .7 ِ  ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ َفةاٖٝ  تعُُٝٗةا  ثة

 . بادتاَع١ ا٭خش٣ ٚايهًٝا  اإلداسا  بك١ٝ ع٢ً

 : الوراجع 

 :العربية املرادع أوال

ِ  عبةذ  حٓإ ا٭نذٟ  .1 ّ : يًجةٛد٠  املظةتُش  ايتخظةن ( 2000) ايةشحٝ  ٚنٝفٝة١  املفٗةٛ

 ايعاَةةة١  اإلداس٠ َعٗةةةذ: ايشٜةةةا  ايعاَةةة١  اإلداس٠ ايـةةةخ١ٝ  املٓظُةةةا  يف ايتطبٝةةةل

 .ايثاي  ايعذد ا٭سبعٕٛ  اجملًذ

 ضتةةٛ اذتهةةَٛٞ ايكطةةا  يف املظةة٦ٛين اجتاٖةةا ( 1999) ستُةةذ ؿةةابش إمساعٝةةٌ  .2

ٌ  ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ منةٛرج  تطبٝل إَها١ْٝ ٞ  يًتطةٜٛش  نُةذخ  اجملًة١ .  ايتٓظُٝة

 .عؼش ايظادغ ايعذد يًبٓا   ا٭صٖش جاَع١ فش  ا٭صٖش  جتاس٠ يه١ًٝ ايع١ًُٝ

 إبةةةشاِٖٝ عًةةة٢ طةةةشٚس تشمجةةة١.  ادتةةةٛد٠ عًةةة٢ ايشقابةةة١( 1995) ؾ داٍ بظةةةرتفًٝذ  .3

 . ا٭نادمي١ٝ املهتب١:  ايكاٖةش٠ ; ا٭ٚىل ايطبع١ طشٚس 

ٌ  فة٢  ادتةٛد٠ ( 1995) سٜةو  ٚجشظتةض   دٜإ بٕٛ  .4 ٞ  ديًٝةو :  ايعُة  يتأطةٝع  ايؼخـة

 ستُةةةذ ْٚاؿةةةش ايفةةةشغ حظةةةٔ طةةةا٢َ تشمجةةة١.  ايهًٝةةة١ ادتةةةٛد٠ َعةةةاٜت ٚتطبٝةةةل

 . ٚاإلع٬ّ يًٓؼش ايعامل١ٝ اإلبذا  آفام داس: ايشٜا  ا٭ٚىل; ايطبع١ ايعذ٢ًٜ 

 تعشٜةةب. عاَةة١ ْظةش٠ : ايؼةةا١ًَ ادتةةٛد٠ إداس٠ تطبٝةل ( 1996) جٛصٜةةف جابًْٛظةه٢   .5

 (.مبٝو) يإلداس٠ امل١ٝٓٗ ارترا  َشنض:  ايكاٖش٠ ايٓعُإ  ايظٝذ ايفتا  عبذ
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ِ  تطٜٛش( 1999) جٝٛفش٣ دٖٚشت٢  .6 ٕ  تشمجة١  ايتعًةِٝ   يف ادتةٛد٠  ْظة  ا٭نةذ  عةذْا

 . ٚايعًّٛ ٚايثكاف١ يًرتب١ٝ ايعشب١ٝ املٓظ١ُ:  دَؼل ٚآخشٜٔ 

ٍ  ٚايبٓةا   ستُذ إمساعٌٝ دٜاب  .7 ِ ( 2001) ايظةعٝذ  عةاد ٞ  ا٭دا٤ جةٛد٠  تكةٜٛ  ادتةاَع

 ٚاملٓـةٛس٠  اإلطةهٓذس١ٜ  جاَعةا   نًٝةا   بعة   ع٢ً ٚتطبٝك٘ سٜاكٞ منٛرج بٓا٤>

 . املـش١ٜ املهتب١:  اإلطهٓذس١ٜ ”ٚأطٝٛ 

ٞ  املةٓٗج ( 1996) ايفتةا   عبذ فشٜذ ايذٜةٔ  صٜٔ .8  ايؼةا١ًَ  ادتةٛد٠  إداس٠ يتطبٝةل  ايعًُةة

 . َبن غت ايٓاػةش:  ايكاٖش٠.  ايعشب١ٝ امل٪طظا  يف

 ايؼةةا١ًَ  ادتةةٛد٠ إداس٠ َةةذخٌ تطبٝةةل فةةشق تكٝةةِٝ( 2005) طةةٝذ أنةةذ  طةةباع٢ .9

 ادتاَعةةا  بةةن َكاسْةة١ دساطةة١) ايتعًُٝٝةة١ ايعًُٝةة١ أدا٤ جةةٛد٠ يتخظةةن نُشتهةةةض

 غةت  دنتةٛساٙ  سطةاي١   ايعشبٝة١  َـةش  مجٗٛسٜة١  يف ارتاؿة١  ٚادتاَعا  اذته١َٝٛ

 .َـش  أطٝٛ   أطٝٛ  جاَع١  َٓؼٛس٠

 يًطباعةة١ قبةةا٤ داس: ايكةةاٖش٠. املٓظُةةا  ٚجتذٜةةذ أدا٤ تطةةٜٛش( 1998) عًةة٢ ايظةة٢ًُ  .10

 .ٚايتٛصٜ  ٚايٓؼش

. ايبؼةش١ٜ  ايتُٓٝة١  بٓةا٤  ٚإعاد٠ ايؼا١ًَ ادتٛد٠( 1997) سكا َـطف٢ ايشنٔ  عبذ .11

  (9) اجملًةذ  ايكةاٖش٠   اإلداسٜة١   يًعًّٛ ايظادا  أنادمي١ٝ اإلداس١ٜ  ايبخٛ  زت١ً

 . ٚايثاْٞ ا٭ٍٚ ايعذد

ٌ : املٓتجةا   جةٛد٠  َٚشاقب١ ختطٝ ( 1995) ستُذ تٛفٝل احملظٔ  عبذ .12  إداس٠ َةذخ

 .يعشب١ٝا ايٓٗل١ داس:  ايكاٖش٠ ; ا٭ٚىل ايطبع١ ايؼا١ًَ  ادتٛد٠

 يف تطبٝكٗةةةا ٚإَهاْٝةةة١ ايهًٝةةة١ ادتةةةٛد٠ إداس٠( 1993) طةةةعٝذ طةةةامل ايكخطةةةاْٞ  .13

ٞ  ايكطةا    ايثاْٝةة١ ايظة١ٓ  ايعاَة١   اإلداس٠ َعٗةذ :  ايشٜةةا  ايعاَة١   اإلداس٠.  اذتهةَٛ

 .78 ايعذد ٚايث٬ثٕٛ 

 يف ايؼةةةا١ًَ ادتةةةٛد٠ إداس٠ تطبٝةةةل: ايؼةةةا١ًَ ادتةةةٛد٠ إداس٠( 2002) ٖٝةةةٛج نةةةٛؾ  .14

ّ  اطتُشاس ٚكُإ ايـخ١ٝ ايشعا١ٜ ٍ  تشمجة١ .  بٗةا  ا٫يتةضا ٔ  طة٬  ا٭نةذٟ   عاٜةذ  بة

 . ايبخٛ  َشنض ايعا١َ  اإلداس٠ َعٗذ:  ايشٜا 
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: اذتهَٛةةة١ يف ايهًٝةةة١ ادتةةةٛد٠ إداس٠( 1997) سْٚايةةةذ ٚبشاْةةةذ  طةةةتٝفٔ نةةٖٛن   .15

ٔ  عبةذ  تشمج١. حكٝكٞ يٛاق  عًُٞ ديٌٝ ٔ  ايةشن  َعٗةذ : ايشٜةا   ٖٝجةإ   أنةذ  بة

 . يًُهتبا  ايعا١َ اإلداس٠ ايعا١َ  اإلداس٠

 ايؼةةةا١ًَ  ادتةةةٛد٠ إداس٠ ث٬ثٝةةة١( 2000) جةةةٞ نةةةاسٍ ٚثةةةٛس  فشاْظةةةٝع َةةةا٢ْٖٛ  .16

 يًٓؼةش  ايفجةش  داس:  ايكةاٖش٠  ; ايثا١ْٝ ايطبع١ ارتضاَٞ  أنذ اذتهِٝ عبذ تشمج١

 . ٚايتٛصٜ 

 غةت  ايٓاػةش :  ايكاٖةةةش٠ .  املـةش١ٜ  ايب٦ٝة١  فة٢  املةذٜش (  1996) طةٝذ  أنذ َـطف٢  .17

 . َبن

. املتٛاؿةة١ً ايتُٓٝةة١ س٩ٜةة١: ايؼةةا١ًَ بةةادتٛد٠ ادتاَعةةا  إداس٠( 2000) فشٜةةذ ايٓجةةاس  .18

 . ٚايتٛصٜ  يًٓؼش إٜرتاى:  ايكاٖش٠

ٍ  ًٜٚٝةةةةاَض  .19  ايرتمجةةة١  حكةةةٛم . ايؼةةةا١ًَ  ادتةةةٛد٠  إداس٠ أطاطةةةٝا  ( 1999) سٜتؼةةةاسد

 . جشٜش َهتب١:  ايشٜا  ; ا٭ٚىل ايطبع١ جشٜش  ملهتب١ ٚايتٛصٜ  ٚايٓؼش ايعشب١ٝ
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