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 خشخٖص ّاكؼ خعتٖق ادارث اهسّدث اهشبيوج فٕ اهيشخشفٖبح اهسزائرٖج
 -اهسزائر -دراشج يٖداٌٖج ؽوٓ يشخشفٓ تشٖر  تً ٌبضر  تّال ٖج تشنرث
  عماربن عيشي  .أ

 اًسزائر -سبَؾج تشيرث 
 :يوخص اه

خشخٚص ٕاهؼ خعتٚن إدارث اًسٕدث اًشبٌَج ليٙ اًَشخشيمٚبح   خٔدك ٓذّ اًدراشج إًٗ       
 304، َُٕ اسل خضوٚن ذًى هبٍ اًتبضد تبخخٚبر ؽِٚج ؽشيٕائٚج عتوٚيج ؽيددٓب    زائرٚجاًس

تٕالٚج  َشخشمٗ تشٚر تُ ِبضرؽبَل َُ َسخَؼ اًدراشج ٕاًَخَذل لٙ ؽدد ؽَبل اًؾبٌَُٚ 
لويرث   32ٕزؽح ؽٌٍٚٔ اشختبِْ ٕخٍ اًخضون َُ ضدهٔب ٕذتبخٔب ضٚد شٌَح ؽٌيٗ  . تشيرث

، اًخضشيُٚ اًَشيخَر،   )اًَرٚط (اًخريٚز ؽٌٗ اًزتُٕ: َٕزؽج ؽٌٗ أرتؾج َضبٕر، ٕٓٙ
اًخزاٍ اإلدارث اًؾٌٚب، إشراى إًَغمُٚ،  ٕخٍ إدخبل اًتٚبِبح إًٗ اًضبشة اًٛيٙ َٕؾبًسخٔيب   

 :، ٕخٕضٌح اًدراشج إًٗ اًِخبئز اًخبًٚجspssتبشخخداٍ اًترِبَز اإلضضبئٙ 
دا إدارث اًسيٕدث اًشيبٌَج   إدراى اًؾبٌَُٕ لٙ اًَخشمٚبح اًسزائرٚج أَٓٚج خعتٚن َتيب  -

، اًخيزاٍ اإلدارث اًؾٌٚيب  ، اًخضشُٚ اًَشخَر ،)اًَرٚط(اًخريٚز ؽٌٗ اًزتُٕ  :ٕاًَخَذٌج لٙ
 .إشراى إًَغمُٚ

اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج لٙ ادارئٍ تأَٓٚج خعتٚين  خٕسد لرٕن لٙ اخسبٓبح اًؾبٌَُٚ لٙ  -
س، اًؾَر، اًَشخٕٖ اًخؾٌَٚيٙ،  خؾزٖ إًٗ يل َُ َخقٚر اًسِإدارث اًسٕدث اًشبٌَج   َتبدا

 .ِٕػ إًغٚمج، اًخترث
 .اًسٕدث، إدارث اًسٕدث اًشبٌَج، اًَخشمٚبح اًسزائرٚج :اهنويبح اهداهج

 Abstract: 

    The aim of this study is to diagnose the reality of the application of total quality 

management in Algerian  hospitals. In order to achieve this, the  tow researcher have 

selected a stratified random sample of 203 workers from the community of study 

which is represented by the number of workers employed in Basher  Bennassar 

Hospital , Biskra. A questionnaire was distributed to them it has been verified to 

prove its sincerity and persistence .It included over 21 items distributed on the four 

axes: Focusing on the customer(patient ),continuous improvement, top management 

commitment, and employee involvement. By entering the data into the computer and 

processing it using the statistical program SPSS, the study found the following results:  
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 -The workers in Algerian hospitals are quite aware of the importance of the 

application of total quality management ,namely, focusing on the customer(patient 

),continuous improvement, top management commitment, and employee involvement. 

-There are differences in the trends of workers in the Algerian hospitals concerning 

their awareness of the importance of applying the Principles of Total Quality 

Management due to variable of gender, age, education level, job type, experience. 

Key words: quality, total quality management, Algerian hospitals. 

 :يلديج
ًود خعٕرح َمبٍٓٚ ٕلٌشمج اًسٕدث ؽٌٗ َدٖ اًؾضٕر اتخداء َُ َمٍٕٔ سيٕدث اًَِيخز       

 .Total Quality Managementٍ ِغبٍ إدارث اًسٕدث اًشبٌَج أًِبئٙ ٕٕضٕاًل إًٗ َمٕٔ
ٕٚخعٌة ِغبٍ إدارث اًسٕدث اًشبٌَج ٕخعتٚوبخْ سٕٔدًا يتٚرث ٕعٌٕٚج اًَدٖ خشخَل ؽيبدث      

ؽٌٗ إؽبدث اًخريٚز ؽٌٗ رفتبح ٕعَٕضبح َِغَبح األؽَبل ٕاًخسبرث ٕاًَِغَبح األخرٖ 
ٙ أِغَج اًَدخالح ٕاًؾَل تيرٕش اًسَبؽيج   لٙ اًَسخَؼ تبإلظبلج إًٗ اًخعٕٚر اًَشخَر ل

إظبلج إًٗ ذًى، اًؾَل تَِغٕر اًرؤٚج . ٕخؾَٚن رٕش اًمرٚن تداًل َُ إختبػ أًٚيٌج اًمردٚج
 .اًعٌٕٚج األَد تداًل َُ اإلضالضبح ٕاًضٌٕل اًمٕرٚج ذاح األَد اًوضٚر

َب ٕاشؾب ليٙ  ٕهد فدا َٕظٕػ إدارث اًسٕدث اًشبٌَج َُ إًَظٕؽبح اًخٙ خٌوٗ آخَب    
َِغَبح األؽَبل ؽٌٗ اخخالك إِٔاؽٔب ٕأضسبَٔب ٕلٙ هعيبػ اًَشخشيمٚبح ؽٌيٗ ٕسيْ     
اًخضدٚد، الُ لٌشمج إدارث اًسٕدث اًشبٌَج خريز ؽٌٗ اًزتُٕ ٕيٚمٚج خٌتٚج اضخٚبسبخْ ٕرفتبخيْ  
اًَخِبَٚج، لظال  ؽٌٗ أِٔب خريز ؽٌٗ خيبَل األِشعج ٕإًغبئك داخل اًَِغَج، يَب خريز 

اًسٕدث اًشبٌَج ؽٌٗ اًخضشُٚ اًَشخَر لٙ يل سٕاِة اًَِغَج ٕاًخأيٚد ؽٌيٗ خٕؽٚيج    إدارث
 .يبلج اًؾبٌَُٚ لٙ اًَِغَج يأشبس ًٌخمٕن

إدارث اًسٕدث اًشبٌَج َٚيُ أُ ٚؾزز َشخٕٖ سيٕدث اًخيدَبح    َتبدإالشى أُ خعتٚن    
اشج ًخخٌَس ٕاهؼ ٕخأخٙ ٓذّ اًدر.اًؾالسٚج اًخٙ ٚسة  أُ خمٙ تبضخٚبسبح ٕخٕهؾبح اًَرظٗ

إدارث اًسيٕدث   َتيبدا ألَٓٚج خعتٚين   لٙ اًَشخشمٚبح اًسزائرٚجَٕشخٕٖ أدراى اًؾبٌَُٚ 
 .اًشبٌَج

 :يشنوج اهدراشج
 :َٚيُ خضدٚد عتٚؾج َشيٌج اًدراشج َُ خالل اًخشبؤالح اًخبًٚج  
ث َب َدٖ ادراى اًؾبٌَُٚ لٙ اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج الَٓٚج خعتٚن َتبدا ادارث اًسٕد" 

 .؟"اًشبٌَج
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 أَٓٚج إدراىَب َدٖ ٕسٕد لر ٕن َؾِٕٚج ًدٖ اًؾبٌَُٚ لٙ اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج ِضٕ " 
اًؾَر، اًسِس، اًَشخٕٖ ) اًسٕدث اًشبٌَج خؾز٘ اًَخقٚراح اًدَٚقرالٚج إدارثخعتٚن َتبدا 

 .؟( "اًخؾٌَٚٙ،لرٚن اًؾَل 
 :اًدراشج لٙ أَٓٚجخخَذل : اهدراشج أُيٖج

اًسٕدث اًشبٌَج ٕٕاهؼ خعتٚؤب  إدارثشخذر٘ اًَؾرلج تَمٍٕٔ  أِٔبدراشج َُ اً أَٓٚجخترز  -
 .لٙ اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج

اًسٕدث اًشبٌَج خبضج لٙ غل  إدارثخعتٚن  ألَٓٚجاًَشخشمٚبح اًسزائرٚج  إداراح زٚبدث  -
ازدٚبد ضدث اًخِبلس، ٕيخعٕث ًخؾزٚز َشؾٗ اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج لٙ خودٍٚ خدَبح 

 .ٚج تَبٚخالٍ ٕاضخٚبسبح ٕخٕهؾبح اًَرظٗؽالس
 :خضبٕل ٓذّ اًدراشج خضوٚن األٓداك اًخبًٚج: أُداف اهدراشج

 .اًسٕدث اًشبٌَج لٙ اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج إدارثاًخؾرك ؽٌٗ ٕاهؼ خعتٚن َتبدا 
 .اًسٕدث اًشبٌَج ًدٖ اًؾبٌَُٚ لٙ اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج إدارثَتبدا  أٍٓاًظٕء ؽٌٗ  إًوبء

اًسٕدث اًشبٌَج لٙ اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج لٙ  إدارثهٕك ؽٌٗ لرٕهبح خعتٚن َتبدا  إً
 .اًخضبئص اًشخضٚج خأذٚر إعبر

 :فرظٖبح اهدراشج
ال ٚدرى اًؾبٌَُٕ  لٙ اًَخشمٚبح اًسزائرٚج أَٓٚج خعتٚن َتبدا إدارث :اهفرظٖج األّهٓ

، اًخضشُٚ اًَشخَر، اًخزاٍ )اًَرٚط (اًخريٚز ؽٌٗ اًزتُٕ: اًسٕدث اًشبٌَج ٕاًَخَذٌج لٙ
 .اإلدارث اًؾٌٚب، إشراى إًَغمُٚ

ليٙ   0006ال خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج ؽِد َشخٕٖ دالًج: اهفرظٖج اهرئٖشٖج اهذبٌٖج
اًسيٕدث   إدارثاخسبٓبح اًؾبٌَُٚ لٙ اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج لٙ إدرائٍ تأَٓٚج خعتٚن َتبدا 

 .، اًؾَر ، اًَشخٕٖ اًخؾٌَٚٙ، ِٕػ إًغٚمج، اًخترثاًشبٌَج خؾزٖ إًٗ يل َُ َخقٚر اًسِس
 :ِٕٚتذن ؽُ ٓذّ اًمرظٚج اًمرظٚبح اًخبًٚج

لٙ  0006ال خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج ؽِد َشخٕٖ دالًج :األّهٓاهفرظٖج اهفرؽٖج 
اًسٕدث  إدارث  َتبداتأَٓٚج خعتٚن إدرائٍ لٙ اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج لٙ اخسبٓبح اًؾبٌَُٚ 

 . خؾزٖ إًٗ َخقٚر اًسِسٌَج اًشب
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لٙ  0006دالًجال خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج ؽِد َشخٕٖ  :اهفرظٖج اهفرؽٖج اهذبٌٖج
اًسٕدث  إدارث  َتبداتأَٓٚج خعتٚن  إدرائٍلٙ اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج لٙ اخسبٓبح اًؾبٌَُٚ 

 . خؾزٖ إًٗ َخقٚر اًؾَراًشبٌَج 
لٙ  0.06رٕن ذاح دالًج إضضبئٚج ؽِد َشخٕٖ دالًجال خٕسد ل :اهفرظٖج اهفرؽٖج اهذبهذج

اًسٕدث  إدارث  َتبداتأَٓٚج خعتٚن  إدرائٍلٙ اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج لٙ اخسبٓبح اًؾبٌَُٚ 
 . خؾزٖ إًٗ َخقٚر ِٕػ إًغٚمجاًشبٌَج 

لٙ  0006ال خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج ؽِد َشخٕٖ دالًج :اهفرظٖج اهفرؽٖج اهراتؾج
اًسٕدث  إدارث  َتبداتأَٓٚج خعتٚن إدرائٍ  لٙ اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج الؾبٌَُٚ اخسبٓبح اً

 .خؾزٖ َخقٚر اًَشخٕٖ اًخؾٌَٚٙاًشبٌَج 
لٙ  0006ال خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج ؽِد َشخٕٖ دالًج :اهفرظٖج اهفرؽٖج اهخبيشج-

اًسٕدث  إدارث  َتبدا تأَٓٚج خعتٚن إدرائٍاًَشخشمٚبح اًسزائرٚج لٙ اخسبٓبح اًؾبٌَُٚ لٙ 
 .َخقٚر اًخترثخؾزٖ إًٗ اًشبٌَج 

 :حدّد اهدراشج
عتويج  : اهخضرح ؽِٚج اًدراشج ؽٌٗ لئج ًؾبٌَُٚ اًَخيِٕج َُ اًعتوبح اًخبًٚج: اهحد اهتشرٔ

َشخشيمٗ تشيٚر تيُ    اًمرٚن اإلدار٘، عتوج اًمرٚن اًعتٙ ٕشتْ عتٙ، ٕاًمرٚن اًَشبؽد ت
 .تٕالٚج تشيرثِبضر 

اًسٕدث  إدارثخشخٚص ٕاهؼ خعتٚن  اًخؾرك ؽٌٗ اهخضرح اًدراشج ؽٌٗ :ٕاهحد اهيّظّؽ
 اًشبٌَج لٙ اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج

 -اًسزائر -ٚج تشيرثؽٌٗ َشخشمٗ تشٚر  تُ ِبضر  تٕال اشج َٚداِٚجدر 
َشخشيمٗ  ت ؽبَال304خٍ خعتٚن اًدراشج ؽٌٗ ؽشٕائٚج عتوٚج ٕاًتبًـ ؽددٍٓ : اهحد اهينبٌٕ

- اًسزائر -ٚج تشيرثتشٚر تُ ِبضر تٕال
 3022َب٘ 20اًٗ 3022َبرس  26لٙ اًمخرث اًََخدث َُ  خٍ خعتٚن اًدراشج: اهحد اهزيبٌٕ

 :االعبر اهٌغرٔ -اّال
 :خؾرٖف اهسّدث -1 

 "هدرث اًَِخز إٔ اًخدَج ؽٌٗ خٌتٚج ضبسبح اًَشخؾٌَُٚ ٕ تأهل خيٌمج " تأِٔبخؾرك اًسٕدث 
(Meria,1989,p3) 
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تبُ اًسٕدث ًٚشح َعٌوج ٕ ال ِخضدد ؽُ اًسٕدث اًؾبًٚج إٔ   Crosby . Phٕ أؽبد خؾرٚمٔب 
 (:2، ص3002ؽتد اًمخبش،)" اًَِخمظج، تل ِخضدد ؽُ اًَعبتوج 

" خؾيرك اًسيٕدث    3000ًؾبٍ  ISO 002:/3000َِغَج إًَضمبح اًوٚبشٚج اًدًٕٚج   ٕضشة
ٕ ( ًَِغَج إٔ اًشيخص  إٔ اًِشبع إٔ اًؾٌَٚج إٔ ا) تأِٔب َسَٕؽج اًضمبح اًََٚزث ًٌَِخز 

ٕ تويدر َيب ٚييُٕ    " اًخٙ خسؾٌْ ٌَتٚب ًٌضبسبح اًَؾٌِج إٔ اًَخٕهؾج، إٔ اًوبدرث ؽٌٗ خٌتٚٔب 
" اًَِخز ٌَتٚب ًٌضبسبح ٕ اًخٕهؾبح ٕ ِضيمْ َِخسيب سٚيدا إٔ ؽيبل اًسيٕدث إٔ ردٚئيب       

 (67، ص:300ؽٕاعك،)
 :ٌشأث إدارث اهسّدث اهشبيوج

لٙ اًمير اإلدار٘ َِذ تيداٚبح غٔيٕرّ ٕتٌيٕرث     إُ االٓخَبٍ تبًسٕدث يبُ َٕسٕدًا
ِغرٚبخْ، فٚر أِْ ًٍ ٚسد االٓخَبٍ ٕاًؾِبٚج إال ًدٖ اًٚبتبُِٚٚ اًذُٚ خرسيٕا َيُ اًضيرة    
اًؾبًَٚج اًذبِٚج َٔزَُٕٚ َٕخدُِٚ َُ ضٚد سٕدث َِخسبخٍٔ، ًٚتيدأ اًٚبتيبُِٕٚ تؾيد ذًيى     

دَِٚز ٕسٕزٚيك   ادٕاردودَخٍٔ تبالشخَبػ إًٗ َضبظراح ؽدد َُ اًؾٌَبء األَرٚيُٚٚ لٙ َ
سٕراُ ٕفٚرٍٓ، ٕاًذُٚ لشٌٕا لٙ إهِبػ اًشريبح ٕاًَؤششبح األَرٚيٚج تألييبرٍٓ ؽيُ   
اًسٕدث، ٕؽِدَب اهخِؼ اًٚبتبُِٕٚ تٔذّ األليبر ٕعتوٕٓب أضتضح اًٚبتبُ ضدٚد اًؾيبًٍ تأشيرّ   

ًَِغرُٚ تبًتضد ؽُ َدٖ خعٕرٓب ٕخودَٔب ٕسٕدث َِخسبخٔب ًٕٔذا تدأ اًيذٚر َُ اًتبضذُٚ ٕا
ٕاًخِوٚة ؽُ شر اًخمٕن اًٚبتبِٙ لٙ اإلِخبر ٕاًضِبؽج ضخٗ أضتضح خِبلس ٕتويٕث اًيدٕل   
اًَخودَج َذل إًالٚبح اًَخضدث األَرٚيٚج ، ًٚغٔر تؾد ذًى ًٌؾبًٍ أُ اًسيٕاة ٚيَيُ ليٙ    

 (66، ص3000ؽٌٕاُ،). خعتٚؤٍ ًدٕائر اًسٕدث ٕلرن اًسٕدث ذٍ إدارث اًسٕدث
 :رث اهسّدث اهشبيوجإدا خؾرٖف -2

ًود خؾددح خؾبرٚك إدارث اًسٕدث اًشبٌَج تخؾدد اًتبضذُٚ لٙ ٓذا إًَظٕػ، لود ؽرلٔب يل 
لٌشمج إدارٚج َتِٚج ؽٌٗ أشبس "لود ؽرلح ؽٌٗ إِٔب . تبضد ٕذًى َُ ٕسٔج ِغر خخضضْ

د رظب اًَشخمٚد، ٕٓٙ تذًى خخظَُ اًخضٍَٚ اًَخوُ ًٌَِخسبح إٔ اًخدَبح اًَودَج، ٕاًخأي
 "َُ أُ اًَِغَبح اًخٙ خودٍ ٓذّ اًَِخسبح إٔ اًخدَبح خشخعٚؼ أُ خودَٔب تشيل َخوُ ٕدائٍ

خضوٚن اضخٚبسبح "ٕؽرلح أٚظب ؽٌٗ إِٔب خؾتر ؽُ .(70، ص3007ؽَر ٕضمٙ ؽوٌٚٙ،)
 "ٕخٕهؾبح اًَشخمٚد ضبظرا َٕشخوتال
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( Drummond,1992,p17).شيل "رث ؽُ لَٚب ٚؾخود آخر تبُ إدارث اًسٕدث اًشبٌَج ٓٙ ؽتب
خؾبِٕٙ ألداء األؽَبل اًذ٘ ٚؾخَد ؽٌٗ اًودراح اًَشخريج ًيل َُ اإلدارث ٕاًؾبٌَُٚ، تٔدك 

 .W. E ) "خضشُٚ اًسٕدث ٕزٚبدث اإلِخبسٚج تضمج َشخَرث، َُ خالل لرن اًؾَل

Deming,1986,p140). 
شبٌَج لَٚب َٚيُ أُ ِخٌص إًٗ اًَتبدا إلدارث اًسٕدث اً: يتبدئ إدارث اهسّدث اهشبيوج -2

ٌٙٚ: 
 :اهخزاى اإلدارث اهؾوٖب تيتدأ خحشًٖ إدارث اهسّدث  -ا

إُ َُ أٍٓ َتبدا إدارث اًسٕدث اًشبٌَج ٕٓ َتدأ هٚبٍ إدارث اًَؤششج تخِمٚذ ٕ دؽٍ إدارث     
  اًسٕدث اًشبٌَج ألِْ لٙ غل فٚبة ٓذا اًدؽٍ خضتص اًسٕدث َسرد شؾبر

    (J.Jablanski,1991,p143)َُ اًظرٕر٘ إدراى اإلدارث اًؾٌٚب ٕاًؾبٌَُٚ تٔب ًَب  ، ٕيذًى
 .شخضووْ ؽٌَٚج اًخعتٚن َُ ضٚد اًخرشٚد ٕزٚبدث األرتبش 

إُ ختِٙ اإلدارث اًؾٌٚب ٕضَبشٔب ًَمٍٕٔ إدارث اًسٕدث اًشبٌَج ٕدؽٍ خعتٚؤب ٚؾختر ضسر      
أُ ذًى ٚشيَص  األشبس لٙ ِسبش اًَِغَج، ِٕسبش خعتٚن َمٍٕٔ إدارث اًسٕدث اًشبٌَج، يَب 

 .(5:، ص3000ؽٌٕاُ،)اًخدَج /تَيبلأث اًؾبٌَُٚ ؽٌٗ تٌٕؿ االَخٚبز لٙ َشخٕٖ سٕدث اًَِخز
ال تد َُ اًخخعٚع اًَشخَر ًخضشُٚ سٕدث ِٕٕؽٚج اًخدَبح اًَودَج : اهخحشًٖ اهيشخير -ة

تشيل ٚشبؽد اإلدارث ؽٌٗ خعتٚن َمٍٕٔ إدارث اًسٕدث اًشبٌَج، ٕاًؾَل ؽٌٗ ٕضيٕل اإلدارث  
 :ًٙ أٓدالٔب ٕ خٕسد خعٕخبُ ٚسة اخخبذَٓب ًٌشٚر لٙ ؽٌَٚج اًخضشُٚ اًَشخَر ًٌسٕدثإ

أُ ٚيُٕ ًدٖ يل َدٚر ليرث ؽُ أًٍَ لٙ يٚمٚج إدارث اًَِغَج َيُ ضٚيد خؾتئيج    -
 .اًعبهبح اًخِغَٚٚج خسبّ أفراط َضددث، ٕاشخخداٍ إًهح ٕإًَارد تمؾبًٚج

ؼ األًٕٕٚبح خخؾٌن تبًَِغَج َيُ ضٚيد   اًخأيد َُ أُ َؾبٚٚر اخخبذ اًوراراح ٕٕظ-
 (65، ص8::2اضَد شٚد َضعمٗ،).األفراط، األٓداك، ٕاًخعع اإلشخراخٚسٚج ٕاًخشقٌٚٚج

إُ رظب اًؾَٚل ٕٓ أًدك األشبشٙ أل٘ َِغَج شٕاًء لٙ اًوعبػ : اهخرنٖز ؽوٓ اهؾيٖل -ر
  ٓ َٚيج خويدٍٚ   اًؾبٍ إٔ اًخبص ،ٕ ِسبش اًَِغَبح ٚؾخَد ؽٌٗ َدٖ هِبؽخٔيب ٕإدرائيب أل

اًَِخسبح تيمبءث ٕلؾبًٚج ؽبًٚج، ضٚد خوٕد رفتبح اًؾَٚيل ِغيبٍ إدارث اًسيٕدث    /اًخدَبح
اًشبٌَج تبًَِغَج، لٚخٍ اًخؾرك ؽٌٗ اًخضبئص اًخٙ ٚرفة تٔب اًؾَالء َِذ َرضٌج اًخضٍَٚ 
ٕضخٗ خدَبح َب تؾد اًتٚؼ ، ٕٚخمبٕح اًوضد تبًؾَٚل ضشة اًَؤششج لبًؾَٚل ليٙ اًخؾٌيٍٚ   
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لراِشيٚس   ).اًعبًة، ٕاًَسخَؼ، ٕشٕن اًؾَل اًذ٘ ٚشخٕؽة اًخرٚسُٚ: ٙ ٚوضد تْ اًسبَؾ
 (3:6، ص3000،َبِٕٓٙ ٕيبرل سٙ ذٕر

ٚخعٌة ِسبش إدارث اًسٕدث اًشبٌَج االٓخَبٍ : خدرٖة اهؾبيوًٖ ؽوٓ إدارث اهسّدث اهشبيوج -د 
ب، َٕٚييُ أُ ٚخخيذ   تخزٕٚد األلراد اًؾبٌَُٚ تبًَٔبراح ٕاًودراح اًالزَج ًخعتٚؤب ِٕسبضٔ

  ،(66، ص8::2اضَد شيٚد َضيعمٗ،  )اًخدرٚة ؽدث أشيبل َُ أَٓٔب اًِدٕاح ٕ ٕرشبح اًؾَل 
 ًٌٕخدرٚة َيبِج ََٔج لٙ إِسبش ؽٌَٚج خعتٚن إدارث اًسٕدث ضٚد ٚشيبؽد ؽٌيٗ خضوٚين    

  : األٓداك اًخبًٚج

 .خزٕٚد األلراد تَؾٌَٕبح َخسددث ؽُ عتٚؾج األؽَبل ٕاألشبًٚة -

 .األلراد اًمرص اًيبلٚج ًخعتٚن ٓذّ اًَؾٌَٕبح ٕأًَبراح إؽعبء -

ِٚغر ًٌَشبريج ؽٌٗ أِٔب ؽٌَٚج خمبؽيل  : يشبرنج اهؾبيوًٖ فٕ ؽيوٖبح اخخبذ اهلراراح - ٍ
األلراد َؼ سَبؽبح اًؾَل لٙ اًخِغٍٚ ٕتعرٚوج خَّيُ ٓؤالء األلراد َيُ خؾتئيج اًسٔيٕد    

، ٕخضغٗ ؽٌَٚج اًَشبريج َُ هتل اًؾبٌَُٚ لٙ ٕاًعبهبح اًالزَج ًخضوٚن األٓداك اًخِغَٚٚج
األٓداك، ألُ اًورار ٚيخٍ   ؽٌَٚبح اخخبذ اًوراراح تأَٓٚج يتٚرث ِغرًا ًَشبَٓخٔب لٙ خضوٚن

اخخبذّ تشيل سَبؽٙ ، َُٕ ذٍ خيُٕ ًْ اًودرث ؽٌٗ إٚسبد اًضٌٕل اًَذبًٚج ًٌَشيالح اًوبئَج، 
ؽبٍل َيُ سَٚيؼ األليراد اًؾيبٌَُٚ      ٕخخعٌة إدارث اًسٕدث اًشبٌَج َشبريج ذاح َشخٕٖ

ٕتَخخٌك اًَشخٕٚبح اإلدارٚج، ضٚد ٚسة ؽٌٗ اإلدارث االشخسبتج الهخراضبح ٕآراء اًؾبٌَُٚ  
اإلٚسبتٚج، ٕألُ َشبريخٍٔ خؤد٘ أٚظًب إًٗ رلؼ اًرٕش اًَؾِٕٚج ٕ خضوٚن اًرظب اًيٕغٚمٙ  

ضشُ ضشُٚ اًتيٚالٕ٘  )داء َُٕ ذٍ زٚبدث َشخٕٖ االِخَبء ٕإًالء ًٌَِغَج، ٕ رلؼ َشخٕٖ األ
 .(39، ص3006ٕآخرُٕ،

ٚؾختر خشيٚل لرن اًؾَل داخل اًخِغَٚبح اإلدارٚج اًضدٚذيج أضيد   : خشنٖل فرق اهؾيل - ّ
َخعٌتبح خعتٚن إدارث اًسٕدث اًراَٚج إًٗ ضل اًَشيالح، لئدارث اًسٕدث اًشبٌَج خخعٌة َيُ  

د خخيٕالر ًيدٍٚٔ أًَيبراح    اإلدارث اًؾٌٚب ظرٕرث اًؾَل ؽٌٗ خيُٕٚ لرن ؽَل َُ أليرا 
ٕاًودراح اًالزَج ًَؾبًسج اًَشيالح، ٕأُ خيُٕ ٓذّ اًمرن ذاخٚج اًضريج َخَخؾج تدرسج َُ 

 ).اًَِخسج االشخوالًٚج ؽُ اإلدارث اًؾٌٚب ، ٕذًى تٔدك خضشُٚ ِٕؽٚج ٕسٕدث اًخدَبح ٕاًشٌؼ
 (40، ص3007 ،َضمٕغ أضَد سٕدث



  ؽَبرتُ ؽٚشٙ  .أ 

 وإدارية أحباث اقتصادية 
082 

ًَعٌٕة ًٚس ايخشبك األخعبء ٕإَِب إًهبٚج َِٔيب  لب: اهّكبٖج يً األخعبء كتل ّكّؽِب -م
هتل ٕهٕؽٔب، ٕٓذا ٚخضون َُ خالل خمؾٚل دٕر لرن اًؾَل ٕسَبؽبح اًخضشيُٚ اًَشيخَر،   
َُٕ خالل اًَخبتؾج اًَشخَرث ٕهٚبس سٕدث اًَِخسبح أذِبء ؽٌَٚج اإلِخبر، ليٙ غيل إدارث   

ُ ًٕٔذا َُ اًظرٕر٘ َضبًٕيج  اًسٕدث اًشبٌَج خؾد األخعبء لرضًب َٕاخٚج ًٌخعٕٚر ٕاًخضشٚ
 .(247، ص3007،َضمٕغ أضَد سٕدث)اًيشك ؽِٔب هتل اشخمضبًٔب 

لبًوراراح ًٚشح َسرد : اشخؾيبل اهحلبئق ّاهتٖبٌبح اهدكٖلج ّاهنبفٖج الخخبذ اهلراراح -ل 
خئِبح ٕآراء شخضٚج ٕارخسبًٚج تل هراراح َدؽَج تبًضوبئن ، ٕٓذا ٚخعٌة اًخٕشؼ ليٙ  

َؤٚيد  ) .ل اإلضضبئٚج اًخٙ خشبؽد لٙ اخخبذ اًوراراح اًرٕخِٚٚج ٕاإلشخراخٚسٚجاشخخداٍ إًشبئ
 (5، ص3007ٕؽالِٕج،

إُ خعتٚن َمٍٕٔ إدارث اًسٕدث اًشبٌَج ٚؤد٘ إًٗ خضوٚن  :فّائد خعتٖق اهسّدث اهشبيوج -4
  :(259، ص3005ِشٕاُ،)  اًمٕائد اًخبًٚج

 .خضشُٚ ِٕؽٚج اًخدَبح ٕاًشٌؼ اًَِخسج -
خٕٖ األداء، ٕخعٕٚر اًِغبٍ اإلدار٘ تبًَِغَج ِخٚسج ٕظٕش األدٕار ٕخضدٚد رلؼ َش -

 اًَشئًٕٚبح تدهج 
 .خخمٚط خيبًٚك اًخشقٚل -

 .َٕٕاسٔج اًَِبلشج اًضبدث تبألشٕان   زٚبدث هدرث اًَِغَبح ؽٌٗ اًتوبء ٕاالشخَرار -
 .خوٌٚل األخعبء ٕإًهبٚج َِٔب ٕأداء اًؾَل اًضضٚص َُ إٔل َرث -
 .بء اًؾبٌَُٚ إًهح ٕاًمرضج الشخخداٍ ختراخٍٔ ٕهدراخٍٔإؽع -

 .خَِٚج َٔبراخٍٔ َُ خالل اًَشبريج لٙ خعٕٚر أشبًٚة ٕإسراءاح اًؾَل -

 .خٕلٚر اًخدرٚة اًالزٍ -

 .    إؽعبؤٍٓ اًضٕالز اًَالئَج ًٌسٕٔد اًخٙ ٚتذًٕٓب ًٌوٚبٍ تأؽَبًٍٔ -
 :أُداف خعتٖق إدارث اهسّدث اهشبيوج -5

 :(Hoffur,1999,p7)ِغَبح اًخٙ خعتن إدارث اًسٕدث اًشبٌَج إًٗ َب ٌٚٙ خٔدك اًَ
رلؼ َشخٕٖ األداء اًؾبٍ ًٌَِغَبح، ألُ َُ َٔبٍ إدارث اًسيٕدث اًشيبٌَج   -

خمبد٘ اًشٌتٚبح خَبًَب تضٚد ال خيُٕ ِٓبى أٚج ِشتج الضخَبل ٕهيٕػ اًخعيأ   
 ُ إٔل َرثؽِد خِمٚذ األؽَبل، ِٕٚتقٙ اًوٚبٍ تبألؽَبل تضٕرث ضضٚضج َ
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خضشُٚ ِٕؽٚج اًخدَبح اًَودَج ٕاًشٌؼ اًَِخسج، ََب ٚشبٍٓ ذًى لٙ خؾزٚز  -
 .اًَريز اًخِبلشٙ ًٌَِغَبح اًخٙ خعتن إدارث اًسٕدث اًشبٌَج

خشبٍٓ إدارث اًسٕدث اًشبٌَج لٙ رلؼ يمبءث ؽٌَٚج اخخبذ اًويراراح، َيُ    -
ٕػ اًويرار،  خالل االٓخَبٍ تِٕؽٚج ٕيَٚج اًَؾٌَٕبح ذاح اًؾالهيج تَٕظي  

لظاًل ؽُ إَٚبُ اإلدارث تبًَشبريج ٕاًخشبٕر لٙ ؽٌَٚج اخخبذ اًورار، خبضج 
 .ٕأُ اًسٕدث ٓٙ َشؤًٕٚج اًسَٚؼ ٕختدأ َُ اًَسٔز ٕضخٗ اًَشخٌٔى

زٚبدث ٕالء ٕاِخَبء األلراد اًؾبٌَُٚ لٙ اًَِغَج اًخٙ خعتن إدارث اًسيٕدث   -
ٙ ترٕش اًمرٚن إًاضد، إظيبلج  اًشبٌَج، ًشٚبدث ذوبلج اًخؾبُٕ ٕاًؾَل اًسَبؽ

 .إًٗ اؽخَبد اإلدارث ؽٌٗ أشبًٚة َخِٕؽج َُ ٕشبئل اًخضمٚز

اًَِغَبح اًخٙ خعتن إدارث اًسٕدث اًشبٌَج خزداد هدرخٔب ليٙ االشيخسبتج    -
ًٌخقٚراح اًتٚئٚج ٕاًخيٚٚك َؾٔب، ٕخزداد هدرخٔب ؽٌٗ اشخذَبر اًمرص ٕخسِة 

 . شخَرار ٕإًَِ اًَخٕاضلاًَخبعر، ََب ٚشبؽدٓب ؽٌٗ اًتوبء ٕاال

 . خخمٚط إًهح اًالزٍ إلِسبز األؽَبل  -

 . خضوٚن َخعٌتبح اًزتُٕ ٕاًخريٚز ؽٌٗ إرظبءّ تأؽٌٗ درسج ََيِج  -

إَداد اًؾبٌَُٚ تبًِغٍ ٕاإلسراءاح ٕاًخٕسٚٔبح اًخٙ خظَُ ًٍٔ ضشُ شٚر  -
 . اًؾَل 

ًييل  " ًٚك َضٕراخرشٚد اإلِمبن اًؾبٍ تبًَِغَج تشيل ٚسؾل ؽِضر اًخيب -
 .ؽَل اًَِغَج

 اهدراشج اهيٖداٌٖج -ذبٌٖب
 يٌِسٖج اهدراشج اهيٖداٌٖج -1

هبٍ اًتبضد تئؽداد اشختبِْ ًخشخٚص ٕاهؼ خعتٚن ادارث : أدّاح سيؼ اهيؾوّيبح -1-1
اًسٕدث اًشبٌَج لٙ اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج دراشج َٚداِٚج ؽٌٗ َشخشمٗ تشٚر تُ ِبضر 

 .داث َُ َسَٕؽج َُ َضبٕر اًدراشج ٕؽدد لوراح يل َسبلخيِٕح األ تٕالٚج تشيرث
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 يحبّر اهدراشج ّؽدد فلراح نل يسبل (: 11)اهسدّل ركى
 ؽدد اهفلراح اهيحّر اهركى

 06 )اًَرٚط (اًخريٚز ؽٌٗ اًزتُٕ 02

 08 اًخضشُٚ اًَشخَر 03

 06 اًخزاٍ اإلدارث اًؾٌٚب 04

 05 إشراى إًَغمُٚ 05

 21 اهيسيّػ  

 اًسدٕل َُ إؽداد اًتبضد : دراًَض
 اًخَبشٙ لٙ سَٚؼ أشئٌج االشختٚبُ  likertيَب خٍ اشخخداٍ َوٚبس ًٚيرح 

 :ضدق ّذتبح االشختٖبً -1-2

-  ً ؽٌٗ َسَٕؽج  االشخالِجخٍ اًخضون َُ ضدن األداث َُ خالل ؽرط  : ضدق االشتختٖب
ذا اًَسبل َُ َخخٌك َُ األشبخذث َخخضضُٚ لٙ إًَارد اًتشرٚج  ًٍٕٔ خترث عٌٕٚج لٙ ٓ

ٕذًى تضذك ٕخؾدٚل  االشخالِجاًسبَؾبح اًسزائرٚج، ٕعٌة ٍَِٔ  إتداء اًرأ٘ ضٕل لوراح  
ٕاهخراش لوراح سدٚدث َِٕبشتج األداث ًَٕظٕػ اًدراشج،ٕتِبء ؽٌٗ َالضغبح األشبخذث خيٍ  

ختبع تيُٚ  ًٕخضدٚد اًضدن اًداخٌٙ ألداث اًدراشج خٍ اشخخرار َؾبَل االر.خؾدٚل أداث اًدراشج
ضٚد يبُ َؾبَل االرختبع هٕٚب ٕتيذًى  ( α =0006)يل َضبٕر اًدراشج ؽِد َشخٕٖ َؾِٕٚج

 .ٚؾختر اًَسبل ضبدن ًَب ٕظؼ ًوٚبشْ
َُ اسل اشخخداٍ َؾبَل ذتبح ًألداث خٍ اشخخداٍ َؾبَل يرِٕتبط اًمب َُ : ذتبح االشختٖبً -

 .ًخبًٙ ٕٚظص ذًىٕاًسدٕل ا االشخالِجاسل خضدٚد االخشبن اًداخٌٙ ًموراح 
  هيحبّر اهدراشج أهفبٌخبئز يؾبدهج نرٌّتبخ   (: 12)اهسدّل ركى                   
 كٖيج اهفب اهيحّر اهركى

 00965 )اًَرٚط (اًخريٚز ؽٌٗ اًزتُٕ 02

 00990 اًخضشُٚ اًَشخَر 03

 00864 اًخزاٍ اإلدارث اًؾٌٚب 04

 :0098 إشراى إًَغمُٚ 05

 1.821 اهيسيّػ اهنوٕ

  SPSSاًسدٕل َُ إؽداد اًتبضد تبالؽخَبد ؽٌٗ َخرسبح ترِبَز : اًَضدر
ٕخشٚر اًوٍٚ إًاردث لٙ اًسدٕل أُ األداث خخَخؼ تدرسج ذتبح َِبشتج ٕخمٙ تأفراط ٓذّ 

 اًدراشج
 



دراشج يٖداٌٖج ؽوٓ  خعتٖق ادارث اهسّدث اهشبيوج فٕ اهيشخشفٖبح اهسزائرٖجخشخٖص ّاكؼ 
- اهسزائر -يشخشفٓ تشٖر  تً ٌبضر  تّال ٖج تشنرث
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 :يسخيؼ اهدراشج ّؽٌٖخِب -1-3
 539ٌٗ تٕالٚج تشيرث ٕاًخٙ خضخٕٖ ؽ  َشخشمٗ تشٚر  تُ ِبضرخٍ إسراء اًدراشج ؽٌٗ 

 .ؽبَل 304خٍ اخخٚبر ؽِٚج عتوٚج ؽشٕائٚج، ٕهد تٌـ ضسٍ اًؾِٚج. ؽبَل

 :لبُ اًؾِٚج اإلسَبًٚج خوشٍ ٓٙ األخرٖ إًٗ ذالد عتوبح

 :عتوج اًمرٚن اإلدار٘
لردا  29 203

428

381
1

N

nN
n ( ،ٙ23، ص2:92لخض:) 

 :عتوج اًمرٚن اًعتٙ ٕاًشتْ عتٙ
 لردا :22 203

428

2501
2

N

nN
n 

 :عتوج اًمرٚن اًَشبؽد
لردا  77 203

428

1401
3

N

nN
n 

 ٕاًسدٕل اًخبًٙ ٚتُٚ االشخَبراح إًَزؽج ٕاًَشخردث ٕاًضبًضج ًٌخضٌٚل اإلضضبئٙ
ؽدد ٌّشتج االشخيبراح اهيّزؽج ّاهيشخردث (:  13)اهسدّل ركى 

 ّاهضبهحج هوخحوٖل اإلحضبئٕ
االشخيبراح  اهؾٌٖج

 اهيّزؽج
االشخيبراح 

 اهيشخردث
االشخيبراح اهضبهحج هوخحوٖل 

 اإلحضبئٕ
ٌشتج اهضبهحج 

 هوخحوٖل
 66066 20 20 29 عتلج اهفرٖق اإلدارٔ

 53003 60 70 :22 عتلج اهفرٖق اهعتٕ ّاهشتَ عتٕ
 56056 40 50 77 عتلج اهفرٖق اهيشبؽد

 55044 0: 220 304 اهيسيّػ

 اًسدٕل َُ إؽداد اًتبضد: اًَضدر
تؾد سَؼ اًتٚبِبح ٕخرَٚزٓب تبًعرن اإلضضبئٚج : أشبهٖة اهخحوٖل اإلحضبئٕ -1-4

، لود اشخخدٍ اًتبضد اًخيراراح spssاًَِبشتج،ٕذًى تبشخخداٍ ترِبَز اًرزٍ اإلضضبئٚج
َٕؾبَل ( ح)اًَؾٚبرٚج،ٕاخختبر ٕاًِشة اًَئٕٚج ٕاًَخٕشعبح اًضشبتٚج ٕاالِضرالبح 

 One Way ANOVA األضبد٘اشخخداٍ خضٌٚل اًختبُٚ . االرختبع تٚرشُٕ َٕؾبدًج يرِٕتبط اًمب
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 خحوٖل ٌخبئز اهدراشج ّاخختبر اهفرّط -2

 :ّضف خضبئص ؽٌٖبح اهدراشج -2-1
 خضبئص ؽٌٖج اهدراشج(:  04)اهسدّل ركى

 %اهٌشتج اهؾدد اهيخغٖر 

 57.8 53 ذير اهسٌس

 6404 59 أِذٗ

 111 91 اهيسيّػ

 اهشً
 

30-36 3: 4303 

36-40 52 5607 

 3303 30 لَب لٕن-40

 111 91 اهيسيّػ

 2303 22 اًمرٚن اإلدار٘ ٌّػ اهّغٖفٖج

 6607 60 اًمرٚن اًعتٙ ٕشتْ عتٙ

 4303 :3 اًمرٚن اًَشبؽد
 111 91 اهيسيّػ

 2202 20 يخّشع اهيشخّْ اهخؾوٖيٕ

 3809 36 ٌّٔذب

 7202 66 سبيؾٕ

 111 91 اهيسيّػ

 27078 26 شِٕاح  6َُ اهل اهخترث

 48088 45 شِٕاح20- 6َُ 

 5607 52 َُ  لأيذر20

 111 91 اهيسيّػ

 SPSSاًسدٕل َُ إؽداد اًتبضد تبالؽخَبد ؽٌٗ َخرسبح ترِبَز : اًَضدر
 :َُ اًسدٕل أؽالّ ِالضغ َب ٌٚٙ

ٕٓذا راسؼ إًٗ  %6406تِشتج  59ؾِٚج ٍٓ َُ اًِشبء ٕاًتبًـ ؽددٍٓأُ أفٌتٚج ألراد اً -
 عتٚؾج األؽَبل اًخٙ خرسٙ 

 .تبًَؤششج اًخٙ خخِبشة َؼ خضبئص اًِشبء
 شِج 36أُ افٌة ألراد اًؾِٚج ٚزٚد شٍِٔ ؽُ  -
 %72.6تِشتجٚالضغ أُ افٌة ألراد اًؾِٚج ٍٓ سبَؾُٚ  -
 شِٕاح 6تبًَؤششج ؽُ أُ افٌة ألراد اًؾِٚج خزٚد َدث خترخٍٔ   -
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اًمرٚن اًعتٙ ٕشتْ % 2303اًمرٚن اإلدار٘ تِشتج: أَب ِٕػ إًغٚمٚج لٔٙ َٕزؽج يبًخبًٙ -
 %4303اًمرٚن اًَشبؽد تِشتج% 66.7تِشتجعتٙ 

 :خحوٖل ٌخبئز اهدراشج -2-2
خشٚر َؾعٚبح اًسدإل اًخبًٚج إًٗ اًوٍٚ ٕاألٕشبع اًضشبتٚج إًَزِٕج ٕاالِضراك اًَؾٚبر٘ 

اًتبًـ  (1)ًٌَخقٚراح ٕهد خٍ اشخخداٍ إًشع اًضشبتٙ اًمرظٙ( شدث اإلسبتج)ٕزُ اًَئٕ٘ ٕاً
ؽٌٗ ٕلن َوٚبس ًٚيرح اًخَبشٙ تٕضمْ َؾٚبرًا ًوٚبس درسج اشخسبتج اًؾِٚج إٔ تؾد ( 4)

 2اًَؾبًسج اإلضضبئٚج ذٍ اًضضٕل ؽٌٗ اًِخبئز اًَخؾٌوج تَخقٚراح اًدراشج ٕؽِبضرٓب َُ 
 :ضٌٚل َخقٚراح يل َخقٚر ؽٌٗ ضدث، يَب ٚأخٙضٚد خٍ خ 32إًٗ 

 :)اهيرٖط (اهخرنٖز ؽوٓ اهزتًّ -ا

 ()اهيرٖط (اهخرنٖز ؽوٓ اهزتًّ)خحوٖل فلراح اهيسبل األّل (:  15)اهسدّل ركى

كى 
ر 

ّر
يح

اه
 

 

 اهيحّر

ع 
ّش

يخ
تٕ

شب
اهح

 

ف 
حرا

االٌ
رٔ

ؾٖب
اهي

 

ٖة
خرخ

اه
 

 ً
ّز

اه
ّٔ

هيئ
ا

% 
(

دث 
ش بتج
إلس

ا
) 

دٖ األدٕاح أًبَج إلدارث اًسٕدث لٙ ٚؾختر رظب اًزتُٕ إض 02
 سَٚؼ أِشعج اًَؤششج

408: 2045 2 8609 

 8307 4 2040 4074 ٚؾختر اًزتُٕ اًَرٚط َؾٚبر ًوٚبس سٕدث اًخدَبح اًَودَج 03
ٚخٍ ختِٙ أٓداك ؽٌَٚج ًخضشُٚ سٕدث اًخدَبح تِبءا ؽٌٗ  04

 اضخٚبسبح اًَرظٗ ٕعٌتبخٍٔ

4075 2045 3 8309 

اًَشخشمٗ توٚبس رفتبح اًَرظٗ ٕخضدٚد َدٖ  خوٍٕ إدارث 05
 رظبٍٓ

4049 2040 6 7807 

 7:07 5 2045 4059 خوٍٕ إدارث اًَشخشمٗ تدراشج شيبٕ٘ اًَرظٗ 06
 7156  1535 3558 يسيّػ اهيسبل األّل

 SPSSاًسدٕل َُ إؽداد اًتبضد تبالؽخَبد ؽٌٗ َخرسبح ترِبَز : اًَضدر
، إذ أغٔر اًَؾدل اًؾبٍ أُ 06إًٗ  02ٕؽِبضرّ َُ  (06)خشٚر اًِخبئز إًاردث لٙ سدٕل 
، (1.35)ٕاِضراك َؾٚبر٘  (3.58)تٕشع ضشبتٙ  (71.6%)شدث إسبتج ألراد اًؾِٚج هد تٌقح 

ٚؾختير رظيب   ) 02ِالضغ أُ أترز اًؾِبضر اًخٙ أشَٔح لٙ ا فِبء ٓذا اًَخقٚر ٓٙ اًمورث
إذ يبِيح شيدث   ( أِشعج اًَؤششيج اًزتُٕ إضدٖ األدٕاح أًبَج إلدارث اًسٕدث لٙ سَٚؼ 

                                                

(
1

  0 4=  6÷  2+  3+  4+  5+  6= عدد البدائل/ جمموع أوزان البدائل = الفرضي الوسط (
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ٚخٍ ختِٙ أٓداك ؽٌَٚيج ًخضشيُٚ   ) 04أَب اًؾِضر اًذ٘ ٌْٚٚ  لٔٙ  اًمورث. (75.8%)اإلسبتج 
 (72.8%)،إذ يبِح شيدث اإلسبتيج   (سٕدث اًخدَبح تِبءا ؽٌٗ اضخٚبسبح اًَرظٗ ٕعٌتبخٍٔ

ختير  ٚؾ)ٕٓيٕ  03ٕخأخٙ تؾدٓب  اًمويرث . (1.34)ٕاِضراك َؾٚبر٘  (3.64)ٕتٕشع ضشبتٙ 
 (72.6%)، إذ يبِيح شيدث اإلسبتيج    (اًزتُٕ اًَرٚط َؾٚبر ًوٚبس سٕدث اًخدَبح اًَودَج

َُٕ اًؾِبضر األخرٖ اًخٙ أشَٔح لٙ إ . (1.30)ٕاِضراك َؾٚبر٘  (3.63)ٕتٕشع ضشبتٙ 
 ، (69.6%إذ سبءح يل ََِٔيب تشيدث إسبتيج    5، 6فِبء ٓذا اًَخقٚر ٓٙ يل َُ اًموراح 

ؽٌيٗ   (3.34 ,1.30)ؽٌٗ اًخٕاًٙ ٕاِضراك َؾٚيبر٘   (3.38,3.48)ٕتٕشع ضشبتٙ %67.6)
 .اًخٕاًٙ

ايتر َُ )اًَرٚط (ٕتضمج ؽبَج ِالضغ أُ اًَخٕشع اًؾبٍ ًٔذا اًَضٕر اًخريٚز ؽٌٗ اًزتُٕ
ََب ٚدل ؽٌٗ أُ اًَشخخوضُٚ ٕٚالن ؽٌٗ َضخٕآب  .4ايتر َُ  4069أ٘  . إًشع اًمرظٙ

 أ٘ َضخٕٖ ٓذا اًَضٕر
 :خحشًٖ اهيشخير -ة

 (اهخحشًٖ اهيشخير)خحوٖل فلراح اهيسبل اهذبٌٕ (:  06)اهسدّل ركى

ّر
يح

ى اه
ر ك
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 87 4 2057 4090 ٚخٍ ََبرشج خضشُٚ اًَشخَر ًألداء لٙ اًَشخشمٗ 07
 8709 2 2059 4095 ؾَل اًسَبؽٙٚخٍ اًخشسٚؼ لٙ اًَشخشمٗ ؽٌٗ اًخؾبُٕ ٕاً 08
ٚؾختر اًخضشُٚ اًَشخَر ًسٕدث اًؾَل اضد اًَؾبٚٚر األشبشٚج  09

 لٙ اًَشخشمٗ

4050 2059 8 79 

 8405 6 :205 4078 ٚشبٍٓ إًَغمُٕ لٙ خعع  ٕأِشعج اًخضشُٚ اًَشخَر :0
ٚخٍ خوٍٚٚ أداء  اًَشخشمٗ تشيل َشخَر ٕاخخبذ اإلسراءاح  20

 اًالزَج ًخضشِْٚ

4084 2050 5 8507 

 8707 3 2058 4094 خٔخٍ  إدارث اًَشخشمٗ تضضج ٕشالَج اًؾبٌَُٚ لْٚ 22
 8403 7 2052 4077 ِٓبى خيُٕٚ لٙ َسبل سٕدث اًخدَبح 23

 74  1545 3.70 يسيّػ اهيسبل اهذبٌٕ

 SPSSاًسدٕل َُ إؽداد اًتبضد تبالؽخَبد ؽٌٗ َخرسبح ترِبَز : اًَضدر
، إذ أغٔر اًَؾدل اًؾبٍ أُ 23إًٗ  07ٕؽِبضرّ َُ ( 07)ث لٙ سدٕل خشٚر اًِخبئز إًارد

، (1.45)ٕاِضراك َؾٚيبر٘   (3.70)تٕشع ضشبتٙ  (74%)شدث إسبتج ألراد اًؾِٚج هد تٌقح 
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ٚخٍ اًخشسٚؼ لٙ ) 08ِالضغ أُ أترز اًؾِبضر اًخٙ أشَٔح لٙ ا فِبء ٓذا اًَخقٚر ٓٙ اًمورث
أَب اًؾِضر اًذ٘ . (76.8%)إذ يبِح شدث اإلسبتج ( ٙاًَشخشمٗ ؽٌٗ اًخؾبُٕ ٕاًؾَل اًسَبؽ

،إذ يبِيح شيدث   (خٔخٍ  إدارث اًَشخشمٗ تضضج ٕشالَج اًؾبٌَُٚ لٚيْ ) 11ٌْٚٚ  لٔٙ  اًمورث
ٕخيأخٙ تؾيدٓب    . (1.47)ٕاِضيراك َؾٚيبر٘    (3.83)ٕتٕشع ضشيبتٙ   (76.6%)اإلسبتج 

، إذ يبِح شيدث اإلسبتيج   (ٚخٍ ََبرشج خضشُٚ اًَشخَر ًألداء لٙ اًَشخشمٗ)ٕٕٓ 07اًمورث
َُٕ اًؾِبضير األخيرٖ اًخيٙ    . (1.46)ٕاِضراك َؾٚبر٘  (3.80)ٕتٕشع ضشبتٙ  (%76)

سبءح يل ََِٔب تشيدث  إذ 9، 23، :، 20أشَٔح لٙ إ فِبء ٓذا اًَخقٚر ٓٙ يل َُ اًموراح 
ؽٌٗ اًخٕاًٙ  4050، 4077، 4084،4078ٕتٕشع ضشبتٙ(%79، %8403، %8405، %8507)إسبتج 
 .ؽٌٗ اًخٕاًٙ 2059 ،2052، :205، 2050ك َؾٚبر٘ ٕاِضرا

ايتر َُ إًشع ( اًخضشُٚ اًَشخَر)ٕتضمج ؽبَج ِالضغ أُ اًَخٕشع اًؾبٍ ًٔذا اًَضٕر
ََب ٚدل ؽٌٗ أُ اًَشخخوضُٚ ٕٚالن ؽٌٗ َضخٕآب أ٘ . 4ايتر َُ  4080أ٘  . اًمرظٙ

 َضخٕٖ ٓذا اًَضٕر
 (اهخزاى اإلدارث اهؾوٖب)خحوٖل فلراح اهيسبل اهذبهد  (: 07)اهسدّل ركى :اهخزاى اإلدارث اهؾوٖب -ر
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اإلدارث اًؾٌٚب ؽٌٗ خضوٚن َؾبٚٚر  ِٓبى خأيٚد دائٍ َُ  24
 اًسٕدث َشؤًٕٚج شخضٚج ًيل َٕغك

4077 2047 4 8403 

 8407 3 :203 4079 ًؾٌٚب َٔخَج تخضشُٚ ِٕػ اًخدَبح اًَودَجاإلدارث ا 25
خؾَل  اإلدارث اًؾٌٚب ؽٌٗ خٌن اًشؾٕر اًوٕ٘ ًدٖ اًؾبٌَُٚ   26

 تَشؤًٕٚج  اًَشخشمٗ ِضٕ اًَسخَؼ

4082 202: 2 8503 

خوٍٕ  اإلدارث اًؾٌٚب تضل اًَشبيل اًخٙ خٕاسْ اًَرظٗ  27
 تشيل شرٚؼ

4057 2032 6 7:03 

 8207 5 :203 4069 اإلدارث اًؾٌٚب َٕازِبح يبلٚج ًخضوٚن اًسٕدثخخضص   28
 72536  1522 3561 يسيّػ اهيسبل اهذبهد

 SPSSاًسدٕل َُ إؽداد اًتبضد تبالؽخَبد ؽٌٗ َخرسبح ترِبَز : اًَضدر
، إذ أغٔر اًَؾدل اًؾيبٍ أُ  28إًٗ  24ٕؽِبضرّ َُ ( 08)خشٚر اًِخبئز إًاردث لٙ سدٕل 

، (1.22)ٕاِضراك َؾٚبر٘  (3.61)تٕشع ضشبتٙ  (72.36%)اد اًؾِٚج هد تٌقح شدث إسبتج ألر



  ؽَبرتُ ؽٚشٙ  .أ 

 وإدارية أحباث اقتصادية 
022 

خؾَيل  اإلدارث  ) 15ِالضغ أُ أترز اًؾِبضر اًخٙ أشَٔح لٙ ا فِبء ٓذا اًَخقٚر ٓٙ اًمورث
إذ يبِيح  ( اًؾٌٚب ؽٌٗ خٌن اًشؾٕر اًوٕ٘ ًدٖ اًؾبٌَُٚ  تَشؤًٕٚج  اًَشخشمٗ ِضٕ اًَسخَؼ

اإلدارث اًؾٌٚب َٔخَج تخضشيُٚ  ) 14اًؾِضر اًذ٘ ٌْٚٚ  لٔٙ  اًمورث أَب .(74.2%)شدث اإلسبتج 
ٕاِضيراك   (3.68)ٕتٕشع ضشيبتٙ   (73.6%)،إذ يبِح شدث اإلسبتج (ِٕػ اًخدَبح اًَودَج

اإلدارث اًؾٌٚب ؽٌٗ خضوٚن  ِٓبى خأيٚد دائٍ َُ )ٕٕٓ 13ٕخأخٙ تؾدٓب  اًمورث. (1.29)َؾٚبر٘ 
ٕتٕشيع   (73.2%)، إذ يبِح شدث اإلسبتيج  (َٕغكَؾبٚٚر اًسٕدث َشؤًٕٚج شخضٚج ًيل 

َُٕ اًؾِبضر األخرٖ اًخٙ أشَٔح لٙ إ فِيبء   .(1.36)ٕاِضراك َؾٚبر٘  (3.66)ضشبتٙ 
،  %8207)  ، إذ سبءح ييل ََِٔيب تشيدث إسبتيج     27، 28ٓذا اًَخقٚر ٓٙ يل َُ اًموراح 

ؽٌيٗ  232، :203ؽٌٗ اًخٕاًٙ ٕاِضراك َؾٚبر٘  4057، 4084،4069ٕتٕشع ضشبتٙ(7:03%
 .اًخٕاًٙ

ايتر َيُ إًشيع   (اًخزاٍ اإلدارث اًؾٌٚب)ٕتضمج ؽبَج ِالضغ أُ اًَخٕشع اًؾبٍ ًٔذا اًَضٕر
ََب ٚدل ؽٌٗ أُ اًَشخخوضُٚ ٕٚالن ؽٌيٗ َضخٕآيب أ٘    .4ايتر َُ  4072أ٘  . اًمرظٙ

 َضخٕٖ ٓذا اًَضٕر
 :إشرام اهيّغفًٖ -د

 (إشرام اهيّغفًٖ)خحوٖل فلراح اهيسبل اهراتؼ (:  08)اهسدّل ركى
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 8509 2 2053 4085 ٚشبرى إًَغمُٚ لٙ ؽٌَٚج اخخبذ اًوراراح 29
 8503 3 2048 4082 خدر ى اإلدارث تأِْ ٚسة االٓخَبٍ تبًَٕغمُٚ :2
 8403 4 2043 4077 إًَغمُٚ تسدٚجٚخٍ اًخؾبَل َؼ اهخراضبح   30
خٕلر اإلدارث اًتٚئج اًَِبشتج ًٌَٕغمُٚ ٕخشسٚؾٍٔ ؽٌٗ  32

 تذل َسٕٔد َظبؽك

4064 2038 5 8007 

 7352  1531 3566 يسيّػ اهيسبل اهراتؼ

 SPSSاًسدٕل َُ إؽداد اًتبضد تبالؽخَبد ؽٌٗ َخرسبح ترِبَز : اًَضدر
، إذ أغٔر اًَؾدل اًؾيبٍ أُ  32إًٗ  29ٕؽِبضرّ َُ  (09)خشٚر اًِخبئز إًاردث لٙ سدٕل 
، (1.31)ٕاِضراك َؾٚيبر٘   (3.66)تٕشع ضشبتٙ  (73.2%)شدث إسبتج ألراد اًؾِٚج هد تٌقح 

ٚشيبرى  ) 18ِالضغ أُ أترز اًؾِبضر اًخٙ أشَٔح لٙ ا فِبء ٓذا اًَخقٚير ٓيٙ اًمويرث   
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أَب اًؾِضر اًذ٘ ٌٚٚيْ    .(74.8%)إذ يبِح شدث اإلسبتج ( إًَغمُٚ لٙ ؽٌَٚج اخخبذ اًوراراح
ُ ) 19لٔٙ  اًمورث ، إذ يبِيح شيدث اإلسبتيج    (خدر ى اإلدارث تأِْ ٚسة االٓخَبٍ تيبًَٕغمٚ

ٕٓيٕ   20ٕخأخٙ تؾدٓب  اًمورث. (1.37)ٕاِضراك َؾٚبر٘  (3.71)ٕتٕشع ضشبتٙ  (%74.2)
تٕشع ضشبتٙ ٕ (73.2%)، إذ يبِح شدث اإلسبتج (ٚخٍ اًخؾبَل َؼ اهخراضبح  إًَغمُٚ تسدٚج)

َُٕ اًؾِبضر األخرٖ اًخٙ أشَٔح ليٙ إ فِيبء ٓيذا     .(1.32)ٕاِضراك َؾٚبر٘  (3.66)
ؽٌيٗ  4064ضشبتٕٙ تٕشع .(%8007)إذ يبِح شدث اإلسبتج  ، 32اًَخقٚر ٓٙ يل َُ اًموراح 

إشراى )ٕتضمج ؽبَج ِالضغ أُ اًَخٕشع اًؾبٍ ًٔذا اًَضٕر .2038اًخٕاًٙ ٕاِضراك َؾٚبر٘ 
ََب ٚدل ؽٌٗ أُ اًَشخخوضيُٚ   .4ايتر َُ  4077أ٘  . ر َُ إًشع اًمرظٙايت(إًَغمُٚ

 ٕٚالن ؽٌٗ َضخٕآب أ٘ َضخٕٖ ٓذا اًَضٕر
 إًاضدث  ًٌؾِٚجT اخختبر   الخختبر اًمرظٚج اًرئٚشٚج األًٕٗ خٍ اشخخداٍ: اخختبر اهفرظٖبح

((One  Sample T-test 
شٕتج  أهل َُ اًوَٚج اًسدًٕٚج، ِٕرلط اًَض (T)إذا يبِح هَٚج  1Hِوتل اًمرظٚج اًؾدَٚج 

 .اًَضشٕتج  أيتر َُ اًوَٚج اًسدًٕٚج( T)إذا يبِح هَٚج   1Hاًمرظٚج اًؾدَٚج 
ال ٚدرى اًؾبٌَُٕ  لٙ اًَخشمٚبح اًسزائرٚج أَٓٚج خعتٚن َتبدا إدارث  :اهفرظٖج األّهٓ

اًخزاٍ ، اًَشخَراًخضشُٚ  ،)اًَرٚط (اًخريٚز ؽٌٗ اًزتُٕ :اًسٕدث اًشبٌَج ٕاًَخَذٌج لٙ
 .إشراى إًَغمُٚ، اإلدارث اًؾٌٚب

ّيشخّٖبح خعتٖق إدارث اهسّدث اهشبيوج فٕ  T كٖيجٌخبئز اخختبر (: 91)اهسدّل ركى
 اهيخشفٖبح اهسزائرٖج

 االٌحراف اهيؾٖبرٔ يخّشع اهحشبتٕ يشخّْ دالهج T كٖيج اهيخغٖر

 2046 4069 00000 30025 )اهيرٖط (اهخرنٖز ؽوٓ اهزتًّ
 2056 4080 00000 29069 خحشًٖ اهيشخيراه

 2033 4072 00000 32040 اهخزاى اإلدارث اهؾوٖب
 2042 4077 00000 :2:03 إشرام اهيّغفًٖ

 SPSSاًسدٕل َُ إؽداد اًتبضد تبالؽخَبد ؽٌٗ َخرسبح ترِبَز : اًَضدر
 :ِالضغ َُ اًسدٕل أؽالّ َب ٌٚٙ

 Tٕيبِح هَٚج  0006ٕٓٙ اهل َُ  00000أُ َشخٕٖ اًَؾِٕٚج ًسَٚؼ اًَضبٕر خشبٕ٘  
اًسدًٕٚج اًخٙ  Tايتر َُ هَٚج (:30025،29069،32040،2:03)اًَضشٕتج ًسَٚؼ  اًَضبٕر
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 وإدارية أحباث اقتصادية 
022 

ٚدرى اًؾبٌَُٕ  لٙ اًَخشمٚبح اًسزائرٚج  ََب ٚؾِٙ هتٕل اًمرظٚج اًتدٌٚج أ٘. 2077خشبٕ٘ 
 ،)اًَرٚط (اًزتُٕ اًخريٚز ؽٌٗ :أَٓٚج خعتٚن َتبدا إدارث اًسٕدث اًشبٌَج ٕاًَخَذٌج لٙ

 .إشراى إًَغمُٚ، اًخزاٍ اإلدارث اًؾٌٚب، اًخضشُٚ اًَشخَر
لٙ  0006ال خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج ؽِد َشخٕٖ دالًج: اهفرظٖج اهرئٖشٖج اهذبٌٖج

اخسبٓبح اًؾبٌَُٚ لٙ اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج لٙ إدرائٍ تأَٓٚج خعتٚن َتبدا ادارث اًسيٕدث  
 .ل َُ َخقٚر اًسِس، اًؾَر، اًَشخٕٖ اًخؾٌَٚٙ، ِٕػ إًغٚمج، اًخترث اًشبٌَج خؾزٖ إًٗ ي

 :ِٕٚتذن ؽُ ٓذّ اًمرظٚج اًمرظٚبح اًخبًٚج
لٙ  0006ال خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج ؽِد َشخٕٖ دالًج :اهفرظٖج اهفرؽٖج االّهٓ

دارث اًسٕدث ا  َتبدالٙ اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج لٙ ادارئٍ تأَٓٚج خعتٚن اخسبٓبح اًؾبٌَُٚ 
 . خؾزٖ إًٗ َخقٚر اًسِساًشبٌَج 

  t ( (Independent Samples T-testالخختبر ٓذّ اًمرظٚج خٍ اشخخداٍ اخختبر 
اًَضشٕتج  أهل َُ اًوَٚج اًسدًٕٚج، ِٕرلط  (T)إذا يبِح هَٚج  1Hِوتل اًمرظٚج اًؾدَٚج 
 .اًسدًٕٚج Tَج اًَضشٕتج  أيتر َُ اًوٚ (T)إذا يبِح هَٚج   1Hاًمرظٚج اًؾدَٚج 

  ٕاًسدٕل اًخبًٙ ٕٚظص  ِخبئز اخختبر 
فرّق فٕ أراء اهؾبيوًٖ أفراد اهؾٌٖج خؾزْ إهٓ يخغٖر اهسٌس، تبهٌشتج (: 11)سدّل ركى

خشخٖص ّاكؼ خعتٖق ادارث اهسّدث اهشبيوج فٕ هيحبّر االشخيبرث األرتؾج اهخبضج ت
 اهيشخشفٖبح اهسزائرٖج

 اهيحّر tكٖيج  يشخّْ اهدالهج

 )اهيرٖط (اهخرنٖز ؽوٓ اهزتًّ 2.813 0.03

 اهخحشًٖ اهيشخير 2.208 0.01

 اهخزاى اإلدارث اهؾوٖب 2.330 0.03

 إشرام اهيّغفًٖ 2.570 0.02

 سيٖؼ اهيحبّر 2.902 0005

 SPSSاًسدٕل َُ إؽداد اًتبضد تبالؽخَبد ؽٌٗ َخرسبح ترِبَز : اًَضدر 
ٕٓٙ أيتر َُ  30:03اًَضشٕتج ًسَٚؼ اًَضبٕر خشبٕ٘  tّ أُ هَٚج ِالضغ َُ اًسدٕل أؽال

، ٕيذًى تٌقح 0006َٕشخٕٖ دالًج  (89)ؽِد درسج ضرٚج 1.987خشبٕ٘اًسدًٕٚج اًخٙ  tهَٚج 
، ََب ٚؾِٙ هتٕل اًمرظٚج 0006ٕٓٙ أهل َُ  0.04هَٚج َشخٕٖ اًدالًج ًسَٚؼ اًَضبٕر 
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لٙ اخسبٓبح اًؾبٌَُٚ لٙ  0006ؽِد َشخٕٖ دالًجاًتدٌٚج أ٘ خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج 
خؾزٖ إًٗ يل اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج لٙ ادارئٍ آَٚج خعتٚن َتبد٘  ادارث اًسٕدث اًشبٌَج 

 ..َُ َخقٚر اًسِس
اهفرظٖج ٕاهفرظٖج اهفرؽٖج اهذبٌٖج ّ اهفرظٖج اهفرؽٖج اهذبهذج ّ اهفرظٖج اهفرؽٖج اهراتؾج

  :اهفرؽٖج اهخبيشج
مرظٚبح اًمرؽٚج اًذبِٚج ٕاًذبًذج ٕاًراتؾج ٕاًخبَشج خٍ اشخخداٍ خضٌٚل اًختبُٚ الخختبر اً
   One Way Anova األضبد٘

اًسدًٕٚج، (F)اًَضشٕتج  أهل َُ اًوَٚج  (F)إذا يبِح هَٚج  1Hِوتل اًمرظٚج اًؾدَٚج 
إذا يبِح   1H، ِٕرلط اًمرظٚج اًؾدَٚج 0006َٕشخٕٖ اًدالًج ًسَٚؼ اًَضبٕر ايتر َُ 

 0006َٕشخٕٖ اًدالًج ًسَٚؼ اًَضبٕر اهل َُ . اًَضشٕتج  أيتر َُ اًوَٚج اًسدًٕٚج( F)هَٚج 
 .ٕاًسدٕل اًخبًٙ ٕٚظص ِخبئز خضٌٚل اًختبُٚ األضبد٘

 اخختبر  خحوٖل األحبدٔ (: 11)اهسدّل ركى
 اهخترث اهيشخّْ اهخؾوٖيٕ ٌّػ اهّغٖفج اهؾير اهيخغٖر

 Fكٖيج  Fكٖيج  Fكٖيج  Fكٖيج 
 333076 89035 25808 2:058 )اهيرٖط (خرنٖز ؽوٓ اهزتًّاه

 276097 56086 7708 360:8 خحشًٖ اهيشخير

 238079 970:3 22606 27037 اهخزاى اإلدارث اهؾوٖب

 330056 73002 9602 2:045 إشرام اهيّغفًٖ

 78050 69034 85067 22009 اهيسيّػ

 SPSSَخرسبح ترِبَز  اًسدٕل َُ إؽداد اًتبضد تبالؽخَبد ؽٌٗ: اًَضدر
 :ِالضغ َُ اًسدٕل أؽالّ َب ٌٚٙ

اًسدًٕٚج اًخيٙ   Fاًَضشٕتج ًيل َضبٕر أيتر َُ هَٚج  Fِالضغ َُ اًسدٕل أؽالّ أُ هَٚج 
، ٕيذًى َشخٕٖ دالًيج ًسَٚيؼ   0006َٕشخٕٖ دالًج ( 97،4)ؽِد درسخٙ ضرٚج 3079خشبٕ٘

  0006ٕٓٙ اهل َُ  00000اًَضبٕر خشبٕ٘ 
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 0006ًمرظٚج اًتدٌٚج أ٘ خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج ؽِد َشخٕٖ دالًجََب ٚؾِٙ هتٕل ا
ادارث   َتبدااًَشخشمٚبح اًسزائرٚج لٙ ادارئٍ آَٚج خعتٚن لٙ اخسبٓبح اًؾبٌَُٚ لٙ 

 .خؾزٖ إًٗ يل َُ َخقٚر اًؾَر، اًَشخٕٖ اًخؾٌَٚٙ، ِٕػ إًغٚمج، اًخترثاًسٕدث اًشبٌَج 
 :اهخبخيج

 :اهٌخبئز -1
ارث اًَشخشمٙ خر يز ؽٌٗ اًخضشُٚ اًَشخَر َُ خالل َشبَٓج إًَغمُٕ لٙ خعع أُ إد -

ٕأِشعج اًخضشُٚ اًَشخَر، يذًى اؽختبر اًخضشُٚ اًَشخَر ًسٕدث اًؾَل اضد اًَؾبٚٚر 
 .األشبشٚج لٙ اًَشخشمٗ

أُ إدارث اًَشخشمٙ خوٍٕ تئشراى إًَغمُٚ لٙ ؽٌَٚج اخخبذ اًوراراح ٕ يذًى خخؾبَل  -
 .َشخشمٗ َؼ اهخراضبح إًَغمُٚ تسدٚجإدارث اً

اًخزاٍ اإلدارث اًؾٌٚب ًٌَشخشمٗ تئدارث اًسٕدث اًشبٌَج ضٚد خؾَل  ؽٌٗ خٌن اًشؾٕر اًوٕ٘  -
ًدٖ اًؾبٌَُٚ  تَشؤًٕٚج  اًَشخشمٗ ِضٕ اًَسخَؼ، يذًى خٔخٍ اإلدارث اًؾٌٚب تخضشُٚ ِٕػ 

 .اًخدَبح اًَودَج

ضٚد ٚؾختر رظب اًزتُٕ  )اًَرٚط (ٗ اًزتُٕأُ إدارث اًَشخشمٙ خوٍٕ تبًخريٚز ؽٌ -
ٚؾختر اًزتُٕ اًَرٚط  إضدٖ األدٕاح أًبَج إلدارث اًسٕدث لٙ سَٚؼ أِشعج اًَؤششج،  يَب

 .َؾٚبر ًوٚبس سٕدث اًخدَبح اًَودَج، يَب خوٍٕ إدارث اًَشخشمٗ تدراشج شيبٕ٘ اًَرظٗ
دا إدارث اًسٕدث اًشبٌَج إدراى اًؾبٌَُٕ  لٙ اًَخشمٚبح اًسزائرٚج أَٓٚج خعتٚن َتب -

، اًخزاٍ اإلدارث اًؾٌٚب، خضشُٚ اًَشخَر،)اًَرٚط (اًخريٚز ؽٌٗ اًزتُٕ :ٕاًَخَذٌج لٙ
 .إشراى إًَغمُٚ

اًَشخشمٚبح اًسزائرٚج لٙ ادارئٍ تبَٓٚج خعتٚن خٕسد لرٕن لٙ اخسبٓبح اًؾبٌَُٚ لٙ  -
اًؾَر ، اًَشخٕٖ اًخؾٌَٚٙ، خؾزٖ إًٗ يل َُ َخقٚر اًسِس، ادارث اًسٕدث اًشبٌَج   َتبدا

 .ِٕػ إًغٚمج، اًخترث

 :اهخّضٖبح -2
، ألٍِٔ ٚشيٌُٕ اًَضٕر  االشبشٙ )اًَرٚط (ًخريٚز ؽٌٗ اًزتُٕظرٕرث اًؾَل ؽٌٗ ا -

الدارث اًسٕدث اًشبٌَج َٕٚيُ اُ ٚيُٕ ذًى َُ خالل االشخَرار   لٙ االشخَبػ اًٍٚٔ ًٌخؾر 
 .ك ايذر  ؽٌٗ َخعٌتبخٍٔ



دراشج يٖداٌٖج ؽوٓ  خعتٖق ادارث اهسّدث اهشبيوج فٕ اهيشخشفٖبح اهسزائرٖجخشخٖص ّاكؼ 
- اهسزائر -يشخشفٓ تشٖر  تً ٌبضر  تّال ٖج تشنرث
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ٕخبٌٍٓٚٔ لٙ َسبل  )اعتبء، ََرظُٚ، ؽَبل (ز خدرٚتٚج  ًخدرٚة اًؾبٌَُٚ اؽخَبد ٚراَ -
 .اًسٕدث

ٕظؼ اضخٚبسبح ٕرفتبح اًَرظٗ  لٙ َودَج آخَبَبح  اإلدارث اًؾٌٚب  َُ خالل ضل  -
 اًَشبيل اًخٙ خٕاسْ اًَرظٗ تشيل شرٚؼ

 .  اضخٚبسبح ٕرفتبح اًَرظٗاسراء اًتضٕد  ٕاًدراشبح اًخشٕٚوٚج ًَؾرلج  -
 :كبئيج اهيراسؼ

 :اهيراسؼ تبهؾرتٖج -1
، اًوبٓرث، َِشيٕراح اًَِغَيج   ISO9000، دًٚل اًَدٚر اًؾرتٙ إًٗ شٌشٌج (8::2)اضَد شٚد َضعمٗ -2

 اًؾرتٚج ًٌخَِٚج اإلدارٚج 
خعٕٚر يمبٚبح اًَشرلُٚ األيبدَُٚٚٚ لٙ اًخؾٌٍٚ اًسبَؾٙ لٙ ظٕء َمٔيٍٕ إدارث  "،(3005)سَٚل ِشٕاُ -3

 ، َسٌج اًتضٕد ٕاًدراشبح اًخرتٕٚج اًمٌشعِٚٚج، اًؾدد اًشبتؼ"ج لٙ لٌشعُٚاًسٕدث اًشبٌَ
، اًسٕدث اًشبٌَج لٙ اًخؾٌٍٚ تُٚ َؤشراح اًخَٚز َٕؾبٚٚر االؽخَبد، (3006)ضشُ ضشُٚ اًتٚالٕ٘ ٕآخرُٕ -4

 .ؽَبُ، األردُ، دار اًَشٚرث ًٌِشر ٕاًخٕزٚؼ
َمبٍٓٚ ٕخعتٚوبح، ؽَبُ، األردُ، دار ٕائيل ًٌِشير   ، إدارث اًسٕدث اًشبٌَج (3007)َضمٕغ أضَد سٕدث -5

 ٕاًخٕزٚؼ 

، اإلضضبء لٙ اخخبذ اًوراراح اًخسبرٚج ٕتضٕد اًؾٌَٚبح، اًوبٓرث، َيختج (2:92)َضَد لخضٙ َضَد ؽٌٗ -6
 ؽُٚ شَس 

، خعتٚوبح إدارث اًسٕدث اًشبٌَج لٙ اًشيريبح األردِٚيج ًضيِبؽج    (3007)َؤٚد اًشبًٍ ٕؽَبر اًؾالِٕج -7
 رَسٚبح، اًَسٌج األردِٚج لٙ إدارث األؽَبل، اًَسٌد اًذبِٙ، اًؾدد األٕلاًت
، اًدًٚل اًؾٌَٙ ًخعتٚن إدارث اًسٕدث اًشبٌَج، اًوبٓرث، اٚخراى ًٌعتبؽج (3002)ؽتد اًمخبش َضَٕد شٌَٚبُ -8

 ٕاًِشر ٕاًخٕزٚؼ 
 ًمير ًٌِشر ٕاًخٕزٚؼ ، إدارث اًسٕدث اًشبٌَج، ؽَبُ، األردُ دار ا(:300)ؽٕاعك إترآٍٚ ضداد -9

دار اًذوبلج ًٌِشر  ؽَبُ، األردُ،، 9001،إدارث اًسٕدث اًشبٌَج َٕخعٌتبح األٚزٕ(3000)ؽٌٕاُ هبشٍ ِبٚك -:
 ٕاًخٕزٚؼ

، َدخل إًٗ أًَِسٚج اًَخيبٌَج إلدارث اًسٕدث اًشبٌَج َمبٍٓٚ ٕخعتٚويبح،  (3007)ؽَر ٕضمٙ اًؾوٌٚٙ -20
 ًخٕزٚؼ ؽَبُ، األردُ، دار  ٕائل ًٌِشر ٕا

، خرسَج ؽتد اًضيٍٚ T Q M، ذالذٚج إدارث اًسٕدث اًشبٌَج (3000)ذٕر-لراِشٚس َبِٕٓٙ ٕيبرل سٙ -22
 أضَد اًخزاَٙ، اًوبٓرث، دار اًمسر ًٌِشر ٕاًخٕزٚؼ

 :اهيراسؼ تبألسٌتٖج -3
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