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 :مقدمة ال
اشرررادال اغ عي رررا ةررر  الةرررف اغ عرررلمت س ةررر   عيررر  اغ  اارررلت نظررر ال غييرااررر ات اغ اررري    اغيررر  

ويينررر  اغ يررلااا اإلدا اررف اغإدا ررفس   ا  رررل . اإلدا اررف ةرر  اغ عي تررلت يرااررر  أاررلغايال اغيإلياداررف ةرر  اإلدا  
أ ادت يإإلاررره أارررداةال يايرررلة  وةلعيارررف س و ررر  اررر ا اغيراررر ات ايدارررلد اغ نلةارررف اغتلغ ارررف يرررا  اغ  اارررلت 

غيطوا  اغتي   واغيانوغروع  اغ يارل ف ةر  اغترلغا وةر   اييرا اغ عرلمتس وار غا اغيرار ات وا. اإلنيلعاف 
عررلد  ي اارر  اغاالاررو اغينظا اررف  رر   اغيرر  يإررد  ةرر  الةررف أنررواف اغ  ااررلت   ررو د عاررل أو اغيوأ ررفس وال

 (.5991ايلع س)  اياف  غ  م  اياف 
يعدارردس واغيإرر  عرر  اإليررداف واغايررلة  ويترراا اإلدا   اغارروا عيرر ا اي ارري يررلغيطوا  واغيإرردا  واغ 

واغعررود س غرر غا ةرر   يطيارره   ررو ارر ا اغ يررلدد وا اررلغا  اغإدا ررف ةرر  اغ  ااررلت اتييرر  أ رر ال ةرر   لاررف 
واترررود . ا ا ارررف س  ررر  أعرررو اغناررروإ يلغ  اارررلت  غررر   النرررف    وورررف  ررر  ا داة واغيإارررا  واغعرررود 

ي اضرررت أيإل رررط عررر  يطررروا  أدا  غإلارررل  ا داة اماي رررلا يياررر   اغعرررود   غررر  ا   ااررر  شررراوا ت اغررر   
غييترر ا عيرر   رردا انإرر اا ا داة أو اغ نررير عرر   تررلاا  اغعررود  اغ إليوغررفس ا ررل وأ  أيرر ي  ررل  فواإلنيلعارر

عررو ا س ووررد  اايرر  ةرر  ادا   اغعررود  اغشررل يف ي عررا أيرروغط  ع ررلو و اررلا لت  دوا د دا ررنر وعررو يارر
وعررود أ    ااررف اررو اغ إلةظررف عيرر  يإللواررل ةرر  اغارروه اييرره ع رراتاا عيرر  أ  اغارردا ا الارر   رر  

ويلغيررلغ  ميررد  رر  أ  يت ررو ارر ا اغ  ااررف عيرر  أاعررلد اغارريا واغاررد لت اغ ياررد  غي اررياياا  وةرر  نيرر  
 (.5991د يل س )اغووت يإإله  ضل ون و أة اد اغ  ااف 

و ويتييررر  اررر ا اغيياررريف اإلدا ارررف ي  ليرررف اغييا رررل شرررل   نإرررو أداة ا ع رررلو يشرررا   
يإاحس ويتيير  أاضرلل ي  ليرف ااري اياعاف وولوارف يإرو  إرو يار ا  أداة اغت رو  ر    لنارفس وادا   ا ي رلت 

   ا ا اغ نطيره ةإلرد ن رت أدا  اغعرود  اغشرل يف . ي ييلف ا ايو  اغتي   ة  اغياطاطس واغينااه واغ وليف
ص وررد اعي ةررت يررة  عررود  يشرراو  ضررط د ةرر  اغاررنوات ا اارر   ةلغ نظ ررلت ةرر  اغإلطررلعا  اغتررلا واغاررل

اغ نير أو اغاد ف او اغش ة اغ   ا ا  أ  ا اياا ع   نلةااااس ا ل أ  اغعرود  ا ار  أ  يارو  أا ر  
 .اغإدود وو  غيداوو غتلغا ا اواه إا  يايطاا اغ نظ لت أ  ييليتال غإ لايال غيي   طوايف  ايإلي ل 

يطياإلرررلت اغاليرررف ي  اويرررف اغعرررود  ويةاارررد   إيرررف اغيياررريف واغ غإلرررد يتررردت  دا   اغعرررود  اغشرررل يف  
ياررريا ييرااررر  اغ تيإلررردات اغ وااررراف واغإلررراا واغ إللةرررف اغارررلود  ةررر  اغ نظ رررف   رررنار ع ررروأنارررل  غررر  اغعرررود س 

نإرو   نظ لت  نيلعاف أا اد ارفس ويوعاارطيلاياداا اغإ ل  و شل اف او ة د ة  اغ نظ ف اواة النت 
 (.3002يوةاهس)اغ  لغاف  داة اغت و يشاو يإاح    اغ    ا وغ   

اغش الت غع   اغ اياياا  ويإإلاه اغي اي واغ ارلد   طا ح ينلةا   اا ياياد ويتيي  اغعود   
 واغ اييا  ة  او أنإلة اغتلغاس ةال   ةة  اغاوهس ويتد اغعود  اغإللاا اغ شي ا ماي ل لت اغ د  ا
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عود  نياعررف  نطإلاررف و رردا ل أالاررالل غي نظ ررلت غ واعاررف اغيإرردالت اغدااياررف واغال عاررف اغيرر  اماي ررلا يررلغ

يواعاالس ةإلد اإيو  وضوف عود  اغايتف واغاد ف ا وغواف ة  اماي لا يادا يإاا  اإلنيلعافس يتد أ  
ليإلررررف ايضررررح أناررررل ي  ررررو اغتل ررررو اغرررر وا  ةرررر  نعررررلح اغ  ااررررفس ةررررلغعود  يتنرررر  د عررررف اغييضرررراوس واغ ط

 ( .3003اغرياو س )غ ايت لو  ا اغ يطييلتس واغي ااي عي  اغييو  
س عي  أ  اغيا  اإلدا   اغ تلي  أو د عد   يلااا غيعود س ةإلرد (3001)وأاد اغيضو واغطلو   

يا يت ايال عي  أنال د عف يطليه ايلوص اغ نرير أو اغاد رف  را اغ يطييرلت اغ وضروعف غر غا اغ نريرس 
ياروا اغعرود  اي  رو ةر  اغعارد وا نشرطف اغير  يير و  ر  ويرو اغ اريايا أو اغ نررير أو غر غا اروا ايإلر   

أاررف عاررف النررت غيويرروو  غرر  أةضررو اغايررلوص واغيرريلت اغ وعررود  ةرر  ارريتف أو اد ررف  تانررف غ إللييررف 
 .امإيالعلت اغ طيويف 

عيرلة اغير   ر  ة دا   اغعود  اغشل يف ا  ييا اغي اايف اإلدا اف اغي  ييض   عدد    اغ ارلا وا 
ا غال ايا  نعلي الةف اغ ارلا وا ارداا اغ طيويرف  ر   وايريلت اغاريا واغارد لت اغير  انيرر  أ  ييارا 

( (Total quality management T.Q.Mي ارريوالت  تانررف  رر  اغعررود س     دا   اغعررود  اغشررل يف  
ار  أارا  T.Q.Mغإلوو يرة  ا  وغاد  أيإل  وعاود عي اف ا ييطت  ا  دا   اغت يالت س و   اغ  ا  ا

ا ةاررل  واميعلاررلت اغإدا ررف اغيرر  أغإلررت نظرر   ال يررف عيرر   دا   اغت ياررلت ويلغيررلغ  د ااررف اغ نظ ررف ااررو 
 .ويشاو  يال و 

عير  أ  عرود  اغاد رف يشرا   غر   اريوا  يترلدو غيريلت  (Badiru,1995) ووود أارد يرلدا   
واإيالعلت اغت  ةس واضاا أ   ع وعف اغييلت يي اي يال اغاد ف  يناف عي  ود   اغ  ااف اغاد اف 

اغي  يإدد ود   عود  اغاد ف عي   شيلف إلعلت اغت  ة ا   ا وغاف او ة د ة  اغ نظ فس و   أعرو 
يإإلارره امارري  ا اف ةرر  اغعررود  اعرر  أ  ااررو  انررلا اغيررياا  رر  ويررو اغ  ااررف اغاد اررف نإررو اغ اررييادا  

اغعرود  م ايإإلره ةإلرط  ر   د اا ا ةر اد  رل غرا ياريادا يط اإلرف    اد ليالس ةلغويوو  داة  ي اي ةر  
 .يإاإف 

يررة   ررل اضرر   اارري  ا اف نعررلح أ    ااررف أ  ياررو  وررلد   ( 3001)  ووررد يررا  عيررد اغ إارر 
عي   واعاف يإدالت اغتي  اغإدا س وااو  ة  ييناال  ياوا  دا   اغعود  اغشل يفس اغ   اتيي   دا ل 

 ايييف اغي  ي ياي عي  اغعود س ويين  عي   شل اف ع اا أعضلة اغ  اافس و غرا غيت يالت اإلدا اف اغ
 .يإإلاإللل غ ضل اغ اييادا      ل يإلد ط غال وغي عي ا

و ا أ  اغعل تف يتيي   يرد   شرتلف عي ر  و إلرلة  غي عي را ةإلرد أشرل ت اغتدارد  ر  اغد اارلت  
   وانإدا   ايواا ةإلد ي يت أيوات  غ  ضتا عود  اغيتياا اغتلغ( 3002)واغيإو  اد ااف يدح 
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ا ا   ينلد  يض و   يطوا  ا ا اغإلطرلفس وضريط عوديرطس وغر غا عرلةت ار ا اغد اارف م غيوضراح  ياروا 

 . دا   اغعود  اغشل يف ةإا س وان ل غييت ا عي   دا يطياه اغعل تلت ا  دناف غا ا اغ ياوا
 

-:مشكلة الدراسة وأسئلتها   

عي  اغعود س ة نط غ ر  ا ا ارف أ  اريا اغاشرا عر  عرود  اغت يارف اغيتيا ارف ة  ظو اإلويلو اغ ييااد 
اغي يوارررف ةررر  ويا   اغيتيررراا اغترررلغ س ةلغيوارررا اغا ررر  ةررر  اررر ا اغإلطرررلف ايطيررر  ايارررل  اإلعررر اةات اغ ي رررف 
غي إلةظررف عيرر  أداة عررلوي و ي ارري غارر ا اغإلطررلف س غ ررل غرر غا  رر  أ رر  إي رر  عيرر   اررا   اغين اررف اغوطناررف 

 .يف اغشل 
واواعط اغإلطلف اغيتيا   ة  ا  د  ا ا ال    اغيإدالت واغيتويلت اغايا   وايإيا عياط ي و اغعاود 
غاا   إلف اغ واطنا  يطس و غا ييإلداا اد لت يتيا اف  ي اي س واغيةااد عي  عود  اغيتيااس وود يا اايال  

ة  نارل  اغررد اغررواع  اغ يطرو  اغرر   وطرلف اغيتيراا اغتررلغ  ةر  ا  د  غ رل اي يررا يرط  رر  دو  ارلا ةر  ينررل
اايش ا اغ ايإليو يةالغا  عي اف وط ه  يطرو   ةر  شري  نرواإ  اغإارل س وغر غا ةإلرد وعرد اغيلإر  يرة  
اغعلنرر  ا الارر  غ شررايف اغيتيرراا اغتررلغ  اررو اغعلنرر  اإلدا  س وأ  اإلدا   ارر   ررداو أالارر  غيطرروا  

 .اغيتياا وعوديط
 -:اإلعليف ع  ا اويف اغيلغاف ويإدادا يإلوو ا ا اغد ااف 

 دا   اغعود  اغشل يف ة  عل تف اغييإللة اغيطياإلاف    وعاف نظ  أعضرلة  ه ل  توولت يطيا -
 ااوف اغيد ا  ةاال؟

ارررو ياييرررا  توورررلت يطياررره  دا   اغعرررود  اغشرررل يف ةررر  عل ترررف اغييإلرررلة اغيطياإلارررف يرررلاي ا  -
 ؟(اغعن س واغ ييف ا الدا اف)

 
 :أهمية الدراسة 

نظ ال غ ل ا  يط اغإلطلف اغيتيا      أا اف يتيا اف واوييلداف واعي لعاف غيوط س غ غا م يد     
 إلطف ا ا اغإلطرلف يلغ علارف واماي رلا إير  اارلاا ةر   ةرد اغ عي را يلغتنلير  اغيشر اف اغ  ايرف اغواعارف 

طيويررف ةرر  ظررو ظرر وا  ات اغنوعاررف اغعاررد س م اررا ل أ  اغنوعاررف اغعاررد  يررا  اغاررواد  اغ  ايررف ارر  اغ 
اغ نلةاف اغشداد  عي  ة ص اغت و واغد ااف واغيإ س ويرا   غا م يايطاا اغ نلةاف ة  اغ عي را وةر  

 .اوه اغت وس    اغ نلةاف عي  اغنوعاف أييإت ا ف علغ اف عي اف 
يطياإلارف إار  ياشرا عر  اغيتلغارف اغيطياإلارف :    ا و اا ايا  ا رل ويي ي أا اف ا ا اغد ااف 
يينرلوو  اونارل ا ارف اغنظ ارف  ر  ار و وا  يظا     ا و اغنيلور اغير  اييار  عنارلس  ياوا اغعود  غ

  وضوف ادا   إدا  او  دا   اغعود  اغشل يف ويطياإلليال ة  وطلف اغيتياا اغتلغ س غ غا ا  و    ا ا 
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ود  ةررر  أداة اغد اارررف أ  يت رررو عيررر  يررروةا  اغ تيو رررلت اغيررر  يارررلعد ةررر  يطررروا  ويإارررا  عنليررر  اغعررر

عل تررف اغييإلررلة اغيطياإلاررف غيإإلارره أاررداةالس وارروا اارريياد  رر  ارر ا اغد ااررف اررو  رر  غررط ع وررف ي وضرروف 
 .اإلدا   وادا   اغعود  اغشل يف س و  االت اغيتياا اغتلغ  اغإاو اف وا اياف

 .ا ا يلإلضلةف  غ  أ  ا ا اغد ااف اي  و أالالل غد االت أا ا  شلياف ة   علمت أا ا
 :حدود الدراسة 

 -:ا ا  ا ا  ينيلور ا ا اغد ااف ة  ضوة إدودال اغيلغاف 
يإليي  ا ا اغد ااف عي  أعضرلة ااورف اغيرد ا  يايارف ا  ار    إ رف اغعل تارف : اغإدود اغيش اف -5

غتررررررلا اغعررررررل ت  او غررررررا اغرررررر ا  اد اررررررو  ةرررررر  اغييررررررو ا وو  رررررر  ةرررررر  عل تررررررف اغييإلررررررلة اغيطياإلاررررررف 
 .ا3008/3009

 .يإليي  اغد ااف عي  اياف ا  ا    إ ف اغعل تاف: اغ النافاغإدود -3
 3008/3009اغإدود اغي لناف ع ا يطياه عا ا اغد ااف ا و اغتلا اغعل ت  -2

 :تعريف المصطلحات
 -:يا يت اا اغ يطيإلت اغيلغاف  

 دا اررف س ياررياد ال اغ  ااررلت غيإاررا  ويطرروا   ارر   ارري اياعاف :إدارة الجووودة الشوواملة  -
نوعاف اد ليال وانيلعال واغ ارلعد  ةر   واعارف اغيإردالت واغ إلةظرف عير  ااري  ا اف اغينرلة 

ويت ا  تووليال  ع اوارل يةنارل اغد عرف اغير  اإيرو عياارل (.3002اغيوي س )اغينظا   ةاال 
 .اف أعضلة ااوف اغيد ا     ا و  عليلياا عي  أدا  اغد ا

ار    ااررف عي اررف  اريإليف  ات اااررو ينظا رر   ترا س وأنظ ررف وأعرر اا ويإللغاررد  :الجامعووة  -
أالدا اف  تانفس يي  رو وظاييارل ةر  اغيرد ا  واغيإر  اغتي ر  واد رف اغ عي راس وييرةغا  ر  
عدد    اغايالت وا والاس ويإلدا ي ا ر د اااف  ينوعف ة  ياييلت  ايييف  نارل  رل ارو 

اغ يايررر س . )غيارررلغو او س و نارررل  رررل ارررو عيررر   اررريوا اغد اارررلت اغتيارررلعيرر   اررريوا د عرررف ا
3000 .)  

 . إل ال  دانف اغايط 5991عل تف ا دناف  ا اف يةاات علا : جامعة البلقاء التطبيقية -

إلرررلة اغيطياإلارررف ياييرررليال ياغي ايارررف عل تارررف يليترررف غعل ترررف: اررر    إ رررف اغعل تارررف ايارررف ا  -
اررررلغو او  ف اغييررررن ح د عرررر 5991غيعل تررررف ييررررل ا  انضرررر ت  5991ي يواررررف اااررررت عررررلا 

 .واغدييوا اغتلغ  ة  اغياييلت اغي يواف
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 .األدب النظري والدراسات السابقة 

 األدب النظري
  ا أ دنل يطياه  ياوا  دا   اغعرود  ة يرد أ  يارو  انرلا وارلد   دا ارف يإلرود  عارودات اغيإارا   

  اارفس    يإلروا ي اعرلد اغيوعرط نإرو اغعرود  واغي ااري عير   واغعود س ةا   ا وغاف اإلدا   اغتيارل ةر  أ 
اغ اييادا     اغ نظ فس وي اا  واا اغعود س ووضا ا اداا اغي  يييه واإيالعلت اغ نظ ف واغترل يا  
واغ عي اس ود ر ا ا اغإلاا وا اداا يع اا عوانر  اغت رو ةر  اغ نظ رفس وايضر   اغياطراط أاضرلل دو  

ياغررف اغإررواعي اغيإليادارراغإلاررلدات غيطيارره اغعررو  اعررلد اغياوررف اغينظا اررف اغ  و ررف غرر غاس وال يررا   اييررا  فد  وال
 ,Milakovich). اغوإرردات اغينظا اررفس وامغيررياا ييرروةا  اغرردعا غت ياررف اغيإاررا  ةرر  ع اررا   اإياررل 

1991) . 
يررررة   يارررروا اغيإاررررا  اغ ارررري   غيعررررود  إرررردا  نارررريالل ةرررر  ( 3000)ووررررد أوضررررإت امإ ررررد   

واتن  أنط ع ياف ي ياي عي   نا إدو  ا اطلة أو اماي ةلت ة   ايوا وأاريو  يإلرداا  اغ نظ لتس
اغاد فس يلغإلضلة عي   اييلت ا ا ا اطلة واماي ةلت  ايإلللس وا  ي  و اغت و يشراو  اري   عير  

 .يإلداا اغ علاف اغي  يطليه أو ييوه يووتلت اغ اييادا  
عي ررررلد اغ نظ ررررلت غ تررررلاا  اغعررررود  واغ وايرررريلت عيرررر  أ  ا (Gray,1995)ووررررد يررررا  عرررر ا   

 -:واغ إللاا  اتود ييواود ا ا   عي  اغينظاا وا ة اد  نال 
ع اةات ع و عير   - اغت و عي  يالد  ود   اغينظا لت عي  اغينلة س    ا و اييلف االالت وال

 .د عف ايا      اغدوف واغوضوح واغ وضوعاف 
 .ظ ف  غ  ا ةضو ةا  ايوا ا داةس ويراا   إللةف اغ ن -

 .ينلة ع ولت وواف و يانف يا  اغ نظ لت  -

 .يد ا  اغتل يا  عي  أالغا  اغ  اعتف واغيإلااا اغ اي   -

 . عطلة اغتل يا  اغشتو  يلغ إلفس و ةا اغ وح اغ تنواف -

 .يإاا  ع يالت امييلو اغدااي  واغال ع   -
 

و غا ياي  اغط اإلف اغي  ييا  ويت و  ا ا  اغنظ   غ   دا   اغعود  اغشل يف عي  أنال  و    إللةاف
يال اإلدا   س ةا ل ايتيه يلغت و عي  يإاا  اغعود  يلاي  ا  واغي ااي عي  ع و اغي اهس ويشعاا 

 . شل اف اغي د ة  وضا ا اداا ويليال  اغإل ا ات 
عنرد ل وي  و  دا   اغعود  اغشل يف  ع وعف    اغ يلدد اإلدا اف اغي  ي اري عير  يإارا  اغعرود  س و 

 يإلوا اغ  ااف ييطياه ا ا اغ يلدد ة نال اينعح إي لل ة  يإإلاه  ايوا  ي اي    اغعود  وود غاص 
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ارر ا Russel &Taylor, (1995)و اررو ويررلايو  (Martinich, 1997) ارر ل  رر   ررل ياناا 

 -:اغ يلدد عي  اغنإو اغيلغ  
ويو اإلدا   اغتيالس يعتو اغعرود  ةر  اغ إلرلا ا وو   اغيياا اغال و وامغيياا و وح اغ شل اف   -

عرررر اةات واالاررررلت اغت ررررو اغ نلارررريف   رررر  ااي ل ليالسوضرررر و    اعررررلد اغاالاررررو اغينظا اررررف وال
 .وأنظ ف اغإواةي اغي  يشعا عاود يإاا  اغعود  

اغت رررو يلاررري  ا   ررر  أعرررو يإارررا  اغت يارررلت اغيررر  اررر دا يارررل اغت ررروس  ررر  اررر و ييررر اا  -
ي د   غ   طليإليال غيعود س ويوظاا أةضو اغيطياإللت واغ  ل ارلت اإلدا ارف ع يالت  نيلج 

 .وا الغا  اغيناف واغيانوغوعاف ة  ع اا   اإو يإلداا اغاد لت أو اغ نيعلت 

 اغينااه واغيتلو  يا  اإلدا ات وا والا ة  اغ  ااف  ا اغيةااد عي  ااياداا ة ه اغت و  -

اغ اررري   وايررره ع ورررلت ع رررو ينرررلة  يرررا  أة ادارررلس  ينرررلة ودعرررا  إللةرررف ياررردا  غررر  اغيإارررا  -
 .وض و   اغي ااي يا  اغعاود اغي داف واغع لعاف 

 ش اا ع اا اغتل يا  ة  يإاا  اغعود  س و غا    ا و يترلو  اغ  اارف عير  ااريت لو  -
 .ي ا ر اغعود  اغشل يف 

 

 Quality (QIT)يةنررررررط  انيررررررر   اعررررررلد ةرررررر ه يإاررررررا  اغعررررررود  ( 3001)وأضررررررلا عررررررود  

Improvement Teams  واغيرر  ارر  عيررل   عرر   ع وعررف  رر  ا ةرر اد غررداال  تررل ا و اررل ات وايرر ات
س وار ا اغير ه م يارو  يليترف غرداو     نلايف ويعي ا  ا يتضرال غ تلغعرف وإرو اغ شرلاو اغ يتيإلرف يرلغعود

 . ا اغيشراو ةاال تانف أو واا  تا س يو يرط  اغت يالت اإلنيلعاف واإلدا اف يال يالس يلإلضلةف  غ  نظ
   اررر ا اغيررر ه غارررل دو  أالاررر  ةررر  ين ارررف ا ةررر اد ويطررروا   ارررل اياا ةررر  إرررو اغ شرررلاو وايارررل   

 .اغإل ا اتس ا ل أنال ي د   غ  ينلة عاو  اغ إلف واغيتلو  ويإاا  اغت ولت يا  أعضلوال 
 Qualityا   اغ وإررر  غإيإلررلت اغعررود    Kauro Ishikawaواتييرر  اررل و ااشرررالوا  

Circles   إارر  اررل  أوو  رر  نررلدا ييارروا   ع وعررلت يرررا    رر  اغتررل يا  يشرراو يطرروع س غيإداررد
ويواررراا  ررردا  د اا ا ةررر اد .  شرررلاو اغت ررروس واويررر اح اغإيررروو اغ نلاررريفس ياررردا يطررروا  ويإارررا  ا داة

 .غيإليو آ اة اآلا ا س واعداد اغ   واا  غيي   نلي  أعي  ة  اغ ايإليو اويالد  اايتدادا
مدا   اغعود     أاا وأا   اغاطوات اغيلعيف ة  يإإلاه ا يتلد ا الااف غينشرلط  طاغياطااتد  

وة  . اإلنيلع  واغاد  س إا  أ  اغيإاا  اغ اي   ة  اغت و ا  و ااي اياعاف ينلةااف يا  اغ نظ لت
 -:اغاطوات اغ واااف غياطاط  دا   اغعود  ي ل اي  ( 3000)ضوة  غا ةإلد إدد إ ود 

 .داا اغ طيو  يإإلاإلال ة  اغعود  ا ا -
 .  اإو اغت يالت اغي  ي  و اغ  ل اف اغت ياف غيينظاا  -
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 .يوضاح اغ ا وغالت واغايطف واغوالوو اغ ي ف غيت و  -

 . ع اةات ييوغ ا اداا -

 .د عف يإإلاه أاداا اغعود    ط ه وال -

اغعررررود  اغشررررل يف ةإلرررد يررررا  اغيرررروي  أ رررل اغيواوررررد اغيررر  اعنااررررل اغتررررل يو  نياعرررف اغيرررريا اا ييطياررره  دا   
 -:يتضلل  نال ( 3002)
 . عطلة اغتل يا  اغووت واغي يف ماياداا اي اياا وود اياا  -
ع اةات اغت و  -  .ين اف  ال اياا    ا و اغ شل اف ة  يطوا  أالغا  وال

 .يوةا  اغيد ا  اغ يا  -

 .يل ع لو  عطلة اغتل يا  اغإواةي اغ  و ف غيعاود اغي  اي غونال غيإلالا  -

 .يالد  ومة اغتل يا  غي  ااف -

 . ةا  ايوا ا داة -

 .يالد  ود   اغ  ااف عي  اغيإللة واماي  ا   -

 .يإاا  نوعاف اغاد لت -

   يطياررررره  دا   اغعرررررود  اارررررلعد ةررررر  امارررررييلد   ررررر  اإل النارررررلت اغ يلإرررررف ارررررواة أالنرررررت ياورررررف  
د رفس واإلنيلعارفس ا  رر  اغر   ار د   غرر  يانوغوعارفس يشر اف و لدارفس وارر ا ار د   غر  يطرروا   اريوا اغا

يإإلارره  ضررل اغعاررلت اغ ارريياد س   ررل اي يرر  عياررط ياررلد  ةرر  اغررومة واغ ضررل وامني ررلة غي نظ ررف اإلدا اررفس 
 .ويالد  اغطي  عي  اغاد فس و    ا يالد  اإلنيلعاف واغ نلةاف

غينظا      ا و اغنظ  ا ل أنط ا ا  اعييل   دا   اغعود  اغشل يف واايف    والوو اغيطوا  ا 
 غرر  يتررد  اغ ضررل واغررومة اغينظا رر س و غررا يررلغي ااي عيرر   شررل اف اغتررل يا   رر  اررو اغ ارريوالتس ا  رر  

 (.3002اغيوي س )اغ   ا د   غ  ي و اغ ياد    اغعاود اغ ا اف  غ  يإإلاه أاداا اغ نظ فس 
اغ  ورا غييطيارهس ويلغيرلغ  ةر  ا ا ل    يطياه  ناعاف  دا   اغعود  اغشل يف ايطي  يروة  اغ نرل   

غا ايوة  ا ا اغ نل  اغ  واس ةر   عير   دا   اغ نظ رف اغت رو عير  يراار   إللةرف اغ نظ رف ووا ارلس ويترداو 
 . ااايال اغينظا  س ويوعاط أن لط ا ش اا يلغشاو اغ   اينلا   ا يطياه اغ ياوا اغعداد

ييطيارره ارر ا ا ارريو  اإلدا  س ةإلررد أو داررل  و رر  أاررا اغ يطييررلت اغيرر  انيررر  يوة اررل عنررد اغيرردة 
 :ي ل اي  ( 3001)عود  
دعررا اإلدا   اغتياررلس  رر  ارر و اوينلعاررل أومل ييطيارره ارر ا ا ارريو  غااررو  غررداال امارريتداد غرردعا  -

 .اغيراا ات اغي  ايإد  ة  اغ نظ ف
اتلدا  -  اغي ااي عي   ضل اغ ايياد وال

 .اغيتلو  و وح اغي اه يا  اغتل يا   -
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 .  ل اف اغن ط اغإلالد  اغدا إل اط  اغ   اا ح ي شل اف اغتل يا  ة  ايال  اغإل ا ات  -

ااياداا ا الغا  اإلإيلواف غضيط اغعود س   ل اا ح يلايشلا اماي ةلت ة  اإلنيلج وايارل   -
 .اإلع اةات اغييإاإاف اغ  و ف 

 .وعود نظلا ةتلو غ ييلو ة  اغ نظ ف  -

 -: ي عد   يطييلت غيطياه نظلا  دا   اغعود  اغشل يف  نالةإلد أي( 3002)أ ل اغيوي  
 .ض و   اغيياا اغينظا لت ي تلاا  اغعود  اغشل يف  -
 .أ  ييييا اغينظا لت يش وط اغعود  ويطياإلليال عي  أاد أشالص   ايا  وولد ا  -

 .ض و   يواة  ي ا ر يد ا  دااياف غيتل يا  -

دغاررررو اغعررررود  س ودغاررررو :  و إلررررلل عيرررر  شرررراو أ  ااررررو  نظررررلا اغعررررود  و وايرررريليط اغتلغ اررررف  -
 . ع اةات ويتيا لت اغت و

 .ض و     ل اف اغ وليف اإلدا اف غييةاد    اطوات يطياه  دا   اغعود  اغشل يف  -

 (:3002)   انلا يتويلت يواعط يطياه  دا   اغعود  اغشل يفس  ا   نال اغيوي 
 .عدا وعود اغ نلةاف  -
 .يال  اغإل ا ات ية ا  اغتوا و اغاالااف عي  ا -

 .عدا وضوح ا اداا -

 .عدا يطياه أنظ ف اغتإلويلت واغ الةغف ة  إلغف اغيعلويات  -

 .عدا  عطلة أ  أا اف غت ياف وال  ويإلااا ا داة  -

 .امةيإلل   غ  وعود نظلا إواةي عاد  -

 .يريا  اغ ييإف اغشاياف عي  اغ ييإف اغتل ف  -

 .عدا يوة  اغاي ات واغ ال ات اغعاد   -

 .يوة  أنظ ف  تيو لت عدا  -

 .عدا يشعاا امييال  واإليداف  -

 .عدا ي يا ا نظ ف واغإلوانا  يد عف علغاف    اغ  ونف  -

 .ند   اغ وا د اغ لداف  -

 -:عي  أاا  توولت يطياه  دا   اغعود  اغشل يف س واغ ي  يف ي ل اي  ( 3001)وغإلد أاد عود    
 .اغييدا  اغنل اف إدا ف  وضوف  دا   اغعود  اغشل يف واليف ة   -
 .عدا يوة  اغايلةات اغيش اف اغ  ايف ة  ا ا اغ علو -

 .ياياص  يلغغ  ا  الةاف  عو يطياه  دا   اغعود  اغشل يف  -

 .اييلف ا ايو  اغداايليو   ة  اإلدا   ويشدد اغ دا ا  ة  ييواإ ي إالياا -



 

 11 | لصفحةا  

 

 . إللو ف اغيراا   -

 .عدا اإلغ لا يل الغا  اإلإيلواف غضيط اغعود   -

 .امعيإللد اغالطئ غدا اغتل يا س واليف اغإلدا    نااس يتدا إلعياا غييد ا  -

 .عدا وعود نظلا ةتلو غ ييلو واغير اف اغتاااف  -

واتد يطياه اغعود  اغشرل يف ةر  ع ارا اغإلطلعرلت وياليرف وطرلف اغيتيراا اغترلغ س  ر  أارا اغ ترلاا  
لغ ارررللس ةررر  ظرررو ينياررر  آغارررلت اييلوارررف اغيعرررل   غي نلةارررف ةررر  عررر     و  ا  رررواو اماررري  ل اف  إيارررلل وع

س و   اغ يووا أ  يشيد اغ نلةاف ة  يطياه نظلا اغعود  ة  وطلف اغيتياا اغتلغ  أا   (اغعلت)اغتلغ اف 
 ررر  اغإلطلعرررلت اغيعل ارررف واغيرررنلعافس  ررر  أعرررو  عرررداد وياررروا  اغإلررروا اغيشررر اف غع ارررا  عرررلمت اغت رررو 

عرر اة اغيإو  واغد اا  (.5999اغاوناررراوس )لت ويطياه اغيانوغوعال غاد رررف اغ عي ررا وين اف واإلنيلجس وال
و ررل يررياو اغررنظا اغيتيا اررف س ةرر  يدااررف اغإلرر   اغإررلد  واغتشرر ا س يواعررط يإرردالل ايارر ال اي  ررو ةرر   

يإارررررا  عرررررود  اغيتيررررراا اغررررر   يإلد رررررط اغ  اارررررلت اغيتيا ارررررفس غررررر ا ةررررر   اغيإررررردالت اغتي ارررررف واموييرررررلداف 
فس واغ طيرر  امعي ررلع  اغإلررو س  رر  أعررو  رردا وااررا غييتيررااس واغإلعررف غ اررياداا ا ةضررو واغيانوغوعارر

غإل النارلت اغ لداررف واغيشرر افس واغضررروط  رر  أعررو اغين ارفس اررو ارر ا ا  ررو  أعيرر ت اغإاو ررلت عيرر  أ  
يارريعا  غارر ا اغ طيرر س ةةيرريح يإاررا  عررود  اغيتيرراا ارردةلل أالاررالل  وررو يإاررا  اغاالاررلت اغيتيا اررف 

 (.3002يدحس )اغإلغاف 
أ  اغعل تررلت  ل   انررلا ونلعررف ةرر  ا واررلط امعي لعاررف وا الدا اررف ةرر  اغرروط  اغت يرر    داارر

يييإل   غ  اغعرود  اغشرل يفس وأ   لغيارف اغعل ترلت يترلن   ر  انترداا  اماريإل و اغر اي  س وا ر   ا نظ رف 
 (.3005طا س اغا)واغيتيا لت و  وضال وينلوضالس ويتدد اغإيإللت اإلدا اف 

   يطياه ا ا اغ ياوا اغإردا  غرا  يرل    اغاراوس إار  ايطير  اغيطياره اغنرلعح اغت رو عير  
يوةا   ع وعف  ر  اغ يطييرلت اغ ي رفس  را ا ار  يلمعييرل  وعرود ااي ةرلت يرا  ع ر ة اغإلطرلف اغترلا 

 رر  اغإلطررلعا س  واغاررلصس   ررل وررد اتنرر  وعررود د عررلت و ارريوالت  ايييررف غيطيارره  دا   اغعررود  ةرر  اررو
اغيررروي س )و ررر  اررر ا اماي ةرررلت ييرررلا  امإيالعرررلتس واغإلرررد   عيررر  يإإلاررره اغ ضرررل غررردا ع ارررو  اغنرررل  

س  ا ل أ  اغيإدالت اغايا   اغي  يشادال الةف اغ نظ لت ة  اغ عي ا اإلنالن  اغ تلي  يإلي   (3002
 ح ينلةار   واار  ةر  ار ا يلغعوان  اغنوعارف عير  اغيرتادا  اغاريت  واغارد  س وياريادا اغنوعارف اار

اميعلاس إا  أ  ا ا اغ ياوا ا اري عير    ياريات الدةرف يي  رو ةر  يإإلاره  ضرل اغ ارياياس و ارلا ف 
  ( 3000إ ودس )اغتل يا  ة  اغ نظ فس وااي  ا اف اغيإا  واغيطوا  ة  اغعود   

يإرروو دو  يإإلارره  عررددال  رر  اغيإرردالت اغيرر  يواعررط اغيتيرراا اغعررل ت  واغيرر ( 3000)ووررد أو د د   
- :أاداةط و   أي يال 
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عرردا ااررياداا اارري اياعاف  لييررف ةرر  اإلدا  س يإارر  ييرراح اغ عررلو غاررو ةرر د ةرر  اغ  ااررف أ   -

 .ايدف واييا  
 .ضال ف ا نظ ف واغيتيا لتس   ل ا د   غ   علوف ا  و  اإلدا اف واغيتيا اف  -

 .اغاالاف اغتل ف غيعل تلت عدا  ش اا اغعالي ا الدا   واغين  واغطييف ة   اا  -

 .عدا وضا اغ عو اغ نلا  ة  اغ ال  اغ نلا   -

 عدا  واة ف  ا علت اغيتياا اغعل ت   ا  يطييلت اطط اغين اف اموييلداف وامعي لعاف  -

 .اغييااد اغا   ة  اغعل تلت عي  إال  اغ ايوا اغااي   -
 

ا   غر  ضرتا عرود  اغيتيراا اغترلغ س ع و  عي   غا ةانلا اغتداد  ر  اغد اارلت واغيإرو  اغير  يشر
  .وانإدا   ايواا

 :الدراسات السابقة 
 

ايارررررر  ا د  اغاررررررليه يلغد ااررررررلت اغيرررررر  ينلوغررررررت  وضرررررروف  دا   اغعررررررود  اغشررررررل يفس و رررررر  ارررررر ا 
 -:اغد االت

د ااررف ارردةت  غرر  اغيترر ا عيرر   وضرروف  دا   اغعررود  اغشررل يفس و رردا ( 5999)أعرر ا ارر  ف  
( 311)اإلدا   ةر   ايشري  اغعل ترف ا  دنارفس وورد يةغيرت عانرف اغد اارف  ر  يطياه ا ا ا ايو  
  اضُل  إلا لل ة  اغ ايشي س وود أظا ت نيلور اغد ااف وعود  ةر وه ( 390) وظيلل ة   ايشي  و

 ات دمغف  إيلواف يا  يووتلت اغتل يا  ة  اغ ايشي  ويا  اغاد لت اغيتياف اغ إلد رفس ةر   عرلو 
  .دا   اغتيالس ويإلدا  واإي اا اغ وظيا  ويد اياا و شل اياا وينلة اغي ه دعا واوينلف اإل

ا ل وأظا ت اغد ااف وعود ة وولل  ات دمغف  إيلواف يرا  اغارد لت اغ يووترف غي ارييادا  ويرا   
اغاررد لت اغيتياررف اغ إلد ررف غاررا واغ ي  يررف ةرر  اغعوانرر  اغ ي واررفس وامعي لداررفس وامارريعليف وا  ررل س 

اغيرار  اغ اري   : لطاس  ا وعود ة وولل أاضلل يرا    النارف يطياره  ياروا  دا   اغعرود  وعوا روواغيت
ةرر  اغإلاررلداتس و  رروإ  وضرروف اغيررد ا  ويإلارراا ا داة اغيرر د س ويترردد اغ اررييادا  وينرروف  طررلغياا 

 .وااي ا  ايواليااس وضتا اغنظلا اغ لغ  واغ تيو لي  
اغيترر ا عيرر   رردا وليياررف نظررلا  دا   اغعررود  اغشررل يف   غرر ( 3005)ووررد ارردةت د ااررف اغ عرر   

ةر دال وورد يانرت اغنيرلور    ( 191)ا يردس وورد يةغيرت عانرف اغد اارف  ر   فغييطياه ة   دا    إلةظر
د عف وليياف  دا   اغعود  غييطياه ي اوإت  ل يا  اغ يواطف واغايا  س وود علةت د عف وليياف يطياه 

اغ نرررلار اغد اارررافس واغيإلاررراا واغطررر  س واغااورررف : إاررر  اغ عرررلمت اغيلغارررفاررر ا اغنظرررلا   ييرررف ينليغارررلل 
اغيد ااررافس واإلدا   اغ د اررافس واإل الناررلت اغ لداررفس ا ررل أوضررإت اغد ااررف وعررود ةرر وه  ات دمغررف 
  إيلواف ة  د عف وليياف نظلا  دا   اغعود  غييطياه يتيا غ يرا  اغعن  وغيلغح اإلنل س وغ يرا  
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س وغ يرارررر  عررررن  اغ د اررررف وغيررررلغح  رررردا   اإلنررررل س وغ يرارررر  (اررررنف ةررررةا   55)   اررررنوات اغايرررر  

اغيايرررص وغيرررلغح اغيايرررص اغ انررر  اغيطياإلررر س يلإلضرررلةف  غررر  عررردا وعرررود ةررر وه  ات دمغرررف 
 . إيلواف يتيا غ يرا  اغ  او اغتي  

د عرررف   النارررف يطياررره يترررإ    غررر  اغيتررر ا عيررر  يإلررردا( 3003)وورررد اررردةت د اارررف اغاارررو    
 دا ارلل ( 11)ااا  دا   اغعود  ة  ايالت اغي ياف ة  ايطنف ُع ل س وود ياونرت عانرف اغد اارف  ر   يل
عضو ااوف يد ا س وود يوييت اغد ااف  غ  أ  وعاف نظر  ار ل  ر  اإلدا ارا  وأعضرلة ( 521)و

ااورف اغيررد ا  ةر  ارريطنف ُع رل  ووررد عرلةت  يطليإلررف ةر  د عررف   النارف يطيارره يترإ  يررلااا  دا   
غعود  اغشل يفس وال    الناف يطياإلال النت علغاف عي  او  علمت اغد ااف يلاي نلة  علو ااياداا ا

اغي اارري عيرر  : اغط اإلررف اغتي اررفس إارر  عررلةت يد عررف  يواررطفس ووررد النررت  عررلمت اغد ااررف ارر  
اإلرررف  ارررلغف اغ  اارررفس ويرررنلعف ايارررل  اغإلررر ا س واغ   ايارررف اإلدا ارررفس واماررريإل غافس واارررياداا اغط  

 .اغتي افس وع و اغي اهس واغيد ا  اغ اي  س واغيإلواا اغ اي  
يد ااررف ارردةت  غرر  يطرروا  أن ررو ج مدا   اغعررود  اغشررل يف وياررل  د عررف ( 3002)ووررد وررلا يرردح 

اغإلارلد  و ارلغف :   الناف يطياإلط ةر  عل ترف ام دنارفس وورد يارو  ا ن رو ج اغ ييروح  ر   عرلمت ار 
 اررفس ونظررا اغ تيو ررلتس واغياطرراط امارري اياع س واإلدا   اغ رروا د اغيشرر افس اغعل تررفس واغ إللةررف اغينظا

وادا   اغت يالتس واغيإا  اغ اي  س و ضل اغت  ةس واغير ارف اغ اعترفس وورد يةغيرت عانرف اغد اارف  ر  
 رررر  ع ررررداة و  اررررلة ا واررررلا ا الدا اررررفس و رررردا   اغوإرررردات اإلدا اررررف غع اررررا اغعل تررررلت ( 108)

يناررت اغد ااررف أ    الناررف يطيارره ا ن ررو ج اغ إليرر ح عررلةت يد عررف ايارر  س وأ  انررلا ا  دناررفس ووررد 
ة وولل  ات دمغف  إيلواف ة  د عف   الناف يطياه ا ن و ج يا  اغت داة و  ارلة ا وارلا و ردا   

 .اغوإدات ة  اغعل تلت وغيلغح اغت داة
يق  إدار  الجقةد  المقا فة فقي هدفت إلى قياس درجة تطبالتي   (3008)وة  د ااف امير اااا  

جا عة الير ةك  ن ةجهة نظر القاد  االداريين، ةبغرض تحقي  هقاا الهقدق ققال الباحقط بتطقةير 
استبانة  ن خالل الرجةع إلى األدب النظري ةالدراسات السقابقة، توةنقت برقةرتها النها يقة بعقد 

ت، تقل تةزيعهقا عفقى فقر   ةزعة عفقى خ سقة  جقاال( 48)عرضها عفى لجنة  ن ال حو ين  ن 
قا ققداإ إداريققاإ  ققن ع ققداو وفيققات ةر سققاو اقسققال ة ققدراو دةا ققر ة راوققز، ( 68)عينققة  وققةن  ققن 

ةتةرفت الدراسة إلى أن درجة تطبي  إدار  الجةد  الما فة في جا عة الير قةك  قن ةجهقة نظقر 
ةجققةد  القققاد  االداريققين وانققت ضقق ن درجققة تطبيقق   تةسققطة، ةتةرققفت الدراسققة وققالك إلققى عققدل

تعققزا ل تغيققري الجققنس، ةال سقق ى  (α≥ ...0) سققتةا الداللققةفققرة  اات داللققة احرققا ية عنققد 

الةظيفي ةةجةد فرة  اات داللة احرا ية تعزا ل تغير عدد سنةات الخبر  لرالح اةي الخبقر  
يةري أن تضع ر اسة الجا عة خططقاإ  رحفيقة  سنةات فأوثر، ةفي ضةو النتا ج فإنَّ الباخط 11

استراتيجية قا  ة عفى األبحاط ةالدراسات العف ية لتطبي   فاهيل إدار  الجةد  المقا فة فقي الحققل 
 .التربةي األردني
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درجةةت بيق ةةا ةدارج اةجةةشدج اةفةةجامت  ةةب ججا ةةت اةقم ةةج  " دراسققة حققةل ( 2115)ةأجققرا درادوققة   

ةهققدفت هققاد الدراسققة إلققى  عرفققة ةراو القققاد   "جدج اةبرقةةش  ه   ظةةج اةبيق   ةةت اةةه شجظةةت ق ةةر اة ةة

التربةيين لدرجة تطبي  إدار  الجةد  الما فة في جا عة البفقاو التطبيقية ، و ا هدفت إلى  عرفقة  قدا 

اختالق ةجهات النظر باختالق ال س ى الةظيفي ، ةالتخرص ، ةسنةات الخبر  ةالرتبة األوادي ية، 

 : الدراسة عن  ا يفي  ةأسفرت نتا ج

 تةسطات ةراو القاد  التربةيين لدرجة تطبي  إدار  الجةد  الما فة فقي جا عقة البفققاو  -

 .تعادل درجة تطبي   تةسطة  

ال سق ى ) ةجةد فقرة  اات داللقة إحرقا ية فقي ةراو الققاد  التربقةيين تعقزا ل تغيقر  -

( ع يقد )عفى ال قياس وول ةعفى ال جقاالت الفرعيقة ةوانقت الفقرة  لرقالح  ف قة ( الةظيفي 

 ( ع يد ، نا ب ع يد)وان لرالح ف تي    ( نظال إدار  ال عفة ات )باالستثناو ال جال الخا س 

( التخرقص)اللة إحرا ية في ةراو القاد  التربةيين تعزا ل تغيقر ةجةد فرة  اات د -

 .عفى ال قياس وول ، ةعفى ال جاالت الفرعية لرالح ف ة تخرص الوفيات اإلنسانية 

سققنةات )ةجققةد فققرة  اات داللققة إحرققا ية فققي ةراو القققاد  التربققةيين تعققزا ل تغيققر  -

 (.سنةات فأوثر 5)عفى ال قياس وول ةوانت الفرة  لرالح  ف ة ( الخبر  

الرتبققة )ةجققةد فققرة  اات داللققة إحرققا ية فققي ةراو القققاد  التربققةيين تعققزا ل تغيققر  -

 (.أستاا)عفى ال قياس وول ةعفى ال جاالت الفرعية ةوانت الفرة  لرالح  ف ة ( األوادي ية

 ةإلد ييا  ااي رلا ار ل  ر  اغ و اارلت اغإاو ارف واغتل رف,    ا و اايت اإ اغد االت اغاليإلف
عير  ا النارف يطياره (3003)ة ر  ل  اريت د اارف اغاارو   , ة  يطياه  يلااا ادا   اغعود  اغشرل يف

ةإلرررد إرررلوو يطررروا  ( 3002)أ رررل يررردح , يترررإ  يرررلااا ادا   اغعرررود  ةررر  ايارررلت اغي يارررف ةررر  عُ رررل 
  نيلور وغا ا ةإلد علةت ا ا اغد ااف غايياد  , ان و ج مدا   اغعو   اغشل يف ة  اغعل تلت ام دناف

 .ا ا اغد االت وغييإل  اغضوة  ي   توولت يطياه ادا   اغعود  اغشل يف ة  عل تف اغييإللة اغيطياإلاف
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 الطريقة واالجراءات
 .اغيلإ  اغ نار اغويي   اتبع: منهج البحث

 :مجتمع الدراسة وعينتها
اغعل تاف ة  أعضلة اغااوف اغيد اااف ياياف ا  ا    إ ف ع اا  ياو   عي ا اغد ااف    

اغد اا  ا وو غيتلا اغعل ت  ة  اغييو ( 63)عل تف اغييإللة اغيطياإلافس واغيلغغ عدداا  
2112/2113. 

 ر  ايارف ا  ار    إ رف اغعل تارف  أعضاء  اليئةاة الريسيةائة ةإلرد يةغيرت  ر  ع اراأ ل عانرف اغد اارف 
اغير  ااري عتت  تامارييالنلعضرو ااورف يرد ا س وورد ييرغ عردد ( 12)إا  يا يوياا أدا  اغد اارف عير  

ايررا   يررويف أةرر اد عانررف اغد ااررف إارر   يرارر  اغنرروف ( 5)واغعرردوو  وررا %(. 99)ااررييلنطس وينارريف ( 15)
 .امعي لع  واغاياف واغ ييف ا الدا اف 

 (6)جدول رقم 
 .اغ ييف ا الدا اف يف أة اد عانف اغد ااف إا  يو 

 
 
 

 28  ا  الرتبة
 31 أن  
 2 اايل 

 55 أايل   شل ا
 39 أايل   العد
 53  د  

 50  إلض   يي غ
 92 اغ ع وف 

 
 

 : أداة الدراسة
 را اعر اة يترإ اغيتردا ت عياارل اغير  / 3008/طيه اغيلإ  اماييلنف اغي  اييتيال اغشر  ل  

 وود اعي د ةإل  س وي  و او ةإل    توه اتاه يطياه  دا   اغعود  اغشل يف ة  اغعل تفس ( 29)ياونت    
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ةر  ينرلة اماررييلنف عير  ا د  اغنظرر   واغد اارلت اغاررليإلف اغ يتيإلرف يلغ وضرروفس وورد يررا اارياداا  إلاررل  

ايارر   عرردالس ايارر  س  يواررطفس )ا لارر  غيإلرردا  د عررف وعررود اغ ترروه غرردا أةرر اد عانررف اغد ااررفس ويررد علت 
س (1)وعرود اغ تروه ايار   عرردال :  عرفس وورد يرا اعي رلد اغ تارل  اغيررلغ  ةر  اغإارا عير  د(ويايرفس ويايرف عردال 

 (5)س ويايف عرررررردال (3)س ويايف (2)س  يواطف (1)ايا   
  ا : وااررينلدال  غرر   غرراس ةرر   ورراا اغ يواررطلت اغإاررليافس اررايا اغيتل ررو  تاررل عيرر  اغنإررو اغيررلغ 

النت وا ف  ياو  د عف اغ توه   ييتفس أ ل   ا( 2510)النت وا ف اغ يواط اغإالي  غييإل ات أاي     
ة   د عف اغ توه ياو   يواطفس وال ا ارل  اغ يوارط اغإارلي  أورو ( 2519-3531)اغ يواط اغإالي  

 .ةياو  د عف اغ توه  نايضف( 3519)   
 

 :صدق األداة وثباتها
غييإإلرررره  رررر  يررررده ا دا س يررررا ع ضررررال عيرررر   ع وعررررف  رررر  اغ إا ررررا  اغ اييررررا س وةرررر  ضرررروة 

ضلة ف يتإ اغيإل اتس أ ل ةا ل ااريص يلغ يرلتس ةإلرد يرا اإيارل   تل رو   إظليااس يا يتداو وإ ا وال
 (.0593)غألدا  ااوس وود ييرت وا ف اغ يلت غ دا  ( ا ونيل  أغيل)اغ يلت يط اإلف 

 :متغيرات الدراسة
 :اشي يت اغد ااف عي  اغ يرا ات اغيلغاف

 :اغ يرا ات اغ ايإليفس وا 
 . ا  وأن  : وغط ةويل : اغعن  -
و ررررد  س . أارررريل   اررررلعداارررريل س اارررريل   شررررل ا س:  ارررريوالتوغاررررل ا رررر   :ا الدا اررررفاغ ييررررف  -

 . إلض   يي غ

واو د عف اايعليف أة اد عانف اغد ااف غألدا  اغي  يإدد د عف وعود  توولت يطياه : اغ يرا  اغيليا
 . دا   اغعود  اغشل يف ة  عل تف اغييإللة اغيطياإلاف

 

 :المعالجة اإلحصائية 
إارر  يررا ( spss) غإلعليررف عرر  أاررويف اغد ااررف سةإلررد يررا ااررياداا اغيإياررو اإلإيررلو  يلاررياداا  

ااررياداا اإلإيررلة اغويرري  واغ ي  ررو ةرر  اغ يواررطلت اغإاررلياف وامنإ اةررلت اغ تال اررف غ ت ةررف  تووررلت 
اغ   ر  غ ت ةرف يطياه  دا   اغعود  اغشل يف ة  عل تف اغييإلرلة اغيطياإلارف سا رل يرا اارياداا يإيارو اغييرلا  

ةا ررل   ا النررت انررلا ةرر وه ةرر   يواررطلت يإلرردا  د عررف اغ تووررلت يترريا غ يرارر ات اغد ااررف واغييررلع ت 
 يانال 

 :عرض النتائج ومناقشتها
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 رررل  توورررلت يطياررره  دا   اغعرررود  اغشرررل يف ةررر  عل ترررف : "غإلعليرررف عيررر  اغاررر او ا ووس واغررر   نيرررط
اغ يواطلت اغإالياف وامنإ اةلت اغ تال اف غد عف شرتو  أةر اد  ةإلد يا إال " اغييإللة اغيطياإلاف اغ ا اف؟

 .اوضإال( 2)عانف اغد ااف يلغ توولت اغي  يواعاااس واغعدوو  وا 
 (4)جدول رقم 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مرتبة تنازليًا لفقرات أداة الدراسة
 

االنحراف  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 المعياري

درجة 

وجود 

 المعوق

عااايو رااامكا ات اءماااء  البءلئاااة لر  ئااا    اس   1

 .الجم   الشء لة كي الالئة

  ارفعة 0.95 4.30

عاايو ر اااميا درجيياااي اليئااا  الر  ئباااي  باااء  2

 .يرال و  ع   ء ئ   اس  الجم  

  ارفعة 1.01 4.26

  ارفعة 0.86 4.23 .الرغئئا اليائم كي القئء ا  ات اسية العلئء 3

 خفءق الجء عة كي راجبة الجم    لى  عاءيئا  4

 . حي  

  ارفعة 0.97 4.16

حياثاااة  م ااامة   اس  الجااام   الشاااء لة كاااي  5

 .البؤسةء 

  ارفعة 0.85 4.15

عيو رمكا الافء ا  ال شااية البؤللاة لر  ئا   6

 .لذا البفيمو

  ارفعة 0.94 4.14

  ارفعة 0.99 4.10 .عيو دجم  الب ءكةة  ئن البؤسةء  الرعلئبئة 7

االعرقااااء  ال ااااءلي للعااااء لئن  عاااايو حااااءجريم  8

 .للريسيب

  ارفعة 0.90 4.00

رغلئااب البصاالحة الش صاائة علااى البصاالحة  9

 .العء ة

  ارفعة 1.07 4.09

  ارفعة 0.85 3.97 عيو الربءو الجء عة  ءلر  ئط االسراارئجي 11

عيو رحقئ  الرمازن  ائن ال بام الاباي اعايا   11

 .دجم   الرعلئم كي الجء عةال ل ة 

  ارفعة 1.85 3.96

دجااااام   ةاااااءكة اجربءعئاااااة  ااااائن الجء عاااااة  12

 .دالبجربع

  ارفع 1.87 3.94

عاايو اساارق ءك الافااء ا  البؤللااة دالبيس ااة  13

 .على العب  لرحقئ  ألياف الجم  

  ارفع 1.86 3.94

  ارفع 0.96 3.93 .عيو رشجئع اال راءس دات ياة 14

عيو ر بئة الجء عة اتحةءس  ءلبةؤدلئة ليى  15

 العء لئن 

  ارفعة 0.93 3.92

عااايو رمزياااع الجء عاااة البياااءو دالبةاااؤدلئء   16

 .على العء لئن  شا  دا ح 

  ارفعة 1.00 3.88

  ارفعة 1.01 3.86 .االكرقءس  لى دجم  م ءو حماكز جئي 17
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عاااايو  ةااااءعي  الجء عااااة كااااي ر بئااااة الاااامال   18

 .للعء لئنالمظئفي 

  ارفعة 1.05 3.80

عاااايو ر  ئاااا  أم بااااة البةااااء لة كااااي حءلااااة  19

 .الرجءدزا 

  ارفعة 1.06 3.79

عيو االلربءو  ءلرقلئ   ان اليايس الرعلئباي كاي  21

 .الجء عة

  ارفعة 0.96 3.77

  ارفعة 1.04 3.74 .جبم  اام بة دالقمامئن دالرعلئبء   21

لاااايى عاااايو د اااامإ ألااااياف   اس  الجاااام    22

 .العء لئن

  ارفعة 0.97 3.72

عيو رامكئا الجء عاة ال ئةاة الرعلئبئاة الب ءسا ة  23

 .د ةرلز ء  العب 

  ارفعة 1.00 3.71

عيو قيس  الجء عة على الرعء ا   اع ااحايا   24

 .دالبةرجيا 

  ارفعة 0.92 3.70

  ارفعة 1.00 3.68 .عيو رمكا أم بة  علم ء   قئقة دحييثة 25

  ارفعة 1.09 3.67 .اليائم كي القئء ا  ات اسية العلئءالرغئئا  26

  ارفعة 1.02 3.66 .عيو ربرع اام بة دالقمامئن  ءلبادمة 27

  ارفعة 1.03 3.65 عيو رفعئ  الجء عة ل  ءو الاقء ة ات اسية 28

  ارفعة 1.10 3.65 .ار ءة ااسلمك الرةل ي كي ات اس  29

الجم    لى  عاءيئا  خفءق الجء عة كي راجبة  31

 . حي  

  ارفعة 0.94 3.61

عيو رشاجئع الجء عاة تقء اة عالقاء  ارصاء   31

 . ئ يء د ئن ق ءعء  البجربع

  ارفعة 0.99 3.57

  ارفعة 0.95 3.55 .عيو االلربءو  عبلئة قئءس درقئئم اا ا  32

  ارفعة 1.22 3.53 .ار ءة الباكزية كي ار ءذ القااسا  33

  رمس ة 1.33 3.47 .العء لئن كي البؤسةء  للرغئئا قءد ة  34

عيو س ء داقر ءة ات اس  العلئء  بفيمو   اس   35

 .الجم  

  رمس ة 0.87 3.44

  رمس ة 1.03 3.42 .عيو دجم  م ءو كعء  لالرصءال  36

عااايو اتلباااءو  ءاساااءلئب اتحصاااءئئة لضااا ط  37

 .الجم  

  رمس ة 1.01 3.36

  رمس ة 1.10 3.25 .الب ءكةة  ئن البؤسةء  الرعلئبئةعيو دجم   38

  رمس ة 1.25  3.07  .رأثئا العما   الةئءسئة على ار ءذ القااسا  39

  ارفعة 3.77 البرمسط العءو

 

 

ااريعليلت أةر اد عانرف اغد اارف عير  ةإلر ات أدا  اغد اارف اارو ورد ي اوإرت ( 3)ايضح    اغعردوو
وود ييرا  يرل  (  0591 -5531)يلنإ اا  تال   ي اوح يا ( 1520-2501) يواطلت اايعليلياا يا 

 ة  إا  ( 2510) توه علةت يد عف علغاف غإيوغال عي   يواطلت إالياف أعي     ( 22)انلا 
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-3510) توولت علةت يد عف  يواطف غإيوغال عي   يواطلت إالياف ي اوإت يا   ( 1)أ  انلا

واإلليرو د عرف ( 0510)يرلنإ اا  تارل  ( 2511)وود ييغ اغ يوارط اغإارلي  اغترلا غرألدا  اارو (  2519
 ايارفغعدا يوة  اإل النلت اغ لغاف غيطياه  دا   اغعود  اغشرل يف ةر  ا" وإييت اغيإل   اغي  ينص عي .   ييتف

عي  أعي  اغ يواطلت اغإالياف    إييت عي  اغ  ييف ا وغ  وي غا ياو     أي ي اغ توولت اغي  " 
اشت  أعضرلة ااورف اغيرد ا  واغير  يتروه اارياداا  دا   اغعرود  اغشرل يف ةر  عل ترف اغييإلرلة اغيطياإلارفس س 

 ا اغنياعررف انررط ةرر  س  وا ارر  يياررا  ارر(0591)س وانإرر اا  تاررل   ييررغ (1520)وي يواررط إاررلي  اررو 
يترررد ام رررو  اغ لغارررف  رر  اارررا اماررريل  اغيررر  يعترررو يطيارره  دا   اغعرررود  اغشرررل يف ةررر  اررر ا إإلاإلررف ا  ررر  

 .اغاياف
ةإلرد عرلةت يلغ  ييرف " يرة ا  اغتوا رو اغاالاراف عير  ايارل  اغإلر ا ات " أ ل اغيإلر   اغير  يرنص عير  

وانإررر اا ( 2501)إارررليال ييرررغ  ا ااررر    ررر  إاررر  اغ يوارررطلت اغإارررلياف إاررر  إيررريت عيررر   يوارررط
وي غا يتيي  اوو اغ توولت اغي  يإوو دو  يطياه  دا   اغعرود  اغشرل يف ةر  اغعل ترفس ( 5531) تال   

وا ا  عريو ار ا اغنياعرف  غر  ااريإل غاف اغعل ترفس وأنرف غرا  انلغرا  ر  أارف يرة ا  االار  ارل ع  عير  
وأ  اغعالت اغي  يإلوا يليال  اغإل ا ات ار   عرلغ   و ا ات اغعل تف س ةإلد ات اغعل تف نليتف    داايالس

ا واررلا اإلدا اررف ةرر  اغعل تررفس واغاياررلتس و عيرر  اغت ررداةس و عيرر  ا  نررلة ةرر  اغعل تررفس وأ  اغعل تررف 
يرة ا  أو اراط   عير  ور ا ات اغعل ترفس وار ا  أار اييا  اغإل ا ات    ا و ا ا اغ عرلغ س وغرا  غعارف 

ا ارررف ةرر  اغعل ترررلت ا  دنارررفس ووررد نيرررت الةرررف ورروانا  اغعل ترررلت عيررر  دغاررو عيررر  وعررود اغإ ارررف ا الد
ااررريإل غاف اغعل ترررلت  لغارررل وادا ارررل ويالةرررف ا  رررو  اغ يتيإلرررف ةاارررلس واررر ا دغارررو عيررر  اغ إلرررف اغ طيإلرررف اغيررر  
أعطارررت غيعل ترررلت س وا   يرررد  اررر ا اغ إلرررف ارررو ورررد   وايرررلة  أعضرررلة اغااورررف اغيد ااررراف واإلدا ارررف ةررر  

 اغد ادافياررل  اغإلر ا ات اغ نلاريفسويييه ارر ا اغنياعرف  ررا اغنياعرف اغير  عررلةت ةاارل د ااررفاغعل ترلت عير  ا
 .واغي  أاد ةاال عي  أا اف امايإل غاف ة    االت اغيتياا اغتلغ  /3008/ وامي اااا ( 3003)

اررو انررلا ة ووررلل  ات دمغررف  إيررلواف عنررد : "أ ررل ةا ررل ايتيرره ينيررلور اغارر او اغ ررلن  واغرر   نيررط
ةرر   تووررلت يطيارره  دا   اغعررود  اغشررل يف ةرر  عل تررف اغييإلررلة اغيطياإلاررف ييتررلل ( α=0501)ارريوا اغدمغررف  

س وغار ا يرا إارل  نرلو ةإلد يا ااياداا يإياو اغييرلا  اغ " ؟(س واغ ييف ا الدا افاغعن )غ يرا ات اغد ااف 
 ااررف عيرر  ا دا  ااررو ةرر  ضرروة اغ يواررطلت اغإاررلياف وامنإ اةررلت اغ تال اررف مارريعليلت أةرر اد عانررف اغد

 (.2) يرا ات اغد ااف وا ل او  يا  ة  اغعدوو  وا 
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 (2)عدوو  وا 

 اغ يواطلت اغإالياف وامنإ اةلت اغ تال اف مايعليلت أة اد عانف اغد ااف عي  ا دا  ااو

 اغعن 

اغ ييف 
 ا الدا اف

 اغاياف
 اغ ع وف

 اإلنالناف اغتي اف
 يواط 
 إالي 

 انإ اا
  تال  

 يواط 
 إالي 

 انإ اا  تال  
 يواط 
 إالي 

 انإ اا  تال  

  ا 

 24.61 137.47 5.24 120.74 25.31 139.43  العدأايل 

 23.70 140.60 26.45 141.23 22.86 140.33  د  

 22.54 137.96 15.48 136.30 24.81 138.52  إلض 

 23.39 139.29 23.15 138.16 23.61 139.66 اغ ع وف

 أن  

 20.92 136.10 20.92 136.10 25.02 140.22 أايل  العد

 25.02 140.22 25.70 141.56 25.90 138.70  د  

 26.00 145.37 26.02 141.07 26.92 150.90  إلض 

 23.95 140.65 23.08 138.95 26.19 144.40 اغ ع وف

 اغ ع وف

 22.73 136.86 20.27 134.29 25.31 139.43 أايل  العد

 5.24 120.74 25.31 139.43 23.13 140.03  د  

 26.45 141.23 22.86 140.33 25.48 141.99  إلض 

 15.48 136.30 24.81 138.52 23.99 140.48 اغ ع وف

 
اغ يواطلت اغإالياف وامنإ اةرلت اغ تال ارف ماريعليلت أةر اد عانرف ( 2)ايضح    اغعدوو  وا 

وغ ت ةف ةا ل   ا ال  انلا ة وه  ات دمغف  إيرلواف يتريا غ يرار ات اغد اارف اغد ااف عي  ا دا  ااو 
 .ايا   غا( 1)يا ااياداا يإياو اغييلا  اغ     واغعدوو  وا 

 
 (2)جدول رقم  

 لمتغيرات الدراسة نائينتائج تحليل التباين الث

  ع وف اغ  يتلت  يد  اغييلا 
د علت 
 اغإ اف

 واا ا  يواط اغ  يتلت
دمغيال 
 امإيلواف

 0.531 0.394 221.88 1 221.883 اغعن 

 0.72 0.329 185.3 2 370.597 اغ ييف

   563.58 15 77210.312 اغاطة

    15 77883.004 اغ ع وف
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اغنرروف امعي ررلع س )غ يرارر ات اغد ااررف  نيررلور يإياررو اغييررلا  اغ نررلو ( 1)اايضررح  رر  اغعرردوو  ورر

( α=0501)س إا  اييا  أنط م اوعد ة وه  ات دمغف  إيلواف عند  ايوا اغدمغف (واغ ييف ا الدا اف
أو اغ ييفس وا ا اتن  أ  غا  انلا ة وه داغف  إيرلوال ةر   توورلت يطياره  دا   اغعرود   غيعن يتيا 

 .س اغ ييف ا الدا اف يتيا غ يرا ات اغنوف امعي لع اغشل يف ة  عل تف اغييإللة اغيطياإلاف  
 
 : مقترحاتال

 : ل اي اغيلإ   ايإلي حة  ضوة نيلور اغد اافس 
 لدارل  ر  ار و ينرلة  وورا غيايارف يرواة  ةارط  وايريلت    اغ اييلت اغ لغاف غدعا اغايافايوة -

 .اغعود 

س وضرر و    يلإررف . بااء ياارال و  ااع   ااء ئ   اس  الجاام   للالئااة  لئااا  الر  ئبااي اعي ررلد  ضرر و   -
اغعل تف  عضلة اغااوف اغيد اااف اغ شرل اف ةر  يرنا اغإلر ا اتس واليرف ييرا اغ يتيإلرف يت ياراس 
  ل ا د   غ  عتياا أا   يإلي ل ويعلويلل  ا اغإلر ا اتس ا  ر  اغر   ارنتا  عير  وموارا وأداوارا 

 .غواعيلياا

إل ا  اغرروظاي  غيإلاررلد  اغاياررف  رر  ارر و اعطررلة  ررد  ي ناررف غيي يررط ةرر  اغت ررو عيرر  يإإلارره امارري  -
 .اغت لد 

 . إلوغف ياياا ضروط اغت و ع  اغتل يا  ة  اغعل تف -

 .اغيوعاف اإلع  اف ة  اغعل تف غ وضوف  دا   اغعود  اغشل يفس    ا و عإلد دو ات يد اياف -

 .ا و ي ا ر اد اف غي عي ا   ض و   انييلح اغعل تف عي    االت اغ عي ت -

 .يشعاا اإليداف واغي اي ة  اغت و غدا أعضلة ااوف اغيد ا  -
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 المراجع
 :المراجع العربية 

التحسوين المسوتمر للجوودةل المفهووم وكيفيوة س (3000)س اامإ د س إنل  عيد اغ إا
اغترررررردد س (10)س اغ عيررررردالتطبيوووق فوووي المنظموووات الصوووحيةل مجلوووة اإلدارة العامووووووة

 (.112-109)س ص (2)

 إدارة الجوودة الشواملةل أنمووذق مقتورت للتطووير اإلداريلس (3002)يدحس أإ د  إ د 
ا  د   – الغف دايو اا  ا   نشو  س عل تف ع ل  اغت ياف غيد االت اغتيالس ع ل  

. 
درجت بيق ا ةدارج اةجشدج اةفجامت  ب ججا ت اة راشك اةه ( 3008)امي ااااسعردنل 

 .، قحث ا دم ةماؤبار االعباجد االكجد اب  ب ي قتشجظت ق ر اة جدج االدار  ه

الجوودة الشواملةل الودليل المكتامول للمفواهيم واألدواتل س (3002)يوةاهس عيرداغ إ  س 
 .س اغإللا  س ع او اف  ي  اغت ياف (11) يدا ات ي ااس  يدا  

ل وظائفهوال دراسوة وصوفية الجامعاتل نشوتتهال مفهومهواس (3000)اغ ياي س  ياإرل س 
 ( .11-39)س عل تف اغاواتس صالمجلة التربوية تحليليةل

س (5) يررلااا ويطياإلررلتس طإدارة الجووودة الشوواملةل  س (3001)عررود س  إيرروظ أإ رردس 
 .دا  واوو غينش  واغيويااس ع ل س ا  د 

 س دا  اغ اررا   غينشرر (5)س ط إدارة الجووودة الشوواملةس (3000)إ ررودس اضررا  اررلظاس 
 .ا  د  –واغيوياا واغطيلعفس ع ل  

  اارف إ رلد  غيد اارلت  (دراسوات حديثوة)االدارة الجامعيوةس (3000)اغاطا س أإ رد 
 .ام د   –اغعل تاف غينش  واغيويااس ا يد 

 .عل تف اإلا اة س ع ل س ا  د  الجودة الشاملةلس (5991ايلع س عيل  
يووةل مفهومهووا وتطبيقاتهووا التربويووة ل إدارة الجووودة الكل(5991)د يررل س أإ ررد اررتاد 

س  وامكانية اإلفادة منهوا فوي القطوال التعليموي السوعوديل رسالووووة الللويج العربوي
 ( .10-51ص( )10)اغتدد ( 51)اغ عررريد 

 الهيكلية اإلدارية واألكاديمية للتعليم الجامعي فوي األردنلس (3000)د  س عيرداغيل  س 
اغيتياا اغعل ت  ة  ا  د  يا  اغواورا واغط روحس   اارف عيداغإ ارد : ندو  يتنوا  

 .ا  د   –شو ل س ع ل  
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مووودا قابليوووة نظوووام إدارة الجوووودة الشووواملة س (3005)اغ عررر   رررلي   إ رررود اواررراس 

 ارلغف  لعاريا   ار   نشرو  س للتطبيق في المودارس الشواملة فوي محافظوة اربودل 
 .ا  د   – عل تف اغا  واس أ يد

إدارة الجودة الشاملة في قطال اللدمات الصحية في س (5999)ا  فس أال ف إار  
س  ارلغف  لعاريا   ار   نشرو  س األردن ل دراسة حالةل مستشفى الجامعة األردنية

 .عل تف آو اغياتس ا  د  

ل  قيووواس الجوووودةل والقيووواس المقوووارنل أسووواليب 3001)عيداغ إاررر س يوةاررره  إ رررد 
يوياررا دا  اغيارر  اغت يرر س ودا  اغناضررف اغت ياررفس  المعووايرة والقيوواسل  حديثووة فووي

 .ع او اف  ي  اغت ياف 

تلطيط ومراقبة جودة المنتجاتل مدلل إدارة الجودة س  (5999)عيداغ إا س يوةاهس 
 . تاد اغايلاف اإلنيلعافس عل تف اغيولياهس ع او اف  ي  اغت ياف الشاملةل 

دا  واورو ( 5)طأنظموة إدارة الجوودة الشواملةل س (3003) اغتياو س  إ د عيرداغوال س
 .غينش  واغيويااس ع ل س ا  د  

إدارة الجووودة الشوواملة موون المسووتهلك إلووى س (3001)اغيضرروس   اررد واغطررلو س اواررا 
 –س   ااررررف اغررررو اه غينشرررر  واغيويارررراس ع ررررل  (5)ط ل (موووونهج كمووووي)المسووووتهلك 

 .ا  د 

مكانيوة تطبيقهوا فوي القطوال إدس (5992)اغإلإطرلن س ارلغا ارتادس  ارة الجوودة الكليوة واك
 ( .29-1)س ص ( 18)س اغتدد مجلة اإلدارة العامة الحكوميل 

 59س ةر  كتاب التكليف السامي الذي ألقوا  جللوة الملوك عبوداهلل الثواني بون الحسوين
 .ا5999آ ا  1هس اغ واةه 5159   اغتإلد  

ة تطبيوق بعوض مفواهيم إدارة الجوودة تقدير درجة إمكانيو(. 3003)اغااو  س عيداهللس 
الشاملة في كلية التربية في سلطنة عموان مون وجهوة نظور اإلداريوين والمعلموين 

 .ا  د   – الغف  لعايا   ا   نشو  س عل تف اغا  واس ا يد فيهال 
س دا  (3)ط التطوير التنظيميل أساسيات ومفاهيم حديثةلس (3002)اغيوي س  وا س 

 .ا  د   –واوو غينش س ع ل  

المووارد التدريبيوة فوي اإلدارة س (5999)اغاونااوس واا اغاالارلت اغي يوارف واغياطراطس 
س  ايرر  اغي ياررف اغت يرر  غرردوو اغايررارس اغ اررلإس التربويووة علووى المسووتوا المحلووي

 ( .29-31)ص

 



 

 23 | لصفحةا  

 

 

 -:المراجع األجنبية 
 

Abdel – Kadir, S.& Agus, A. (2000).  On service Improvement 
Capacity Index: A case study of the public Service sector 
in Malaysia, Total Quality Management, Vol. 11, No.4. pp. 
837-843. 

Badiru, A. (1995) Industrie”s Guide to ISO 9000, John wiley & 
Sons, Inc. 

Cornesky, R. Brand, J. Karen,l. (1991) Implementing Total Quality 

Management in Higher Education. Research in higher 
education vol. 15, No. 2, pp 102-119 . 

Gray. E.(1995). Documenting Quality for ISO 9000 and other 
Industry Standards, Total McGraw – Hill Edition, New Delhi . 

Huang, change, )1994) Assessing the leadership styles and total 

Quality leadership behaviors of Presidents and four year – 
Universities & colleges that have implemented the 
Principles of TQM. Unpublished Doctoral Dissertation) The 
Ohio State University . 

Irvin, A. (1995).  Leadership strategies for the Implementation of 
Total Quality Management of Five Research 
Universities,(un published Doctoral Dissertation) Michigan 
State University, USA,pp 77-89. 

Leffel, L. Harshberger, R. krallman, J. and frary, R. (1991)Assessing 
the leadership Culture at Verginian Tech, New – Directions 
for Institutional Research, No. (71) pp. 63-72 . 

Lewis, R. & smith. D. (1997). Why Quality Improvement in Higher 
Education. International Journal. Vol.1. pp. 18-20. 

Martinich , J (1997)  Production and operation management: An 
Applied modern Approach. John Wiley and Sons Inc. New 
York. 

Milakovich, M(1991) . Total Quality Management in the public sector, 
National productivity Review, 10 (2) pp (9-20). 

Pike, J. & Barnes, R. (1996): T.Q.M. In Action Apractical Approach 
to ContInuous Performance Improvement, Second Edition, 
London, Chapman & Hall. Pp. 88-102. 

Russell, R and Taylor, B. (1995) Production and operation 
Management: Focusing on Quality and Competitiveness, 
prentice Hall Inc. 

 
 


