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 قسم النشاطات الطالبية0 متطلبات إدارة الجودة الشاملة الكلمات المفتاحية : 
......................................................................................... 

 مستخلص البحث
دااييد      بعد ال لمعلد م ةةلد مبكلمل  ببممد الب هيلكل ل  حداٍد  أ ةلمل  إدااي   م  فيد  ا 

يعمل د أل   بحقيق أهداف هذه ال لمع  ،  يب لب ذلك ب االا  لدا إدااييد  م  فيد  لى دااي  
ألثا  للي  مد الم لااد اإلدااي  الب أداء أ ملل     لك   ل مد الم ةةلد الم م  البب ل ل ا

ااي لبب الب ب  يا أس م بمع  بقدمه،  بب لب  ملي  إ داد المةكلد البشاي  ل ذه ال لمعلد 
 لقة  ال شل لد ال ةبي   لى ب االا مب لبلد ال  دا الشلمل  الي ل الذس ي عكس بد اه  لى األداء 

د اه  بحدي  لى المخا لد الب هذا القة  الم    الحي س لل لمع    بكمد أهمي  البحث مد خة  
مب لبلد ال  دا الشلمل  الب  ة  ال شل لد ال ةبي  ل لمع  ديللى  معاال  مدد ب الا هذه 
المب لبلد اليه لل   ض به  الا ب  اة  ا ي  مةبقبلي  للقة   لل لمع   لى  الق هذه المب لبلد   

ادااا  لبلد مد خة  هذا يمكد بل اا مشكل  الدااة  الب الة ا  اآلبب: الى أس مدد بب االا مب 
ال  دا الشلمل  الب  ة  ال شل لد ال ةبي /  لمع  ديللى  مل مةب د ب بيق ل اليه؟   ي دف البحث 
البعاف  لى اه  مب لبلد اادااا ال  دا الشلمل  الب  ة  ال شل لد ال ةبي  /  لمع  ديللى مد 

    بيع  حب لمةئم  اةبخد  البلحث د الم  ص ال صفب بلألةل ب المة        ا العلمليد اليه،
، الب  ة  ال شل لد ال ةبي  /  لمع  ديللىبمّثَ  م بمع البحث بللعلمليد ،   المشكل  المااد حل ل

  الاد يمثل د 40إذ اخبياد  ي   البحث ب ايق   ش ائي  لبعض العلمليد الب القة   البلل)  دده  ،
ليل إدَّ القيلداد اادااي  الع:   مد اه  ااةب بل لد البب ب ص  الي ل البلحث د م بمع ااص   
ل ل الد ا الم   الب ب بيق إدااا ال  دا الشلمل   ب اليا  الب  ة  ال شل لد ال ةبي الب ال لمع    

مب لبلب ل  بد د ب االا اإليملد  الق ل   ب د د إدااا ال  دا الشلمل  الإ ه ا يمكد للمةب يلد اإلدااي  
،  البيئ  الب  يمي  ،الم لخ الب  يمب  أ   األد ى أد ب دس  مل ل كمل ه  م ل ب  م ب ا م  ل
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لد ال ةبي  الب  ة  ال شل غيا مب يئ  بشك  بل  لب بيق ادااا ال  دا الشلمل   ال يلك  الب  يمي 
،  أ  ل بحبلج ل   د ممل ف   ب يااد مبعددا ل اض ب يئبه لب بيق إدااا ال  دا /  لمع  ديللى 

ب  يا معلييا د يق  لقيلس األداء ،  يمكد مد اه  ب صيلد البلحث د شملد  لى  الشلمل  ،  
بخبااد  ب لاب الد   ااخاد اذا كل د ممك   خص صل الب    ااب له المب ايد  ح  ااةبعل   

  يلس األداء الم ةةب لل لمعلد  أل ةل  ال شل لد ال ةبي   
 

The requirements of Total Quality Management in the Department of Student 

Activities - University of Diyala from the point of view of its employees 
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............................................................................... .................................. 
Summary of the research 

    Universities are integrated institutions with structures, administrative divisions, staff 

and administrators working to achieve the objectives of the University. This requires 

the availability of managerial leaders and staff with a high level of managerial skills in 

the performance of their work. And that it is an important institutions that have a 

positive impact in the development of any society and progress, and requires the process 

of preparing the human cadres of these universities and the Department of student 

activities on the availability of the requirements of the overall quality which is reflected 

in turn on the performance and outputs in this important and vital to the University. The 

importance of research is determined by determining the most important requirements 

of the overall quality in the department of student activities of the University of Diyala 

and to know the availability of these requirements in order to promote it and the 

development of the future vision of the Department and the University in accordance 

with these requirements. In this way, the problem of the study can be crystallized in the 

following question: To what extent are the requirements of TQM in the Department of 

Student Activities / University of Diyala and what is the level of application in it? The 

research aims to identify the most important requirements of the Department of Total 

Quality in the Department of Student Activities / University of Diyala from the point of 

view of the employees. The researchers used the descriptive method in the survey 

method to suit the nature of the problem to be solved. The research community 

represented the staff in the Department of Student Activities / University of Diyala, The 

random search for some of the 40 employees in the department representing the 

community of origin. The most important conclusions reached by the researchers: The 

senior administrative leadership at the university and in the student activities 

department have an important role in the application of TQM and the provision of their 
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requirements and without the availability of faith and conviction of the usefulness of 

TQM, the lower administrative levels can not perform as required and expected , 

Organizational environment (organizational climate) or organizational structures are 

not fully designed to implement TQM in the Student Activities Department / University 

of Diyala, and they need multiple efforts and multiple changes for the purpose of 

preparing for the implementation of TQM, The recommendations of the researchers 

included the development of precise standards for measuring performance, and the 

expertise and experiences of other countries could be used if possible, especially in light 

of the increasing trend towards measuring the institutional performance of universities 

and student activities. 
 

 : وأهميتهمقدمة البحث  -1
إد اللةف  أدااا ال  دا الشلمل  بق    لى م م    مد المبلدا  المب لبلد ي ب ماا لب ل   د     

ب بيق أدااا ال  دا الشفففففففلمل  الب الم ةفففففففةفففففففلد  ببمث  الب د   اإلدااا العليل لبا لمص أدااا ال  دا 
د الم ةفففةففف    الشفففلمل  بللم ةفففةففف       د أهداف محددا للم ةفففةففف    الباكي   لى المةفففبفيد م

مشفلاك  العلمليد بللم ةفةف  الب البحةفيد  الب  يا  ب يئ  م لخ العم   ثقلال  الم ةفةف   اةففبخدا  
األةففلليب الحديث  الب ح  المشففكةد   اةففبخدا  اإلدااا الفعلل  للم ااد البشففاي  بللم ةففةفف   كذلك 

دااا ل  معل ملد إلبب ب األ مل  القيلدي  الم لةفففففففففب    البدايب المةفففففففففبما للعلمليد   بأةفففففففففيس   
 أدااا ال  دا الشفففففففففلمل : بل  ل "م  ص شفففففففففلم  okland,2001ال  دا الشفففففففففلمل      االه أ كة د ،

لبحةفففيد الب لالةفففي   الفل لي   الما    الب الم  م  مد خة  البخ ي   الب  ي   الف   لك   شففففل  
شااك ك  الاد الب أس مةب د ب  يمب الب الم  م "    (Okland, 2001, 28) ا 

  بفأ  فل " اللةففففففففففففففف   يفلديف  بب لفب ةفففففففففففففعيفل  د  بفل  لل  دا 1999 يعاال فل ،مفبب إبااهي  حمفلد،     
 ب  ي  ل  ح  البحةفيد المةفبما الب كلال  ال  ا ب العملي   اإلدااي  مد إ بلج  خدملد  ا  ااءاد 
  د ابصفلاد، ا  هب اةباابي ي  ب  ي  يصلحب ل م م    مد ال ةلئ  البب بق د الم  م  اد بق

 بعد ال لمعلد  أ ةففففلم ل  خلصفففف    ، 20: 1999للمةففففبفيد خدملد ذاد   دا  للي "  ،حملد، 
 ةففف  ال شفففل لد ال ةبي   مد أكثا الم ةفففةفففلد بأثياا  بللب ييااد العللمي   المحلي   ذلك لمل ل ذه 
 قاا ةفففل    شفففل لب ل مد بأثيا  امففف   لى مةفففب د  بصففف يف ال لمع  محليل    للميل    اد ب بي

إدااا ال  دا الي ل يابب  بع لصففففففففففا مبعددا  مخبلف   يمكد أد يبكلم    د ب ل له ل ذه الع لصففففففففففا 
م بمع  لبحقيق البعل د بيد المصففلل  الخلصفف  لل لمع   القةفف  مد  لحي   بيد المصففلح  العلم  

ي  ،  مد  لحي  أخاد ،  ذلك بماا لا بفل   الع ام  اا بصفففلدي   اا بمل ي   الةفففيلةفففي   األخة
صففففداا الق ا يد الم  م  لعم   ةفففف  ال شففففل لد ال ةبي    ا  ااا الحق ق  ال ا بلد للعلمليد الي ل  ا 
 الق   ا د ب فيذي   ب  يمي   إذ يشفففففففففففيا ،المصفففففففففففاس اامب ةفففففففففففيد إبااهي   " إد   ل  ال  دا الب 
 الم ةففةففلد  األ شفف   الايلمففي  المخبلف  يبمففمد هيك  ب  يمب للم ةففةفف  الايلمففي   األ شفف  
الايلمفففي  المخبلف    يشفففم  م م    مد اإل ااءاد  العمليلد  الم ااد الملدي   البشفففاي  البب يب  
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ااحبيلج إلي ل لب بيق إدااا ال  دا لل صففففففففف   لتهداف الم ل ب   ه  بحقيق المةففففففففففب د الماادف 
  51: 2012للخدم  المقدم  للمةبفيد"  ،المصاس، 

 لح ال لمع  كك  ماه د بمدد اةففففففففففبخدام ل األةفففففففففففس كمل أد   لح بلك اا ةففففففففففل   كذلك      
 مبلدا اإلدااا الحديث     دا الع صا البشاس الذس يخ   للايلم   ية   الب   لح ل لة  ةق 
إلى العللمي    إذ إد لب بيق إدااا ال  دا الب  ةف  ال شففل لد ال ةبي  بأثياا   لى بحةففيد مةففب د 

صففففففداا الايلمفففففف  الي ل  ذلك بإ  لا   ام  ال ذب   بقدي  مةففففففب د معيد مد الخدملد العلمي   ا 
  ،  لذلك 1: 2010 شفففففااد د اي  ببمفففففمد بحلية  لل  احب الايلمفففففي   اا بصفففففلدي   ،الابيعب، 

   لى أهمي  اةفففبخدا  ال  دا الشفففلمل  الب الم ةفففةفففلد الايلمفففي  2003ي كد ،حةفففد الشفففلالعب، 
  لى مةفففب د العلل  بحيث بعم   لى اةفففبمااا أ ةفففلم ل المخبلف  ، لم اكب  ث اا اإلدااا الايلمفففي  

دااا  الم لالةفففف  الب م ل  األ شفففف   الايلمففففي    ذب المةففففبفيد مد مملاةفففف  األ شفففف   الايلمففففي   ا 
الم ةفةفلد الايلمفي  المخبلف  بفل لي  ، إذ إدَّ ال  دا الب إدااا الم ةفةلد  األ دي  الايلمي  هب 

الايلمففب  اإلدااس ،  المةففبفيد ه  الم ةففةففف   بحقيق مب لبلد  أهداف المةففبفيد الب م ل  األداء
 فةفففففف ل أ  القةفففففف   العلمل د الي ل   الة ب  اإلدااس  ال  ل  الف ب  ال  ل  اإلدااس" ،الشففففففلالعب، 

اشفففك الب اد  ةفففف  ال شففففل لد ال ةبي  بحل   الى إحداث ب ييااد لب اكب     30 -29: 2003
الب القاد الحلدس  العشففففايد،  مد ث   لي ل اد ث اا اإلدااا الايلمففففي  الحلدث   لى مةففففب د العلل  

بممفب  دمل الب ةفبي  بب ب اللةفف   ب   لد إدااي   ديدا ببملشى مع مب لبلد اإل بلج الايلمب 
 الب كلال  م لاب ل   لى مةب يلب ل كلال   

  مد خة  هذا يمكد بل اا مشكل  الدااة  الب الة ا  اآلبب :
ال  دا الشففففففففلمل  الب  ةفففففففف  ال شففففففففل لد ال ةبي  /  لمع   الى أس مدد بب االا مب لبلد ادااا    

 ديللى  مل مةب د ب بيق ل اليه ؟
 ي دف البحث إلى البعاف  لى مدد ب االا مب لبلد ادااا ال  دا الشففففففلمل  الب  ةفففففف  ال شففففففل لد 
ال ةبي  /  لمع  ديللى   البعاف  لى اه  مب لبلد اادااا ال  دا الشفففلمل  الب  ةففف  ال شففففل لد 

 مد        ا العلمليد اليه  ال ةبي 
جراءاته الميدانية :  -2  منهج البحث وا 
 منهج البحث :  -2-1

 اةبخد  البلحث الم  ص ال صفب بلألةل ب المةحب لمةئم    بيع  المشكل  المااد حل ل       
 مجتمع وعينة البحث : -2-2

بمّثَ  م بمع البحث ب ميع العلمليد الب  ة  ال شل لد ال ةبي  /  لمع  ديللى للعل  الدااةب 
  إذ اخبياد  ي   البحث بلل ايق  العمدي     اشبملد  لى  ي   الب اب  ااةب ة ي   2011
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   الاد مد م بمع البحث40  مد االااد القة  ،  اشبملد  ي   الب اب  الائية   لى  ،1بمقداا ،
 الكلب  

 الوسائل واالجهزة واالدوات المستخدمة في البحث :  -2-3
اةبعم  البلحث د ال ةلئ   ااد اد البب يمكد مد خةل ل الحص    لى البيل لد  المعل ملد   

 الم ل ب  لح  مشكل  البحث  بحقق اهدااله  هذه ال ةلئ   ااد اد هب :
ا ة   -4ااةببل      -3قلبةد الشخصي    الم -2المصلدا  الماا ع العابي   اا  بي     -1

مقيلس مب لبلد ادااا ال  دا  -lap top    1حلةب  ، -1حلةب  الكبا  ي  يد ي     -5 لف     
 الشلمل    

 وصف استبانة متطلبات أدارة الجودة الشاملة : -2-4
 د ا بمدد اةففبملاا ااةففببل   ب صففف ل أداا ائيةفف  الب  مع البيل لد ، إذ ا  ب الب صففيلغب ل    

شففففم ل ل  لى مب يااد الدااةفففف  المعبمدا ،  بمد صففففيلغب ل لبخد  أهداف الدااةفففف  بلاةففففب لد إلى 
  عاض مد خة  اآلبب  صففففففففففففل  لمحب يلد ال ل ب ال  اس  الا  ر إلى الدااةفففففففففففلد الةفففففففففففلبق   

    المعبمدا الب الدااة   ااةببل
القد بمفففففففم د ااةفففففففبملاا م م    مد العبلااد بعكس أبعلد الدااةففففففف  المخبلف   كمل ه   امففففففف  

   ي م  باكيب  هذه ااةبملاا 1   ال د   ،2بملحق الدااة  ا   ،
 محل ا مب لبلد ادااا ال  دا لقة  ال شل لد ال ةبي   1 د   ،

 عدد العبارات تسلسل العبارات المؤشر أو المحور
محور دور القياااادة االدارياااة في التقويم والتحسااااااااين  -

 المستمر للجودة الشاملة
 
 (13-1من رقم )

 
13 

 3 (22-14من رقم ) محور البيئة التنظيمية -
 5 (25-21من رقم ) محور التخطيط االستراتيجي للجودة الشاملة -
 5 (32-26من رقم ) محور نظم المعلومات واالتصال -
 3 (33-31من رقم ) محور إدارة الموارد البشرية -
 3 (36-34من رقم ) محور رضا المستفيد وخدمة المجتمع -
 3 (35-33من رقم ) محور معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة -

  بدائ  هب دا   اابفلق ،بدا   كبياا  دا 5 بك د اا لب   لى  بلااد ااةفففففببيلد  لى  الق ،
كبياا ، بدا   مب ةففف  ، بدا    ليل  ، بدا    ليل   دا   يخبلا الم يب احداهل  بحم  ، بدا   
    لى الب الب  1،  2،  3،  4،  5اا  اد ،

 اختبار استمارة االستبيان : -2-5
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ب  إخملر اةبملاا ااةببل   لعدد مد ااخببلااد ل اض  يلس صدق ااةببل    ثبلب ل  ذلك  ب  
 - لى األالااد المبح ثيد  يد الدااة   ببمث  هذه ااخببلااد بلابب:البدء بب  يع ل 

 اختبار قبل توزيع االستبانة : 2-5-1
 قياس الصدق الظاهري : 1 -2-5-1
مد أ   البأكد مد  داا ااةفففففففففببل    لى  يلس مب يااد الدااةففففففففف  القد أ اس اخببلا الصففففففففففدق    

مد أ دادهل  ذلك بعامفففف ل  لى م م    الخبااء  ال لهاس لعبلااد ااةفففببل   بعد أد ب  اا ب لء
  لمعاال  آاائ   بمدد  مففففففففف ح  بلااد ااةفففففففففببل    بااب  ل  مقداا 1المبخصفففففففففصفففففففففيد الملحق ،

مةءمب ل  لى  يلس مب يااد الدااةففف   شفففم لي  أبعلد    ام  ااةفففببل    ب  م ل شففف  المةح لد 
ا القد حصففففلد ااةففففببل    لى اأس األغلبي   أ ااء البعدي   الحذف  اإلمففففلال  الة م   لي ل  ب ذ

  ل  البلحث د ببعدي   بلااد ااةببل   بعد ااخذ بآاائ    مقباحلب   أبد  الم االق   مد المحكميد 
 لى صفففففففففةحي  ااةففففففففففببل    امكل ي  اا بملد  لي ل لقيلس الحلل  المااد  يلةفففففففففف ل ، اذ يعد ابفلق 

     بذلك  دد ااةففببل   صففلد    109:  2002ا ، المحكميد    ل  مد ا  ار الصففدق ، ال له
 م  قيل   

 قياس ثبات االستبانة : 2-5-1-2
ا لدا  -ل اض ال   ف  لى د   مب يااد اةفففففبملاا ااةففففففببل   ب  اةففففففبخدا   ايق  ،ااخببلا     

 ااخببلا    ايق  معلم  الفلكا  بلخ  البب ببمبع بأهمي  خلص  ك   ل بةبخد  الب حةلب معلم 
ثبلد ااخببلااد المقللي   الم مففففففف  ي    بلااد ااةفففففففببيل لد البب بب لب إ لبلب ل ااخبيلا مد 

    اذ  294:  2004 ،ال ب ففلد ،  5-1بيد بففدائفف  مبعففددا  بك د دا ب ففل مبففدا فف  مثة  مد ، 
  1أ اس اخببلا أ لب بب  يع اةففبملاا ااةففببل    لى م م    مد أالااد  ي   الدااةفف  م لف  مد ،

أالااد ، العي   ااةفففففب ة ي    ب  اخبيلاه  ب ايق   شففففف ائي  ، الب األةفففففب ر األ    أ يد ااخببلا 
بعد ممففب  ااب  أةففب  يد مد ااخببلا األ لب  كلد ال اض مد ذلك بأكيد د   مب يااد اةففبملاا 

ب إ لبلد الااةففففففببل     د بكااا ااخببلا مع الاد أ  م م    أالااد    د ببيد أد  ةففففففب  الب لبق 
   ب ايقفف  0391ا ففلدا ااخببفلا  ، -أالااد العي ف   فد بل ففد  يمف  معففلمف  الثبفلد ب ايقفف  ،ااخببفلا

 يعد هذا المعلم  الب الدااةلد اإلدااي   الةل كيفف  كلاليففل  إذ اد الحفد المقبف     0391الفلكا  بلخ ،
     115:  2001 ،مص فى بلهب  صباس  مااد ، %10هف  ،
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 بار بعد توزيع االستبانة :اخت - 2-5-2
 الحيادية : - 2-5-2-1

ب  اا بملد   د ب  يع اةبملاا ااةببل    لى حلل    هاي   هب  د  البدخ  الب إ لبلد أالااد 
 ي   الدااة   البأثيا الي ل مد أ   الحص    لى إ لبلد م م  ي   بحقيق الحيلدي   العملي  

لاليل   د الاأس الحقيقب  بم  ب ذلك القد م   ك  الاد   بل  ك ا   لء الاص  لك  أالااد العي   للبعبيا 
 لإل لب   د ااةببل   

 اجراءات البحث الميدانية : - 2-6
 التجربة االستطالعية :  -1 – 2-6
  أالااد مد أالااد العي    بعد الب اب  1ب  إ ااء الب ابف  ااةفففففففففففففب ة يف   لى  ي ف    ام فل ،      

ااةفب ة ي   ايق  اةفبكشلف مدد مةءم  أداا البحث المصمم   ه  اخببلاهل  ب  ب فيذهل أس 
إ ااء ب اب  اةففففففففففبكشفففففففففففلالي  ،اةفففففففففففب ة ي   للبثبد مد مشفففففففففففكةب ل ،  كلد ال اض مد الب اب  

 -ي  مل يلب :ااةب ة 
 اي لد ااةس العلمي  لةةببل     -1
 البأكد مد مدد  م ح بعليملد ااةببل      -2
 البأكد مد  م ح القااد ااةببل     د     د أخ لء الي ل    -3
 البعاف  لى مدد بف    ي   البحث اةبملاا ااةببيلد ،المقيلس     -4
 لائية   بشخيص المع  لد  الةلبيلد البب  د بحدث أث لء الب اب  ا -5
 البأكد مد  ا بلد الايق العم  المةل د  كيفي  ب  ي   م  م ء ااةبملاا  ب  يع ل    -1
 : التجربة الرئيسة  - 2 -6 -2

   15/3/2011 ل لي   4/3/2011لقد  ل  البلحث د بإ ااء الب اب  الائيةففف  ببلاي              
ل   بعد اا ب لء مد اا لب   لى  بلااد اذ ب  ب  يع اةففبملاا مقيلس مب لبلد ادااا ال  دا الشففلم

ااةفببل   ب  البأكد  لى  د  باك اس  بلاا بد د إ لب   كذلك ذكا أكثا مد ا لب  الب ااةفببل   
 اار البلحث د  د  البدخ  الب اخبيلا المخببا   د  البأثيا  ليه  البحي  إل لب  مل  بعد اا ب لء 

اةففببل   ل اض بفاي  ل  ا ااء العمليلد ااحصففلئي   لي ل مد مل  اةففبملاا ااةففببل   ب  ب ميع ا
 اليمل بعد  

 الوسائل اإلحصائية :  -2-6
 اةبخد  البلحث د ال ةلئ  اإلحصلئي  البللي  :    

 ال ةب البااكمي   -3 البكااااد  -2  100× ال ةب  المئ ي  = ال  ء/ الك   -1
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       عرض النتائج ومناقشتها – 3
محور دور القيادة االدارية في التقويم والتحسين المستمر للجودة عرض عبارات  -3-1 

 : الشاملة ومناقشتها
  يبيد البكااااد  ال ةب المئ ي   ال ةب البااكمي  لفقااد مح ا د ا القيلدا اادااي  2ال د   ،

 الب البق ي   البحةيد المةبما لل  دا الشلمل 
رقم 
 الفقرة

 التقدير
كبيرة 
 جدا  

 المجموع قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة

 1عبارة 

 42 3 3 11 16 3 التكرار
النسبة 
 المئوية

1355% 42% 2355% 355% 355% 122% 

النسب 
 التراكمية

1355 5355 85 5255 122% - 

 2عبارة 

 42 1 2 3 13 13 التكرار
النسبة 
 المئوية

4255% 4255% 355% 5% 255% 122% 

النسب 
 التراكمية

4255 85 5255 5355 122% - 

 3عبارة 

 42 2 3 3 13 11 التكرار
النسبة 
 المئوية

2355% 4255% 1355% 355% 5% 122% 

النسب 
 التراكمية

2355 32 8355 55 122% - 

 4عبارة 

 42 3 1 12 13 13 التكرار
النسبة 
 المئوية

3255% 3255% 25% 255% 355% 122% 

النسب 
 - %122 5255 52 65 3255 التراكمية

 5عبارة 

 42 2 1 6 13 14 التكرار
النسبة 
 %122 %5 %255 %15 %4255 %35 المئوية

النسب 
 التراكمية

35 3355 5255 55 122% - 
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 6عبارة 

 42 2 3 12 15 12 التكرار
النسبة 
 المئوية

25% 3355% 25% 355% 5% 122% 

النسب 
 - %122 55 8355 6255 25 التراكمية

 3عبارة 

 42 1 1 5 18 15 التكرار
النسبة 
 %122 %255 %255 %1255 %45 %3355 المئوية

النسب 
 التراكمية

3355 8255 55 5355 122% - 

 8عبارة 

 42 1 2 3 15 11 التكرار
النسبة 
 المئوية

2355% 4355% 1355% 5% 255% 122% 

النسب 
 التراكمية

2355 35 5255 5355 122% - 

 42 2 3 15 11 5 التكرار 5عبارة 

 

النسبة 
 المئوية

2255% 2355% 3355% 305% 5% 122% 

النسب 
 - %122 55 8355 52 2255 التراكمية

عبارة 
12 

 42 1 4 14 14 3 التكرار
النسبة 
 المئوية

1355% 35% 35% 12% 255% 122% 

النسب 
 - %122 5355 8355 5255 1355 التراكمية

عبارة 
11 

 42 2 2 8 15 11 التكرار
النسبة 
 %122 %2 %5 %22 %4355 %2355 المئوية

النسب 
 التراكمية

2355 35 55 122 122% - 

 42 1 3 5 15 12 التكرار
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أ  اد ال بلئص الخلص  بمح ا د ا القيلدا اادااي  الب البق ي   البحةيد المةبما لل  دا الشلمل     
  أهمي  هذا ال ل ب  د اه الب  ملي  ال   ض بللمةب د  ة  ال شل لد ال ةبي   يبم  2 د   ،

  ل ابد  امد  بلئص هذه العبلااد أهمي  د ا القيلدا اادااي  الب د   أس ب  يا الب  م  القة  ، 
اد بك د بمثلب  المث  اا لى للعلمليد بمل بمثله مد أخة يلد العم  الم  ب  الب الد    بقب  أس 
مف    ادااس حديث  اد ب الا القيلدا ال ا ي   الدا م  يعببا مد المبلدا ااةلةي  البب بة   الب 

  للقة  ب اداا الب  يا الائيةب بيق مف    إدااا ال  دا الشلمل  الي ل    يبم  أيمل أّد اادااا ه
البب بعم   لى بفعيله  بقدمه   يلدا دا   االلهيبه ،  ذلك  د  ايق اةبثملا م ااده البشاي  

  الملدي  أالم  اةبثملا ممكد  بمل يحقق غليلبه الكباد   
 مد هذا ابم   للبلحثيد مد خة  ا لبلد  ي   البحث بأ  ل بداك أهمي   ملي  البق ي     
حةيد المةبما  د اهل الب ب بيق ادااا ال  دا الشلمل  الب  ة  ال شل لد ال ةبي ، اذ أد مد  الب

الما اس بب ب شم لي   ملي  المبلبع   البق ي  ل ميع مااح  العمليلد اادااي  الب القة  بمل الب 
حقيق بذلك الد    الم م  ي  الي ل للبعاف بأ  ل بةيا  القل  للمعلييا البب يب   مع ل مد ا   

ال  دا الشلمل    الب هذا الصدد يشيا إبااهي   بد المقص د  حةد الشلالعب ،أد بق ي  اداء العلمليد 
 بلاا  د دااة   بحلي  اداء العلمليد لعمل    مةح   ةل ك    بصااللب   أث لء العم   ذلك 

يلد ال م  امكل  للحك   لى مدد   لح    مةب د كفلءب   الب القيل  بأ ملل   الحللي   الحك   لى
    11، 2000 البقد  للفاد الب المةبقب   بحمله مةئ ليلد أكبا،إبااهي   بد المقص د، 

  اد الحك  الكلب  لى األداء بللم ةةلد يةل د  لى البحةيد 2005 يذكا ،محمد الع ا س،   
 يا  الةعب  المةبما   داا الب  ي   لى بصمي   ب بيق   ل  ابدا ب يحقق بلةبمااا البعدي   الب

   1، 2005المب اص  لل ص   لتداء األمث ، الع ا س، 
 
 

عبارة 
12 

النسبة 
 المئوية

32% 3355% 2255% 355% 255% 122% 

النسب 
 التراكمية

32 6355 52 5355 122% - 

عبارة 
13 

 42 2 2 8 15 13 التكرار
النسبة 
 %122 %5 %5 %22 %3355 %3255 المئوية

النسب 
 التراكمية

3255 32 52 55 122% - 
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 عرض عبارات محور البيئة التنظيمية ومناقشتها: -3-2
 ( يبين التكرارات والنسب المئوية والنسب التراكمية لفقرات محور البيئة التنظيمية للنادي3الجدول )

رقم 
 الفقرة

 التقدير
كبيرة 
 جدا  

 المجموع قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة

عبارة 
14 

 42 2 2 5 22 13 التكرار
النسبة 
 المئوية

3255% 52% 1255% 5% 2% 122% 

النسب 
 التراكمية

3255 8255 55 122 122% - 

عبارة 
15 

 42 1 3 6 13 13 التكرار
النسبة 
 المئوية

3255% 4255% 15% 355% 255% 122% 

النسب 
 التراكمية

3255 35 52 5355 122% - 

عبارة 
16 

 42 2 2 5 16 11 التكرار
النسبة 
 المئوية

2355% 42% 2255% 5% 5% 122% 

النسب 
 التراكمية

2355 6355 52 55 122% - 

عبارة 
13 

 42 2 3 13 12 8 التكرار
النسبة 
 %122 %2 %355 %4255 %32 %22 المئوية

النسب 
 - %122 122 5255 52 22 التراكمية

عبارة 
18 

 42 2 1 8 22 11 التكرار
النسبة 
 المئوية

2355% 52% 22% 255% 2% 122% 

النسب 
 التراكمية

2355 3355 5355 122 122% - 

عبارة 
15 

 42 1 2 6 22 5 التكرار
النسبة 
 المئوية

2255% 55% 15% 5% 255% 122% 
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 ، أد للبيئ  3أ  اد ال بلئص الخلص  بمح ا البيئ  الب  يمي  لقة  ال شل لد ال ةبي   د   ،    

الب  يمي  أهمي  كبياا الب ب  يا ال ل ب اإلدااس للقة   الذس يعببا أحد الع ام  الم م  البب بعم  
ا األداء ألس  "بأد كفلء1999 لى ااابقلء بمةب د كفلءا األداء ، إذ يشيا ،ةميا  بد الحميد ، 

هيئ  ه  اابفلر مةب د ال بلئص البب ب دف ال يئ  إلى بحقيق ل  أد بلك ال يئلد ي ب أد ببمي  
بللدي لميكي   ااببكلا  الما     الب  يا  اإلملال  لكب ببمكد مد ااةبمااا الب بقدي  أالم  

    90-99، 1999ال بلئص  األهداف الما  ا"، بد الحميد، 
 بشيا هذه ال بلئص الى ما اا ةعب القيلدا اادااي  الب القة  بب يئ  أ  اء ب  يمي   ديدا ابد    

اد بة د العملي  اإلدااي  ،  يب لب ذلك ب يئ  البيئ  الم ابي  لمف    إدااا ال  دا الشلمل   ياا ى 
ب    ب مي  لمليد  بدايالي ل المبلدا  القي   البقلليد  اا ااف  المفلهي  ،  كذلك بعلي   ميع الع

 ال  ب لدي    ال   اةلليب هذه اإلدااا الحديث   مفلهيم ل   
 مد خة  هذه ال بلئص ياد البلحث د بأ ه ه للك حل   ملة  ل   د ممل ف    بلاا مد  ب     

شيا ب  القيلداد اادااي  لب يئ  البيئ  الب  يمي  الم لةب  لب بيق ادااا ال  دا الشلمل  الب القة  ، 
هذه ال بلئص الى الحل   الب البكلم   الب لةق مل بيد العلمليد   يلدا القة  الب البشكيةد المخبلف  

الللبيئ  الب  يمي  ال ديدا ال ا ي  البب بحبلج إلي ل إدااا ال  دا الشلمل ، هب البب بك د  لداا ، 
ب ، أس لدد  ميع العلمليد ال لى إحداث البكلم  الداخلب لت مل  الةل كي  بيد القيلداد اإلدااي 

 القة    
   لى أّد   لح ب بيق اللةف  إدااا 2010 هذا يبفق مع مل اشلا اليه ،حةد أحمد الشلالعب،   

ال  دا الشلمل  بللم ةةلد الايلمي  يب لب  م  إدااس يعم   لى بذ  ال  د إلي لد بيئ  ب  يمي  
ببلر ةيلة  م حدا  امح  ،  اخبيلا م لةب  بةم  للعلمليد الي ل مملاة  العم  ال مل ب    ا 

المةئ ليد  لى اةلس الكفلءا  الفعللي  الب اخبيلا ال م  القيلدس الم لةب الب بحقيق أهداف 
   92، 2010الم ةة ،الشلالعب، 

 

النسب 
 التراكمية

2255 3355 5255 5355 122% - 

عبارة 
22 

 42 2 3 12 15 12 التكرار
النسبة 
 %122 %5 %355 %25 %3355 %25 المئوية

النسب 
 - %122 55 8355 6255 25 التراكمية
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 عرض فقرات محور التخطيط االستراتيجي للجودة الشاملة ومناقشتها: -3-3  
النسب التراكمية لفقرات محور التخطيط ( يبين التكرارات والنسب المئوية و 4الجدول )

 االستراتيجي للجودة

    

رقم 
 الفقرة

 التقدير
كبيرة 
 جدا  

 المجموع قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة

عبارة 
21 

 42 1 3 11 16 5 التكرار
النسبة 
 المئوية

2255% 42% 2355% 355% 255% 122% 

النسب 
 التراكمية

2255 6255 52 5355 122% - 

عبارة 
22 

 42 2 2 11 18 11 التكرار
النسبة 
 المئوية

2355% 45% 2355% 2% 2% 122% 

النسب 
 التراكمية

2355 3255 122 122 122% - 

عبارة 
23 

 42 1 2 3 15 15 التكرار
النسبة 
 المئوية

3355% 3355% 1355% 5% 255% 122% 

النسب 
 التراكمية

3355 35 5255 5355 122% - 

عبارة 
24 

 42 2 3 13 14 8 التكرار
النسبة 
 المئوية

22% 35% 3255% 355% 5% 122% 

النسب 
 التراكمية

22 55 8355 55 122% - 

عبارة 
25 

 42 2 2 3 22 5 التكرار
النسبة 
 %122 %2 %5 %1355 %55 %2255 المئوية

النسب 
 التراكمية

2255 3355 55 122 122% - 
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أّد  ة  ال شل لد   ، 4أ  اد ال بلئص الخلص  بمح ا البخ ي  ااةباابي ب لل  دا ال د   ،    
ال ةبي  لديه الاغب  الب ب لء خ  ه  القل  اةباابي ي  محددا  ليةد كبخ ي  اةباابي ب   ي  
 المدد  ذلك بةبب معف اامكل يلد  االبقلاهل الى الخ  اد الة م   الفعلليلد  اا ااءاد
 ال ةلئ  الكفيل  البب بةل د  لى ذلك ،  كذلك مل يبعلق الب ال مع الحللب  مل يما به البلد مد 
 د  اةبقااا   د  ب الا اامد المة   د  د   م ح الا ي  لذلك  مدد القيلداد اادااي  الى 

 أد بك د خ   ل ااةباابي ي  ببعل  لمل ي اأ  لي ل مد مةب داد ال ا ف  الم ا ف  
يذكا ،اامب ةيد ابااهي  المصاس  أد الم ةةلد الايلمي  يمكد أد يابقى ب ل  يابفع      

مةب اهل ل  أحةد اخبيلا الع لصا البشاي  البب ب دس إلى   لح ل  ا يأبب ذلك إا بعدا   ام  
    130، 2012أةلةي  م  ل ب الا ااخبصلصييد الم لةبيد،المصاس، 

  ااةباابي ب ه ل  بلاا  د البةح  بيد القدااد المعاالي   ياد البلحث د أد البخ ي       
 البفكيا ااةباابي ب  اابدار  الخيل   هب بفل   معاالب  الكاس بيد القيلدا اادااي    ا ع حل  
القة   هب  ملي  ب  ياي  مةبماا ،  يبك د البخ ي  ااةباابي ب مد ثةث   لصا هب 

 ة   اهداال ل  ااةباابي ي   اةلل  ال لمع   الق
  عرض فقرات محور نظم المعلومات واالتصال ومناقشتها: -3-4

( يبين التكرارات والنسب المئوية والنسب التراكمية لفقرات محور نظم المعلومات 5الجدول )
 واالتصال

 

رقم 
 الفقرة

 التقدير
كبيرة 
 جدا  

 المجموع قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة

عبارة 
26 

 42 2 1 8 24 5 التكرار
النسبة 
 %122 %5 %255 %22 %62 %1255 المئوية

النسب 
 التراكمية

1255 3255 5255 55 122% - 

عبارة 
23 

 42 2 5 12 18 5 التكرار
النسبة 
 المئوية

1255% 45% 25% 1255% 5% 122% 

النسب 
 التراكمية

1255 5355 8255 55 122% - 

 42 3 3 13 12 5 التكرار
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، أهمي     د   ل    5أ  اد ال بلئص الخلص  بمح ا     المعل ملد  اابصل  ال د   ،
معل ملد مبكلم   حديث الب القة  ، األما الذس ي م  ما اا هذا ال  ل  الب بمشي   بةييا 
 مل ل بص اا صحيح   اةيمل الب ب الا   ل  ابصل  العل   كف ء     اد ابصل  مفب ح  بةل د 

ل ملد يةل د ع لى إي لد اةل ب بعل د مل بيد العلمليد الب القة   هب كذلك بمثلب  ببلد  حا للم
 الب ابخلذ القااااد  أ ااء البعديةد الم ل ب  الب ال  د الم لةب  بد     

 ياد البلحث د مد خة  مل أشلاد اليه ال بلئص أدَّ     المعل ملد   ةلئ  اابصل  الب      
  ة  ال شل لد ال ةبي  العلل  الى حد مل ، اذ ِإدَّ  د  ب االا     المعل ملد     اد اابصل 

الم لةب  ي دس الى    د ال  ا بيد العلمليد  القيلدا اادااي  للقة  ،  الب هذا يذكا ،مفبب حملد   
أد اابصل       المعل ملد الحديث  همل أ    ةلئ  بحقيق ال  لح الب أس هيئ  ا  إدااا أ  

   95، 1999مشا ر ايلمب، حملد،
 
 
 
 
 
 
 

عبارة 
28 

النسبة 
 المئوية

2255% 32% 3255% 355% 355% 122% 

النسب 
 التراكمية

2255 5255 85 5255 122% - 

عبارة 
25 

 42 1 4 18 12 5 التكرار
النسبة 
 %122 %255 %12 %45 %32 %1255 المئوية

النسب 
 التراكمية

1255 4255 8355 5355 122% - 

عبارة 
32 

 42 2 2 12 14 12 التكرار
النسبة 
 المئوية

32% 35% 25% 5% 5% 122% 

النسب 
 التراكمية

32 65 52 55 122% - 
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  تها:عرض فقرات محور إدارة الموارد البشرية ومناقش -3-5
 ( يبين التكرارات والنسب المئوية والنسب التراكمية لفقرات محور إدارة الموارد البشرية6الجدول )

 
، أدَّ القيلداد اإلدااي  الب   1أ  اد ال بلئص الخلص  بمح ا إدااا الم ااد البشاي  ال د   ،     

ال لمع    ة  ال شل لد ال ةبي  ابد  أْد بق   بإ ااءاد  خ  اد اةبثملا القدااد  اإلمكل يلد 
اا اذ ابد مد بحديد ااحبيل لد بص  للعلمليد  بي  البدء ببب ب مف    إدااا ال  دا الشلمل  ، 

د يق   معاال  اإلمكل يلد الب أداء العم   الق هذا المف     كذلك ااةبخدا  اامث  الب اداء العم  
 الب القة   

إد ب مي  الم ااد البشاي   ب  ياهل يشبمةد  لى  دد مد األةس الم م  بمل الي ل بخ ي  الم ااد 
ل بحبلج إليه ال لمع    ة  ال شل لد ال ةبي ،  كذلك ب مي  البشاي  الذس يممد ديم م     د م

 دااد المةكلد اإلدااي   البدايبي   المةكلد ااخاد المخبلف   ب  ياهل  بحةيد أدائ    االع 
شااك   بللد ااد البدايبي   كفلءب   العلمي   العملي ،  ذلك ببحديد احبيل لد هذه المةكلد  ا 

مل   اإللمل  بم لااد بحةيد ال  دا  ب ةيع الةماك ي  اإلدااي   بف يض  البأهيلي  لل  دا الشل

رقم 
 الفقرة

كبيرة  التقدير
 جدا  

 المجموع قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة

عبارة 
31 

 42 3 2 8 18 5 التكرار

النسبة 
 المئوية

2255% 45% 22% 5% 355% 122% 

النسب 
 التراكمية

2255 6355 8355 5255 122% - 

عبارة 
32 

 42 2 2 12 13 11 التكرار

النسبة 
 المئوية

2355% 3255% 32% 5% 5% 122% 

النسب 
 التراكمية

2355 62 52 55 122% - 

عبارة 
33 

 42 2 6 8 13 3 التكرار

النسبة 
 المئوية

1355% 4255% 22% 15% 5% 122% 

النسب 
 التراكمية

1355 62 82 55 122% - 
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الصةحيلد  بش يع    لى اإلبدار  ااببكلا  ا بملد مبدأ ال دااا  البميُّ  الب األداء ل ي  الح اال  
  المكلالآد  لاالع الا ح المع  ي  للعلمليد   

لقد ا  اد ال بلئص الب هذا المح ا اهمي  اةبخدا  الع صا البشاس الب  ملي  البحةيد          
المةبما بل ببلاه الق د المحاك   الفل ل  الب ب بيق إدااا ال  دا  الشلمل ،  الب هذا الصدد اكد 
،أحمد محمد غ ي    لى أ ه الب أس م  م  مد الم  ملد اصبحد  ملي  بقيي  األداء مد 

ل لم   البب بابب  بقيلس اداء العلمليد ،  البب ب  اد  اصبحد  ملي  بةبخد  كأداا العمليلد ا
لمةل دا األالااد الب االع كفلءب    بحةد أدائ   لبحقيق مبدأ العدال   الم م  ي  الب المقلا   بيد 
األالااد   كمل ا ه ية   الب خلق  ة لد إ ةل ي   يب  بيد العلمليد الب الم  م   كذلك    ا 

امل ال  يفب بي     هذا يب   د  ايق ب اليا ااةباابي ي  اادااي  الفعلل  ا دااا الم ااد ال
    211، 2004البشاي ،غ ي ، 

  عرض فقرات محور رضا المستفيد وخدمة المجتمع ومناقشتها: -3-6
( يبين التكرارات والنسب المئوية والنسب التراكمية لفقرات محور رضا المستفيد 3الجدول )

 وخدمة المجتمع
رقم 
 الفقرة

كبيرة  التقدير
 جدا  

 المجموع قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة

عبارة 
34 

 42 3 2 8 18 5 التكرار

النسبة 
 المئوية

2255% 45% 22% 5% 355% 122% 

النسب 
 التراكمية

2255 6355 8355 5255 122% - 

عبارة 
35 

 42 2 3 3 22 8 التكرار

النسبة 
 المئوية

22% 52% 1355% 355% 5% 122% 

النسب 
 التراكمية

22 32 8355 55 122% - 

عبارة 
36 

 42 3 5 3 15 6 التكرار

النسبة 
 المئوية

15% 4355% 1355% 1255% 355% 122% 

النسب 
 التراكمية

15 6255 82 5255 122% - 
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الى ةعب القة     ،1أ  اد ال بلئص الخلص  بمح ا امل المةبفيد  خدم  الم بمع ال د   ،
لبحقيق امل المةبفيد المبلشا  غيا المبلشا، إذ إّد مةب د امل المةبفيد ه  ا عكلس لمةب د 
ال  دا المبحقق الب  ة  ال شل لد ال ةبي     لبحقيق هذا الامل يب لب مد القيلدا اإلدااي  

س بب ا د اليه مع الذالقيل  بمبلبع  المشكةد للمةبفيديد  اي لد الحل   ل ل  بص اا خلص  الم ب
ال لمع   لبحقيق ال دف ال  لئب  ه  اللئدا المةبفيد ااخيا  ه  الم بمع الذس يعيش د اليه ، إّد 
معاال  امل المةبفيد  بحقيق م للبه  اغبلبه  العم   لى بلبيب ل مد أه  األم ا البب ي ب أْد 

 باك   لي ل ال لمع    
  إلى أد كليلد البابي  البد ي    ل   الايلم  2001 الب هذا الصدد يشيا ، صل  البد س،       

بعم   لى ب لء  ب يئ  الم لخ الباب س المةئ  لبك يد  ا شلء ثقلال  ايلمي  بحلال   لى  ي   أهداف 
    2001،39 مبلدا الحاك  الايلمي ،البد س، 

جودة الشاملة في قسم النشاطات الطالبية عرض فقرات محور معوقات تطبيق ادارة ال -3-3
 ومناقشتها:
( يبين التكرارات والنسب المئوية والنسب التراكمية لفقرات محور معوقات تطبيق 8الجدول )

 ادارة الجودة الشاملة

        

رقم 
 الفقرة

كبيرة  التقدير
 جدا  

 المجموع قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة

عبارة 
33 

 42 2 4 8 15 11 التكرار
النسبة 
 %122 %5 %12 %22 %3355 %2355 المئوية

النسب 
 - %122 55 85 65 2355 التراكمية

عبارة 
38 

 42 1 5 14 14 6 التكرار
النسبة 
 %122 %255 %1255 %35 %35 %15 المئوية

النسب 
 - %122 5355 85 52 15 التراكمية

عبارة 
35 

 42 3 6 12 11 8 التكرار
النسبة 
 %122 %355 %15 %32 %2355 %22 المئوية
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أ  اد ال بلئص الخلص  بمح ا مع  لد ب بيق ادااا ال  دا الشلمل  الب  ة  ال شل لد     
أد العقب  أ  المع ق األ   الذس يح   د د القداا  لى ب بيق ادااا ال  دا    9ال ةبي   د   ،

الشلمل  الب القة  ه   د  ب الا أ  كفلي  اامكل لد الملدي   البشاي  الم   دا لدد القة  ،  أبى 
ثل يل  مع ق  ل  البيل لد  ااحصلئيلد الة م  لب بيق ادااا ال  دا الشلمل  ،أمل المع ق الثللث 

 لد ااةبع ل  الب ب بيق إدااا ال  دا الشلمل   ب  ب اليا البيئ  الم لةب  ل ل   الك
  إلى أ ه مد المع  لد البب بح   د د 2009 الب هذا الصدد يشيا ،حةد مخبلا حةيد،     

  192، 2009ب بيق ادااا ال  دا الشلمل  الب اآلبب: ،حةيد، 
  ل  اةبقااا اادااا  ب ياهل الدائ   -1
 معف   ل   بعض القيلداد اادااي  بللبدايب   -2
  م د الق ا يد  األ  م    د  ما  ب ل   -3
 بقايا الب بيق  ب  إ داد البيئ  المةئم  لبقبل ل   -4
 بع   الم ةة  الب بحقيق  بلئص ةايع    -5
الباكي   لى بقيي  ااداء  ليس  لى القيلدا ال ا ي  البب بةل د ااالااد الب بحقيق   دا   -1

  بللبللب ببح   اادااا الى ادااا بخ يف أ لى 
  ل  ب الا الع لصا البشاي  المداب   لى ادااا ال  دا الشلمل    -1
 معف ال  ل  المعل ملبب بللم ةةلد الايلمي    -9
   الخاتمة -4

ّد إالب م ء المعلل لد اإلحصلئي  ل بلئص البحث، ب ص  البلحث د إلى ااةب بل لد اآلبي  :     
إدااا ال  دا الشلمل   ملي  مبكلمل  األبعلد  المحل ا،  ا يمكد العم  ب ل د د بكلم  مب لبلد 

هذه األبعلد  المحل ا م بمع ،  أد اهمل  أس   صا مد   لصاهل ا يةل د  لى بحقيق ال بلئص 
بيق  إدَّ القيلداد اادااي  لل لمع   لقة  ال شل لد ال ةبي  ل ل الد ا الم   الب ب المب  ع  م  ل

إدااا ال  دا الشلمل   ب اليا مب لبلب ل  بد د ب االا اإليملد  الق ل   ب د د إدااا ال  دا الشلمل  
يئ   الب الإ ه ا يمكد للمةب يلد اإلدااي  األد ى أد ب دس  مل ل كمل ه  م ل ب  م ب ا م  ل

ادااا ال  دا   بيقالب  يمي  ،الم لخ الب  يمب  أ  ال يلك  الب  يمي  غيا مب يئ  بشك  بل  لب
الشلمل  الب  ة  ال شل لد ال ةبي   الب  لمع  ديللى ، أ  ل بحبلج ل   د ممل ف   ب يااد 

 إد    د المع  لد له األثا البلل) الب  د مبعددا ل اض ب يئب ل لب بيق إدااا ال  دا الشلمل   
 ب الا مب لبلد  إدااا ال  دا الشلمل   

النسب 
 التراكمية

22 4355 3355 5255 122% - 
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 المصادر العربية واالجنبية :
 الم ة    العلمي  لإلدااا الايلمي بااهي  محم د  بد المقص د ، حةد احمد الشلالعب ؛ ا -1

    200: ،ااةك داي ، داا ال اللء لد يل ال بل    ال شا ،
: ،الم ص اا ، المكبب   مداخ  إدااي  معلصاا لبحديث الم  ملدأحمد محمد غ ي  ؛  -2

    2004العصاي  ، 
: ) دار الثقافية  مبادئ القياس والتقويم في التربية الظاهر 0 زكريا محمد واخرون ؛ -3

 ( . 2222للنشر والتوزيع 0 عمان 0 االردن 0 
ع : ) دار الشرق للنشر والتوزي اساسيات القياس في العلوم السلوكيةالنبهان 0 موسى ؛  -4

 ( 02224 عمان 0 االردن 0 
: ، داا ال اللء لل بل    ال شا ، اإلةك داي   إدااا ال  دا الشلمل حةد أحمد الشلالعب ؛   -5
 ،2003     
، داا  ؛ ب بيقلد معلصاا الب اإلدااا الب البابي  البد ي  الايلمي حةد أحمد الشلالعب ؛   -6

    2010 اللء الديد لل بل    ال شا ، اإلةك داي  ، 
:  ي يلم م ذج مقباح إل شلء   ل  لل  دا بللم ةةلد الا اامب ةيد إبااهي  المصاس ؛  -3

     2012،داا ال اللء لد يل ال بل    ال شا ، اإلةك داي  ، 
اا ، داا : ،القله م ة    الب  ي   اادااا الب البابي  البد ي   الايلمي  صل  البد س ؛  -8

    2001الفكا العابب ، 
: ، داا اليل  اس العلمي  لل شا  الب  يع  إدااا ال  دا الشلمل محمد  بد ال هلب الع ا س ؛  -5

     2005،  ملد ، 
،: ،القلهاا، ماك  الكبلب لل شا ، 1،   ب بيقلد اإلدااا الايلمي مفبب ابااهي  حملد ؛   -12

1999(   
: )القاهرة 1مصطفى باهي وصبري عمران ؛ االختبارات والمقاييس في التربية الرياضية0ط -11

 (02223 مكتبة االنجلو المصرية 0 
ب  يا الايلم  العاا ي  الب م ء إدااا  محم د دا  د الابيعب  بيلد  لب  بد  لب ؛ -12

      2010: ، بحث م ش ا ، كلي  البابي  الايلمي  ،  لمع  بلب  ،  ال  دا الشلمل 
13- Oakland, J.S ; Total Quality Management : Text With Caces ; Butter 
Worth , Heinemann , Oxford , UK , 2001 .  
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 ( 1الملحق ) 
 اسماء السادة الخبراء والمختصين الذين تم عرض استمارات المحاور والفقرات عليهم

اسم الخبير أو  ت
 المختص

اللقب 
 العلمي

 مكان العمل االختصاص

البد ي    ل   كلي  البابي   ادااا  ب  ي  أ د  صيا  لة  خلف 13
  لمع  ديللى –الايلم  

 ل  ال فس  أ   د كلم   ب د 22
 الايلمب

كلي  البابي  البد ي    ل   
  لمع  ديللى –الايلم  

كلي  البابي  البد ي    ل    ادااا  ب  ي  أ   د محمد اللم  23
  لمع  ديللى –الايلم  

 
 ( 2الملحق ) 

 استبانة متطلبات إدارة الجودة
 كبيرة الفقرات ت

 جدا
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة

 جدا
      مراعاة مبدأ الدقة والموضوعية في عملية التقويم المستمرة 1
شمولية عملية المتابعة والتقويم لجميع العمليات اإلدارية في قسم  2

 النشاطات الطالبية .
     

سم القوضع معايير محددة توضح مدى االنجاز الذي تم تحقيقه في  3
 والجامعة .

     

      إيصال نتائج التقويم الى جميع المستويات االدارية لالطالع عليها. 4
      استمرار عملية المتابعة والتقويم تحقيقا  ألهداف الرقابة الوقائية. 5
تحلل إدارة قسم أدائها بعد انتهاء العام الواحد وتعلن النتائج على جميع  6

 في القسم . التشكيالت االدارية
     

تحرص ادارة قسم النشاطات الطالبية على اجراء تقويم شامل ألدائها  3
 لتحديد جوانب القوة والضعف في مستوى االدارة.

     

تناقش ادارة القسم نتائج التقويم وخاصة مجاالت الضعف في االداء  8
 الكلي مع القيادات االدارية للجامعة والعاملين فيها.

     

تعمل ادارة القسم على استثمار الفكر االقتصادي لتحقيق ارباح مالية  5
 وزيادة رأس المال.

     

      تعمل ادارة القسم على تحديد اهدافها القريبة والبعيدة. 12



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

353 
 

 

      تلزم ادارة القسم جميع المنتسبين على المبادرة بتحسين االداء. 11
االمكانيات المادية والبشرية الالزمة تعمل ادارة القسم على تحديد  12

 لعملية أعداد النشاطات الطالبية المختلفة .
     

تتبنى ادارة القسم مبدأ التحسين المستمر للمهارات االدارية والفنية  13
 وأساليبها

     

امكانية القيادة االدارية للقسم لتوفير الوسائل المناسبة إلدارة التغيير  14
 والمستقبليةاآلنية 

     

      يتبنى القسم طرق قياس موضوعية في تقويم أداء العاملين فيها 15
يقوم القسم بأحداث تغييرات دورية في التنظيم اإلداري تقتضيها مصلحة  16

 القسم والجامعة .
     

استعداد القسم للقيام بالتغيير الالزم في ثقافة أعضاءه لتتالءم مع  13
 الشاملة متطلبات الجودة

     

      تأكيد على العمل الجماعي بدال من العمل الفردي داخل القسم 18
      تنفيذ استراتيجية القسم على شكل مراحل سنوية ومتوسطة وطويلة 15
اهتمام القسم بتطوير مهارات القيادات االدارية والمشاركة في الدورات  22

 االدارية
     

ان تكون خطتها االستراتيجية مرنة وقابلة تحرص ادارة القسم على  21
 للتطبيق مع توفر الخطط البديلة لتطبيقها وقت الحاجة

     

      يسعى القسم لتوفير مناخ تنظيمي رياضي يشجع على التميز في االداء 22
      يتبنى القسم استراتيجية ديمومة نمو وتعلم واضحة المعالم والمحاور 23
القسم باستمرار التجهيزات الرياضية وجاهزيتها للممارسة تتابع ادارة  24

 الرياضية وفق معايير الجودة العالمية
     

      ينمي القسم لدى اعضائه االنتماء والوالء للجامعة وتحقيق اهدافها 25
تعمل ادارة القسم على تصنيف البيانات على وفق نماذج احصائية  26

 الرجوع اليهافعالة وخزنها بطريقة يسهل 
     

      توفر ادارة القسم المالك المتخصص في نظم المعلومات والبيانات 23
توفر ادارة القسم شبكة معلومات تربط بين أقسام النشاطات الطالبية  28

 في العراق )االنترنيت(
     

تطبيق ادارة الجودة الشاملة يفتح المزيد من قنوات االتصال مع  25
 الجماهير

     

تسعى ادارة القسم الى بناء نظام معلومات شامل ومتقن وحديث يساعد  32
 على اتخاذ القرارات بدقة وسرعة
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اشراك جميع العاملين في القسم في البرامج التدريبية الخاصة بإدارة  31
 الجودة الشاملة

     

تحرص ادارة القسم على انشاء قسم خاص للتدريب والتأهيل للعاملين  32
في ادارة القسم على تطبيقات ادارة الجودة الشاملة وااللمام بمفاهيمها 

 ومتطلباتها

     

تعمل ادارة القسم على االتصال المستمر مع مراكز البحوث الرياضية  33
 العلمية المحلية والعالمية

     

      تهتم ادارة القسم بالنشاط الرياضي لمختلف االعمار 34
القسم على اشغال أوقات الفراغ ألبناء المجتمع من خالل تحرص ادارة  35

 االنشطة الرياضية المختلفة
     

      تهتم ادارة القسم بتنمية قدرات المرأة في المجال الرياضي 36
      ال تتوفر البيانات االحصائية الالزمة لتطبيق ادارة الجودة الشاملة 33
المتوفرة حاليا غير كافية لتطبيق ادارة االمكانيات المادية والبشرية  38

 الجودة الشاملة في قسم النشاطات الطالبية
     

العمل على تطبيق ادارة الجودة الشاملة قبل توفر البيئة المناسبة  35
 لنجاحها يؤدي للفشل في تطبيقها

     


