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تمهيد   .1
إن المؤسسات الخدماتية أصبحت محور اىتمام الكثير من الباحثين االقتصاديين، وىذا راجع إلى كونيا أحد 

فيي تسعى دائما إلى تقديم خدمات تميق بالزبائن وتمبي احتياجاتيم، وفي نفس . أقطاب االقتصاد الوطني
 مدى توافقيا مع ة، وذلك عن طريق تتبع الخدمة المقدمة ومراعاوكسب والء الزبائنالوقت تحقيق أكبر عوائد 

.  التصدي لمتحديات والمنافسات الخارجية إدارة النوعية وكذامتطمبات الزبائن، وكذا آليات حديثة من شأنيا
    ومن البدييي أنو من بين المؤسسات الخدماتية نجد المؤسسات التي تعمل في قطاع النقل وباألخص 
النقل الجوي، فيي مؤسسات تسيل عممية النقل بين المناطق الداخمية وكذا الخارجية وتوفر الوقت، ففي 

. الجزائر نجد ىناك مؤسسات من أعرقيا مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية
    وتعتبر ىذه األخيرة كغيرىا من المؤسسات تحتوي عمى نظم رقابية عمى العممية اإلدارية لكي تحافظ عمى 
جودة الخدمات التي تقدميا لزبائنيا،ألن الطريق األمثل الذي يؤدي إلى إدارة الجودة ىو تقديم خدماتيا بشكل 

. أفضل
تعد رقابة جودة الخدمات نقطة االرتكاز التي ال تغفل عمييا أي مؤسسة ألنيا تعمل عمى ضبط األداء، 

ومعرفة ما إذا كان يسير وفق الخطط المرسومة، ألن تحسين األداء ىو اليدف السامي لإلدارة، من خاللو 
تعرف المؤسسة مستوى أدائيا الحالي ومقارنتو بالمستويات السابقة، فربط العالقة بين نظم الرقابة اإلدارية 

والجودة ضرورة ال غنى عنيا عند تنفيذ العمميات اإلدارية الخاصة بنوعية األداء وىذا ما يؤدي إلى االرتقاء 
. بأداء العاممين

رح السابق وانطالقا من الفكرة العامة التي يدور حوليا موضوعنا ارتأينا أن نطرح ط      بناء عمى ال
: اإلشكالية الرئيسية التالية

اإلشكالية  .2
ما مدى تأثير الرقابة عمى جودة الخدمات في تحسين األداء الخدماتي لمؤسسة الخطوط الجوية *

. الجزائرية بأدرار؟
: ويتفرع عن ىذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية

اإلشكاليات الفرعية  .3
ماىو واقع جودة الخدمات في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار؟   * 
حصائية لمرقابة عمى جودة الخدمات وتحسين األداء في مؤسسة الخطوط إىل توجد فروقات ذات داللة * 

عدد المستوى الوظيفي، المستوى التعميمي، الجنس، )الجوية الجزائرية بأدرار تعود لممتغيرات الشخصية 
؟ (سنوات الخبرة

ىل ىناك أثر لمرقابة عمى جودة الخدمات تسيم في تحسين األداء الخدماتي لمؤسسة الخطوط الجوية   * 
الجزائرية بأدرار؟  
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ىل يوجد أثر ذو داللة احصائية لمحددات جودة الخدمات عمى تحسين األداء الخدماتي في مؤسسة   * 
الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار؟ 

 
 نموذج الدراسة .4
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 :الفرضيات .5

: لإلجابة بشكل مبدئي عمى اإلشكالية الرئيسية وماتبعيا من تساؤالت فرعية يمكن صياغة الفرضيات التالية
 H1:الفرضية الرئيسية األولى

  حصائية لمرقابة عمى جودة الخدمات وتحسين األداء الخدماتي في مؤسسة إتوجد فروقات ذات داللة
الجنس، المستوى التعميمي، المستوى )الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار تعود إلى المتغيرات الشخصية 

 .0.05عند مستوى المعنوية  (الوظيفي، عدد سنوات الخبرة
 H2:الفرضية الرئيسية الثانية

  يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمرقابة عمى جودة الخدمات يسيم في تحسين األداء الخدماتي لمؤسسة
 .0.05الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار عند مستوى المعنوية 

 H3:الفرضية الرئيسية الثالثة
  يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمحددات جودة الخدمات عمى تحسين األداء الخدماتي في مؤسسة الخطوط

 .0.05الجوية بأدرار عند مستوى المعنوية 
 

 
 
 

الرقابة عمى 
جودة 

 الخدمات

 الممموسية

 االعتمادية

 االستجابة

 األمان

 التعاطف

تحسين األداء 
 الخدماتي

الجنس، المستوى : المتغيرات الشخصية
التعميمي، المستوى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة 

 المتغير التابع المتغير الوسيط المتغير المستقل 
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 :أهمية الدراسة .6
    تأتي أىمية ىذه الدراسة من حاجة المؤسسات الخدماتية إلى تبني ثقافة الجودة والعمل عمى تكريسيا 

باعتبارىا أحد الموضوعات التي القت اىتمام الباحثين، خاصة وأنيا تعد أحد الركائز األساسية في تطوير 
.  فمن خالليا يمكن لممؤسسة أن ترفع من أدائيا الخدماتي وفي نفس الوقت قيمة التنافسية. المؤسسات

قبال األفراد لمعمل في ىذه  كما أن االىتمام بالجودة ومراقبتيا يعمل عمى زيادة والء الزبائن وجذبيم وا 
. المؤسسات

 :أهداف الدراسة .7
 :         ينبثق من دراستنا مجموعة من األىداف نصيغيا عمى النحو التالي

الكشف عن أثر رقابة جودة الخدمات عمى األداء الخدماتي؛    -
 التعرف عمى مدى اىتمام المؤسسات الخدماتية بجودة الخدمات المقدمة؛ -
 معرفة ما إذا كان كانت ىناك رقابة عمى جودة الخدمات وىل تأثر عمى األداء الخدماتي؛ -
 الوقوف عمى مستوى الرقابة عمى جودة الخدمات داخل المؤسسة؛ -
 إدراك جودة الخدمات في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار؛ -
 .توضيح دور محددات جودة الخدمات في تحسين األداء الخدماتي لدى المؤسسة -
 :الدراسات السابقة .8

      لقد حظي موضوع الرقابة عمى جودة الخدمات اىتمام كبير من طرف العديد من الباحثين، وفي   
دراستنا سنطرح مجموعة منيا والتي تناولت جزءا من بحثنا ىذا، وسنعرضيا وفق تسمسميا الزمني من  

:  األحدث إلى األقدم عمى النحو اآلتي
  2014دراسة صميحة رقاد سنة 

تطبيق نظام ضمان " ، بعنوان1     رسالة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم االقتصادية جامعة سطيف
دراسة ميدانية بمؤسسات التعميم العالي لمشرق _ الجودة في مؤسسات التعميم العالي الجزائرية آفاقو ومعوقاتو

، ىدفت ىذه الدراسة إلى التعريف بالتجربة الجزائرية في ىذا المجال، وكذا التعرف عمى المعوقات "الجزائري
التي تحول دون تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي الجزائرية، وعوامل نجاح تطبيق ىذا 
النظام، إضافة إلى إبراز الحاجة الكبيرة لتطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي بالجزائر، 
وأخيرا  محاولة التوصل إلى نتائج واقتراحات تساعد متخذي القرار إليجاد اآلليات المناسبة لتطبيق نظام 

. ضمان الجودة بنجاح في مؤسسة التعميم العالي وتجاوز مختمف معوقات تطبيقو
: من بين نتائج ىذه الدراسة مايمي

ة عالية جداعمى وجود تحديات داخمية وخارجية تدفع مؤسسات التعميم جإن مسؤولي الجودة موافقون بدر -
 العالي الجزائرية إلى تطبيق نظام ضمان الجودة بيا؛
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وجود مجموعة من المعوقات التي تحد من تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي  -
 الجزائرية، خاصة في الجانب السموكي والقيادي والتنظيمي عمى مستوى المؤسسة؛

 وجود مجموعة عوامل نجاح تطبيق نظام ضمان الجودة متمثمة في تحسين وتوعية أصحاب المصمحة  -
 .بثقافة الجودة، دعم وتأييد اإلدارة العميا بمستوياتو المختمفة لتطبيق نظام ضمان الجودة

  2013دراسة أسماء مناصرية سنة  : 
_     مذكرة مقدمة الستكمال متطمبات شيادة الماستر أكاديمي في عموم التسيير جامعة قاصدي مرباح

رغوة  )طرق تحسين الجودة في المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة دراسة مقارنة بين" ورقمة، بعنوان
، اليدف من الدراسة محاولة توضيح المفيوم الكامل لممؤسسات "(رمال البالستيك- مطاحن جذيع- الجنوب

ت المستخدمة في تحسين الجودة بيدف إنتاج سمع االصغيرة والمتوسطة، والتعرف عمى كافة الطرق واألدو
. مطابقة لممواصفات المطموبة
: وكانت نتائج الدراسة كاآلتي

 ىناك اىتمام كبير من قبل المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة محل همن خالل المقارنة تبين أن -
 الدراسة بمفيوم الجودة حيث تم تطبيقيا بدرجات ومستويات إيجابية متفاوتة؛

 إبراز دور طرق تحسين الجودة في المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة؛ -
وجود عالقة ارتباطية قوية بين طرق تحسين الجودة كمتغير مستقل وتطبيق مفيوم الجودة كمتغير تابع  -

 .في مؤسسات رغوة الجنوب ومطاحن جذيع
 دراسة السعيد بمومبدون سنة 

     رسالة مكممة لنيل شيادة الماجيستير في تنمية وتسيير الموارد البشرية في عمم االجتماع والديمغرافيا 
أساليب الرقابة ودورىا في تقييم أداء المؤسسة االقتصادية دراسة ميدانية " جامعة منتوري قسنطينة، بعنوان

، ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة الحقيقية الموجودة بين "بمؤسسات المحركات والجرارات بالسوناكوم
أساليب الرقابة واألداء داخل المؤسسة، عن طريق تشخيص األساليب الرقابية في المؤسسة وكشف األخطاء 

واالنحرافات بداخميا، ومحاولة تصحيحيا أو التقميل منيا، إضافة إلى محاولة تنبيو المسؤولين بالقطاع 
الصناعي إلى أىمية العممية الرقابية في تحسين أداء المؤسسة وذلك باستغالل النتائج التي يتم الوصول إلييا 

. ميدانيا
: وقد كشفت نتائج الدراسة مايمي

 أن ىناك ارتباط وثيق بين العممية الرقابية الفعالة وبين التقييم الجيد لألداء في المؤسسة؛ -
وقد بين الباحث أن العممية الرقابية في مؤسسة سوناكوم تعتمد عمى نظام رقابي ضعيف وغير واضح مما  -

 . أدى إلى تقييم ضعيف ألداء العمال داخل المؤسسة
 



 المقدمة العامة
 

 
 ه

المساهمة الجديدة في الموضوع 
: إنطالقا من الدراسات السابقة ووقوفا عمى حيثيات ىذا الموضوع تظير مساىمتنا في مايمي

     التعرف عمى مدى اىتمام المؤسسات الخدماتية بجودة الخدمات المقدمة وىل ىناك رقابة عمى جودة 
الخدمات ومدى تأثيرىا عمى األداء الخدماتي بوالية أدرار وخاصة في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية 

بأدرار، حيث عالجت الموضوعات السابقة طرق تحسين الجودة ومدى تطبيقيا في مؤسسات التعميم العالي 
والمؤسسات الصناعية في الجزائر وكذلك دور الرقابة في تقييم األداء، ونحن في دراستنا نحاول قياس الرقابة 

. عمى جودة الخدمات ودورىا في تحسين األداء الخدماتي في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار
   اعتمدت الباحثتان في دراستيما عمى األساليب االحصائية الحديثة لتقييم محددات جودة الخدمات المتمثمة 

االعتمادية، الممموسية، االستجابة، األمان والتعاطف، وكذلك الرقابة عمييا ومعرفة مدى تأثيرىا عمى : في
.  األداء الخدماتي في المؤسسة محل الدراسة

: إطار الدراسة .9
:  ينطوي إطار الدراسة عمى

 .توزعت الدراسة عمى مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار: اإلطار الكمي -
 28  أما الدراسة الميدانية فكانت من ،2017/ديسمبرانطمقت عممية البحث في شير : اإلطار الزماني -

 .7/04/2018 إلى غاية 2018 /02/
 .لإلجابة عمى االستبيانة تم توزيعيا عمى عينة من العمال داخل المؤسسة: اإلطار البشري -
 .يشمل كافة المراجع ذات الصمة بالموضوع: اإلطار المرجعي -
:  منهج الدراسة .10

     لحل اشكالية الموضوع واإللمام بمختمف جوانبو واختبار الفرضيات الموضوعة تم االعتماد عمى المنيج 
الوصفي التحميمي وذلك عند القيام بالدراسة النظرية من خالل تقديم المفاىيم المتعمقة بالرقابة عمى جودة 

الخدمات وآثارىا، أما الدراسة التطبيقية دعمت بدراسة الحالة وفقا آللية االستبيان باستخدام األساليب 
اإلحصائية المناسبة مثل التكرارات والنسب المئوية، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، تحميل 

. التباين األحادي ومعامل االنحدار، واألكثر داللة عمى الظاىرة المدروسة والمقابمة الشخصية
 :أسباب اختيار الموضوع .11
 تزايد اىتمام الباحثين بالدراسات المتعمقة بالجودة؛ -
 نقص الوعي لدى المؤسسات المحمية لوالية أدرار بأىمية الجودة وأثرىا عمى األداء؛ -
 .كون الموضوع في مجال التخصص -
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 :صعوبات الدراسة .12
عند القيام بأي بحث أو دراسة البد من مواجية بعض الصعوبات التي تعترض عممية البحث بحيث تختمف 

. من دراسة إلى أخرى
: وتتمثل صعوبة ىاتو الدراسة في

 نقص المراجع المتعمقة بالموضوع في الجامعة؛ -
 .صعوبة الحصول عمى المعمومة من طرف موظفي المؤسسة والتباطئ في استرجاع االستبيانة -
 :هيكل الدراسة .13

لحل اإلشكالية الرئيسية واإلشكاليات الفرعية المطروحة سابقا واألسئمة الفرعية تم تقسيم موضوع الدراسة إلى 
: ثالث فصول كاآلتي

 مفيوم الرقابة ثم :  تم اختياره لعرض المفاىيم المتعمقة بالرقابة والتي تمثمت في مبحثين وىي:الفصل األول
 .أنواع وخطوات الرقابة

 معنون بالرقابة عمى جودة الخدمات ودورىا في تحسين األداء الخدماتي، تضمن مبحثين :الفصل الثاني 
األول يتعمق بماىية جودة الخدمات، والمبحث الثاني نتحدث فيو عن أثر الرقابة عمى جودة الخدمات، أما 

 .المبحث الثالث تم تخصيصو لتبيان دور الرقابة في تحسين األداء الخدماتي
 خصص لمدراسة الميدانية، قسم إلى ثالث مباحث، المبحث األول خصص لمتعريف :الفصل الثالث 

بمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار، والمبحث الثاني يتضمن طريقة وأدوات الدراسة، وأخيرا المبحث 
 .الثالث تم فيو عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا
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: تمهيد
     إن المؤسسات االقتصادية تختمف باختالف نشاطيا الذي تقوم بو وكذا العمميات التي تكون ىذا النشاط 

الذي من خاللو تسعى جاىدة إلى رفع أدائيا، زيادة أرباحيا واستمراريتيا، ليذا فعمى المؤسسة سواء كانت 
وفي . خدماتية أو انتاجية يجب أن تخضع لرقابة معينة حسب طبيعة نشاطيا من أجل تقويم أو تحسين أدائيا

ىذا الفصل سنتحدث عن الرقابة بصفة عامة، في المبحث األول نوضح مفيوم الرقابة، أىدافيا وأىميتيا؛ أما 
.  في المبحث الثاني نفرق بين مختمف أنواع وخطوات الرقابة وأىم الصعوبات التي تواجو عممية تطبيق الرقابة

 
مفهوم الرقابة : المبحث األول
أنواع وخطوات الرقابة : المبحث الثاني
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 مفهوم الرقابة: المبحث األول
 قبل مباشرة عمميا والشروع في نشاطيا تقوم بوضع أو رسم خطط تنظيمة االقتصادية     إن المؤسسات 

تبين فييا المسار الذي يجب اتباعو من أجل الوصول إلى األىداف المرجوة والتي تسعى المؤسسة إلى 
تحقيقيا، لذلك فإن إدارة المؤسسة مجبرة عمى فرض رقابة عمى مدى تنفيذ الخطط وتحقيق األىداف عمى 

الوجو المطموب، ومن خالل ىذا المبحث سنتعرف عمى الرقابة وكذا أىدافيا واألىمية التي تضيفيا لممؤسسة، 
. باإلضافة إلى المبادئ التي تقوم عمييا

تعريف الرقابة : المطمب األول
الفعل أو العمل الموجو المحدد بمعايير وخطوات نحو جعل العمميات التشغيمية و "      تعرف الرقابة بأنيا 

اإلدارية وأجيزتيا متطابقة مع المقاييس والغايات المحددة مسبقا والمخططة لتحقيق األىداف والوصول إلى 
 1."النتائج المرجوة

عبارة عن جيد منظم لوضع معايير األداء مع أىداف التخطيط :"     كما عرفيا روبرت موكمير عمى أنيا
لتصميم نظم معمومات التغذية العكسية لمقارنة االنجاز الفعمي بالمعايير المحددة مسبقا لتقدير ما إذا كان 

ىناك انحرافات وتحديد أىميتيا والتخاذ أي عمل مطموب لمتأكد من أن جميع موارد المنظمة يتم استخداميا 
 2."بأكثر الطرق فعالية وكفاية ممكنة في تحقيق أىداف المنظمة
الرقابة ىي إحدى الوظائف اإلدارية التي تيدف : من التعريفين السابقين لمرقابة يمكن استنتاج التعريف التالي

إلى التأكد من سالمة العمميات المنفذة ومطابقتيا لمقواعد واألصول والتعميمات الموضوعة من أجل اكتشاف 
. األخطاء وتصحيحيا بما يمنع ظيورىا في المستقبل

أهمية الرقابة وأهدافها :المطمب الثاني
أهمية الرقابة :  أوال

: 3  تبرز أىمية الرقابة من خالل ما يمي
 ارتباطيا ارتباطا وثيقا بجميع وظائف اإلدارة؛ .1
، فمن خالليا يمكن قياس مدى كفاءة الخطط الموضوعة وأساليب وظيفة إدارية ىامةتعتبر وظيفة الرقابة  .2

 تنفيذىا؛
 إن أي برنامج لمرقابة يتطمب وجود ىيكل تنظيمي والمتمثل في أوجو المسؤولية المختمفة لممديرين؛ .3

                                                           
، الطبعة الثالثة، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، سنة اإلدارة المعاصرة المبادئ الوظائف الممارسةموسى خميل، 1

. 183،ص2011
 .174، ص2008، الطبعة األولى، دار المسيرة لمنشر والتوزيع،عمان، سنة اإلدارة عمم وتطبيقمحمد رسالن الجيوسي، جميمة جاد اهلل، 2
، مذكرة ماجستير في تنمية وتسيير الموارد البشرية، جامعة منتوري قسنطينة، أساليب الرقابة ودورها في تقييم أداء المؤسسة االقتصاديةالسعيد بموم، 3

 . 32الجزائر، ص 
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نظام الرقابة الفعال يسمح لممديرين من متابعة األنشطة وميام المسؤولين عمييا، وكذلك يمكنيم من التحكم  .4
 والكشف عن األخطاء في وقتيا ومحاولة حميا والتغمب عمييا؛

 .1"رفع مستوى أداء المؤسسة وفعاليتيا في تحقيق أىدافو" .5
أهداف الرقابة  : ثانيا

 2:يمكن إجماليا في مايمي
حتى يسير العمل وفق خططو وبرامجو في شكل متكامل لتحديد األىداف المرجوة، : حماية الصالح العام .1

 والكشف عن االنحرافات، إضافة إلى تحديد المسؤولية اإلدارية؛
توجيو القيادة اإلدارية أو السمطة المسؤولة إلى التدخل السريع، لحماية الصالح العام، واتخاذ قرارات  .2

 مناسبة لتصحيح األخطاء من أجل تحقيق األىداف؛
ما يحتمل أن تكشفو عممية الرقابة من نقاط قوة متواجدة بالنظام أسيمت في منع انحرافات وتقميل  .3

 األخطاء؛
 3:وىناك أىداف أخرى منيا

 منع وقوع األخطاء من خالل نظام رقابي سميم وتحديد االختصاصات والصالحيات؛ .4
 .معرفة العقبات التي تعترض سبيل األداء األمثل والوقوف عمى مظاىرىا وأسبابيا .5

 مبادئ الرقابة: المطمب الثالث
لكي تتم الرقابة عمى أساس سميم، ولكي يتم األداء واإلنجاز عمى النحو الذي تحدده األىداف والمعايير 

 4:الموضوعة، وألجل أن تكون الرقابة أكثر فاعمية، البد من االسترشاد ببعض المبادئ وىي
 اتفاق النظام الرقابي المقترح مع حجم وطبيعة النشاط الذي تتم الرقابة عميو؛ 
 تحقيق األىداف عمى مستوى عال من الفاعمية والكفاية؛ 
 الموضوعية في اختيار المعايير الرقابية؛ 
 الوضوح وسيولة الفيم؛ 
 إمكانية تصحيح األخطاء واالنحرافات؛ 
 توافر القدرات والمعارف اإلدارية والفنية لمقائمين عمى أجيزة الرقابة؛ 
 وضوح المسؤوليات وتحديد الواجبات؛ 

                                                           
، ص 2005 الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، سنة ،(المبادئ، الوظائف، الممارسة )اإلدارة المعاصرةموسى خميل، 1

183. 
. 35، ص2009 سنة ، الطبعة األولى، الراية لمنشر والتوزيع، عمان،الرقابة عمى األعمال اإلداريةزاىر عبدالرحيم عاطف، 2
وعالقتها باألداء الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية األساسية في محافظات شمال الضفة الغربية من الرقابة اإلدارية مرح الطاىر شكري،3

 .20،21، ص ص 2016، ماجيستير في اإلدارة التربوية، جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين، سنة وجهات نظر المديرين أنفسهم
،  ص ص 2013، الطبعة األولى، دار المناىج لمنشر، ، سنة مبادئ اإلدارة األصول واألساليب العممية، ةعمي فالح الزعبي، عبد الوىاب بن بريك4

350،351 .
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 االقتصاد والمرونة؛ 
 استمرارية الرقابة؛ 
 دقة النتائج ووضوحيا. 

أنواع وخطوات الرقابة : المبحث الثاني
     حاولنا في ىذا المبحث إلى التطرق إلى أىم أنواع الرقابة، الخطوات المتبعة من طرف المؤسسة عند 

. قياميا بعممية الرقابة، باإلضافة إلى الصعوبات التي تواجييا
أنواع الرقابة : المطمب األول

 1:ىناك العديد من أنواع الرقابة اإلدارية يمكن تمخيصيا عمى النحو التالي
 :الرقابة حسب المعايير: أوال

. وتتضمن رقابة عمى أساس اإلجراءات ورقابة عمى أساس النتائج
 : الرقابة عمى أساس اإلجراءات .1

يركز ىذا النوع من الرقابة عمى تصرفات العاممين باإلدارة، بحيث يقوم بقياس ىذه التصرفات ومطابقتيا مع 
 .مجموعة القواعد والقوانين، وال يركز عمى ما تحققو ىذه التصرفات من نتائج نيائية

 : الرقابة عمى أساس النتائج .2
تقوم الرقابة عمى أساس النتائج بقياس النتائج النيائية التي تحققيا المؤسسات العامة، وفق معايير يمكن 

قياسيا موضوعيا، فيذا النوع يركز عمى النتائج النيائية التي تحققيا المؤسسات، وليس عمى النشاطات أو 
 . اإلجراءات التي تقوم بيا ىذه المؤسسات

:  األداءالرقابة حسب موقعيا من : ثانيا
 2:     وتشمل ما يمي

 : الرقابة السابقة .1
 .تيدف إلى ترشيد القرارات وتنفيذىا بصورة سميمة وفعالة

 : الرقابة الالحقة .2
إن تقويم األداء . وتسمى أيضا بالرقابة البعدية، ألنيا تقوم تصرفات وقرارات أقسام اإلدارة بعد حدوثيا وتنفيذىا

 .بعد وقوعو يجعل الرقابة الالحقة ذات طابع تصحيحي
 
 
 

                                                           
 .355-354، نفس المرجع أعاله، ص ص ة عمي فالح الزعبي، عبد الوىاب بن بريك1
 .100، ص 2012الطبعة األولى، دار البداية، سنة الرقابة اإلدارية، محمد محمود مصطفى، 2
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:  الرقابة وفقا لمصادرىا: ثالثا
 1:     وتتمثل في

 : الرقابة الداخمية .1
ىي التي تطبق داخل المؤسسات، ويقصد بيا كل العمميات التي تؤدييا المؤسسةوتراقبيا بنفسيا، بحيث تمتد 

 .خالل مستويات التنظيم المختمفة
 :الرقابة الخارجية .2

    ىي التي تطبق داخل المؤسسات،وعادة ما تكون ىذه الرقابة شاممة تمارس بواسطة أجيزة مستقمة 
متخصصة، ما تضمن لممؤسسة أن جيازىا اإلداري ال يخالف القواعد واإلجراءات، ويعتبر عمميا متمم لعمل 

 .الرقابة الداخمية
 2:كما أن ىناك أنواع أخرى من بينيا

وتشمل  :الرقابة حسب الجية التي تقوم بيا: رابعا
 الرقابة المفاجئة؛ .1
 الرقابة الدورية؛ .2
 .الرقابة المستمرة .3

:    وتشمل اآلتي:الرقابة حسب التنظيم الرقابي: خامسا
 الرقابة البيروقراطية؛ .1
 الرقابة غير البيروقراطية؛ .2
 .االستراتيجيةالرقابة  .3

 :الرقابة من حيث نوعية االنحراف: سادسا
 الرقابة االيجابية؛ .1
 .الرقابة السمبية .2

 3:  وتتضمن:الرقابة من حيث المستوى: سابعا
 الرقابة عمى مستوى الفرد؛ .1
 الرقابة عمى مستوى الوحدة اإلدارية؛ .2
 .الرقابة عمى مستوى المؤسسة ككل .3
 
 

                                                           
 .101 ص نفس المرجع أعاله، محمد محمود مصطفى، 1
 .356، ص مرجع سبق ذكرهعمي فالح الزعبي، عبد الوىاب بن بريكة، 2
 .182، ص 2010، الطبعة األولى، دار المسيرة، األردن، سنة أساسيات عمم اإلدارةعمي عباس، 3
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 خطوات الرقابة: المطمب الثاني
     إن نجاح عممية الرقابة تتطمب وجود نظام إداري متكامل لمتحقق من انجاز متطمبات الرقابة وفق 

 1:خطوات منطقية متسمسمة يمكن إيجازىا بما يأتي
 :تحديد معايير األداء: أوال

قرار مجموعة من المؤشرات التي ينبغي أن تكون قابمة لمقياس وتستمد عادة  وىي عبارة عن عممية وضع وا 
 من األىداف المخططة التي يسعى كل من المدير والمنظمة إلى تحقيقيا؛

 :قياس األداء الفعمي: ثانيا
 أي قياس النتائج المحققة فعال، مثل عدد الوحدات المنتجة أو عدد الوحدات المباعة خالل فترة زمنية محددة؛

 :المقارنة بين األداء الفعمي واألداء المخطط لو: ثالثا
 :    وىناك ثالث طرق لممقارنة بين األداء الفعمي واألداء المخطط أو المرغوب

 وتتم عن طريق االستعانة باألداء الماضي كمرجع لممقارنة وتقييم األداء الحالي؛: المقارنة التاريخية .1
عن طريق المقارنة مع األداء المتحقق لألفراد اآلخرين أو الوحدات أو المنظمات األخرى : المقارنة النسبية .2

 بوصفيا معايير لمتقييم؛
عن طريق استخدام معايير ىندسية موضوعية بشكل خاص، مثل دراسات الوقت والحركة : المقارنة اليندسية .3

 .أو مواعيد التسميم
 :تشخيص االنحرافات واإليجابيات: ارابع

 .       وتحديد أسباب حدوث االنحرافات وااليجابيات
 :اتخاذ اإلجراءات التصحيحية: خامسا

 .          وتتضمن معالجة األخطاء واالنحرافات وما يعزز ايجابيات األداء والتطور مستقبال
     ويوضح الشكل خطوات الرقابة التي تيدف إلى التحقق من انجاز األىداف المخططة واتخاذ اإلجراءات 

. لمعالجة المشاكل وتصحيح االنحرافات وصوال إلى تحقيق أىداف الرقابة
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
. 159-158م، ص ص2008 ن،دار اليازوري، األرد،، اإلدارة صالح عبد القادر النعيمي، 1
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خطوات الرقابة كوظيفة إدارية : (01/01)                    الشكل رقم
 
 
 
 
 
 

التغذية العكسية 
.  159صالح عبد القادر النعيمي، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

 
 واإليجابيات الناجمة عن قياس االنحرافات      يتضح من الشكل أن إجراءات التصحيح قد تشمل معالجة 

نتائج األداء الفعمي، وقد تكون شاممة أيضا لمحاولة تصحيح أخطاء في تحديد المعايير المخططة، مثل 
وطاقاتيم  (المنفذين لمعمل)وضع أىداف مبالغ فييا ويصعب تحقيقيا أو أىداف تقل عن إمكانيات المرؤوسين

. مما يستوجب تعديميا لتكون واقعية ومحفزة لمعمل واإلبداع
. صعوبات وتحديات الرقابة: المطمب الثالث

 1:تعاني النظم الرقابية من مقاومة العاممين، ويعود ذلك لعوامل أىميا
 إذا زادت الرقابة عمى مستوى معين تؤدي لرفض العاممين ليا؛: الرقابة الزائدة: أوال
توجد بعض العناصر التي تركز عمييا نظم الرقابة ال تتوافق مع وجية نظر : التركيز في غير محمو: ثانيا

 العاممين، مما قد يثيرىم ضد ىذه الرقابة؛
يشعر العاممون في بعض األحيان بأن المسؤولية الواقعة : عدم التوازن بين المسؤوليات والصالحيات:ثالثا

عمى عاتقيم تفوق الصالحيات الممنوحة ليم وفي نفس الوقت قد يتطمب النظام الرقابي الرقابة المصيقة 
 والمراجعة التفصيمية لكل جزئيات العمل، مما يرتبط سمبا بقبول العاممين والتجاوب مع النظم الرقابية؛

في حالة وجود عائد غير كاف ونقص المكافآت الممنوحة لمعاممين : عدم التوازن بين العائد والتكاليف:رابعا
 عند قياميم بالعمل المطموب عمى أكمل وجو يؤدي بالعاممين إلى رفض ومقاومة النظم الرقابية؛

 .قد يؤدي عدم تصميم النظم الرقابية بشكل محايد إلى عدم قبول العاممين ليذه النظم: عدم الحيادية: خامسا
 
 
 

                                                           
. 43زاىر عبد الرحيم عاطف، مرجع سبق ذكره، ص 1

 تحديد معايير األداء

 قياس النتائج 

 (األداء الفعلي)

 مقارنة

 تشخيص

 االنحرافات-

 اإليجابيات-

 

 

 

اتخاذ اإلجراءات 

 التصحيحية

 (المعالجة)

تحقيق 

أهداف 

 الرقابة
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: خالصة الفصل
      وفي األخير يمكن القول أن عممية الرقابة ليا أىمية بالغة في تحقيق أىداف المؤسسة، ألنيا األداة 

الفعالة التي تعمل عمى اكتشاف االنحرافات واألخطاء التي يمكن أن يقع فييا المسيرون أثناء القيام 
بنشاطاتيم داخل المؤسسة، والحد من ىذه االنحرافات واألخطاء عن طريق مجموعة من الوسائل والطرق، 
وعممية الرقابة ليست عممية سيمة التنفيذ بل تحتاج إلى عدة عوامل تتكامل فيما بينيا من أجل حسن السير 

. الحسن بشكل يؤدي إلى رقي المؤسسة وتحقيق ما تيدف إليو
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:  تمييد
     أصبحت الجودة أحد االتجاىات الحديثة التي أولتيا المؤسسات اىتماما كبيرا بغية ايصال منتوجاتيا أو 

خدماتيا لعمالئيا بأقل تكمفة فيي بذلك تستعمل أدوات ووظائف إدارية من بينيا الرقابة من أجل متابعة 
وىذا ما سنتحدث . خططيا وتحقيق أىدافيا المسطرة ومعالجة المشاكل التي يمكن أن تحدث أثناء أداء الميام

. عميو في ىذا الفصل
 

ماىية جودة الخدمات : المبحث األول
أثر الرقابة عمى جودة الخدمات : المبحث الثاني
دور الرقابة في تحسين األداء الخدماتي : المبحث الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني                الرقابة عمى جودة الخدمات ودورىا في تحسين األداء الخدماتي

 

 
18 

ماىية جودة الخدمات : المبحث األول
     إن عممية تمبية رغبات الزبائن واحتياجاتيم باتت من األمور الضرورية التي يجب عمى المؤسسة 

االىتمام بيا قبل التفكير في تسويق المنتوج سواء كان سمعة أو خدمة، وذلك من أجل كسب رضا الزبائن 
وتحقيق اكبر قدر من المبيعات والنتائج، وتعتبر المؤسسات ذات الطابع الخدمي كغيرىا من المؤسسات التي 
يجب عمييا أن تسعى جاىدة إلرضاء زبائنيا وتمبية احتياجاتيم عمى أكمل وجو أي تقديم خدمات ذات جودة 

.  عالية، وىو ما سنتطرق إليو في ىذا المبحث
تعريف الخدمة وخصائصيا : المطمب األول

 : تعريف الخدمة: أوال
ىي النشاط غير الممموس الذي ييدف أساسا إلى إشباع رغبات ومتطمبات العمالء، بحيث ال يرتبط ىذا 

النشاط ببيع سمعة أو خدمة أخرى، ووفقا ليذا تتضمن الخدمات كال من الخدمات المينية كالمحاماة 
 1.والمحاسبة والخدمات الصحية، وكذا الخدمات المالية كخدمة البنوك وغيرىا

نشاط يرافقيعدد من العناصر غير الممموسة والتي تتضمن بعض التفاعل أو مع خاصية :" وتعرف عمى أنيا
 2."الحيازة وليس نتيجة النتقاليا لممالك

 3."كل نشاط يحقق رضا المستفيد منيا، بدون تحويل الممكية: "     وىي أيضا
:  من خالل التعاريف السابقة يمكن استخالص تعريف شامل لمخدمة

ىي عبارة عن منتج غير ممموس يمبي رغبة معينة وىي لصيقة بالبائع أي ال يمكن الفصل بينيما، في حالة 
. شرائيا ال تنتقل ممكيتيا لممستيمك

 4: تتميز الخدمة عن السمعة في مايمي:خصائص الخدمات: ثانيا
 :الالممموسية .1

فأصل الخدمة غير ممموسة، أي من الصعب تذوقيا واإلحساس بيا ورأيتيا أو شميا، أو حتى سماعيا قبل 
 .شرائيا وىذا أىم ما يميزىا عن السمعة

 : (عدم االنفصال)التالزمية  .2
ونعني بيا درجة االرتباط بين الخدمة ذاتيا وبين الشخص الذي يتولى تقديميا، أي من الصعب أحيانا فصل 

 .الخدمة عن شخصية البائع

                                                           
. 51م، ص2014، ، الطبعة األولى، األكاديميون لمنشر والتوزيع، عمان، سنةإدارة الجودة الشاممةأحمد يوسف دودين، 1
 كمية العموم ، منشورة، دراسة ميدانية في المؤسسة المينائية لسكيكدة، مذكرة ماجستيرجودة الخدمات وأثرىا عمى رضا العمالءبوعنان نور الدين، 2

 .58، ص2006/2007 جامعة محمد بوضياف المسيمة، االقتصادية ةالتجارية وعموم التسيير،
، ص 2013الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة العممية، سنة تسويق خدمات التأمين واقع السوق الحالي وتحديات المستقبل، معراج ىواري وآخرون، 3

71. 
. 52، صمرجع سبق ذكرهأحمد يوسف دودين، 4
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 : عدم التجانس في المخرجات .3
 .إن كل نوع من أنواع الخدمات ليا طرق مختمفة في كيفية قياسيا

 : المخزون .4
    العديد من الخدمات ذات طبيعة ىالمية غير قابمة لمتخزين، فكمما زادت الالممموسية لمخدمة انخفضت 

 .فرص تخزينيا
 :  الممكية .5

    إن عدم انتقال ممكية الخدمة لممستيمك تمثل صفة واضحة تميز بين اإلنتاج السمعي واإلنتاج الخدمي، 
 .ألن المستيمك لو فقط الحق باستعمال الخدمة لفترة معينة

تعريف جودة الخدمات : المطمب الثاني
:     قبل التطرق إلى تعريف جودة الخدمات يجب اإلشارة إلى مفيوم الجودة أوال

 :تعريف الجودة: أوال
     تعني خمو المنتوج من أي عيب أو أخطاء تتطمب إعادة العمل، أو التسبب بإعطال المنتجات واستياء 
 1.الزبائن، فالجودة تعني خصائص المنتجات التي تمبي احتياجات ورضا الزبائن وىي تختمف من منتج آلخر

ويتجاوز البعض ىذا المفيوم إلى أن الجودة ليست فقط تحقيق احتياجات وتوقعات الزبون بل الوصول     "
سعاده ووالئو لممؤسسة  2."إلى أكثر من توقعاتو وا 

: الجودة عمى أنيا (2000إصدار  )9000     كما عرفت المنظمة الدولية لممقاييس وفقا لمواصفة األيزو 
قابمية مجموعة من الخصائص الجوىرية لمنتج، خدمة، أو نظام، سيرورة عمى ارضاء متطمبات الزبائن "

. 3"وباقي األطراف المعنية
 نستنتج أن الجودة يقصد بيا توفير منتوج يمبي جميع احتياجات الزبون، والعمل عمى ة السابقالتعاريفمن 

.  تحسين وتطوير ىذا المنتوج، من أجل كسب رضا ووالء الزبون
 : تعريف جودة الخدمات: ثانيا

العممية التي تشتمل عمى ثالثة أبعاد أساسية، المواد والتسييالت واألفراد ونضيف إلى : جودة الخدمات ىي
 4.ذلك الطريق المتبعة عند تقديم أو تسميم الخدمة

                                                           
، إدارة الجودة المعاصرة، مقدمة في إدارة الجودة الشاممة لإلنتاج والعمميات محمد عبد العال النعيمي، وراتب جميل صويص، وغالب جميل صويص1

 .31، ص2009سنة اليازوري، األردن، ، ، الطبعة العربيةوالخدمات
 أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، أثر جودة الخدمات الصحية عمى رضا المستيمك،عياد ليمى، 2

 .11، ص 2016تخصص تسويق، جامعة أبوبكر بمقايد، تممسان، الجزائر، سنة 
تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي الجزائرية آفاقو ومعوقاتو دراسة ميدانية بمؤسسات التعميم العالي لمشرق صميحة رقاد، 3

 .05، ص2014،سنة 1العموم االقتصادية، جامعة سطيف كمية، أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه فيالجزائري
. 489، ص 2002 بدون طبعة، الدار الجامعية، مصر، سنة المدخل الحديث في اإلدارة العامة،ثابت عبد الرحمن إدريس، 4
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قدرت المؤسسة عمى تحقيق رضا الزبون من خالل تقديم خدمات :"      وىناك من يعرف جودة الخدمة بأنيا
 1."بمواصفات وخصائص واشتراطات تشبع حاجاتو ورغباتو بصورة تفوق توقعاتو

     من التعاريف السابقة يمكن القول أن جودة الخدمات ىي العممية التي من خالليا تسعى المؤسسة إلى 
. تقديم خدمات تتوافق مع رغبات ومتطمبات الزبائن وتوقعاتيم

 محددات جودة الخدمات:المطمب الثالث
 2:     تتجمى أىم محددات جودة الخدمات فيما يمي

 الممموسية: أوال
 .         نرى ذلك في الدعم المادي، األعوان المباشرين ودعم االتصال

 *النجاعة: ثانيا
 .وىي قدرة المؤسسة من أداء الخدمة التي وعدت بيا بشكل يمكن من االعتماد عمييا بدرجة عالية

 االستجابة: ثالثا
       وىنا نشير إلى استعداد أفراد الخدمة في أن يكونوا بشكل دائم في خدمة الزبون وقدرتيم عمى أداء 

 .الخدمة لو عند حاجتو ليا
 الكفاءة: رابعا

حيث يتطمب تقديم الخدمة وجود متخصصين أكفاء سواء كانوا أعوانا أو إداريين من شأنيم أن يقدموا لمزبائن 
 .خدمة عالية الجودة، أي امتالك مقدمي الخدمات لمميارة والمعرفة الالزمة ألداء الخدمة

 المجاممة: خامسا
 .     ويقصد بيا احترام الزبون، وكذا تديم العناية والرعاية الالزمة لمزبون واحتياجاتو ورغباتو

 األمن: سادسا
     وىو عنصر ضروري يجب توفره في الخدمة، حتى يتمكن الزبون من استعمال الخدمة في ظروف أمنية 

 .ودون قمق
 سيولة المنال: سابعا

 . وسيولة الوصول إلييا       أي سيولة استعماليا
 (االتصال)المعمومات : ثامنا

                                                           
1

 . 30 صمرجع سبق ذكره،عياد ليلى، 

، دراسة حالة الصندوق الوطني لمتقاعد وكالة أدرار، مذكرة ليسانس، جامعة أدرار، الرقابة ودورىا في تحسين جودة الخدماتمريم بريرة، 
. 32،33، ص ص2004/2005

* 
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     إعالم الزبون بالمغة التي يفيميا أمر ضروري، بحيث يجب أن تكون الخدمة كاممة وبأسموب سيل خالي 
من التعقيد ومفيوم من طرف جميع مستخدمي الخدمة، وىو ما يدل عمى مدى تقدير المؤسسة لشعور 

 .زبائنيا
 الثقة واالعتمادية: تاسعا

تعتبر الثقة عنصر أساسيا يمكن ربطو بسمعة المؤسسة بحيث يجب عمييا أداء الخدمة بشكل صحيح من 
 .أول مرة
  الزبون حاجاتفيم: عاشرا

      والمقصود بو بذل الجيد من طرف مقدمي الخدمات لفيم حاجات الزبائن   ومعرفة احتياجاتيم 
، وىو ما يكسب لممؤسسة ثقة الزبون ووالئو الدائم لخدماتيا، وعميو فجودة الخدمة ىي شعور الزبون 1الخاصة

 .تجاه الخدمة المقدمة ومدى تحقيقيا لحاجاتو ورغباتو
أثر الرقابة عمى جودة الخدمات : المبحث الثاني

      إن المؤسسات الخدمية تسعى إلى جمب أكبر قدر ممكن من العمالء وضمان استمرارية تعامميم معيا، 
وليذا فيي تكرس كل طاقاتيا من أجل تقديم خدمة ذات جودة تمبي جميع رغبات العمالء وذلك من خالل 

مراقبة الخدمة المقدمة عن طريق االستعانة بخبراء وجيات رقابية، وكذا طرق تقديميا ومدى جودتيا وتوفرىا 
. عمى المتطمبات المرغوبة، وىذا ما سيتم توضيحو في ىذا المبحث

تعريف رقابة الجودة : المطمب األول
:     يمكن تقديم مجموعة من التعاريف األكثر شيوعا في مايمي

مجموعة الوسائل العممية المنظمة التي تتخذىا اإلدارة لمقارنة األداء الفعمي بالمواصفات  ":التعريف األول
 2. "والمعايير المحددة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن التباين أو االنحراف الحاصل

مجموعة من الخطوات المحددة مسبقا والتي تيدف إلى التأكد من أن اإلنتاج المحقق : "التعريف الثاني
 3."متطابق مع المواصفات والخصائص األساسية الموضوعة لممنتج

وتشمل . ىي استخدام األساليب واألنشطة في تحقيق ومدى وتحسين جودة المنتج أو الخدمة ":التعريف الثالث
:    رتبطة بيا وتتمثل فيمتكامل األساليب واألنشطة ال

. مواصفات يكون ىناك حاجة إلييا- 
. تصميم المنتج أو الخدمة لمقابمة المواصفات- 
. انتاج أو تشييد لمقابمة المعنى الكامل لممواصفات- 

                                                           
 .05، صمرجع سبق ذكرهصميحة رقاد، 1
 .101، ص 2002الطبعة ألولى، دار الميسرة لمنشر والتوزيع، األردن، سنة إدارة الجودة وخدمة العمالء، خضير كاظم حمود، 2
 .103، ص 2009الطبعة العربية، دار اليازوري العممية،األردن، سنة نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدمية، يوسف حجيم الطائي، 3
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. الفحص لتحديد مطابقة المواصفات- 
 1. "مراجعة االستخدام لتوفير معمومات لمراجعة المواصفات إذا ما لزم ذلك- 

. فاستغالل ىذه األنشطة يوفر أفضل منتج أو خدمة لمعميل بأقل تكمفة
    من التعاريف السابق نستخمص أن رقابة الجودة ىي مجموعة من األساليب والوسائل العممية والخطوات 

المحددة مسبقا من طرف اإلدارة لمقارنة األداء الفعمي باألداء المتوقع ثم تصحيح االنحرافات الحاصمة 
.   لتحسين جودة المنتج أو الخدمة

  2015: 9001المواصفة العالمية األيزو : المطمب الثاني
 2:  ىذه المواصفة الدولية تحدد متطمبات نظام إدارة الجودة عندما تكون المؤسسة

تحتاج إلى اثبات قدرتيا عمى استمرار توفير المنتج أو الخدمة التي تمبي احتياجات العمالء والمتطمبات  -
 القانونية والتنظيمية السارية؛

تيدف إلى تعزيزرضاء العميل من خالل التطبيق الفعال لمنظام بما في ذلك عمميات التحسين المستمر  -
.      لمنظام وتأكيد المطابقة لمتطمبات العمالء

    اعتماد نظام إدارة الجودة ىو قرار استراتيجي يساعد المؤسسة في تحسين أدائيا العام، متطمبات إدارة 
. الجودة المحددة في ىذه المواصفة ىي متطمبات متعمقة بالمنتجات والخدمات

. (خطط، نقد، اتخاذ القرار )تستخدم ىذه المواصفة الدولية منيجية العمميات التي تتضمن 
يجب عمى المؤسسة انشاء نظام إدارة الجودة وتنفيذه وصيانتو وتحسينو باستمرار محتويا عمى العمميات 

:  الالزمة وتفاعالتيا وفقا لمتطمبات ىذه المواصفة الدولية وتطبيقاتيا في جميع أنحاء المؤسسة كما يجب أن
تحدد المدخالت المطموبة والمخرجات المتوقعة ليذه العمميات؛  -
 تحدد تسمسل وتتابع تمك العمميات والتفاعل بينيا؛  -
الضرورية  (شاممة الرصد والقياسات التي تتضمنيا ومؤشرات األداء )تحدد وتطبق الخصائص واألساليب  -

 لمتأكد من كفاءة التشغيل والتحكم في تمك العمميات؛
 تحديد الموارد المطموبة والتأكد من توفرىا؛ -
 اسناد المسؤوليات والصالحيات ليذه العمميات؛ -
 تقييم ىذه العمميات وتطبيق أية تغييرات تحتاجيا لضمام أن تمك العمميات تحقق النتائج المقصودة؛ -
 .تحسين العمميات ونظام إدارة الجودة -
 
 

                                                           
 .26، ص1995ة ن، الطبعة العربية األولى، المكتبة األكاديمية، ، سالرقابة عمى جودة الخدماتسرور عمي ابراىيم سرور، : ترجمةدال بسترفيمد، 1
:   ، تم الحصول عميو من الموقع التالي2015، سنة ISO 9001:2015المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة ،9001المواصفة العالمية األيزو2
.http://qma.uofg.edu.sd/Download/ISO%209001%20-%202015%20English%20-%20Arabic.pdf 11-5، ص ص. 

http://qma.uofg.edu.sd/Download/ISO%209001%20-%202015%20English%20-%20Arabic.pdf
http://qma.uofg.edu.sd/Download/ISO%209001%20-%202015%20English%20-%20Arabic.pdf
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أدوات الرقابة عمى الجودة : المطمب الثالث
:         توجد عدة أدوات لمرقابة عمى الجودة من بينيا

: استخدام أدوات االستفيام: أوال
     تعتمد ىذه األداة عمى توجيو أسئمة عن العمميات الحالية يمكن من خالليا فيم وتقييم ىذه العمميات، 

والجدول التالي يبين لنا طريقة استخدام . 1ومعرفة ما إذا كانت تؤدى بالطريقة الصحيحة وكيف يتم تحسينيا
: ىذه األدوات

مدخل استخدام أدوات االستفيام : (02/01)الجدول رقم 
اليدف أنواع األسئمة التساؤل العناصر 
. حدد تركيز التحميلماذا تم عممو؟ ماذا الموضوع 

تخمص من الميام غير لماذا يعتبر ضروري؟ لماذا اليدف 
. الضرورية

أين يتم األداء؟ - أين الموقع 
لماذا يتم في ىذا المكان؟ - 
ىل من األحسن أن يتم في مكان آخر؟ - 

. تحسين المكان

متى يتم العمل؟ - متى التتابع 
ىل من األفضل أدائيا في وقت آخر؟ - 

. تحسين التتابع

من يقوم بالعمل؟ - من األفراد 
ىل من الممكن أن يقوم بو أفراد - 

آخرين؟ 

. تحسين المخرجات

كيف يتم األداء؟ - كيف الطرق 
ىل ىناك طريقة أفضل؟ - 

تبسيط الميام؛ - 
. تحسين المدخالت- 

ماىي التكمفة اآلن؟ -كم التكمفة 
كم تكون بعد التحسين؟ -

. اختيار طريقة لمتحسين

، 2002، بدون طبعة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، سنةإدارةالجودة الشاممةسونيا محمد البكري، : المصدر
 .245ص 

 
 

                                                           
تخصص تقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة ماستر، جامعة طرق تحسين الجودةفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أسماء مناصرية، 1

. 15، ص 2013قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، سنة 
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 : خطط الفحص: ثانيا
ىي أداة تستخدم في تحديد المشاكل، يكمن ىدفيا في تحديد نوع الخطأ، موقع الخطأ ووقتو ويمكن توضيح 

: ذلك في الجدول التالي
قائمة االختبار : (02/02)الجدول رقم 

اإلجمالي أنواع األخطاء الوقت اليوم 
 د ........... ب أ   

 -
 -
 -

 -
 -
 -

     

 ... ........... ... ...  اإلجمالي 
 .16أسماء مناصرية، نفس المرجع السابق،ص : المصدر

 :خرائط المراقبة:ثالثا
.       ىي أداة احصائية لمراقبة العمميات لتحديد ما إذا كان ىناك أسباب غير عشوائية قابمة لمتصحيح

 استخدام خرائط المراقبة لمتابعة التحسينات: (02/01)النموذج رقم 
الحد األقصى لمتحكم النظام بعد التحسين         نظام متحكم فيو           نظام خارج عن التحكم 

 
 

الخط المركزي 
 
 

 الحد األدنى لمتحكم
. 16أسماء مناصرية، نفس المرجع السابق، ص : المصدر

 :خرائط التدفق: رابعا
       ىي عبارة عن مخطط لتمثيل خطوات العممية وتحديد نقاط اتخاذ القرارات واإلجراءات التصحيحية 

دارة  المناسبة عمييا، تتكون من أشكال نمطية وىذا يمثل وسيمة سيمة لشرح خطوات حل المشكالت لآلخرين وا 
 1.فريق التحسين بسيولة

 
 

                                                           
تم الحصول عميو من الموقع ، AITRS، المعيد العربي لمتدريب والبحوث االحصائية األدوات والتقنيات األساسية لضبط الجودةلحسن عبد اهلل باشيوه، 1

 .11، ص http://www.aitrs.org/EchoBusV3.0/SystemAssets/Documents/program2015/e_quality/Chapter4.pdf: التالي

http://www.aitrs.org/EchoBusV3.0/SystemAssets/Documents/program2015/e_quality/Chapter4.pdf
http://www.aitrs.org/EchoBusV3.0/SystemAssets/Documents/program2015/e_quality/Chapter4.pdf
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:  ويكون شكل ىذه الخرائط كاآلتي
خرائط التدفق : (02/02)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 12أسماءمناصرية، مرجع سبق ذكره،ص:المصدر
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 إعادة التشغيل
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 :تحميل باريتو:خامسا
      يستخدم تحميل باريتو في مجال الجودة لتحديد المشاكل التي يجب إعطائيا األولوية واألىمية في 

، التي تعني أن (80/20)يقوم ىذا التحميل عمى مبدأ أو قاعدة . المعالجة والحل قبل غيرىا لتأثيراتياالكبيرة
من األسباب، وىذه األسباب ىي القمة الحيوية التي تعود إلييا معظم % 20من المشكالت تعود إلى % 80

 1.المشاكل والتي يجب االىتمام بيا ومعالجتيا أوال
وتطبيق ىذا األسموب يحقق فائدة كبيرة في تحميل العوامل المؤثرة عمى الجودة بيدف إحكام السيطرة عمييا  "

 2."وذلك بسبب تركيزىا عمى المسببات القميمة العدد
بيان باريتو : (02/02)النموذج رقم 

 
 

 %                                                                                    النسب
 
 
 
 
 

أسباب حدوث المشكمة 
. 13 ص مرجع سبق ذكره،أسماء مناصرية، : المصدر

دور الرقابة في تحسين األداء الخدماتي : المبحث الثالث
   الرقابة تعتبر أحد الوظائف األساسية في اإلدارة لما ليا من تأثير عمى النشاط القائم داخل المؤسسة، فيي 
تعمل عمى مراقبة العمل وتحديد ما إذا كان ىنا انحراف عن مسار الخطط المرسومة والساعية وراء األىداف 

. المراد تحقيقيا، ومن خالل ىذا المبحث سوف نبين كيف تؤثر الرقابة عمى األداء
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .283، ص 2008 الطبعة العربية، دار اليازوري، األردن، سنة إدارة الجودة الشاممة،عد عبد اهلل الطائي، عيسى قدادة،  ر
 . 131، ص2008 الطبعة األولى، دار الميسرة، عمان، سنة تطبيقات في إدارة الجودة الشاممة،عبد الستار العمي،2
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تعريف األداء : المطمب األول
:     عرفو االقتصاديون كاآلتي

األداء ىو العمل الذي يؤديو الفرد من خالل وعيو واستيعابو لميامو، واختصاصاتو : " التعريف األول
حاطتو بالتوقعات التي تحدث مستقبال أثناء عممو، وحسن إصغائو لتوجييات المشرف عميو وتنفيذه  وا 

 1."لمتعميمات واألساليب المطموبة
األداء ىو النشاطات المنظورة والضمنية أي الحقيقية المحسوسة وغير المحسوسة التي : "التعريف الثاني

 2."كمية العمل، نوعيتو، ونمطو: يرتكز عمييا نشاط وعمل العامل، والذي يتحدد بعوامل ثالثة وىي
  من التعاريف السابقة نستنتج أن األداء ىو عممية استخدام الموارد المتاحة من أجل تحقيق النتائج المتوقعة 

 .وفق الخطط المرسومة
معايير ومحددات تقييم األداء : المطمب الثاني

معايير تقييم األداء : أوال
 3:       إن عممية تقييم األداء تقوم وفق معيارين أساسيين ىما

يرتبط ىذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة ألىدافيا انسجاما مع البيئة التي تعمل بيا من خالل :  الفاعمية .1
استغالل الموارد المتاحة، وتكون الفعالية بدرجات متفاوتة، وتركز الفعالية عمى قدرة المؤسسة عمى التكيف 

 .البيئي والنمو
 األمثل لممواد المتاحة بأقل تكمفة، وىو يمثل معيار الرشد في استخدام االستخدامويقصد بيا :  الكفاءة .2

 :الموارد البشرية والمادية والمعموماتية المتاحة، ألن المؤسسات تعاني غالبا من مشكمتين أساسيتين ىما
 سوء توزيع الموارد وفق الخطط واألىداف العامة؛ - 
.  األمثل لمموارد بحيث تتمكن المؤسسة من استخدام أقصى الطاقات المتاحة لدييااالستغاللعدم  - 
محددات األداء : ثانيا

دراك الدور والميام، ويعني ىذا أن األداء في موقف معين يمكن  أداء العاممين ىو األثر الصافي لجيودىم وا 
 4:أن ينظر إليو عمى أنو إنتاج لعالقة متداخمة بين مجموعة من المحددات وىي

ىو الطاقة الجسمانية والعقمية التي يبذليا الفرد ألداء ميمتو، والجيد يختمف من عمل إلى آخر : الجيد .1
حيث يكون بنسب متباينة، إن الجيد عادة يكون متعمق بالحالة النفسية لمعامل بطبيعة الحوافز التي تمنح لو 

 .مقابل أداء عمل معين

                                                           

. 141م، ص2015-ه 1436، الطبعة األولى،  دار المناىج، عمان، موازنة األداء وآليات استخداميا في وضع وتقييم موازنة الدولةمجيد الكرخي، 
. 30-29م، ص ص2015-ه 1436 دار المناىج، عمان ، مؤشرات األداء الرئيسية،مجيد الكرخي،الطبعة األولى،  2
. 165،-16، ص ص 2010، دار أسامة لمنشر، عمان، سنة إدارة اإلنتاج والعممياتسمير خميل، الطبعة األولى،  3
 .51ص، مرجع سبق ذكرهالسعيد بموم، 4
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 ىي الخصائص الشخصية المستخدمة ألداء عمل معين وتكون مقرونة بالكفاءة والميارة وتختمف :القدرات .2
 .من فرد إلى آخر، إن التدريب والتكوين يمعبان دورا فعاال في تحسينيا والرفع منيا

 الذي يعتقد الفرد أنو من الضروري توجيو جيوده في العمل من خاللو، إن االتجاه ىو :إدراك الدور اليام .3
فيم الدور والميام من طرف العامل يؤدي إلى اإلتقان والنجاح وتحقيق الغاية واليدف المطموب، وبذلك يؤدي 

. إلى أداء فعال في العمل
 أثر الرقابة عمى األداء الخدماتي: المطمب الثالث

ىناك مجموعة من اآلثار المترتبة عن عممية الرقابة عمى أداء المؤسسات من بينيا اآلثار الناتجة عن عممية 
. تقييم أداء العاممين

 اآلثار اإليجابية: أوال
: 1تتجمى أىميا في

تقييم األداء في الوقت المعاصر جزءا أساسيا في منيجية إدارة الجودة، والتي تؤكد إلى حد كبير عمى  .1
ضرورة التحسين المستمر في أداء العاممين، من خالل ماتظيره نتائج تقييم أدائيم، ألن الفاعمية التنظيمية 

 تقف عمى جودة األداء الوظيفي وتحسينو المستمر؛
تقييم أداء العاممين أداة رقابية فعالة في المؤسسات تضع األداء التنظيمي فييا تحت السيطرة وترصد  .2

  اإليجابية ألجل تحسين األداء؛االنحرافاتاالنحرافات السمبية وتعالجيا، وتنمي 
يضمن تقييم األداء تحقيق عدالة المعاممة بين جميع العاممين في المؤسسة وىذا مايضمن أن كل فرد  .3

 سينال مايستحقو من المزايا الوظيفية وفق جيده ونشاطو المبذول؛
 توفر نتائج تقييم األداء تغذية عكسية عن أداء كل عامل في المنظمة؛ .4

:  كما أن ىذه اآلثار تمتد إلى
 العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين؛ .5
 فاعمية الرقابة واإلشراف وتحسين مستوى المشرفين؛ .6
 .النيوض بمستوى أداء الوظيفة .7
 
 
 

 السمبية لسموكياتا: ثانيا
: 1وتتمثل في

                                                           
، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم  منشورة، مذكرة ماسترأثر الرقابة اإلدارية عمى األداء الوظيفيبصدوق فاطمة الزىراء،عطاب حميدة، 1

.  100، ص 2009/2010سنة ر، التسيير، جامعة المدية،الجزائ
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    بالرغم من أن العممية الرقابية تؤدي إلى التأكد من سير العمل ومعالجة االنحرافات وتصحيحييا بغرض 
:  تحقيق أىداف المؤسسة فإن ىناك آثار سمبية تمتمس في ردود فعل بعض العاممين وذلك ألسباب منيا

 عدم وضوح المعايير الرقابية بالشكل المطموب وقيمتيا ومبرراتيا لدى العاممين؛ .1
 شعور العاممين بالحساسية اتجاه القرارات الرقابية التصحيحية؛ .2
. عدم مالءمة المعايير الرقابية المستخدمة لتقييم أداء العاممين وسطحيتيا .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: خالصة الفصل

                                                                                                                                                                                           
دارة محمية، تأثير الرقابة اإلدارية عمى تقييم أداء العاممين،ناصري حافظ، 1  مذكرة ماستر، كمية الحقوق والعموم السياسية، تخصص سياسة عامة وا 

 .64، ص 2013/2014جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، الموسم الجامعي 
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     من خالل ىذا الفصل نستنتج أن الخدمة عبارة عن منتوج غير ممموس يمبي رغبة معينة ويتميز بعدم 
القابمية لمتخزين، وليذا يجب عمى مقدم الخدمة أن يعمل عمى توفير خدمات عالية تتماشى ومتطمبات 

. إلخ...الزبائن، ومن بين محددات جودة الخدمة نجد الممموسية، النجاعة، االستجابة والكفاءة
ونستخمص كذلك أنو إذا أرادت المؤسسة أن تحصل عمى أكبر عدد من الزبائن عمييا أن تقوم بمراقبة جودة 

الخدمات التي تقدميا باستمرار، وذلك باستخدام احدى الوسائل أو األدوات الرقابية الشائعة ذات الكفاءة، 
. خطط الفحص، خرائط المراقبة، خرائط التدفق وغيرىا: مثل
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 الفصل الثالث
دراسة الرقابة عمى جودة الخدمات 

في مؤسسة الخطوط الجوية 
 الجزائرية بوالية أدرار

 (الدراسة الميدانية)
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: تمهيد
تم التطرق في الفصمين السابقين إلى مجموعة من المفاىيم العامة حول الرقابة عمى جودة الخدمات وصوال 

. إلى دورىا في تحسين أو تقييم األداء في المؤسسة وذلك عن طريق محددات الجودة
      في ىذا الفصل سنقوم بإسقاط الدراسة النظرية عمى الدراسة الميدانية من خالل دراسة حالة مؤسسة 
الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار لمتعرف عمى مدى وجود رقابة عمى جودة لخدمة المقدمة لمزبون وكيف 

تأثيرىا عمى تحسين أداء العمال في المؤسسة عن طريق مجموعة من المحددات، لذا قمنا بتصميم استبيان 
وتوزيعو عمى عينة من عمال ىذه المؤسسة من أجل اختبار الفرضيات وتحميميا والتعميق عمى نتائجيا 

 (.spss20 )باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمو االجتماعية
نظرة عامة حول مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار : المبحث األول
الطريقة واألدوات المتبعة في الدراسة : المبحث الثاني
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها واختبار الفرضيات: المبحث الثالث
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نظرة عامة حول مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار : المبحث األول
     سنقوم في ىذا المبحث بدراسة أىم الجوانب المتعمقة بمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار وذلك من 

. خالل التعريف بيا ونشأتيا وشرح ىيكميا التنظيمي
النشأة والتعريف : المطمب األول

 النشأة: أوال
إن شركة الخطوط الجوية تعتبر من أقدم الشركات الجزائرية تعتبر من أقدمالشركات الجزائرية، تأسست      "
. ، إبان العيد االستعماري، كانت تعود أمور تسييرىا إلى االستعمار الفرنسي1947سنة 

 1970، ثم أتت بالشيء الجديد سنة %51 اكتسبت الشركة سيادة وطنية بنسبة 18/02/1963     في 
 12/12/1974، حيث تعتبر خطوة عمالقة النسبة لمشركة وفي يوم %83فأصبحت نسبة السيادة فييا 

، فصارت شركة الخطوط الجوية الجزائرية الشركة الوطنية %100أصبحت الشركة تحت سيادة وطنية بنسبة 
. المسؤولة عن النقل الجوي في البالد

. الرحالت الداخمية والرحالت الخارجية: ينأ الشركة انقسمت إلى جز1983   في 
تحت إطار تسيير  (خط لمرحالت الداخمية مع خط لمرحالت الخارجية )ين أ تم دمج الجز1984في 

. المطارات
.  تخمي شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن تسيير المطارات1987   في 
.  مميار دينار2.5 الخطوط الجوية الجزائرية ذات رأسمال يقدر ب 1997   في 

ولكي تقوم مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بمياميا بصفة جيدة تمتمك وسائل بشرية ومادية معتبرة، لقد 
 1." أخذت عمى عاتقيا موظفي أكفاء

التعريف بالمؤسسة : ثانيا
 مميار دج، ليا إمكانيات مالية قوية تعطييا القدرة 2.5:رأسماليا يقدر ب (SPA)ىي شركة ذات أسيم      "

 طائرة منيا 33عمى البقاء والقيام بخدمات تجعميا ثالث ناقل جوي في إفريقيا، يحوز أسطوليا الجوي عمى 
 مستعممة لنقل المسافرين والطائرات المتبقية مخصصة لنقل البضائع، ال يتعدى متوسط عمر كل طائرة 31
.  سنوات5

     بعد انجازىا لقاعدة صيانة جديدة وأسطول جوي جديد بدأت في تحديث آلياتيا لتسيير نظاميا 
المعموماتي وكذا وضع مقاييس لنشاطاتيا وىذا لمواجية كل التحديات، شركة الخطوط الجوية الجزائرية 

                                                           
 . الخطوط الجوية الجزائرية بأدرارباإلعتماد عمى وثائق قدمت من طرف مؤسسة1
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بحوزتيا عدد كبير من األوراق الرابحة لتصدي ومواجية المنافسة، وتحقيق مردوديتيا، وىي عبارة عن شركة 
 1." تدير نشاطاتيا اإلدارة القانونية وذلك عبر أقسام ومديريات

 الهيكل التنظيمي لممندوبية الجهوية بأدرار: المطمب الثاني
شرح الييكل التنظيمي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار : أوال

 2:      يتكون الييكل التنظيمي لممؤسسة من المصالح التالية
تتكفل بالمستخدمين، األجور، الشؤون االجتماعية، التكوين والعالقات الخارجية، : مصمحة المستخدمين .1

 .الضمان االجتماعي ومراقبة الشراء
وتابعات  (الزبائن، الممونين)تتمثل ميمتيا في المحاسبة والمتابعة المالية : مصمحة المحاسبة والمالية .2

 .االستثمارات، تسديد تكاليف الضرائب والتأمينات
ميمتيا مراقبة أعمال وكاالت المندوبية المحمية بحيث تتسمم الوثائق التجارية من : المصمحة التجارية .3

 .الوكاالت التابعة لممندوبية ثم مراقبتيا وتبعثيا كل شير إلى القباضة التجارية بالعاصمة
نجدىا في المطار كون أن الوظيفة تتطمب ذلك، تتم فييا عممية المراقبة عمى نشاط : مصمحة الميبط .4

 .الشركة داخل المطار ومن ثم توجييو، وكذا عممية االتصال مع المديرية العامة وتقديم تقرير شيري ليا
: ويتكون من ثالث مكاتب

 :يقوم بالعمميات التجارية داخل المطارات والمتمثمة في:  مكتب التسجيالت .1.4
 التأكد من المعمومات الموجودة بالتذكرة؛ -
 القيام بعمميات التسجيل؛ -
 إصدار بطاقة عبور المسافر؛ -
 .البحث في شكاوى الزبائن ومحاولة إيجاد حمول داخل المطار -
يقوم ىذا المكتب بعمميتي الشحن والتفريغ أي شحن الطائرة في حالة الذىاب : مكتب الشحن والتفريغ .1.4

 :وتفريغيا في حالة العودة من بين ميامو
 .شحن أمتعة المسافرين من مكان التسجيل إلى منطقة الركوب -
 .تفريغ حمولة الطائرة في حالة بضائع -
. تفريغ أمتعة المسافرين من الطائرة إلى البساط المتحرك -
 : من بين الميام التي يقوم بيا نذكر: مكتب العمميات .1.4

                                                           
 . الخطوط الجوية الجزائرية بأدرارباإلعتماد عمى وثائق قدمت من طرف مؤسسة1
مقابمة شخصية مع لحمر صبرية، رئيسة مصمحة مراقبة الجودة، رضا رئيس مصمحة المستخدمين، مندوبية الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار، بتاريخ 2

 .15:00: ، عمى الساعة2018/03/13
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 إشعار المديرية عن عدد المسافرين، وزمن وصول الطائرة وكذا مدة الشحن والتفريغ؛ -
 االتصال مع الطائرة ألمور تقنية وأمنية؛ -
 . االتصال بالمديرية واالستقصاء حول قدوم الطائرة ونوعيا -
مخطط الييكل التنظيمي : ثانيا

:       وىو موضح في الشكل التالي
 الجزائرية بأدرارالييكل التنظيمي لمؤسسة الخطوط الجوية(: 03/01)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رئيس مصمحة مراقبة مع من اعداد الطالبتين اعتمادا عمى وثائق من المؤسسة ومقابمة شخصية : المصدر
. الجودة

 
 
 
 

 المديرية العامة للخطوط الجوية

 المندوبية الجهوية بأدرار

مصلحة 

 المحاسبة

مصلحة 

 المستخدمين

المصلحة  مصلحة المهابط

 التجارية

 األمانة

 وكالة الهامل

 الوكاالت الخاصة 

وكالة برج باجي 

 مختار

 الوكاالت التابعة لها

 وكالة مطار أدرار

 وكالة تيميمون

 TVAوكالة  وكالة أدرار

وكالة 

TOURINGE  

 مكتب التسجيالت

 مكتب العمليات

مكتب الشحن 

 والتفريغ
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الطريقة واألدوات المتبعة في الدراسة : المبحث الثاني
        سيتم في ىذا المبحث التطرق إلى وصف  طريقة الدراسة من خالل تحديد مجتمع وعينة الدراسة 

.  في تحميل البياناتالمستخدمةوكذا األدوات 
طريقة الدراسة : المطمب األول

مجتمع وعينة الدراسة : أوال 
اقتصرت الدراسة عمى مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار والوكاالت التابعة ليا، وكالة أدرار ووكالة 

. حيث تم إجراء الدراسة عمى مجموعة من العمال داخل المؤسسة. ميمونيت
 30 استبيان عمى العمال في المؤسسة ووكاالتيا، فتم استرجاع 36أما بالنسبة لعينة الدراسة فقد تم توزيع 

. استبيانة قابمة لممعالجة
متغيرات الدراسة : ثانيا

     وتتمثل في المتغير المستقل وىو الرقابة، والمتغير الوسيط وىو جودة الخدمات وىي ترتكز عمى 
الممموسية، االعتمادية، االستجابة، األمان والتعاطف، ثم المتغير التابع والمتمثل في : المحددات التالية

. تحسين األداء الخدماتي
أدوات الدراسة : المطمب الثاني

األدوات اإلحصائية المتبعة : أوال 
:  اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى مجموعة من األساليب اإلحصائية المتمثمة في

  ؛(معيار ألفا كرونباخ)معامل الثبات 
 التكرارات والنسب المئوية؛ 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية؛ 
  اختبار تحميل التباعد األحاديANOVA؛ 
 نموذج االنحدار البسيط. 

 واالستعانة ببرنامج Exelوذلك من خالل جمع االستبيانات وتحميل بياناتيا عن طريق تفريغ ىذه البيانات في 
(. SPSS20 )20الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية النسخة 
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:  األدوات المستخدمة في جمع البيانات: ثانيا
 االستبيان : 

 :      ويتكون من جزأين أساسيين
:  الجزء األول

الجنس، :         يتضمن المعمومات الشخصية لعينة من عمال مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، تتمثل في
. المستوى التعميمي، المستوى الوظيفي، ثم عدد سنوات الخبرة

:  الجزء الثاني
:           يتضمن المعمومات المتعمقة بموضوع الدراسة وتتضمن ثالث محاور رئيسية

.  عبارات تقيس الرقابة عمى جودة الخدمات9يتألف من : المحور األول
:  عبارة تتمثل في خمس محددات لمجودة وىي17يتألف من : المحور الثاني

؛ 13، 12، 11الممموسية وتشمل العبارات المرقمة ب 
؛ 17، 16، 15، 14االعتمادية وتشمل العبارات المرقمة ب 
؛ 20، 19، 18االستجابة وتشمل العبارات المرقمة ب 

؛ 24، 23، 22، 21األمان وتشمل العبارات المرقمة ب 
. 27، 26، 25التعاطف ويشمل العبارات المرقمة ب 

 عبارة تتمثل في دور الرقابة عمى جودة الخدمات في تحسين األداء، مرقمة 15يتكون من : المحور الثالث
. 41 إلى 27من 

ولإلجابة عمى المقترحات الخاصة بالجزء الثاني تم اتباع سمم ليكرت الخماسي، حيث تم الطمب من عمال 
، (غير موافق تماما، غير موافق، محايد، موافق،موافق بشدة) في الخانة المناسبة  (x)المؤسسة وضع إشارة 

(1 ،2 ،3 ،4 ،5 . )
ثم  (0.8=4/5) طول الخمية إليجادثم قسمتو عمى أكبر قيمة في المقياس  (4=1-5)كما تم حساب المدى 

.  إضافتيا إلى أدنى قيمة في المقياس، وىذا لتحديد مجال المتوسط الحسابي
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 يوضح مستوى الموافقة (:3/1): الجدول رقم
مستوى الموافقة مجال المتوسط الحسابي المرجح 

 (منخفض جدا)غير موافق تماما( 1.8،  1)

 (منخفض )غير موافق( 2.6، 1.8)

 (متوسط )محايد( 3.4، 2.6)

 (مرتفع )موافق( 4.2، 3.4)

 (مرتفع جدا )موافق بشدة ( 5،  4.2)

. spss20 الطالبيتين بناء عمى مخرجات دمن إعدا: المصدر
 المقابمة: 

     أثناء قيامنا بالدراسة الميدانية في المؤسسة قمنا بمقابمة شخصية مع رئيس قسم الجودة، لطرح بعض 
 .األسئمة لالستفادة منيا في البحث

. صدق وثبات االستبيان:ثالثا
    تم عرض االستبيان عمى األستاذة المشرفة ومجموعة من األساتذة في مجال التخصص، لصياغة 

. الفرضيات بشكل واضح
، فيجب أن ال تقل قيمتو عن  (ألفا كرونباخ )ثم التحقق من ثبات االستبيان من خالل حساب معامل الثبات

.  بالمائة70
يوضح معامل الثبات ألفا كرونباخ (: 3/2)الجدول رقم 

ألفا كرونباخ  عدد العناصر
45 0.91 

 .spssمن إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات : المصدر
 

نقبل قبوال تاما باستخدام االستبيانة في تحميل ودراسة بيانات ىذا %  91انطالقا من النسبة المتحصل عمييا 
. الموضوع
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها واختبار الفرضيات : المبحث الثالث
سيتم التطرق في ىذا المبحث إلى عرض نتائج الدراسة الميدانية التي تحصمنا عمييا من خالل جمع البيانات 

. عن طريق األدوات السابقة الذكر، ثم تحميل ىذه النتائج وتفسيرىا وأخيرا اختبار الفرضيات
عرض نتائج الدراسة  : المطمب األول

تحميل البيانات المتعمقة بالمعمومات الشخصية : أوال
. يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس(: 3/3 )الجدول رقم 
 %النسبةالتكرار الجنس 

 70% 21ذكور 
 30% 9إناث 

 100% 30المجموع 
. spss20لبتين بناء عمى مخرجات امن إعداد الط:المصدر

 
 21نالحظ أن يتبين أن أغمب عمال المؤسسة من جنس الذكور حيث بمغ عددىم  (3/3 )من خالل الجدول

، ألن معظم وظائف المؤسسة تتطمب %30 عامالت بنسبة 9 في حين بمغ عدد اإلناث %70عامل بنسبة 
. الخ...األمن، حمل األمتعة،: ذكور بدل اإلناث مثل

يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي (: 3/4)الجدول رقم
 %النسبة التكرار المستوى 

 %50 15ثانوي  
 %16.7 5ليسانس  

 %30 9دراسات عميا 
 %3.3 1مستويات أخرى 

 %100 30المجموع  
. spss20من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات :المصدر

 
 من العينة، أما %50 يتضح من الجدول أعاله ان معظم عمال المؤسسة لدييم مستوى ثانوي ما يعادل 

 عمال، ثم يمييما مستوى ليسانس الذي 9مايعادل %30مستوى الدراسات العميا احتل المرتبة الثانية بنسبة 
، وىذا راجع إلى أن العامل اليحتاج إلى %3.3، وأخيرا المستويات األخرى بنسبة %16.7قدر بنسبة 

.   مستوى عالي لمقيام بوظائفو، وىناك ظروف منعتيم من إتمام الدراسة
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يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوىالوظيفي (: 3/5)الجدول رقم 

 %النسبةالتكرار المستوى 
 %46 14موظف 

 %36.7 11رئيس مصمحة 
 %16.7 5مدير 

 %100 30المجموع 
. spss20من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات : المصدر

 
، أما %46 عامل بنسبة 14يبين الجدول أعاله أن اغمب عمال المؤسسة موظفين عاديين يبمغ عددىم 

، ىذه %16.7 مدراء بنسبة 5، وأخيرا %36.7 عامل بنسبة 11بالنسبة لرؤساء المصالح فقد بمغ عددىم 
القيم منطقية ألن كل مدير يشرف عمى مجموعة من المصالح وكل رئيس مصمحة يشرف عمى عدد من 

 .الموظفين
 . يوضح توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة(:3/6)الجدول رقم 

 %النسبةالتكرار السنوات 
 %26.7 8 5أقل من 

 %50 15 10 إلى 5من 
 %23.3 7 فأكثر  10من 

 %100 30المجموع 
. spss20من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات : المصدر

 
 عمال مانسبتو 8 سنوات خبرة ىو 5الجدول أعاله يبين أن عدد العمال الذين لدييم أقل من   

، %50 عامل بنسبة 15 سنوات كان عددىم 10 إلى 5، والعمال الذين يمتمكون سنوات خبرة من 26.7%
، وليذا نستتنتج أن أغمب عمال %23.3 عمال بنسبة 7 سنوات عددىم 10أما العمال الذين خبرتيم تفوق 

.    سنوات10سنوات إلى ى 5المؤسسة لدييم خبرة من 
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 تحميل البيانات المتعمقة بمحاور الدراسة: ثانيا

 
. يوضح تقييم مؤشر الرقابة عمى الجودة: (3/7)الجدول رقم 

المقياس العبارة 
 

غير 
موافق 
تماما 

غير 
موافق 

موافق موافق محايد 
بشدة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

االتجاه 

متوسط  1.27 3.23 3 15 2 6 4التكرار  01
 10 50 6 20 13 %النسبة

مرتفع  0.97 3.53 4 14 6 6 0التكرار  02

 13.3 46.7 %20 %20 0 %النسبة

مرتفع  0.94 3.93 7 18 2 2 1التكرار  03
 %23.3 %60 %6.7 %6.7 %3.3 %النسبة

مرتفع  0.69 3.53 4 22 2 2 0التكرار  04
 13.3 73.3 6.7 6.7 0 %النسبة

مرتفع  0.86 3.73 6 12 10 2 0التكرار  05
 %20 %40 %33.3 %6.7 0 %النسبة

مرتفع  1.06 3.7 6 15 4 4 1التكرار   06
 %20 %50 %13.3 %13.3 %3.3 %النسبة

متوسط  1.07 3.35 2 16 5 5 2التكرار  07
 %6.7 %53.3 %16.7 %16.7 %6.7 %النسبة

08 
 

متوسط  0.72 3.37 2 17 9 2 0التكرار 
 %6.7 %56.7 %30 %6.7 0 %النسبة

09 
 

متوسط  0.96 3.37 3 14 8 5 0التكرار 
 %10 %46.7 %26.7 %16.7 0النسبة 

مرتفع  0.95 3.53المتوسط الحسابي العام 
. spss20من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات : المصدر
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يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن المتوسط العام لمجموع العبارات المتعمقة بالرقابة عمى جودة   
، (3)، (2)، في حين أن  المتوسط العام لمعبارات (0.95)وانحراف معياري قدر ب (3.53)الخدمات بمغ 

، وىي تحتل المراتب األولى، ثم تمييا (0.90)وانحرافيا المعياري قدر ب (3.68)بمغ  (6)، (5)، (4)
، ومنو (1.005)، وانحراف معياري قدر ب(3.33)بمتوسط حسابي عام  (9)، (8)، (7)، (1)العبارات 

نالحظ أن أغمب عبارات الجدول متوسطاتيا الحسابية مرتفعة وىذا راجع إلى أن المؤسسة تقوم بالرقابة عمى 
. جودة الخدمات، وأنيا خصصت جية رقابية تعمل عمى مراقبة الجودة بشكل جيد

 يوضح تقييم محدد الممموسية (:3/8 )الجدول رقم
غير المقياس العبارة 

موافق 
تماما 

غير 
موافق 

موافق موافق محايد 
بشدة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

االتجاه 

مرتفع  0.90 3.50 3 14 8 5 0التكرار  10
 %10 %46.7 %26.7 %16.7 0 %النسبة

مرتفع  0.85 3.80 3 17 5 3 0التكرار  11
 %16.7 %56.7 %16.7 %10 0 %النسبة

12 
 

مرتفع  0.83 3.83 4 20 4 1 1التكرار 
 %13.3 %66.7 %13.3 %3.3 %3.3 %النسبة

مرتفع  0.86 3.71المتوسط العام لمحدد الممموسية 

 .spss20من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات :المصدر
 

وقدر انحرافيا  (3.71)      يتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن المتوسط العام لمحدد الممموسية بمغ 
، أي أن االتجاه العام آلراء أفراد العينة حول ىذا المحدد كان بدرجة مرتفعة، وىي تحتل (0.86)المعياري ب 

المرتبة الثانية من بين محددات الجودة، وىذا يدل عمى أن ىناك توافق بين آراء أفراد العينة بأن المؤسسة 
لدييا أجيزة تكنولوجية متطورة وليا موقع إلكتروني يوفر معمومات تساعد عمى عممية رقابة الجودة، وأن ىناك 

 .اىتمام بحسن المظير من قبل العمال
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 يوضح محدد االعتمادية(: 3/9)الجدول رقم 
 

العبارة 
غير موافق المقياس 

تماما 
غير 
موافق 

موافق موافق محايد 
بشدة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

االتجاه 

متوسط  1.03 3.20 2 13 4 11 0التكرار  13
 %6.7 %43.3 %13.3 %36.7 0 %النسبة

مرتفع  0.84 4.10 10 15 3 2 0التكرار  14
 %33 %50 %10 %6.7 0 %النسبة

مرتفع  0.99 3.80 7 14 6 2 1التكرار  15
23.3 %46.7 %20 %6.7 %3.3 %النسبة

% 
16 

 
مرتفع  0.98 3.73 6 15 4 5 0االتكرار 

 %20 %50 %13.3 %16.7 0 %النسبة
مرتفع  0.96 3.70المتوسط العام لمحدد االعتمادية 

 .spss20من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات : المصدر
 

      يتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن العبارات الخاصة بمحدد االعتمادية متوسطيا الحسابي مرتفع 
، أي أن االتجاه العام آلراء أفراد العينة كان بدرجة مرتفعة (0.96)وانحرافيا المعياري قدر ب  (3.70)بمغ  

وىي تحتل المرتبة الثالثة من بين المحددات األخرى وىذا يدل عمى أن ىناك توافق بين آراء أفراد العينة عمى 
أن المؤسسة تيتم بالشكاوى المقدمة من طرف الزبائن واالجابة عمييا، ونالحظ أن ىناك تباين في آرائيم 

التي تدل عمى التزام المؤسسة بتقديم الخدمة في المواعيد المحددة حيث بمغ متوسطيا  (13)حول العبارة رقم 
وىذا يدل عمى أن معظم عمال المؤسسة آراؤىم  (1.03)وانحرافيا المعياري قدر ب  (3.20)الحسابي 

 .مختمفة رغم اجاباتيم بالموافقة
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 يوضح تقييم محدد االستجابة(: 3/10)الجدول رقم 
غير المقياس العبارة 

موافق 
تماما 

غير 
موافق 

موافق موافق محايد  
بشدة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

االتجاه 

17 
 

متوسط  0.99 3.37 2 15 6 6 1التكرار 
 %6.7 %50 %20 %20 %3.3 %النسبة

مرتفع  0.82 3.77 2 15 6 6 1التكرار  18
 %6.7 %50 %20 %20 %3.3 %النسبة

19 
 

متوسط  1.01 3.27 3 10 10 6 1التكرار 
 %10 %33.3 %33.3 %20 %3.3 %النسبة

مرتفع  0.94 3.47المتوسط العام لمحدد االستجابة 

. spss20من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات : المصدر
 
، (3.37)بمغ متوسطيا الحسابي  (19)و (17)يتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن العبارتين   
عمى التوالي، أي أن االتجاه العام آلراء أفراد العينة كان  (0.94)، (0.99) وانحرافيا المعياري  (3.27)

بدرجة متوسطة، وىذا يدل عمى أن ىناك تباين حول إعالم الزبون عن موعد تقديم الخدمة بدقة وأيضا حول 
( 3.77)بمغ متوسطيا الحسابي  (18)المدة التي ترد فييا المؤسسة عمى شكاوى الزبائن، أما العبارة رقم 

وىذا يدل عمى توافق آراء عمال المؤسسة حول أن ىناك فترة انتظار قصيرة قبل  (0.82)وانحرافيا المعياري 
وىي  (0.94)واالنحراف المعياري  (3.47)تقديم الخدمة، لكن نالحظ أن المتوسط العام لمحدد االستجابة بمغ

تحتل المرتبة األخيرة من بين المحددات وىذا يدل عمى أن عمال المؤسسة رغم موافقتيم عمى أن ىناك 
. استجابة في تقديم خدماتيم، توجد ىناك فئة منيم محايدة
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 .يوضح تقييم محدد األمان(: 3/11)الجدول رقم 
غير المقياس العبارة 

موافق 
تماما 

غير 
موافق 

موافق موافق محايد 
بشدة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 االتجاه

متوسط  1.02 3.30 3 12 6 9 0التكرار  20
 %10 %40 %20 %30 0النسبة 

مرتفع  0.75 3.83 3 22 2 3 0التكرار  21
 %10 %73.3 %6.7 %10 0 %النسبة

مرتفع  0.74 3.93 6 17 6 1 0التكرار  22
 %20 %56.7 %20 %3.3 0 %النسبة

مرتفع  0.73 3.77 3 19 6 2 0التكرار  23
 %10 %63.6 %20 %6.7 0 %النسبة

مرتفع  0.81 3.70 المتوسط العام لمحدد األمان
. spss20 بناء عمى مخرجات الطالبتينمن إعداد : المصدر

 
وانحراف معياري قدر  (3.70)من خالل الجدول أعاله نالحظ أن المتوسط العام لمحدد األمان بمغ   

، أي أن االتجاه العام ألفراد العينة كان بدرجة مرتفعة وىي تحتل المرتبة الثالثة مثل االعتمادية (0.81)ب 
من بين مختمف المحددات، ىذا ما يدل عمى أن عمال مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار موافقون عمى 
معظم العبارات الخاصة بمحدد األمان ويقرون بأنيم يتمتعون باألمان في تقديم الخدمات وذلك بوضع حاجة 

. الزبون فوق كل اعتبار وأن لدييم المعرفة الكافية لإلجابة عمى األسئمة الموجية من طرف الزبائن
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يوضح تقييم محدد التعاطف (: 3/12)الجدول رقم 
 

العبارة 
غير المقياس 

موافق 
تماما 

غير 
موافق 

موافق موافق محايد 
بشدة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

االتجاه 

مرتفع  1.14 3.47 5 13 4 7 1التكرار  24
 %26.7 %50 %13.3 %23.3 %3.3 %النسبة

مرتفع  0.91 3.93 8 15 4 3 0التكرار  25
 %26.7 %50 %13.3 %10 0 %النسبة

مرتفع  0.92 3.90 9 11 8 2 0النكرار  26
 %30 %36.7 %26.7 %6.7 0 %النسبة

مرتفع  0.99 3.77المتوسط العام لمحدد التعاطف 

. spss20بناء عمى مخرجات الطالبتين  من إعداد :                   المصدر
 
وانحراف معياري  (3.77)من خالل الجدول أعاله نالحظ أن المتوسط العام لمحدد التعاطف بمغ   

، أي أن االتجاه العام ألفراد العينة كان بدرجة مرتفعة وىي تحتل المرتبة األولى من بين (0.99)قدر ب 
مختمف المحددات، ىذا ما يدل عمى أن عمال مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار موافقون عمى جميع 
العبارات الخاصة بمحدد التعاطف ويقرون بأن المؤسسة تتعاطف مع الزبون عند مواجيتو مشكمة ما وتقوم 

مكانية حميا، كما أن المؤسسة تضع مصمحة زبائنيا في مقدمة اىتماماتيا وأن ىناك حسن في إبطمأنتو عمى 
معاممة الزبائن واحتراميم وتقدير ظروفيم، وىذا دليل عمى أن المؤسسة ليا ىدفين أساسيين الربح وكسب 

. الزبون وال يحقق األول إال بتحقق الثاني
 يوضح تقييم دور الرقابة عمى جودة الخدمات في تحسين األداء الخدماتي (:3/13)      الجدول رقم 

غير موافق المقياس العبارة 
تماما 

غير 
موافق 

موافق موافق محايد 
بشدة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعيري 

االتجاه 

مرتفع  1.17 3.50 6 12 4 7 1التكرار  27
 %20 %40 %13.3 %23.3 %3.3 %النسبة

مرتفع  0.92 3.67 4 17 1 4 5التكرار  28
 %13.3 %56.7 %3.3 %13.3 %16.7 %النسبة

مرتفع  1.09 3.90 9 15 1 4 1التكرار  29
 %30 %50 %3.3 %13.3 %3.3 %النسبة 
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مرتفع  1.07 3.60 6 13 4 7 0التكرار  30
 %20 %43.3 %13.3 %23.3 0 %النسبة

متوسط  0.88 3.30 1 13 11 4 1التكرار  31
 %3.3 %43.3 %36.7 %13.3 %3.3 %النسبة

مرتفع  0.93 3.63 5 13 8 4 0التكرار  32
 %16.7 %43.3 %26.7 %13.3 0 %النسبة

مرتفع  1.10 3.60 4 18 2 4 2التكرار  33
 %13.3 %60 %6.7 %13.3 %6.7 %النسبة

مرتفع  0.69 3.93 4 22 2 2 0التكرار  34
 %13.3 %73.3 %6.7 %6.7 0 %النسبة

35 
 

مرتفع  0.78 4.07 8 18 2 2 0التكرار 
 %26.7 %60 %6.7 %6.7 0 %النسبة

36  
 

مرتفع  0.99 3.63 4 17 4 4 1التكرار  
 %13.3 %56.7 %13.3 %13.3 %3.3 %النسبة

37 
 

مرتفع  0.48 4.2 7 22 1 0 0التكرار 
 %23.3 %73.3 %3.3 0 0 %النسبة

38 
 

مرتفع  0.82 4.1 10 16 2 2 0التكرار 
 %33.3 %53.3 %6.7 %6.7 0 %النسبة

39 
 

مرتفع  0.81 4.2 12 13 4 1 0التكرار 
 %40 %43.3 %13.3 %3.3 0 %النسبة

40 
 

مرتفع  0.94 3.47 1 18 7 2 2التكرار 
 %3.3 %60 %23.3 %6.7 %6.7 %النسبة

41 
 

مرتفع  0.93 3.60 4 14 9 2 1التكرار 
 %13.3 %46 %30 %6.7 %3.3 %النسبة

مرتفع  0.91 3.50المتوسط الحسابي العام 
. spss20 بناء عمى مخرجات الطالبتين من إعداد :                     المصدر

   
وانحراف معياري قدر ب  (3.50)من خالل الجدول أعاله نالحظ أن المتوسط الحسابي العام بمغ   
، أي أن االتجاه العام ألفراد العينة كان بدرجة مرتفعة، ىذا ما يدل عمى أن عمال مؤسسة الخطوط (0.91)
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الجوية الجزائرية بأدرار موافقون عمى معظم العبارات الخاصة بدور الرقابة عمى جودة الخدمات ويقرون بأن 
الرقابة عمى جودة الخدمات المطبقة من طرف خبراء في مجال الجودة تحسن من األداء الخدماتي بالمؤسسة، 

. وىو ما أدى إلى حصوليا عمى شيادة األيزو
اختبار الفرضيات  : المطمب الثاني

:  H1اختبار الفرضية الرئيسية األولى: أوال
 لمرقابة عمى جودة 0.05توجد فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية      التي تنص عمى أنو 

الخدمات وتحسين األداء الخدماتي في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار تعود إلى المتغيرات 
 .(الجنس،المستوى الوظيفي،المستوى التعميمي، عدد سنوات الخبرة )الشخصية 

توجد فروقات ذات التي تنص عمى أنو : H11اختبار الفرضية الفرعية األولى لمفرضية الرئيسية األولى .1
 لمرقابة عمى جودة الخدمات وتحسين األداء الخدماتي في مؤسسة 0.05داللة احصائية عند مستوى معنوية 

 .  تعزى لمتغير الجنسالخطوط الجوية الجزائرية بأدرار
  لمتغيرات الدراسة تعزى لمتغير الجنس ANOVA نتائج تحميل التباين(:3/14)الجدول رقم 

مجموع مصدر التباين 
المربعات 

درجة 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مستوى  Fقيمة
 Sigالداللة

المحور 
األول 

 0.06 3.83 1.22 1 1.22بين المجموعات 
 0.32 28 8.88داخل المجموعات 

  29 10.09الكمي 
المحور 
الثاني 

 0.39 0.76 0.17 1 0.17بين المجموعات 
 0.22 28 6.22داخل المجموعات 

  29 6.39الكمي  
المحور 
الثالث 

 0.85 0.04 0.01 1 0.01بين المجموعات 
 0.27 28 7.68داخل المجموعات 

  29 7.69الكمي 
. spss20 بناء عمى مخرجات لطالبتين من إعداد ا:المصدر

 لممحور األول ونظرا ألن قيمة مستوى الداللة أكبر Sig=0.06 وF=3.83من الجدول أعاله نالحظ أن قيمة
 عند مستوى  لذلك نرفض الفرض القائل بأنو توجد فروقات ذات داللة إحصائية0.05من مستوى المعنوية 

.  تعزى لمتغير الجنس لمرقابة عمى جودة الخدمات في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار0.05معنوية 
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 بما أن قيمة مستوى Sig=0.39 و F=0.76     من النتائج الخاصة بالمحور الثاني نالحظ أن قيمة 
  لذلك نرفض الفرض القائل بأنو توجد فروقات ذات داللة إحصائية0.05الداللة أكبر من مستوى المعنوية 

 تعزى لمتغير لمحددات جودة الخدمات في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار0.05عند مستوى معنوية 
. الجنس

 لممحور الثالث، ونظرا ألن قيمة Sig=0.85 وF=0.04نالحظ أن قيمةأما فيما يخص المحور الثالث 
  نرفض الفرض القائل بأنو توجد فروقات ذات داللة إحصائية0.05مستوى الداللة أكبر من مستوى المعنوية 

 تعزى   لتحسين األداء الخدماتي في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار0.05عند مستوى معنوية 
. لمتغير الجنس

التي تنص عمى : H11    ومن النتائج السابقة نستنتج أن الفرضية الفرعية األولى لمفرضية الرئيسية األولى 
 لمرقابة عمى جودة الخدمات وتحسين األداء 0.05حصائية عند مستوى معنوية إتوجد فروقات ذات داللة أنو

 .مرفوضة تعزى لمتغير الجنس الخدماتي في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار
توجد فروقات ذات داللة التي تنص عمى أنو : H12اختبار الفرضية الفرعية الثانية لمفرضية الرئيسية األولى

  لمرقابة عمى جودة الخدمات وتحسين األداء الخدماتي في مؤسسة 0.05حصائية عند مستوى معنوية إ
 .  تعزى لمتغير المستوى التعميميالخطوط الجوية الجزائرية بأدرار

  لمتغيرات الدراسة تعزى لمتغير المستوى التعميمي ANOVAنتائج تحميل التباين(: 3/15)الجدول رقم 
مجموع مصدر التباين 

المربعات 
درجة 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مستوى  Fقيمة
 Sigالداللة

المحور 
األول 

 0.78 0.37 0.14 3 0.41بين المجموعات 
 0.37 26  9.68داخل المجموعات 

  29 10.09الكمي 
المحور 
الثاني 

 0.87 0.21 0.51 3 0.15 بين المجموعات 
 0.24 26 6.23 داخل المجموعات 

  29 6.39 الكمي  
المحور 
الثالث 

 0.90 0.19 0.06 3 0.17 بين المجموعات 
 0.29 26 7.52داخل المجموعات 

  29 7.69الكمي 
. spss20 بناء عمى مخرجات الطالبتين من إعداد :المصدر
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 لممحور األول ونظرا ألن قيمة مستوى Sig=0.78 وF=0.37      من الجدول أعاله نالحظ أن قيمة
  لذلك نرفض الفرض القائل بأنو توجد فروقات ذات داللة إحصائية0.05الداللة أكبر من مستوى المعنوية 

 تعزى  لمرقابة عمى جودة الخدمات في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار0.05عند مستوى معنوية 
. لمتغير المستوى التعميمي

 بما أن قيمة مستوى Sig=0.87 و F=0.21     من النتائج الخاصة بالمحور الثاني نالحظ أن قيمة 
  لذلك نرفض الفرض القائل بأنو توجد فروقات ذات داللة إحصائية0.05الداللة أكبر من مستوى المعنوية 

 تعزى لمتغير لمحددات جودة الخدمات في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار0.05عند مستوى معنوية 
. المستوى التعميمي

 لممحور الثالث، ونظرا ألن قيمة Sig=0.90 وF=0.19نالحظ أن قيمةأما فيما يخص المحور الثالث 
  نرفض الفرض القائل بأنو توجد فروقات ذات داللة إحصائية0.05مستوى الداللة أكبر من مستوى المعنوية 

 تعزى   لتحسين األداء الخدماتي في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار0.05عند مستوى معنوية 
. لمتغيرالمستوى التعميمي

التي تنص عمى : H12      من النتائج السابقة نستنتج أن الفرضية الفرعية الثانية لمفرضية الرئيسية األولى 
 لمرقابة عمى جودة الخدمات وتحسين األداء 0.05توجد فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية أنو 

 .مرفوضة تعزى لمتغير المستوى التعميمي الخدماتي في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار
توجد فروقات ذات داللة التي تنص عمى أنو : H13اختبار الفرضية الفرعية الثالثة لمفرضية الرئيسية األولى 

 لمرقابة عمى جودة الخدمات وتحسين األداء الخدماتي في مؤسسة 0.05حصائية عند مستوى معنوية إ
.  تعزى لمتغير المستوى الوظيفيالخطوط الجوية الجزائرية بأدرار
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  لمتغيرات الدراسة تعزى لمتغير المستوى الوظيفي ANOVAنتائج تحميل التباين(: 3/16)الجدول رقم 
مجموع مصدر التباين 

المربعات 
درجة 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مستوى  Fقيمة
 Sigالداللة

المحور 
األول 

 0.76 0.28 0.10 2 0.20بين المجموعات 
 0.37 27 9.89 داخل المجموعات 

  29 10.09الكمي 
المحور 
الثاني 

 0.53 0.66 0.15 2 0.30 بين المجموعات 
 0.23 27 6.09 داخل المجموعات 

  29 6.39 الكمي  
المحور 
الثالث 

 0.76 0.28 0.08 2 0.15 بين المجموعات 
 0.28 27 7.53داخل المجموعات 

  29 7.68الكمي 
. spss20 بناء عمى مخرجات الطالبتين من إعداد :المصدر

 
 لممحور األول ونظرا ألن قيمة مستوى Sig=0.76 وF=0.28من الجدول أعاله نالحظ أن قيمة  

  لذلك نرفض الفرض القائل بأنو توجد فروقات ذات داللة إحصائية0.05الداللة أكبر من مستوى المعنوية 
 تعزى   لمرقابة عمى جودة الخدمات في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار0.05عند مستوى معنوية 

. لمتغير المستوى الوظيفي
 بما أن قيمة مستوى Sig=0.53 و F=0.66      من النتائج الخاصة بالمحور الثاني نالحظ أن قيمة 

 لذلك نرفض الفرض القائل بأنو توجد فروقات ذات داللة إحصائية 0.05الداللة أكبر من مستوى المعنوية 
.  تعزى لمتغير المستوى الوظيفيلمحددات جودة الخدمات في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار

 لممحور الثالث، ونظرا ألن قيمة Sig=0.76 وF=0.28نالحظ أن قيمةأما فيما يخص المحور الثالث 
  نرفض الفرض القائل بأنو توجد فروقات ذات داللة إحصائية0.05مستوى الداللة أكبر من مستوى المعنوية 

 تعزى  لتحسين األداء الخدماتي في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار0.05عند مستوى معنوية 
. لمتغيرالمستوى الوظيفي

توجد التي تنص عمى أنو :     من النتائج السابقة نستنتج أن الفرضية الفرعية الثالثة لمفرضية الرئيسية األولى
 لمرقابة عمى جودة الخدمات وتحسين األداء الخدماتي 0.05حصائية عند مستوى معنوية إفروقات ذات داللة 

. مرفوضة تعزى لمتغير المستوى الوظيفي في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار
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توجد فروقات ذات التي تنص عمى أنو : H14اختبار الفرضية الفرعية الرابعة لمفرضية الرئيسية األولى .2
  لمرقابة عمى جودة الخدمات وتحسين األداء الخدماتي في مؤسسة 0.05حصائية عند مستوى معنوية إداللة 

 . تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرةالخطوط الجوية الجزائرية بأدرار
  لمتغيرات الدراسة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ANOVAنتائج تحميل التباين(: 3/17)الجدول رقم 

مجموع مصدر التباين 
المربعات 

درجة 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مستوى  Fقيمة
 Sigالداللة

المحور 
األول 

 0.15 2.02 0.66 2 1.31بين المجموعات 
 0.33 27 8.78 داخل المجموعات 

  29 10.09الكمي 
المحور 
الثاني 

 0.07 2.93 0.57 2 1.14 بين المجموعات 
 0.19 27 5.25داخل المجموعات 

  29 6.39 الكمي  
المحور 
الثالث 

 0.15 2.00 0.50 2 0.99 بين المجموعات 
 0.25 27 6.69داخل المجموعات 

  29 7.68الكمي 
. spss20 بناء عمى مخرجات الطالبتين من إعداد :المصدر

 
 لممحور األول ونظرا ألن قيمة مستوى Sig=0.15 وF=2.02من الجدول أعاله نالحظ أن قيمة  

  لذلك نرفض الفرض القائل بأنو توجد فروقات ذات داللة إحصائية0.05الداللة أكبر من مستوى المعنوية 
 تعزى   لمرقابة عمى جودة الخدمات في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار0.05عند مستوى معنوية 

. لمتغير عدد سنوات الخبرة
 بما أن قيمة مستوى Sig=0.07 و F=2.93      من النتائج الخاصة بالمحور الثاني نالحظ أن قيمة 

  لذلك نرفض الفرض القائل بأنو توجد فروقات ذات داللة إحصائية0.05الداللة أكبر من مستوى المعنوية 
 تعزى لمتغير لمحددات جودة الخدمات في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار0.05عند مستوى معنوية 
. عدد سنوات الخبرة

 لممحور الثالث، ونظرا ألن قيمة Sig=0.15 وF=2.00نالحظ أن قيمةأما فيما يخص المحور الثالث 
 نرفض الفرض القائل بأنو توجد فروقات ذات داللة 0.05مستوى الداللة أكبر من مستوى المعنوية 
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  لتحسين األداء الخدماتي في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار0.05عند مستوى معنوية إحصائية
. تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

التي تنص : H14       ومن النتائج السابقة نستنتج أن الفرضية الفرعية الرابعة لمفرضية الرئيسية األولى
 لمرقابة عمى جودة الخدمات وتحسين 0.05حصائية عند مستوى معنوية إتوجد فروقات ذات داللة عمى أنو 

 .مرفوضة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة األداء الخدماتي في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار
 الرئيسية رفض الفرضية        من خالل نتائج اختبار الفرضيات الفرعية األربعة والتي تم رفضيا كميا يتم 

  لمرقابة عمى جودة 0.05توجد فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية ألولى التي تنص عمى أنو ا
الخدمات وتحسين األداء الخدماتي في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار تعود إلى المتغيرات 

 .(الجنس،المستوى الوظيفي،المستوى التعميمي، عدد سنوات الخبرة )الشخصية 
 :H2اختبار الفرضية الرئيسية الثانية : ثانيا

 لمرقابة عمى جودة الخدمات 0.05حصائية عند مستوى معنوية إيوجد أثر ذو داللة     التي تنص عمى أنو 
يسيم في تحسين األداء الخدماتي لمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار باستخدام نموذج االنحدار 

. البسيط
 H2يوضح اختبار الفرضية الرئيسية الثانية (: 3/18)الجدول رقم 

االختبار الكمي االختبار الجزئي 
مستوى الداللة قيمة معامل فيشر  مستوى الداللة معامل االنحدار  

 0.000 28.5 0.001 1.53الثبات 
 0.000 0.62االنحدار 
. spss20 بناء عمى مخرجات البتين من إعداد الط:المصدر

 
 وىي أقل من Sig=0.000 ومستوى الداللة F=28.5نالحظ من خالل الجدول أعاله أن قيمة    

يوجد أثر ذو داللة احصائية عند عمى أنو  الرئيسية التي تنص نقبل الفرضيةمستوى المعنوية وبالتالي 
 لمرقابة عمى جودة الخدمات يسيم في تحسين األداء الخدماتي لمؤسسة الخطوط الجوية 0.05مستوى معنوية 

الجزائرية بأدرار وىذا يدل عمى وجود عالقة طردية بين الرقابةعمى جودة الخدمات وعممية تحسين األداء 
. الخدماتي

   Y= 1.53+0.62X:     ومن الجدول نستنتج معادلة خط االنحدار
.  تمثل الرقابة عمى جودة الخدماتX تمثل األداء الخدماتي و Y: حيث
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:  H3اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة : ثالثا
  لمحددات جودة الخدمات 0.05حصائية عند مستوى معنوية إيوجد أثر ذو داللة      التي تنص عمى أنو 

 .عمى تحسين األداء الخدماتي في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار باستخدام نموذج االنحدار البسيط
التي تنص عمى أنو يوجد أثر ذو داللة : H31اختبار الفرضية الفرعية األولى لمفرضية الرئيسية الثالثة  .1
 لمحدد الممموسية عمى تحسين األداء الخدماتي في مؤسسة الخطوط 0.05حصائية عند مستوى معنوية إ

 .الجوية الجزائرية بأدرار
 H31الفرعية األولى لمفرضية الرئيسية الثالثة يوضح اختبار الفرضية (: 3/19 )الجدول رقم 

االختبار الكمي االختبار الجزئي 
مستوى الداللة قيمة معامل فيشر  مستوى الداللة معامل االنحدار  

 0.07 3.64 0.000 2.60الثبات 
 0.07 0.31االنحدار 

. spss20 بناء عمى مخرجات البتين من إعداد الط:المصدر
 
 وىي أكبر من  Sig=0.07 ومستوى الداللة =F 3.64 نالحظ من خالل الجدول أعاله أن قيمة   

حصائية عند مستوى إيوجد أثر ذو داللة عمى أنو  التي تنص H31نرفض الفرضيةمستوى المعنوية وبالتالي 
 لمحدد الممموسية عمى تحسين األداء الخدماتي لمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار، وىذا 0.05معنوية 

. يدل عمى أن محدد الممموسية ال يوجد لو تأثير عمى تحسين األداء الخدماتي لممؤسسة
 : H32اختبار الفرضية الفرعية الثانية لمفرضية الرئيسية الثالثة  .2

 لمحدد الممموسية عمى 0.05حصائية عند مستوى معنوية إ     التي تنص عمى أنو يوجد أثر ذو داللة 
 .تحسين األداء الخدماتي في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار

 H32الفرعية الثانية لمفرضية الرئيسية الثالثة يوضح اختبار الفرضية  (: 20/ 3)الجدول رقم 
االختبار الكمي االختبار الجزئي 

مستوى الداللة قيمة معامل فيشر  مستوى الداللة معامل االنحدار  
 0.001 15.37 0.000 1.99الثبات 

 0.001 0.48االنحدار 
. spss20 بناء عمى مخرجات البتين من إعداد الط:المصدر
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 وىي أقل من Sig=0.001 ومستوى الداللة F=15.37نالحظ من خالل الجدول أعاله أن قيمة    
حصائية عند مستوى إيوجد أثر ذو داللة عمى أنو  التي تنص H32نقبل الفرضيةمستوى المعنوية وبالتالي 

 لمحدد االعتمادية تحسين األداء الخدماتي لمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار وىذا يدل 0.05معنوية 
. عمى وجود عالقة طردية بين محدد االعتمادية وعممية تحسين األداء الخدماتي

   Y=1.99+0.48X:        ومن الجدول نستنتج معادلة خط االنحدار
.  تمثل  محدد االعتماديةX تمثل األداء الخدماتي و Y: حيث
التي تنص عمى أنو يوجد أثر ذو داللة : H33اختبار الفرضية الفرعية الثالثة لمفرضية الرئيسية الثالثة  .3
 لمحدد االستجابة عمى تحسين األداء الخدماتي في مؤسسة الخطوط 0.05حصائية عند مستوى معنوية إ

 .الجوية الجزائرية بأدرار
 H33الفرعية الثالثة لمفرضية الرئيسية الثالثة يوضح اختبار الفرضية (: 3/21)            الجدول رقم 

االختبار الكمي االختبار الجزئي 
مستوى الداللة قيمة معامل فيشر  مستوى الداللة معامل االنحدار  

 0.03 5.15 0.000 2.72الثبات 
 0.03 0.30االنحدار 

. spss20 بناء عمى مخرجات البتين من إعداد الط:المصدر
 
 وىي أقل من  Sig= 0.03 ومستوى الداللة F= 5.15 نالحظ من خالل الجدول أعاله أن قيمة   

حصائية عند مستوى إيوجد أثر ذو داللة عمى أنو  التي تنص H33نقبل الفرضيةمستوى المعنوية وبالتالي 
 لمحدد االستجابة عمى تحسين األداء الخدماتي لمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار وىذا 0.05معنوية 

. يدل عمى وجود عالقة طردية بين محدد االستجابة وعممية تحسين األداء الخدماتي
   Y=2.72+0.30X:      ومن الجدول نستنتج معادلة خط االنحدار

.  تمثل محدد االستجابةX تمثل األداء الخدماتي و Y: حيث
التي تنص عمى أنو يوجد أثر ذو داللة : H34اختبار الفرضية الفرعية الرابعة لمفرضية الرئيسية الثالثة  .4
 لمحدد األمان عمى تحسين األداء الخدماتي في مؤسسة الخطوط الجوية 0.05حصائية عند مستوى معنوية إ

 .الجزائرية بأدرار
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 H34الفرعية الرابعة لمفرضية الرئيسية الثالثةيوضح اختبار الفرضية (: 3/22)الجدول رقم 
االختبار الكمي االختبار الجزئي 

مستوى الداللة قيمة معامل فيشر  مستوى الداللة معامل االنحدار  
 0.04 4.64 0.000 2.47الثبات 

 0.04 0.35االنحدار 
. spss20 بناء عمى مخرجات البتين من إعداد الط:المصدر

 
 وىي أقل من  Sig= 0.04 ومستوى الداللة F= 4.64 نالحظ من خالل الجدول أعاله أن قيمة   

حصائية عند مستوى إيوجد أثر ذو داللة عمى أنو  التي تنص H34نقبل الفرضيةمستوى المعنوية وبالتالي 
 لمحدد األمان عمى تحسين األداء الخدماتي لمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار وىذا يدل 0.05معنوية 

. عمى وجود عالقة طردية بين محدد األمان وعممية تحسين األداء الخدماتي
   Y=2.47+0.35X:      ومن الجدول نستنتج معادلة خط االنحدار

 . تمثل محدد األمانX تمثل األداء الخدماتي و Y:       حيث
التي تنص عمى أنو يوجد أثر ذو داللة : H35اختبار الفرضية الفرعية الخامسة لمفرضية الرئيسية الثالثة  .5

 لمحدد التعاطف عمى تحسين األداء الخدماتي في مؤسسة الخطوط 0.05احصائية عند مستوى معنوية 
 .الجوية الجزائرية بأدرار

  H35الفرعية الخامسة لمفرضية الرئيسية الثالثةيوضح اختبار الفرضية (: 3/23)     الجدول رقم 
االختبار الكمي االختبار الجزئي 

مستوى الداللة قيمة معامل فيشر  مستوى الداللة معامل االنحدار  
 0.000 33.3 0.000 2.06الثبات 

 0.000 0.45االنحدار 
. spss20 بناء عمى مخرجات البتين من إعداد الط:المصدر

 
 وىي أقل من  Sig= 0.000 ومستوى الداللة  F= 33.3 نالحظ من خالل الجدول أعاله أن قيمة  

حصائية عند مستوى إيوجد أثر ذو داللة عمى أنو  التي تنص H35نقبل الفرضيةمستوى المعنوية وبالتالي 
 لمحدد التعاطف عمى تحسين األداء الخدماتي لمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار وىذا 0.05معنوية 

. يدل عمى وجود عالقة طردية بين محدد التعاطف وعممية تحسين األداء الخدماتي
   Y=2.06+0.45X:      ومن الجدول نستنتج معادلة خط االنحدار
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.  تمثل محدد التعاطفX تمثل األداء الخدماتي و Y: حيث
لرئيسية الثالثة، نالحظ أنو تم رفض      من خالل نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الخمسة لمفرضية ا

 الرئيسة الثالثة نقبل الفرضيةوبالتالي  (H32،H33،4H3 ،H35 )، وتم قبول الفرضيات H31الفرضية 
H3 لمحددات جودة الخدمات 0.05حصائية عند مستوى معنوية إ التي تنص عمى أنو يوجد أثر ذو داللة 

 .عمى تحسين األداء الخدماتي في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار
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: خالصة الفصل
       في ىذا الفصل تمت الدراسة الميدانية عمى عمال مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار، والتي 

، حيث قمنا (spss20 ) استبيان تمت معالجتو بمعالج النصوص لمعموم االجتماعية 30اقتصرت عمى 
 من أجل ANOVAبالتحميل الوصفي لممتغيرات الشخصية ألفراد العينة، واستخدم تحميل التباين األحادي 

معرفة مدى تأثير المتغيرات الشخصية عمى إجابات عمال المؤسسة عن فقرات االستبيان، وكذلك استخدم 
نموذج االنحدار البسيط لمعرفة مدى أثر الرقابة جودة الخدمات عمى  ومحددات جودة الخدمات عمى تحسين 

. األداء
       وقد توصمنا إلى أن المتغيرات الشخصية ال تؤثر عمى إجابات العمال لمختمف محاور االستبيان وأن 
كال من الرقابة عمى جودة الخدمات ومحددات الجودة تؤثر عمى تحسين األداء الخدماتي لمؤسسة الخطوط 

. الجوية الجزائرية بأدرار
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 :خالصة
مامدى تأثير الرقابة : "       حاولنا من خالل ىذه الدراسة اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة والمتمثمة في

، وتمت اإلجابة "عمى جودة الخدمات في تحسين األداء الخدماتي لمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار
عمييا بناء عمى ثالث فصول، األول والثاني نظريين نتحدث فييما عمى المفاىيم النظرية المتعمقة بمتغيرات 
الدراسة، خمصنا من خالليما إلى أن عممية الرقابة ليا أىمية بالغة في تصحيح وجية أىداف المؤسسة، وأنو 

يجب عمى المؤسسة أن تيتم بجودة الخدمات وأن تعطييا اىتمام كبير من أجل تحسين مستوى أدائيا 
الخدماتي عن طريق االستعانة بخبراء في مجال الجودة العالمي من أجل زيادة إقبال الزبائن عن خدمات 

أما الفصل الثالث المتعمق بالجانب التطبيقي ىدفنا من خاللو إلى ابراز دور الرقابة عمى جودة . المؤسسة
 .الخدمات في تحسين األداء الخدماتي لمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار

 :نتائج الدراسة
 :        بناء عمى تحميل االستبيان وايجابات أفراد العينة نخمص لمنتائج التالية

 اتضح من خالل البحث أن النسبة األكبر من األفراد الموجو إلييم االستبيان من جنس الذكور. 
  من فئة %50أن أغمب العمال مستواىم التعميمي ثانوي، والنسبة األكبر الخاصة بسنوات الخبرة بمغت 
 (سنوات10سنوات إلى 5من )
  أن المؤسسة تقوم بالرقابة عمى جودة الخدمات، وأنيا خصصت جية رقابية تعمل عمى مراقبة الجودة

 .بشكل جيد
  بأن المؤسسة لدييا أجيزة تكنولوجية متطورة وليا موقع إلكتروني يوفر معمومات تساعد عمى عممية رقابة

 .الجودة، وأن ىناك اىتمام بحسن المظير من قبل العمال
 أن المؤسسة تيتم بالشكاوى المقدمة من طرف الزبائن واالجابة عمييا. 
  أن عمال المؤسسة يتمتعون باألمان في تقديم الخدمات وذلك بوضع حاجة الزبون فوق كل اعتبار وأن

 .لدييم المعرفة الكافية لإلجابة عمى األسئمة الموجية من طرف الزبائن

  أن المؤسسة تضع مصمحة زبائنيا في مقدمة اىتماماتيا وأن ىناك حسن في معاممة الزبائن واحتراميم
 .وتقدير ظروفيم

 أن أغمب عمال المؤسسة راضيين عن أدائيم لوظيفتيم. 
 تحسنت وضعية المؤسسة التنافسية بحصوليا عمى شيادة األيزو  . 
  توجد فروقات ذات داللة احصائية لمرقابة عمى جودة الخدمات وتحسين األداء الخدماتي في مؤسسة ال

الجنس،المستوى الوظيفي،المستوى التعميمي، )الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار تعود إلى المتغيرات الشخصية
 .(عدد سنوات الخبرة
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  يوجد أثر لمرقابة عمى جودة الخدمات يسيم في تحسين األداء الخدماتي لمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية
 .بأدرار
  يوجد أثر لمحددات جودة الخدمات عمى تحسين األداء الخدماتي في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية

 .بأدرار
 :التوصيات 

  :باالعتماد عمى الدراسة النظرية وما جاء من تحميل لمبيانات في الدراسة التطبيقية نوصي بما يمي
  زيادة االىتمام والوعي بضرورة تطبيق مفيوم الجودة، حتى ولو استدعى ذلك تدريب العمال وتكوينيم حول

 األىمية البالغة لمجودة؛
  البد من الوقوف عن المستوى الحقيقي لمجودة عن طريق تقييميا بشكل مستمر ومعرفة النقائص التي

 تمنع من تحقيقيا؛
  األخذ بعين االعتبار الطرق واألدوات العممية التي تمكن من مراقبة الجودة بشكل أفصل وتحسن من

 األداء؛
 لضمان استمرارية المؤسسة يجب إتباع نظام جودة عالمي؛  
 نشاء وظيفة خاصة بيا؛  االىتمام بأدوات المراقبة وا 
 العمل عمى زرع ثقافة حول الرقابة عمى الجودة لدى العمال لتحسين أداء المؤسسة؛ 
 العمل عمى مشاركة العاممين في إعداد خطط تحسين األداء؛ 
 ضبط الرقابة عمى جودة الخدمة المقدمة إلى الزبائن حتى ال تقل عن جودة خدمات المؤسسات المنافسة. 

 :آفاق الدراسة
أثناء إنجاز ىذه الدراسة أثارة انتباىنا عدة مواضيع في ىذا المجال، ونأمل أن يعالجيا باحثين آخرين في 

 :المستقبل تتمثل في اإلشكاليات التالية
 ما ىو واقع جودة الخدمات بقطاع التأمين، وىل تساىم في تحقيق األداء المتميز؟ 
 مدى مساىمة تطبيق نظام الجودة في تدريب وتكوين العمال؟ 
 أثر جودة الخدمات عمى كسب والء الزبون؟ 
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قائمة المصادر والمراجع 
 :الكتب .1

  ،الطبعة األولى، األكاديميون لمنشر والتوزيع، عمان، إدارة الجودة الشاممةأحمد يوسف دودين ،
 .2014سنة، 

 ،بدون طبعة، الدار الجامعية، المدخل الحديث في اإلدارة العامة،ثابت عبد الرحمن إدريس 
 .2002مصر، سنة 

  ،الطبعة ألولى، دار الميسرة لمنشر والتوزيع، إدارة الجودة وخدمة العمالء، خضير كاظم حمود
. 2002األردن، سنة 

 الطبعة العربية الرقابة عمى جودة الخدماتسرور عمي ابراىيم سرور، : دال بسترفيمد، ترجمة ،
. 1995األولى، المكتبة األكاديمية، ، سنة 

  ،الطبعة العربية، دار اليازوري، إدارة الجودة الشاممة،رعد عبد اهلل الطائي، عيسى قدادة 
. 2008األردن، سنة 

  ،الطبعة األولى، الراية لمنشر والتوزيع، الرقابة عمى األعمال اإلداريةزاىر عبدالرحيم عاطف ،
. 2009 سنة عمان،

   ،2010، دار أسامة لمنشر، عمان، سنة إدارة اإلنتاج والعممياتسمير خميل، الطبعة األولى .
 ،بدون طبعة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ، إدارة الجودة الشاممةسونيا محمد البكري

 .2002سنة
  ،2008سنة ،دار اليازوري، األردن، الطبعة األولى، اإلدارةصالح عبد القادر النعيمي. 
  2010عمي عباس، أساسيات عمم اإلدارة، الطبعة األولى، دار المسيرة، األردن، سنة .
 ،الطبعة األولى،  موازنة األداء وآليات استخدامها في وضع وتقييم موازنة الدولةمجيد الكرخي ،

. 2015، سنة دار المناىج، عمان
   ،2015سنة  دار المناىج، عمان ،مؤشرات األداء الرئيسية،مجيد الكرخي،الطبعة األولى. 
  ،الطبعة األولى، دار المسيرة لمنشر اإلدارة عمم وتطبيقمحمد رسالن الجيوسي، جميمة جاد اهلل ،

. 2008والتوزيع،عمان، سنة 
 إدارة الجودة محمد عبد العال النعيمي، وراتب جميل صويص، وغالب جميل صويص ،

، الطبعة العربية، المعاصرة، مقدمة في إدارة الجودة الشاممة لإلنتاج والعمميات والخدمات
 .2009اليازوري، األردن، سنة 

  ،2012الطبعة األولى، دار البداية، سنة الرقابة اإلدارية، محمد محمود مصطفى. 
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  ،الطبعة تسويق خدمات التأمين واقع السوق الحالي وتحديات المستقبل، معراج ىواري وآخرون
 .2013األولى، دار كنوز المعرفة العممية، سنة 

  ،الطبعة الثالثة، مجد المؤسسة اإلدارة المعاصرة المبادئ الوظائف الممارسةموسى خميل ،
 .2011الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، سنة 

  ،الطبعة األولى، المؤسسة ،(المبادئ، الوظائف، الممارسة )اإلدارة المعاصرةموسى خميل 
. 2005الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، سنة 

 ،الطبعة األولى، دار الميسرة، عمان، سنة تطبيقات في إدارة الجودة الشاممة،عبد الستار العمي 
2008. 

  ،الطبعة مبادئ اإلدارة األصول واألساليب العمميةعمي فالح الزعبي، عبد الوىاب بن بريكة ،
. 2013األولى، دار المناىج لمنشر، سنة 

  ،الطبعة العربية، دار نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدمية، يوسف حجيم الطائي
. 2009اليازوري العممية،األردن، سنة 

 :المذكرات .2
  ،مذكرة ماسترطرق تحسين الجودةفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،أسماء مناصرية ،

، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، منشورة، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
. 2013سنة 

  ،مذكرة ماسترأثر الرقابة اإلدارية عمى األداء الوظيفيبصدوق فاطمة الزىراء،عطاب حميدة ، ،
الموسم  كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ، جامعة المدية،الجزائر، منشورة،
 .2009/2010 :الجامعي

  ،دراسة ميدانية في المؤسسة جودة الخدمات وأثرها عمى رضا العمالءبوعنان نور الدين ،
، ر، منشورة، كمية العموم االقتصاديةوالتجارية وعموم التسيير المينائية لسكيكدة، مذكرة ماجستي

 .2006/2007 : الموسم الجامعي المسيمة،،جامعة محمد بوضياف
  ،كمية ، ر، مذكرة ماجستيأساليب الرقابة ودورها في تقييم أداء المؤسسة االقتصاديةالسعيد بموم

 .بدون سنةجامعة منتوري قسنطينة، الجزائر،العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، 
  ،تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي الجزائرية آفاقه ومعوقاته صميحة رقاد

، أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه دراسة ميدانية بمؤسسات التعميم العالي لمشرق الجزائري
. 2014،سنة 1في العموم االقتصادية، جامعة سطيف
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  ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة أثر جودة الخدمات الصحية عمى رضا المستهمك،عياد ليمى 
الدكتوراه، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة أبوبكر بمقايد، تممسان، 

 .2016الجزائر، سنة 
 ،الرقابة اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية مرح الطاىر شكري

  رسالة،األساسية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظر المديرين أنفسهم
. 2016ماجيستير في اإلدارة التربوية، جامعة النجاح الوطنية نابمس، فمسطين، سنة 

  ،دراسة حالة الصندوق الوطني لمتقاعد الرقابة ودورها في تحسين جودة الخدماتمريم بريرة ،
  جامعة أدرار، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير،وكالة أدرار، مذكرة ليسانس،

 .2004/2005 :الموسم الجامعي
  ،جامعة مذكرة ماستر، منشورةتأثير الرقابة اإلدارية عمى تقييم أداء العاممين، ناصري حافظ ،

 .2013/2014 :الموسم الجامعيمحمد خيضر بسكرة، الجزائر،
 مصادر أخرى .3

  ،المعيد العربي لمتدريب األدوات والتقنيات األساسية لضبط الجودةلحسن عبد اهلل باشيوه ،
تم الحصول عميو من الموقع ، AITRSوالبحوث االحصائية 

:التالي
http://www.aitrs.org/EchoBusV3.0/SystemAssets/Documents/program2015/e_qualit

y/Chapter4.pdf 
 المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة ،9001المواصفة العالمية األيزوISO 9001:2015 ،

   :، تم الحصول عميو من الموقع التالي2015سنة 
.http://qma.uofg.edu.sd/Download/ISO%209001%20-%202015%20English%20-

%20Arabic.pdf 
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 فهرس المحتويات
 الصفحة الفهرس

 / شكر وعرفان
 / مختصر المحتويات

 و- أ المقدمة العامة
  ماهية الرقابة: الفصل األول

 08 تمهيد
 09 مفهوم الرقابة: المبحث األول
 09تعريف الرقابة : المطمب األول
 09أهميةالرقابةوأهدافها :المطمب الثاني

 10مبادئ الرقابة :المطمبالثالث
 11أنواع وخطوات الرقابة : المبحث الثاني
 11أنواع الرقابة : المطمب األول
 13خطوات الرقابة : المطمب الثاني
 14صعوبات وتحديات الرقابة : المطمب الثالث
 15 خالصة الفصل
  ة الخدمات ودورها في تحسين األداء الخدماتيالرقابة عمى جود: الفصل الثاني

 17 تمهيد
 18ماهية جودة الخدمات : المبحث األول
 18تعريف الخدمة وخصائصها : المطمب األول
 19 تتعريف جودة الخدما: المطمب الثاني
 21أثر الرقابة عمى جودة الخدمات : المبحث الثاني
 21 تعريف رقابة الجودة: المطمب األول
 22  2015: 9001المواصفة العالمية األيزو : المطمب الثاني

 23 أدوات الرقابة عمى الجودة: لثالمطمب الثا
 26ي اتدورالرقابة في تحسين األداء الخدم: المبحث الثالث
 27تعريف األداء : المطمب األول
 27 تقييم األداء  ومحدداتمعايير: المطمب الثاني
 28ي اتأثر الرقابة عمى األداء الخدم: المطمب الثالث
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 30 خالصة الفصل
  دراسة الرقابة عمى جودة الخدمات في مؤسسة:الفصل الثالث

 32 تمهيد
 33 نظرة عامة حول مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار: المبحث األول
 33 النشأة والتعريف: المطمب األول
 34 الهيكل التنظيمي لممندوبية الجهوية بأدرار  : المطمب الثاني
 36 الطريقة واألدوات المتبعة في الدراسة: المبحث الثاني
 36 طريقة الدراسة: المطمب األول
 36 أدوات الدراسة: المطمب الثاني
 39 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها واختبار الفرضيات: المبحث الثالث
 39 عرض نتائج الدراسة: المطمب األول
 48 اختبار الفرضيات: المطمب الثاني

 58 خالصة الفصل
 60 الخاتمة العامة

 63 المصادر والمراجع
 67 فهرس المحتويات

 69 قائمة الجداول
 70 قائمة األشكال
 70 قائمة النماذج

 / قائمة المالحق
 / الممخص
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 قائمة الجداول
 الصفحة عنوان الجداول الرقم

 23 مدخل استخدام أدوات االستفهام 2/1
 24 قائمة االختبار 2/2
 38 مستوى الموافقة 3/1
 38 معامل الثبات ألفا كرونباخ 3/2
 39 توزيع أفراد العينة حسب الجنس 3/3
 39 توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي  3/4
 40 توزيع أفراد العينة حسب المستوى الوظيفي  3/5
 40 توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة 3/6
 41 تقييم مؤشر الرقابة عمى الجودة 3/7
 42 تقييم محدد الممموسية 3/8
 43 تقييم محدد االعتمادية 3/9
 44 تقييم محدد االستجابة 3/10
 45 تقييم محدد األمان 3/11
 46 تقييم محدد التعاطف 3/12
 46 تقييم دور الرقابة عمى جودة الخدمات في تحسين األداء الخدماتي 3/13
 48  لمتغيرات الدراسة تعزى لمتغير الجنسANOVAنتائج تحميل التباين  3/14
 49  لمتغيرات الدراسة تعزى لمتغير المستوى التعميميANOVAنتائج تحميل التباين  3/15
 51  لمتغيرات الدراسة تعزى لمتغير المستوى الوظيفيANOVAنتائج تحميل التباين  3/16
 52  لمتغيرات الدراسة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرةANOVAنتائج تحميل التباين  3/17
 53 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية 3/18
 H31 54اختبار الفرضية الفرعية األولى لمفرضية الرئيسية الثالثة  3/19
 H32 54اختبار الفرضية الفرعية الثانية لمفرضية الرئيسية الثالثة  3/20
 H33 55الفرعية الثالثة لمفرضية الرئيسية الثالثة اختبار الفرضية  3/21
 H34 56اختبار الفرضية الفرعية الرابعة لمفرضية الرئيسية الثالثة  3/22
 H35 56اختبار الفرضية الفرعية لمفرضية الرئيسية الثالثة  3/23
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 قائمة األشكال
 الصفحة عنوان الشكل الرقم

 14 خطوات الرقابة كوظيفة إدارية 1/1
 25 خرائط التدفق 2/2
 35 الهيكل التنظيمي لمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار 3/1
 

 قائمة النماذج
 الصفحة عنوان النموذج الرقم

 24 استخدام خرائط المراقبة لمتابعة التحسينات 2/1
 26 بيان باريتو 2/2
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحــــــق
 



 (:06)الممحق رقم 
 األساتذة المحكمين لالستبيان      اإلمضاء      

ساوس الشيخ            . د   
 تيقاوي العربي. د 
قالون الجياللي           . د   
ولد باحمو سمير         . د   
بن زيدي عبد المطيف     . أ   
مونة يونس              . د   

 
 

 (:07)الممحق رقم 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.918 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (:08)الممحق رقم 
 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 70.0 70.0 70.0 21 ذكر

 100.0 30.0 30.0 9 أنثى

Total 30 100.0 100.0  

 

 المستوىالتعليمي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 50.0 50.0 50.0 15 ثانوي

 66.7 16.7 16.7 5 لٌسانس

 96.7 30.0 30.0 9 دراساتعلٌا

 100.0 3.3 3.3 1 مستوٌاتؤخرى

Total 30 100.0 100.0  

 

 المستوىالوظيفي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 46.7 46.7 46.7 14 موظف

 83.3 36.7 36.7 11 رئٌسمصلحة

 100.0 16.7 16.7 5 مدٌر

Total 30 100.0 100.0  

 

 عددسنواتالخبرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 26.7 26.7 26.7 8 5 أقلمن

 76.7 50.0 50.0 15 10 إلىؤقلمن 5 من

 100.0 23.3 23.3 7 فؤكثر 10 من

Total 30 100.0 100.0  

 

 
 
 
 
 



 :(09)ممحق رقمال
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

تستعٌنمإسستكمبخبراءفٌمجااللجودةللتؤكد

 منجودةالخدمةالمقدمة
30 3.2333 1.27802 

تقوممإسستكمبعملٌةالرقابةعلىجودةالخدم

 ةبصفةدورٌة
30 3.5333 .97320 

توجدبمإسستكمجهةرقابٌةداخلٌةتعملعلىم

 راقبةالجودة
30 3.9333 .94443 

ٌوجدفٌالهٌكاللتنظٌمٌالخاصبالمإسسةقسم

 مختصبرقابةالجودة
30 3.9333 .69149 

تتسماألدواتالرقابٌةالمستخدمةفٌمجااللرقاب

 ةعلىالجودةبالكفاءة
30 3.7333 .86834 

تتعاوناإلدارةمعالعاملٌنعلىتحسٌنجودةالخد

 مةالمقدمة
30 3.7000 1.05536 

تستخدممإسستكمتقنٌاتحدٌثةفٌمجااللرقابة

 علىالجودة
30 3.3667 1.06620 

تتبعمإسستكمؤهمالخطواتاألساسٌةفٌالرقاب

 ةعلىالجودة
30 3.6333 .71840 

ٌمتلكالعمالثقافةحواللرقابةتعكسنتائجاٌجاب

 ٌةعلىالجودة
30 3.3667 .96431 

Valid N (listwise) 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (:10)الممحق رقم 

 
 

 

 

 

 

(: 11)الممحق رقم 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

تستعملمإسستكمؤجهزةتكنولوجٌةمتطورة

 تتوفرعلىبرمجٌات
30 3.5000 .90019 

تتمٌزمإسستكمبموقعإلكترونٌٌوفرمعلومات

 تساهمفٌعملٌةالرقابةعلىالجودة
30 3.8000 .84690 

 83391. 3.8333 30 ٌهتمكلموظففٌالمإسسةبحسنمظهره

تلتزممإسستكمبتقدٌمالخدمةفٌالمواعٌدالم

 حددةمنؤولمرة
30 3.2000 1.03057 

 84486. 4.1000 30 ٌتمتقدٌمشكاوىمنطرفالزبائن

تهتممإسستكمبإشكالٌاتالزبائنوتجٌبعناستف

 ساراتهم
30 3.8000 .99655 

 98027. 3.7333 30 تقوممإسسنكمباتباعنظامجودةعالمً

تعلممإسستكمزبائنهاعنموعدتقدٌمالخدمةب

 دقة
30 3.3667 .99943 

توجدلدىمإسستكمفترةانتظارقصٌرةقبلتقدي

 مالخدمة
30 3.7667 .81720 

تردمإسستكمعلىشكاوىالزبائنفٌمدةالتتجاو

 زأسبوع
30 3.2667 1.01483 

 1.02217 3.3000 30 ٌشعرسلوكالعاملٌنزبائنهابالثقة

 74664. 3.8333 30 ٌتمتعالعاملونباألمانةفٌتقدٌمالخدمات

 73968. 3.9333 30 تضعمإسستكمحاجةالزبائنفوقكالعتبار

توافرالمعرفةالكافٌةلدىالعاملٌنلإلجابةعنؤس

 ئلةالزبائن
30 3.7667 .72793 

تتعاطفمإسستكممعالعمٌلعندمواجهتهمشكل

 ةماوتقومبطمؤنتهعلىامكانٌةحلها
30 3.4667 1.13664 

تضعمإسستكممصلحةزبائنهافٌمقدمةاهتم

 اماتها
30 3.9333 .90719 

تحسنمإسستكممعاملةالزبائنواحترامهموتق

 دٌرظروفهم
30 3.9000 .92289 

Valid N (listwise) 30   



تسعىالمإسسةإلىتحسٌناألداءالخدماتٌبطرٌق

 ةمستمرة
30 3.5000 1.16708 

ٌقومبرقابةأداءالعاملٌنشخصذوخبرةمهنٌة

 فٌالجودة
30 3.6667 .92227 

ٌوجدفٌمإسستكمعمالراضٌٌنعنؤدائهملوظً

 فتهم
30 3.9000 1.09387 

تحسنمإسستكماستغاللمواردهاالمتاحةبؤقل

 تكلفةللوصوإللىؤكبرنتائج
30 3.6000 1.06997 

تحسنالمإسسةنتائجؤكبرمقارنةباألهدافالم

 سطرة
30 3.3000 .87691 

توزعالمإسسةمواردهاوفقاللخططواألهدا

 فالموضوعة
30 3.6333 .92786 

 1.10172 3.6000 30 ٌوجدشخصٌالحظوٌراقباألداءبشكلمستمر

ٌخضعكافةالعاملٌنعلىمختلفمستوٌاتهماإلدا

 رٌةلعملٌةتقٌٌماألداء
30 3.9333 .69149 

تقومعملٌةتقٌٌماألداءعلىؤساسمعاٌٌرواضح

 ة
30 4.0667 .78492 

ٌنتجعنتقٌٌماألداءقراراتخاصةبمستقباللعم

 المثاللترقٌةوالفصلوالمكافآت
30 3.6333 .99943 

 48423. 4.2000 30 ٌختلفالجهدالمبذولمنفردآلخرحسبالمهمة

تعماللمإسسةعلىتدرٌبوتكوٌنالعمالمنؤجلت

 حسٌنقدراتهم
30 4.1333 .81931 

إدراكالعاملللدورالمطلوبمنهٌإدٌإلىؤدائهللع

 ملبطرٌقةفعالة
30 4.2000 .80516 

تحسنتوضعٌةالمإسسةالتنافسٌةبحصولها

 علىشهادةاألٌزو
30 3.4667 .93710 

تحصلتالمإسسةعلىشهادةاألٌزوبسببالرقاب

 ةالتٌتقومبهاعلىالجودة
30 3.6000 .93218 

Valid N (listwise) 30   

 

 

 

 

 

 

 (:12)الممحق رقم 
ANOVA 

 الرقابة

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.215 1 1.215 3.833 .060 

Within Groups 8.876 28 .317   

Total 10.091 29    

 



ANOVA 

 الجودة

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .168 1 .168 .757 .392 

Within Groups 6.218 28 .222   

Total 6.386 29    

 

ANOVA 

 االداء

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .011 1 .011 .039 .845 

Within Groups 7.675 28 .274   

Total 7.686 29    

 

 :(13)الممحق رقم 
 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 الرقابة

Between Groups ,412 3 ,137 ,369 ,776 

Within Groups 9,678 26 ,372   

Total 10,091 29    

 االداء

Between Groups ,165 3 ,055 ,191 ,902 

Within Groups 7,521 26 ,289   

Total 7,686 29    

 الجودة

Between Groups ,154 3 ,051 ,214 ,886 

Within Groups 6,232 26 ,240   

Total 6,386 29    

 

 

 

 

 

 

 (:14)الممحق رقم 
ANOVA 

 الرقابة

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .203 2 .102 .278 .760 

Within Groups 9.888 27 .366   

Total 10.091 29    

 



ANOVA 

 الجودة

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .298 2 .149 .660 .525 

Within Groups 6.088 27 .225   

Total 6.386 29    

 

ANOVA 

 االداء

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .153 2 .077 .275 .762 

Within Groups 7.533 27 .279   

Total 7.686 29    

 (:15)الممحق رقم 
 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 الرقابة

Between Groups 1,313 2 ,656 2,019 ,152 

Within Groups 8,778 27 ,325   

Total 10,091 29    

 االداء

Between Groups ,993 2 ,497 2,003 ,154 

Within Groups 6,693 27 ,248   

Total 7,686 29    

 الجودة

Between Groups 1,138 2 ,569 2,927 ,071 

Within Groups 5,248 27 ,194   

Total 6,386 29    

 

 

 

 

 

 

 

 (:16)الممحق رقم 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3,877 1 3,877 28,495 ,000
b
 

Residual 3,809 28 ,136   

Total 7,686 29    

 

 



Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,529 ,424  3,607 ,001 

 000, 5,338 710, 116, 620, الرقابة

 

 

 (:17)الممحق رقم 
 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .884 1 .884 3.637 .067
b
 

Residual 6.802 28 .243   

Total 7.686 29    

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.603 .615  4.235 .000 

 067. 1.907 339. 164. 312. الملموسٌة

 

 
 
 
 
 
 

 (:18)الممحق رقم 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2.724 1 2.724 15.368 .001
b
 

Residual 4.962 28 .177   

Total 7.686 29    

 

 



Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.996 .457  4.368 .000 

 001. 3.920 595. 121. 476. االعتمادٌة

 

 (: 19)الممحق رقم 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1.185 1 1.185 5.106 .032
b
 

Residual 6.501 28 .232   

Total 7.686 29    

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.716 .471  5.765 .000 

 032. 2.260 393. 134. 302. االستجابة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (:20)الممحق رقم 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1.092 1 1.092 4.635 .040
b
 

Residual 6.595 28 .236   

Total 7.686 29    

 



Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.472 .606  4.078 .000 

 040. 2.153 377. 162. 348. االمان

 

 (:21)الممحق رقم 
 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4.175 1 4.175 33.300 .000
b
 

Residual 3.511 28 .125   

Total 7.686 29    

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.061 .302  6.832 .000 

 000. 5.771 737. 078. 452. التعاطف

 

 

 
 



:  الممخص
    جاءت هذه الدراسة إليضاح مدى تأثير الرقابة عمى جودة الخدمات في تحسين األداء الخدماتي لمؤسسة 

الخطوط الجوية الجزائرية بأدرار والهدف الرئيسي منها هو معرفة ما إذا كان هناك تأثير لمرقابة عمى جودة 
 حديثة، وقد تم تحميل بيانات االستبيان إحصائيةالخدمات في تحسين األداء الخدماتي بالمؤسسة باستخدام أساليب 

. spss اإلحصائيبرنامج الباستخدام 
    وقد أظهرت هذه الدراسة أن لمرقابة عمى جودة الخدمات أثر في تحسين األداء الخدماتي لممؤسسة عند مستوى 

، وأن محددات الجودة تؤثر عمى تحسين األداء الخدماتي بالمؤسسة بخالف محدد الممموسية، بينما 0.05معنوية 
ال يوجد لها تأثير عمى   (الجنس، المستوى التعميمي، المستوى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة )المتغيرات الشخصية

. تحسين األداء الخدماتي في المؤسسة
البد لممؤسسة أن تقف عمى المستوى الحقيقي لمجودة، وكذلك :    وقد خمصنا إلى مجموعة من التوصيات أهمها

يجب عميها اتباع نظام جودة عالمي لضمان استمراريتها، وأخيرا يجب عمى المؤسسة أن تضبط من جودة الخدمة 
.  المقدمة لمزبائن لكي ال تقل عن جودة خدمات المؤسسات المنافسة

 . الرقابة عمى جودة الخدمات، محددات جودة الخدماتي، األداء الخدماتي، مستوى المعنوية: الكممات المفتاحية
 

. 

. 

 : 
 


