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ونحمده أن من علينا ووفقنا إلتمام هذا العمل. نشكر اهلل عز وجل  

‹ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس ›يقول الرسول الكريم عليه أفضل الصالة و السالم   

 و عليه نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدنا و لو بشئ بسيط و باألخص:

رة*الدكتور عبد الرحمان قويدري على قبوله اإلشراف علينا إلنجاز هذه المذك  

سعة صدرهصبره وحلمه و احمو سمير على توجيهاته القيمة و *الدكتور ولد ب  

على رأسهم رئيس القسم*أساتذة قسم العلوم التجارية و   

* موظفي مديرية الخدمات الجامعية أدرار و باألخص مدير الخدمات، رئيس قسم الموارد 
ء.ام و اإليواالبشرية، رئيس قسم المراقبة و التنسيق و رؤساء مصالح اإلطع  

 شكر وعرف ان



 

اإلهداء
 اللهم لك الحمد و الشكر كما ينبغي لجالل وجهك و عظيم سلطانك

 و الصالة و السالم على أشرف خلق اهلل سيدنا محمد المختار

 أهدي ثمرة جهدي وعملي المتواضع إلى:

 والدي الكريمين

 إخوتي و أخواتي

حرفا واحدا خالل مسيرتي الدراسية  لووجل في تعليمي و  عز كل من له الفضل بعد اهلل
 كلها
  
 

 حفصة 



 

اإلهداء
ل قدر أجالهلل رب العالمين، الذي جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكالحمد   

على سيدنا وحببنا محمد المصطفى سالمو الصالة وال  

 من دواعي الفخر و اإلعتزاز أن أهدي ثمرة جهدي

 إلى روح أبي الطاهرة رحمة اهلل عليه

والعزيمة.....أمي... إلى من منحتني القوةلرمز التضحية و العطاء،   

 إلى الذين يفرحون لفرحي ويبكون لحزني....إخواني و أخواتي...

يد العون لي إلى خالتي خيرة إلى صديقاتي إلى كل من مد  

 إلى زميلتي في العمل

من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي كل إلى  
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 :توطئة.1
يعتبر المخزون أحد أهم موضوعات اإلدارة في المنظمات المختلفة بسبب دوره في استمرار اإلنتاج 

تحتاج إلى االستخدام بكفاءة عالية ما أدى إلى  باإلضافة إلى الموارد والتكاليف التي يمثلها المخزون والتي
 اعتباره شرط البد منه.

ومع تطور االقتصاد العالمي وتغير نظرة المنظمات لوظيفة التخزين، أصبحت هناك حاجة لتطوير 
مفهوم التسيير في مجال المخزون نظرا لدوره المهم في تحسين األداء؛ فظهرت تقنيات ونماذج حديثة لتسيير 

 تعتمد على األساليب الرياضية لضمان الوصول بالمخزون إلى حالة التوافق مع األهداف اإلنتاجية المخزون
 .إنتاجهاللمؤسسة مهما كان نوع 

وألن الرقابة هي الرقابة أصبحت من أهم موضوعات اإلدارة في منظمات األعمال، فإنه ال يمكن 
الفعال في الوصول إلى األهداف المسطرة من طرف الحديث عن جودة أي منتج دون ربطه بالرقابة ودورها 

 .المنظمة والتي موضوعها الرئيسي هو البقاء في ظل المنافسة وتحقيق أعلى اإليرادات والنتائج
تحقيق الجودة في  ولمواكبة المنافسة السوقية التي تواجه كل منظمة منتجة، يجب على هذه األخيرة

الجودة الذي يدور ورغم أن مفهوم  ذا المنتج مهما كان نوعه؛فيد من هإنتاجها من أجل كسب رضا المست
واألعمال  إال أنه تطور بتطور المال بالمنتجات الحسية،حول اإلتقان لكسب رضا الزبون ارتبط منذ ظهوره 

وألن المنظمة هيكل متكامل من الوظائف؛  .فأصبح يشمل المنتجات الغير الملموسة والمتمثلة في الخدمات
 بط بينهما.االوظائف المختلفة؛ لذلك فإن هناك تر فإن جودة اإلنتاج البد وأن تكون نتاج تظافر الجهود في 

 المتمثلة في:للدراسة ة الرئيسية اإلشكالي تتبلور لنا معالم ،مما سبق :اإلشكالية الرئيسية.2
 ؟في اإلقامات الجامعية خدمات اإلطعام واإليواءجودة  على مدى تأثير مراقبة تسيير المخزونما 

 وتتفرع اإلشكالية الرئيسية إلى األسئلة الفرعية التالية:
  ؟ بمراقبة تسيير المخزونما المقصود 
 رقابة على تسيير المخزون في مديرية الخدمات الجامعية أدرار؟ال ما واقع تطبيق 
  التابعة اإلقامات الجامعية في  المقدمة)اإلطعام واإليواء( ما هو مستوى جودة الخدمات الجامعية

 ؟لمديرية الخدمات الجامعية أدرار
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 فرضيات الدراسة:.3
 :األولىرئيسية ال الفرضية

تعزى للمتغيرات  0.05%توجد فروق في جودة الخدمات الجامعية في اإلقامات الجامعية عند مستوى معنوية 
  .الشخصية
  الفرعية للفرضية الرئيسية الثانية:الفرضيات 
  تعزى  0.05%توجد فروق في جودة الخدمات الجامعية في اإلقامات الجامعية عند مستوى معنوية

 .لمتغير الجنس
  تعزى  0.05%توجد فروق في جودة الخدمات الجامعية في اإلقامات الجامعية عند مستوى معنوية

 .لمتغير المستوى الدراسي
 تعزى  0.05%ة الخدمات الجامعية في اإلقامات الجامعية عند مستوى معنوية توجد فروق في جود

 .لمتغير اإلقامة
  تعزى  0.05%توجد فروق في جودة الخدمات الجامعية في اإلقامات الجامعية عند مستوى معنوية

  .الدراسي )الكلية( لمتغير التخصص
 :الثانيةالرئيسية  الفرضية

تعزى   0.05%توجد فروق في الرقابة على تسيير المخزونات في اإلقامات الجامعية عند مستوى معنوية 
 للمتغيرات الشخصية.

 :الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الثالثة 
  0.05%توجد فروق في الرقابة على تسيير المخزونات في اإلقامات الجامعية عند مستوى معنوية 

 .لمتغير الجنستعزى 
  0.05%توجد فروق في الرقابة على تسيير المخزونات في اإلقامات الجامعية عند مستوى معنوية 

 .وظيفةال لمتغيرتعزى 
  0.05%توجد فروق في الرقابة على تسيير المخزونات في اإلقامات الجامعية عند مستوى معنوية 

 .تعزى للمتغيرات اإلقامة الجامعية
  الثالثةالفرضية الرئيسية: 
  توجد عالقة أثر بين الرقابة على تسيير المخزونات و جودة الخدمات الجامعية في اإلقامات

  %0...الجامعية عند مستوى معنوية 
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  :أهمية البحث. 4
أصبحت في الوقت الحاضر مطلبا المؤسسات العمومية الجودة في تكمن أهمية البحث في كون 

تحسين نوعية خدماتها إلرضاء الزبون؛ وبما أن الخدمات ضروريا خاصة المؤسسات الخدمية التي تحاول 
الجامعية من أهم المؤسسات الخدمية التي تعتمد على مخزونها إلرضاء الطلبة فكان البد من تسليط الضوء 

 على مراقبة تسيير المخزون وجودة خدمات اإلطعام واإليواء في هاته المؤسسة.
 يلي: تتمثل أهداف البحث في ما :أهداف البحث. 5
 ،استكشاف واقع تطبيق مراقبة تسيير المخزون في مديرية الخدمات الجامعية أدرار -
معرفة مستوى جودة اإلطعام واإليواء من وجهة نظر الطلبة المقيمين التابعين لمديرية الخدمات الجامعية  -

 ،أدرار
مديرية الخدمات الجامعية معرفة أثر مراقبة تسيير المخزون على جودة خدمات اإلطعام واإليواء في  -

 .أدرار
 اختيار الموضوع: دوافع .6

 وتتمثل مبررات اختيار الموضوع في:
معة أدرار باعتبارهم اتخص نسبة كبيرة من طلبة ج تقديم تشخيص ميداني للخدمات الجامعية كونها -

 مقيمين في اإلقامات الجامعية التابعة للمديرية.
 وخصوصا تسيير المخزون والرقابة عليه.ربط الخدمات الجامعية بالتسيير  -

 حدود الدراسة:. 7
  وتتمثل حدود الدراسة ومحدداتها في كونها اقتصرت على الطلبة المقيمين في اإلقامات الجامعية

تجابة عينة في جامعة أدرار وتتحدد نتائج الدراسة باس .9.02/9.9خالل الفصل الدراسي الحالي 
 .االستبانة الدراسة على أداتها المتمثلة في

 :المنهج المتبع. 8
 عند القيام بالجانب النظري الذي وذلك  التحليليو   اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي

يتطرق إلى الجوانب المتعلقة بالرقابة على تسيير المخزون وجودة الخدمات، أما بالنسبة للدراسة 
، باستخدام التحليل اإلحصائي بمختلف أساليبه كالتكراراتالميدانية فتم االعتماد على آلية االستبيان 

النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، معامل االنحدار وتحليل التباين 
 األحادي.

في الظروف التي ألمت بالعالم أجمع بسبب انتشار وباء : تمثلت صعوبات البحث صعوبات البحث .9
 ( والتي فرضت التوقف اإلجباري للدراسة.02-)كوفيدفيروس كورونا 

 



 العامة مقدمةال

 

 

 ث

 :تقسيم العمل. 11
 :تيكاآل اسة ومعالجة اإلشكالية تم تقسيم البحث إلى فصلينولتحقيق أهداف الدر 

  ويتكون من  تسيير المخزون وجودة الخدماتللرقابة على  النظري اإلطاريتناول الفصل األول
، والثاني عن في المؤسسات العموميةوالجودة تسيير المخزون الرقابة على مبحثين األول عن 

 بالموضوع. صلةالبقة ذات ساالدراسات ال
 المقدمة في لدراسة الميدانية للرقابة على تسيير المخزون وجودة الخدمات لخصص  الفصل الثاني

، الجامعية أدرارتقديم قطاع الخدمات مباحث خصص األول ل 3ويتكون من  اإلقامات الجامعية أدرار
 التحليل اإلحصائي للدراسةثم  الطريقة واألدوات المستخدمة في الدراسةأما الثاني والثالث فيتناوالن 

 على التوالي.



 



 العمومية تسيير المخزون وجودة الخدمات لمراقبةاإلطار النظري                       الفصل األول    
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 تمهيد:

إن للرقابة دور مهم في المؤسسة من خالل الوقوف على األخطاء واالنحرافات واقتراح 
الحلول المناسبة لعالجها؛ وبما أن تسيير المخزون من الوظائف المهمة في المؤسسة فإن 

المخزون تساهم في تقديم منتج ذو نوعية جيدة ترقى إلى تطلعات الزبون، الرقابة على تسيير 
وقد تم  ي تنتج خدمات تستهلك وقت إنتاجها؛خاصة في المؤسسات العمومية الخدمية أي الت
 تناول كل ذلك في هدا الفصل من خالل مبحثين:

 في المؤسسات العموميةالمبحث األول: الرقابة على تسيير المخزون والجودة  -
 المبحث الثاني: الدراسات السابقة ذات الصلة -
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 موميةراقبة التسيير وجودة الخدمات العم :األولالمبحث 

الرقابة هي إحدى الوظائف اإلدارية الرئيسية تأتي بعد نهاية مراحل النشاط اإلداري فهي عنصر  إن
مهم لتسيير مهما كان نوعها أو وظيفتها، إذ ال بد من وجود الرقابة على أعمال المسيرين للتأكد من مطابقة 

 النتائج لما تم التخطيط له.

  وتسيير المخزون الرقابة: األولالمطلب 

  الرقابة :ع األولالفر 

 ضعت لتحديد مفهوم الرقابة منها:هناك عدة تعاريف و   :مفهوم الرقابة -1

قد  هاضعت لتحقيقالخطط التي و  رض التأكد من أن أهداف المشروع و تصويبها بغقياس أعمال المرؤوسين و “
 .1"نجزتأ  

من أن األهداف المرؤوسين بغرض التأكد وظيفة إدارية تنطوي على قياس وتصحيح أعمال المساعدين و "
 .2"نفذتالخطط المرسومة قد حققت و و 

تصحيح دارية التي تهتم بقياس األداء و تعريف الرقابة على أنها الوظيفة اإل استنتاجمما سبق، يمكن 
 معايير موضوعة مسبقا. باستخدامالنتائج المحققة فعليا بين األهداف المسطرة و  االنحرافات

 :الرقابة أهمية -2

هي صمام األمان لجميع العمليات داخل المؤسسة. ف اإلجراءاتللرقابة دور مهم في مراقبة حسن سير 
 3من خالل محاور أساسية هي: واإلجراءات

 ،تحفيز العاملين في المؤسسة 
  تخويف كل من يحاول التقصير،عية و تو 
 داء من أجل تأمين صحة اإلجراءات،وضع معايير قياس األ 
  االنحراف بين الناتج الفعلي وما خطط له وتحليله وتصحيحه.كشف 

                                                           

1- كامل محمد المغربي، اإلدارة، )أصالة المبادئ ووظائف المنشأة مع حداثة وتحديات القرن العشرين(، دار الفكر 

  .787،  ص7002، الطبعة األولى، األردن ناشرون وموزعون ،
 .282، صالمرجع السابقكامل محمد المغربي،  - 2
 .050 ، ص2002الطبعة األولى، ، دار جرير للنشر، األردن ،مدخل إلى إدارة األعمال خيري كتانة، -3
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العليا، رغم اختالفها من  ليس فقط في اإلدارةاإلدارية و إن الرقابة كوظيفة إدارية لكل المستويات 
فالرقابة مرتبطة بالتخطيط من حيث ا بباقي مكونات العملية اإلدارية؛ تبرز أهميتها في صلتهخر، و موقع آل

 االعتمادأو العدول عنها أو  بتعديلهاالكشف عن المشاكل التي تعيق تنفيذ الخطة المرسومة، فيقوم المسؤول 
الخلل في بناء الهيكل  اكتشافعلى إحدى الخطط البديلة. كما أنها مرتبطة بالتنظيم إذ تمكن المسؤول من 

في مجال التفويض فالوسائل الرقابية الفعالة ضرورية حتى يتمكن المسؤول في  التنظيمي للوحدة اإلدارية، أما
 1تفويض واجباته.

 الرقابة: أنواع -3

 يمكن تقسيم الرقابة إلى نوعين وهما:

 من خالل مراقبة أعمال  التي يقوم بها المديرتتم عن طريق المالحظة الشخصية رقابة المباشرة: ال
  .ومات الضرورية حول طبيعة العمل وظروفهعلى المعلمحادثتهم بغية التعرف مرؤوسيه و 

 :يلجأ لها لتقارير بدل المالحظة الشخصية، و يتم هذا النوع عن طريق ا الرقابة غير المباشرة
المسؤول من أجل كشف األخطاء في سير العمل في حال تعذر القيام بالمالحظة الشخصية لضيق 

 قبةطبيعة عمليات القسم المعني بالمرا أوالوقت 
 أساليب الرقابة:  -4

حاجاتها، إال أنه يمكن ذلك حسب ظروف المنظمة و ساليب تستخدم في وظيفة الرقابة و هناك عدة أ    
 تقسيم هذه األساليب إلى مجموعتين:

 هي ، و اق واسع لغرض الرقابة اإلداريةلى نطالتقديرية ع تستخدم الميزانياتالتقديرية:  الميزانيات
نوعا من النظام  ينشئإذ أن تحويل الخطط إلى أرقام .؛ماليةقوائم للنتائج المتوقعة معبرا عنها بقيم 

أين ستصرف، ومن طرف ستصرف و  المحكم الذي يساعد المسؤول على رؤية مقدار األموال التي
ستنطوي المخرجات التي  وحدات المدخالت أو من وكذا ما هي المصروفات، أو اإليرادات، أو عدد

فبعد أن يتأكد المسؤول من هذه المعلومات سوف يستطيع تفويض السلطة من أجل  ؛عليها الخطط
وهناك عدة أنواع من الميزانيات التقديرية منها الميزانية  تنفيذ الخطة في حدود الميزانية التقديرية

 2.ية التقديرية النقدية...الخ التقديرية لإليرادات والمصروفات، الميزانية التقديرية الرأسمالية، الميزان
 :إضافة إلى الميزانيات التقديرية هناك وسائل أخرى تقليدية تستخدم لغرض  األساليب التقليدية

الرقابة، قد يكون بعضها له عالقة بالميزانيات ويستخدم معها من أجل تحقيق الهدف الرقابي 
 المطلوب، ومن أهمها:

                                                           

  1- محمد محمود مصطفى، الرقابة اإلدارية، دار البداية، األردن، الطبعة األولى، 2012، ص: 102. 
 .424السابق، ص: المرجع محمد محمود مصطفي،  -2 
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 البيانات اإلحصائية، -
 (،Special reports and analyisوالتحاليل الخاصة:)التقارير  -
 (،Brea-Even Point Analysisتحليل نقطة التعادل:) -
 (، Internal Auditالتدقيق الداخلي) -
 (، (PERTطريقة  -
 ،  Total Quality Management)) إدارة الجودة الشاملة -
 ( Balanced Score Card)بطاقة األداء المتوازن -

 :المخزونالرقابة على   -5

هي العملية التي يتم من خاللها توفير احتياجات المؤسسة من كل أنواع المخزون المحددة مسبقا           
. وهي ليست مجرد مالحظة للمخزون بالكمية والنوعية، وفي المكان والزمان المناسبين بأقل التكاليف الممكنة

مجموعة من األساليب اإلحصائية وغير اإلحصائية أو التأكد من وجوده في المخازن، بل تتضمن العملية 
هدفها التأكد من أن الخطط الموضوعة قد تم تنفيذها بما يضمن الحصول على مستوى مالئم من المخزون 

 1واتخاذ القرارات الضرورية لمعالجة االنحرافات الموجودة.

 إن أهمية الرقابة على المخزون تكمن فيما يلي:       

 لمواد المخزنة إلى حالة النفاذ،ضمان عدم وصول ا -

 تجنب تكديس كميات كبيرة من المخزون، -

 تجنب تكرر الطلبيات للكميات الصغيرة ذات التكاليف المرتفعة، -

 ضمان وصول الشحنات الجديدة مع نفاذ المخزون منها. -
 مراقبة التسيير -6

 :هناك عدة تعاريف لمراقبة التسيير نذكر منها:تعريف مراقبة التسيير 

التي يتأكد من خاللها المسيرون أن المواد تم الحصول  اتاإلجراء بأنه "  deardenو  antoony عرفه -
وذلك لتحقيق  (بالنسبة للوسائل المستعملة) و فاعلية (بالنسبة لألهداف) بفعالية استعمالهاعليها ويتم 

 .1أهداف المؤسسة"

                                                           

عمار زودة، كلية العلوم  رسالة ماستر، ،تقنيات تسيير المخزون ودورها في تخفيض تكاليف التخزينليلى مهدية دحدوح،  -1 
 .22، ص2014 جامعة أم البواقي، االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،

   التطابق مع األهداف   
   تستهلك أقل ما يمكن
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جل توحيد األهداف الالمركزية للنشاطات المنسقة من أبأنه "العملية المراد لها ضمان  G.Pillotعرفه  -
 .2"أخالقيات متفق عليها مسبقا ةتحديد أهداف المؤسسة مع مراعا

وعليه فمراقبة التسيير تعتبر كنظام للمعلومات يساعد المسيرين على قيادة المؤسسة وذلك من خالل مراقبة 
 فعالية النشاط الوسائل لبلوغ األهداف المسطرة.

 نظام مراقبة التسييرأهداف  -7

 القرار فهي تهدف إلى:  اتخاذإن مراقبة التسيير وظيفة ضرورية من أجل 

براز أسباب هذه بين النشاط الحقيقي والنشاط المعياري و  االنحرافاتتحليل  - اسطة الميزانيات بو  االنحرافاتا 
 التقديرية،

 تحقيق الفعالية من خالل تحقيق األهداف مقارنة بالموارد،  -

 تدعيم نقاط القوة،تصحيحها و وقوف على نقاط الضعف و ال -

 الرشيد للموارد،العقالني و  االستعمالتحقيق الفاعلية من خالل  -

 تحقيق المالءمة من خالل التأكد أن األهداف المسطرة تتماشى مع الوسائل المتاحة. -

 مسار مراقبة التسيير -8

 3نظام مراقبة التسيير على أنه حلقة تتكون من أربعة مراحل: اعتباريمكن 

  ذلك بتصميم من العمليات إلى األهداف المحددة و  االنتقالالتخطيط: يتم خالل هذه المرحلة
 مخططات تسمح بتنفيذها،

  :ادها للوصول إلى األهداف ذلك بتطبيق المخططات التي تم إعدتأتي بعد التخطيط و و 4التنفيذ
 المحددة،

                                                                                                                                                                                           

  .2:ص ،2011ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،مدخل إلى مراقبة التسييرمعراج هواري، مصطفى الباهي،  -1 
، www.n4ee.net ،02/11/2012 شبكة الدراسات االقتصادية،،مراقبة التسيير في المؤسسة محمد خليل وآخرون،  -2 

10:11. 
رسالة ماجستير، محمد بوتين، ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم  نظام مراقبة التسيير وعالقته باتخاذ القرار،صفاء لشهب،  -3 

 .11، ص:2001/2002جامعة الجزائر،  التسيير، قسم علوم التسيير،
 

http://www.n4ee.net/
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  التحليل: تعتمد النتائج جزئيا على الظروف المحيطة مما يصعب تحليلها، لذلك يستوجب المتابعة و
يتم  وجود "نظام للقياس" يحتوي على مجموعة من المؤشرات المعتمدة من أجل وصف واقع النتائج.

 مكن تفاديها.كذا تحليل الفروقات التي ال يالمتوقعة، و في هذه المرحلة مقارنة النتائج المقاسة بتلك 
  إجراءات تصحيحية تتم غالبا على  اتخاذاإلجراءات التصحيحية: تتطلب اإلجراءات غير المقبولة

يمكن أن تكون ، و استعمالهكيفية بها أو وسائل التي يجب توفيرها و األعمال الواجب القيام 
 التي تتطلب إعادة النظر فيها.حيحات على األهداف في حد ذاتها و التص

القرارات؛  اتخاذفقط دون  االقتراحاتقب التسيير في هذه الحالة هو تقديم التوصيات و وظيفة مراإن      
تحسين هو يهدف إلى التدريب والتعليم و ف هاالبحث عن أسبابو  االنحرافاتيسمح مسار مراقبة التسيير بتحليل و 

 جودة العمل التسييري بأكمله.

 الثاني: تسيير المخزون الفرع

تساعد المؤسسة على فرض وجودها  الحديثة لإلدارة فهي االتجاهاتتعتبر وظيفة تسيير المخزون من 
 بقائها.و 

 ماهية تسيير المخزون -1

 أنواعه وأهميته، مفهوم المخزون 

هذا الستخدامها مستقبال و المواد التي تحتفظ بها المؤسسة عبارة عن السلع و "ف المخزون بأنه يمكن تعري    
 :تتمثل فيهناك أنواع من المخزون و  .1"إشباع حاجات المستعملينمن أجل 

إنتاجية أي التي لم يدخل عليها أية عمليات  ؛هي المواد التي يتم تحويلهاالمواد الخام: و  -أ
تعتبر منتجا نهائيا لمؤسسات أخرى وتباع وفقا لمواصفات نمطية  المصنعة:المواد نصف مسبقا، 
 محددة.

األجزاء والمكونات: األجزاء هي وحدات جزئية لها خصائصها وبها انسجام وتشكل مع   -ب
 بعضها جزء آخر، 

األدوات اليدوية واع المعدات و مهمات التشغيل: تتضمن أنيانة و الصمواد اإلصالح و  -ت
 الصيانة، المؤسسة إلجراء عمليات اإلصالح و الميكانيكية المختلفة التي تحتاج إليها و 
االحتفاظ بمخزون التجارية إلى تحتاج معظم المؤسسات الصناعية و  التغليف:التعبئة و مواد  -ث

 تساعد على تميز المنتجات عن غيرها.عمليات النقل والتداول و  من أجلالتغليف مواد التعبئة و 

                                                           

 .3ص: ،مرجع سبق ذكرهليلى مهدية دحدوح،  - 1 
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مشتراة يتم  أوهي السلع النهائية سواء كانت مصنعة نتجات النهائية أو تامة الصنع: و الم -ج
 بها من أجل بيعها أو استخدامها، االحتفاظ

 .لالستعمالالمواد غير الصالحة المخلفات و  -ح
 
  مفهوم تسيير المخزون 

ة على األنشطة المتعلقة يركز بصفة أساسي لمخزون عبارة عن نظام جزئي وظيفيإن تسيير ا
المؤسسة  باحتياجاتالتوزيع بشكل يفي استمرارية اإلنتاج و مراقبة األصناف المخزنة لتحقيق ضمان بتخطيط و 

األمثل لألموال  االستخدامفعالية ممكنة مع طلبات المستهلكين بأكبر كفاءة و  من المواد المختلفة، ويغطي
   المستمرة في المواد.

 إذن فتسيير المخزون يشمل عنصرين أساسيين: 

السلع في المخازن من لحظة دخولها إلى لحظة خروجها  ، إذ ترتبتخزين نفسهاالهي عملية : و االحتفاظ* 
  ها،من

 استالمهمطابقته للحالة التي تم العمل على إبقائه صالحا و عملية التأكد من سالمة المخزون و المحافظة: * 
 بها.

  تتمثل أهداف تسيير المخزون في ما يلي:خصائص تسيير المخزون: أهداف و 

 ،السلع التي تتطلب التخزين اختيار -

 االستهالك،الدراسة التنبؤية للمبيعات و  -

يصالها لمصادر القرارمعالجة المعلومات و  -  ،ا 

 .معرفة آليات التمويلو  اكتشاف -

 :فتتمثل في ما يلي خصائص تسيير المخزونأما 

 ،يجب تقييد كل حركة في الملف -

 ،يجب ترقيم الملفات -

 ،مسجلة على الفواتير األصليةأو الفواتير تسليم السلع  يجب أن يكون -
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الجرد الداخلي من طرف أشخاص من من طرف أشخاص غرباء عن المخزون و يتم الجرد الخارجي  -
 المؤسسة.

 تقنيات تسيير المخزون -2

 التقنيات التقريرية لتسيير المخزون 
على عدد قليل من عناصر المخزون تقوم هذه التقنية على مبدأ التركيز  :PARETO1تقنية باريتو  -1

 %80قيمتها مرتفعة، لكن هذا ال يعني تجاهل العناصر األخرى من المخزون والتي تمثل غالبا والتي تكون 
هذه التقنية طريقة  ومن طرق. ال تتطلب نفس الدرجة من الدقة واإلجراءات الرقابيةو من عناصر المخزون  

 (. ABC) طريقةو ) 20/80(
وتقوم هذه التقنية على محاولة إيجاد نقطة تساوي  :2ويلسن EOQتقنية كمية الطلب االقتصادية  -2

 تكلفة الطلب مع تكلفة التخزين، 
تقوم هذه التقنية على نفس فروض تقنية الكمية االقتصادية : 3تقنية الكمية االقتصادية مع االستخدام -3

األساسية، إال أن هناك اختالفا في كون الكمية المتفق على شرائها يتم توريدها تدريجيا مع استخدام نفس 
 الصنف خالل التوريد. 

باستخدام هذه التقنية، تقوم  تقنية الكمية االقتصادية مع السماح بعجز مؤقت في المخزون: -4
اليف ، فكلما زاد عدد الوحدات المحتفظ بها كلما قلت تكالوفاء بوحدة من الصنفلمؤسسة بتقدير تكلفة عدم ا

 .الوفاء بالوحدات خالل السنة
يقيس درجة التغير في مقدار الكمية االقتصادية نتيجة لتغير أحد المتغيرات : تحليل الحساسية -5

االقتصادية، وكذا درجة التغيير في بنود التكلفة نتيجة تغيير نتيجة الثالثة التي توجد في معادلة تحليل الكمية 
 الشراء.
: وهي تقنية ثابتة محددة، إذ تتعامل مع ظروف التأكد وتتطلب توافر شروطا معينة؛ البرمجة الخطية -6

وأن يكون الهدف األمثل هو تقليل النفقات  كأن يكون الطلب موسميا على السعة، معروفا مسبقا،
 لمخزون أقل ما يمكن.الخاصة ل

 
 

                                                           

محسن زوبيدة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية،  ، رسالة ماستر،المخزوناتدور الرقابة في تسيير بوعكاز عامر،  - 1 
 .12، ص:2012، -ورقلة-قسم العلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح

، 2003صفاء للنشر والتوزيع عمان األردن،  ، الطبعة األولى،دارإدارة المخزون والمواد مدخل كميمحمود محمد مصطفى، -2 
 .32، نقال عن: ليلى مهدية دحدوح، مرجع سابق، ص: 38ص: 

 .40ليلى مهدية دحدوح، مرجع سبق ذكره، ص: -3 
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 التقنيات االحتمالية لتسيير المخزون 

لهذه التقنيات هو تجنب الوقوع في حالة االنقطاع في المخزون حيث يمكن تقدير  إن الهدف الرئيسي
 كل معدل لالستخدام و فترة التوريد بشكل توزيع إحصائي.

جمع معلومات وبيانات عن فترات يتم حيث : تقنية ثبات معدل االستخدام مع تغير فترة التوريد -1
التوريد الفعلية السابقة ثم حساب المتوسطات ويوضح في شكل توزيع إحصائي يصور شكل توزيع فترة 

 التوريد.
 .تقنية تغير معدل االستخدام مع ثبات التوريد -2

ستخدام في هذه الحالة يوضح كل من معدل اال تقنية معدل االستخدام المتغير وفترة التوريد المتغير: -3
 وفترة التوريد في شكل توزيع إحصائي وبالتالي يقدر منه متوسط انحراف معياري.

يتم إضافة وحدات جديدة إلى المخزون طالما كان االنخفاض المتوقع  أسلوب التحليل الحدي للطلب: -4
 في تكلفة الخسائر نتيجة لعدم الوفاء بالطلب أعلى من التكاليف المتوقعة من تخزين الوحدة.

: لتطبيق هذا األسلوب يتم إعداد مصفوفة أو جدول يسمى مصفوفة األرباح تقنية األرباح المتوقعة -5
الشرطية، وتعبر خاليا الجدول عن قيمة األرباح المتوقعة إذا توافرت كمية الطلب والعرض الخاصة بكل 

 خلية.

 : جودة الخدمات العموميةالثاني المطلب

ذلك من خالل محاولة ترشيد اإلنفاق العمومي الدول و  اقتصادتلعب الخدمات العمومية دورا هاما في 
تحقيق الرضا المجتمعي ما يؤدي إلى البحث عن السبل التي تحقق بتحسين الخدمات العمومية و  االهتماممع 

 الجودة في الخدمات العمومية.

 الجودة والخدمة العموميةاألول:  الفرع

 الجودة وأبعادهامفهوم  -1

 الباحثون عدة تعاريف منها: عدد أبعادها حيث أعطى المفكرون و تعاريف الجودة لت اختلفت
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االعتماد عليها في إنجاز ما يريده و يقصد بذلك قدرة المستخدم  1"لالستخدامعرفها جوران بأنها: " المالئمة 
 فهذا التعريف يمثل وجهة نظر الزبون للجودة. منها؛

جونسون بأنها: "القدرة على تحقيق رغبات المستهلك بالشكل الذي يتطابق مع توقعاته ويحقق رضاه عرفها و 
 .2التام عن السلعة أو الخدمة التي تقدم له"

الخدمات ودة على أنها " مجموعة الخصائص والمفردات للسلع و وعرفها المعهد الوطني األمريكي للمعايير الج
  .3" إرضاء الحاجات المحدودةالتي تعتمد على مقدرتها في 

من الخصائص التي  بأن الجودة تشتمل على مجموعة االستنتاجمن خالل التعاريف السابقة يمكن         
لها عالقة بالسلعة أو الخدمة المقدمة إضافة إلى خصائص العملية اإلنتاجية والتسويقية والعمليات واألفراد، 

 توقعات العمالء.والتي تلبي حاجات و 

 فيما يلي: للجودة عدة أبعاد يمكن تلخيصهاو 

 و يقصد بها الخواص الثانوية المضافة للمنتج مثل التحكم عن بعد،: characteriticsالخصائص  -

 تعني مطابقة المواصفات والمعايير لما تم إعالنه للزبون،: و  conformanceالمطابقة  -

 األداء عبر الزمن، استمراروهي : Reliabilityالموثوقية  -

 المنتج قبل الحاجة اإلصالح، استخدام: و يقصد بها مدة Durabilityمدة الصالحية  -

 حل المشاكل، تعني الصيانة و : و Serviceالخدمة  -

 هي التعامل اإلنساني مع الزبون،: و Responseاإلستجابة  -

 : حس اإلنسان بالخصائص المفضلة،Aesthetics الجماليات -

 : األداء السابق للمنتج حسب معرفة المستهلك.Reputationالسمعة  -

                                                           

، 2001، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 2000، 2001قاسم نايف علوان، إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات اإليزو  -1 
رسالة ماجستير، بقة الشريف، قسم علوم  جودة الخدمات وأثرها على رضا العمالء، عن: بوعنان نور الدين، ، نقال20ص:

 .20، ص:2002/2002التسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 
، دار الكتب للنشر، المنهج العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربية فريد عبد الفتاح زين الدين، -2 

 .2، ص:نفسه، نقال عن: بوعنان نور الدين، 10، ص:1222مصر، 

، الطبعة األولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، تطبيقات في إدارة الجودة الشاملةعبد الستار العلي،  -3 
 .24ص: ،2008
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 خصائصهامفهوم الخدمة و  -2

عمل منظمات األعمال، لذلك ظهرت توجهات را هاما في تسهيل حياة األفراد و تلعب الخدمات دو 
المفاهيم بهذه الدراسة في تعدد  االهتماملقد ساهم و  ؛وتحديد مفهومها وطبيعتهاكبرى نحو دراسة الخدمة 

يصالها للمستهلك أو الدور الذي تلعبه ية و السلع المادلخدمات في إنتاج تنوعها حسب الدور الذي تلعبه او  ا 
 المستفيد منها.باإلضافة إلى دور مقدم الخدمة و  السلع المادية في تقديم الخدمات،

عرض للبيع أو التي ال تعرض النشاطات أو المنافع التي ت عرفت الجمعية األمريكية للتسويق الخدمة بأنها:"
 1" بسلعة معينة الرتباطهاللبيع أو التي تعرض 

متلقيها من أجل إنتاج شئ وتحقيق الرضا دمة و تفاعل ما بين مقدم الخ بأنها:" لخدمةا Ramaswanyو يرى 
 2."لمتلقي الخدمة

 السابقة نستنتج أن مفهوم الخدمة يجب أن يتضمن ما يلي: التعاريففمن خالل 

 ،...األهدافالجوانب المتعلقة بالزبون: الحاجة، الدافع،  -

 ،..دمة: خبرة، مهارة، تحقيق الرضا.الجوانب المتعلقة بمفهوم الخ -

 ،...تجهيزات المستلزمات المادية الداعمة: سلع ملموسة، أبنية، -

 ،...العمليات وتأهيل العمالاألنشطة و  -

 مخرجات، امتالكالخدمة مجموعة أنشطة ال تؤدي إلى  -

 الخدمة مجموعة منافع حسب طلب األفراد. -

 تتميز الخدمة بخصائص تميزها عن باقي السلع يمكن إيجازها كما يلي:و 

  عدم الملموسيةIntangibility :ي تمثل الجهد الذي يقدمه فه ؛أهم ما يميز الخدمة أنها ليست مادية
 تحدث عمليتي اإلنتاج واالستهالك ظمة لمنظمة أخرى أو منظمة لشخص، وعملياخر أو منالفرد آل

المستفيد في حالة تردد  يجعلو  في نفس الوقت ما يخلق صعوبات إصدار األحكام قبل شراء الخدمة

                                                           

- حميد الطائي، بشير العالق، إدارة عمليات الخدمة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، 2002، 
  1ص:12.

دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  ،الطبعة األولى ،تسويق الخدماتمحمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف،  -2 
 .24، ص:2010األردن، 
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براز الخدمات من خالل و  عدم التأكد من قبول الخدمة لذلك تسعى المؤسسات الخدمية إلى تحسين وا 
 الموقع.االهتمام باألشياء الملموسة كالتصميم و 

  مية التالزInseparability : إن وجود مقدم الخدمة والمستفيد في وقت واحد عند التقديم من أساسيات
 تستهلك في نفس الوقت مما يخلق عالقة مباشرة بين المقدم والمستفيد.قدم و ت  فهي مفهوم الخدمة 

 (التباين)عدم تماثل الخدمات Heterogeneity :وكفاءة أسلوب ى مهارة و تعتمد الخدمات المقدمة عل
المقدم  اختالفالتباين بسبب منية، لذلك تتميز بعدم التماثل و كذا حدود تقديمها المكانية والز مقدمها و 

 ظروفه كما أن نفس الشخص يمكن أن يقدم خدمات متباينة.و 
  تالشي الخدمةPerishability : لحين الطلب عليها، منها  واالستفادةبما أنه ال يمكن تخزين الخدمة

 منها. االستفادةتنتهي حتى لو لم يتم تتالشى و فإنها 
  تذبذب الطلبDemand fluctuation:تذبذب إذ أنه ال يتذبذب الهناك خدمات يتميز الطلب عليها ب

 .من ساعة إلى أخرىأخر و  إلىبين فصول السنة فحسب بل يتذبذب من يوم 
 الخدمات العمومية -3
 مفهوم الخدمة العمومية ومميزاتها : 

 االستجابة قة الدولة بالمجتمع من خالل درجةالخدمة العمومية من أهم المداخل التي تحدد عالتعتبر 
 حكوماتهم. تجاهأساسي لبناء الثقة لدى المواطنين  معيارلمختلف متطلبات المجتمع، فالخدمة العمومية 

، تزود بصورة دائمة ديا خدمة فنيةي" تلك التي تعد تقل يمكن تعريف الخدمة العمومية على أنهاو 
ون على إدارتها مبادئ يتطلب توفيرها أن يحترم القائملحاجة عمومية، و  كاستجابةبواسطة مؤسسة عمومية 

 1" المالئمة لتحقيق المصلحةو  االستمراريةالمساواة و 

طنين على مستوى تلبية الموابين اإلدارة العامة الحكومية و  تعرف بأنها" تلك الرابطة التي تجمعو 
شباع الحاجات المختلفة لألفراد من طرف الجهات اإلدارية و غبات، و الر   2."العامةمنظمات الا 

 ز الخدمة العمومية وفقا للمبادئاإلدارة العمومية على معايير تميالباحثون في ميدان  اتفقلقد 
 هي:األساسية لسير المرافق العامة و 

                                                           

، 22، ص:2004الدار الجامعية، القاهرة، ، اقتصاديات المشروعات العامة، النظرية والتطبيقالسيد حجازي،  المرسي -1 
، مذكرة ماستر، لشهب الصادق، قسم علوم اإللكترونية في تحسين أداء الخدمة العمومية دور اإلدارة عن: تارقي يونس،نقال 

 .8، ص:2012/2012وعلوم التسيير، جامعة ورقلة، التسيير، كلية العلوم االقتصادية العلوم التجارية 
مذكرة ماستر، عدنان ابراهيم، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق  إصالح الخدمة العمومية في الجزائر،حاكمي حمزة،  - 2 

 .2، ص:2011/2012والعلوم السياسية، جامعة الدكتور موالي الطاهر سعيدة، 
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  ضرورة بين  فالمساواة: يتوجب هذا المعيار عدم التمييز بين المواطنين ألي سبب كان المساواةمعيار
 المستفيدين ذو الوضعيات المتماثلة،

 والتقدم من  االجتماعيالتطور أو التكييف: و يعني أن الخدمة العمومية تتماشى مع التطور  معيار
 اإلدارة اإللكترونية،على  االعتمادالمستفيدين من جهة أخرى، مثل  احتياجاتجهة و 

  ترتب الخدمات العمومية في سلم بالتدرج  إذ المساواةلمعيار  امتدادهو معيار المجانية النسبية: و
مستوى دخل ترتيب تنازلي حسب نوعية الخدمة و يكون الك حسب مجانية الخدمات العمومية و وذل

 المستفيد،
  الخدمة  كونمكفوال لكل مواطن ينبغي أن ت خدمة العموميةمن ال االستفادةمعيار الشمولية: يكون حق

 في متناول جميع المواطنين بشروط تناسب قدراتهم ومستويات معيشتهم، العمومية
 طق النائية من أجل خلق التوازن معيار الفعالية: تساعد الخدمة العمومية على تهيئة وتنمية المنا

 بين مناطق الوطن، االستعمالالف في تتغطية عجز السوق في تصحيح اإلخو 
  بين المواطنين تقوده  االجتماعيمعيار التضامن: تعتبر الخدمة العمومية شكل من أشكال التضامن

 .الدولة من أجل تقليص الفوارق بين المواطنين
 
 واقع الخدمة العمومية في الجزائر : 

لبلوغ ذلك باشرت جملة من مة عمومية ذات جودة لمواطنيها، و تحقيق خد إلىتسعى الدولة الجزائرية 
ن لقد كانت العالقة بيمع تطلعات المواطنين وتحقق رضاهم؛ و اإلصالحات من أجل توفير خدمة تتوافق 

بسبب نقص الكفاءات  االستقالل تلتاإلدارة العمومية متذبذبة خالل السنوات التي المواطن الجزائري و 
 السياسيةوصوال إلى األزمة  البيروقراطية التصلب ظاهر  إلىلتغيير باإلضافة لظهور التيارات المقاومة و 
الدولة إلى  عمدتالسياسي النسبي مطلع األلفية الثالثة،  االستقرارمع عودة و  األمنية في التسعينات.و 

 1إصالحات في مجال اإلدارة العمومية لمواجهة التحديات المحلية و الدولية تمثلت في ما يلي:

وسعى إلى تكييف مهام الوظيفة فق منظور التسيير العمومي الجديد؛ و  2002 إصالح الوظيفة العمومية -
إلى التوظيف في بعض  االتجاهكذا لعمومية و الخدمة ا عصرنةمع الدور الجديد للدولة و  العمومية

 .الخالحاالت...

 ،2013-2008 مشروع الجزائر اإللكترونية اعتماد -

                                                           

مجلة آفاق علمية،  الخدمة العمومية في الجزائر وفق مقاربة التسيير العمومي الحديث،تحسين أداء كريمة لعرابي،  -1 
 .123، ص2012، 03، العدد:11جامعة تيزي وزو، المجلد
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قود التسيير من أجل ترقية المؤسسة العمومية باإلضافة إلى ععقود النجاعة و  اعتمادالتحديث اإلداري و  -
 ،االقتصاديةبالنسبة للمؤسسات العمومية نحو الخوصصة  االتجاه

 تواليا من أجل إصالح اإلدارة المحلية، 2012و  2011و الوالية البلديةإقرار قانوني  -

من أجل إحداث  2013وزارة منتدبة لدى الوزير األول مكلفة بإصالح الخدمة العمومية سنة استحداث -
 .البيروقراطيةتخفيف من اإلجراءات لتفعيل جودة الخدمات اإلدارية وذلك بسن قوانين لتنمية إدارية و 

ت لجنة ورغم كل هذه اإلصالحات فإن الواقع الميداني يبقى بعيدا بالنسبة للتطبيق الفعلي لتوصيا
 جودتها.ة والمتعلقة بالخدمات العمومية و إصالح الدولة في كل المجاالت المعني

 : الجودة في المؤسسات العموميةالثاني الفرع

 أبعادهامفهوم جودة الخدمات و  -1

إذ أن  من أجل النجاح واالستقرارلجودة الخدمات أهمية كبرى بالنسبة للمؤسسات المقدمة لخدمات 
المستعملين يبحثون دائما عن خدمة جيدة تحقق توقعاتهم ما يدفع المقدمين إلى السعي نحو تحسين جودة 

الجودة و ذلك الفرق الذي يفصل المستعمل عن الخدمة،  يمكن تعريف جودة الخدمات على أنها "و  خدماتهم.
 .1للخدمة، أو بعد تقديمها له " هاستعمالالتي يحس بها بعد 

 :تم تلخيصها في خمس محددات وهيلجودة الخدمات عدة أبعاد و  

 :وتشير إلى المواد الداعمة لتقديم الخدمة )األجهزة، المعدات،...( الملموسية، 
 :الخدمة بكل دقة وفقا للمطلوب من طرف المقدم، ودرجة االعتماد تشير إلى دقة إنجاز  االعتمادية

 على هذا اإلنجاز من قبل المستفيد،
 :استعداد مورد الخدمة وقدرته على تقديم الخدمة بالسرعة الممكنة وبمستوى عال للمستفيد، االستجابة 
 مكانية المقدم والتي تبعث الثقة واألمان في نفس المستفيد،  :)الضمان( األمان  قدرات وا 
 حاجاته الرعاية العناية التي يقدمها مقدم الخدمة للمستفيد من خالل تلبية  :)العناية(التعاطف

 ومساعدته.

إذن فالزبون هو الذي يحدد تعريف الجودة والمتغيرات التي تؤثر على إدراكه لجودة الخدمة المقدمة، 
 ف والزمن والخبرة، كما يلعب موردوعلما بأن المتغيرات التي تؤثر على ذلك اإلدراك قد تتغير وفقا للظرو 

 تالي على جودة الخدمة.لالخدمة دورا كبيرا في التأثير على تلك المتغيرات وبا

                                                           

 .22، ص:2012، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، جغرافية الخدماتفؤاد بن غضبان،   - 1 
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 خصوصيات جودة الخدمة العمومية  -2

القوانين المنظمة للمرافق ف الدولة هي حق أقرته الدساتير و إن الخدمات المقدمة للمواطن من طر 
العامة فهي ليست منحة من الدولة أو مرافقها، لذلك يطرح التساؤل حول ما إذا كان حق المواطن يتمثل في 

ى تقديم  خدمة مقاييس تؤدي إلالخدمة مهما كانت نوعيتها أم أن الحق يرتبط بشروط و الحصول فقط على 
 .عمومية ذات جودة ونوعية

رغم أن الجودة في أصولها تعود للقواعد المطبقة على خدمات القطاع الخاص، إال أن أهمية  
سينها طبقا لمقتضيات ضرورة تحلمرافق العامة لمراقبة النوعية و المصالح العامة أوجبت خضوع خدمات ا

مبدأ النوعية في المرافق العامة يعني أن المستفيد له الحق في الحصول على خدمة ذات ف ؛العامةالمصلحة 
تكيف مما يفرض الدأ قابلية المرفق العام للتطور و عالقة بمبهو ذو ، و األسعاربأحسن جودة مثلى و نوعية و 

 .ين نوعية الخدمة و كيفية تحسينهاقانوني أو عقد امتياز بفق نص  تحسين النوعية وتطويرها، كل ذلك يتم و 

لنسبة الجودة باعلى مستوى النوعية و  السيئالمعايير الموضوعية بالواقع المبادئ و  تصطدمما  باغال     
نجازها من طرف لتوفير الخدمات العمومية و   1:المرافق العامة لعدة أسباب أهمهاا 

المتوقعة بسبب عدم إشراك المواطنين في رسم هذه دمة المنتظرة و مة المقدمة مع الخعدم تطابق الخد -
  ،االحتياجات

 الذي يؤثر على نوعية الخدمة كما تبرر الدولة دائما،العدد الكبير لطالبي الخدمة و  -
ى عل سلباعلى هذه الخدمات بسبب مجانيتها والذي ينعكس الضغط الكبير الذي يسببه زيادة الطلب  -

 .العمومية المقدمةنوعية الخدمة 
فرض الذي الكبير   االنفتاحخاصة بعد  ،من مبادئ سير المرافق العامةمفهوم الجودة  أصبحلقد         

 الدول أن، كما المنافسةتحديات  وتواجه تلبي حاجيات المواطنجودة ضرورة تقديم خدمة عمومية ذات 
رضائه بالمواطن و  طريقة لتحسين عالقتهاأصبحت تبحث عن تحسين جودة خدماتها ك االستقرار  بتحقيق ا 

جودة الخدمات العمومية من خالل نصوص قانونية ت الجزائر تدريجيا مبدأ نوعية و تبن لذلك .االجتماعي
كالحالة  النوعية في الخدمات العمومية المقدمةت النوعية في الخدمات اإلدارية وتبنت مقاربة الجودة و كرس

حسن و المواطنين من أ اإلدارةالذي ينظم العالقة بين   131-88مرسوماليعتبر و  .و مرافق الصحة المدنية

                                                           

مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف ، العموميةجودة الخدمة ضريفي نادية،  -1 
 .181، ص: 2012، ديسمبر 4المسيلة، العدد

 مرسوم رقم 88-131 المؤرخ في 04 يوليو 1288، الجريدة الرسمية الجزائرية المؤرخة في 02 يوليو 1288، العدد 
.22  
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مواطنين رغم أنه لم يرتقي إدارة/ر والتزامات طرفي العالقة ، حيث يعطي تصو النصوص القانونية في الجزائر
  1.التطبيقللمستوى المطلوب من ناحية  

 تقييم جودة الخدمات العمومية  ا:ثالث
يستعمل األساليب  عملية ليست بالسهلة مقارنة بقياس جودة المنتج الذيإن قياس جودة الخدمة 

( servqualكالسيكي )التم تطوير منهجية قياس جودة الخدمة من خالل النموذج لذلك  ؛الكمية  بسهولة
الخدمة من خالل قياس رضا  المالئمة جدا لقياس الجودة في منظمات األداةللجودة المدركة للخدمة باعتباره 

 األداءفان جودة الخدمة تعرف على أساس خمس فجوات، أهمها الفجوة بين  النموذجحسب هذا و  .زبونال
 النموذجالفعلي للمؤسسة المدروسة، و حسب هذا  األداءالزبون من مؤسسات القطاع عموما و الذي يتوقعه 

 2.ذي يفاجئ الزبون أو يفوق توقعاتهعالي الجودة هو ال األداءفان 

 في عشر فئات كالتالي : النموذجتقع معايير قياس الجودة بموجب هذا و 

  االعتمادية( )المعوليةreliability : األداءتحتوي على و،  
  االستجابةresponsiveness: تتعلق برغبة الموظفين و جديتهم في تقديمهم للخدمة،  
  الجدارةcompetence:  الخدمةالمعرفة لتقديم وتعني اقتناء المهارات و،  
  االتصالسهولة الوصول و،  
  االحترام في التعامل مع الزبائنو  اللباقةتشمل و  :المجاملةالكياسة و،  
 ي استمرارية التواصل مع الزبون وتوصيل المعلومات الضرورية لهتعنو  :االتصال، 
  الترصيدcrediblity :  األمانةالمصداقية و أي الثقة و،  
 المخاطربالخطر و تعني عدم الشعور و  :األمانة،  
 تعني المجهود المبذول لفهم حاجات الزبائنو  :الفهم التام،  
  الملموسيةtangibles:  المعطيات المادية للخدمةوتشمل الحقائق و.  

نوايا لتحسين نوعية الجزائرية خلق إرادة و  اإلدارةالتحسين في الحاجة لتبني الجودة و  ازديادإن 
لكن طرح فكرة الجودة في  .وزارة جديدة لهذا الغرض استحداثالجودة خاصة بعد  الخدمات العمومية و مراقبة

التي تسمح بالرقابة الدورية والدقيقة حول النوعية  اآللياتلم يتم تفعيل   يكفي ما النصوص القانونية ال
المحدد  2013نوفمبر  12المؤرخ في  381-13 3الجودة من خالل هياكل متخصصة لذلك نص المرسومو 
التي تنص على  2الموضوع من خالل المادة  ذاالخدمة العمومية على ه بإصالحالوزير المكلف  صالحياتل

                                                           

  1- ضريفي نادية، مرجع سبق ذكره، ص: 132.
، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، نماذج وطرق قياس جودة الخدمةبوعبد هللا صالح،  -2 

 .52، ص:7002/7002،  0جامعة سطيف 
  3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 12 المؤرخة في: 20 نوفمبر 2013، الصفحة 4.
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التقييم مالئمة للمتابعة و  آلياتوضع وكذا  ،تنظيم الخدمة العموميةدراسة وتقييم و المتمثلة في:" مهام الوزير 
الخدمة العمومية  في  ةقياس الجود يتضمن التقييم حسب نفس المرسومو  ."..ري للخدمات المرفق العامو الد

 ،وفق البرنامج السنوي المعد مسبقا المبرمجةالرقابة فتتمثل في للتحسين، أما عن كيفيات تدخلها  كآلية
  .في قضايا خاصة بطلب من الوزير الفجائيةالرقابة و 

ذلك من خالل التدخل في الرقابة تحسين الجودة و الجمعيات دور في لمجتمع المدني و لكما أن 
غياب غياب المنافسة و  تحديد سبل تحسين جودة الخدمات. لكنالمواطن في رسم االحتياجات و  بإشراك

كذا غياب ثقافة الجودة لدى المواطن و الموظف من أهم معوقات يير الدقيقة لقياس جودة الجودة و معاال
 .مراقبة الجودة في الخدمات العمومية الجزائرية

 صلةال: الدراسات السابقة ذات الثانيالمبحث 

 :التي لها صلة بموضوع الدراسة لى الدراساتإفي هذا المبحث نتطرق 

 التعريف بالدراسات السابقة  المطلب األول:

 :الدراسة األولى 

ميدانية على عينة من  دراسة -جودة الحياة في اإلقامة الجامعية من وجهة نظر الطلبة :عنوان الدراسة
الطالب الجامعي، مخبر  مداخلة في الملتقى الوطني حول تشخيص واقع ،الطلبة المقيمين باألحياء الجامعية

 .2012، 2جامعة الجزائر، العدداألرغنوميا، الوقاية و 

 .نصيرة بن نابي .حليمة قادري، د.د  :الباحث

وظيفتها اإلجتماعية في ظل أزمة قطاع ل: ما مدى فعالية أداء مؤسسات اإلقامة الجامعية إشكالية الدراسة
 ؟الجامعية االجتماعيةالخدمات 

مكونة من  (عينة قصدية)عينة من الطلبة  استخدمت المنهج التحليلي المقارن، وباختيار: المنهج المستخدم
 استبيان. من جامعة وهران وزع عليهم (أنثى 128ذكر،  102)طالبا  231

من خالل تشخيص توافقهم من عدة ومعرفة مشكالتهم النفسية  : معرفة جودة حياة الطلبةهدف الدراسة
 التي يمكن أن يواجهوها في الحي الجامعي. واالجتماعية

زى لمتغير اإلقامة ال يوجد فرق دال إحصائيا في استجابات الطلبة نحو جودة حياة الطلبة يع: نتائج الدراسة
 الجامعية.
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  الثانيةالدراسة: 

جلد العاشر، الم "،"المعيار ،مقال -دراسة ميدانية -: درجة رضا الطلبة عن الخدمات الجامعيةعنوان الدراسة
 .2012، ديسمبر4العدد 

 .سناء عبيدي -: أحمد فلوح الباحث

المقدمة إليهم المتعلقة بالمنحة، اإليواء، ة عن الخدمات الجامعية : ما مدى رضا الطلبإشكالية الدراسة
 .الترفيهيالنشاط العلمي والثقافي والرياضي و  اإلطعام، النقل،

ه على عينة كأداة قياس تم توزيع االستبيانمن خالل  المنهج التحليلي استخدمت الدراسة: المنهج المتبع
 طالبة من المركز الجامعي غيليزان.طالب و  300متكونة من 

التعرف على و : التعرف على مستوى الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة المقيمين في األحياء اسةهدف الدر 
 على داللة الفروق تبعا لمتغير الجنس.االت الخدمات الجامعية و ترتيب مج

يوجد درجة منخفضة من الرضا عن الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة حيث لم تبلغ درجة : نتائج الدراسة
 الخدمات الجامعية حد المتوسط.الرضا عن 

  الثالثةالدراسة: 

بة،" مقال" مجلة البحوث : تأثير الخدمات الجامعية المقدمة من جامعة الجلفة على رضا الطلعنوان الدراسة
 .2012الدراسات التجارية، العدد الثاني، سبتمبر و 

 : هيبة طوالالباحث

 (خدمات السكنية، الصفية، المطاعم، المكتبية و التعليم): هل تؤثر الخدمات الجامعية إشكالية الدراسة
 ؟المقدمة من جامعة الجلفة على رضا الطلبة

طالب مسجلين  100تم توزيع إستبيان على عينة من  : اتبعت الدراسة المنهج الوصفي حيثمنهج المتبعال
 وفق طريقة العينة حسب الكليات. اختيارهمفي جامعة الجلفة تم 

مدى رضا تقدمها جامعة الجلفة و رفة الصورة المدركة لدى الطلبة عن الخدمات التي : معهدف الدراسة
 الطلبة عن تلك الخدمات.

 : توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة رضا الطلبة عن الخدمات الجامعية المقدمة لهم.نتائج الدراسة
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  الرابعةالدراسة: 

 طلبة: دراسة عوامل رضا الطلبة المقيمين على جودة الخدمات الجامعية المقدمة" عينة من عنوان الدراسة
ورقلة" مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم التجارية  -اإلقامات جامعة قاصدي مرباح

 2012/2012ورقلة  -تخصص تسويق الخدمات جامعة قاصدي مرباح

 خالد سهلي: الباحث

 ؟: ما هي عوامل رضا الطلبة المقيمين على جودة الخدمات الجامعية المقدمةالدراسة إشكالية

تم توزيع إستبانة على عينة طبقية مكونة إذ الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي  اعتمدت: المنهج المتبع
 .طالب 810من 

ذلك إلبراز الدور الذي ية و مين على جودة الخدمات الجامع: معرفة عوامل رضا الطلبة المقيهدف الدراسة
ديرية الخدمات الجامعية لمعرفة ما تقوم به ملطلبة بصفة عامة والطلبة المقيمين بصفة خاصة و يلعبه ا

   .و تلبيتها احتياجاتهمدراسة و 

حول رضا الطلبة المقيمين عن  نتائج الدراسة: يوجد فروقات ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين
 الخدمات الجامعية المقدمة.

 المقارنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحاليةالمطلب الثاني: 

 أوجه االختالف أوجه الشبه
العينة المدروسة مأخوذة من  -1

في األحياء  الطلبة المقيمين
 ،الجامعية

األداة المستخدمة في  -2
اعتمدت و هي االستبيان  اتالدراس

في التحليل اإلحصائي على برنامج 
SPSS. 

ات المنهج المتبع في الدراس -3
 هو المنهج التحليلي. غالبا
الدراسة الرابعة مع  هتتشاب -4

 كل منهما الدراسة الحالية في كون

ركزت الدراسات السابقة  -1
على دراسة رضا الطلبة حول جودة 
الخدمات الجامعية؛ بينما حاولت 
الدراسة الحالية إيجاد العالقة بين 
الرقابة على تسيير المخزون وجودة 

الجامعية من وجهة نظر  الخدمات
 .الطلبة

الدراسات السابقة تناولت كل  -2
الخدمات الجامعية؛ أما الدراسة 
الحالية فتركز فقط على الخدمات 

التي لديها مخزون أي الجامعية 
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 .أكاديمي عبارة عن رسالة ماستر
تتشابه الدراسة األولى مع  -1

الدراسة الحالية في نوع العينة 
 المختارة)قصدية(

 
 
 

 .واإلطعام اإليواء
تتمثل الدراسة األولى في  -3

مداخلة خالل ملتقى جامعي، 
والدراستين الثانية والثالثة عبارة عن 
مقاالت في مجالت جامعية؛ بينما 

ة الحالية عبارة عن رسالة الدراس
 ماستر أكاديمي.
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 خالصة الفصل:

من  يمكن القول أن الرقابة على تسيير المخزون عملية مهمة أي مؤسسة في نهاية الفصل األول
تسلسلية هدفها الوقوف على  عمليةالرقابة أجل تحقيق الجودة وتنطوي على مفهومين رئيسيين؛ حيث تعتبر 

من كما يعد تسيير المخزون  اء الرأي بغرض التصحيح والمعالجة.األخطاء واالنحرافات من أجل إبد
من خالل االحتفاظ والمحافظة بالنسبة لألصناف الوظائف المهمة في المؤسسة والتي تضمن لها استمراريتها 

ال المنتج بجودة تحقق رضا الزبون؛ وبما أن الجودة هي والتوزيع إليص اإلنتاجالمخزنة بما يحقق استمرار 
أمر ضروري في كل مطلب كل األطراف التي لها عالقة بالمؤسسة، فإن الرقابة على تسيير المخزون 

وباعتبار أن المؤسسات العمومية تنتج خدمات يرتبط معظمها بتسيير المخزون كالخدمات الجامعية  مؤسسة.
معية والمتمثلة في اإلطعام واإليواء فإن جودة الخدمات العمومية بات أمرا مهما المقدمة في اإلقامات الجا

تسعى إلى تحسين صورتها أمام المواطن من أجل تحقيق ومطلبا ضروريا في كل المؤسسات العمومية التي 
 الصالح العام.



 



ات الفصل الثاني: الرقابة على تسيير المخزون وجودة الخدمات الجامعية في مديرية الخدم
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 تمهيد:

تقوم مديرية الخدمات الجامعية أدرار كغيرها من المديريات التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية في 
الجزائر بخدمة الطلبة الجامعيين المقيمين في اإلقامات التابعة لها، وذلك من خالل خدمات مختلفة أهمها 

على واقع تطبيق الرقابة على تسيير المخزون في  اإلطعام واإليواء؛ لذلك فقد تم في هذا الفصل تسليط الضوء
المديرية بالنسبة لمصالح اإلطعام واإليواء ومدى تأثيرها على جودة الخدمات المقدمة للطلبة بحيث نقوم بقياس 

ليتم تحليل النتائج باستخدام مخرجات  والموظف باستخدام أداة االستبيان من وجهة نظر الطالب هذا التأثير
 .SPSSبرنامج 

 مباحث كاآلتي: 3قمنا بالدراسة الميدانية من خالل 

 المبحث األول: تقديم قطاع الخدمات الجامعية أدرار -
 المبحث الثاني: الطريقة واألدوات المستخدمة في الدراسة -
 المبحث الثالث: التحليل اإلحصائي للدراسة -
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 أدرار قطاع الخدمات الجامعيةتقديم  المبحث األول:

ية من حيث توفير قطاع الخدمات الجامعية في الجزائر بشؤون الطلبة المقيمين في اإلقامات الجامعيهتم 
 غيرها.خدمات اإلطعام واإليواء والنقل و 

 المطلب األول: الديوان الوطني للخدمات الجامعية

إلقامات يشرف الديوان الوطني للخدمات الجامعية على كل الخدمات التي تقدم للطلبة الجامعيين في ا
مهمتها اإلشراف وتمثيل الديوان الوطني في مناطقها الجامعية المنتشرة عبر واليات الوطن والتابعة لمديريات 

 الجغرافية.

 الفرع األول: تقديم الديوان الوطني للخدمات الجامعية

 :ريفالتع -1

مارس  22 :خ فيالمؤر  48/59رقم  1التنفيذيالوطني للخدمات الجامعية بموجب المرسوم  أنشئ الديوان
مؤسسة عمومية  هوو  ؛2333سبتمبر  58المؤرخ في  352/33:رقم التنفيذيالمتمم بالمرسوم المعدل و  5559

علمي، تتمتع بالشخصية المعنوية البحث الالتعليم العالي و  موضوعة تحت وصاية وزارة إداريذات طابع 
في مجال الخدمات الجامعية والمنح والسهر على  مهمتها األساسية تطبيق السياسة الوطنية االستقاللية الماليةو 

في مؤسسات التعليم والتكوين التحسين الدائم لألوضاع المادية والمعنوية للطلبة المسجلين بصفة نظامية 
  2العاليين، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين.

 3:المهام -2

 ي: تتمثل مهام الديوان الوطني للخدمات الجامعية ف

 وف معيشة الطالب داخل اإلقامة الجامعية،السهر على تحسين ظر  -

 متابعة ومراقبة تسيير المنح، -

 الترفيهية على مستوى اإلقامات الجامعية،الرياضية، العلمية، الثقافية، و  ترقية وتطوير النشاطات -

 تنفيذ برنامج خاص بشبكة النقل الجامعي،المساهمة في إعداد و  -
                                                           

 .8، الصفحة 95، العدد 2333سبتمبر  25جزائرية المؤرخة فيالجريدة الرسمية للجمهورية ال -1 
 .9، ص 8نفس المرجع، المادة  -2 
 onou.dz.wwwموقع الديوان الوطني للخدمات الجامعية  -3 
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 م وقاية صحية للطلبة بالتنسيق مع الهيئات المختصة في الصحة العمومية،ضمان تنظي -

التعليم العالي، طبقا للتنظيمات المنصوص ب المسجلين نظاميا في مؤسسات الطلبة األجان استقبالضمان  -
 عليها،

 العمل على ترقيته.الطلبة داخل اإلقامات الجامعية و  لفائدةوضع نظام إعالمي ووثائقي  -

 :وعمل الديوان الوطني تنظيم -3

إضافة  ،مديريات فرعيةمركزية و جامعية في هيكله المركزي مديريات م الديوان الوطني للخدمات اليض
 1إلى هياكل محلية هي:

 :مديريات الخدمات الجامعية 

كذا متابعة سيرها و تتولى مراقبتها و الجامعية تشمل مديريات الخدمات الجامعية مجموعة من اإلقامات 
التكوين العاليين المعنية ودفع المنح للطلبة التابعيين االتصال مع مؤسسات التعليم و نشاطاتها، كما تتولى  تنسيق
 .متابعة تنفيذهرنامج الدخل الجامعي الخاص بهم و تكلف بإعداد بالجغرافي، و  اختصاصهالمجال 

 الجامعية: اتاإلقام 

 أهمية عدد الطلبة من وحدة أو عدة تكون حسبتامعية البنية القاعدية للديوان و تعتبر اإلقامات الج 
الوقاية الصحية لفائدة الطلبة في مجال اإليواء واإلطعام و تتولى تقديم الخدمات مباشرة وحدات لإليواء واإلطعام، و 

 الترفيهية.األنشطة العلمية والثقافية و و 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- www.onou.dz 
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   هيكل تنظيمي للديوان الوطني للخدمات الجامعية : (1 -2رقم) الشكل  

 

 

 

 

 

 

  باالعتماد على موقع الديوان الوطني للخدمات الجامعية الطالبتينمن إعداد  المصدر:

 مديرية الخدمات الجامعية أدرار الثاني:الفرع 

 : التعريف بالمديرية -1

 5-5رقم  1مشترك أنشئت بموجب قرار وزاري ،هي مديرية تابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية
نشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة اإلقامات المتضمن إ 2338ديسمبر  22المؤرخ في 
 مشتمالتها.التابعة لها و 

 الهيكل التنظيمي: -2

 35/52/2355إقامات جامعية تابعة لها إلى غاية  9م مركزية واسالخدمات الجامعية أقتضم مديرية 
 يلي:  تتمثل األقسام فيما

م، اإليواء، النشاطات العلمية والثقافية، يحتوي على مصالح النقل، اإلطعاو  قسم المراقبة والتنسيق: -أ
 الرياضية،و 
 تجديد المنح،ديم المنح و قسم المنح: يحتوي على مصلحتي تق -ب

 ى،ين المستو تحسمصلحة تسيير المسارات المهنية ومصلحة التكوين و  قسم الموارد البشرية: يحتوي على -ج

 التجهيز.عمليات البناء و  ومصلحة متابعةومية الصفقات العم الصفقات العمومية: يضم مصلحةقسم المالية و  -د

                                                           

 .54، ص 22، العدد 2339مارس  25الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في: -1 

 المديرية العامة

ةالمديريات الفرعي  
 الهياكل المحلية

مديرية 
الدراسات 

 والتنمية

ة مراقبة مديري
التسييروالتدقيق 
 والتحليل المالي

قسم تحسين 
 حياة الطالب

مديرية 
اإلدارة 
 والوسائل

مديريات 
الخدمات 

 شرق

مديريات 
الخدمات 

 وسط

مديريات 
الخدمات 

 غرب

 اإلقامات الجامعية
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 الهيكل التنظيمي لمديرية الخدمات الجامعية: (2-2رقم )الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية الخدمات الجامعية أدرار. باالعتماد على موقع الطالبتينإعداد المصدر: 

 5595تأوي إقامات جامعية 9وهي : 1اإلقامات الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية أدرار -3
  طالبا.
  أدرار 1692جويلية  5اإلقامة الجامعية 

، و كانت آنذاك عبارة 5549/5545في الموسم الجامعي  5592جويلية  9افتتحت اإلقامة الجامعية 
م تطبيقا لمحتوى  5555جامعي تابع للمعهد الوطني العالي للشريعة بأدرار، قبل أن تنفصل عنه سنة  عن حي

المتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية  22/33/5559المؤرخ في:  48/59المرسوم التنفيذي رقم 
علما أن طاقتها  .58/35/2333المؤرخ في:  352/33وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم: 

 سرير وهي مخصصة للذكور. 833النظرية تبلغ: 

 :اإلقامة الجامعية بوليلة خويلد أدرار 

تتكفل سرير مخصصة لإلناث،  5933بطاقة نظرية تبلغ: هي إحدى وحدات مديرية الخدمات الجامعية 
ياكل قاعدية من حيث تتوفر على هتحسين ظروف معيشتهم، امات بالنشاط اإلجتماعي للطلبة و كغيرها من اإلق

                                                           

 adrar.dz-dou أدرار ات الجامعيةموقع مديرية الخدم -1 

مديرية الخدمات 
 الجامعية

 األقسام

 اإلقامات الجامعية

قسم الموارد 
 البشرية

قسم المالية 
والصفقات 
 العمومية

قسم المراقبة  قسم المنح
 والتنسيق
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طعام و  يواء، وا   الصيانةوقاية صحية باإلضافة إلى النظافة و ثقافية ورياضية و نشاطات علمية و إدارة للوسائل، وا 
 2353أكتوبر  5لمؤرخ في وقد تم إنشاء اإلقامة الجامعية بمقتضى القرار الوزاري المشترك ا واألمن الداخلي؛

 .2334فيفري  29المتمم للمرسوم المعدل و 

 اإلقامة الجامعية بن عقون الزهراء 

جويلية  35المشترك المؤرخ في القرار الوزاري أنشئت اإلقامة الجامعية بن عقون الزهراء بمقتضى 
المتمم بالمرسوم التنفيذي ديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله المعدل و م المتضمن إنشاء ال 2335
 سرير مخصصة لإلناث. 2333؛ وتبلغ طاقتها النظرية 58/35/2333المؤرخ في  352/33

 اإلقامة الجامعية حسيبة بن بوعلي أدرار 

 المعدل 2338ديسمبر  22أنشئت اإلقامة الجامعية بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: 
اشرة لفائدة الطلبة بطاقة ، وتتولى تقديم الخدمات مب29/32/2338والمتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في: 

 سرير مخصصة لإلناث. 2333نظرية قدرها: 

  أدرار 1659ماي  16اإلقامة الجامعية 

جمادى  4بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أدرار  5599ماي  55أنشئت اإلقامة الجامعية 
ذي القعدة  53المشترك المؤرخ في ، المعدل والمتمم للقرار الوزاري 2359فبراير  55الموافق  5835األولى عام 

المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها  2338ديسمبر سنة  22الموافق لـ  5829عام 
 .وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة لها ومشتمالتها

 تسيير المخزون في مديرية الخدمات الجامعية أدرار الرقابة على: الثاني المطلب

 إلى الرقابة على تسيير المخزون في مصلحتي اإلطعام واإليواء حسب هدف الدراسة.سوف نتطرق  

 مراقبة تسيير المخزون في مصلحة اإلطعام: األول الفرع

يعتبر اإلطعام أساس حياة الطالب عموما؛ لذلك فإن مصلحة اإلطعام هي المصلحة األكثر أهمية على 
والمتابعة المستمرة في  لطالب، فهي تسطر برنامجا للمراقبةعام امديرية الخدمات الجامعية الرتباطها بخدمة إط

مراحل عدة بدءا بضمان تموين المطاعم بمختلف المواد الغذائية مرورا باستقبال السلع ورقابتها من حيث الكمية 
 والنوعية وانتهاء بتحضير الوجبات وتوزيعها للطلبة بالكمية والنوعية المطلوبة.

من أجل ضمان تحسين جودة خدمة لخدمات الجامعية بمراقبة تسيير المخزون تقوم مصالح مديرية ا
من خالل رقابة معاينة تتم عن طريق السواء كانت مستندية أو وظيفة ضرورية  العمليةاإلطعام إذ تعتبر هذه 
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ان تابعة داخلية ورقابة خارجية؛ فالرقابة الداخلية تقوم بها جهات مصلحية )مصالح اإلطعام( باإلضافة إلى لج
للمديرية، أما الرقابة الخارجية على تسيير المخزون فتتم كما وكيفا عن طريق لجان قطاعية )تابعة للديوان 

االشتراك مع الوطني للخدمات الجامعية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(، أو عن طريق لجان مشتركة )ب
 .لجان والئية(

 معينة أهمها: د على تقنياتإن الرقابة على تسيير المخزون تعتم

 التصنيف حسب نوعية المخزون، -
 الرقابة على آجال صالحية المخزون، -
 الرقابة على نوعية المخزون مقارنة بالمواصفات المحددة، -
 الرقابة على كمية المخزون وعالقتها بعملية االستهالك اليومي. -

اإلطار المكلف بتسيير  ويمكن أن تعترض الرقابة على تسيير المخزون عدة مشاكل مثل ضعف
المخزون وعدم احترام المواصفات المحددة من طرف المتعاملين مما يؤثر بصورة مباشرة على جودة الخدمة 

علما أنه في حالة حدوث شكاوى من الطلبة بسبب التقصير يقوم القائمون على الرقابة بالتحقيق  المقدمة للطلبة.
 اع.والمتابعة ثم معالجة األخطاء قدر المستط

 مراقبة تسيير المخزون في مصلحة اإليواء: الثاني الفرع

يستفيد الطلبة من اإليواء حسب قدرة استيعاب اإلقامات الجامعية في غرف يكون عدد الطلبة فيها 
متماشيا مع مساحتها. وتقوم مصلحة اإليواء باإلشراف على إسكان الطلبة الجامعيين المستوفين للشروط 

فية المحددة عن طريق منشور وزاري بداية كل سنة جامعية يتضمن مقاييس وطرق التسجيل البيداغوجية والجغرا
 في مختلف اإلقامات عبر الوطن ويحدد الدوائر الجغرافية للتسجيل.

ضمان الظروف المالئمة  وتتمثل مهمة مصلحة اإليواء أساسا في توفير كل ما يلزم الطلبة من أجل
الغرف على عتاد وأثاث للنوم كما تعمل المصلحة بالتنسيق مع مصلحة  ؛ إذ تحتوي باإلضافة إلىلإلقامة

 الصيانة على تهيئة وصيانة هذه المرافق وتكييفها مع متطلبات الطالب. 

 

 

 

 



ات الفصل الثاني: الرقابة على تسيير المخزون وجودة الخدمات الجامعية في مديرية الخدم

) الدراسة الميدانية(                                الجامعية أدرار       

 

 
35 

 المبحث الثاني: الطريقة واألدوات المستخدمة في الدراسة

ة على الطلبة المقيمين في اإلستبانة الموزع باستخدامالدراسة الميدانية على أسلوب المعاينة  اعتمدت 
 النتائج و مناقشاتها. استخالصاإلقامات الجامعية من أجل تحليلها إحصائيا و 

 المطلب األول: الطريقة المتبعة في جمع البيانات

 مجتمع الدراسةالفرع األول: 

ات الجامعية أدرار بلغ مجتمع الدراسة المتمثل في الطلبة المقيمين باإلقامات الجامعية التابعة لمدرية الخدم  
الموظفين بمديرية ؛ باإلضافة إلى إقامات جامعية 9يتوزعون على  طالبا مقيما 5282حسب اإلحصائيات ب 

الخدمات الجامعية أدرار والذين يبلغ عددهم حسب القائمة العددية لمديرية الخدمات الجامعية الموقوفة بتاريخ: 
 موظفا. 955:  2323 جوان 33

 ة الدراسةعينالفرع الثاني:

عينات و  احتماليةتنقسم إلى عينات يعتبر تحديد حجم العينة و نوعها من أهم خطوات البحث العلمي و   
وفق أساليب المعاينة اإلحصائية  اختيارهاهي جزء من المجتمع اإلحصائي المراد دراسته يتم و  ،احتماليةغير 

، إذ اانتشار أكثرها ئية البسيطة من أبسط الطرق و عشوايعتبر أسلوب المعاينة ال؛ و بحيث تمثل المجتمع المدروس
يمتاز بأنه يعطي كل وحدة من وحدات المعاينة الموجودة في المجتمع اإلحصائي المستهدف فرصة مساوية 

 لظهوره في العينة على أن تكون وحدات المعاينة في هذا المجتمع اإلحصائي متجانسة.

لكونها الطريقة األنسب من حيث قدرة هذا النوع بة للطلبة بالنسعلى الطريقة العشوائية  االعتمادتم   
تقل  لكن هناك قواعد عامة أهمها أن الس هناك عدد نموذجي لحجم العينة و على تمثيل مجتمع الدراسة و لي

 االستبيان استخداماإلناث حيث تم كحجم عينة بشكل عام وتنقسم عينة الدراسة بين الذكور و  39عن 
؛ أما بالنسبة للموظفين فتم االعتماد على 5.32  طالب أي بنسبة 58  جابة عليه من طرفتم اإل اإللكتروني

 موظفا والذين لهم عالقة مباشرة بتسيير المخزون والرقابة عليه. 54العينة القصدية إذ تم توزيع االستبيان على 

 موزعة على اإلقامات الجامعية كما في الجدول التالي:وقد كانت عينة الطلبة   

 

 

                                                           
 - .اعتمدنا االستبيان االلكتروني فقط بسبب توقف الدراسة نتيجة الظروف التي يمر بها العالم بعد انتشار وباء كورونا 
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 بالنسبة للطلبة يوضح مجتمع وعينة الدراسة :(1-2 )الجدول رقم                 

اسم اإلقامة  الجنس
 الجامعية

 عدد المجيبين العينة عدد الطلبة

 32 32 2983 5599ماي  55 الذكور
      

 اإلناث
 9 9 833 5592جويلية  9

 35 35 5555 حسيبة بن بوعلي
 52 12 5455 بوليلة خويلد

 15 15 2849 بن عقون الزهراء
 94 58 5595 المجموع

 بناء على مصادر مديرية الخدمات الجامعية أدرار : من إعداد الطالبتينالمصدر

 أما عينة الموظفين فكانت موزعة حسب مكان العمل كاألتي:

 ( يوضح مجتمع وعينة الدراسة بالنسبة للموظفين2-2:) الجدول رقم                    

 عدد المجيبين العينة عدد العمال الجنس مكان العمل
 3 3 95 ذكور مقر المديرية

 0 0 54 إناث
 1 1 533 ذكور حسيبة بن بوعلي

 2 2 39 إناث
 2 2 59 ذكور بوليلة خويلد

 1 1 29 إناث
 2 2 94 ذكور 1692جويلية  5

 1 1 39 إناث
 2 2 44 ذكور بن عقون الزهراء

 1 1 33 إناث
 2 2 533 ذكور 1659ماي  16

 1 1 54 إناث

 18 18 671 المجموع

 بناء على مصادر مديرية الخدمات الجامعية أدرار من إعداد الطالبتينالمصدر: 
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 متغيرات الدراسةالفرع الثالث: 

حيث يضم المحور األول أسئلة حول خدمة اإلطعام  اثنينعلى  األول االستبيانقمنا بتقسيم محاور   
د جودتها حسب رأي الطلبة فيما يضم المحور الثاني أسئلة حول خدمة اإليواء إذ أن المتغير المدروس في لتحدي

 االستبيانالمتغير التابع، أما المتغير المستقل فتمت دراسته في  أي هذين المحورين هو جودة الخدمات الجامعية
 الثاني وهو الرقابة على تسيير المخزون.

 ار صالحية االستبيانالمطلب الثاني: إختب 

  الفرع األول: األداة المستخدمة في الدراسة

لالزمة للتحقق من في جمع البيانات ا استعماالمن أكثر الوسائل  االستبيانيعتبر  :االستبيانتصميم  -1
 االستبيان ما يلي:يشترط في فرضية مقترحة، و 

 أن تكون األسئلة مباشرة و واضحة، -

أن يمثل المجتمع المدروس بشكل جيد أي أن  االستبيانو ثابتا: ويقصد بصدق صادقا  االستبيانأن يكون  -
فيقصد به تقارب النتائج إذا وزع  االستبياناإلجابات المتحصل عليها تعطينا المعلومات المستهدفة، أما ثبات 

 .باخونكر  α بعدة أدوات أشهرها معامل االستبيانصدق و ثبات  اختبارويتم  على عينة أخرى. االستبيان

بالنسبة سؤاال  29التأكد من صحة الفرضيات قمنا بصياغة ة على اإلشكالية المطروحة و ومن أجل اإلجاب  
على محورين تضمنها  سؤاال بالنسبة لالستبيان الثاني؛ تم تقسيم أسئلة االستبيان األول 55لالستبيان األول و

 كما يلي: في الدراسة ده واستخدامهالذي تم اعتما( و 32لملحق رقم )ا لالستبيانالشكل النهائي 

 المستوى  -نس: تضمن الجزء األول أسئلة تتعلق بالبيانات الشخصية للعينة المسحوبة )الجالجزء األول
 مكان اإلقامة الجامعية( -التخصص -راسيالد

  :أبعادها الموزعة علىخدمات الجامعية المقدمة للطلبة و و تضمن أسئلة تتعلق بجودة الالجزء الثاني 
 الرتباطهما أكثرتين اقتصرت عليهما الدراسة لالة: خدمة اإلطعام وخدمة اإليواء و قسمين للخدمة الجامعي

 بتسيير المخزون وهو المتغير المستقل في هاته الدراسة.

 .9إلى  5 السؤال  عبارة ذات خمسة خيارات من 59القسم األول:  -

 .29إلى  55 ؤالالس عبارات ذات خمسة خيارات من 5القسم الثاني:  -
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أما أسئلة االستبيان الثاني تم تقسيمها إلى جزئين أيضا؛ يحتوي الجزء األول على أسئلة متعلقة بالمتغيرات  
علقة بالرقابة على تسيير مقر العمل(، والجزء الثاني تضمن أسئلة مت –الوظيفة  –)الجنس الشخصية للعينة 

  (.33)الملحق رقم المخزون

هو طريقة لقياس درجات و  9ليكرت الذي يحتوي على  هذه العبارات وفق مقياستكون اإلجابة على و 
 والموظف البيانات الوصفية بإعطائها قيم رقمية حتى تكون مناسبة للتحليل اإلحصائي حيث طلب من الطالب

  :كما يلي” ليكرت“العشرين وفق مقياس لى كل عبارة من العبارات الخمس و إعطاء درجة موافقته ع

 (9) ق جدامواف -

 (8) موافق -

 (3) محايد -

 (2) موافقغير  -

 (5)موافق جداغير  -

تم إجراء مقابلة مع رئيس قسم المراقبة والتنسيق بمديرية الخدمات الجامعية أدرار خالل  المقابلة: -2
  وذللك لإلجابة على مجموعة من األسئلة الستخدامها في البحث.الدراسة الميدانية 

 أفراد العينة: توزيع اإلستبيان على -3
طريقة  استخدامقد تعذر لى مجموعة من الطلبة المقيمين، و إلكترونيا ع األول االستبيانتم توزيع 

الدراسة نتيجة لذالك، فكان من الصعب توزيع  لتوزيعه بسبب ظروف الحجر الصحي وانقطاعأخرى 
موظفين بمديرية الخدمات ، أما االستبيان الثاني فقد تم توزيعه على مجموعة من اليدويا االستبيان

 .الجامعية التابعة لها اإلقاماتو الجامعية يتوزعون على مقر المديرية 

 الفرع الثاني: البرامج المستخدمة لتحليل االستبيان

 ترميز البيانات -1

تم تفريغ البيانات وترميزها  األول والثاني على التواليعلى االستبيان والموظفين بعد إجابة الطلبة 
اإلحصائية للعلوم االجتماعية  الحزمةثم إدخالها للحاسوب باستعمال برنامج   Exceel 2007برنامج باستخدام 

وقد تضمن (،  SPSSv23 ()Statistical Package for the Social Sciences) -23النسخة  –
، كما ءأسئلة مقسمة إلى محورين األول يخص خدمة اإلطعام والثاني يخص خدمة اإليوا األول  االستبيان

 تضمن االستبيان الثاني أسئلة تتعلق بالرقابة على تسيير المخزون في مصلحتي اإلطعام واإليواء.
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 likert)من خالل خمس خيارات يعبر عنها وفق سلم ليكارت الخماسي  على األسئلةتكون اإلجابة  
scales) تى تكون قيم رقمية ح والذي يحتوي على خمس نقاط وهو طريقة لقياس البيانات الوصفية بإعطائها

( يشير إلى غير 32( يشير إلى غير موافق جدا، )35وحسب هذا المقياس فإن: ) مناسبة للتحليل اإلحصائي،
 ( يشير إلى موافق جدا.39( يشير إلى موافق، )38( يشير إلى محايد، )33موافق، )

 يمثل مقياس ليكارت الخماسي :(3-2)الجدول رقم                         
 9 8 3 2 5 الوزن

المتوسط الحسابي 
 المرجح

5-5.55 5.43- 2.95 2.93-3.35 3.83-8.55 8.2- 9 

 منخفضة درجة الموافقة
)غيرموافق جدا
 جدا(

)غير منخفضة
 موافق(

 مرتفعة )موافق(مرتفعة )محايد(متوسطة
)موافق جدا
 جدا(

 تين إعداد الطالبالمصدر: 

 دوات اإلحصائية التالية:باستخدام األ ينكما تم تحليل االستبيان

 اختبار ألفا كرونباخ) (Cronbach α ،لمعرفة ثبات فقرات استمارة االستبيان 
  نحو أسئلة وعبارات أداة  ماتجاهاتهالتكرارات والنسب المئوية لتحليل إجابات أفراد العينة والتعرف على

 الدراسة،
 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للعبارات والمحاور، 
  اختبار T،ستودنت( للداللة على الفروق بين المتوسطات لعينتين مستقلتين( 
  تحليل التباين األحاديANOVA، 
 ،تحليل االرتباط 
 .نموذج االنحدار البسيط 
 صدق وثبات أداة الدراسة -2

نفس  أنه يعطي نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبيان أكثر من مرة تحتثبات االستبيان ب يقصد          
الظروف والشروط؛ أي االستقرار في نتائج االستبيان وعدم تغيرها بشكل كبير إذا تم إعادة توزيعها على أفراد 

كما هو  αالعينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة، وقد تم التحقق من ثبات استبيان الدراسة بواسطة معامل 
 :ينالتالي ينمبين في الجدول
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 لالستبيان األول كرونباخ α( حساب معامل 8-2: )مالجدول رق            

 كرونباخ αمعامل  عدد العبارات
29 3.559 

   SPSSv23: إعداد الطالبتين بناء على مخرجات المصدر      

 كرونباخ لالستبيان الثاني α( حساب معامل 9-2: )الجدول رقم 

 كرونباخ αمعامل  عدد العبارات
55 3.959 

   SPSSv23إعداد الطالبتين بناء على مخرجات  المصدر:         

على  3.959و  3.559بلغ  األول والثاني  كرونباخ لجميع عبارات االستبيان αنالحظ أن معامل 
لتحليل وتفسير  ماوصالحيته ينأداة الدراسة ذات ثبات كبير ما يؤكد صحة االستبيان أن وهذا يدل على التوالي

دل  وكلما اقترب من الواحد 5و 3كرونباخ تتراوح بين  ألفاعلما أن قيمة معامل  انتائج الدراسة واختبار فرضياته
ليه على وجود ثبات عال وكلما اقترب من الصفر دل على عدم وجود ثبات كما أن الحد األدنى المتفق ع

يعي ، كما أن صدق االستبيان يعرف من خالل معامل الصدق وهو الجذر الترب3.9لمعامل ألفا كرونباخ هو: 
؛ الستبيان الثانيبالنسبة ل 3.43بالنسبة لالستبيان األول و  3.48والذي يساوي في هذه الحالة:  لمعامل الثبات

راتها وهي جاهزة للتطبيق ومنه فإن أداة الدراسة المعدة لمعالجة المشكلة المطروحة صادقة وثابتة في جميع فق
 الدراسة األصلية. على عينتي
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 ل اإلحصائي للدراسةالمبحث الثالث: التحلي

وضوعة، حيث تم دراسة في هذا المبحث نقوم بعرض نتائج الدراسة وتفسيرها وفقا للفرضيات الم
على العبارات التي تضمنها  تينخصية، باإلضافة إلى إجابات العينمن حيث البيانات الشن تيخصائص العين

 للوصول إلى اختبار الفرضيات أخيرا.األول والثاني االستبيان 

 المطلب األول: التحليل الوصفي لمحاور الدراسة

 ويتم تحليل البيانات الشخصية بالنسبة للعينتين باإلضافة إلى البيانات المتعلقة بمحاور الدراسة

 لمتغيرات الشخصيةالفرع األول: تحليل البيانات المتعلقة با

 الجنس -1
 بالنسبة للعينة األولى 

 حسب متغير الجنساألولى تكرارات ونسب العينة : يوضح (9-2)جدول رقم              

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %38 32 ذكر
 % 66 92 أنثى

 100% 58 المجموع
          SPSSv23 مخرجاتبناء على  تينمن إعداد الطالبالمصدر: 

 %38بناء على الجدول فإن النسب متباعدة بين عدد الذكور واإلناث؛ حيث كانت نسبة الذكور 
طالبة من حجم العينة. إن نسبة  92بتكرار  %99طالبا من حجم العينة، ونسبة اإلناث  32بتكرار 

اإلناث تتجاوز نسبة الذكور بما يقارب الضعف وذلك ألن مجتمع الدراسة يتميز بتجاوز نسبة اإلناث 
 طالبا مقيما(. 2983طالبة مقيمة( عن نسبة الذكور ) 9959)
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 يوضح نسب العينة األولى حسب متغير الجنس (:3-2الشكل )         
 

 
 إعداد الطالبتينالمصدر: 

 النسبة للعينة الثانيةب 

 : يوضح تكرارات ونسب العينة الثانية حسب متغير الجنس(7-2)جدول رقم              

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %52.2 53 ذكر
 % 25.4 9 أنثى

 100% 54 المجموع
 SPSSv23 مخرجاتبناء على  تينعداد الطالبمن إالمصدر: 

بناء على الجدول فإن النسب متباعدة بين عدد الذكور واإلناث؛ حيث كانت نسبة الذكور 
موظفات من حجم  5بتكرار  % 25.4موظفا من حجم العينة، ونسبة اإلناث  53بتكرار  52.4%

ألن الفئة المستهدفة من مجتمع  نسبة اإلناث بأكثر الضعف وذلك الذكور تتجاوزالعينة. إن نسبة 
 الدراسة تتميز بتجاوز نسبة الذكور لنسبة اإلناث.

 
 
 
 
 
 

34%

66%

ذكور أنثى
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 يوضح نسب العينة الثانية حسب متغير الجنس (:4-2الشكل )

 
 إعداد الطالبتين المصدر:

 :المستوى الدراسي -2

 حسب متغير المستوى الدراسي األولى العينةيوضح نسب وتكرارات : (8-2)جدول رقم

 النسبة تكرارال المستوى
 %89.5 83 ليسانس
 %93.2 93 ماستر
 %5.5 5 دكتوراه

 %111 64 المجموع
 SPSSv23 مخرجاتباالعتماد على  تين: إعداد الطالبالمصدر

حيث بلغت  يتضح أن التكرارات والنسب بين مستويي الليسانس والماستر متقاربةمن خالل الجدول 
 %93.2طالبا ونسبة الطلبة ذوو مستوى الماستر  83بتكرار  %89.5نسبة الطلبة ذوو مستوى الليسانس 

وهي نسبة  %5.5طالبا، في حين أن طالبا واحدا من بين المجيبين له مستوى دكتوراه بنسبة  93بتكرار 
في ذلك إلى انخفاض عدد الطلبة المقيمين ممن يدرسون الدكتوراه كون أغلبهم  ضئيلة جدا؛ ويرجع السبب

و ممن ال يحق لهم االستفادة من اإليواء باإلضافة إلى طبيعة الدراسة في هذا المستوى من ساكني المنطقة أ
 والتي غالبا ال تستدعي اإلقامة.

 

 

 

72%

28%

ذكور إناث
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 حسب متغير المستوى الدراسي األولى يوضح نسب العينة(: 5-2الشكل)            

 
 إعداد الطالبتينالمصدر:           

 التخصص الدراسي )الكلية( -3

 حسب متغير التخصص الدراسياألولى يوضح تكرارات ونسب العينة : (6-2)جدول رقم                 

 النسبة التكرار التخصص
 %93.2 38 كلية العلوم االقتصادية
 %23.8 22 كلية اآلداب واللغات

 %53.9 53 كلية العلوم والتكنولوجيا
 %55.5 54 كلية العلوم االنسانية 

 %3.2 3 اسيةكلية الحقوق والعلوم السي
 %6229 87 المجموع

 SPSSv23 مخرجات: إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر

تكرار بنسبة  38من خالل الجدول يتضح أن تكرارات ونسب كلية العلوم االقتصادية هي األعلى أي 
ة الحقوق؛ ويرجع لكلي تكرارات  3و  اإلنسانيةتكرارات لكلية العلوم  53لكلية اآلداب و  22مقارنة بـ  93.2%

ذلك إلى كون الطلبة يميلون إلى اإلجابة عن االستمارات التي تخص مذكرات تخرج تابعة لكليتهم أكثر من 

46%

53%

1%

ليسانس ماستر دكتوراه
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اآلخرين؛ كما أن معظمهم يتفادى اإلجابة عن االستبيان ظنا منه أن األسئلة تخص فقط أصحاب التخصص 
 المعني.

 التخصص الدراسي)الكلية(: يوضح نسب العينة األولى حسب متغير (9-2الشكل) 

 
 إعداد الطالبتين المصدر:   

 اإلقامة الجامعية:مكان  -4
 يوضح تكرارات ونسب العينة حسب متغير مكان اإلقامة الجامعية: (11-2)جدول رقم

 النسبة التكرار اسم اإلقامة الجامعية
 %5.9 5 1692جويلية  5

 52.4% 52 بوليلة خويلد
 35.2% 39 حسيبة بن بوعلي

ن عقون الزهراءب  59 %59 
1659ماي  16  23 %28.9 

 100% 58 المجموع
 SPSSv23   مخرجاتباالعتماد على  تينمن إعداد الطالبالمصدر:         

الجدول بأن نسب وتكرارت العينة حسب مكان اإلقامة الجامعية متباينة فيما بينها  لمن خاليالحظ 
، 5592جويلية  9لإلقامة الجامعية  والنسبة األقلحسيبة بن بوعلي  جاءت النسبة األكبر لإلقامة الجامعيةحيث 

اإلقامة الجامعية  8و 5592جويلية  39اإلقامات الخاصة بالذكور اثنين فقط وهما اإلقامة الجامعية علما أن 

53%

19%

9%

16%

3%

العلوم االقتصادية اآلداب واللغات العلوم والتكنولوجيا العلوم اإلنسانية الحقوق والعلوم السياسية
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وهو ما يؤكد تجاوز نسبة اإلناث لنسبة الذكور بالنسبة لمتغير  % 28.9وكانت النسبة  5599ماي  55
 .الجنس

 : يوضح نسب العينة األولى حسب متغير مكان اإلقامة الجامعية(7-2الشكل )

 
 إعداد الطالبتين المصدر:  

 العمل)بالنسبة للعينة الثانية( مقر -5
 حسب متغير مكان العملالثانية يوضح تكرارات ونسب العينة (: 11-2جدول رقم)
 النسبة التكرار مقر العمل

 16.7% 3 مقر المديرية

 16.7% 3 بن بوعليحسيبة 

 16.7% 3 بوليلة خويلد

1692جويلية  5  3 %16.7 

 16.7% 3 بن عقون الزهراء

1659ماي  16  3 %16.7 

 %111 18 المجموع

 

10%

13%

37%

16%

24%

1962جويلية 5 بوليلة خويلد حسيبة بن بوعلي بن عقون الزهراء 1956ماي19
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لكل  %59.5من خالل الجدول أعاله، نالحظ بأن نسب العينة حسب مقر العمل متساوية أي 
؛ حيث تم توزيع االستمارات على الموظفين حسب الوظيفة التي مقر وهذا طبيعي كون العينة قصدية
 .يشغلها كل منهم وحسب مقر العمل

 : يوضح نسب العينة الثانية حسب متغير مكان العمل(8-2الشكل)

 
 إعداد الطالبتين المصدر:

 )بالنسبة للعينة الثانية(لوظيفةا -9
 ظيفةو متغير الحسب  الثانية يوضح تكرارات ونسب العينة(: 12-2جدول رقم)

 النسبة التكرار الوظيفة
 %25.4 9 مدير إقامة
 %9.9 5 رئيس قسم

 99.9% 53 رئيس مصلحة
 55.5% 2 مكلف

 100% 18 المجموع
 

من خالل النسب والتكرارات يتضح أن أكبر نسبة تتمثل في وظيفة رئيس المصلحة وذلك لكونها 
في اإلقامات وذلك بخصوص مصالح اإلطعام أكثر وظيفة مرتبطة بالرقابة على تسيير المخزون 

ة بها مصلحة إطعام وأخرى لإليواء، أما النسبة األقل فتتمثل في وظيفة رئيس واإليواء حيث أن كل إقام
 .القسم

 

16%

16%

17%17%

17%

17%

مقر المديرية حسيبة بن بوعلي بوليلة خويلد

1962جويلية 5 بن عقون الزهراء 1956ماي 19
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 يوضح نسب العينة الثانية حسب متغير الوظيفة: (6-2ل )كالش

 
 إعداد الطالبتينلمصدر: ا

 الدراسة بمحاور المتعلقةالبيانات تحليل  الفرع الثاني:

من خالل تقييم أفراد العينة لتلك العبارات باستخراج  األول والثاني سنقوم بتحليل عبارات االستبيان
 التكرارات والنسب وكذا االنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية لإلجابات.

 مؤشر الرقابة على تسيير المخزون -1

 ييم مؤشر الرقابة على تسيير المخزونيوضح تق :( 13-2)جدول رقم                  

ال  المقياس العبارة
أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

1 
 موافق جدا 3.53855 8.8888 53 9 2   التكرار
 99.9 33.3 55.5   %النسبة

2 
داموافق ج 3.53855 8.8888 53 9 2   التكرار  

 99.9 33.3 55.5   %النسبة

3 
موافق  3.535555 8.9 55 9 2   التكرار

 95.5 25.4 55.5   %النسبة جدا

28%

6%

55%

11%

مدير إقامة رئيس قسم رئيس مصلحة مكلف
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موافق  3.93593 8.9555 55 5 3 3  التكرار 4
 95.5 34.5 3 3  %النسبة جدا

موافق  3.93593 8.9555 55 5    التكرار 5
 95.5 34.5    %النسبة جدا

9 
موافق  5.33953 3.9555 8 9 9 3  كرارالت

اجد .59  %النسبة 
5 

25.4 33.3 22.2 

موافق  3.84935 8.3333 9 52    التكرار 7
 33.3 99.8    %النسبة جدا

موافق  3.95535 8.8888 4 53    التكرار 8
 88.8 99.9    %النسبة جدا

موافق  3.95535 8.8888 4 53    التكرار 6
 88.8 99.9    %النسبة جدا

موافق  3.93593 8.3445 5 55    التكرار 11
 34.5 95.5    %النسبة جدا

11 
موافق  3.95893 8.9 5 5    التكرار

 93 93    %النسبة جدا

12 
موافق  3.95535 8.9999 53 4    التكرار

اجد  99.9 88.9    %النسبة 

13 
موافق  3.95535 8.9999 53 4    التكرار

اجد  99.9 88.9    %النسبة 

14 
 موافق 3.53234 3.5554 2 55 8 5  التكرار
 55.5 95.5 22.2 9.9  %النسبة

 موافق 3.54392 3.8888 2 55 8 5  التكرار 15
 55.5 95.5 22.2 9.9  %النسبة

19 
 موافق 3.53234 3.5554 2 4 8 8  التكرار
.22  %النسبة

2 
22.2 88.8 55.5 

 موافق 3.43235 3.5888 2 55 8 5  التكرار 17
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 55.5 95.5 22.2 9.9  %النسبة

18 
 موافق جدا 3.25925 8.2942 9 5 9   التكرار
 25.4 34.5 33.3   %النسبة

 موافق جدا 3.9234 8.2945 المتوسط الحسابي
 SPSSv23 مخرجات: إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر

تسيير المتعلقة بالرقابة على من خالل الجدول أعاله، يتبين لنا أن المتوسط العام لمجموع العبارات 
(، 59(، )58؛ حيث أن المتوسط العام للعبارات )3.9234بانحراف معياري قدره:  8.2945المخزون بلغ: 

رات الباقية فمتوسطها العام هو ) أما العبا (،3.45)وانحرافها المعياري قدر بـ 3.539( هو: 55( و)59)
(، ومنه فإن عبارات الجدول لها متوسطات مرتفعة وذلك ألن 3.9954( وانحرافها المعياري هو) 8.8353

المديرية تطبق عملية الرقابة على تسيير المخزون وهي تسعى من خالل هاته الرقابة إلى تحسين جودة الخدمات 
 م واإليواء على وجه الخصوص.المقدمة للطلبة والمتمثلة في اإلطعا

 محدد الملموسية -2
 يوضح تقييم محدد الملموسية( 14-2الجدول رقم:)                  

ال أوافق  المقياس العبارة
 بشدة

أوافق  أوافق محايد ال أوافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

1 
 غير موافق 3.4955 5.5894 3 5 55 89 33 التكرار
 3 5.8 55.5 84.5 35.5 %النسبة

12 
 موافق جدا 5.33955 8.3984 99 25 3 9 3 التكرار
 94.9 24.5 3.2 9.3 3.2 %النسبة

15 
 غير موافق 5.35952 5.5452 3 52 55 38 39 التكرار

 3 52.4 55.5 39.2 34.3 %النسبة

 غير موافق 5.58833 2.3593 9 5 5 35 33 التكرار 17
 9.3 5.9 5.8 85.9 39.5 %لنسبةا

 غير موافق 5.55554 2.3534 3 55 5 39 35 التكرار 18
 3.2 55.5 5.8 35.2 35.8 %النسبة

 موافق جدا 3.42954 8.9439 99 25 2 2 2 التكرار 21
 53.2 22.3 2.5 2.5 2.5 %النسبة

 غير موافق 5.55395 5.5892 9 5 53 25 88 التكرار 21
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 9.3 5.8 53.9 24.5 89.4 %نسبةال
 محايد 5.32399 2.5339 المتوسط الحسابي

 SPSSv23 مخرجات: إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر                  

( بانحراف معياري 2.5339المتوسط العام لمحدد الملموسية بلغ )يتضح أن  من خالل الجدول 
ما يدل على أن أفراد  متوسطةام للطلبة نحو محدد الملموسية كان بدرجة (، أي أن االتجاه الع5.55395قدره)

في خدمتي اإلطعام واإليواء بمختلف اإلقامات الجامعية رغم سعي  العينة متفقون على ضعف الجوانب الملموسة
( 23( و)52الدرجة المتوسطة جاءت بسبب اإلجابات عن العبارات )، علما أن المديرية لتحسين هذه الخدمات

حيث يتفق الطلبة بدرجة مرتفعة على معاناتهم  3.5593وانحراف معياري قدره: 8.8955بمتوسط عام قدره: 
 .بسبب المطعم وتجهيزات اإليواء

 محدد االعتمادية -3
 محدد االعتماديةتقييم يوضح ( 15-2الجدول رقم:)                  

 العبارة
 المقياس

ال 
أوافق 
 بشدة

ال 
أوافق  أوافق محايد أوافق

 بشدة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 االتجاه المعياري

2 
 غير موافق 5.35924 2.3349 2 53 59 88 55 التكرار
 2.5 53.4 55 89.4 23.2 %النسبة

3 
 محايد 5.23599 2.4529 5 25 58 35 52 التكرار
 5.9 24.5 58.5 33 52.4 %النسبة

4 
 غير موافق 5.59855 2.8995 2 22 53 39 55 التكرار

 2.5 23.8 53.9 35.2 23.2 %النسبة

5 
 غير موافق 5.59545 2.8392 55 55 55 38 22 التكرار
 8.3 54.5 54.5 39.2 23.8 %النسبة

9 
 غير موافق 3.59828 5.4523 3 3 55 35 34 التكرار
 3.2 3.2 55.5 85.9 83.8 %النسبة

11 
 محايد 5.82594 3.3523 23 32 53 5 55 التكرار
 28.9 38 53.4 5.9 54.5 %النسبة

11 
 جدا موافق 3.45825 8.9558 59 52 5 3 8 التكرار
 43.5 52.4 5.5 3 8.3 %النسبة
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19 
 محايد 5.35543 3.2533 22 24 5 23 55 التكرار
 23.8 25.4 5.9 28.9 55.5 %النسبة

16 
 ير موافقغ 5.33583 5.5582 3 8 4 32 8.9 التكرار

 3.2 8.3 4.9 38 84.5 %النسبة جدا
 محايد 5.53834 2.5455 المتوسط الحسابي
 SPSSv23 مخرجات: إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر         

يتجه معظم الطلبة في آرائهم حول محدد االعتمادية إلى االتفاق بدرجة أعاله؛ بناء على الجدول 
ويرجع ذلك إلى تباين آرائهم  ؛ 5.53834وانحراف معياري قدره:  2.5455ام قدره: بمتوسط حسابي عمتوسطة 

( مرتفعة جدا بسبب اتفاق 55، كما أن درجة االتجاه بالنسبة للعبارة )( 59( و)53خاصة بالنسبة للعبارات )
باقية بالنسبة غالبية الطلبة على عدم رضاهم عن األكل الجامعي في حين أن درجة الموافقة على العبارات ال

 لمحدد االعتمادية جاءت منخفضة.

 محدد االستجابة -4

 يوضح تقييم محدد االستجابة  :(19-2)جدول رقم                 

ال أوافق  المقياس العبارة
 بشدة

ال 
أوافق  أوافق محايد أوافق

 بشدة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 االتجاه المعياري

7 
 غير موافق 5.85353 2.8958 58 59 3 25 38 التكرار
 58.5 55 3.2 24.5 39.2 %النسبة

9 
 محايد 5.54894 2.5595 9 24 55 25 58 التكرار
 9.3 25.4 54.5 33.5 58.5 %النسبة

22 
 غير موافق 5.23259 2.5559 8 53 5 33 39 التكرار

 8.3 53.4 5.9 35.5 34.3 %النسبة

23 
 جدا غير موافق 3.53899 5.9595 5 9 5 25 93 التكرار
 5.5 9.3 5.9 24.5 93.2 %النسبة

 جدا غير موافق 5.23342 2.2955 المتوسط الحسابي
 SPSSv23 مخرجات: إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر

من خالل الجدول أعاله؛ نجد أن المتوسط العام لمحدد االستجابة بالنسبة لجودة الخدمات هو: 
؛ أي أن درجة االتجاه منخفضة جدا، حيث أن اآلراء حول  5.23342اري قدره: بانحراف معي 2.2955
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ت بدرجة منخفضة وهذا راجع إلى اتفاق الطلبة حول ضعف محدد االستجابة ( كان23( و)22(، )5العبارات )
ول تقديم (  كانت متوسطة وذلك لتباين اآلراء ح5في اإلقامات الجامعية ، علما أن درجة الموافقة حول العبارة )

توقيت خدمة اإلطعام إذ أن الطعام في الوقت المحدد ما يدل على أن إجابات الطلبة ليست مرجعا أكيدا حول 
 اإلقامات الجامعية غالبا ما تلتزم بالتوقيت المحدد لتقديم خدمة اإلطعام لتجنب المشاكل.

 محدد األمان -5

 األمان يوضح تقييم محدد :(17-2)جدول رقم                       

ال أوافق  المقياس العبارة
أوافق  أوافق محايد ال أوافق بشدة

 بشدة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 االتجاه المعياري

13 
 محايد 1.16753 2.7582 10 11 29 29 12 التكرار
 10.6 11.7 30.9 30.9 12.8 %النسبة

14 
 موافق 1.14501 3.9130 36 30 10 14 2 التكرار
 38.3 31.9 10.6 14.9 2.1 %النسبة
 محايد 1215927 323359 المتوسط الحسابي

 SPSSv23 مخرجات: إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر                   

بدرجة  3.3399نالحظ من خالل الجدول نالحظ أن المتوسط الحسابي العام لمحدد األمان هو: 
( كانت درجة االتجاه 53الطلبة حول هذا المحدد فالنسبة للعبارة ) بين اآلراءمتوسطة ويرجع ذلك إلى تباين 

بين محايد وغير موافق  امتوسطة حول إمكانية حدوث التسمم من األكل الجامعي حيث أن معظم الطلبة انقسمو 
( على أنهم سبق وتعرضوا للتسمم جراء األكل في المطعم ما يجعل %22( فيما وافق ما يقارب )58.9%)

( فجاءت درة الموافقة مرتفعة وذلك ألن الطلبة متفقون على أنهم سبق 58ر حاسم؛ أما بالنسبة للعبارة)األمر غي
 وأن قدم لهم طعام منتهي الصالحية في المطعم الجامعي.
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 محدد التعاطف -9

 يوضح تقييم محدد التعاطف :(18-2)جدول رقم                   

 العبارة
 المقياس

ال 
أوافق 
 بشدة

ال 
أوافق  أوافق محايد أوافق

 بشدة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 االتجاه المعياري

8 
 غير موافق 3.55595 5.4349 2 9 5 32 89 التكرار
 2.5 9.8 5.9 38 85.5 %النسبة

24 
 غير موافق 5.55583 2.5595 3 59 53 25 38 التكرار
.24 39.2 %النسبة

5 
53.4 59 3.2 

25 
 موافق 5.98243 3.8384 32 22 55 4 55 التكرار
 38 23.8 55.5 4.9 23.2 %النسبة

 غير موافق 3273785 2247699 المتوسط الحسابي
 SPSSv23 مخرجات: إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر

 2.85599المتوسط الحسابي العام هو: من خالل الجدول الذي يوضح محدد التعاطف يتبين لنا أن 
تعاطفا حيث أن درجة االتجاه منخفضة وهذا ألن الطلبة ال يرون أن هناك  3.53549ري هو: واالنحراف المعيا

حيث أن الطلبة متفقون على وجود  ( مرتفعة29)من المسؤولين تجاههم رغم أن درجة االتجاه بالنسبة للعبارة 
 استجابة من طرف المسؤولين في حالة احتياجهم لتجهيزات جديدة للغرف.

 فرضيات الدراسة: اختبار المطلب الثاني

،  ANOVA)ستودنت(، تحليل التباين  Tاختبار  سنقوم باختبار الفرضيات الرئيسية للدراسة وذلك باستخدام
 تحليل االرتباط وتحليل االنحدار.

  1H األولىاختبار الفرضية الرئيسية  : الفرع األول

 % 3.39امات الجامعية عند مستوى معنويةفروق في جودة الخدمات الجامعية في اإلق على وجودتنص       
 .تعزى للمتغيرات الشخصية ) الجنس، التخصص، مكان اإلقامة، المستوى الدراسي(
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 11Hاختبار الفرضية الفرعية األولى للفرضية الرئيسية الثانية  -1
تعزى  %3.39وتنص على وجود فروق في جودة الخدمات الجامعية في اإلقامات الجامعية عند مستوى معنوية 

ستودنت للداللة على الفروق بين المتوسطات  Tتم استخدام اختبار  من صحة الفرضيةوللتأكد  ؛لمتغير الجنس
 لعينتين مستقلتين لفئتي الجنس. 

 يوضح الفرق بين فئتي الجنس حول جودة الخدمات الجامعية : (16-2الجدول رقم)           
المتسط  التكرار الجنس

 الحسابي
االنحراف 

 عياريالم
مستوى  درجة الحرية Tقيمة 

 الداللة
 12237 62 12418 1231311 227579 32 ذكور
 1244442 229533 62 إناث

 SPSSv23: إعداد الطالبتين باالعتماد على برنامج المصدر

؛ ونظرا ألن قيمة  Sig=0.237 مستوى الداللة و t=1.418نالحظ أن قيمة  الجدول أعالهبناء على 
القائل بأنه توجد فروقات ذات داللة إحصائية  نرفض الفرض 3.39لة أكبر من مستوى المعنوية مستوى الدال

 في جودة الخدمات الجامعية في اإلقامات الجامعية تعزى لمتغير الجنس. 3.39عند مستوى معنوية 
 21Hاختبار الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية الثانية  -2

 3.39قامات الجامعية عند مستوى معنوية دة الخدمات الجامعية في اإلوتنص على وجود فروق في جو 
الختبار الفروق بين المتوسطات   ANOVA؛ وتم استخدام تحليل التباين تعزى لمتغير المستوى الدراسي %

 ألكثر من عينتين بالنسبة لمستويات الدراسة.
 اسة تعزى لمتغير المستوى الدراسيلمتغيرات الدر  ANOVA: نتائج تحليل التباين (21-2الجدول رقم) 

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات
Sig 

 3.953 3.935 3.345 2 3.558 بين المجموعات
 3.598 55 58.585 داخل المجموعات

  53 59.528 الكلي
 SPSSv23امج : إعداد الطالبتين باالعتماد على برنالمصدر       

؛ ونظرا ألن قيمة مستوى الداللة  Sig= 3.953و =F 3.935بناء على الجدول أعاله نالحظ أن قيمة
القائل بأنه توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى  نرفض الفرض 3.39أكبر من مستوى المعنوية 

 غير المستوى الدراسي.في جودة الخدمات الجامعية في اإلقامات الجامعية تعزى لمت 3.39معنوية 
 31Hاألولىالثالثة للفرضية الرئيسية اختبار الفرضية الفرعية  -3
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وتنص على وجود فروق في جودة الخدمات الجامعية في اإلقامات الجامعية عند مستوى معنوية 
الختبار الفروق بين  ANOVA؛ وقد تم استخدام تحليل التباين تعزى لمتغير اإلقامة الجامعية 3.39%
 وسطات.المت

 
 لمتغيرات الدراسة تعزى لمتغير اإلقامة الجامعية ANOVA: نتائج تحليل التباين (21-2الجدول رقم)

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات
Sig 

 3.258 5.339 3.253 8 3.435 بين المجموعات
 3.595 45 58.249 داخل المجموعات

  53 59.528 ليالك
 SPSSv23 مخرجات: إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر          

؛ ونظرا ألن قيمة مستوى الداللة  Sig= 3.258و =F 5.339بناء على الجدول أعاله نالحظ أن قيمة
ى القائل بأنه توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستو  نرفض الفرض 3.39أكبر من مستوى المعنوية 

 في جودة الخدمات الجامعية في اإلقامات الجامعية تعزى لمتغير مكان اإلقامة. 3.39معنوية 
 41H األولىاختبار الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الرئيسية  -4

وتنص على وجود فروق في جودة الخدمات الجامعية في اإلقامات الجامعية عند مستوى معنوية 
 الختبار الفروق بين المتوسطات. ANOVAتم استخدام تحليل التباين  ؛ وقدتعزى لمتغير التخصص 3.39%

 لمتغيرات الدراسة تعزى لمتغير التخصص ANOVA: نتائج تحليل التباين (22-2الجدول رقم)
درجة  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية
 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات

Sig 

 0.721 0.520 0.093 4 0.371 بين المجموعات
 0.179 82 14.647 داخل المجموعات

  86 15.019 الكلي
 SPSSv23: إعداد الطالبتين باالعتماد على برنامج المصدر             

؛ ونظرا ألن قيمة مستوى الداللة  Sig= 3.525و =F 0.520بناء على الجدول أعاله نالحظ أن قيمة
قائل بأنه توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى ال نرفض الفرض 3.39أكبر من مستوى المعنوية 

 في جودة الخدمات الجامعية في اإلقامات الجامعية تعزى لمتغير التخصص. 3.39معنوية 
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 الرئيسية األولى رفض الفرضيةمن خالل اختبار الفرضيات الفرعية األربع التي تم رفضها جميعا يتم 
في جودة الخدمات  % 3.39إحصائية عند مستوى معنوية  والتي تنص على أنه توجد فروق ذات داللة

 الجامعية تعزى للمتغيرات الشخصية.
 2H الثانية: اختبار الفرضية الرئيسية الفرع الثاني

توجد فروق في الرقابة على تسيير المخزونات في اإلقامات الجامعية عند مستوى وتنص على أن أنه 
 تعزى للمتغيرات الشخصية. %3.39معنوية 

 12H الثانيةاألولى للفرضية الرئيسية اختبار الفرضية الفرعية  -1
 تنص على أنه توجد فروق في الرقابة على تسيير المخزونات في اإلقامات الجامعية عند مستوى معنوية    
)ستودنت( للداللة على  T؛ وللتأكد من صحة الفرضية تم استخدام اختبار لمتغير الجنستعزى  %  0.05 

 المتوسطات لعينتين مستقلتين لفئتي الجنس. الفروق بين
 يوضح الفرق بين فئتي الجنس حول الرقابة على تسيير المخزون: (23-2الجدول رقم)

سط و المت التكرار الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  درجة الحرية Tقيمة 
 الداللة

 0.039 16 2.245 0.24033 4.3339 13 ذكور
 0.26763 4.0471 5 إناث

 SPSSv23 مخرجات: إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر            

ونظرا ألن مستوى الداللة أقل من مستوى ؛  Sig= 0.039و  T=2.245قيمة  نجد أنجدول البناء على       
لجامعية عند القائل بأنه توجد فروق في الرقابة على تسيير المخزونات في اإلقامات ا نقبل الفرضالمعنوية فإنه 
 تعزى لمتغير الجنس. % 3.39مستوى معنوية 

 22H الثانيةاختبار الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية  -2

وتنص على أنه توجد فروق في الرقابة على تسيير المخزونات في اإلقامات الجامعية عند مستوى 
الختبار الفروق بين  ANOVAاين وقد تم استخدام تحليل التب؛ وظيفةال لمتغيرتعزى  % 0.5معنوية 

 المتوسطات.
 لمتغيرات الدراسة تعزى لمتغير الوظيفة ANOVA: نتائج تحليل التباين (24-2الجدول رقم)

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات
Sig 

 0.015 5.001 0.222 3 0.666 بين المجموعات
 0.044 14 0.622 تداخل المجموعا
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  17 1.288 الكلي
 SPSSv23 مخرجات: إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر    

؛ ونظرا ألن مستوى الداللة  Sig= 0.015و  F=5.001بناء على جدول تحليل التباين نجد أن قيمة 
لى تسيير المخزونات في القائل بأنه توجد فروق في الرقابة ع نقبل الفرضأقل من مستوى المعنوية فإننا 

 تعزى لمتغير الوظيفة. % 3.9اإلقامات الجامعية عند مستوى معنوية 
 32H لفرعية الثالثة للفرضية الرئيسية الثانيةاختبار الفرضية ا -3

توجد فروق في الرقابة على تسيير المخزونات في اإلقامات الجامعية عند مستوى وتنص على أنه 
الختبار الفروق بين  ANOVAالعمل؛ وقد تم استخدام تحليل التباين  رمقتعزى لمتغير  % 0.5معنوية 

 المتوسطات.
 لمتغيرات الدراسة تعزى لمتغير مكان العمل ANOVA: نتائج تحليل التباين (25-2الجدول رقم)

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات
Sig 

 0.015 0.468 0.41 4 0.162 بين المجموعات
 0.87 13 1.126 داخل المجموعات

  17 1.288 الكلي
 SPSSv23: إعداد الطالبتين باالعتماد على برنامج المصدر          

؛ ونظرا ألن مستوى الداللة  Sig= 0.015و  F=0.468بناء على جدول تحليل التباين نجد أن قيمة 
القائل بأنه توجد فروق في الرقابة على تسيير المخزونات في  الفرض نقبلأقل من مستوى المعنوية فإننا 

 تعزى لمتغير مقر العمل. % 3.9اإلقامات الجامعية عند مستوى معنوية 
الفرضية قبول والتي تم قبولها جميعها يتم  الثانيةمن خالل اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية 

للرقابة على  3.39نه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية والتي تنص على أ الثانيةالرئيسية 
 تسيير المخزون تعزى للمتغيرات الشخصية.

 3H الثالثةاختبار الفرضية الرئيسية :الفرع الثالث 
عالقة أثر بين الرقابة على تسيير المخزونات وجودة الخدمات الجامعية في وتنص على أنه توجد 

؛ وقد تم استخدام اختبار االرتباط بين متغيرات الدراسة %  3.39عند مستوى معنوية اإلقامات الجامعية 
  .باإلضافة إلى اختبار االثبات واالنحدار
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 االرتباط بين متغيرات الدراسة اختبار يوضح (: 29-2الجدول رقم)
أثر مراقبة تسيير  

المخزون على جودة 
 الخدمات الجامعية

جودة الخدمات 
 الجامعية

ة تسيير مراقب
 المخزون

معامل        أثر مراقبة تسيير
 االرتباط

 Sig ( bilateral ) المخزون على   
          جودة الخدمات الجامعية

  العدد

5 
 

552 

5.333** 
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-3.392- 
3.434 

54 

معامل      جودة الخدمات    
 االرتباط
 (bilateral)             الجامعية

Sig 
 العدد

**1.000 

 
94 

1.000 
 

94 

-3.392- 
3.434 

54 

معامل         مراقبة تسيير   
 االرتباط

    Sig  ( bilateral )   المخزون  
  

 العدد

-3.392 
3.434 

54 

-3.392 
3.434 

54 
 

1.000 
 

18 

 SPSSv23من إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 
المخزون وجودة الخدمات الجامعية مع الفرضية الرئيسية  يقيس االرتباط مدى العالقة بين مراقبة تسيير

لمعرفة ما إذا كان تغير أحدهما أو مجموعة منها مرتبطا بتغير األخرى حيث تتراوح معامالت  H1األولى 
. 5و 5-بين ولتأكيد الداللة اإلحصائية عند قيمة معامل االرتباط المحصورة في المجال  5و 5-االرتباط بين 
 ة االرتباط من خالل الجدول التالي:وتتحدد نوعي

 : يوضح تحديد نوعية االرتباط (27-2الجدول )
 مجال قيمة االرتباط تباطر نوع اال 

 ارتباط طردي ضعيف
 ارتباط عكسي ضعيف
 ارتباط طردي متوسط

)3.8 ،3( 
)3  ،-3.8) 
)3.5  ،3.8) 
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 ارتباط عكسي متوسط
 ارتباط طردي قوي
 ارتباط عكسي قوي
 ارتباط منعدم

 ارتباط طردي تام
 ارتباط عكسي تام

(-3.8  ،-3.5( 
 )5  ،3.5) 
)-5  ،-3.5) 

3 
5 
-5 

 
باختبار ارتباط الفرضية الثالثة مع مراقبة تسيير المخزون نجد أن معامل االرتباط يأخذ قيمة سالبة تقدر 

الي فإن هناك )مستوى المعنوية(؛ وبالتSig > 0.05  أي أن  3.434عند مستوى داللة يساوي  3.392-بـ: 
 عالقة ارتباط عكسي ضعيف بين الفرضية الرئيسية الثالثة والرقابة على تسيير المخزون.

بالنسبة الختبار الفرضية الثالثة مع متغير جودة الخدمات الجامعية؛ فإن قيمة معامل االرتباط تقدر بـ: 
لدراسة نالحظ أن معامل االرتباط يقدر بـ: أي أن هناك ارتباطا طرديا تاما، أما بالنسبة لالرتباط بين متغيري ا 5
أي أن هناك ارتباطا عكسيا ضعيفا بين الرقابة على تسيير ؛  3.434ومستوى الداللة يقدر بـ:  3.392-

 المخزون وجودة الخدمات الجامعية.
 3Hالثالثة  وضح اختبار الفرضية الرئيسية( ي28-2الجدول رقم: )          

 ياالختبار الكل االختبار
 قيمة معامل فيشر مستوى الداللة معامل االنحدار 

F 
 مستوى الداللة

Sig 
 0.592 0.299 0.039 3.628 الثبات

 0.592 -0.206 االنحدار
 SPSSv23: إعداد الطالبتين باالعتماد على برنامج المصدر          

وهي أكبر من  Sig=0.592ومستوى الداللة  F= 0.299من خالل الجدول أعاله؛ نالحظ أن قيمة 
والتي تنص على أنه توجد عالقة أثر بين الرقابة على  الثالثةالرئيسية نرفض الفرضية مستوى المعنوية وبالتالي 

تسيير المخزون وجودة الخدمات الجامعية في اإلقامات الجامعية بمديرية الخدمات الجامعية أدرار عند مستوى 
  Y=3.628-0206Xلة خط االنحدار: ومن الجدول نستنتج معاد ؛ %3.39معنوية 

تدل على أن هناك ( 25-2( ونتيجة تحليل االنحدار )جدول24-2إن نتيجة تحليل االرتباط )جدول 
لى القيمة السالبة لمعامل االنحدار،  عوامل أخرى تؤدي إلى االرتباط العكسي الضعيف بين متغيرات الدراسة وا 
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ون على جودة الخدمات الجامعية المقدمة في اإلقامات الجامعية وبالتالي فإن أثر الرقابة على تسيير المخز 
 ضعيف جدا.
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 :صة الفصلخال

في هذا الفصل على موظفي مديرية الخدمات الجامعية أدرار وكذا الطالب اسة الميدانية ر الد تمت
استبيان بالنسبة للطلبة  58استبيان بالنسبة للموظفين و 54المقيمين في اإلقامات الجامعية حيث اقتصرت على 

(، من خالل التحليل الوصفي SPSSv23تمت معالجتها ببرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
( ستودنت للداللة على الفروق بين المتوسطات لعينتين tواختبار ) للمتغيرات الشخصية ألفراد العينتين،

عرفة مدى تأثير المتغيرات الشخصية على إجابات وذلك لم؛  ANOVAوتحليل التباين األحادي  مستقلتين،
 الموظفين والطلبة عن الفقرات في االستبيان.

تسيير المخزون على جودة الخدمات  مدى تأثير مراقبةكما تم استخدام نموذج االنحدار البسيط لمعرفة 
ات الطلبة بينما تؤثر على إجاب الجامعية )اإلطعام واإليواء(، وتوصلنا إلى أن المتغيرات الشخصية ال تؤثر على

جودة الخدمات ال تؤثر بشكل كبير على لرقابة على تسيير المخزون ات االستبيان وأن اإجابات العمال على عبار 
 )اإلطعام واإليواء( المقدمة في اإلقامات الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية أدرار.الجامعية 
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 خالصة:

 مراقبةما مدى تأثير هذه الدراسة اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة والمتمثلة في: "  حاولنا من خالل
عليها في ، تمت اإلجابة "الجامعية  اإلقاماتفي  خدمات اإلطعام واإليواءجودة  على تسيير المخزون 

فصلين؛ األول يتناول اإلطار النظري لتسيير المخزون وجودة الخدمات، وقد وصلنا في خالصته إلى أن 
الرقابة على تسيير المخزون عملية وظيفية مهمة في المؤسسات العمومية والتي تقدم خدمات تعتمد على 

تها وذلك من أجل إرضاء الزبون تسيير المخزون بشكل كبير؛ فالجودة مهمة في المنتجات مهما كانت طبيع
لذلك أصبحت المؤسسات العمومية تولي عناية كبيرة لمفهوم الجودة من أجل تعزيز شعور الرضا لدى 

 المواطن.

جودة التي هدفت إلى إبراز أثر مراقبة تسيير المخزون على  الدراسة الميدانيةالفصل الثاني  يتضمن
مديرية الخدمات الجامعية وذلك من خالل آراء الموظفين حول الرقابة على تسيير  الجامعية فيالخدمات 

 .على وجه الخصوص إلطعام واإليواءدة الخدمات الجامعية متمثلة في االمخزون وآراء الطلبة حول جو 

 أوال: تقييم الفرضيات

  تي لها بالنسبة لخدمالمديرية تحرص على مراقبة تسيير المخزون في كامل اإلقامات التابعة رغم أن
، إال أن الخدمات المقدمة للطلبة ال ترضي الطلبة بشكل عام وهو ما ينفي الفرضية واإليواء اإلطعام

توجد عالقة أثر توجد عالقة أثر بين الرقابة على تسيير المخزونات و القائلة أنه  األولىالرئيسية 
 . %0...معنوية جودة الخدمات الجامعية في اإلقامات الجامعية عند مستوى 

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جودة الخدمات الجامعية تعزى لمتغير البيانات الشخصية
 . الثانيةالرئيسية للطلبة ما ينفي الفرضية 

 في الرقابة على تسيير المخزونات في اإلقامات الجامعية تعزى  توجد فروق ذات داللة إحصائية
 .للمتغيرات الشخصية للموظفين وهو ما يعني أن الفرضية الرئسية الثالثة مقبولة

 ثانيا: الدراسات السابقة

  ( والتي تدور حور جودة الحياة في اإلقامة لجامعية من وجهة نظر 6.02قادري وبن نابي )دراسة
في استجابات الطلبة نحو جودة حياة الطلبة يعزى ى أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا الطلبة خلصت إل

لمتغير اإلقامة الجامعية وهي نتيجة مماثلة لنتيجة الدراسة الحالية، فحسب اختبار الفرضية الفرعية 
في جودة الخدمات الجامعية  ةذات داللة إحصائي يسية الثانية فإنه ال توجد فروقالثالثة للفرضية الرئ

 .يعزى لمتغير اإلقامة الجامعية
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 (تحاول قياس درجة رضا الطلبة عن الخدمات الجامعية من خالل 6.02دراسة فلوح وعبيدي )
التعرف على مستوى الخدمات الجامعية المقدمة في األحياء الجامعة وعلى داللة الفروق تبعا لمتغير 

من الرضا عن الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة، ة منخفضة هناك درجوصلت إلى أن وقد الجنس 
وهي تتفق مع الدراسة الحالية؛ إذ أنه تبعا لتقييم محددات الجودة تبعا إلجابات الطلبة، فإن درجة 

 الرضا كانت منخفضة في معظمها.
 ( حول تأثير الخدمات الجامعية على  رضا الطلبة استنتجت أن هناك فروق6.06ل )دراسة طوا 

أما الدراسة الحالية داللة إحصائية في درجة رضا الطلبة عن الخدمات الجامعية المقدمة لهم،  ذات
 فخلصت إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جودة الخدمات الجامعية المقدمة لهم.

 (6.02دراسة سهلي)  على جودة الخدمات الجامعية المقدمة حول عوامل رضا الطلبة المقيمين
استنتجت أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين حول رضا الطلبة عن 

استخلصت الدراسة الحالية أنه ال توجد فروق في جودة الخدمات الجامعية المقدمة لهم؛ بينما 
حسب محددات جودة الخدمات كانت وأن اتجاهات إجابات الطلبة الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة 

 منخفضة على العموم.

 ثالثا: نتائج الدراسة

جابات أفراد العينتين نستنتج ما يلي:  بناء على تحليل االستبيان وا 

 ،اتضح أن النسبة األكبر من المجيبين على استبيان الطلبة من جنس اإلناث 
 أغلب الموظفين المجيبين على استبيان الرقابة من جنس الذكور، 
 باعتبارها وظيفة، مديرية الخدمات الجامعية أدرار تقوم بالرقابة على تسيير المخزون 
  اإلطعام واإليواء بمديرية الخدمات الجامعية أدرار،عن خدمات أن الطلبة غير راضين 
  الرقابة في مديرية الخدمات الجامعية أدرار يعتقدون أن خدمات اإلطعام واإليواء في  مسئوليأن

 اإلقامات الجامعية ذات جودة مقبولة،
  الرقابة على تسيير  جانب جودة الخدمات الجامعية إلىنوعية و  تؤثر على هناك عوامل أخرى

 .شافي، يتم االستدالل عليها باستخدام التحليل العاملي االستكالمخزون

  رابعا:التوصيات

 على الدراسة النظرية وما جاء من تحليل للبيانات في الدراسة التطبيقية نوصي بما يلي: باالعتماد

 مات الجامعية والبحث في عوامل رضا دالتركيز على مفهوم الجودة بشكل أكبر في مجال الخ
 الطلبة،

  اإلطعام واإليواء من أجل تحسينها،إعطاء أولوية للرقابة في مجال الخدمات الجامعية خاصة 
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  االهتمام بانشغاالت الطلبة وسبر آرائهم حول تقديم الخدمات من خالل فضاءات الحوار بين
شراكهم في إعداد االعمل على تحفيز العماباإلضافة إلى  اإلدارة والطلبة، خطط ل والموظفين وا 

 من أجل تحسين الجودة،
 لألجهزة في اإلقامات الجامعية، إيالء أهمية كبرى لعملية الصيانة في 
  العمل على تحسين الجودة من خالل القياس الدوري لها والوقوف على العوائق التي تقف أمام

 تطبيق مفاهيم الجودة،
  نشر الوعي بين المستخدمين فيما يخص مفهوم الجودة والعمل على التكوين المستمر لهم في

 هذا المجال،
  مجال تطبيق الجودة لضمان الوصول إلى مستوى المنافسة المحلية مواكبة النظم العالمية في

 والعالمية واكتساب سمعة جيدة.

 خامسا: آفاق الدراسة

 :قبال تتمثل في الدراسة عدة مواضيع في هذا المجال من أجل الباحثين لمعالجتها مستأثارت 

  في تحسين األداء الوظيفي للعمال. دور مراقبة التسيير 
  ات المقدمة في المؤسسات العمومية.تحسين جودة الخدم على العمال وتدريبتكوين أثر 
  سسات العمومية في كسب رضا الزبوندور الرقابة في المؤ 
 حصيل األكاديمي للطلبة الجامعيين.مدى تأثير جودة الخدمات الجامعية على الت 
  ثرة على جودة استخدام التحليل العاملي االستكشافي للمتغيرات في تحليل العوامل المؤ

 .الخدمات الجامعية المقدمة في اإلقامات الجامعية
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 : جدول يوضح قائمة األساتذة المحكمين(1الملحق رقم )

 اإلمضاء األساتذة المحكمين لالستبيان
  د. ولد باحمو سمير

  حدادي عبد الغنيد.
  د. بالعارية محمد

  فودو محمدد.

  المومن عبد الكريمد.

  مجاهد سيد احمدد.
 

 : االستبيان األول(2الملحق رقم) 

 جامعة أحمد دراية ادرار                          

 استبيان

 أخي الطالب/أختي الطالبة

في إطار التحضير الستكمال نيل شهادة الماستر في العلوم المالية والمحاسبية تخصص تدقيق ومراقبة           
الخدمات المقدمة في اإلقامات أثر مراقبة تسيير المخزون على جودة التسيير؛ ومن خالل المذكرة الموسومة:"

قمنا بصياغة االستبيان التالي الموجه لعينة من طلبة اإلقامات التابعة لمديرية الخدمات الجامعية أدرار،   الجامعية"
 وذلك بهدف معرفة آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة لهم. علما أن الخدمات محل الدراسة هي اإلطعام واإليواء.

يان إضافة لخدمة البحث العلمي؛ لذلك نرجوا منكم المشاركة في اإلدالء بآرائهم بصراحة وبكل سيكون هذا االستب
موضوعية من أجل استغالل المعلومات واالستفادة منها لتحسين جودة الخدمات المقدمة في اإلقامات الجامعية من 

ضافة قيمة للبحث العلمي من جهة أخرى  وا 

 ث العلمي وتطويره.نشكركم على مساهمتكم في خدمة البح

 فقط. المعلومات الواردة في االستبيان ستستخدم ألغراض البحث العلميمالحظة: 

 : قويدري عبد الرحماناألستاذ المشرفمهدي كنزة                                            -: سليماني حفصة الطلبة

 المناسبة(في الخانة )×( البيانات الشخصية ) الرجاء وضع عالمة : أوال 
 

 الجنس:   ذكر                 أنثى 
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 الدراسي: الطور 

 ليسانس                

 ماستر                

 دكتوراه                

 :مكان اإلقامة 
 2691جويلية  5اإلقامة الجامعية  -

 
 اإلقامة الجامعية بوليلة خويلد -

 
 اإلقامة الجامعية حسيبة بن بوعلي -

 
 الجامعية بن عقون الزهراء اإلقامة -

 
 2659أوت  26اإلقامة الجامعية  -

 :التخصص............................................................................. 
 

 :في الخانة المناسبة()×( جودة الخدمات الجامعية المقدمة)الرجاء وضع ثانيا 
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سبق وقدم لك طعام فاسد أو منتهي الصالحية في المطعم  14
 الجامعي             

     

      تجهيزات المطعم الجامعي في حالة جيدة                            15

قبل قدومك لإلقامة الجامعة،   كانت لديك فكرة جيدة عن  16
 الطعام في المطعم الجامعي 

     

 اإليواء

      أنت راض عن تجهيزات غرفتك في اإلقامة الجامعية                 17

      يمكن وصف حالة هذه التجهيزات بأنها جيدة                                           18

      تعتمد على ما يقدم لك من مصلحة اإليواء فقط                         19

      سبق وأحضرت أفرشة وبطانيات معك من المنزل                     21

      تعتبر البطانيات واألفرشة وباقي تجهيزات الغرفة الئقة               21

في حالة وجود عطب في أحد التجهيزات، يتم التعامل  مع  22
 العطب بسرعة من طرف المسؤولين

     

هناك صيانة دورية لغرفتك في اإلقامة  23
 الجامعية)طالء،كهرباء(      

     

      تجد من ينصت لك في حالة الشكاوي بشأن تجهيزات الغرفة           24

   تجد صعوبة في الحصول على تجهيزات جديدة في حالة  25
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 (: االستبيان الثاني3الملحق رقم )

 جامعة أحمد دراية ادرار                          
 استبيان

 أخي الموظف /أختي الموظفة

الستكمال نيل شهادة الماستر في العلوم المالية والمحاسبية تخصص تدقيق ومراقبة  في إطار التحضير          
الخدمات المقدمة في اإلقامات أثر مراقبة تسيير المخزون على جودة التسيير؛ ومن خالل المذكرة الموسومة:"

قمنا بصياغة االستبيان التالي الموجه لعينة من موظفي اإلقامات التابعة لمديرية الخدمات الجامعية أدرار،   الجامعية"
وذلك بهدف معرفة آرائهم حول  الرقابة تسيير المخزون في المديرية. علما أن الخدمات محل الدراسة هي اإلطعام 

 واإليواء.

هذا االستبيان إضافة لخدمة البحث العلمي؛ لذلك نرجوا منكم المشاركة في اإلدالء بآرائهم بصراحة وبكل  سيكون
موضوعية من أجل استغالل المعلومات واالستفادة منها لتحسين جودة الخدمات المقدمة في اإلقامات الجامعية من 

ضافة قيمة للبحث العلمي من جهة أخرى  وا 

 ي خدمة البحث العلمي وتطويره.نشكركم على مساهمتكم ف

 المعلومات الواردة في االستبيان ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.مالحظة: 

 : قويدري عبد الرحماناألستاذ المشرف                               مهدي كنزة        -: سليماني حفصة الطلبة

 الخانة المناسبة(في )×( البيانات الشخصية ) الرجاء وضع عالمة : أوال 
 الجنس:   ذكر                 أنثى 
 :المستوى الوظيفي 

 مدير إقامة                

 رئيس قسم                  

 رئيس مصلحة                  

 مكلف                 

  احتياجك   
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 :مكان العمل 
 2691جويلية  5اإلقامة الجامعية  -
 اإلقامة الجامعية بوليلة خويلد -
 اإلقامة الجامعية حسيبة بن بوعلي -
 اإلقامة الجامعية بن عقون الزهراء -

 الفقرة الرقم
ال 

أوافق 
 بشدة

أوافق  أوافق محايد ال أوافق
 بشدة

      على تسيير المخزون في اإلقامة الجامعيةتتوفر الرقابة  1
نقوم بالرقابة على تسيير المخزون من أجل ضمان جودة الخدمات  2

 المقدمة للطلبة 
     

      يسعى المسير للرقابة على تسيير المخزون عن طريق المعاينة 3
توجد عوائق تواجه الرقابة على تسيير المخزون في اإلقامات  4

 الجامعية
     

يؤثر وجود العوائق بشكل مباشر على تقديم خدمات اإلطعام  5
 واإليواء للطلبة

     

يقوم الطلبة بتقديم شكاوى  غالبا ذات عالقة بتسيير المخزون  6
 على مستوى اإلقامات الجامعية

     

      تسعى اإلقامة الجامعية لتحسين جودة الطعام 7
      خدمة اإلطعامتسعى اإلقامة الجامعية لتنظيم  8

      تسعى اإلقامة الجامعية لتحسين نوعية تجهيزات الغرفة 19
      تسعى اإلقامة الجامعية لتحسين و توفير األجهزة 11
تسعى اإلقامة الجامعية لتحسين كمية ونوع  الوجبات المقدمة  11

 للطلبة
     

بسبب مواد يقوم المسيير بالرقابة على المخزون لتفادي شكاوى  12
 قرب انتهاء مدة صالحيتها

     

      يتم استقبال الطلبة في حالة الشكاوي بكل مرونة 13
يتم التحقيق والمتابعة ثم معاقبة المقصرين في حالة وجود أخطاء  14

 فادحة 
     

      توجد معالجة فورية لألخطاء الناتجة عن التقصير 15
      اإلقامات الجامعية ذات نوعية جيدةأعتقد أن الخدمات المقدمة في  16
أعتقد أن الرقابة على تسيير المخزون تساهم في تقديم خدمة جيدة  17

 للطلبة
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 2659أوت  26اإلقامة الجامعية  -
 :في الخانة المناسبة()×( مراقبة تسيير المخزون )الرجاء وضع ثانيا 

 

 (14الملحق رقم)

 الصفة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 83.9 83.9 83.9 94 طالب 

 100.0 16.1 16.1 18 الجامعية االقامة في موظف أو عامل

Total 112 100.0 100.0  

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 83 88.3 

Exclua 11 11.7 

Total 94 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.715 25 

 

 (15الملحق رقم)

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 18 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 18 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 



 المالحق
 

 

77 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé 

sur des 

éléments 

standardisés 

Nombre 

d'éléments 

,696 ,695 17 

 

 

 (16الملحق)

 الجنس

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 34.0 34.0 34.0 32 ذكر 

 100.0 66.0 66.0 62 أنثى

Total 94 100.0 100.0  

 

 التخصص

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide التجارية العلوم االقتصادية العلوم كلية 

 التسيير وعلوم
34 36.2 39.1 39.1 

 64.4 25.3 23.4 22 واللغات اآلداب كلية

 75.9 11.5 10.6 10 والتكنولوجيا العلوم كلية

 والعلوم االجتماعية االنسانية العلوم كلية

 االسالمية
18 19.1 20.7 96.6 

 100.0 3.4 3.2 3 السياسية والعلوم الحقوق كلية

Total 87 92.6 100.0  

Manquant Système 7 7.4   

Total 94 100.0   

 

 الجامعية اإلقامة مكان

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 5 9.6 9.6 9.6 9 1962 جويلية 

 22.3 12.8 12.8 12 خويلد بوليلة

 59.6 37.2 37.2 35 بوعلي بن حسيبة

 75.5 16.0 16.0 15 الزهراء عقون بن

 100.0 24.5 24.5 23 1956 ماي 19
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Total 94 100.0 100.0  

 

 الدراسي الطور

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 45.7 45.7 45.7 43 ليسانس 

 98.9 53.2 53.2 50 ماستر

 100.0 1.1 1.1 1 دكتوراه

Total 94 100.0 100.0  

 

(7الملحق )  
 الجنس

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 72.2 72.2 72.2 13 ذكر 

 100.0 27.8 27.8 5 أنثى

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 الوظيفة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 27.8 27.8 27.8 5 إقامة مدير 

 33.3 5.6 5.6 1 قسم رئيس

 88.9 55.6 55.6 10 مصلحة رئيس

 100.0 11.1 11.1 2 مكلف

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 المقر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 16,7 16,7 16,7 3 المديرية مقر 

 33,3 16,7 16,7 3 بوعلي بن حسيبة الجامعية اإلقامة

 50,0 16,7 16,7 3 1962 جويلية 5 الجامعية اإلقامة

 66,7 16,7 16,7 3 خويلد بوليلة الجامعية اإلقامة

 83,3 16,7 16,7 3 الزهراء عقون بن الجامعية اإلقامة

 100,0 16,7 16,7 3 1956 ماي 19 الجامعية اإلقامة

Total 18 100,0 100,0  
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 (8)الملحق
 

Corrélations 

 

 تسيير مراقبة أثر

 جودة على المخزون

 في المقدمة الخدمات

 الجامعية اإلقامات

 الجامعية الخدمات جودة

 المقدمة

رتسيي مراقبة  

 المخزون

Rho de Spearman جودة على المخزون تسيير مراقبة أثر 

 الجامعية اإلقامات في المقدمة الخدمات

Coefficient de corrélation 1.000 1.000** -.062- 

Sig. (bilatéral) . . .808 

N 112 94 18 

 -Coefficient de corrélation 1.000** 1.000 -.062 المقدمة الجامعية الخدمات جودة

Sig. (bilatéral) . . .808 

N 94 94 18 

 Coefficient de corrélation -.062- -.062- 1.000 المخزون تسيير مراقبة

Sig. (bilatéral) .808 .808 . 

N 18 18 18 

**. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 .136a .018 -.043- .42816 

a. Prédicteurs : (Constante), المخزون تسيير مراقبة 

b. Variable dépendante : المقدمة الجامعية الخدمات جودة 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression .055 1 .055 .299 .592b 
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Résidu 2.933 16 .183   

Total 2.988 17    

a. Variable dépendante : المقدمة الجامعية الخدمات جودة 

b. Prédicteurs : (Constante), المخزون تسيير مراقبة 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 3.628 1.610  2.254 .039 

 592. -547.- -136.- 377. -206.- المخزون تسيير مراقبة

a. Variable dépendante : المقدمة الجامعية الخدمات جودة 

 

 

 

Statistiques des résidusa 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart type N 

Prévision 2.6328 2.8513 2.7494 .05681 18 

Résidu -1.15775- .74513 .00000 .41538 18 

Prévision standardisée -2.054- 1.793 .000 1.000 18 

Résidu standardisé -2.704- 1.740 .000 .970 18 

a. Variable dépendante : المقدمة الجامعية الخدمات جودة 

 (9الملحق)

Statistiquesa,b 

 

N 

Moyenne Ecart type Valide Manquant 

 في لك يقدم الذي الطعام وصف يمكن

 عموما جيد الجامعي المطعم
94 0 1.9468 .85970 

 المطعم في المقدمة الطعام وجبة تكفيك

 الجامعي
94 0 2.3085 1.01628 

 في بانتظام وجبات 3 على تحصل

 الجامعي المطعم
93 1 2.8925 1.23766 

 1.15419 2.4659 6 88 متنوعة طعام قائمة الجامعي المطعم يقدم

 1.15989 2.4362 0 94 يومي الطعام في التنوع يعتبر

 96424. 1.8723 0 94 عموما ذوقك الطعام قائمة تلبي

 االعتراض أو  رأيك إلبداء فرصة لديك

 الجامعي المطعم في المقدم الطعام على
94 0 2.4574 1.49310 

 في بمرونة معك  المسؤولون يتجاوب

 الطعام حول الرأي إبداء حالة
94 0 1.8085 .99759 
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 في الجامعي بالمطعم  الطعام تقديم يتم

 المحدد وقته
93 1 2.7957 1.18468 

 للحصول الدروس عن تغيبت وأن سبق

 الغذائية وجبتك على
94 0 3.3723 1.42168 

 عن رضاك لعدم بنفسك طبخت وأن سبق

 اإلقامة طعام
93 1 4.6774 .87429 

 وصولك عند نفد قد األكل ووجدت سبق

 الجامعي للمطعم
93 1 4.3548 1.00699 

 المطعم أكل بسبب للتسمم وتعرضت سبق

 الجامعي
91 3 2.7582 1.16753 

 منتهي أو فاسد طعام لك وقدم سبق

 الجامعي المطعم في الصالحية
92 2 3.9130 1.14501 

 1.01612 1.9892 1 93 جيدة حالة في الجامعي المطعم تجهيزات

 لديك كانت الجامعية، لإلقامة قدومك قبل

 الجامعي المطعم في األكل عن جيدة فكرة
93 1 3.2903 1.37983 

 في غرفتك تجهيزات عن راض أنت

 الجامعية اإلقامة
93 1 2.0753 1.14433 

 بأنها التجهيزات هذه حالة وصف يمكن

 جيدة
93 1 2.0108 1.11798 

 مصلحة من لك يقدم ما على تعتمد

 فقط اإليواء
93 1 1.7742 1.00140 

 وأفرشة بطانيات أحضرت وأن سبق

 المنزل من معك
93 1 4.5806 .82518 

 وباقي واألفرشة البطانيات تعتبر

 الئقة الغرفة في التجهيزات
93 1 1.9462 1.17367 

 تجهيزات أحد في عطب وجود حالة في

 بسرعة العطب مع التعامل يتم الغرفة،

 المسؤولين طرف من

92 2 2.1196 1.20295 

 اإلقامة في لغرفتك دورية صيانة هناك

 (كهرباء طالء،) الجامعية
92 2 1.6957 .93455 

 الشكاوي حالة في لك ينصت من تجد

 الغرفة تجهيزات بشأن
92 2 2.1957 1.19743 

 تجهيزات على الحصول في صعوبة تجد

 احتياجك حالة في لغرفتك جديدة
92 2 3.4348 1.54283 

 40326. 2.6888 0 94 المقدمة الجامعية الخدمات جودة

Légende du tableau 

a. Note de bas de page 

b. Note de bas de page 

 

(01الملحق)  

Statistiques 

 

N 

Moyenne Ecart type Valide Manquant 
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 في المخزون تسيير على الرقابة تتوفر

 الجامعية اإلقامات
18 0 4.4444 .70479 

 من المخزون تسيير على  بالرقابة نقوم

 المقدمة الخدمات جودة ضمان أجل

 للطلبة

18 0 4.4444 .70479 

 تسيير على للرقابة المسير يسعى

 المعاينة طريق عن المخزون
18 0 4.5000 .70711 

 تسيير على الرقابة تواجه عوائق توجد

 الجامعية اإلقامات في المخزون
18 0 4.6111 .50163 

 على مباشر بشكل العواق وجود يؤثر

 للطلبة واإليواء اإلطعام خدمات تقديم
18 0 4.6111 .50163 

 ذات غالبا شكاوى بتقديم الطلبة يقوم

 مستوى على المخزون بتسيير عالقة

 الجامعية اإلقامات

18 0 3.6111 1.03690 

 جودة لتحسين الجامعية اإلقامة تسعى

 الطعام
18 0 4.3333 .48507 

 خدمة لتنظيم الجامعية اإلقامة تسعى

 اإلطعام
18 0 4.4444 .51131 

 نوعية لتحسين الجامعية اإلقامة تسعى

 الغرفة تجهيزات
18 0 4.4444 .51131 

 وتوفير لتحسين الجامعية اإلقامة تسعى

 األجهزة
18 0 4.3889 .50163 

 كمية لتحسين الجامعية اإلقامة تسعى

 للطلبة المقدمة الوجبات ونوع
18 0 4.5000 .51450 

 الخزون تسيير على بالرقابة المسير يقوم

 انتهاء قرب مواد بسبب شكاوى لتفادي

 صالحيتها مدة

18 0 4.5556 .51131 

 بكل الشكاوى حالة في الطلبة استقبال يتم

 مرونة
18 0 4.5556 .51131 

 معاقبة ثم والمتابعة التحقيق يتم

 فادحة أخطاء وجود حالة في المقصرين
18 0 3.7778 .73208 

 عن الناتجة لألخطاء فورية معالجة توجد

 التقصير
18 0 3.4444 .98352 

 اإلقامات في المقدمة الخدمات أن أعتقد

 جيدة نوعية ذات الجامعية
18 0 3.7778 .73208 

 المخزون تسيير على الرقابة أن أعتقد

 للطلبة جيدة خدمة تقديم في تساهم
18 0 3.9444 .80237 

 27527. 4.2582 0 18 المخزون تسيير مراقبة

 

(00الملحق)  

ANOVA 

   المقدمة الجامعية الخدمات جودة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 
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Inter-groupes .230 1 .230 1.418 .237 

Intragroupes 14.894 92 .162   

Total 15.124 93    

 

ANOVA 

   المقدمة الجامعية الخدمات جودة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes .174 2 .087 .531 .590 

Intragroupes 14.949 91 .164   

Total 15.124 93    

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA 

   المقدمة الجامعية الخدمات جودة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes .839 4 .210 1.306 .274 

Intragroupes 14.285 89 .161   

Total 15.124 93    

 

 

ANOVA 

   المقدمة الجامعية الخدمات جودة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes .371 4 .093 .520 .721 

Intragroupes 14.647 82 .179   

Total 15.019 86    

 

(01الملحق)  
 

ANOVA 

   المخزون تسيير مراقبة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes .309 1 .309 5.040 .039 
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Intragroupes .980 16 .061   

Total 1.288 17    

 

ANOVA 

   المخزون تسيير مراقبة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes .666 3 .222 5.001 .015 

Intragroupes .622 14 .044   

Total 1.288 17    

 

ANOVA 

   المخزون تسيير مراقبة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes .162 4 .041 .468 .758 

Intragroupes 1.126 13 .087   

Total 1.288 17    
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 ملخص:

جودة خدمات اإلطعام واإليواء المقدمة  على تسيير المخزون  مراقبةأثر  معرفةتهدف هذه الدراسة إلى 
وذلك  من خالل تسليط الضوء على وظيفة مراقبة تسيير المخزون في مديرية  ، في اإلقامات الجامعيةللطلبة 

يواء مرضية للطلبة المقيمين في الخدمات الجامعية ومحاولة التعرف على دورها في تقديم خدمات  إطعام وا 
تسيير  مراقبةطرح التساؤل:" ما مدى تأثير ؛ لذلك تمت معالجة الموضوع من خالل اإلقامات التابعة للمديرية

لإلجابة على إشكالية الدراسة  المخزون على جودة خدمات اإلطعام واإليواء المقدمة في اإلقامات الجامعية؟".
نتبع المنهج التحليل والمنهج الوصفي في الجانب النظري للدراسة؛ أما الدراسة الميدانية فيتم معالجتها باستخدام 

لقياس درجة طريقة االستبيان الذي يوزع على أفراد العينة المتمثلة في الطلبة المقيمين في اإلقامات الجامعية 
الموظفين  في وكذالك العينة المتمثلةالتركيز على أبعاد ومحددات الجودة، بمقدمة لهم رضاهم عن الخدمات ال
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Abstract : 

The study aims to find out the impact of controlling inventory management on the quality of 

services offered to students in university residencies. It highlights the function of controlling 

inventory management in the University Services Directorate, and tries to identify its role in 

providing satisfactory catering and accommodation services to students residing in residencies 

of the directorate. Therefore, the issue was addressed by asking: "what is the impact of 

controlling inventory management on the quality of catering and accommodation services 

provided in university residencies". To answer the problem of the study, we follow the 

descriptive and analytical approach in the theoretical side. The field study is processed using the 

questionnaire method that is distributed to the two sample members represented by the resident 

students and employees, in order to measure the students’ degree of satisfaction focusing on the 

dimensions of quality, and to discover the employees’ points of view about the application of 

controlling in the residencies. The results were analyzed after treating statistically with 

(SPSSv23) in order to identify the relationship between the study variables’.           

Keywords: controlling, inventory management, university services, quality dimensions, 

catering, accommodation. 


