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 داءــــــــإه
 

 ه. نعاييت رمحه هللا وأسكنه فسيح جناإىل روح والدي الذي أفىن حياته يف ر 

 ي يف هذه الدنيا.ـر دربـيــنــي العزيزة اليت تــإىل والدت

 وعائالهتم الكرمية احرتاًما وتقديًرا.األعزاء إخواين وأخوايت الذين نشأت وترعرعت بينهم ىل إ

 .ودعمهممعي مين وتقديًرا على صربهم ي وأبنائي عرفاًًن ــإىل زوجت

 .إىل كل أساتذيت األفاضل يف كل األطوار التعليمية وكل من علمين حرفًا       

 إىل أصدقائي االعزاء الذين ساندوين يف أعداد هذه الرسالة.       

  بن عبيد عـــمـــر



 

 

 شكر وتقدير
له ءا، سيدان حممد وعلى املرسلنيو  بياءاالناحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 

   وأزواجه وذريته ما اتصلت عني وءالهاللهم صل على سيدًن حممد  وصحبه أمجعني ،
  .ر وطاف ابلبيت وقبل احلجرحاج واعتمر ولىب وحنر، وحلق وقص جوح بنظر، وأرض مبطر

 ق جبالله وعظيم سلطانه محًدا يلي عملي إىل إمتام هاته الوفقنــمحد هللا واشكره أن أعانين و أ 

 وجزيل فضله وإنعامه.     

واعرتافًا مين ابجلميل أتقدم ( ملسو هيلع هللا ىلص ) صدق رسول هللامن ال يشكر الناس ال يشكر هللا ملسو هيلع هللا ىلصل النيب قا 
أو  الوفاء لكل من أسدى يل علًما أو أفادين بتجربة أو قدم يل رأًًي أو توجيًها العطر ومجيلابلشكر والثناء 

  لي مبساعدة وأخص ابلذكر:ومل يبخل ع  نصحاً 

نصائحه ى علو على إشرافه على هذا العمل   يـعربـال تيقاوي األستاذ الدكتورالفاضل األستاذ ا
  اه هللا عين خري اجلزاء.ز هذه املذكرة فج إلجنازوتوجيهاته القيمة اليت أانرت الطريق أمامي 

 الدكتوراىل أخي و  على مساعدته وتشجيعه  لألستاذ الدكتور ساوس الشيخ شكر خاص
 دته يل طوال مدة إجناز هذا العمل.على دعمه ومساع بن عبيد عبد الباسط 

 شكراً على قبولكم مناقشة هذا العمل وإثراءه بتوجيهاتكم    األساتذة األكارم أعضاء جلنة املناقشة
 ونصائحكم القيمة.          

 خلصوص كلية العلوم االقتصادية، علومة العقيد أمحد دراية أدرار وابعإىل كل موظفي جامو       
 التجارية. والعلوم التسيري ،          

 ك التجارية العاملة بوالية أدرارالبنو  مديرية التجارة وموظفي موظفي زمالئي إىل كل        
   ساعدين من قريب أو بعيد على إجناز هذا ساندين و إىل كل من  واالمتنانكما أتوجه ابلشكر           

 بن عبيد عمر                  ين من صعوابت.ـــتالعمل ويف تذليل ما واجه             



 :امللخص 

حنو التكيف مع التغري  حتسني جودة اخلدمات يف ظل التوجه هذه الدراسة إىل التعرف على دور اإلدارة اإللكرتونية يف دفهت
، بنك اخلليج (BADR، وتشمل بنك الفالحة والتنمية الريفية )ائراجلز عينة من البنوك العاملة بوالية أدرار التنظيمي يف 

( وبنك التنمية CPA(، القرض الشعيب اجلزائري)BNA(، البنك الوطين اجلزائري )SALAM)  (، بنك السالمAGB)اجلزائر
ز دور التغيري التنظيمي كعامل مؤثر إبرا وجودة اخلدمات ابإلضافة اىلوقد مت التعرض إىل أهم جوانب اإلدارة االلكرتونية  (.BDLاحمللية)

البشرية  هاموارد إطار إدخال وسائل حديثة للمنظمات املدروسة وهأهيل وهذا يفيف توفري بيئة مالئمة إلحداث أي حتسني أو تعديل. 
موظف من  104عينة من ال كأداة جلمع البياانت، تكونت  االستبيانحيث مت االعتماد على  .السلطاتو وتطوير منظومة الوظائف 

االستعانة ابلربانمج و  الفرضيات راملنهج الوصفي التحليلي الختبا تجارية العاملة بوالية أدرار. حيث مت استخدامموظفي البنوك ال
  (SPSS 26)االحصائي

وبني التكيف مع التغيري التنظيمي جمتمعة بينها  إلدارة اإللكرتونيةل وجود دور وسيطخلصت الدراسة اىل جمموعة من النتائج أمهها وقد 
بطريقة اليومي العمل مهارات تنظيم تقنيات و يف البنوك التجارية. وتوصي الدراسة بضرورة استخدام املوظفني  جودة اخلدماتعلى حتسني 

واستبعاد  ياكل التنظيميةإضفاء املرونة على اهل ،تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتقليص حجم امللفات جتنب تراكم األعمال، الكرتونية
 النماذج اهلرمية هبدف معاجلة العمليات بسرعة ودقة لتطوير االستثمار احمللي.

  جودة شاملة، تغيري تنظيمي، إدارة التغيري. جودة اخلدمة، ،: إدارة إلكرتونية مات املفتاحيةالكل

ABSTRACT 

         This study aims to identify the role of electronic management in improving the quality of 

services in light of the trend towards adapting to organizational change in a sample of banks 

operating in the state of Adrar Algeria, including the Bank of Agriculture and Rural Development 

(BADR), the Gulf Bank of Algeria (AGB), the Salam Bank. )SALAM), the Algerian National 

Bank (BNA), the People's Bank of Algeria (CPA) and the Local Development Bank (BDL). The 

most important aspects of electronic management and service quality were discussed, in addition 

to highlighting the role of organizational change as an influential factor in providing a suitable 

environment for any improvement or modification. This is within the framework of introducing 

modern means to the studied organizations, rehabilitating their human resources, and developing a 

system of jobs and authorities. Where the questionnaire was relied on as a tool for data collection, 

the sample consisted of 104 employees of commercial banks operating in the state of Adrar. 

Where the descriptive analytical method was used to test the hypotheses and the statistical 

program (SPSS 26) was used. 

 

         The study concluded with a set of results, the most important of which is the presence of an 

intermediary role for electronic management between it and adapting to organizational change 

combined to improve the quality of services in commercial banks. The study recommends the 

need for employees to use techniques and skills to organize daily work in an electronic way, to 

avoid the accumulation of work, to simplify administrative procedures and reduce the size of files, 

to give flexibility to organizational structures and to exclude hierarchical models in order to 

process operations quickly and accurately to develop local investment. 

 

KEY WORDS: Electronic management, Service quality, Total quality, Organizational change, 

Change management. 
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 تـمـهـــــــيــــــــــد:

تطورا مذهال وغري متوقع يف شىت جماالت احلياة وهذا نتيجة التطور العلمي وثورة املعلومات  يشهد العامل
فقد صارت املعلومات أحد أهم املوارد اليت يعتمد عليها  ،واالتصاالت واليت اصبح هلا أثر ابلغ يف حياتنا اليومية

وفاقت أمهيتها ابقي املوارد الكالسيكية لإلنتاج مما فرض على املنظمات ضرورة مواكبة التطور املعلومايت والتماشي معه 
وقد  ،لوماتاحلديثة وتكنولوجيات املع التقنيات ميدا  وتفادي التأخر الكبري املسجل يف ملواكبة الركب احلضاري

تلجأ حاليا إىل اتباع طرق متطورة يف ترميز معلوماهتا حفاظا على السرية واالما  كما تلجأ إىل عقد  املنظمات صارت
يل و ، وأهم عامل أدى إىل العاملية وحتمن اخلربات املوجودة يف جمال عملها لالستفادةوالندوات العلمية   االجتماعات

 يما جير ومتابعة  االتصالاليت بفضلها بكبسة زر تستطيع تطبيقاهتا و ة هي انأننرنت الشبكة العاملية العامل إىل قرية صغري 
 يف الصني أو اليااب  أو أية نقطة يف العامل.

ي تشكل تراكمات كبرية يف مناحوقد  ،هو كائن على وجه انأرض فالتغيري سنة كونية تنطبق على مجيع ما 
واالدارة كذلك ليست مستثناة  ،مبنأى عن هذا التغيري شيء، وغريها ومل يبق االجتماعية ة،، السياسياالقتصاديةاحلياة 

فمنذ القدمي حاول اإلنسا  إدارة شؤو  حياته البسيطة إبمكانياته البسيطة للتكيف مع الطبيعة  ،من هذا التغيري
الفاصلة يف مجيع انأمور  دائما يشكل النقطةفتوح الذي كا  وتقلباهتا وإدارة املخاطر والصعوابت اليت واجهته بعقله امل

 وحيسم انأمر لصاحله.

إال  ،اليت سادت فيها الزمنيةظهرت انأنظمة اإلدارية التقليدية يف علم اإلدارة وحققت الكثري خالل الفنرات  
د هو جديد ومستحدث وحيقق مصاحل أكرب، وق متناهية ظل يبحث عن كل ما  اإلنسا  بتفكريه وطموحاته الالأ

 االتصاالت ،سامهت التطورات العلمية انأخرية يف ظهور طفرات كبرية يف ميادين اإلنتاج الزراعي، الصناعي، اخلدمايت
العاملية بفضل انأننرنت، مما جعل علماء اإلدارة احلديثة يسعو  إىل البحث عن وسيلة مبتكرة لن تكو  مهمتها ربط 

شكل دائرة ت اإلدارة حول العامل على ربط الدائرة اإلدارية بشبكا االدارة ووحداهتا وفروعها فحسب، بل تسعى إىل
إدارية بفضل أنظمة احلاسوب املتطورة والتطبيقات املبتكرة، انأمر الذي أدى لظهور مفهوم اإلدارة اإللكنرونية. 

لتصنيع مبساعدة وبفضل أنظمة احلاسوب شهدت اإلدارة حتول يف جمال االعتماد على املكننة والتدبري عرب التصميم وا
ليات والكثري من انأقسام محىت صار احلاسب اآليل حيل حمل اإلنسا  يف كثري من الع احلاسوب  والرقابة الرقمية أيضا،

حىت صار حيل حمل املديرين من خالل إصدار التعليمات والتوجيهات آليا واعتماده على برامج وتطبيقات يتم 
بسرعة وتكلفة أقل مع ضما  سرية املعلومات  توأصبح هناك تبادل للمعلومات بسرعة كبرية وتقدمي اخلدما ،حتميلها
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املتبادلة، لقد مت القضاء على منظر الطوابري الطويلة يف اإلدارات والبنوك والربيد وشركات االتصاالت والكهرابء بشكل  
ستخراج الكثري من انأوراق اليت كانت تتطلبها املعامالت كبري على مستوى العامل ومل تعد هناك حاجة إىل طبع وا

 .اإلدارية يف السابق. بل وصارت اخلدمات تستهلك عن بعد دو  اخلروج من املنزل، وبفعالية أكرب من السابق
ت الكنرونية تتصف بتطور التشريعا دارةيدية اىل إحتول االدارة التقلن واملتأمل اليوم يالحظ أ  هناك نقلة نوعية م

على اداء االجهزة احلكومية ومت ختفيض  مما انعكس اجياابا  .ة املورد البشريب العمل والتنظيم االداري وكفاءاساليو 
 ع يف انتظار اللجا ،ومت تفادي الوقت الضائ دة.املعامالت السلبية اليت كانت سائ وغريها من الروتنيو احملسوبية 

هيم اطلق عليها فيما بعد مصطلح جودة اخلدمة اليت صارت الشغل هذه املفااإلجراءات. ومركزية القرارات وبطء 
ة لبعض فخرى، وصارت فلستفضيل إدارة عن انأو خرى افاصل بني متييز منتجات منظمة عن أالعامل الو الشاغل 

التحليل  فهومها كثرياا وأصبح يعتمد علىاملؤسسات والبنوك تتبناه على مجيع مستوايهتا التنظيمية، وقد تطور م
وحبوث العمليات  ،واستخدام التنبؤات والعمليات احلسابية الدقيقة واملعقدة ،التحليل اإلحصائي للبياانتو االقتصادي 

وقد انتهت أحباث تسويق اخلدمات إىل مناذج حتدد مفهوم اجلودة املدركة للخدمة  ،اليت تتطلب احلاسب اآليل حلساهبا
يف جمال القياس  انأحباث ومعظم تلك ،قياس عملي علمي أقرب للواقعوال تزال مستمرة يف خمتلف القطاعات لتطوير م

زيثامل الذي و ابراسورامو   ،بريي (berry,Parasuraman and Zeithaml)انطلقت من كتاابت الثالثي 
 االعتمادية، ويعتمد لقياس تلك الفجوات على مخسة ابعاد: يعرف جودة اخلدمة الذاتية على مفهوم الفجوات،

ير مقاييس مبنية على تلك االبعاد ، وقد مت تطو (RATER)وابختصار التعاطف، امللموسية، الضما ، االستجابة،
واكثر منوذج شهرة هو سريفبارف  لقياس اجلودة املدركة يف قطاع اخلدمات مهما كا  نوع اخلدمة تقريباا 

(Servperf). 

 ري احلكومية اىل التكيف مع االوضاع الراهنة،مدراء املنظمات احلكومية وغو رابب االعمال أويف ظل سعي 
ل والتقنيات احلديثة من حواسيب وبرجميات وتطبيقات افرزهتا تكنولوجيات االعالم ظهرت احلاجة اىل ادخال الوسائ

ة لالستخدام يف اقرب وقت ممكن. حفظ ومعاجلة البياانت وجعلها متاح لتقدمي تسهيالت يف عملية مجع،، واالتصال
والبحث عن منظومة قانونية  أتهيلهمومر الذي فرض عليها رفع كفاءة العاملني انأ اىل خدمات االننرنت، ابإلضافة

قل ف تقدمي خدمات ذات جودة ويف وقت أفة هبدلوتنظيمية تضمن تناسق وترابط سلس بني مكوانت االدارة املخت
اجلمود واالنغالق و ي لالبتعاد عن العمل الروتيين سلوب التغيري التنظيمبين املنظمات  أسهم يف تأ للمستفيدين منها مما

 التفكري.و املبتكرة املبنية على االبداع  ابنأساليبواستبداهلا 
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كانت  على مااإلدارية أدى إدخال انأدوات والتقنيات احلديثة اىل تقليل وقت وتكلفة العمليات واإلجراءات 
متت رقمنـتــها، وللمضي قدماا حنو تطوير اخلدمات اليت  وأصبح من السهل جدا االستفادة من بعضعليه يف السابق، 

 أكرب البد من إجراء حتديثات وعمليات جتديد وتغيريات داخل املنظمات.

 وبناءا على ما مت عرضه ميكننا طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:

حنو التكيف مع جودة اخلدمات يف ظل التوجه من ن إلـى أي مدى ميكن لإلدارة االلكرتونية أن تـحس -
 يف البنوك التجارية ؟ يميــنظــتــر الـيـغيــتـال

 خالل هذا االشكال تنبثق لدينا التساؤالت الفرعية التالية:ومن 

 ما هو مفهوم اإلدارة االلكنرونية ؟ -
 ما املقصود جبودة اخلدمة ؟ -
 ما املقصود ابلتغيري التنظيمي ؟ -
 ؟حنو التكيف مع التغيري التنظيمي اخلدمات يف ظل التوجه حتسني جودةكيف تؤثر اإلدارة االلكنرونية يف  -

 فرضيات الدراسة: -1

 لتحقيق النتائج املرجوة تتبادر اىل أذهاننا جمموعة من الفرضيات أمهها:
ال يوجد أثر ذو داللة معنوية بني اإلدارة اإللكنرونية وبني التكيف مع التغيري التنظيمي يف  :األولـىالرئيسية الفرضية 

 0.05املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى معنوية أقل من 
وجد أثر ذو داللة معنوية بني التكيف مع التغيري التنظيمي وبني جودة اخلدمات يف ـال ي الثانية: الرئيسيةالفرضية 

 0.05املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى معنوية أقل من 
معنوية بني اإلدارة اإللكنرونية وبني جودة اخلدمات يف املؤسسة حمل ال يوجد أثر ذو داللة  ة:الثالث الرئيسية الفرضية

 0.05الدراسة عند مستوى معنوية أقل من 
ال يوجد أثر ذو داللة معنوية بني اإلدارة اإللكنرونية وبني التكيف مع التغيري التنظيمي  ة:رابعـــال الرئيسية الفرضية

  0.05جمتمعة على جودة اخلدمات يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى معنوية أقل من 
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  منوذج الدراسة : -4

 
 إعداد الطالب املصدر:

ر التابع وهو حتسني جودة اخلدمات. ـاإلدارة االلكنرونية، واملتغيميثل منوذج الدراسة املقنرح املتغري املستقل وهو 
( اىل دراسة دور اإلدارة االلكنرونية يف حتسني جودة 1وهو التغيري التنظيمي. حيث يشري السهم )واملتغري الوسيط 
( 3ويشري السهم ) .( اىل دراسة دور اإلدارة االلكنرونية يف إحداث التغيري التنظيمي 2يشري السهم ) ااخلدمات. كم

( اىل دراسة الدور غري املباشر لإلدارة 4اىل دراسة أثر التغيري التنظيمي يف حتسني جودة اخلدمات. ويشري السهم )
 االلكنرونية يف حتسني جودة اخلدمات يف ظل التوجه حنو التغيري التنظيمي.

 أمهية الدراسة : -5

 تكمن أمهية الدراسة يف جانب علمي وآخر عملي.
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تنبع انأمهية العلمية هلذه الدراسة من خالل إضافة جهد علمي ومادة علمية ملواصلة  ة العلمية:ــميــاأله - أ
حاولة كشف العالقة بني التغيري التنظيمي ـمكذلك البحوث والدراسات يف جمال اإلدارة االلكنرونية والتغيري التنظيمي.  

 وتقدمي خدمة ذات جودة للمستفيدين.
ا تقريباا، خلدمية املشاهبة هلهذه الدراسة عملياا تقدم إفادة للبنوك التجارية وكل املؤسسات ا : األمهية العملية - ب

وتنري أمامهم الطريق وتكشف ملسريي هذه املنظمات انأماكن اليت تعاين نقصاا وحتتاج ملعاجلة سريعة وحلول 
 دمة.استعجالية، وحتدد انأولوايت اليت جيب االعتماد عليها لتحسني جودة اخل

  أهداف الدراسة: -6

 هتدف هذه الدراسة اىل حتقيق مجلة من انأهداف ميكن تلخيصها فيما يلي:

توضيح العالقة بني اإلدارة االلكنرونية وحتسني جودة اخلدمات نظرايا يف حالة إحداث تغيري تنظيمي، وكذلك  -
 اجلزائر؛ميدانياا على مستوى البنوك التجارية العاملة على مستوى والية أدرار 

 حاولة الكشف عن دور اإلدارة االلكنرونية ومدى انعكاسها على جودة اخلدمات البنكية؛ـم -

حاولة معرفة النقاط اليت جيب معاجلتها وتغيريها داخل املنظمة للوصول إلدارة الكنرونية ذات خدمات راقية ـم -
 واخلدمية بصفة عامة؛ السيما داخل املؤسسات البنكية 

 دمي بعض التوصيات واملقنرحات على ضوء نتائج الدراسة املتوصل اليها؛حماولة تق -

وضعية البنوك التجارية يف اجلزائر ومستوى جودة خدماهتا ومعرفة نقاط اخللل اليت حتتاج اىل حماولة التعرف على -
 تدارك.

 أسباب اختيار املوضوع: -7

 خرى موضوعية نوردها كما يلي: تعود أسباب اختياران هلذا املوضوع اىل اعتبارات ذاتية وأ

 األسباب الذاتية: - أ
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اليت أصبحت مواضيع الساعة، حيث صارت اجلودة هي الرغبة الذاتية لدراسة مواضيع اجلودة واإلدارة االلكنرونية  -
 العامل الفاصل يف االختيار والتفاضل بني اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسات املالية؛

 ية:املوضوعاألسباب  - ب
 انب اخلدمات العموميةتويل أمهية كبرية جل أ  احلكومات اجلزائرية املتعاقبةتبني لنا من خالل مالحظتنا  -

ات، حيث تسعى دائماا اىل تقريب اإلدارة من املواطن بشىت الطرق والوسائل، حيث املقدمة للمواطنني واملنظم
نأمر. فشكلت خالاي االنصات يف أنشأت لذلك هياكل كربى وخصصت ترسانة تنظيمية هلدف تطبيق هذا ا

اإلدارات، وشبابيك الشكاوى ومكاتب الطعو  وغري ذلك. وحتاول جاهدة  التخفيف من حدة ووطأة 
ابمللفات اإلدارية لتخفيف الضغط على اإلجراءات اإلدارية وتسعى اىل تقليص عدد الواثئق اليت تدفع 

 ؛اإلدارات وعلى املواطن
 والتعامالت. اصالحات لضما  سرعة اجناز العمليات إجراءبـ البنوكقيام كل  -

 :حدود الدراسة -8
   الـحدود الزمنية: - أ

قمنا إبجناز هذه الدراسة يف ظرف زاد فيه االهتمام مبوضوع اإلدارة االلكنرونية واجلودة من خالل العديد من 
وحتاول الوصول اىل نظرايت وحلول الندوات العلمية واالصدارات ومحالت التحسيس اليت تتناول هذا املوضوع، 

 .2021اىل غاية نوفمرب 2017ابتداء من أكتوبر الدراسة  اجناز هذهجذرية للمشاكل اإلدارية الراهنة. وقد مت 

  احلدود املكانية: - ب

،  BADRنا يف البنوك العمومية واخلاصة العاملة بوالية أدرار، وهي بنك بدر ــثلت احلدود املكانية لدراستـمـت
ي اجلزائري ـقرض الشعبـ، ال BNA، البنك الوطين اجلزائريAGB، بنك اخلليج اجلزائر SALAMبنك السالم 

CPA بنك التنمية احمللية ،BDL . 

 احلدود املوضوعية:-ج
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التخطيط االلكنروين، التنظيم، ر موضوع الدراسة على معرفة دور اإلدارة االلكنرونية ممثلة يف وظائفها )إقتص
يف حتسني جودة اخلدمات، ابالعتماد على أبعادها اخلمسة ) امللموسية، املوثوقية،  الرقابة االلكنرونية( التوجيه،

 االستجابة، الضما ، التعاطف( يف ظل احداث تغيري يف اجلانب ) البشري، اهليكلي، التقين( داخل البنوك.

 :منهج البحث واألدوات املستخدمة -9

االعتماد يف هذه الدراسة على مناهج عديدة تتكو  من املنهج الوصفي، املنهج التحليلي واملنهج  سيتم
االستقرائي. حيث سنعتمد يف الفصول النظرية على املنهجني الوصفي والتحليلي لتوضيح االطار املفاهيمي لإلدارة 

ئي فألجل توضيح دور اإلدارة االلكنرونية يف حتسني االلكنرونية وجودة اخلدمات والتغيري التنظيمي. أما املنهج االستقرا
جودة اخلدمات يف ظل وجود التغيري التنظيمي كمتغري وسيط من خالل مجع املادة العلمية عنها من خمتلف الكتب 
واملراجع. ومت تفسري الظاهرة من خالل توزيع استبياانت على املوظفني مبختلف رتبهم ومهامهم لدى البنوك التجارية، 

 .  SPSS26مت حتليلها ابستخدام برانمجو 

 :هيكل الدراسة -10

تقسيم هذه الدراسة اىل أربع فصول: ثالثة نظرية  ارأتينالتحقيق أهداف الدراسة واالجابة على اإلشكالية املطروحة 
 مقدمة وتليهم خامتة.وفصل تطبيقي تسبقهم 

خيتص املبحث انأول ابإلطار املفاهيمي، حيث : "االطار النظري لإلدارة االلكرتونية"يتناول  الفصل األول-
. أما الرابع فيدرس التحول يتناول الوظائف، املبحث الثالث يدرس جماالت تطبيق اإلدارة االلكنرونية واملبحث الثاين

 من اإلدارة التقليدية اىل اإلدارة االلكنرونية.

يتناول يف مبحثه انأول مفاهيم حول اجلودة، والثاين يتناول ماهية اخلدمات، أما الثالث فيدرس  الفصل الثاين -
 الرابع يتناول مفهوم اجلودة الشاملة وخصائصها، أهدافها وروادها...اخل. اجودة اخلدمات. بينم

للتغيري التنظيمي. املبحث  ". يف مبحثه انأول يدرس االطار املفاهيميالفصل الثالث يتناول " التغيري التنظيمي -
الثاين يتناول إدارة التغيري التنظيمي، خصائصها، أهدافها....اخل. املبحث الثالث يدرس جماالت واسنراتيجيات التغيري 

 الرابع يتناول مقاومة التغيري. ثالتنظيمي. املبح
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وك التجارية العمومية واخلاصة يف والية من خالل حملة عن عينة من البن " الدراسة امليدانية الفصل الرابع  يتناول " -
 أدرار جنوب اجلزائر، وحتليل البياانت والفرضيات مث استخالص النتائج والتوصيات.

 الدراسات السابقة:-11

 الدراسات املتعلقة ابإلدارة االلكرتونية:-أ

- Leyla Muradkhanli. Mohammad Ali Alqudah  (2021) :ــــــةـــــــــــــــــــــــــــــدراســـــ -1                  ,  

-Electronic Management and Its Role in Developing the Performance of E-

government in Jordan   

انأردنية تسعى الدولة  ارة اإللكنرونية يف إجناح احلكومة اإللكنرونية، حيثاإلد دورهدفت الدراسة اىل  معرفة 
ثورة الكنرونية يف كافة يف ظل انتشار ولية وقوانني املنافسة العاملية العامة ملواجهة التحوالت الدإصالح اإلدارة إىل 

على رقمنة العمل الدولة يستوجب على ا زايدة القدرة التنافسية لالقتصاد الوطين واالقتصاد العاملي ، ممالقطاعات، و 
 لوسائل اإللكنرونية. ل  حديثو  مجيع القطاعات اإلدارية ابستخدام دقيق

 أمهها:، س اإلدارة اإللكنرونية يف انأرد أتسي ىل عدة نتائج تتعلق مبشروعوقد توصل الباحثـو  إ
 أهم ركائز جناح تطبيقات اإلدارة؛ املهارات البشرية املؤهلة هي- 
إىل قلة االستثمار يف ابإلضافة  مشكلة انأمية اإللكنرونية يعارض تطبيق مفهوم اإلدارة اإللكنرونية يف انأرد -

إىل االهتمام بنشر  مما دعا، االردنيةعلى اجلاهزية اإللكنرونية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، االمر الذي أثـر 
خللق جمتمع  الثقافة اإللكنرونية ودعم وسائل اإلعالم وبرامج تعليم تكنولوجيا االتصال يف املراحل التعليمية املختلفة ،

 ى التكيف مع التكنولوجيا احلديثة؛علمعلومات قادر 
 تعاملني عرب الشبكات اإللكنرونية؛حيتاج انأرد  إىل هيكل قانوين متماسك لتأمني املعامالت اإللكنرونية ومحاية امل-
من املساءلة، يضداري مبا حيقق النزاهة والشفافية، و متثل اإلدارة اإللكنرونية آلية مهمة يف بناء وتعزيز العمل اإل-

 بة يف اخلدمات املقدمة للمواطنني؛االستجا ويسمح ابإلشراف وسرعة

التحول إىل املؤسسات العامة واخلاصة عن طريق الفرد مع  اإلدارة اإللكنرونية بديل جديد يعيد النظر يف العالقة بني -
 يف أداء مهامها.انأجهزة اإلدارية فاعلية  مما حيسن سرعة االستجابة ويزيد من مستوىاالفنراضية،  تاالتصاال
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-Rasha Khogali Ahmed Albashair (2021),                                    : ــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــدراس -2 
- Evaluation of Electronic Management in Administrative Units at the 

International University of Africa   

 تقومي وتفعيل دور اإلدارة اإللكنرونية يف جامعة إفريقيا العاملية، ومعرفة اجملاالت اليت تطبقهدفت الدراسة إىل 
 فيها اإلدارة االلكنرونية، والكشف عن الصعوابت اليت تعيق تطبيق نظام اإلدارة اإللكنرونية، اعتمدت الباحثة يف

 مع املعلومات وحتليلها االستبانة نأخذهذه الدراسة املنهج الوصفي الكمي مبدخل وصفي حتليلي واستخدمت جل
الدراسة استنتجت لتحليل النتائج.  (SPSS) آراء عينة من املوظفني اإلداريني، ومت استخدام برانمج احلزم اإلحصائية

اإلدارة اإللكنرونية يف اجلامعة حيتاج إىل تفعيل أكثر بسبب القصور يف تفعيلها يف إدارة شؤو  املوظفني وإدارة  أ  دور
نسيق بني وحداهتا وقلة املعرفة وشؤو  الطالب بنسب متفاوتة ال حتقق املستوى املطلوب متمثل يف غياب الت اجلامعة
الية، تنظيمية ، مبشرية صعوابتيف جمال هذه التقنية وأهنا مطبقة يف كل جماالت اجلامعة، وكذلك وجود  لعاملنيلدى ا
 .اإلدارة اإللكنرونية تطبيق دو حتول  يةوتقن

 ,Taqi Aldeen T. Mhamod Darbi, Alsedig M. A. Khanfar (2020)-              راســـــــــة:د-3

- A Study on the Application of Electronic Management in the National 

Commercial Bank NCB Libya  

يف ة االليكنرونيالتعرف على معوقات تطبيق اإلدارة هدفت الدراسة اىل التعرف على عدة جوانب أمهها:  
مدى مسامهة ظفي البنك ابإلدارة اإللكنرونية، مدى إملام مو  ،NCB التخطيط االسنراتيجي للبنك انأهلي التجاري

ي البنك انأهلي موظفمن أعضاء  10قتصر جمتمع الدراسة على ونية يف حتقيق متطلبات اجلودة. إاإلدارة اإللكنر 
طريقة ومت استخدام ال احلصول على معلومات تتعلق ابلدراسة.من أجل هم معمقابالت  حيث مت إجراء، التجاري

يف البنك انأهلي  ضعف تطبيق اإلدارة اإللكنرونية وضعف التخطيطاىل  النتائجقد أشارت و يف التحليل. كمية ال
يتماشى ي الليبـ NCBوأ  بنك  على أمهية تطبيق اإلدارة اإللكنرونيةكما أكدت    التجاري من وجهة نظر املوظفني.
يتمثل يف لنظام اجلديد )اإلدارة اإللكنرونية(. هناك أثر واضح لتشري الدراسة إىل أ  و مع التطور التكنولوجي احلايل. 

السماح للموظفني انأعضاء  ،ساءلة اليت أنشأها النظام اجلديدزايدة القدرة على املراقبة وامل عدة جوانب أمهها : 
نقل املعلومات؛ مرونة النظام اليت سهلت دخول املوظفني و  ؛بعضهم البعض لتواصل بشكل أفضل معابملراقبة وا

 االستعداد والتعاو  بني وداخل اإلدارات اليت لعبت دوراا رئيسياا يف كيفية إدراك املوظفني للنظام.
-Qinglan Huang  and Hongyi  Huang  (2019), -        :4                    دراســــــــــــة 
-Intelligent Electronic Management of Library by Radio Frequency 

Identification Technology   
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 تقنية حتديد النرددات الراديوية الذكيةابستخدام اإلدارة اإللكنرونية هدفت الدراسة اىل معرفة أثر تطبيق 
(RFID) مكتبة و   مكتبة جامعة هواكياويف  وقد مت تطبيقها ،عمال املكتباتاجلامعية على سري أ ملكتبةداخل ا

مع و  .انأشخاص لتكملة معارفاملطروحة أصبحت املكتبة واحدة من اخليارات فقد  شانغهاي. -هواتشياوجامعة 
صعبة نوعاا ما، وتعنريها بعض انأزمات من حني  الطريقة التقليدية إلدارة املكتبات صارتتزايد الطلب على املكتبات 

آلخر، وأصبحت تتطلب أعداد هائلة من املوظفني للقيام بعملية تسليم واسنرداد الكتب من الرفوف املكتبية، هذا 
مبدأ تكنولوجيا أجهزة حتديد النرددات استخدمت الدراسة لذلك  حنو املكتبات الذكية،التحول انأمر رسخ فكرة 

إىل  مكتبة هواتشياوو  مت تقسيم مكتبة جامعة هواكياو ، حيثنظام إدارة املكتبات الذكيهو و  (RFID) الراديوية
الشريط املغناطيسي  ، وهي تقنية تعتمد علىومجعهاكتب عن مراحل حركة ومرور ال االستعالم من أجل  منطقتني

 كتب.الوعد مجع  القائم علىكتبة الذكية املإىل جنب مع رمز شريط  جنباا 
 املكتبات الذكية أعلى بكثري من املكتبات التقليدية ، وارتفاعمرونة مرور وتداول الكتب يف  كانت وقد

اك ازدحام حىت ومل يكن هن ,التفكك والفوضى مثل املكتبات التقليدية ت االدارةجنب عاليةدقة واستقرار االستعالم 
 .خالل ساعات الذروة

، لكتب يف إدارة املكتبة التقليديةحلساب ا ساعات 8أشخاص  5استغرق  :وكانت النتائج على النحو التايل 
 دقيقتني وحساب الكتب وخاللمع جلشخص واحد فقط تطلب فقط  املكتبة الذكية لدى خمزو  الكتب أ  يف حني
 الكتاب بدقةحتديد موقع إدارة املكتبة  نظام يمكن أ  يوفر ف، قبل افتتاح املكتبة أكثر كفاءة ، واليت كانتمن الزمن
، يف بدقةاملتقدمة حمددة  موقع الكتاب يف املكتبة الذكيةعن علومات صارت امل عد أسبوع واحد من االفتتاحمتناهية. ب

ف غري ر ، والبعض املشاكل، مثل الرف اخلطأتعاين من املكتبة التقليدية مات املوقع املقدمة من قبل حني أ  معلو 
كا  أعلى من املكتبة  كفاءة مترير املكتبة الذكيةو . ان الكتب اليت مت سحبهعتوفر املعلومات عدم املنضبط وحىت 

 م.مما أدى إىل االزدحا  ، يف حني أ  كفاءة مترير املكتبة التقليدية مل تتغريدو  ازدحامو  نرة الذروة،يف ف التقليدية

 : بعنوان(، 2017) دراسة بن قسمي طارق-5
   املسسسات االستففائية العموميةاخلدمات يفدور اإلدارة اإللكرتونية يف حتسني جودة  -

هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى مسامهة اإلدارة اإللكنرونية يف حتسني جودة اخلدمات لدى املؤسسات 
االستشفائية وحتديد آاثرها، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ملعرفة وجهة نظر موظفي قطاع الصحة 

استمارة  150إللكنرونية يف املستشفيات على جودة خدمة املستشفى، حيث مت استخدام بعد تطبيق اإلدارة ا
الذي أظهر وجود عالقة ارتباط قوية بني اإلدارة اإللكنرونية وجودة اخلدمة  استبيانية واعتمد على حتليل االحندار

 ودة اخلدمة الصحية وحتسني أداءها.الصحية وحتسني أداء العاملني، حيث أ  اإلدارة االلكنرونية تؤثر معنوايا على ج
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 بعنوا  : (،2019) دراسة طهار انصر ومعيوف كمال-6
  مسامهة اإلدارة االلكرتونية يف حتسني جودة اخلدمات العمومية، دراسة حالة املديرية العامة للضرائب -

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى مسامهة االدارة االلكنرونية يف حتسني جودة اخلدمات العمومية 
مفردة، وقد توصلت الدراسة  46انة مكونة من للضرائب فرع الشلف، من خالل استبلدى املديرية العامة 

أبعاد جودة خدماهتا واملتمثلة ى إىل أ  هناك أثر معنوي لتطبيق املديرية العامة للضرائب لإلدارة االلكنرونية عل
 االعتمادية، الضما ، االستجابة، التعاطف، امللموسية(.) يف

 الدراسات املتعلقة جبودة اخلدمات:-ب

-Ampol Chayomchai, Maethika Chanarpas (2021),                     ة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراس-1 

-The Service Quality Management of the Fitness Center: The Relationship 

among 5 Aspects of Service Quality  

جمتمع تكو  كز اللياقة البدنية. ا مسة جلودة اخلدمة يف مر اخل االتاجمل العالقة بني اىل معرفةالدراسة  هدفت
حجم العينة قدر . ااتيالند -يف مقاطعة فيتشابو   البدنيةالدراسة من انأشخاص الذين يستخدمو  مركز اللياقة 

لة مت إجراء التحليل الوصفي ومنذجة املعاد. الراحة املقابلة أثناء فنرات مشاركاا. مت مجع االستبياانت عن طريق 390ب
ى درجة سنة، حاصالت عل 35-26املشاركني من اإلانث، وتنراوح أعمارهم بني  معظم اهليكلية. كشفت النتائج أ 

وانب اجلأشارت قيم معامالت االرتباط إىل أ  مجيع راا، كما دوال 480الشهري أقل من  هندخلالبكالوريوس، وكا  
امللموسة ) وهيعالية كانت خلمسة أزواج من املتغريات معامالت ارتباط ، و ت منرابطةودة اخلدمة كانجل مسةاخل

(. وأشارت املوثوقية والتعاطف(، )املوثوقية واالطمئنا (، )الستجابةاملوثوقية وا) ،(امللموسة والتعاطف)، (واملوثوقية
املتمثلة على مجيع اجلوانب اخلمسة جلودة اخلدمة  كز اللياقة البدنيةا مديري مر مالكي و   جيب أ  يركز هإىل أن ائج النت

املديرين التنفيذيني من ختطيط تعاطف. هذا النركيز سيمكن ، التأكيد، االستجابة، املوثوقيةيف امللموسة، 
كز اللياقة ا مر  جمال النجاح يفحتقيق لتلبية احتياجات املستخدمني بشكل أفضل ، و  سنراتيجيات بشكل جيداال

 .وبشكل مستداممالياا  البدنية
- Bayad Jamal Ali and all   (2021),                                ة :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراســــــ-2 

- Hotel Service Quality: The Impact of Service Quality on Customer 

Satisfaction in Hospitality   

 

يف جمال الفنادق، كو  أ   لعمالءل حتقيق أكرب إشباعالكشف عن أتثري جودة اخلدمة على  هدفت الدراسة اىل
أمهها انأعمال الفندقية من ، من مليار دوالر، وتشمل العديد من انأنشطةتبلغ قيمتها أكثر الضيافة  صناعة

العوامل  تعترب ، حيثذه الصناعة هي صناعة سريعة النمواخلدمات والتخطيط للمناسبات والنقل. هوالسياحة، 
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ة إذا مل تكن يف جمال الضيافمؤسسة فندقية يف العمل أي تستمر لن ، و ورضا العمالء هي جودة اخلدمة فيها الرئيسية
خمتلفة عن املنظمات اليت تنتج كثرية و صعوابت  الضيافة صناعة بشكل رئيسي، تواجه املستهلكني خدمة موجهة حنو 
 سبب الطبيعة املتباينة للخدمة مع مقارنتها مع منتج صناعيمنتجات ب

، الء واالحتفاظ هبمرضاء العمإل عن ميزة تنافسية مستدامة عامل رئيسي يف البحثمت التوصل اىل أ  اجلودة 
فتلبية طلبات املستهلكني  لوقت احلاضر كما مل حيدث من قبل،يف ا ف به كعامل مهم يف صناعة الضيافةمت االعنراو 

جلمع البياانت وحتليلها، تكونت العينة من  طريقة أخذ العينات عشوائية . وقد مت استخدام يبقى التحدي انأكرب
 زبو . 111

أ  ، و يف الفنادقالنزالء  رضا وراحةبعاد جودة اخلدمة املختلفة على نأأتثري  أ  هناك نتائج الدراسة أظهرت
عالقة إجيابية مع رضا العمالء،  هالدي(  الضما  وامللموسة، االستجابة، التعاطف أربعة من أبعاد جودة اخلدمة )

 ها.ابستثناء املوثوقية هلا عالقة سلبية مع

-Rafikul Islam , Selim Ahmed and Kazi Md. Tarique (2016), 3- ةــــــــــــــــــــــــــدراس:           

-Prioritisation of service quality dimensions for healthcare sector  

 
اهلدف من قطاع الرعاية الصحية هو هدفت الدراسة اىل وضع أداة رئيسية لقياس جودة اخلدمة، حيث أ  

 ليس خياراا بل هو معيار للرعاية الصحية العيوب. وهذاخالية من انأخطاء وال تشوهبا  طبية للمرضىتقدمي خدمات 
 االستشفائية . دعم مستوى اخلدمة املثالية ومعيار يف الصناعات اخلدميةو حفاظ الكفؤة لل
 دة اخلدمة وعملية التسلسل اهلرميكأداة رئيسية لقياس جو servqual االعتماد على مقياس مت  ا البحثيف هذ

 قطاع الرعاية الصحية.يف  مت تطبيقه لتحديد أولوايت انأبعاد اخلمسة للخدمةالذي  (AHP)  التحليلي
 رعاية الصحية. ودة اخلدمة يف قطاع الجلاملوثوقية والضما  هي انأبعاد انأكثر أمهية أ   النتائجوقد أظهرت 

 دراســـــــــــــة:-4
- Firdaus Abdullah, Rosita Suhaimi, Jamil Hamali & Gluma Saban (2011), 

- Managing Service Quality with BSQ Index  
 

لقطاع ا يفودة اخلدمة وطين جلمؤشر  وإنشاء، قياس جودة اخلدمةل جديدةالدراسة إىل تصميم أداة  دفته
 .مكمل مهم للتدابري االقتصادية التقليدية (BSQ)  أ  يكو  مؤشر جودة اخلدمة املصرفية وتوقعت  .املصريف
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جتريبياا من حيث البعد انأحادي واملوثوقية والصالحية  امت اختبارهلقياس جودة اخلدمة، و  بند 29مت اقنراح  
ثالثة أبعاد وهي  ودة اخلدمة هلاالتحليل العاملي إىل أ  ج ي. أشارابستخدام كل من العامل االستكشايف والتأكيد

 "التنظيم"، "االتصال املوثوق "و" االستجابة.
 كايف كو  متاماا يقد ال  قياس عام جلودة اخلدمةكم   servqualأ  مقياس  الدراسة احلالية  نتائجمن 

 "االستجابة" و "املوثوقاالتصال "و "التنظيم"أكدت أ  انأبعاد الثالثة و  .اجلودة املتصورة يف القطاع املصريف لقياس
أبعاد جودة اخلدمة للتأكد  كلسسات املصرفية قادرة على تقييم  لذلك، ينبغي أ  تكو  املؤ اضحة ومفهومة. كانت و 

أتثري  يةتقييم مستوى جودة اخلدمة وفهم كيف، حتسنياىل  اخلدمات املقدمة، وحتديد انأبعاد اليت حتتاج من مستوى
تقدمي اخلدمات و تصميم من  ؤسسات املصرفيةاملستمكن يف النهاية  .جودة اخلدمةلى ع انأبعاد املختلفة بشكل عام

على أبعاد جودة اخلدمة  هاركيز تضع أ  تجيب أيضا  فإ  النتائج تشري إىل أ  املؤسسات املصرفية كذلك   .بكفاءة
جيب أ  تكو  و  أتثري مباشر على تصورات اجلودة. اهل الدراسة أ  االتصاالت واالستجابة املوثوقة تكشف. و انأخرى

والتعاطف  يةالحنرافوأ  يتسم املوظفني مقدمي اخلدمات ابفهم طريقة لضما  سرية العميل،  البنوك قادرة على
 الرغبة لديهمكو  تجيب أ   مع العمالء. أما ابلنسبة لالستجابة، فإ  موظفي البنك والطمأنينة عند التعامل

 سريعة.  اتوتقدمي خدم زابئنال ساعدةملواالستعداد 
 االسنرداد خدمةظ ابملوظفني ذوي اخلربة، تعزيز االحتفا من بني االسنراتيجيات  املوصى هبا ضما  موثوقية اخلدمة،و  

إدارة املصرف، تطوير  مسعةبناء وصيانة وتعزيز  لعمالء،لستجابة الشغف لالالتوجيه، تطوير ، تطوير التسويقاآليل، 
 .العمالءتوقعات 

 بعنوا  : (، 2018سى )ـيــزوزي عــعــدراسة بن تربح بن تربح، م-5
تففائية أمحيدة بن أبعاد جودة اخلدمات الصحية ودورها يف حتقيق التميز دراسة حالة ابملسسسة العمومية االس-

    عجيلة ابألغواط
هدفت الدراسة إلظهار واقع جودة اخلدمات الصحية ابملستشفيات العمومية والوصول هبا إىل مرحلة التميز، 

انة ضمت جمموعة من املفردات املؤسسايت، وقد مت توزيع استبخاصة وأ  هذه اجلودة تعترب أوىل مراحل حتقيق التميز 
اخلدمات الصحية أببعادها املعروفة ابملستشفى لتؤثر  الختبار صحة الفرضيات، وقد توصلت الدراسة إىل انعدام جودة

بذلك على مسعة املستشفى ومتيزها وهذا نظراا  ملعامالت االرتباط اليت جاءت منخفضة كذلك، وكذا االجاابت اليت 
تراوحت معظمها يف فئة احلياد، وقد أوصت بتبين برامج حديثة ووسائل متقدمة تساعدها على تطبيق ممارسات اجلودة 
يف جمال اخلدمة الصحية من خالل تبين أنظمة تسيري حديثة قد تستوجب تغيري تنظيمي شامل على مجيع مستوايت 
إدارات املستشفى إىل جانب االستفادة من خربات املؤسسات الصحية السابقة بنفس اجملال، واليت تتميز جبودة 

 خدمات عالية.
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 عنوا :ب (،2016)دراسة بـفرايـر عمران، تــهتان مـوراد -6
أثر اخلدمات املصرفية االلكرتونية على حتسني جودة اخلدمات ابملصارف، دراسة حالة الوكاالت العمومية -

   واخلاصة لوالية البليدة
هدفت الدراسة إىل معرفة أثر اخلدمات املصرفية االلكنرونية على حتسني جودة اخلدمات ابملصارف من خالل  

بعض الوكاالت العمومة واخلاصة العاملة مبدينة البليدة وقد توصلت إىل عدة نتائج أمهها مسامهة اخلدمات املصرفية 
ائج أمهها مسامهة اخلدمات املصرفية االلكنرونية بدرجة  االلكنرونية يف حتسني جودة اخلدمات ابملصارف إىل عدة نت

كبرية يف جودة اخلدمات املصرفية املقدمة للزابئن، ملا تقدمه من إجيابيات ومزااي خمتلفة، حيث يرى عمالء املصارف 
هذا حسب والوكاالت حمل الدراسة أ  جودة اخلدمة املصرفية تتأثر مبستوى اخلدمات املصرفية اإللكنرونية املقدمة و 

 خمتلف أبعاد اجلودة )امللموسة، االستجابة، االعتمادية، الثقة انأما ، التعاطف، االتصال(.

 يوجد أتثري ذو داللة إحصائية لتطبيق اخلدمات املصرفية االلكنرونية يف حتسني جودة اخلدمات املصرفية. -
دمات املصرفية االلكنرونية يف ال خيتلف تقييم عمالء وكاالت املصارف حمل الدراسة حول مدى مسامهة اخل -

حتسني جودة اخلدمات املصرفية املقدمة هلم فعالا، حسب املتغريات الشخصية التالية: النوع، املستوى 
 التعليمي، مهنة العميل، مدة التعامل مع املصرف.

ونية يف أ  اختالف تقييم عمالء وكاالت املصارف حمل الدراسة حول مدى مسامهة اخلدمات املصرفية االلكنر  -
سنة والفئة انأكرب من  40إىل  31حتسني جودة اخلدمات املصرفية، يُعزى ملتغري العمر بني الفئة العمرية من 

سنة لصاحل الفئة العمرية  40سنة والفئة العمرية انأكرب من  30إىل  21سنة، لصاحل الفئة العمرية من  40
 سنة. 40سنة إىل  31من 

 التنظيمي: الدراسات املتعلقة ابلتغيري-ج

                          Yuan Jing Luo, Yan Ping Li and Jing Du (2020)- :دراســــــــــــــــة-1

-Coping with Supervisor Sanctions During Organizational Change : Core 

Members’ Active Change Behavior and Followers’ Middle Way Thinking  

ن م .ظروف الطوارئ اليت تكو  فيها العقوبة أقل ضررا أو حىت فعالة للتغيري حتديد اىلهذه الدراسة  تهدف
 يف االختالفات الفردية للمتابعنيخالل حتديد التأثري الظريف التنظيمي لسلوك التغيري النشط لألعضاء انأساسيني و 

 .التفكري يف الطريقة الوسطى
وظفني للتغيري. لتأثري على ردود فعل املتنفيذ التغيري التنظيمي أمر حيوي ل أظهرت انأحباث احلديثة أ  تكتيك

ي ـلوك التغيري اإلجيابعرقلة لسليست لتحقق من أهنا جيب ا هي عموماا  مثل عقوبة املشرف التكتيكات الصعبة
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من  مت مجعها املشرف أثناء التغيري. البياانت فعالية عقوابتلنظرة اثقبة  هذه الدراسة منوذجا يقدم صممت ن.ـللموظفي
 صيين. موظف 250 ـقدمت لـ من خالل االستبياانت

 ليبالتأثري الس استبعدانأساسيني  املوظفنيأ  سلوك ا كشفت (HLM) النمذجة اخلطية اهلرمية نتائج
أكرب من خالل شخصية  ، مت تضخيم هذا التأثري املعتدل بشكلعالوة على ذلك رؤوسني.لعقوابت املشرف على امل

تفكري للوالقيم الفردية  .سلوك للتغيريل . وشددت االستنتاجات على أدوار انأعضاء انأساسيني الداعمةرؤوسنيامل
كما استنتجت ضرورة يف تنفيذ التغيري بنجاح.   شرق آسيا منذ آالف السنني يها دولحافظت عل اليت بطرق سوية و

ود الفعل تغيري رد. وأوصت بفهم عملية التغيري التنظيمي ة يف تغيري املنظمة وإثراءقدمي رؤى لتكتيكات التنفيذ الناجحـت
 .املتغريات من هذه انأبعاد يف بيئة العملة الظرفية واخلصائص الفردية ودراس من العوامل مزيج ة عنانجتابعتبارها 

- M. Nazmul Islam, Fumitaka Furuoka, Aida Idris (2021),               :  دراســـــــــــــــــــــــة -2 
-Mapping the relationship between transformational leadership, trust in 

leadership and employee championing behavior during organizational change   

قيادة التحويلية على سلوك للنظرية الرابطة االجتماعية ونظرية العقد النفسي هدفت الدراسة اىل الربط بني 
التغيري  ظل التحول حنوسلوك يف حتسني الالقيادة بني القيادة التحويلية و  واختبار الدور الوسيط للثقة يف ،ملوظفا

، يشتغلو  بدوام كامليعملو  موظف  300 لدراسة البياانت من خالل توزيع استبيا  علىمجعت هذه ا .التنظيمي
 .تقنية منذجة املعادلة اهليكلية تستخدم الختبار الفرضيات املقنرحة مت استخدام  ديشيف القطاع املصريف يف بنغال

نتائج هذه الدراسة تكشف أ  قيادة التحول يؤثر بشكل كبري على ثقة املوظف يف القيادة وتدافع عن السلوك أثناء 
سلوك للموظف القيادة التحويلية و  بنيو يف القيادة أثر وسيط للثقة  أ  هناكهذه الدراسة  تكشفكما   .التنظيم تبادل

 .التغيري التنظيميإدخال أثناء 

 :ة ـــــــدراســـــــ-3

- Satoko Horii, Huong Thi Thu Pham, Thanh Tran Ngoc Dang, Chinh Thi Minh 

Nguyen, Naomi Amaike (2021),  

-Nurses’ perception of individual and organizational changes caused by a 

novel clinical training system for new graduate nurses: A qualitative research 

using photovoice 

 امن خالهل نتجياليت التعرف على اآلاثر الفردية والتنظيمية لنظام وآلية التدريب السريري هدفت الدراسة اىل 
 .فيتنام دولة استكشاف تصورات املمرضات للتغريات يف املرافق الصحية بعد تقدمي نظام التدريب السريري املوحد يف
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هناك أدلة حمدودة  ،ومع ذلك؛ ةالتدريب السريري للممرضات اخلرجيني له أتثري إجيايب على كفاءهتم السريري
  .وسط هذه التأثرياتـتــي تـالتنظيمي والعمليات التعلى أتثري هذا التدريب على املستوى 

. وقد ملمرضاتالتصورات  شاخصةللحصول على نظرة  photovoice طريقة ماستخدالدراسة ابمت إجراء 
شاركت املرافق الصحية يف أربع مقاطعات ومدينة واحدة يف فيتنام يف مشروع تعزيز نظام التدريب السريري 

، من الصور الفوتوغرافية هامبا في بياانتالمت مجع . املدرسني واملديرين كما شارك فيها .للممرضات اخلرجيني اجلدد
إجراء ستة عشر  . حيث متتحليلها ابستخدام التحليل املوضوعيلخالل جلسات التصوير الفوتوغرايف واالستقرائي 

 مستشفى. 22ممرضة من  94جلسة تصوير ضوئي مع 
اكتساب الكفاءة" كتغيري فردي ، "تعزيز ثقافة " ور:ثالثة حما خلصوها يف وقد الحظ الباحثو  عدة تغيريات 

 نظام التدريب السريري فقد عزز، و "حتسني جودة الرعاية ومتكني املمرضة" كأثر. التغيريالتعلم املتبادل" كمنظمة 
بني خمتلف املهن  ل التعاو سه كما ،اجلدد واملدرسني ومديري التمريض كفاءات املتنوعة للممرضات اخلرجينيال

  تعلم.للبيئة أفضل  شكلواإلدارات واملؤسسات و 
ميكن لنظام التدريب السريري اجلديد للممرضات اخلرجيني أ  يعزز كفاءات املمرضات  وقد استنتجت الدراسة أنه

 ل التغيريات التنظيمية لتحقيق أتثري إجيايب على الرعاية التمريضية وحالة املمرضات. سهيو 

 ة :ــــــــــــــدراس-4

-Wafa Boulagouas, Susana García-Herrero, Rachid Chaib, Sixto Herrera García, 

Mébarek Djebabra  (2021), 

- On the contribution to the alignment during an organizational 

change:Measurement of job satisfaction with working conditions  

 اءمة املوظفني أثناءانأبعاد العاطفية واملعرفية والسلوكية للرضا الوظيفي ومو  ح أتثرييتوض الدراسة اىلهدفت 
نب ، وخاصة املعرفية والعاطفية واجلوالتقييم أتثري العوامل البشرية  يز شبكة ابت ستخدمقد االتغيري التنظيمي. و 

مت إجراء حتليل حقق متقاطعة، مث ـخالل عملية ت من  Bayesian مت تقييم شبكة السلوكية. لتحقيق هذا اهلدف
 سلوكي.ال، و احلساسية لكل بُعد مؤثر: العاطفي، املعريف

أ  هذه انأبعاد الثالثة منرابطة وهلا أتثري مباشر على الرضا الوظيفي ومواءمة املوظفني أثناء  استنتجت الدراسة
والتنفيذ السلس للتغيريات التنظيمية هي التعزيز  والتعزيزأ  أفضل اسنراتيجية للمواءمة كما اقنرحوا املنظمة.  يف تغيري ال

 املتزامن لألبعاد الثالثة.

 بعنوا : (،2018)محادو عبد هللا بن عيفاوي دراسة  -5
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ات غيري التنظيمي على حتسني جودة اخلدمات الصحية ابملستففيات اجلزائرية ) دراسة عينة من املسسستأثر ال -
 الصحية العمومية لوالية ورقــــلة 

هدفت الدراسة إىل حتليل أثر التغيري التنظيمي على حتسني جودة اخلدمات الصحية اجلزائرية بعد تطبيق  
بياانت وإجراء مقابالت مع إطارات املؤسسات الصحية، وقد توصلت الدراسة ، مت توزيع استاخلارطة الصحية اجلزائرية
بني أبعاد التغيري التنظيمي جمتمعة وأبعاد جودة  0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  إىل عدم وجود أثر ذي

امللموسة، ، جابة)االعتمادية، االست خدمات هيـسة أبعاد لقياس جودة الاخلدمات الصحية. وقد اعتمدت على مخ
 (.املالئمة، انأما 

 بعنوا : (،2020) ق عبد املالكــيـجـج ،حداد عفافدراسة  -6
العالقة التأثريية بني أبعاد التغيري التنظيمي وتفعيل مبادئ إدارة اجلودة الفاملة يف مطاحن عمر بن عمر بوالية  -
  مةـــقال

هدفت هذه الدراسة إىل توضيح أثر أبعاد التغيري التنظيمي ) اهليكلي، الثقايف، التكنولوجي، التغيري يف إدارة       
ة حنو إدارة اجلودة يف توجيه املؤسسنية حتتية فاعلة يف توجيه املؤسسة باملوارد البشرية، التغيري االسنراتيجي ( يف توفري 
موظف يف مطاحن عمر بن عمر، وزع عليهم استبيا   180دراسة الشاملة كمنهج اسنراتيجي حديث، مشلت ال

ة إىل وجود ، وقد توصلت الدراس SPSSفقرة مت تفريغه واستخراج النتائج ابستخدام برانمج  55مكو  من حمورين و
بصدد سسة أ  املؤ  واستنتجت، الشاملة عالقة أتثري ذات داللة إحصائية بني أبعاد التغيري التنظيمي وإدارة اجلودة

 لكنها ما تزال بعيدة عن التطبيق الفعلي إلدارة اجلودة الشاملة.ظيمي إحداث تغيري تن

 ة:ــالتعليق على الدراسات السابق-
أ  الدراسات السابقة مل تتفق على وضع أسلوب موحد يشكل منوذج شامل ومالئم لقياس جودة  الحظنا

مات خيتلف أثره من منظمة نأخرى على حسب درجة اخلدمات، كذلك فإ  تطبيق اإلدارة االلكنرونية يف املنظ
هو جديد ومفيد  إلضافة ماوتوفر قاعدة أو بنية أساسية يعتمد عليها ، التفاوت التقين وأتهيل الكادر البشري

 للمنظمة، كو  أ  أي تطوير او حتديث حيتاج اىل مناخ مالئم وإال تعثرت العملية ومل تنجح، ولن حتقق أهدافها.
لقياس جودة اخلدمة يف املنظمات حمل الدراسة،   Servqualأما يف هذه الدراسة فقد اعتمدان على منوذج 

كونه أكثر واقعية وأقرب للتطبيق،  كما أنه يقيس بدقة مدى جتسيد اإلدارة العليا لنموذج إدارة الكنرونية عصرية يف 
 ملواكبة سوق العمل.ظل توجه املنظمة حنو تطوير قدراهتا التنافسية والتسيريية 
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 دــــــــتـمهـيـ

يـعــيـــالعاعــليلعايــ السرــ لعاتــ ستلاعاطوريــلقلعأطبــ الهتلاوــمللرفــااللعرتوطيــلالدأع اــتلعرتا  ا يــتل ــمليملل ــملع ل
لاللعرتسيلللعرتا  ا يـتل ـــاليتلعاوـ العاعشـ يوقلاأـمللرفـاعرلعأع اـتلعرتا  ا يـتلجـ االيتل ـملع لا ـ لرتسييللبعمللع طش

ت ب يـــتتلفولايـــتتلفـــعيتتلاوـــتعلبعـــمليفللعل ـــرليفرعرـــ هل لبعـــ لعاـــ عيف للعاوبلســـلقل االعســـطزرلعتل،العسيـــتتل لاليـــتت
عحللســ بيتلعأتــط مليفتل لاــلللعبصرــلعلبرــجتلسليفــتلاا ــ ععلعاعيسيــلقلعحلتــلبيتلبتــ ستلا االر بــلعقلالاطوريــلقل

ســعلسيسيــلقلعحلمليزــتلاتــ ا لعاــ عيف لاعاــملعاللعرتا  ا يــتلةســعلاللال يرــتلا ليفطرــلاللعاييــريلعــلال ــللع فــ لعا اــ لس
لعختلذلعاو عالق

ابجض لعاطب اللعاعسييلاعاط ر ا  يلعأطتلالعلاظاـ الل ـا تلعرت   ـرعل عـ لعحل  يفـلقلاعأ ستـلقلعا  يـتل
تطتـــلبيلاييــــللبيراـــللب  ــــلللتســـيلعاــــرالللعحلمليزـــتلعاياــــللاعســـطي،للرصــــمل لعرتبط ـــلالعقل لع ــــلللعب عال تلصيــــ ل

قلاعأعليف،قلعب عاليتلسسعل بلقل ي ع لاعسـريتلاوـ ليفـللرفـااللرفاعرلعاط ر ا  يللتتلسمللسسعلتاتيطلعب  ععع
ليُـــــــْعـــَ فلاييللبعمللدب عالهلعرتا  ا يتق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول     اإلدارة االلكرتونية
 

38 
 

 املبحث األول: اإلطار املفاهيمي لإلدارة اإللكرتونية

ـــتلااظلقجاـــللااـــلرتقلتبايواـــللاربعـــل لعاطعـــ لل يفـــولســـرطع  ل لوـــتعلعأاعـــ لعإلليفجاـــ العب عالهلعرتا  ا ي
عب عالهلعاطوسيمليتلحنـ لعب عالهلعحلمليزـتلعاـكل  ـولفـرلعلعاوـ عاللسسـعلع أـ لبعيسيـلقلعأتـاللالعرتسط شـلفتل لتومليــلل

لعأو صلقلاعااملعق لاييللبعملتلات  الرأ بلاسر عبق

لالـمطلب األول: تعريف اإلدارة اإللكرتونية

لع اتلعأور  لب سيتلعب عالهقأا لعاطب قلعإلليفجا العب عالهلعرتا  ا يتلجيبلسسيرللرارتليف

 تـعـريف اإلدارة: -1
(ليفــولعا سيــلقلعأطملعااــتلعزــ عليفرــتلعاوــملالAdministration(لرال Managementعسيــتلعب عالهل 

 ل ــمليفيــل يولعحليــلهلعاي يفيــتليفزــ لعاطوــلالهلرال ــ االعاملااــتلرالعحلــ ابلارفــاعرل ليفيــل يولعأشــ اسلقلعحلمليزــتل
عرت طيلسيــــتلاصــــمل لع ــــلللعاــــمليجلاعاتيلســــيتلا طــــل لاإلليفاــــلالعقلسمليــــملهلأــــوللاعأــــملعالجللاعاليفعــــلقلاعارــــ ع  

لميلالسالتلابجضسالليطللتراليللعحليلهلعرت طيلسيتلاعاعت  يتلاع ليفيل يولعحليلهق

اتــُــعــــَ فلعب عالهلة"ـــللالعارشـــليلعةـــلجلبويـــل هلات  يـــطلاترييـــتلع اـــ ع لاختبـــيطلايف عأاـــتلعاعيسيـــلقلعةلفـــتل
ل1عا قيتيتل لعأش اعلاطعوييلروملعاطلعحململ هلةصتولعاب قلارأ لعاط لايفاقلداعرلف 

ل ليفولرف لرتتيجليف  اليفولأبعطنيلمهل لل (Ad)اويليفشطوت لا ر لمبعىنللMinistationمبعىنلحن 
يورمللهبلليفالالعب عالهل لعأتط ايقلعاطرجيتيتلال (Management)يتلسمللرالخيملالعآل  يوتلعيللرالاجالتل

لالال لاتبسيلسسعلرسيلللعأملي ل ليفراليلقلع سيلللعاكلتتععلاطعوييلعا بالقعاعي لع

ل  لعيالل لعا ع القلاعا ظلقفلkimbalريفل لع  ل  لعب عاله لتشي  لا لأ اط ل  لعب عاله ليفالا لذع  لاومل )
ت لعأ طرتلإب شلعليفش اعليفولصي ل  يسطتلتو ي لسيلسططلاهتيئتل ايزعتطلعاض االيتلااسملع لعاش  لعاطراليييلعا

ل2يعي ل لظسطلاع يلاللسرلف هاق

                                                           
األصــ ل تلســولسســيلساــمللع يــملتل20تلجل2010رملاليتتليفرــ تلعاباعــتلع اإلتلتلعاــملعاللعاليفعيــتتلعبســ اإلدارة اإللكرتونيــةابــ عويلل لاــملل،ــملا تلل-1

لق19تلج1963ازعلع الاتلعاولو هتلطاعتلاعلالعلمية لإلدارة والتنظيم
  ق14تلج2012لتل عاللالرتاتل يفشيتلس الايتاإلدارة اإللكرتونيةلتعل ليفربجعلي سف-ل2
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لعا ،الرال طعمل لسولعأو اتلعاولقستل براليتلعب عاله(لاعاكليالا لر"لليلتالا ليفول امي ررلل لسيلقلوتع
ل1ا عغلاعمنللعل رلعرطيوتلاعملهلس عيف لرمهال:ل

حللايتلرفاعرلتول العأملي يولعاتيولفلالاعلائتليف الافتليفولعرتأطرل لعاطوسيمل تلصي لرالمنلذ لعب عالهلع -
ل لعارلسيت لع ف ل لسسع ليو ا لعات  لعامليمل لعا أيي لعرتأطرل  لمن ذ  لتتلي  (لللsoft assets)رت

لسسعلع ف للعارسات لعاطوسيمل لعاولقل لاعا أييلقلاطع لحم لعرتأطرل   hard لعلأعس يفلقلاعأع ات

assets)اهلاعاوييتلعأضلاتقلاومللاعااريتلعأل يتلعاطعطيتلعلآلرتقللاع بريتلعيرملاللرسلسيلب شلعلعاز لل
لال لر ل ليفامل ه لعاش علقلعسال لارف ل لاعتايلع س عقلاعاط ر ا  يت لعاي ا لعاطرلاتيت فلالقلعأيزه

 حلالتلرالترااللبنيلايستلاجعلولل االأييتق
تلصي لي ىلر رلاللوتعلعا ر لرالع ملفليفول(Coste of transaction) عخنجل لت سجتلعارجوت -

علعاويلالدارجولقلعا عحبتلاةأ لعاط لايفتلصي لر طليفريلا   لعرت   رلأيلالعاش علقلو لأملالهتللسس
 ترااللعارجولقلساستل ملعَلابط سجتليفر جضتقل

 تـعـريـف اإلدارة اإللكرتونية: -2
تعــ فلة"ــللاسيسيــتليفي ــــرتل يــريليفاــلالار شــبتلعأ ستــتلعب عاليــتلدرتسطيــل لسســعل يــريلتوريــلقلعأعس يفــلقل

عفلعب عالهل لتوسيـ لعسـط ملعالعاـ القلاتاتـيطلعب ـ عععقلاعاوضـلعلسسـعلعاـ اتنيلاعرت ـل،لعاض االيتلاس فـ للاإللروـمل
ل2عات يريلاعاملأييلاسيالااق

(تلارتلرالE-Managementيفرــــبسالل عب عالهلعبا  ا يــــت(ليفرــــبسالليفشــــطيليفــــولعا سيــــتلعب سيزيــــتل 
ل لعاع بيـتتلارتلرالوـتعل(لعحل  يفتلعبا  ا يتل لفتل لع حبـE-Governmentورلكليفوليتط ملاليفربسالل 

يعط لت  تل لطئتلاسيربسالتلا سيتل عب عاله(لختطسفلسولعسيتل عحل  يفت(ل ر فـللر ـطلسرـملل ـلعلعسيـتلعحل  يفـتل
اإ رلل جالليفرطلعاعي لعاتيلسيلاعب عالعقلعحل  يفيتلاسملااتلسسعلس سليفربسالل عب عاله(لعات لو لرمشـ ليفـولعسيـتل

لعحل  يفتلار تبلرتسطعيل لق

                                                           
يريتلعاباعتلع اإلتلعاباعتلتل عاللعايل،اال لعاعسييتلاسرش لاعاط ،لاإلدارة واملعرفة اإللكرتونية )االسرتاتيجية، ال ظائف، اجملاالت( للسا  ل لتلل-ل1

لق191تلج2009عاع بيتتل
لق73جلتمرجع سابقاـملععلحمي  لصليفملتلل-2
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يفل ـــمللعحلتـــولة"ـــل:لامنـــطل مليـــملليفـــولعاج ـــ لاعاطبايـــيتلي ت ـــزلسســـعلعســـط ملعالتوريـــلقلعأعس يفـــلقللاس ااـــل
تل1اعرتترــلرتقل لسرــ لعأطيــ عقلعاتــ يعتلب ــل،لع سيــلللعب عاليــتلاا  ا يــللاعاــكلتشــ  لأييــتليفضــلاتلاسيــملعالجلا

عبا  ا يــتلارالذاــيلسيضــيفلأييــتللر ــلالل لتع يجــطلاإللرالا ــلالع سيــلللي ــ الاا  ا يــلل لظــ لتبايــيلعب عاله
ـــتلاســـا اتلر ععلعأعسيـــنيلأاـــليفالل،ـــلل تـــوليف  ا يـــتل يفضـــلاتل لعأـــملعالجلليالاـــ لرف وـــللسســـعل  سيـــتلعةمليفـــتلعاطعسييي

لعاطعري لعاعسييلاألبرلعق

اذع لعالالصيلرالعب عالهلعبا  ا يتلوي:لاعرتسط ملعالعأ زفلاط ر ا  يـللعأعس يفـلقلاعرتترـلرتقلا  يساـلل
تلاوــ لبــتايليــملس علعأتــ يولاعاوــل هلعب عاليــنيل2اط ــ العا ســيطلع سلســيلاسعيــ لاترجيــتلعلاــتلعأعــليف،قلاا  ا يــلا

رالجيعس علعسط ملعالعاط ر ا  يلقلعحلمليزتلاإلس،الاعرتترلرتقلع سيطل عقلل لع لعأعليف،قلعاكليو يفـ الهبـللارال
ملايـــتلعاـــكلتطبســـبلتروـــ لعا بقـــيلعا الأيـــتلبـــنيلعب عالعقلاعأرـــل ليط ســـ علســـول يـــريلعأيلالســـلقلعب عاليـــتلعاطوسيمليـــتلعاي

ات ســـفلرفـــعلهبللسرـــلعلعاـــ علرتســـييللاالعل ـــرلاإلل ـــلال لعا رتيـــتلرالاإللعاعلفـــيتتلعيـــللر"ـــللتطبســـبلاأطـــل لطـــ ي،ل
لاسيعلاتلاعا  لسسيالق

يفـولع سلسـيلقلصيــ للايع ااـللحميـ  لعاوـملاهلر"ــل:لاا عالهلع سيـلللعحل  يفيـتلبــ،لاالقتلااـيلتشـي لاي ســت
ي  ــمللعاــ القلاا ــولرتل تــط مليفطلب زلاــتتلاا ــولي  ــمللع ال ــيفلعبا ــ اوتلاعا يــمللعبا ــ اولاع  اــتلاعأج ــ عقل
عبا  ا يـــتلاعا ســــلق لعارــــ تيتلا الــــللتبايوــــلقلعأطلبعــــتلعآلايــــتتلا عالهلبــــ،ليف ــــلاتلاتعطيــــمللد ســــلجللسســــعلعاطسجــــ ال

ل3سلستل لعاي ااقل24فاالليعي ل لعازيفولعحلويويلعحملي لتلا عالهلب،ل،يفلاتلالاعليلر

اي ىلعاتلأـيلر"للاسيسيتليف يرتل يريليفالالار شبتلعأراليتلعب عاليتلدرتسطيل لسسعل يريلتوريـلقلعأعس يفـلقل
عاض االيتلاس ف للاإللروـملعفلعب عالهلعامليـملهل لتوسيـ لعسـط ملعالعاـ القلاتاتـيطلعب ـ عععقلاعاوضـلعلسسـعلعا اتيــول

ل4ل،لعات يريلاعاملأييلاسيالالاعأعليف،قلاط  الع لا عالهل لوزهلا ببالليفريلعحل  يفتلعبا  ا يتلرتصولاقاعرت 
لاس االل للة"للالعاعيسيتلعب عاليتلعاولقيتلسسعلعبيف لانقلعأطييزهلاإل   رلا ا لقلع سيللل لختبيط

                                                           
ــة(،يفل ــمللبــولساــملل،لعحلتــوتلل-1 ــ رة العلميــة التكن ل جي عأ طــبللاإلدارة اإللكرتونيــة وي يــد العمــل اإلدارس املدرســي )حــرورة ملحــة ا ظــل الل

لق51تلجل2011يفر تلعاليفعيلعحلملي تلعبس رملاليتتل
لق42تلجل2005ساطي لل14-13تلعأ   لعاع يبلعاتل جلتلعاولو هتليفر تلالتناسق الزمينعالالصيلاب عويللرب لعار التلل-2
لق23تلسيلاتلع ال اتلج2010تل عاللرسليفتلاسرش لاعاط ،يريتلعاباعتلع اإلتل، احلك مة اإللكرتونية واإلدارة املعاصرةعاوملاهلحمي  ل-3
تليفرشـ العقلعأراليـتلمرتكزات فكرية ومـتطلبات أتسيس عملية اإللكرتونيةاإلدارة ل لرمحمللسسيتلعاايليتلبيملععلعاتـطلالتلعاج  يلسل للص ص شتلفل-4

لق12تلج2010عاع بيتلاسطرييتلعب عاليتل حب  لا العسلق(تل ليفعتلعاملاللعاع بيتتلعاباعتلعازل يتتلعاولو هتليفر تل
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 يولبـــملاالصـــملا ليفـــولر ـــ ل ويـــيلروـــملعفلات  يـــطلاعا ألبـــتلسســـعلعأـــ عال لاعاوـــملالعقلعا و يـــتلاسشـــ عتلاعآل ـــل
ل1عاش عتاق

سيسيتلرتـيطــتل يـريلعأاـلالار شـبتلعأ ستـتلعب عاليـتلدرتسطيـل لسسـعلل اس االل عاوضلهلايف ع  ل سي(لسسعلر"للا
علاــتلعأعس يفــلقلعا،،يفــتلعاطوريــلقلاطعويــيلروــملعفلعب عالهلعامليــملهل لتوسيــ لعســط ملعالعاــ القلاتاتــيبطلعب ــ عععقتل

 2سسعلعا اتنيتلاعرت طالعلعات يريلاعاملأييلاسيالالاعأعليف،قلاقاعاوضلعل
ـــة ايــع املهــاة واألن ــطة  مي ررــللتع يــفلعب عالهلعرتا  ا يــتلة"ــللذعــ هللســايليفــول ــ،لليفــل ــة ـتـمت " عملي

اإلداريـــة خســـتقداة تانيـــات املعل مـــات واالتصـــاالت واـــبكات االعمـــال إلكـــاا االعمـــال اإلداريـــة الكرتونيـــا  
 رعة لتحايق ـهداف اإلدارة وتبسيط اإلجراءات والاضاء على الروتيــن أبقل كمية من ال رق".وبس

ايملللسسعلل (E-Government)اوتعلعاطع يفلالعاوطلظا الليفربساللعحل  يفتلعبا  ا يتل
سي لعب عالهلعبا  ا يتل لعأراليلقلعاعي يفيتلعاطلبعتلاسملااتلبي لعارال لسولطايعتلرال  علعاعي لرال

لع سيلللع ليفربسال لاإا ل تع لع طيلسيتت لفولايتت لسيلسيتت لعل رلعأطرل يتت لس عع ارشلطلقلعأومليفت
عبا  ا يتلراسريليفوليفجا العاطولالهلعبا  ا يتقلاتضللع سيلللعبا  ا يتلالرتقليفايتلدبجلاتل

سيلللعبا  ا يتلتش لاإللعاطولالهلعبا  ا يتلاويلالرتقلا عالهلعاعيسيلقلالا عالهلعأع اتتلمبرال يفتلع 
 لصنيلرالعحل  يفتلعبا  ا يتل 3اإللا عالهلعأش اسلقلرالعأراليلقلعاعليفتلرالعةلفتلبرجتلاا  ا يتت

لتشيــ لاإللعب عالهلعحل  يفيتلعأت هليفولبب قلعا  ا يتلصمليزتلصي لجي  لتوملميلعةمليفلقلاسويا الق
ل  ا يتلباع لعأربسعلقلعأشلهبتل لقلاعاش  لعأ عيللي جاللت عتبلاس،أتلع سيلللعبال

                                                           
 عاللعا طــلبلعاـــليفعيلاسرشــ تلعاـــ اي تلعأيس ــتلعاع بيـــتللدارة االلكرتونيــة املفهـــ ة املــزاق واملع قـــات،اإلتل لحميــمللبـــولوــ،للبـــولاـــزععلعا تـــلالعاعرـــزلل-1

لق40تلجيفـ  ريلسلبـيلوـ1437عاتع  يتتل
 Alqudah Mohammad Ali, Muradkhanli Leyla,  Electronic Management and Its Role in Developing the -ل2
Performance of E-government in Jordan, Electronic Research Journal of Engineering, Computer and Applied 
Sciences , Volume 3, (2021),p67. www.erjsciences.info 

 ق15تلج2006تل عاللعأرلو لاسرش لاعاط ،يريتلسيلاتلعرتال اتاألعمال اإللكرتونيةعاط  يكلسعمللغلابلايسنيتلعاع،قلبش لسالجلتلل3
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: عالقة األعمال اإللكرتونية خملصطلحات املرادفة01ال كل رقم 

  
لق18تلجمرجع سابقعاط  يكلاعاع،قتللاملصدر:

لعبا  ا يتل االع لدال،ع ل ل  نيلعأ ال يوليفولل لرصمللا اعلعب عاله لعرتا  ا يتلدسطالالول لتسعبلعاطولاله عيل
لت ر ا  يل تنيلاجعال لرأ بلاإللعازدقولسولط ييلعسطزيلال لعبا  ا يتلللعاطرلاتيليفول ،لل عسال عاطولاله

اع    رلاطع يفلعازدقولدأرط  لقلأا لابعمللعاايريلاتوملميليفتط ىلرسسعليفولعأعس يفلقلعةلفتلداتسريلاعةمليفلقل
لارسلايبلعرتسطجل هليفرالق

سللا  هلبولعلع ل  صل لسيسطل االعحلل تلغسعلت عطلأملهلالب عالهلعبا  ا يتلمبجا يفاللعحلملي لتملل
،يفريتلأمللتب للرالتور ليفولر  لصر اطلسسعل مليفتلس، لرال اريلا عت لعا ا دعلرالاجيلاللرالولتفلرالفيل تتل
رال اريليفسجلقلا عاليتقلاامنللاوطليو الببسبل مليفتلعاكلي يملولليفوليف لالسيسطلدسطعيللل ا تلع    رلاطرسطل

ل رل علالعةمل لوتع لع  لعا أرت لاتضييري لات أفلع سيلل لاسطرو  لعحلل ت ل اا لسيسط لاإلليفو  اتصل وال اليفت
ل1اقلقطـقط وال تدخل ا الــدخل على ال الالاالــتـنــت

 املطلب اللانـي: خصائص اإلدارة اإللكرتونية

للاتوـــمليفاللاسيـــ عطولبشـــ  لت طتــــيلعب عالهلعرتا  ا يـــتلرمهيـــتلدايـــتلتراـــريليفـــولعةـــمليفلقلعاسيســـتلعاـــكلأـــمليفطا
لي يفيتلعيلل لليفول رلقصلسرطع  لاتع ولل لوتعلعأبسبقل

                                                           

  ق61جلتيف  ريلسلبيل،ةاإلدارة اإللكرتونيلتيفربجعلي سفلعل لل-ل1
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يفــــول ــــ،للرالعب عالهلعبا  ا يــــتلتشــــي لاي ســــتليفــــولع سلســــيلقلعــــلب عالهلبــــ،لاالقتلا ــــ  لع ال ــــيفل
قلع ـلتفل لعبا  اولبملللع ال يفلعاـ الأيلاعسـط ملعالعأج ـ عقلاعاـملرتق لعبا  ا يـتلاعا سـلق لعارـ تيتلاتبايوـل

ل1سلستلا االيف لالحممل لاإال للبع لعاتيلقلاعةرلقصلعاكل يزوللسولغ وللرمهال:ل24عازيفولعحلويويل

ــــملسلقللعا الأيــــتلاعســــطعيلللعاــــملسلقلل - ــــتتلاغيــــلبلعســــطعيلللعا ــــنيلطــــ  لعأعليفس ســــملالا ــــ  لس،أــــتليفال ــــ هلب
رتسـط ملعالعأ زـفلاط ر ا  يـلقلعبسـ،العبا  ا يتلبملرتليفرالتلاايف ل يتلترجيتلع لعأعليف،قلاا  ا يللد

 اعرتترللع
عــتايليفــول لتـــاللعاعررــ لعااشــ  لعاــت ليشــي لوــتهلع  اليــتلايتــا لسســعلنيفيراــللاص عســطالتلذاــيلرال -

عاراللالعبا  اولاشا تلعحل  يفـتلعبا  ا يـتل لصل ـتلاإللاـ يونيليفـ وسنيعلع الليشـي لعاـ انيف لايـ يف ل
 عحليليتلاعاطأيفنيلأعملعقلاب عيف لعاراللاعاظلقجطتلاا ييلآ  ليط إلل

ل2ايضيفل لعحلتول(ل رلقصلر  ىلوي:

ســلستتل اليف عأــريلوــتهل24/24يفــول رــلقصلعرت عالهلعرتا  ا يــتلر ــطلدبيف ــلاليف ع عطاــللطــ عللســلسلقلعايــ الل-
يــتلرالافــ،قلعب عالهليفطلصــتلسســعلعرت   ــرلرالســ لع  اــزهلعأرطشــ هل لعاشــ عالعتلعيــللرالافــ،قل ــا لهتللعاملع س

لجـ يتلرتسـطيعلبلبعـ لع  اـزهلعحللسـ بيتلايف،صواـلليرـساللالي ـ ال  ا تلعرت   رلايترل لصل تلعإلليفاـلا 
يفو ع لب عالهلعا هلعل رل لعألجيليضييلهبـلليفاـىنلجـ لليجـ قليفارلوـللبعشـ عقلعأـ عققلاضـ، لسسـعلرالعأطعليفـ ليفـريل

يلالعقلاايسلريفلالاي ستليفولعأ ظجنيتلصي لصـ لعيايـ ت لاعصـمللعب عالهلعرتا  ا يتلجيملل جتطلريفلالاي ستليفولعة
لحم لسش عقلعأ ظجنيع

رتلتوــ العب عالهلعرتا  ا يــتلسســعلع يلعــ لعاطراليييــتلارتلتعــ فلعاطتستــ لعاــ ظيجيلع  يفــيلعيــلل لعب عالهلعاطوسيمليــتتل-
عالهلعأعس يفــلقلعاــكل ــطج لهبــلل لارتلتوــ السســعلسيــ لع اــ ع لا اــملوللعايــملا ل لعأ لتــبلبوــملالليفــللتعطيــمللسســعلا 

ل اعق وللاب عاالتلايفولبنيلتسيلعا عيف ليفلليتلسمللعأملأونيلسسعليف ع عتلسيسيلهتللس ل ل لهتللار،العالولع

عب عالهلعرتا  ا يــتلهتــطللإب عالهلعأسجــلقلااــيسلعرتصطجــلسلهبــللات مليتــاللاــ قلبعضــاللسســعلالاــ فلرال ــيفلعب عالهتل-
ج لدأعس يفـلقلاعاايــلانقتلبـ لتضــيول ـللاســلق لعحلجـ لعأ يفرــتتلا جالاـللايــطللعســطملسل وللاوـتعلرتليعــجلر"ـللرتل ــط

لصنيليو الفلصبلتسيلعاايلانقل لفلصبلعأسفل(لببسبليفعليفستليفللاي عايلعا انيف لرالي ا لطساطع

                                                           
لق147تلجمرجع سابقاب عويلل لاملل،ملا تلل-1
تلعاتـــع  يتتلعاباعـــتل عاللعاـــ العقلاسرشـــ تلعاـــ اي تلعأيس ـــتلعاع بيـــلاملتطلبـــات(،-اخلصـــائص-االدارة االلكرتونيـــة )املفـــاهيمتلعحلتـــولصتـــنيلحميـــملل-ل2

 ق77—76جلت2009عرتاإلت
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ملالتلااإيف ـــلالرتل طـــل لعب عالهلعرتا  ا يـــتلاإللعرت طوـــللليفـــولريف رـــتلبعيـــملهلا يـــ ليفشـــلقلعاتـــج لرتســـييللبـــنيلعاـــ-
ع ط عفلعرتاطوـلعلاعرت طيـلعلاسوـمللعارـملاعقلاعأـ   عقلعا  ا يـل للسـ لعاجيـملي لعأال ـ ل،ـلليتـلسملل لتاـل للعةـ عقل

لاعاسولععقلالعرتصط لكلبنيل القلعاعي لعأ طسجتلايملسللعاطب الع

عاطوـــلابليفعاــلليفطعمليـــتلبـــتايلعب عالهلعرتا  ا يــتليف  ـــتلمي راــللبجضـــ لعاطوريــلقلعرتســـطولبتلعاتـــ يعتلاألصــملع لال-
س عقــيلعازيفــلالاعأ ــلالافــع دقلعرتترــللتل،ــلليتــلسمللعب عالهلسســعلتوــملميلعا زــ ليفــولعةــمليفلقلعاــكلعــلاليتــطعي ل

لتوملميالل لعاتلبيع

 لظـــ لعب عالهلعرتا  ا يـــتلترـــااللعأ لتاـــلقلاعأ عســـ،قلاعاـــ  لسسياـــللريفـــ ع ليفيتـــ الع لاســـ يعل لااعـــلرت لبجضـــ لعا يـــملل-
 اولاعا ســلق لعارــ تيتلعاــكلفــلالقلتعطيــملوللعب عالهلبــملرت ليفــولعارــل اللاعاــ عال لعاــت ليعيــيلعإللصــمللعاــ لص عــتلعرتا ــ

لعب عالعقلعاطوسيمليتلايعب لسيسالع

 لفيتلر  ىليفايتلاويلر طلإبيف لالعب عالهلعرتا  ا يتليفطلبعتليف عأـريلسيساـللعأ طسجـتلسـ لعاشل ـلقلاعا ـليف عقل-
سطاللرالتضعالل لع لبوعتليفوليف عأعاـللعب عاليـتتلاعـتايلسسـعليفرلاـتوللار ازهتـللعاـكليطعليفـ لعا أييتلعاكل لعسطبل

يفعاــللعاياــ التلايرــااللاــملىلعب عالهلر عهلفــل أتلايفضــي  تلتوــيللهبــللر شــبطاللاتروــ ل ــللفــ الهلصويويــتلسيــللجيــ  تل
ي لعاـكلي اعاـللع اـ ع ل لعب عالعقلعاطوسيمليـتلاتطلبريلهبلليف عأعاللدطيئرلالبعيملع لسولرسس بلعأطلبعتلدأتع عقلالعاطولالل

مبلليع فللسرالليفوليفش ،قل ليفومليفطاللا عـملعالعاشـجلايتل لعزـ ليفـولعحلـلرتقتلامي ررـللرال طرـ اللعاجـلالقلعا اـ ل
بنيلا عالهل سسل لع طاللالليف عأانيلرالاي ستليفجطشنيلاي طاـ عل ـللتو يـ ع لسـوليف أـريليفـللاا عالهلر ـ ىل سـسل ليف ل"ـلل

لاتشلومللص عتلعاعي ل لوتعلعأ أريلسسعلعأال  تلاتتيريلريضل لع ليفلليملااللايطق

اتـ  ملليفـييزعقل ل رلقصل(لر ـ ىلاـإل عالهلعبا  ا يـتلترـرريلعاجـ قلبيراـللابـنيلعب عالهلعاطوسيمليـتلرمهاـللر"ـلل
ل1تتلولل ليفلليسي:

 ة هلعحململا هلرالعأزع لعأطوسبعختجيفلصملهلعأشلع لعارل تلسولتعليف لطلابلعةمليفتليفريلعأ ظجنيلذا لع -
 تـايئـتلا جليت هلاطوملميلعةمليفلقلابلاايالليفول ،للعحللسبلعآليلع -
 عب عالهلعبا  ا يتلاسيستلا اريلر ععلاعجلعهلعحل  يفتلعاعل يتع -
ويلا عالهلب،لاالقتلصي لتط  اليفولاي ستليفول الللعاطبايوـلقلعآلايـتليفزـ :لعا يـمللعبا ـ اوتلع ال ـيفل -

   اوتلعا سلق لعار تيتتلا الللتبايولقلعأطلبعتلعآلايتععبا

                                                           
لق66تلجلمرجع سابق لصليفملتلملععلحمي لــال-1
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ا عالهلب،ليف لالتطيزـ لرسلسـلل لع ـلتفلعحمليـ لليفـول ـ،للعأ لأـلقلعاملاايـتلاعاعيـ لسـولبعـملليفـول ـ،لل -
 عأ ستلقلعاط يسيتع

اشــطلعلســلستليفط عفــستلاــي، لا"ــلالع تلصيــ لرتلي  ــمللورــلكلا ــ هلعاسيــ لاعاراــلاللاعل24ا عالهلبــ،ل،يفــلال ــ،لل -
 اعاريفق

 مطلب الـــلالث: ـهداف اإلدارة اإللكرتونيةـال

سرــمليفللتوـــ العب عالعقلبطبــ ي لذعهتـــللاتسايــتلا غاطاـــلل لعاطعــ للب عالهلعا  ا يـــتلااــيلبـــتايلتـتـــععلاطعويـــيل
ل1 ستليفولع وملعفلبي لعارال لسولراا يطالليفولر  لالاريليفتط ىلر ععلعأراليلقليفولبيرال:

 قلاعاعيسيلقلعب عاليتلايفلليطعسيلهبلعتوسي لعسجتلعب  ععع -
 ،يـل هلأملالهلعسطيعلبلعأ ستتل ع لسمل ليفولعاعي،عل لاأرلاعصملع -
عاـــعملليفـــولنفـــ لعاع،أـــلقلعاش رـــيتلاعارجـــ ذل لا ــلالعأعـــليف،قلعب عاليـــتلااإللعاع،أـــتلعأال ـــ هلبـــنيلطـــ  ل -

 عأعليفستل عاعيي لاعأ ظف(ع
عاطلبرالــلالع ال ــجتلعبا ــ اولعاــت ليطتــللبتــ ستلعاطعليفــ ليفــريلعا بقــيلاايــلعل الــلالع ال ــيفلعاــ الأيلاعســطامل -

لاعاوملالهلسسعلترعياللع  بلعلعحللفستلبت ستلا ش لعا بقيلاعرتسطجل هليفرالل لاأرلآ  ع

ل2ايضيفل حميمللسـييـ لرمحمل(:

اصــملســلستلي يفيــللطيســتلرايالع ســا علل24توــملميلعةــمليفلقلاسيتــطجيمليوليفراــللبرــ الهليف جــيتلاسســعليفــملعالل -
 رايالعاعب ع

 تعيييليفجا العاشجلايتلاعااعمللسولعحملت بيتع -
 عحلجلسلسسعلصو قلعأ ظجنيليفولصي لعببملععلاعرتبط لالع -
 ،يـل هلصوللعرتسطزيلالعقلعاطولاليتع -
لعحلجلسلسسعلس يتلعأعس يفلقلاتـوسيـ لخملط لاوملع ـالق -

ل3لليسي:اي ىلحمي  لاب،للعا ع  لرالروملعفلعب عالهلعبا  ا يتلتطيز لايي

                                                           
لق69تلجمرجع سابقعل ليفربجعلي سفتللل-ل1
لق73تلجل2009تل عاللعأت هتلعاباعتلع اإلتلسيلالع ال اتلاإلدارة اإللكرتونيةحميملل  لرمحملتلل-2
اسرشــ لاعاط ،يــريتلعاباعــتلع اإلتلسيــلاتلتل عاللفــجلعلاملعرفــة واإلدارة اإللكرتونيــة وتطبيااملــا املعاصــرةعاــ ع  لحميــ  لصتــنيتلاعاــ ع  لبــ،للحميــ  تلل-3

لق292-291تلج2011ع ال اتل
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 ا عالهلايفـطـلبعتلعب عالعقلعأ طسجتلاسي ستتلعا عصملهلاعأ"للاصملهليف عزيتع -
  ييريلعاايلانقليفوليفرل الوللع فسيتلبر الهلس يعتلايف صملهع -
 توسيصلع سالبلعأ ف هلسسعلسيسيتلعختلذلعاو عالليفول ،للت ا لعاايلانقلاالببالع -
  اليتعتـ اــيـ لعاايلانقلاعأعس يفلقلاسيتطجيمليولبر الهلا -
 عاـطـعسللعأتطي لابرلعلعأع اتع -
لت طيمللعا عبطلبنيلعاعليفسنيلاعب عالهلعاعسيللايفطلبعتلعلاتليف عال لعأ ستتع -

ايفولصيـ لرالروـملعفلعب عالهلعبا  ا يـتلوـيل ال هتـللعأتـطواسيتلةمليفـتلعأـ عطولاعاشـ علقلرالعاعيـ،علعاـتيول
لي غا اليفولعرتسطجل هليفول مليفلقلعب عالهق

ل1ملا لاب عويللرالبيـولتسيلع وملعف:اي ىل لاملل،
عسطيعلبلسمل لرع ليفولعاعي،عل لاأرلاعصمللاذلرالأـملالهلعب عالهلعاطوسيمليـتلدارتـاتلاإللختسـيصليفعـليف،قل -

 عاعي،علتاوعلحمملا هلاتضب ولل لعز ليفولع صيلالاإللعرت طاللالل لفج فلط يستع
 للعاعي لاعاط رصلبطععاوضلعلسسعلعاا اأ عطيتلمبجا يفاللعاليفمللاتتاي لتوتي -
اايـــلعلسليفـــ لعأ ـــلاتلصيـــ لتبيـــاللعأراليـــلقلاإلل ويـــيلتعييرـــلقلعأـــ ظجنيلاعاط لطـــبليفعاـــلليفـــول ـــ،لل -

 الايفول ،للعاشا تلعبا  ا يتلاإل عالهعرانســالفيدي  ك نفا
ــــ لرالا ــــ هلارــــ للعاشــــطلعلاعارــــيفلاعاعبــــ لاعب ــــل،عقلب ــــل،لبعــــ ل - ــــزيفوتلصي ــــ لسليفــــ لعا اايــــلعلنف

لعب عاليتلمتلعحلملليفراللبش  ليفسع سعلعأعليف،ق
عاــطـأعيمللسسعليفجاـ العاـ  هلعاشـليفستليفـول ـ،للتسايـتلصل يـلقلعاعييـ ل لعا أـرلاعاـزيفولعاـت لي ـ الايـطل -

لعاعيي لحبل تلاس مليفتلا لرس علاأرع
لحملااــتلاســل هلوي ســتلعاـــي ستلقلعاطوسيمليــتلعحللايــتلاطعتــنيلع  ععلعب عال لاطوسيــ لعا سجــتلاعتــبلعا أــر -

لب ل،لعأعليف،قع
طلروــملعفلعب عالهلـحملااـتلاســل هلعارالـ ل لعأــ عال لعااشـ يتلاسيراليــلقلاالاــريلعجلعهتـلل لع ــلللعاط ر اـ  يلا بــ -

 عبا  ا يتلد  ععلاعاطباييق
 2ايفول ل بلعب عالهلعاملع سيتلاسي طبلاتراليللعأسجلقلالب عالهلعرتا  ا يتلهتملفلعإل:

ليفولصجالالعلا عالهلعأسجلقلبملرت للل-لللل

                                                           
لق52-51تلجمرجع سابقاب عويلل لاملل،ملا تلل-1
2
 ق40-39تليف  ريلسلبيتلجلاالدارة االلكرتونيةس،علعاتلأيلا لامللعاتسيبيتل-- 
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لعسطع ع لعحملط ايقلبملرت ليفولعاو ععهعل-
ليف ع عتلحمط ىلعا فيوتلبملرت ليفولعطلبطالعل-
لعا يمللعرتا  اولبملرت ليفولعارل اللاعا عال عل-
لعب  عععقلعاطرجيتيتلبملرت ليفولحملج لعرت طيلسلقعل-
لعرت ل،عقلبملرت ليفولعأطلبعتعل-
لعاطوايزلعارل اللا، طيلسلققل-

يفربجع(لر"للهتملفلاإلليفرلأشتلعاطش يعلقلاعرت اليتلعاول   يتلاحملااتلاجريليفعلي لاضيلالبيئتلايضيفل عل ل
لعا  ا يتليفط عاوتعل

 عة ا لب  يتلعس عتيويتلاعجعتليفولر  لعرت ب،قلخببعلببطتلحن لتباييلعرت عالهلعرتا  ا يتع -
ل1عاطأعيمللسسعليفال ئلعا  هلعاشليفستق -

 يز بني مصطلح اإلدارة اإللكرتونية والـمصطـلحات الـم ابـهةالـمطلب الـرابـع: التـميــ

اسيربسعلقلعأطشلهبتليفريليفربساللعب عالهلعرتا  ا يـتلاعاـكلمي ـولراللهع  ل لوتعلعأبسبلاإللعب لاللـطـسر
لت أريلعاساسل لذوولعاولالئتليفول ،للتولالبليفجلويياللاتشلبطل رلقراللاتولالبلروملعاالق

 ة:ـرونيـ مة اإللكتـاحلك -1
ظاــ قلا ــ هلعحل  يفــتلعبا  ا يــتل ــ،للعازيل يرــلقليفــولعاوــ العألجــيل لعاــملاللعبســ رملانايتليفــول ــ،لل

(ليفول ليفعـتلر ا ـيسل لعاـملعمنلالكلLars)الرس يفش اعلايرلللعاو ىلعااعيملهلباعضالتللار  فلسسعلوتعلعأش اعل
لعأيس تلعأطعملهلاعا رتايقلعأطعملهلابويتلعاعليقا لوللآ تعكليف ععزلعةمليفتلسرمللبعملتلاع طش قل  بططلاييللبعمللاإلل

اويلايترلتش يستليفولع ا  عقلعاز اليتلعاكليورملليفولعسط ملعالعاطوريلقلعحلمليزتلاملسللسيسيـلقلعاطعـ لل
رالعاطييــ ل لعاعيــ لعحل ــ يفيلار عقــطتلاوــيلايتــرلاـــ  ل ــ ععلر اــزهلصلســ بلرالبرــلعليف أــريلاسيعس يفــلقتلا راـــلل

،أتلبنيلعحل  يفتلاعايلو تلااـيلتطيعـ اللصـ للتوـملميلعةـمليفلقلعحل  يفيـتليفـول ـ،للعسـط ملعالسيسيتل  لل لعاع
ل2عاطوريتق

                                                           

  ق81عل ليفربجعتليف  ريلسلبيتلجلل1-

لق305جابق، مرجع سعا ع  لحمي  لصتنيتلاعا ع  لب،للحمي  تلل-2
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عيــــللراليفرــــبساللعحل  يفــــتلعبا  ا يــــتليــــ صيلدســــط ملعالت ر ا  يــــللعأعس يفــــلقلاعرتترــــلرتقليفزــــ ليف عأــــريل
لللعرت   رلا ا لقلعرتترلرتقلعةلال يتلا الللعحللسبلعآليلق

العســــ عتيويتلا عاليــــتلاعرــــ لعأعس يفــــلقتلتعيــــ لسســــعل ويــــيل ــــمليفلقلراضــــ للة"ــــلايع ااــــللحميــــ  لعاوــــملاهل
اسيـــ عطرنيلاعأ ستـــلقلاازدقراـــلليفـــريلعســـطي،للريفزـــ لأرـــل اللعأعس يفـــلقلعأطلصـــتليفـــول ـــ،للت ظيـــفلعأـــ عال لعأل يـــتل

مللا ويوـل لاسيبلاـبلاعااش يتلاعأعر يتلعأطلصتل لاطلاللاا  اولصملي ليفـولر ـ لعسـطي،للريفزـ لاس أـرلاعأـلللاعااـ
ل1.(لاـدخل على اخلط وال تدخل ا اخلطيفريل سللأجا ال لعأتطاملاتلادا  هلعأبس بت

ــــ الهلعاط ر ا  يــــتل ل تــــيملليفتــــط ايقلع  ععل لع  اــــزهل (لة"ــــل:لاDeanايع ااــــلل  عســــط ملعال طــــلق لعاز
لتلايشـي لذاـيلعرتسـطجل هليفـولتـ ععللعأع اـتلعحل  يفيتلاالاـريلعجليطاـللاتعزيـزلاعلايطاـلل ل ويـيلع وـملعفلعأ  ـ هليفراـ

يتطجيمليوليفولعةمليفلقلعاعليفتليفـولصيـ لااـ هلوـتهلعةـمليفلقتلا تـنيلـاعاطوملالعاطوجلعأ عايل لل لت سيريلألسملهلعا
ت(لتُـــَي  وليفـولعرتطـ،علسسـعليفعس يفـلقلص  يفيـتتلااعيـلللعاطاـل للـياللب سـلق لغـ لتوسيمليـتل اا  ا يــرسلايبلتوملي

يتلاعهلاعاعملعاــتلبــنيلـوليفــول ــمليفلهتلل لر ل،يفــلالايف ــلالسســعلرســلجللعاـــاــزهلعحل  يفيــتلا اــ اللعأتطجيمليــبــنيلع  
ل2اق عأعرينيلعلاتلدةمليفلقلعاعليفت

اأـــمللعالتـــاطلظاـــ الليفرـــبسعيلعحل  يفـــتلعبا  ا يـــتلاعب عالهلعبا  ا يـــتلدســـط ملعالت ر ا  يـــللعأعس يفـــلقل ل
يفـ   عل ـملرتلخبرـ جلعاطج أـتلبـنيليفرـبسعيلعحل  يفـتلاعب عالهلعبا  ا يـتلع  ازهلاعاملاعق لعحل  يفيتتلصيـ لظاـ ل
لو لمهلل جسلعاشيعلراليفجا يفنيلخمطسجنيق

اعاملالعســلقلت فــسرلاإللرالعاع،أـــتلبيرايــللوــيلس،أـــتلعاــزعلدا ـــ تلاــلب عالهلعبا  ا يــتلوـــيلعاــزعلاتعـــجل
قلذعقلطايعتلاا  ا يـتلدسـط ملعال الـللعبسـ،العآليلل  ي ل يريلعاعيسيلقلعب عاليتلذعقلعابايعتلعا الأيتلاإللسيسيل

ل3ات ر ا  يلقلعبس،الاعرتترللتلاتعي لعب عالهلعبا  ا يتلسسعلتب ي لعااريتلعأعس يفلتيتل ع  لعأ ستتق

تــملب لعاشــ االعاعليفــتتلااــيسلاوــطلايــ علعأ ستــلقلعأ سجــتلاســ فلآ ــ اال عحل  يفــتلعبا  ا يــت(لة"ــللال
طي،للت ر ا  يلقلعأعس يفـلقلاعرتترـلرتقلاطبـ ي لا تـنيلتـملب لعاشـ االعاعليفـتتلايطيزـ لذاـيل لبتايلاتعجلعس

                                                           
لق21-20تل عاللرسليفتلاسرش لاعاط ،يريتلعاباعتلع التلسيلاتلع ال اتلجاحلك مة اإللكرتونية واإلدارة املعاصرةعاوملاهلحمي  لفاعيتلل-1
تليـة السـع ديةاحلك مة اإللكرتونية ث رة الاـر  احلـادس والع ـرو  ا تطـ ير اإلدارة العامـة يربـة اململكـة العربط،للبولساملل،لصتولعاش يفتلل-2

لقل و، لسو:79تلج2010عأ ستتلعاع بيتلا،سطشلالعقلعاعسييتلاترييتلعأ عال لعااش يتتلعأ طبلعاليفعيلعحلملي تلعاولو هتليفر تل
- Dean Joshua, Government: Grating Digital Democracy Government, Executive Magazine, 2000, P8. 

لق23تليف  ريلسلبيتلجإللكرتونية واإلدارة املعاصرةاحلك مة اعاوملاهلحمي  لفاعيتلل-3
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ع ل،لعةمليفلقلعحل  يفيتلعا  يتلس ععلبنيلعاالقلعحل  يفيتلرالبيراللابنيلعأطعليفسنيليفعالتلبب يوـتليفعس يفلتيـتلتعطيـملل
ل1اقصاتلعةمليفتسسعلعرت   رلاايلجيلانقلريفريتليفعيرتل ييلعأتطجيمللاعااتلفل

ريفــللعحل  يفــتلعبا  ا يــتلااــيل زــ لعا ــ تلااــيلتشــ لاإلل يــريلعاعيسيــلقلاعا ظــلقفلعاــكلتــطللاا  ا يــللايــطلل
يفــــول ، ــــللعاــــ بطلبــــنيلعأراليــــلقلعاــــكلتباــــيلعب عالهلعبا  ا يــــتتلاــــلب عالهلعبا  ا يــــتلتتــــايلظاــــ اللعحل  يفــــلقل

لعبا  ا يتق

  ا يــــتلراســــريليفــــولاــــلللعاطوــــلالهلعبا  ا يــــتتل الاــــلللع سيــــلللصيــــ ل ،صــــ لرالاــــلللع سيــــلللعبا
عبا  ا يـت:لع  شــبتلعب عاليــتتلعب طل يـتتلعألايــتلاعةمليفيــتلعساــلتلبيريـلل ــمللرالعاطوــلالهلعبا  ا يـتلتوطرــ لسســعلبيــريل

لا  ععلعاتسريلاعةمليفلقلس لعرت   رق

لللا  ــولعأــ عطرنيليفــولعا فــ للاسيعس يفــلقلاتــ ا لوــتهلعاط ر ا  يــللتتــط ملالعزــ علعأــ عطرنيلاال ــلللع سيــ
لعاشجلايتلاتتلولل ل ويللعاجتل ق

عســـط ملعالت ر ا  يـــللعأعس يفـــلقلاعرتترـــلرتقلعأ طسجـــتليفـــولأ َاـــ لعيـــللس ااـــللساـــمللعحلييـــمللبتيـ  ــــيلة ــــاللال
يفـــولر ـــ لبطعويـــيلعاطرييـــتلعحل  يفـــتلاطـَُ ا ــــ لاسيـــ عطرنيلاع سيـــلللاعب عالعقلعحل  يفيـــتلعأ طسجـــتلعرتترـــلللاعاطجلســـ ل

عأتــطملعيفتلا تــنيل بــلقلا  سيــتلعأعس يفــلقلاعةــمليفلقلعأومليفــتلاسيــ عطرنيلاع سيــلللعاطولاليــتلايفراليــلقلعاـــيوطيريل
عــتايلتشــ لعإلللتعزيــزلعأشــلالعتللل2اقعأــملولاعا عــلرتقلعحل  يفيــتلببــ قليفطر ســتلذعقلعجــلعهلااعلايــتلايف  ــتلاســاست

ورملســـتلعحل  يفـــلقلاعاعيسيـــلقل لعب عالهلاعاو عســـمللاعاوـــ ع نيلاعب ـــ عععقلارطـــ للاعاملميو عطيـــتلا وـــيلترالـــيللااســـل ه
ابيئتلعاعي لا ع لعاعيسيلقلعحل  يفيتلرعز ل جلايتلايفتلعاتتلعـتايلتتـلولل ل سـيللعترـلللاترتـييلات ليفـ ل ل

لسيسيلهتللارسيل للمبتط ىلسلٍلليفولع يفوتلات ا لأملاللعا ليفولعأرملعأيتلاعةر فيتق

تعلعاطع يـفلاإللرالاــ اعلعحل  يفـتلمب طسـفلاظلقجاـللعاتيلســيتتلعب عاليـتتلعةـمليفلقلعأمل يـتتلعا أــلاتلايشـ لوـ
عاتــسبلقلعاوضــلقيتتلعساــللذعقلفــستلافيوــتلدحل  يفــتلعبا  ا يــتتلعيــللرالتشــلالكلعأعس يفــلقلاعاايــلانقلي ــ البــنيل

  يفـــتلعبا  ا يــتليطيزــ ل ل ييــريلعاوـــملالعقلعحل  يفــتلاا اساــللابــنيلعاوبــلعلعاعـــلالاعةــلجتلاعال ــبلعبجيــليبلاسع
عااشــ يتلاعابلأــلقلعاط ر ا  يـــتل ل ــ  لت عفــ لتجـــلسسيليتــلولل لتييـــ لعاطرييــتلايعــز،لايـــملسللعأشــلالعتلع طيعيـــتل

لايوضيلسسعلسرلف لعاجتل ق

                                                           
لق149تلج2010تلعاملعاللعاليفعيتتلعبس رملاليتتليفر تلعاباعتلع اإلتلاإلدارة اإللكرتونيةاب عويلل لاملل،ملا تلل-1
لق42تلج2008تلتل عاللعا طبلعاعسييتلاسرش لاعاط ،يريتلعاباعتلع اإلتلعاولو هتليفر احلك مة اإللكرتونيةبتيـ  ـيلسامللعحلييملتلل-2
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ـــلاللرالعحل  يفـــتلعبا  ا يـــتل ـــكليتـــط ملالهبـــللعاوبـــلعلعاعـــلالعاط رابــــاتعلمي ـــولعسطا ـــللتشـــ  لعاب يوـــتلعا  ا  ي
اطبايـــيلعأاـــل ئلعب عاليـــتلاتتيـيــــ لرسيـــلللعحل  يفـــتتلعيـــللمي ررـــللعاوـــ للرالعب عالهلعبا  ا يـــتلعحل  يفيـــتلوـــيلع طوـــللل

 اطومليـللعةمليفلقلعحل  يفيتلايا اللعأ عطريـوق( On Line) عحل  يفلقلسسعلعةطلعأال  لعاج ال 
للق يفتلعبا  ا يتاعاش  لعأ عيللي جالل ال هل ليفستلسوليف عص لعا ف للاإللعحل 

 : مراحل ال ص ل اىل احلك مة االلكرتونية02ال كل رقم

 
لق18تلج2010تل عاللرسليفتلاسرش تلسيلاتلع ال اتلعاباعتلع اإلتلاحلك مة اإللكرتونية واإلدارة املعاصرةعاوملاهلحمي  تللاملصدر:

لص لرسلسيت:ليفول ،للعاش  لرس،هليطانيلارللرالعحل  يفتلعبا  ا يتلتــي لبز، ليف ع

 ،للوتهلعأ صستليطللتعييللعسطعيلللعحللسبلعآليلل ل يريلعب عالعقلعحل  يفيتلاللمرحلة الن أة: -1
يتطبيريلع لعأ ظجنيلعحل  يفينيلاتولالعسطعيلللعحللسبلصي ليطرو لعأ عطولاإللعب عالهلا،سطجل هل

 يفول مليفلهتلع
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ا عت لعا ا دعليفولعا يمللرالع لتفلاتعائتليطلل ، للر ططليفعالللعةمليفلقلعطتمليملللمرحلة التط ر:  -2
الفيمللع لتفلعاروللليفولعحمل،قلرالعاار كليفز،لاختجيفلعاضيطلسولعاش علقلع الايتطبيريلعأ عطول

 عرتسطجل هلسولبعملع
تطللبمل  للعرت   رلاييريلعب عالعقلعحل  يفيتلاخمطسفليف لتااللايفرلحلالللمرحلة التطبيق الفعلي: -3

ل لبش   لا اريلاعسطي، ل لدسط  ع  لاتبايولقلتتيال لاب عيف  لا،عاليت ليف عأري لع شلع ل ،ل ليفو  يمل
علا االترو لعأ ععولرايالليفط عفستل االع وبللل7سلست/24عأسجلقلاا  ا يلعلاعاط عف ليفريلعب عالهللل

 اإللعب عالهق
لللـهداف احلك مة اإللكرتونية:-2

فلاإللعا ف للاإلل ستليفولع وملعفلعأتب هقليعطيمللر ليفجا الألقللبتعتطلسسعلاي ستليفولعأجلويللايامل
للل  1عحل  يفتلعبا  ا يتلهتملفلاإللعسط ملعالعاط ر ا  يلقلعحلمليزتل لعب عالهلايفولبنيلروملعاال:

يفول ،للترو لعأعس يفلقلبملأتليفطرلويتلبنيلعاملاعق لعحل  يفيتلعأ طسجتلاداطليللتو للرفع مست ى األداء:-1
للانقلاعحلر للسسعلعأعس يفلقليفولعاوبلسلقلعاطولاليتلاعأ عطرنيععرت، اع يتل لع  لللعااي

لعازوتللايــادة دقة البياانت: -2 ل القلاداطليللت  ا لعأعس يفلقلسي  السا،لايفولسمله عحلر للسسع
ليف تجعتل لفعتلعاايلانقلعأطال اتلاعاوسيليفولر بلعلعب  لللعايملا لسيزالع

لاإلل تخلصي لترلتلقيص اإلجراءات اإلدارية: -3 لعحلل ت لترعملا لعيل ليملااي لع اعق لتعائت لرسيلل عملا
لع االعقل "لليفطلصتلاا  ا يلع

سيرااللورلكلأملالهلسسعلت  يطلع ا ع لعاعليفسنيلحن لر شبتلر  ىلرعز للاإلستقداة األملل للطاقات الب رية:-4
 يفولعأ ظجنيلب ليفالعا طل يتلبعمليفللمتلعاوضلعلسسعلعب  عععقلعا اتيريتلعاكلعل رلتطبسبلسمل لع ل

اوتعليفول ،للعسط ملعالعاط ر ا  يللعأاريتلسسعل ا لقللأعس يفلقلاقدة اإلنتاجية وخفض تكلفة األداء: -5
لاعجيل لط قلراض لأشلالعتلأ عطرنيل لعاعيسيتلعاطرجيتيتع

لاتلعأ ستتعاوتعلدسط ملعالت ر ا  يللعأعس يفلقلاعرتترلللاتيي لفوللرفع كفاءات ـداء العاملني:-6

                                                           
 قل29-28جلت2011تلباعتلع اإلعااتلع ال اتلتل عاللرسليفتلاسرش لاعاط ،يريتلسيلونيةتكن ل جيا احلك مة اإللكرت عأاطمل لس سول،و تلل-1
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هتملفلعرت عالهلعبا  ا يتلاإللعاسعلقلدا عبلعحلضلال لاتباييلآ  لعاطب العقللم اكبة التط ر التكن ل جي:-7
لعاعسييتل لالللعب عالهلمبللخيملاليفرسعتلعأ عطولامبلليتا لعب  عععقلعأطاعتل لعاالقلعحل  يفيتلاغ لعحل  يفيتع

لت ا دعم النم  االقتصادس: -8 لليفول ،ل لتبايولقلعحل  يفتللعرتأطرل يتعاايئت لتملسيل لاعاكلمي رال عأرلسات
لعبا  ا يتقل
لحملسانيلرالل ل اا ليفو لعاار ك لتراال لاعأرلالفلرا لعاار ك ل بلق ل  لعبا  ا يت لتبايولقلعحل  يفت يفو

تتلاوتعلـيطـف عانيتلارالتوطر لسسعلسمل لأسي ليفراللاسعل تلاوطلرتسطعيل لل لبع لع سيللل لال ل اللالع ت
لسول اضلقل  لعا الأيتل لط ييلعرت طجلعلا التال للع يف عللاعارو  لفلاللسالاله لترملاللسولBits العارو   )

عا ياي ت لسرمليفلليطلل وسالليفولصتلبلاإللآ  لرالسرمللف االلس ععلعل رل ي ال طل لعاتملع لرالعل رلسرملعقل
بر الهليفل يتليفسي ستلاحمت ستلب للللتملعا لاع لوتهلع يف عللرتليطلللأا لرال ري لراليفمل  عقل  ريتت

ل 1رفاعرلسالالهلسول اضلقلترملالليفول القلعياي ت لسرمللعار عفلعآليللسرملل لالعاعيسيتلعحمللساتلآايل ق
لاورلكلآالععلر  ىلااع لعأج  يوتلصي لي االرالعب عالهلعبا  ا يتلرمش لارسلليفوليفربساللعحل  يفتلعبا  ا يتقلل

 (:E-Commerce)ونية الـتــجارة اإللكرت  -2
تعــ  لا ــ هلعاطوــلالهلعرتا  ا يــتلعإللســاعيريلقلعاوــ العألجــيتلاأــمللعــلالظا الوــلل لعااملعيــتليفــول ــ،للأيــلال
بعــ لعاشــ علقلب جــريل ــا لقل لفــتلتتــط مليفاللا بباــلليفــريلسي،قاــللا ــ علقاللاطتــاي لعرتترــلللاييــللبيــرالتل

قلاتو يــبلعأتــلالقلاتوسيــ لعاطــرو،قلاييــللبيــرالقلصيــ لا ويــيل ســتليفــولعايــلايقلرمهاــللتوسيــ لت سجــتلعأ عفــ،
صووــرلوــتهلعاعيسيــتل لصــلقتلر ىلذاــيلعإللاــ علعا زــ ليفــولعاشــ علقلأيلالســتل شــليلســ  لاتتــ ييليفرطولهتــلل

لسسعل ا تلعرت   رعل،للر ىلرت طشلالليفرط  لهتلل لال لعحلملا لعبأسيييتتلاافسرلعإلليفعالللع س عقلعاعلأيتق

ـــادل املنتجـــات واخلـــدمات ول ـــعالالة"ـــللالايع ااـــللعاعـــل ـــل وتب ـــع وال ـــراء والتح ي ـــات البي ــــملل عملي ت
ل2اقواملعل مات خستقداة البيئة اإللكرتونية من خالل ابكات احلاس ب واالنرتنت

 يفريلتب اللعاطولالهلعاعلأيتلاتبـ الل ـا لقلعاروـ لاظاـ اللع سـلطي لعاعي،أـتلاروـ لخمطسـفلعأـ ع لعرتسـطا،عيت
يـــتلفـــلاللازعيفـــل لسســـعلعأتـــطاس نيلاعحل  يفـــلقلعاـــمل  لل لاـــلللاعســـريليفـــولعاع،أـــلقلعاايريـــتلاطاـــل للخمطســـفلاعابلأ ل

عحلل يلقليفولااإللعةلال تلابالا اللعرت   رلاتب اللعأ عأـريلعبا  ا يـتلرفـاعرلعأعس يفـلقلترطوـ ليفـوليف ـلالآل ـ ل
                                                           

لت2008اليتتلليفر تلعاباعتلع اإلتل عاللعاج  لعاليفعيتلعبس رمللتاحلك مة االلكرتونية بني ال اقع والطم حصول، لسامللعاجطل لبي يفيتلل-1
 قل607ج

تلتلعاولو هتليفر 2016 لاعاط ،يريتلعاباعتلعازل يتتلتل عاللعبسرلاللعاعسييلاسرشمنظ ر إدارس تكن ل جي -األعمال اإللكرتونيةعاعلوليفزو ل عالاتلل-2
لق186ج
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عـتايلعأطعيطاـللعرت   ـرتلصيـ لفـلالقلللبت ستلولقستلايت تلسلوللذاـيل لتبـ الل ـملاـلرتقلعحليـلهلاعاطوـلالهت
ليفعالللعأعليف،قلعاطولاليتلتطـللساــ ل ا تلعرت   رلاظا الليفجا العاطولالهلعبا  ا يتق

 فــــ ائد التجارة اإللكرتونية:-3

ت  مللسملهلا عقملليفولعاطوـلالهلعبا  ا يـتلتعـ  لسسـعلع طيـريلع ـ لا عقـمللصويويـتليفسي سـتلاا عقـمللغـ لصويويـتل
لت(ق غ ليفسي س

 1الف ائد احلاياة )امللم سة( للتجارة اإللكرتونية:  -ـ

،اي هلعأايعلقليفول ،للأيل هلعأايعلقلعامليملهلاعاكلت   لاإلل،اي هلع الد ليفـولعاـزدقولعاـمل لاع سـ عقل -
 عامليملهلاعازدقولعأ    يوليفول ،للاسل هلعاايريع

اعأايعلقلس لعرت   رلاتوسي لعسجتلعاط ،يـريلسـولتوسي لت سجتلعاطت ييليفول ،للتوسي لاأرل مليفتلعازب ال -
 ط ييلعرتترلرتقلعاطت يويتع

 توسي لعسجتلعاط اليملليفول ،لل ج ليفتط ىلعةزالاتوسي لعأرلاتتع -
 توسي لعسجتلعب عالهلسولط ييلعا جلعهلعاعلايتل لسيسيلقل اريلعاج عت لاتـعـ ي لعاعبـ ق -

 2سة( للتجارة اإللكرتونية: الف ائد الـغـيـــر حايايـة )الغري ملم   -ب

 عأشلالعتل لعرتترلرتقلاس سطاللاعجلعتـالع -
 تعــزيــزلعأشلالعتلاتت يريلاتب ي ل االهلصيلهلعأرط لاعرتسطولبتلأطبسالقلعات قع -
  تنيل مليفلقلعازب اع -
 ا عالهلراض لأعس يفلقلعاطت ييلايفعس يفلقلعازب اق -

ل لاسيعس يفاتعط  لتال ل لسيسيت لعبا  ا يت لعاطولاله لعاري  لاطعويي لع    ر لاعةمليفلقلس  لعرتأطرل  لق
بر الهلس يعتتلاتطلليفول ،للببلألقلعاار يتلعاكل ي لرالألالعحلتلدقلاع الفملهلحمييتلبراللالمحليتلاتشج ل

ل 3قلعاطولالهلعبا  ا يتلراللتباييلاإل عالهلعبا  ا يتلجمللعاٌو فرتتلاتعمل

ل4ي و(ل تع ليفرال:اورلكلاي ستلر  ىليفولعاج عقمللصتبل بت

                                                           
لق37-36تلجسابقمرجع تلعاعلوليفزو ل عالال-1
لق38تلجمرجع سابقالاتلـعاعلوليفزو ل عل-2
 ق50تليف  ريلسلبيتلجاحلك مة اإللكرتونية واإلدارة املعاصرةتلعاوملاهلحمي  لفاعيل-3
 قل365تلجلقبمرجع سابتي ولسامللعحلييملتلل4
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ل_لت ا لا جلليفتلصتلرع لا، طيلالليفولبنيليفع اجلقل  علقلخمطسجتع
ل_لعاطت قلاا"لعلعأعليف،قلسسعليفملعاللعاتلستليفولر ليف لال  ليف لاع
ل_عا ف للاإلليفرطولقلا  علقليلت وليفط ا هلداو بليفولعأتطاسيع

لس  ع_ليفولال تلبضلقريلع ل  عتليفريلر  ىلبتا اتلا ر لسسعلراض ل
ل_ايف ل يلقلعالسلللبضلقريلعأرطولقلعا أييتلبت ستلاسا اتل ،لل ألقيع

ل_لعرت  عكل لعأزع عقلعرتا عجيتع
لاعةمليفلقعخبر جلعأرطولقللاعآلالعع_تال للعة عقل

لتشويريلعأرلاتتليملسللختجي لعرتسعلالتلاعتايلتوسي لعاط لايفلعاطت يويتليوس ليفولرسعلاللعأرط ق-

 1اإللكرتونية:  ن اع التجارةـ-4

 ل(:Business to business) (B2B) األعمالجارة ـت-1
لقلع سيلللاييللبيرالليفول ،للعسط ملعالت ر ا  يللعأعس يفلقلتوتعلعار عليفولعاطولالهلي  البنيليف س

  ا يتلاطوملميلطسالقلعاش ععلاإلليف ال ياللاتتسيللعاج عت لاراعيف لعاملاريتلاو لرعز لر  ععلعاطولالهلعبالاعرتترلرتق
%لليفولصوللعاطولالهلعبا  ا يتل65بنيلا ع  لعاملالتليطللتال للعا بقيلعاطولاليتلاا  ا يلتلاويل ز لل ي سل ل

 قعب لايتلصلايل ل
 B2B) : يارة األعمال واألعمال )03ال كل رقم 

ل
لق359جلمرجع سابق،بتي ولسامللعحلييملتللاملصدر:

 
 

                                                           

 لقل360-358تلجقمرجع سابلتبتي ولسامللعحلييملل-1
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 (: B2C( )business to consumerجارة ـعمال مع مستهلك )ــت -1
لعاايريل لط يي لسو ليفال  ه لعأتطاسي لاإل لعاش علق ليفو لعأرطولق لبيري ليطل لعاطولالهت ليفو ليفطب ال ل  ع اوي

اأمللت ا قليف ععزل لاليتتلايف عأريلاا  ا يتليفز لسسيلددلاريفل،االاع  ل يريلعاتسريلاعةمليفلقلاتتيالللداطوزقتت
لسيل لدااع  للاسيتطاسي لسيسيت لاترجيت لبش عقط لعاار يتلي غب لعبقطيلا لببلألق لب عسبت لعاملاري لايطل عاش عع

ل (E-Shopping)لسرمللتتسيطلعااضلستلاتتيعلعتايلعاطت قلعبا  اولاعاشا لقلعبا  ا يتتلرال وملع ل

 :(G2C( ) Government to consumerيارة الكرتونية بني احلك مة واملستهلك ) -2
يمللعةمليفلقلعلسط  ع لعرتاالعقلاعأتطرملعقلاعاريلذ ل لوتعلعار عليفولعاطولالهلصر للعأتطاسيلسسعلسمل

لعحل  يفيتليفز لببلأتلع  يتلاال صلعاويل هلاببلأتلعاضيلالعرت طيلسيلا اريلعاض عقبق

 :(Gouvernement to Business)( G2B)عماليارة الكرتونية بني احلك مة واأل -3

لعاض عقبلاعأعليف،قلب ل اري لعاطع ي،قليفز  ل يري لييبي لعاريط لوتع لاعاش علقل  لعحل  يفيت لعرت عاله ني
لعرت   رل لسسع لصي لتع  لعحل  يفت لعحل  يفت اعتايلعاطع ي،قلاعأرلأرلقلاعأتط سرلقلاخمطسفلعسيلل

سسياللعا  ا يللاتو العرت  عععقلعرت  ىللدرتط،ععأعليف،قلاعرت  عععقلاعاس عقاللالعأرلأرلقل لتو العاش علقل
لقاإل عالهعا  ا يلل االعاطرو ل

 (: C2Cارة الكرتونية مستهلك مستهلك )ي -4
ل ليفولط فليفتطاسنيلعإلليفتطاس نيلآ  يوليفول ،لل ش  لعاتسريلعأ طسجت لبيري س،انقلسولر يلعلايطل

(لايو العانجللآ  االدرتترلللا  ععلEBayيع ج "للسسعل ا تلعرت   رلسسعليف عأريل لاليتليفز لاع لعريسلرال 
لتسيلعاتسريق

  (: C2B) يارة الكرتونية مع اركة -5
 وتعلعار علميلالسطلعرتا ع لعاتيوليايع اليفرطولقلا مليفلقلاسش علقق

ت طتبلعاطولالهلعرتا  ا يتلعمهيطالليفول ل بلعةمليفلقلعا ا هلعاكلتومليفالتليفولل:ـمهية التجارة االلكرتونية-
ل  1صي لتتلولل :

اس مليفلقلتط أريلعابسبللاومللرفاعرلعاش علقلعأررعتلاستسريلاعأومليفتلتاليل املقزو  من البضائع: -1
لعا  ا يل ل ليفرط  لهتل للسسع للدب طل اتو ا لعابسبل،ل لا ع ليصتب لاعاط زيو لت لايفلعارو  ليفو وس 

 عيفتط ىلعاتسريلعا ععملهل لصملهلع  ىن
                                                           

 ق195تليف  ريلسلبيتلجلاحلك مة االلكرتونية تكن ل جياعأاطمل لس سول،و تلل1
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اومللسلوللعحللس بل لختزيولعأعس يفلقلايف عأاتلعرت طل لارسيلللعأ ل،اللتاليل حجم استعمال االوراق: -2
 عتو،قلالعاملالت لعاطولاليتااا لعا ز ليفولعا

 ععا بطلبنيلر ازهلاا اعلعأ ستلقلاع يئلق:لب عسبتلعحل عسيبلع سلسيتلاع  ازهلعاب ايتلةأ لت سجت -3
لعرت طاللال الع س عقلعبا  ا يتليفجط صتلبش  ل عقللارتل طل لعازب العاتج لراللت فري ال قت واجلهد: -4

عتلاعااع لسراللاتتمليمللمثرالليتطي قلف عوليفعملا هليفولط ي،لاش ععليفرط ليفعنيتلاومللرفاالل  ععلسس
 ع ،للببلألقلعبقطيلا

اومللرفااللدبيف لالعأولال تلبنيلعا ز ليفولعاتسريل لرسعلالوللايفزعايولل االلواملفاحلة: االختيارحرية  -5
 ععحلل تلاإللاحلل لعاالقريلاش عقال

لسسعليفول ،لليف عأريلعاش علقلتتطبلخلتس يق: حتايق فعالية ـكرب -6 يريل وييلتت ييلراض لأرطولهتل
 عيفملعاللعاتلستلارعز لاعلايت

تتياللعاطولالهلعرتا  ا يتلاسش علقلداطع فلسسعليفرطولقلارسعلاللعاش علقلعأرلاتتلب  لسا اتليفول -7
يفولل  ،للترجالليف عأعالل،لليتيالل للبملالعستلعات قلااجريلرسعلاللععز لترلاتيتلاس ف للاإللرع لسمل

 عسسعلرا لالل مليملهلعاعي،علالعاطع ف
لس للالادرة على الت اصل مع ال ركاء: -8 لاعا عتتلبلرا لعرتا  او لعلا يمل لعا عس  لاسلق  لط يي سو

 عاسلق لعاط لطبلعأال  لسسعلعرت   ر
لعس عقلل:ـكلر ختصصا   تك ين ـس اقا   -9 ليفز  لعاتسري ل ل  عليفو لرس عقليفط ررت صي لفلالقلورلك

ققاخللايلي وليفولعاتا لختررلل لعاطولالهللعاطوسيمليتتلا ملليف أريلعاتيلالعقلارس عقلع ب لالع ااتتق
 عاايريل  عليفعنيليفولعاتسريلاعاعلالجنيليفول يريلرحنلعلعاعلي

ليفولاسلق لعرتترلرتقلع   ىليفز لع لتفتللتكلفة اتصاالت ـقل:-10 صي لرالعرت   رلرال صلمثرل
ل لحلالتلاعصملهقعاجلعسلامي ولاالسلللسملهلالسلق لب يمللعا  اولاعملهل القل

  : E-Marketingالتس يق االلكرتوين  -3
  رلالأيليفاللجبييريل رتعو لسالالهلسول،لالستلع  شبتلعاطت يويتلعاكلتو الهبللعأرشأهليفول ،لل ا تل

ل 1يفولتبايواللداش  لعاطوسيمل لعأطعلالفلسسيطقلر شبطاللعاطت يويتلبش  لاا  اولبملرت ل

                                                           
 ق53تلجمرجع سابقرمحمللحميملل  تلل1
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اولبعــمللع طشــلاللعاطوــلالهلعرتا  ا يــتلبشــ  لاعســريلارفــاعرل زــ ل تــاتلاأــمللظاــ ليفجاــ العاطتــ ييلعرتا ــ ل
ا رـمللليفايتليفولعأايعلقلعاكلتطلل لعاملاللعأطب الهتلصي لفلالقلعأرشآقل وـيلالسسيـتلعاـ هل لع  عع

 رالدصلليفايتل طيوتلعاطت ييلعرتا  اوقللل

 (:E-Businessاألعمال اإللكرتونية ) -4

لللعبا  ا يــتلداوــملميتلامنــللعــلالظا الوــلل الليفــ هلسرــمليفللعســط مليفرل ــ عتليلي ــولظاــ الليفرــبساللع سيــ
IBMلوتعلعأربسالل ،لل شلطاللصمل يزلبنيلر شبتلع سيلللعبا  ا يتلاعاطولالهلعبا  ا يتقل

مدخل متكامل ومر  لت ايع قيمة األعمال املميـزة مـن خـالل ربـط الـنظم ة"ـللالIBMاـومللس اطالل  عتل
ـــا خلعمليـــا ت الـــن تنفـــال مـــن خالاـــا ـن ـــطة األعمـــال اجل هريـــة بطرياـــة مبســـطة ومرنـــة وخســـتقداة تكن ل جي
ل1اقاالنرتنت

لع سيلللعرتا  ا  لعرتا  ا يتلاا عاله لع سيلللعرتا  ا يتلوا مل لعةسطلبنيليفجا العب عاله لاإ عاله يليتت
عا  ا يتليفطرستلباعضاللعااع لعتايلتطر لسيسيتلا  ععل يريلعا ظلقفلعاكلتو الهبللعأرشأهلسولط ييل  لقل
تلمبللي   لسلق لعاط ر ا  يتلعحلمليزتلدأراليبش لقلعأعس يفلقلعأطلصتلسلأيلتلرالمبعىنلآ  لويلسيسيتلتباييلعا ل
ر لرالا عالهلع سيلللعرتا  ا يتلتشي للل.2اإلل  ي ل يريلاظلقجالليفولعاش  لعاطوسيمل لاإللعاش  لعرتا  او

للالهلعرتا  ا يتلاعاطت ييلعرتا  اولاعرت عالهلعرتا  ا يتقع ليفولعاطو

 االلكرتونية ل: مـجاالت إدارة األعما04ال كل رقم

ل
 سملع لعاالص املصدر: إ

                                                           
لق13تلج2006 عاللعأرلو تلسيلاتلع ال اتلتلاألعمال اإللكرتونيةغلابتلعاع،قلبش لسالجلتللايسنيلسعملل-1
  ق50تلج2009عرتال اتلعاباعتلعرتاإلتللتل عاللعأت هلاسرش تلسيلاتاالدارة االلكرتونيةرمحمللحميملل  تلل-ل2
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لالصحة االلكرتونية: -5
عسيتلعارعتليورمللهبللعحللاتلعاجيزي ا  يتلعاتسييتلعاكلي  السسياللعرت تلالرالعحلي عالرالل

ايللعلال االرالي  اليعلوليفولر ليفش ،قلسسعليفتط ىل تملهلرالعارالقلرالر لعلقولصيليف
سوسطتلا،ليعلوليفولاسلأتلرالتش هل سويل ليف لاليفول تيطقلا لعاج هلع   هلاومللرفااللعاوبلعل
ل طلق ل لسسع لعحلر ل ل ،ل ليفو لعحلمليزت لعاط ر ا  يلق ل مليفلق ليفو لعآل   لو  ليتطجيمل عارعي

لعأ  ل لاعاطعلاي  لعابايت لعاملع سيتلعاجع فلق لعاشا لق لاسي  لس  لعارعيت لعأعس يفلق لاتال ل يت
لاأمللر ىلذايلاإللتوسي لعا أرلعأ رصلرت طاللاللعأ عسيملل اسيتطشجيلقلرالس ل ا تلعرت   رت
 1.عابايتلاعأ ع عتلعاملااليتلاسي  تلااالسلللعا فجلقلعابايتلاسريملايلقلايفرل لعاضيلالعرت طيلسي

                                                           
 ق58سلبيتلجتليف  ريلاالدارة االلكرتونيةعل ليفربجعلي سفتلل-1
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 وغري اإللكرتونية اإللكرتونيةبني اإلدارة  الـماارنةمـطلب اخلامس: ـال

تعط لعب عالهلعاطوسيمليتلمبللتطييزلبطليفـول رـلقصلا عالهلان عـتلارتلر ـطلختسسطاـللبعـ لعاروـلقصلعاـكلفـلالل
دبيف ـــلالعاطيســـبلسسياـــلتلاسر جـــاللاييـــلليســـيلرا ـــطلعاشـــاطلارا ـــطلعرت ـــط،فلبـــنيلعب عالهلعاطوسيمليـــتلاعب عالهل

لعبا  ا يتق

ل1يفولبيرال:لت اإلدارة التاليدية:سلبـيـا -ـ

 تسفلبع لعأعليف،قلعا الأيتلبتابلعاطول اع -1
 فع بتلعحلر للسسعلعأعس يفلقليفولوتهلعأعليف،قع -2
 عاط لايفلعاالوضتلاريل تلعأعليف،قلسا ع لرالسيملع ع -3
 ايف ل يتلجيلعلبع لعأعليف،قلعا الأيتع -4
لت ا لغ فلعا هلحلج لعأعليف،قلعا الأيتق -5
لحلر للسسعلعأعس يفلقلسرمللعحلل تلاايالععتايلفع بتلع-
لبطعل لا"لعلعأعليف،قلاجعفلعا ألبتلسسعلس لعاعي عل-
لجيلعلعا أرلاعااملل لعرتسيلللعا الأيتلعاي يفيتعل-
لتجلأللآباللعاا اأ عطيتلعاتسايتلسسعلس لعاعي لعاي يفيع-
لجعفلعب طل لسسعليفتط ىلعاج  لاعأ ستتع-
لتلبنيلعرت عالعقل لفتلذعقلعااعمللعاي ع ل طيوتلجعفلعرتترلللاعا بطلبيرالقت  عاللع سيلللعأطشلهب-
لل2ا، اي ليفرلاليفلترجيتلعرتسيلللعرت عاليتل االسلقمللعجيليبلسسعلس لا"لعلعأعليف،ققل-

ل 3اأمللرجلفل عحلتول(لبع لعاج اقلعا و يتلبنيلعرت عالتنيلعاطوسيمليتلاعرتا  ا يتليفطيزستلاييلليسي:

لعاشا لقللاحلماية: -1 لنيفني لعاطوسيمليت لعب عالعق لتط عا  لرت لعاك لعرتا  ا يت لعرت عاله ليفيزعق يفو
ليفسجلهتلل لعاط،سبل  لا لعايال لعامل  ل ليفو لرصمل ل  و لسملا لتضيو لمحليت لب عيف  عرتا  ا يت

                                                           
لق55تلجمرجع سابقملل،ملا تلاب عويلل لال-1
 ق85تلجمرجع سابقعاوملاهلحمي  لفاعيتلل-2
 لق49-48جلمرجع سابق،عحلتولصتنيلحميملتلل-3
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لريف اللرفاعرلغ لاعال هل لصتلبلعأطعليف ليفريل ايفعليفسطاللدحلتفلرالعرتجلاتتلااتهلعسال
تلعات ليعسللراليفعليف،تطلابيلانتطلعأ ز تلسسعل ا تلعب   رلخمز تلاحمييتلعب عالعقلعبا  ا ي

 بش  ل يمللارتلساي لاس ف للاايالقل
:ل لعب عالهلعبا  ا يتلابجض لعاطوريتلعأطومل هلمي ولتتوي لر لا  ععلسسعلالت ثيق والضبط -2

ل لاعاي اتل،ل لاعازل يت لاعاملأيوت لعاشمليملهلعاشا تلعبا  ا يتلاإل عالهلداتلست لعاملأت يضيولاإل عاله
 اعاط فييلأمل ،هتللاخم  لتـاللايفعليف،هتلق

لعاطوسيمليتتللاإلجراءات: -3 لعبا  ا يتلايترليفال  هلعيلل لعب عاله بع لعب  عععقل لعب عاله
سسعلساي لعأزلللعأ ع ريلرالعأملأيلاملاعق لعب عالهلعبا  ا يتلرتليسطويليفريليف ظفلراليفت الل

ليفال  لعب عالهلسسعليف طاط لاي ع ري لعاطوسيمل ت ل مل ل لعاراللا ليفل ليفز  ل لعةب يلع يفليفيت  ه
لسسعلا صتل لبطرجيتول ليطعلطعليفريلب انيف لصلس بـيلس لألقيتليفولع اعيف لعاكليو ا عبا  ا يت
 يفجلتيالل ال،هلاالعل رلعأعليف،قلس لعب   رلرالسسعليف لقولعب عالهلعأ    هل لعأ لتبق

لآرتفلعابسالقلرالتطيلالتــفـاعل: -4 لعسطوالل لمي رال لاذ لعات يريت لبطجلسسال لعبا  ا يت لعب عاله يز
لاعصملل لريف  لإبسبلع لا لاأرلاعصمل لالقوت لبت ست ل يعل لسسيال لاعا   عا سلق ل لاأرلاعصملت

 ا سلاتلحمملا هلاس ف للاإللسمل لولق ليفولع ا ع ق
ليف ع عيلالسرعة: -5 ليفري لالقوت لبت ست لعبا  ا يت لعب عاله لت وليف    هلتطجلس  لي لعأيزه لاوته الت

ل،لل لعأ لألقلع لتجيت لاعأ لتالقلرا لسسعلعأ عس،قلعا الأيت لعاكلتعطيمل لعاطوسيمليت املىلعب عاله
  طل لرايالار ا لب ل،لليفش اعلليفلق

لعرت عالهل ل  لعاعي  لس  لا ب عق لعاطوسيمليت لعب عاله ل  لعاعي  لس  ل ب عق لبني ل  و يت لا األق ورلك
لتل  جعالل لعاملاللعاطليل:عرتا  ا ي

ل
ل
ل
ل
ل
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: االختالفات بني إجراءات سري املعاملة ا اإلدارة التاليدية وا اإلدارة االلكرتونية 01اجلدول رقم
 ملال  )طلب إجااة(

 إجراءات سري املعاملة ا اإلدارة احلديلة إجراءات سري املعاملة ا اإلدارة التاليدية
لعأعليفستل-1ل،هلعحلر للسسعلمن ذ لطسبلعب ل-1 لسسع لدا طلبت ليو ا عأ ظف

لعبا  ا يتلااالسل للعا  ا يل لس لعاشا تق
ل-/-ل  ي لعاري ذ لاإللعأعليفستلاذايلبطعائتلعاايلانقل-2
ل-/-لاالسلللعأعليفستلاإلليفملي لعاوتلل-3
 -/-ليف عاوتليفملي لعاوتللااالسل للغسعليفملي لعب عاله-4

لااالس-5 لعب عاله ليفملي  لعاش االيف عاوت ليفملي  لاإل ل ل
لعأ ظجنيل

-/- 

لعأ ظفل-6 لاإل لااالسل ل لعأ ظجني ل  اا ليفملي  يف عاوت
لعأ طصلدب ل،عقل

-/- 

 -/-لصج لعأعليفستل لعأسفقل-7

لق45تلجسابقلمرجعاسملع لعاالص لدرتسطيل لسسعلعل ليفربجعلي سفتللاملصدر:
ل 1عاج قلبيراللابنيلعرت عالهلعاطوسيمليتلرمهال:عيللت  مللسملهل،يزعقلاإل عالهلعرتا  ا يتلتررريللللللل
لختجيفلصملهلعأشلع لعارل تلسرمللتعليف لطلابلعةمليفتليفريلعأ ظجنيلذا لعة هلعحململا هلرالعأزع لعأطوسبعل-
لهتيئتلا جليت هلاطوملميلعةمليفلقلابلااالليفول ،للعحللسبلعآليلع-
ل يفتلعاعل يتععرت عالهلعرتا  ا يتلاسيستلا اريلر ععلاعجلعهلعحل ل-
ويلا عالهلب،لاالقتلصي لتط  اليفولاي ستليفول الللعاطبايولقلعآلايتليفز لعا يمللعرتا  اوتلعرتال يفل-

لتلعا سلق لعار تيتلال الللتبايولقلعأطلبعتلعآلايتععبا  او
 ،لللعب عالهلب،ليف لالتطيز لرسلسلل لع لتفلعحملي لليفول ،للعأ لألقلعاملاايتلاعاعي لسولبعملليفو-

لعأ ستلقلعاط يسيتع
لب،ل،يفلال ،لل- لعاسي لاعارالاللل24ا عاله لاي، لا"لالع تلصي لرتلي  مللورلكلا  ه ليفط عفست سلست

لللاعاشطلعلاعاريفقل
ل

                                                           
 ق66جمرجع سابق، املععلحمي  لصليفملتل-1
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 املبحث اللاين: وظائف اإلدارة اإللكرتونية

 ايهتللب ،قلعب عالهلعرتا  ا يتلعـريطلصـملي لاـإل عالهتلصيـ لعسطعتـرالل يـريلعب عاليـنيلمب طسـفليفتـط
عب عاليتل ع  لعاش علقلاعب عالعقلاالرتقلسيسالتلاظلقجاللاعسـ عتيويلهتلتلاوـمللظاـ قلربعـل لر ـ ىلاـإل عالهل
عرتا  ا يــتلغــ لعااعــمللعاط ر اــ  يلاعا أيــيتليفــولبيراــللعااعــمللعب عال لعاــت لعتتــللبطعويــيليفزيــملليفــولعأ ا ــتل ل

تلعاـــــكلرفوســـــرلعلوـــــ لعلبعـــــ لعأالـــــلو لعاتـــــساياع طجـــــللعب ـــــ عععقلاعأعـــــليف،قتلاتجـــــ ي لرعزـــــ لاستـــــسبلقت
عـ ل تـنيلبل  لر ععلعأايـلقلاسـيل هلالا لعاج يـيللتشـلالعسـلمهرلعأعأتطجيمليوليفـول ـمليفلقلعب عالهقلاوـملل

ل تيبلاملىلعأطعليفسنيليفريلعب عالهلاختجيفليفعالللعأعليف،قلعب عاليتقلعا ظلقفل،لل ط لسرطل وييلالجل

فلعب عالهلعرتا  ا يتلاألمهيتلعاكلععطتـاطالليفـول ـ،للعارطـلق لعاـكلاظلقعإللاسرطع  ل لوتعلعأاع ل
لصووطالل لالللتب ي لعرتسيللقل

 (E-Planning)الـمطــلب األول: التقـطيط اإللكرتونـي 

ميزــ لعأتــلاللرالعاــرا لعاــت ليعطيــملل ل مليــملليفــللليعــ فل عاج  ــيلاآ ــ اا(لعاط بــيطلعبا ــ اولة ــطلا
دسطيـــل ليفعس يفـــلقلاعال هلســـولتوـــلالي ليفطر ســـتل ي يفيـــتتلرســـا سيتتل ـــا يتتلارـــسيتتلســـر يت(لليـــ ع لسيســـطليفتـــطوا، ل

ا سيساللافيلغطاللسسعلويئتل بطلخمطسجتلع يفملليفولأاـ ل اـل،ليفط رـصليشـي لعأـملي يولا ـ ععلعأراليـتل ل
ل1اقلرجيتيتعأتط ىلع سسعتلاترجيتولليفولأ ـــَا ل ال،لآ  ليشي لعاعليفسنيل لعأتط ايقلعا سبعلاعاط

اسيسيــلقلا  يــتلتطضــيولعاطعمليــمللعاــ عسيل،ــلليــ ع لع ــل،هتلابرــلعلعاوــملالعقل لجـــ علايــ ىلعازوــ عولر ــطل
ل2روملعفلاعجعتلاصولقيلاعسيتلاتوملي عقلسسييتاق

ظــ لتوــل العأعس يفــلقلبتــ ستلعاــ هلاــإالسيسيــتلعاط بــيطلعبا ــ اولت ع ــطلتييــ عقل تاليــتلسييوــتلا ل
لعاعليفسنيلاعب عالهلعاعسيلتلات يولرمهيططل لعبتيلالمبللو ل مليملليفولع ا لاللاعةمليفلقلل ع ليفراللتشلالعيتلبني

ل
                                                           

لق95تلجلمرجع سابقعاج  يلسل للص ص شتلفل لرمحمللسسيتلعاايليتلبيملععلعاتطلالتلل-1
تلحبــ ليفرشــ الل ليفعــتلرالعاوــ ىتليف ــتلعأ  يفــتتلعاتــع  يتتليف عــزلجي ملؤسســات التعلــيم العــايالتقطــيط االســرتاتيســعمللساــمل،لعازوــ عوتلل-2

لق12وـتلجل1416عااع  لعا ب يتلعارجتيتتل
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ل1عأومليفتق

غــ لعرتا ــ اوتل(لاعاط بــيطلE-Planningي  ــمللورــلكلع ــط،فلعاــ لبــنيلعاط بــيطلعبا ــ اول 
ع وــملعفلا مليــمللليــللياطيــلالب جــريلروــملعفلعأراليــلقلاع طيــلاللعاتــا لعأرلســاتلعا جيســتلبطعويــيلتســيارتلر"

لعا سلق ليفولبنيليفـ طسفلعا سلق لعاكليتطعلالهبللاس ف للاإللعارطلق لعأبس بتق

ل2 تع ليفلليسي:لغ لعرتا  اوايفولبنيلعرت ط،القلعا عال هلبنيلعاط بيطلعبا  اولاعاط بيطل

ســـعتلاعاولبســـتلعاط بـــيطلعبا ـــ اولسيسيـــتل يرليفي يـــتل ـــملع لحنـــ لع وـــملعفلعآل يـــتلاأرـــ هلع يفـــمللاعا ع -
 عغ لعرتا  اولاسطومليمللعأتطي لسسعل ،فلعاط بيط

تضـجيلعأعس يفــلقلعا أييــتل ـ عليفــولعرتســطي عاليتلسســعلعاعيسيـلقلمبــللاياــللعاط بـيطتلصيــ ليطعــ لليفــول -
 عاط بيطلعأطوبريلاعاجرسيلاإللعاط بيطلعأتطي ع

يليفــريلعــ لا ــ هلتاــزغل للمي ــولراليتــلولل لسيسيــتلعاط بــيطلعبا ــ اولعــتايلسيــلللعةــطلع يفــليف -
 ع ليف أريلا لع لاأرلصتبلا  هلتويـيللعاعي لعب عال ع

تـطييزلعاج هلعا عورتل ل،يفولعرت   رلبـأالعاش علقلتعي لدازيفولعحلويويلادات ستلعآل يتلا لبيئتل -
تلس يعتلعاطي لبش  ليليتايلاطليفزي تلصي لرالعطلبتلعةبطليلتعمللامليتتلاجيلع ليف هلتطي لعةب

 سولسلبوطاللع فسيتع
 عاط بيطلعبا  اوليطبسبلتباييل بطليف  تل العاايئتلتطييزلدات ستلاعاعش عقيتق -

لاي عملل لحميمللعاوملاهل(لسسع:

(لاوييريلعاعليفسنيلغ لعرتا  اوج االهلتيي لا  هلرالعب عالهلختبطلاعاعليفس اليرجتاال عاط بيطل -
بيطتلاوتعليرع سلسسعلع ط،فلتوتيللعاعي تلارال لعاط بيطلعبا  اوليو يف البعيسيتلعاط 

 و لختبيطلسليف   لاعبا  اولو لختبيطلراويقلغ لعرتا  اوعاط بيطل

                                                           
تلاإلدارة اإللكرتونيـــة وي يـــد العمـــل اإلدارس املدرســـي )حـــرورة ملحـــة ا ظـــل اللـــ رة العلميـــة التكن ل جيـــة(يفل ــمللبـــولساـــملل،لعحلتــوتلل-1

لق60تلج2011يلعحلملي تلعبس رملاليتتليفر تلعأ طبلعاليفع
لق249جمرجع سابق،  حميملل  لرمحملتل-2
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ـــتتلبيريـــلل لعاط بـــيطللغـــ لعرتا ـــ او لعاط بـــيطل ـــملل ـــلا،لعةبـــطلعاطوسيملي اـــإالعأ ـــلط هلت ـــ السر
عةبـتتلاوـ ليفـللمييـزلعةبـتلعبا  ا يـتلدأ ا ـتلعبا  اولاإالعأ لط هلنيتليفولسملالعاوملالهلسسعلعاعي ل ـلال ل

 1.عاعلايت

 وغري االلكرتوين اإللكرتونـي: ماارنة بني التقطيط 05ال كل رقم

 
تل عاللعايــل،اال لعاعسييــتلاسرشــ لاإلدارة واملعرفــة اإللكرتونيــة )االســرتاتيجية، ال ظــائف، اجملــاالت( ــللساــ  ل ــلتللاملصــدر:

لق298تلج2009عاباعتلعاع بيتتلاعاط ،يريتلعاباعتلع اإلتل

(لTop-Bottomي ـ اليفــولرسســعلاإللرســج ل لغــ لعرتا ــ اوعاشـ  لرســ،هلي جــاللرالعاط بـيطل
(لاوـــ ليـــ بطلاإللصـــمللعاـــ لHorizontal Planningبيريـــللعاط بـــيطلعبا ـــ اولوـــ لختبـــيطلراوـــيل 

لعاعيلللدب عالهق

ارسـا علبـ لعـ ليـ اتلاعـ ل بـتلرتلتشـاطللا ل،يفولعرت   رلفلالقلعةبطل مليملهلعاطيي ل لع ل ـا 
سـلبوطالتلا لظـ لفــع بتل مليـملليفطيــ عقلعاايئـتلعةلال يــتلعلاتـلبيتلاجــيلعا أـرلعحللجــ لفـلاللعاط بــيطل اال
يف ج علحممل لاوـتعلبتـابلتييــــ لع سـ عقلاعاشـ علقلعاعلأيـتلااـيلتريـ لبتـ ستلولقسـتل عسـرلعاو عسـمللعأع ااـتل

                                                           
لق56جتل2010تلسيلاتلع ال اتلاسرش لاعاط ،يريتلعاباعتلع اإللتل عاللرسليفتاحلك مة اإللكرتونية واإلدارة املعاصرةعاوملاهلحمي  تلل-1
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اعسيــل تلل%50اإللل40(لحنـول ريـ لمبعـملللEBayملليفــملي  ل ـ عتلايـيبل اـملىلعاـاع ليفطول يفـتقلصيـ لأـلللرصـ
راـفليفتـطجيمللل100سليفـ تلايفـولل140سـليف، لع طوسرـللاإللل30ا لع لف،فتلر ا ل رـاالل ـ عتلخمطسجـتتلايـول

ل1.يفسي اليفتطجيملتلارعول ضريلعس عتيويطـرلل لبعمللا هل مللر جترلل عي لجملولل2ق2اإلل

 الا اعد الاديـمة إىل الا اعد اجلديدة ا التقطيط اإللكرتوين : االنتاال من02اجلدول رقم 

 اىل الا اعد اجلديدة ا التقطيط االلكرتوين االنتاال من الا اعد الادمية ا التقطيط
ل بطليفطعمل هلا،سطولبتلاسال افلعأ طسجتقل بتلاعصملهلت  طلرسيلللاعتـوـلهق

 بــــتلط يســــتلراليفط ســــبتلرالأرــــ هلع يفــــملل رتليوــــ ل
ليفملوللسولسرتلاعصمله(قر

 بـــطلأرـــ هلاآ يــــتل ريفـــملوللراياتلرســـلبيريتلرالارــــ لرال
ل ا (ق

عةبــــــــتلأ عســـــــــمللبتـــــــــيبتلراليفاــــــــملرلســـــــــلالاعصـــــــــمللي  ـــــــــملللعةبتل مل لع وملعفلايف عص لااسلق لترجيتولق
لعامليرليفي يتلاسطي عقق

عرتاطـــــزعالدةبـــــتلجـــــ اال لاييـــــريلعأتـــــط ايقلايـــــ  ل
لعاطرتييلااصملهلعرت لهق

 ملع ليفولر  لعرتاطزعالدرتسطولبتلعامليرليفي يـتلعةبتليف  تل
لاسطي عقق

عةبـــتلت ت ـــزلسســـعلع ســـ عقلعأطيـــ هلاعاـــزدقولاصل ـــلهتلللعةبتلتـــ عـــزلسسعلأملالعقلعاش عتق
لعآل يتلاعحملطيستق

لعأ لط هلنيتليفولسملالعاوملالهلسسعلعاعي ل لال لعةبتقلعأ لط هلنيتليفولسملالعرتاطزعالبطرجيتلعةبتق
ــــــتلا،ســــــطولبتلاسالــــــ افللرتبط لاللج اال ليفولع  لاجريلعةبتلع اض قع ــــــمللعاطرجي عرتبط ــــــلاللجــــــ اال لسر

لعأطي هق
لع وملعفلسليفتتلغليفضتلاعصطيلايتلبملال تلعا هقلع وملعفلحممل هلاعجعتتلاألبستلاسويلجلق

لعا سلق لحممل هلبملأتلاضيلالعارول ق -
ليفعلي لعةبتلر عهلالقيتيتل لت  يمللع  ععق -

يفجط صـــــتلصتـــــبلعاج فـــــتل لعاتـــــ قلا للعا ســـــلق  -
لعازدقوق

عازوتلوـيلع  عهلعا قيتـيتل ليفـللوـ ليفبسـ بلا لصـطل -
ليفولر  لعاش عتقل

لق254تلج2009ع ال اتللتتل عاللعأت هتلعاباعتلع اإلتلسيلااإلدارة اإللكرتونيةحميملل  لرمحملتللاملصدر:

                                                           
تل عاللعايـــل،اال لعاعسييـــتلاسرشـــ لاعاط ،يـــريتلعاباعـــتلع اإلتلال ظـــائف، اجملـــاالت( ،االســـرتاتيجيةاإلدارة واملعرفـــة اإللكرتونيـــة ) ـــللساـــ  ل ـــلتلل-1

لق300لتلعاباعتلعاع بيتتلج2009
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طلعاط بيطلعاطوسيمل لابنيليفلليـوبلرالتو البطلعاملاللرس،هليانيلارللعاج اقلعا و يتلبنيليفللعلالسسي
لعأراليلقل لصلاتلسعياللتب ي ل جتاللحن لعا أيرتلالت سيريل شلطالق

ايتوبلسمل ليفولعاالصزنيلاإللربعملليفولذايلصنيليو ا الر طليلتعمللورلكلالقملهلتتع لاسط بيطل ل
كل طل لعب عالهلعإللا  ل للسسعل بباللظ لعب عالهلعرتا  ا يتتلاوتعلالع ريلا ز هلعاطيي عقلاعاطعملي،قلعا

دسطي عالتل،للجيع لسيسيتلعاط بيطليفولا اتل ال ولليفتأاتلحم لاسل هل ال تلاي طج البو  للرالعةبطل
ت  الاوطليف  ملع لعس عتيويل لرالرسلسل ليفطجيلسسيطتلتو العب عالهلبارلعل بباللسسيطتلاصوطاللرالا عالعقل

ساللتسيبلصل لقلعاطيي لاعاطب اللعات يريلعات ليع ايالع طيريلبش  لي يفيتلاوتعلعاطوريتليف  تل ملع لببايعتل ع
ع يف ليطبسبلمنطلختبيطليف الأر لعأملىلر اطلمبعلالقليفتط صلهليفولمنطلسلالآلايتلعاعي لاايسلختبيطل

ل 1ببرل عقللدأعىنلعاطوسيمل ق

                                                           
عاباعتلعاع بيتتل عاللعايل،اال لعاعسييتلاسرش لاعاط ،يريتللاجملاالت(، -ال ظائف–اإلدارة واملعرفة االلكرتونية ) االسرتاتيجية  للسا  ل لتلل-ل1

للق300جلسيلاتلع ال ات
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 التقطيط اإللكرتوينو  غري االلكرتوين(: التمـيـيــز بني التقطيط 03اجلدول رقم )

 غري االلكرتوينالتقطيط  التقطيط اإللكرتوين املعيار

يفولصي ل
لع وملعف

ـــــتل ع وـــــملعفلسليفـــــتلايف  ـــــتلاآ يـــــتلاعصطيلاي
بملال ــــــتلسلايــــــتلاضــــــ، لســــــولع "ــــــللألبســــــتل

لاسطومليمللاعاطب ي لعأتطي ق

ع وــــملعفلحمــــمل هلااعجــــعتلحبيــــ لمي ــــول
لترجيتولل لعاترتلعاول يفتق

يفولصي ل
لعأعس يفلق

ــــــتعلي ــــــ التــــــمل ايلعأعس يفــــــلقلدســــــطي عاللا
لعاط بيطليفتطي ع ق

ي ــ العاط بــيطل،يفريــل ليفطوبعــل ليفــول ــ،لل
عســـــــــط ملعالعاطوـــــــــلالي لة  عساـــــــــللعأ طسجـــــــــتل

ل عاي يفيتتلع سا سيتتلعاجرسيت(ق

ليفولصي 
لتوتيللعاعي 

عأ ببــــــ الوــــــللعأــــــملي االاعاعــــــليفس الر ل
عســـــــــــــط ملعاليفـــــــــــــمل  لعاييـــــــــــــريل لعـــــــــــــ ل

لعرت لولقلعاشا يتق

الوـــــللعأ ببـــــ الاعاعـــــليفس الوـــــللعأـــــملي ال
عأرجـــتااليفـــول ـــ،للعســـط ملعيفالليفـــمل  ل

لرسج قل–رسسعل

ليفولصي 
لعا عيز

ي ــــ العا عيــــزلسرــــمللاســــملع لعةبــــطلسســــعل
ـــــــــزدقولاصل ـــــــــلهتلل ع ســـــــــ عقلعأطيـــــــــ هلاعا

لعحملطيستق

ت ت ـــــــزلعةبــــــــتلسســــــــعلعارالــــــــلالعاطشــــــــييسيل
لاعاوملالعقلعا و يتل ع  لعأراليتق

ليفولصي 
لعأـمله

 يفــــــــمللاآ يــــــــتلايفطعــــــــمل هل بــــــــطلأرــــــــ هلع
ا،ســـــطولبتلاسالـــــ افلعأ طسجـــــتتلترضـــــ  ل
 يعاـــــلل ـــــرل بـــــتلط يســـــتلع يفـــــمللذعقل

ليف ا تلسلايتلاسطوزقتلاعاطباييق

 بطلط يستلراليفط سـبتلرالأرـ هلع يفـملل
لاويل بتلاعصملهلت  طلرسيلللعأراليتق

تليفرشـ العقلإللكرتونيـة مرتكـزات فكريـة ومتطلبـات أتسـيس عمليـةاإلدارة افـل لرمحـمللسسـيتلعاايـليتلبيـملععلعاتـطلالتللعاج  يلسل للص ص شتلاملصدر:
 ق153تلج2010عأراليتلعاع بيتلاسطرييتلعب عاليتل حب  لا العسلق(تل ليفعتلعاملاللعاع بيتتلعاباعتلعازل يتتلعاولو هتليفر تل

 (E- Organizing   ) املطلب اللاين: التنظيم اإللكرتونـي 

عحلـملي للأ لاليفولصي لعا  يتلاتتست لع اعيفـ تلاـلاطراليلللللللللللللللتعط لاظيجتلعاطراليللرعز لعالتالطللد
خيطســفلســولعاطرالــيللعاطوسيــمل لعاــت لعسطــل قلعأراليــلقلعاويــلالبــطلاطعويــيلروــملعاالتلصيــ لرفــاعرلتســيلعاو عســملل

تــ يعتلعاــكلعاطوسيمليــتلاسطرالــيللعاطوسيــمل لتشــ  لأيــ  لاس عقــيلتراليييــتل ــملليفــوليف ا ــتلاعســطولبتلعأراليــتلاسطيــ عقلعا
ل مل ل لبيئطاللعةلال يتق



 اإلدارة االلكرتونية    الفصل األول 

 

68 
 

ت تيــبلع  شــبتلبب يوــتلرالةســلايبلتتــالل ل ويــيلعوــملعفلعأراليــتلاوــتعل" ايورــمللداطرالــيللعرتا ــ اول
ل1اقعاطراليللو لعات ليعبيلعأراليتلوياطاللايفيزهتللعب عاليت

لملهل  ع بل تع ليفرال:اعبا  اوليفولسلغ لعرتا  اوامي ررللذع لبع لعرت ط،القلبنيلعاطراليللل

 من جانب اايكل التنظيمي: -ـ

لعرت طوللليفولعاطراليللعاعي   ل عاطوسيمل (لاإللعاطراليللعأرج  ل عبا  او(ق -
لعرت طوللليفولع ي  لعاولقللسسعلعا صملعقلعازلبطتلاإللعاطراليللعاولقللسسعلا قلعاعي لعايلسيق -
ل2عقلعاطراليييتلعأري هقعرت طوللليفولعا صملهلعاطراليييتلعا عصملهلاإللعا صمل -

ل3(لو لت تيبلع  شبتلبب يوتلتتلولل ل وييلروملعفلعأراليتقOrganizingاعاطراليلل 
ايعطيمللعاطراليللعرتا  اولسسعلع  لللتيي عقل ليفتط ايقلار  لللويلع لعأراليتلعاكلتعلوليفولعز هلعأشلع ل

عس يفلقلاتزيمللاعلايتلسيسيلقلعرتترلللاط ا لرع لأملاللايو الدسطاملع للهبيلع لتراليييتلر  ىل توليفولتملايلعأ
عيللياملفلعإلل تنيلس،ألقلعاعي،علدأراليتللل4يفولعأعس يفلقلاعاايلانقل ليفعلاطاللا سيساللا،سطجل هليفرالق

ليفول ،لل،اي هلسمل لعازايالعقلسسعلعأ أريلعرتا  اولاسيراليتلسسعل ا لقلعرتترللقل

ليــيـــيـ عقل ليفتط ايقلاويلع لعأراليلقلهتملفلعإل:عيلليعطيمللسسعلا  ععلتـــ

لايطللذايليفول ،للعاـيعل بقلعارريتلس ل ا تل- لعاطـورـيلاسعيي لحل لعأشلع لاعاوضلعلسسياـل لعاملسل ا عاله
لعرت   رع

 رت   رقا عالهلس،ألقلعاعي،علاا  ا يل لصي لتطلليفطلبعتلسمل ل،ايالعقلعاعي،علأ أريلعاش عتلرالعأراليتلسسعلع-

 

 

                                                           
 ق47جلمرجع سابق،عاعرز لحميمللبولو،للبولازععلعا تلالتلل-ل1

لق57تلسيلاتلع ال اتلج2010 لاعاط ،يريتلعاباعتلع اإلتلتل عاللرسليفتلاسرشاحلك مة اإللكرتونية واإلدارة املعاصرةتلفاعيلعي  ـعاوملاهليفل-2
لق307جلمرجع سابق، للسا  ل لتلل-3
 ق47جمرجع سابق، تللتلالعاعرز لحميمللبولو،للبولازععلعا ل-ل4
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 والتنظيم اإللكرتوين غري االلكرتوين: االختالفات بـيــن التنظيم 04اجلدول رقم

ر االلكرتوينـغيم ـالتنظيل/  التـنظــيـم اإللكرتوينل/ 
ليفراويل1 يفراويغـ لل1
 بيئتليف  تل2 تلفساتـبيئل2
لأيل هلتــــ يفولداطي نيل3 ا عالهلصل،يفتل3
للالعتتـــَـَيـــُسيلايفشل4 سيب هلاجاطل4
لعاطعزيزل5 عأال  هل5
لعأ ظج اليفولعأ    عقل6 عأ ظج اليفولعاط لايفل6
لعأعس يفلقلاسوييريل7 عأعس يفلقليفسيلاإل عالهل7
لا عالهلخملط هل8  ربلعأ لط هل8
ليفتلوـيلقلا  يتل9 يفتلمهلقلا  يتل9

تليفرشـ العقلأسيس عمليـةـــة اإللكرتونيـة مرتكـزات فكريـة ومتطلبـات ت، اإلدار عاج  يلسل للص ص شتلفل لرمحمللسسيتلعاايـليتلبيـملععلعاتـطلاللاملصدر:
لق100تلج2010عأراليتلعاع بيتلاسطرييتلعب عاليتل حب  لا العسلق(تل ليفعتلعاملاللعاع بيتتلعاباعتلعازل يتتلعاولو هتليفر تل

عاطوسيمل لاإللعأراليتل لعاطراليللعرتا  اولترطو ليفو:لعاطوتيللعب عال للجانب التاسيم اإلدارس:من ل-ب
لعاطراليللعةس  لعأط سريلعاولقللسسعل لاجلقل ع سيتلا لال يتق

 سلطـة األوامر:   -ج

لاعاج قلعأملعالهل- لعإللعا صملعقلعأتطوست لعإللعا صملعقلعرتسطشلاليتعلعةبيت يطللعرت طوللليفولعاتسبتلعةبيت

لذعتيل عل

لعرت طوللليفولالقيسليفال  لاعصمللعإللتعمل لعا  سلعلعأال  يوعل-
 من جانب الرسـمية: -ج
لعرت طوللليفولسستستلع اعيف ع-
لعرت طوللليفولعاطعسييلقلعحل ايتلعإللعاتيلسلقلعأ  تع-
لعرت طوللليفولأ عسمللعب  عععقلعحململ هلعإللا عالهلعاتعقلاعاج قلعأملعالهلذعتيل ع-
لي هععرت طوللليفول ملعاللعاعي لعاويلسيتلاع ملااتليفتاول لعإلل ملعاللعاعي لعأ  تلاعأط-
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 من جانب املركزية والالمركزية:-د

لتطعمل ليف ععزلعاتسبتلسسعل ،فلعاطراليللعرتا  اولعات لت  الايطل لعاويتع-
لعاطوسيمليتل لعب عاله ل ل اعق  لارت،يفت لرسلسيت لسسعلر"ل لعايال ليرال  لعاطرالييلقلاعا تيالقلعاكلعلا صي لرا

 عأي لجلغبتلت االلاتعب لص عتلعب عالهلاعأطعليفسنيليفعالعلرفاعرل لظ لعب عالهلعرتا  ا يتلسالالهلسولأي  لاس
لاميز لسائل لسسعلسي لعب عالهليتععلعاييريلعإللختجيفليفول   هلاعرتعطجلعلباع ل

ليفعاللل لا ملق لا  لعرتا  ا يتت لعب عاله لظ  ل  لاسطال ل لعاولبست لاعأالا لبع لع  اعال ل مل  لعاك عأال ئ
ل اعل لأ اي ل ليفملا ست لعب عالعقل جتال لاطعوييلل لعاكلتجطاللع ايلريفليفال لعرتا  ا يت ليفول مليفلقلعب عاله ا،سطجل ه

عوملعفليفطعمل هلعلا حبيتل لصلاتلعأراليلقلعب طل يتلاعةمليفيتلاعوملعفلر  ىلتطعسيلبارلعلاسيلع  يلللعاول يفتل
ل لعاطوريت لاطيري لسو ل لبتايل  ال لايطعوي لريضل ت لعاجئلقلعأتطاملات ليفرت يبلعب عالعقلايفو لأي  ليفو ليفو عامليمل

 1ع  اليتلعاكلتعب لطلألتطلعببملعسيتلاترايطلداي  لا عسطلرس ع لأش ،تطلعأزيفرتق
 : الــــتــــطــ ر إىل ـاكال التنظيم اجلديد05الـجدول رقم 

 إلــــــــى مــــن الـمك انت التنظيمية

 الـهيكل الـتنظيمي

 عاطـراليـللعاعي   ق -
 عقلعازلبطتقع ي  لعاولقللسسعلعا صمل -
تـرالــيللعا صملهلعاطراليييتلعا عصملهل -

 One Big Unit O). 
 رسج قل–عاطـرالــيللرسسعل -
ل  عتلذعقلوي ـ لتراليييلحممل ق -

 عاطراليللعأرج  لرالعأش اسيق -
 ع يلع لعاولقيتلسسعلعاج قق -
 Mini Unitترالــيللعا صملعقلعأري هل  -

Oق) 
 يفـ ـبطليفولعايينيلاإللعايتلالق -
لتراليييلحممل ق  عتلبملاالوي  ل -

 التـاسيم اإلدارس
عاطوتيللعب عال لسسعلرسلجللع أتلال -

 رالعا صملعقق
لعاطوتيللعب عال لعاطوسيمل ق -

 عاطراليللعاولقللسسعلعاج قق -
عاطراليللعةس  لعاولقللسسعل لاجلقل ع سيتل -

لرال لال يتق

 سلسلة األوامـر

سستستلع اعيف لعب عاليتلرالعاتسبتل -
 عةبيتق

 تقسستستلع اعيف لعةبي -
عاطراليللا عال لعا قيسلعأال  ل -

 Single Boss O).ل

عا صملعقلعرتسطشلاليتلرالعاتسبتل -
 عرتسطشلاليتق

 عا صملعقلعأتطوستلاعاج قلعأملعالهلذعتيل ق -
عاطراليللفرلقيلعا قيسلعأال  لرالتـــعــمل ل -

 Two or Multipleعا  سلعلعأال  يوقل 
Bossesل(ق

                                                           
 ق90-89جلمرجع سابق،، عحلتولصتنيلحميملل-ل1
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 الرسـمـية
 ـتقعاس عقاللاعاتيـلسـلقلعاطجريسي -
 عاو عسمللاعب  عععقق -
ل ملعاللعاعي لعاويلسيتلاعاـيوملااتق -

 عاتـيـلسـلقلعأ  تق -
 عاج ييلعأملعاللذعتيللرالا عالهلعاتعقق -
ل ملعاللعاعي لعأ  تلاعأطي هق -

 عأ عزيت:لعاتسبتل لعاويتق - املركزية والالمـركـزية
لعاـ،يف عزيت:لعاتسبتليف ،ستق -

 تعمل ليف ععزلعاتسبتق -
لاعاج قلعأملعالهلذعتيل قلعا صملعقلعأتطوست -

 الـايـاسية ـو املعيارية
 تــوتيــللسي لعزيفق -
 أ عسمللاا  عععقلحممل هق -
لسس عيلقليفـعمل ل لر ععلعأالاق -

 عاطر عل لعاـيالاق -
 ت سيريلعاعي لاافـــ ع هق -
لعاطي نيلعب عال ق -

لق312-311تلجمرجع سابق للسا  ل لتللاملصدر:

 ( E- guidanceونية ) الت جيه اإللكرتونـيمطلب اللالث: الايادة االلكرت ـلا

 لعاويـــل هلروـــللاظيجـــتليفـــولاظـــلقفلعب عالهلعرتا  ا يـــتلصيـــ ل ـــلا لسســـعلعاع،أـــتلعايـــملهلبـــنيلعأراليـــتلـاــــطـعـت
ل1اسي،قالتلاتو السسعليفمل سنيلمهل:ل

 اتروتللأمل سني:ل الايادة االلكرتونية: ــداخـم -ـ 
سبتل ل لعاوــ هلعاشــ سيتلعأ تابــتلداتــفلدأــمل  لعارــسبلاسويــل هتلايطيزـيُعـ للهاة:ـمـــمرتكز علــى الـل الـــمدخـــال-1

لعا  يتلاأ هلعأ عزلعب عال تلاأ هلعأعس يفلقلاعاع عقملع

اوــ ليفــمل  ليعطيـمللسســعلأــ هلعاش رـيتلعاــكلجيــبلراليطيطـريلهبــللعا  ســلعلاأــ هللاملـدخل املرتكــز علــى العــاملني:-2
ا االلعاولقملل لعاطأف لسسعلعاعليفسنيتلايطبسبلرالت  العاويل هلعاعسيللسسـعللعاع،أتلعأ    هلبنيلعأ  اسنيلاألقملولت

 العيـتلةســلايبلعأعــليف،قلعرتا  ا يــتلاطــ قل سيــ لعأشــ ،قتلاعاجرــ ل لعارزعســلقلاخترــيصلاأــرلحمــمل لأطلبعــتل
اوــل هل  ــرالليفــولعأتــطرملعقلعاــكليــطللت عســساللبــنيلعب عالعقتلاعــ لذاــيليطبســبلا ــ  ليفاــلالعقلاــملىلعأــملي يولرالع

عاطعليفــ ليفــريلعآل ــ يولبسالأــتلسلايــتلايفاــلالهل لتعزيــزلأــملالعقلعأ  اســنيلاعازرــلعلسســعلع ــل،عهتللانويــ لأــملالعهتللاضــيلال
لعسطي عاليطالق
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اــــولعاطــــأف لسســــعلعارــــلجللا ــــيلميلالســــ علرسيــــل للاــــ غاطاللعا ليفســــتلاطعويــــيلروــــملعفللأــــمللمتلتع يجاــــللة"ــــللاالل
لقــمللسســعل العيــتلصيفــتلدةرــلقصلعاج  يــتلأ  اســيطليفــولر ــ لعتــبلارتقاــللاعحلرــ للاجيــبلرالي ــ العاولعايلســتات

لسسعلعص عيفاللاف رت لعإللرع لا ل،ل، وليفول ، لق

الاويل هلويلصوـ لعازعايـتل ل ـل لعب عالهلعرتا  ا يـتليفـوليفربسـيلعاويـل عقلعأبسعـتلسسـعلعـ ليفـللوـ ل مليـملتل
ل1ريلعاويل عقلعا ج هلعاول الهلسسعلعاطب الل ل يل ليفريليفت هلعاطوريتقعأربسوتلعإللآالقلتطولا،لايطلاعأعالليف

 :مهــاة الاائد ا اإلدارة االلكرتونية  - ب

ل2مي ررللذع لبع لعأالالع سلسيتلعاكليو الهبللعاولقملل لظ لعب عالهلعرتا  ا يتتلاويلعيلليسي:ل

ل لت ا ليفيزهلترلاتيتلاإل عالهلعاكليـَُرليلهبلليفايتلع عالتطععسط ملعاليفعس يفلتطلايفالالعتطلا،سطجل هليفرالل-

ميطســيلعاولقــمللعرتا ــ اولعحلســ للاعاــ عيف لاعةبــطلعاعل ســتلعاتــ يعتلعاطرجيــتلاداطــليللت وســطلعإللععطشــلفلعأطيــ عقلل-
لعاعأتطوملعقتليفللأملليع  ل اللال عق تطلعرتا  ا يتليفول س تل لتوملميلعحلس للعارل عتل تعلعسط

يتععلأع فليفي للعات قلرالعاجئتلعأتطاملاتلايفتط ىلعا  هلعأبس بتل لعاتـسعتلرالعةمليفـتلعاـكلتوـمليفاللا عالتـطتلل-
 لياع لسولعا عيف لاعرتأ عصلقلاعا سـلق لرالعحلسـ للعاـكل  رـطليفـولتوـملميلعةمليفـتلرالعأرـط لةأـ لت سجـتلارال ـصل

لسع لاراض ل   هل، رتتلا لاأرلأيلسيع

عاولقمللعرتا  اولسسعلذعتطل لعختلذلعاو عالعقل ليف ع اتليفلليعـ  لريفليفـطليفـوليفتـطوملعقلرالطـ عالئتلعيـللليعطيملل-
لرتلي   ل لأا للعاررالليفولأيل عقلر  ىع

يتط  بلسسعلعاولقمللت ييفلب عاطلا ب ططلايف قيلتـطلعب عاليـتليفـريليفتـطوملعقلعا عأـريلرالعاايئـتلعاـكليرطوـ لاسعيـ لل-
ليف أريلع عال لخمطسفتلرالي أسللب عيف لع عالتطل جتالليفريلعا عأريلعامليملعلهبللاذعلمتل وسطلعإل

يــيطسيلعاولقـمللعارــيتلعاط عاويـتلعاتعيــتلعاـكل  رــطليفـولصتـولا عالهلعاعرلفــ لعااشـ يتلعاــكلتعيـ ل ــرلأيل تـطتلاــيسلل-
شــلالعطلعاطج ــ تلافــملعاللع اعيفــ لاطرجيــتلعةبــطلبــ لت  يااــلل لجــ علال يطــطلايفــملوللمبــلليطــ عا لامليــطليفــوليفعس يفــلقلاط

لاعرتسطيلعلا  ىلو رتعلعرتا ع لارا لالوللا مبللاملياللاجلالقلرالعأ عصلققلل
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 ص الايادة اإللكرتونية:ـصائـخ -ج

ل1ورلكلسملهل رلقصليطييزلهبللعاولقمللعرتا  اول ـتع ليفرال:

ــــعلترــــ يفلع س - ــــل الهلاعاوــــملالهلسس ــــمللعرتا ــــ اولســــ يريلعرتســــطولبتلاعحل عــــتلاعأا يــــلللاعختــــلذلرالورــــلكلعاولق
عاو عالعقتلعيللرالامليطلعاوملالهلسسعلعاطجلس لعآلولاعرتصتلجللداب عالئلابريـلذ لعرتسيـلللعامليـملهتلايطييـزل

 إبصتلسطلعا ا لداملااللعأر  لعات لي  يطلاعسطعملع هلأعلاتلعرتجب عبلايفضلسجتلعأ عال ع
ا لعأرلاتـــتلاعاوـــملالهلسســـعل ـــ  لعاويـــل هلعرتا  ا يـــتليفاط ـــ هلاذعقليفـــ و،قلايفاـــلالعقليفطييـــزهتلااـــملياللالل -

  مل لعأرلاتنيع
اسولقمللعرتا  اولعاوملالهلسسعل جيزل جتطتلاعا عيزلسسعلع ـل،لعأايـلقلاعأاـل العقلاامليـطلعأاـلالهلاعأ ا ـتل ل -

 عاط يفليفريلعاايئتلعأطي هلا ي لعأت اايتلسوليفتلاللعاعليفسنيليفاريل لاتب ي ولع
سلع تـــلولعاـــ تل العاطوريـــتلحبل ـــتلعإللســـليفسنيليفط ررـــنيلمبـــ و،قلتعطـــ لعاويـــل هلعرتا  ا يـــتلذعقلصـــ -

سلايتتلاوتهلعاطوريتلتطبسـبلا عالهل مليـملهلرتلتعيـ لااـيلسـسبتلع اعيفـ لاو يفيـتلعرتترـلرتقتلبـ لتعيـ لااـيل
 عأعس يفلقلاعاطجلسسيتلعاشا يتع

عيــ لعأعــ  لاعااــمللاعةــ هلتــملالكلعاويــل هلعرتا  ا يــتلرالعاوييــتلعأضــلاتلســولعاعيــ لعاطوــجلتــطلليفــول ــ،للعا -
ااــيسليفــول ــ،للعآلرتقل العأطعــليفسنيلســي    اليفطالســمليول ي عايــل تلاي ــ السســعلعاولقــملل ــتبلوــ رتعل

 االبباللدب عالهتلاتشويريلارتقالل لع
أـــملالهلعاولقـــمللعرتا ـــ اولسســـعلاجـــريلع ا ـــلاللاعةبـــطلاعاـــ عيف ليفـــلليضـــيولعســـطي عالل ـــل لع عالتـــطلاعســـطي عالل -

 راللاملىلعاجئتلعأتطاملاتتلاررتليرر ا علسراللعإلليف عأريلر  ىل لظ لعأرلاتتلعاش ستعلبولقالل يلالع ل
يتععلعاولقمللعبا  اولعإللتعيييلعاـ عبطلعارجتـيلبـنيلراـ ع لا عالتـطلاعب عالهلذعهتـللصـملتالـ لعب عالهلدارتـاتل -

ل لأل هتــلل لتــ ا لعأرــل ل ــللعةيــلاللع التلارتليتــع الا، طوــلللاسعيــ ل لا عالعقلر ــ ىل لذبــتلحب ــلل ــ
 عايمللعاتعبل  رتعلع ا ع ع

عاولقـــمللعبا ـــ اوليفـــطعسلل ـــمليمللعا عيـــزلاعاوســـيل عقيـــل تليف أـــبلا ـــ ليفـــلليتـــطومللص اـــطتليفطـــ  سليفـــولعـــ ل -
 عأجل آقلعاكلأمللت ع اطتل بلعايي  ل ال ع لابايعتلسيسطلعاطرلاتيق

ل
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 (E- censorship املطلب الرابع: الرقابة اإللكرتونية ) 

ل ل ال ه لسو لعرتا  او لعاط بيط لعرتا  اوخيطسف لتتلسملللغ  لاعتاي لاعاملأتت لاسا ات لعأ ا ت بط ا 
ل لسسعلعاط بيطلعأتطي لااجيل  لاطباييلعا ألبتلعحلس للاعأعس يفلقلعأططلبعت ل لتسوأ لاعأراليلقلعأعلف ه سيش ،قت

جلعهلاعاجعلايتقلاورلكل الليفنيلاس ألبتلعرتا  ا يتلمهل:لعاراللالعرتا  ا يتلدسط ملعال الللالألبيتلاا  عععقلتطييزلدا 

 1.عأ عزيتلاسيراليتلاعاراللالعا،يف عز 

ا اتلعأراليلقلعحلمليزتلعرتسطيل لسسعلعاراللالعأ عز تل  طليضيولت صيمللع وملعفلاسملالعاطعلال ل لسا ل
لعاطتي ليفريلعاعليلعةلال يق

 لكرتونية:ة االـابـــرقــا الـــزايـــوال :  م

 2تطيطريلعا ألبتلعرتا  ا يتلبعملهليفزعايل عساللراض ليفولعا ألبتلعاطوسيمليتل لسملهل  ع بتليفولبيرال:لل-

 عص لعاطرجيتلراللةالل لعا أرلعحلويويتلاتوسيصلعاجو هلعازيفريتلعب عالهلعرتا  ا يتلسسعليف عأاتليفأملالهلل-
ليف عص لعاط لاتتطبيريليفشلومله ل شلطاللبنيلعاطرجيتلاعا ألبتت لسسعلتوييل لأملاله لرعز  لجيعسال ليفل رجيتلاع عالتطت

ليفول لاسعمليمل لعب عاله ليفطلبعت لسا ات لبجض  لاوتع لعأبس بت لعارع  لسسع لب ع الهتل لاأيليفال لرا ع ول ا شلي
لعاطجلفي لعاكلت شفلعاطور لرالعةس لاالعلالعاتابلتوريل ع

ل- لعأعطيعتجيمل لعةبط ل ل  ليفملى ليفع ات ل  لعرتا  ا يت ليفملىلا ألبت لعب عاله لتو ال لعا ألبت لسسع لابرلع ملهت
لف،صيتلعةبتلا لصاللا،سطي عاللاياللرالتعمليساللرالتيي ولع

لآ يتتلصي ليطللععطشلفلعةس لحلال لاأ سطل،لليضيول تهلعب عالهلس ستل- عا ألبتلعرتا  ا يتلويلالألبت
لت، لعةبألاعةس ل لرأ بلاأرقل،للجيربلعب عالهلعةتلق ع

تععلعب عالهلعرتا  ا يتل ل  و وللعإللجاطلتور لرصمللرا ع لعاج ييلأعلأاططتلبوملالليفللهتطللإب العكلرتلت-
عةس لرالر بلعلاطملعالعاللصملرتلت ف لسسعليفتط ىلعب طل لرالعةمليفتتلارتلتض لبت لعاعي لرالتتيعلعإلل
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يلسسيطلاأرلط ي لات ععللع  بلعل عتلعب عالهلايفاريطالتلاويلتتععلأعلاتلعةس لراللةاللصملرتلميض
لتلاذالويلس يعتلعرتسطولبتعغ لعرتا  ا يتاعأش ،قتلايطع للعإللظلو هليفتطجعستلعيلل لعب عالهل

تطيطريلة"للسلايـتلع يفـلالاسسـعل ال ـتلسلايـتليفـولعازوـتلاوـتعل "ـللرتلتط أـريليفجل ـآقل ع سيـتليفطعسوـتلبرالـلالل-
ل عالهليفولعااملعيتعسيسالتل العا جريلعسطل رلسيب هلعب

تعطـ لافـ للعأرـط لللبـتلعرتا  ا يـتتلاوـيتعط لعارطـلق لوـيلعحملـ اللعا قيتـيلعاـت لتررـبلسسيـطلسيسيـلقلعا أ-
وــيلعاــملاي لسســعلرالعارالــلالعب عال ليعيــ لب جــلعهلسلايــتللاللدأ عفــجلقلعاطرلاتــيتلعأ  ــ هرالعةمليفــتلاتوــملمي

ااذعل ـــ  لعأرـــط لرالعةمليفــتل لرصـــمللعاروــليلعب عاليـــتلعاـــكلارالع اــ ع ليعيســـ الداشــ  لعارـــعياللعأبســ بتل
اــإالوــتعليــملللسســعلليلتــ  ىلعةمليفــتلسســعلعا  ــطلعارــعيالت أــفلاياــللعاعيــ لرال ــ  لســولغــ لعأط أــريلرال

لا   لسب لرال س ل لتسيلعاملعق هلعب عاليتلعاكلت أفلاياللعاعي ع

يتلاعأشلالعتتلاإال طلق لعا ألبتلترطش لبت ستلبنيلراـ ع لبجض لعا لعاتلقملليفولعاشجلايتل لعب عالهلعرتا  ا ل-
عب عالهتل،ــلليــملاريلعاييــريلعإللتجــل  لاأــ علتســيلع  بــلعلعاــكلعشــجرلسراــلل اــتلعب عالهتلعيــلل جــزلعرتاــ ع ل

لاع ي سلقلعإلل وييلع ل،ل،لف لرالرصتوليفولا ل،لعب عالهلرالعاج  لعات لصويل طلق ليفطييزهق

ل1،يزعقلر  ىلاس ألبتلعرتا  ا يتلرمهال:للاذع ل لعاوملاهل(

 عرتأ عبلرعز لعإللعا ألبتلعاولقيتلسسعلعازوتلبملرت ليفولعا ألبتلعاولقيتلسسعلعار،صيلقع -
 عرتأ عبلحن لعا ألبتل لعحللج لبملرت ليفولعا ألبتلسسعلعألجيع -
 أستلعأجل آقلعاملع سيتلب    لعا ألبتلعاج اليتلسسياللاترعيعالع -
 لبتلسسعلعاش ععلاعأ ال يولاسسعلعاشا لقلعاملع سيتلاعةلال يتعت سيريلعا أ -
 عاطع لليفولعا ألبتلعاولقيتلسسعلعأمل ،قلاعاعيسيلقلاع  شبتلعإللعا ألبتلسسعلعارطلق ع -
لس ستلع طشلالل طلق لعا ألبتتلالاييريليفلذعل مل ق -

 

 

                                                           
لق60يف  ريلسلبيتلجتلاحلك مة االلكرتونية واإلدارة املعاصرةعاوملاهلحمي  لفاعيتل-ل1
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 املبحث اللالث: متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية

علعب عالهلعرتا  ا يـــتلعاـــلأيلعأشـــلاليريلعاـــكل تـــملوللعحل  يفـــلقلريفـــ ع لاـــيسلداتـــا تلاامنـــلليُـــــَعمللتبايـــيليفشـــ ال
 طــل لعإللاجــريلرســسليفطيرــتلاأ عســمللتوــ السسياــلتلاتــ ا لعا زــ ليفــولعأطبساــلقلعاــكل طل اــللعأشــ اعلاهتيئــتلعاايئــتل

ـــليلل وـــيل طلقوـــطلايعبـــيلمثـــلالهتل ـــتعلاـــإاليفشـــ اعلعب عاله ـــطقلاداط ـــل لعإللســـملهليفطبساـــلقللعأرلســـاتلا ـــتل ط عرتا  ا ي
لتراليييتتلبش يتلاتوريتلجيبلتضلا ولل يعل لارولصالق

 لتطبيق اإلدارة االلكرتونية املطلب األول: املتطلبات التنظيمية

توطضـــيلسيسيـــتلعاطعـــ للحنـــ لعب عالهلعرتا  ا يـــتلتوـــملميل ـــمليفلقلاســـ عغانيلاياـــلل لعا أـــرلاعأ ـــلالعأرلســـبل
يبسااــللعأتــطجيملليفــولعةمليفــتتلوــتعلع يفــ ليطبســبلا ــ عععقلاتعــملي،قل تاليــتلختجــ ليفــول ال ــتلدأ عفــجلقلعاــكل

عاطعويملعقلاعارـع دقلعب عاليـتلاعب ـ عععقلعاب يسـتلعاـكلتتـابلعاضـو لاعاطـأافلاعاط سـيلسـول ـمليفلقلعب عالهل ل
ل1عأ عقلعأواستتلاسملالعا غاتل لعاطعليف ليفعالتليفولبنيلتسيلعأطبسالقليفلليسي:

االهلا ـ  لا ـ عععقلاطواـ لعاشـ لاىلايفعلاطاــللااوـل لأعـلي ل ـمل لعأـملهلعاــكلجيـبلاياـللترجيـتليفزـ لوــتهلجـ ل -
 عب  عععقع

اســـل هلورملســـتل ـــ االعرتاـــ ع لرال ـــ االعأـــ ظجنيلاتب ي وـــلل ـــتالاي لليفـــولصيـــ لعا جـــريلعاطرالييـــيلاعأاـــلال -
 اعاط  يالقع

عااشــــ يتلاعاعرليــــتلدااشــــ لدسطاــــلالوللالعيــــزهلالرجللعأــــلللعارالــــ لعإللعااعــــمللعرت طيــــلسيل ل،لالســــتلا عالهلعأــــ عال ل -
 عرت طيلسيعل

ل   2عيلليضيفل لع  شلرب لب  (لسرلف لر  ى:
اســـملع ل بــــطلعأـــ عال لعااشــــ يتلعاــــكل ـــمل لعةــــ عقلاعأاـــلالعأبس بــــتلاعرتســــملع لعا،،يفـــتلاشــــي لاظــــلقفلمتل-

لت فيجاللا مليملليفعلي لع  ععل لع

                                                           
لق104جلت2012لتعازل يتتلعاولو هتليفر تلعاباعتلتلاي ستلعاري لعاع بيتاحلك مة االلكرتونية ال اقع واآلفاقتلـا شلرب لب  لحمي  عال-ل1
لق111تلجـعالهرجع املع  شلرب ب  لحمي  تل-ل2
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ستلعرت طاـــلالعقلاعأوــلب،قلعاش رـــيتلا مليـــملليفعـــلي لعأجلجـــستلايفتـــل ملهلختبــيطلسيسيـــلقلعرت طيـــلالل ـــليف-
عب عالهلعأعريــتل لع طيــلاللراضــ لعاعرلفــ لعاــكلتطــ ا ل ــللعأ عفــجلقلعأبس بــتلاشــي لعا ظــلقفلعاشــلغ هلاع"ــلعل

لا  عععقلعاطعينيلاعاطت نيل لعا ظلقفلعأ طسجتع
تـطاملفلا طـلق لأيـلجللع  ععلعاجعسـيلاتبايـيل الـللعازـ عبلتـ بيطل الللاب عيف لعحلـ عازلاالبباـللد  ععلعأ-

لاعاعولبعل
لترييللاترجيتل اللالاويلجللعجلعهلع  ععلا سي ل طلق لعاويلجللاعأ ع لسا لتب ي هعل-
 مليمللعرتصطيل لقلعاطملاليايتلاايلرسـلايبلاعلاـتلاترـييللر شـبتلتـملاليبلاترييـتلعرتاـ ع تلاتـ ا لعاشـ ايل-

علايــتلعاطــملاليبلا ويــيلروملعاــطل لاســل هلترــييلل الــللاآايــلقلعاطــملاليبلاطط عاــيلاعاالــ افلعا جيســتلبضــيلالا
يفــريلدأــيلسرلفــ ليفرال يفــتلا عالهلعأــ عال لعااشــ يتلاا ضــلعلعــ لتســيلعاعرلفــ لأربــيلعاط بــيطلاعاطرـــييلل ل

لعأطلبعتلاعاطوييلل لع ليف عصسالع
 يضــاللعإللر ىنلعأتــط ايقلجــيلان لاســل هلورملســتلت ،يــريلعأاــلالاعارــ،صيلقلاطتــاي لعختــلذلعاوــ عالعقلاتج-

ل1است ستل لعختلذلعاو عالل لعا أرلعأرلسبق

 لتطبيق اإلدارة االلكرتونية الـمطـلب الـلـانــي: الـمتـطــلبات الــتــانــيــة

 طـل لعب عالهلعرتا  ا يـتلعإللعاعمليـملليفـولعا سـلق لاعآلايـلقلعاــكلتوـ السسياـللصـملت ـ ال ـلوزهلاتتــطبيريلرال
 2 االوللسسعلرعي لا طتل تع ليفولرمهال:ت   ل

 ـجـهـزة احلاس ب ومـلحـاــاتـهـا:  -1

عااريـتلعاطعطيــتلعاــكلتطضـيول ــا تلصمليزــتلا،ترــلرتقلاعأعس يفـلقلاتــ ا لأ عســمللابريـتلسرــ يتليفطبــ الهلا،ترــلرتقلل-
اعأـ عطرنيليفـول اـتلعاتس يتلاعا،سس يتلعاـكلتضـيولعاـ بطلبـنيلعأراليـلقلباعضـاللابيراـللابـنيلعأ ستـلقلعب عاليـتل

لر  ىع

                                                           
لق116تلجقـابـمرجع سب ب  لحمي  تلرا شلـعا-ل1
ل ق67ريلسلبيتلجـيف  تلاإلدارة االلكرتونيةيليفربجعلي سفتلـعلا-ل2
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ــــ ع عالعقلل- ــــتلاع ــــلتفلعاشــــا يلاعا ــــتلعا،،يفــــتليفزــــ لر اــــزهلعا يايــــ ت لعاش رــــيتلاعحملي ا تــــ عا لعا ســــلق لعرتا  ا ي
ايفتطوا،قلعب لالهلايف ،سلتـاللاغ ولليفولع  ازهلعاكلتروـ لعأعس يفـلقلبـنيلعأراليـلقلعب عاليـتل جتـاللابيراـللابـنيل

لعازدقولرالعأ عطرنيع

(لOoreedoo ا لســمل لعاـــ ليفــوليفــزا  لعةمليفـــتلدب   ــرليفزـــ ل ــ علقلعرتترــلرتقليفزـــ ل ــ عتلرااليـــملال تــل-
ا ــ عتلعترــلرتقلعازعقــ تلعيــللجيــبلرالت ــ الع ســعلالل ليفطرــلاللعاييــريلصــمليــطي ولعأ عطرــ اليفــولعاطجلســ ليفــريل

لعب عالهلعرتا  ا يتلةأر لاأرلارأ ل املعل

عحل  يفــتلعاــ،،الب ــ ععلسيسيــلقلعارــيل تلعاملااليــتلأ طســفلع  اــزهلاخترــيصلتــ ا لعاطي يــ لعأرلســبليفــولطــ فلل-
لاطلالعقلذعقلعجلعهلاتايتلاضيلالتوملميل مليفتلذعقليفتط ىلسلللادسطي عالل االع وبلعع

دبجــلاتلعإللع ــ ععلتييــ عقل لعا ع ــبلعاطشــييسيتليفــريلبرــلعلعاط ر ا  يــللعأي رــتلاوــتعلرتليعــجلداضــ االهلافــ للل-
لعإللعااي قتلب لي جيلرالتط ا ل للايف ل يتلعا ا  لعإلل ا لقلعأعس يفلقلعاملاايتليفوليف لالسيسالعللعرت   ر

جــــ االهلع  ــــتل لعرتسطاــــلاللاجيــــل ليفرال يفــــتل ــــمليفلقليف صــــملهلايف عببــــتلاطوــــملميلعةــــمليفلقلسســــعلعلاــــتلعأتــــط ايقلل-
بطلعب ــ عععقتلاتــ ععالعا ع ــبلعاجريــتلعاطراليييــتلاسواــل،لاع  اــزهلذعقلعاع،أــتلدةــمليفلقلعأومليفــتلمبــلل لذاــيلتــ ع

لاعاطوايزعقع

ا شــلعليف ععــزلعا  ا يــتلأ ياــتليفــوليف ععــزلعاطويعــلقلعاتــ ل يتلايف ععــزلعا يــمللايفوــلويلعرت   ــرلاتــ ا لعأتــلسملهلل-
لعاجريتل لتسيلعأ ععزليفولر  ل لا،لسواتلع يفيتلعرتا  ا يتلاةمليفتلذا لعرتصطيل لقلعةلفـتتلاعاعيـ لسسـعلتعزيـز

ل1عازوتل لتبايولقلعحل  يفتلعرتا  ا يتق

لترييللعاشا لقلات عيبلر ازهلعرتترلرتقلعا،،يفتلا بطلعأالولعأطالسملهلاسواتلعا عصملهع-

 مليـــملل لت ر ا  يـــللعأعس يفـــلقلصــملتـــطي ولعب عالهليفـــولتويـــيلل ـــمليفلقلعا  ا يـــتليفـــولل عرتســطجل هلب ـــ ليفـــللوـــل-
لهتلل االر لسوالقلرالتعويملعقعخمطسفلعاالقلاعأ عطرنيلب ل،ليفعليف،

                                                           
 ق96تلجقـابـمرجع سب ب  لحمي  تلرلع  شل-ل1
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ايف ل يـــتلعســـط ملعالع ـــلتفلعحمليـــ لل لسيسيـــتلعاـــملاريلاعســـط،العةـــمليفلقلعأبلاـــبلهبـــللاا ـــعلاللعأتـــطاس نيلبطـــ عا لل-
لعةمليفلقق

 برامج احلاس ب وق اعد البياانت: -2

ملعقلريفـ لجـ اال تلدبجلاتلعإللعأعملعقلاعأسعولقلاعحل عسيبلاإالعحلل تلاإللعاـ عيف لعاـكلتشـي لوـتهلعأعـ
ـــ عيف لعةلفـــتلب صـــملهل مليفـــتلعا يـــبلاب ات عـــ لل   Fileاوـــيلعاـــ عيف لعةلفـــتلدرتسطضـــلاتلعاملع سيـــتلصزيفـــتلعا

Transfer Protocol)ا مليفــتل لTelnetلاسرلفــ لسيسيــتلعاتــملع لاألســملهلعاايــلانقلاوــتعليفــولر ــ ل)
 1 طل لااياللسسع:للا عالهلحمط ايقلعأ أريلعرتا  اوقلاتروتللب عيف لعا ياي ت لعةلفتلعاك

ات  ــمللسســعلعا يايــ ت لعأــزا لدترــلللع   ــرتلاتطعليفــ لوــتهللبــرامج الكمبيــ تر اخلاصــة ب حــدة خدمــة ال يــب: -
ل(قHyperText Transfer Protocol)عا عيف ليفريلعابسالقلدسط ملعالب ات ع لل

ةمليفـتلعةلفــتلوــتهليـطللتزايــرلاصــملعقلعل(:FTP و Telnetوحـدة اخلدمــة واألجهــزة التابعــة اخلاصــة ) -
لسسعلعا ياي ت ل جتطتلصي لتتياللاأل  لجلعاتيولاملياللعا ف للعأ،قللإب عالهلاتعملي ليف أريلعا يبق

ليطللعسط ملعيفالل لعاطعويليفولفعتليف أريلعا يبلاملاعسيلريفريتقلاهادة األما :-

ــــدليل: - س يفــــلقلعأطعسوــــتليــــطللعســــط ملعيفالل لا عالهلصتــــلدقلعاعيــــ،علةيفــــلالاعــــتايل يــــريلعأعوحــــدة خدمــــة ال
 .حبتلدقلعاعي،ع

اذعلطسبل  صليفولعاعيي لراليو البطتمليمللريف عاطلاـطليفولبـ لبيـريليفرطوـلقلرالالبنية األساسية لعملية السداد: -
 ـــمليفلقتلااـــ ل لصل ـــتلعإللاســـيستلاسعرـــ للسســـعلريف عاـــطتلاتـــطلليفـــول ـــ،للمنـــ ذ لريفـــوليـــطلليفـــول ،اـــطلعالســـللل

عا يـمللعرتا ـ اولعإلل ـ صلاسويـلالبعيسيـتلعأعلاـتلعايملايـتلرالعإلل الـلالاعسـيلعأعس يفلقلعأطعسوتلداتملع لسـولط يـيل
 اوا للايفعلاتلببلألقلعرتقطيلالسسعلعرت   رق
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ايالليطللختزيول يريلعأعس يفلقلعةلفتلدأرطولقلاسيسيـلقلعاشـ ععلعاطلبعـتلأ أـريلعا يـبتلاذاـيلقاعدة البياانت: -
 لعأطعسوـــــتلهبـــــتهلعأعس يفـــــلقلاعـــــتعلاسويـــــلالبعيسيـــــلقلعااعـــــ لعأعوـــــملهلاا شـــــلعلاطتـــــاي لسيسيـــــتلا عالهلاعســـــملع لعاطوـــــلالي
 عارجعلقلعامليرليفي يتلسسعلعأ أريق

يطبســبل اــل،لعا يايــ ت لعةــلجلداويــلالبعيسيــلقلعاطبــ ي لتــ ا لر اعقلعاطبــ ي تلاأــمللت ــ البــ انيف لبيئــة التطــ ير: 
لب الل ،لل يريليف عص لا شلعليف أريلعا يبق  ي ل ر جلرالر عهلتو السسعلب انيف ليفعلاتلي  طلايو  لعأ

ع ـلولعاـت ليوـ المبعلعــلهلآرتفلل(Inetload يفزـ لبـ انيف لبـرامج الكمبيـ تر اخلاصـة خالختبـار والتحليــل: -
لعأتط مليفنيلاسي أريلايطياللعاطع فلسسعلعا اعبطلعاضعيجتلسسعلعأ أريلااجيل لعحلس للاتايق

 لتطبيق اإلدارة االلكرتونيةالـمطلب اللالث: الـمتـطلبات الب ريــة 

يعط لا   لعاعرر لعااش  لج اال ل ملع لاطرجيتلر ليفش اعلاا لعحمل كل  لب انيف تلاعاعو لعأملب لا  ل
عرتسيللليفايللبسيرل ال تلتب الولتلاعب عالهلعرتا  ا يتليفولعولليفو يفلهتللا   لعايمللعاعليفستلدبجلاتلاإللعاعرلف ل

لريتلاو لعاول اللسسعلتشيي لتسيلعأرال يفتلعأط ليفستلاييللبيرالقع   ىلاع  اعقلعأل يتلاعاطو

لبيراللتط عا لايالل رلقصليفعيرتتلدبجلاتلعإلل لع يف ليطبسبلا   لا  قلسي ليف وستلايفط ليفستلاييل وتع
ل ليف ظجيلعب عاله لج اال لعاط ا  لعأعس يفلتيت ل لالل لعة ه لاسط ظيفل لعأرلفبلعط ا  لعاش ايلعاعليفت ل لت عا 
ليفعلوملل لجيبلت ا  لعيل لاعحل عسيبلايفعملعقلعرتترلرتقت لع  ازه ليفري لعاطعليف  ليفو ليطي ر ا لصم عرتا  ا يتت

ليفط ررتلتو البط  يولعاعرر لعااش  لاتمللاو هل وصلعة هل لالللعرتس،العآليلق

 :املهارات املطل ب ت افرها لتطبيق اإلدارة االلكرتونية-1

ا يتلعرتسطيل لسسعلسمل لرأ ليفولعاعليفسنيلاعتعلتاتيطلعب  عععقلعب عاليتتليعجلعاطع للعإللعب عالهلعرتا  ل
ل 1ا وييلعا،يف عزيتلعب عاليتقلايفولعأالالعقلرالعاعل عقلعاكليطبسبلسسعلعاعليفسنيلعاويلالهبلل تع ليفلليسي:ل

 عة هلعاعيسيتلعأ ععيتليفول ،للعاطولالبلاعأ عأفلاعأش ،قلاعاملالاجللعأتطجل هليفرالع -
 عاو ععهلعأتطي هلاسعليف ل لالللختررطلعأاجتلا لر بيلقلعب عالهلاا اعلعأع اتلع   ىع -
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 عرتوطيلالداطعسيلل ليف عصسطلعأ طسجتعل -
  ستلقلتال ايتلاألا لاللبنيلعأ  اسنيلاال سلقالل لذعقلعأربوتلرالر ل اتلر  ىعل -
 لت ع طلعأراليتعاولععقل االيتلسسعلعلاتلعأتط ايقلأرلأشتلعأش ،قلعاك -
لاال يتل - لعاعو ل لرتصط لك لا فت لات ا  لاآل  يو لعرتسطيلع لايال لايطل لاسلأيل ت لحمسيل  لتعومل لعاك عأ   عق

 عامليملع
عسطضلاتلعآل  يولذا لعة عقلاذا لعرت طرلجليفولع سلتتهلاعاالصزنيليفولعاليفعلقلاعأ ععزلعأاريتل -

 ا القلعارال ععأط ررتلاعرتسطيلعلعاياللاحملاالهتللاتال لل
 1اورلكليفالالعقلر  ىليفرال:

اجريل بتلاسطملاليبلاتب ي ليفالالعقلاأملالعقلعأ ظجنيلات  يسليفجا العةمليفتلعأطييزهلاالا لسي لعاج ييتل -
 اتب ي لعا  هلاعسط ملعالعحللس بتلااسل هلورملستلعاعيسيلقلعب عاليتع

 اجريل اللالاطوييللع  ععع -
 اتلعاطراليلعلاجريل اللالاويلجللالجعلعأ ظجنيلاتب ي لفول -
 اجريل اللالاطشويريلعرتبط لاللاعاطومليملعل -

اورلكل يلالعالاسط ظيفل لعب عالهلايفلل لال يلرال ع سيلاذايل لاطلاللا شلعليف عأريلعا يبلايفطلبعطالل
ل2اتب ي ولتلايفولبنيلراائيلعأ ظجنيل مل:

ع طيلالوللبرلعلسسعلأملالهلاوللعاجئتلع وللعاتيوليوريلسسعلسلتوالل ل لرالاش لعأ أريتلايطللالـمبـرمـج  :  -
 عاطعسللاعاط عف لعاجعللليفريلعب عالهلاعرتسطعملع لاسعي لاعة هع

يطللعرتسطعل تلهبلل ليفعالللعاش علقلاعب عالعقلعأسلجللاسعي تلعرتلرالبع لمديـر قــاعدة البـيــانـات:  -
ملهلعاايلانقلسيطياللألسملهلعأ عأريلتسوألا،سطعل تلدأ انيلاطرييللألسملهلعاايلانقتلاعرتسطعل تلمبملي لألس

 بيلانقليفرييتلحب ايتلايفيزعقل يملهليفولصي لع  ععلاالسسيتليف أريلعا يبق
يو يف الإبججلعلعاسيتتلعايلايتلسسعلعأ أريتليطيطع المبع اتلأي  لفنان  اجلرافيك ـو مصمم  ال يب:  -

 ر اعقلترجاللعا يبتلاراألقلعاطرزي ليفولعرت   رق
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بع لعاعي،علبع لعاطتل رتقل طل  اليفولجييبلسسيالتلاورللنيتللتالا لاملىلدعم وخدمة العمالء: -
اظيجتل مليفتلعاعي،عتليجض لراليو الهبللرصمللعأ ظجنيلعاتيولامليالل العيتلجبييريل  ع بلعأرطولقل

 اعةمليفلقلاس  لسسعلع سئستتلاسيشع لعاعي،علدا جعلاعاتعل هق
رلللعاملع سيتل لصلاتلتشيي لحليليطالليفوليفايطاللعببولعلسسعل ا تلعرتتلمديرو ابكة االتصال: -

سيسيلقلعا ف للغ لعأ  رتلاعتعلعحلجلسلسسعل ا تلعا يبلاعا يمللعرتا  اولاغ ولليفولاصملعقل
 عةمليفتلع   ىق

يفايطالل مليمللعا يجيتلعاكلسيطللعتالسالل لعسطع ع ليف أريلعا يبتلعيلللمصمم  واجهات االستقداة: -
العقلعأربويتلس لعأ أريتلاترييللعا ع اتتليز ع لعأ أريلرمهيتلعسيللع، ع قلسمل لر"لليو يف الإب شلعلعأتل

عأرطولقلرالعةمليفلقلعاكليومليفاللعأ أريتلاأملل  قلعاعل هلسسعلا شلعلاع القلعرتسط ملعاليفولط فل
 يفريييلعا عاييق

اعأ انيللييفايطاللرالأي تاعل طل لسي ليفريييلعا عاي: HTMLمهندس  احملت قت ـو حمررو لغة  -
 عأطعمل يولا  ا  طلعإللفجعلقلايبق

 التدريب لتطبيق اإلدارة االلكرتونية:-2

ليعط لعاطملاليبلسرر لاعلللجيبلعاويلالبطتلااطباييلعب عالهلعرتا  ا يتلجيبلعاويلالمبلليسي:ل
لعاايلان- لعاشا لقلاأ عسمل لاا عاله لعا ياي ت  قلاع لتملاليبلانوي لعأ ظجنيلسسعلط قلعسطعيلللر ازه

ليفول ،للاالسل للاإلليفعلومللص  يفيتل لبش  ل يملع لعرتا  ا يت لعب عاله لاا عاله ع  اعقلعاكل  رالليفولت  يط
ل 1يفط ررتلراض تلعيللجيبل ش لفولاتلعسط ملعالعب عالهلعرتا  ا يتلاملىلعأ ظجنيقل

عصط ععليفعس يفلهتللعا أييتللاجيبلسسعلعاعرر لعااش  لااللعأرال يفتلعةلفتلدب عالهلعرتا  ا يتلاعاعي لسسع
ارتليطأتعلذايلعرتليفول ،للت عا ليفيزعقل لفتلاايف ل يلققلدبجلاتلعإللعاش ايلعاعليفتلاسطعينيل لعا ظلقفقل
لعأعس يفلتيتلةالي  اليفط رصل لسس العحللسبلعآليلتل ال  يلعة هليفبس بل ل ايش يليفز، لت ا لعة ه

ل " لعرتا  ا يتت لعب عاله لايفعملعقليف ظجي لعحل عسيب لر ازه ليفري لعاطعليف  لسسع لأل ال لعأ ظف لوتع لرا لتعج ل
عرتترلرتقلاع  اليتلاعا عيف لعأ طسجتلب  لالعصتلا االا   ليفشلع قلعيللجيبلسسعلعاج  لعاطعليف ليفريلرصمل ل

لعاطب العقلعاعسييتل لالللعأعس يفلتيتلاعا أييتق
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لع طال ليف صست لعإل لعتايلدبجلات لورلك لت  ا ليفعلومللايطبسبلرا لورلك لت  ا لاعاطملاليبلرا لعا جلعه ال
يفط ررتليفايطاللاسل هلنوي لعرتا ع لاتب ي لأملالعهتللعسيلل سرلعحلل تلعإللذايلاتمللاو هل وصلعأعس يفلققل
اجيبلرالرتليطللعرتسطيل لسسعلائتليفولعأ انيلعيلل ،صالطل لعب عالعقتلب لجيبل سيلختررلقل أيوتلصمل

لقلااي سلقليفط ررتقمي ولتوتيللعاعي لعإللائل
لبرشليلاسي لعحللسبلعرتيلليفز لاجريللفئة املربجمني: - لذعقلعاع،أت يفايطاللاجريلعا عيف لعأعس يفلتيت

لب عيف لعاطشيي لرالعاطبايولقلاب عيف لعحليليتق
اويلائتلر  ىتل االوللا  لللعاايلانقلاعأعليف،قلعةلفتلببلايبل مليفتلفئة م غلي احلاسب اآلي  -
ل  ا يتلاإللعحللسبلعرتيلتلااا سطاللاصجالاللاعس  لساللسرمللطسااللليف هلر  ىقعب عالهلعرتا
لل 1اورلكلائتليف ظجيلعاطأيفنيلاعحليليتلجمللع لع ،لاا يفيلعأعس يفلتيتقل-

لط ييللل- لسو ليطل لتعسيل لاو  لعرتا  او(ق ل عاطعسيل لعاشا لقلايتيع لط يي لداطملاليبلسو لعاويلا عتايلمي و
ايتلاب ايلهتللعأ طسجتلس ععليفول ،لل ا تليفيسوتلرال ا تليفش عتقلات  مللعاعمليملليفولعسطعيلللعحللسالقلعآل

لعاطملاليبلعرتا  اوليفولبيراللرأ عجلعاسيزال رالغ ولليفولعا سلقطللCDعا سلقطلعرتا  ا يتلعاكليطللسولط يوال
 Multimediaليف لاوي لعاطعسيييتت لعاجيملي  لارا،ا لعار قلاعار اله لسسع لتعطيمل لعاك ل ملع لصي ليتطبيريل( جيمله

عأطملالبلعاطعسللاعةبأل ل  ليفولعةر فيتتلر ل االالألبتتلامي رطلختبيلعأ عص لعاكلي عوللساستلايفجا يفتقلعيلل
مي رطلت  عاللااسل هلحملارتقلعاطعسللصمليطوولعا انيف قلعيللي ا لعاطعسيللعرتا  اولعيل لعا ع ليفولعأعس يفلقلعاكلرتل

ل2تل لصلاتلعاطملاليبلعأال  قمي ولرالت  اليفطلص
لختبيطلعأتلاللعا ظيجيلا مليملليفطبسالقلعاطملال لصتبلعأتلاللايفعلي لعارو لاعا أيتلاس ظلقفلعأ طسجتع-
لختـبيطل الللاب عيف لعحل عازلاالبباللد  ععلعأتطاملفلا طلق لأيلجللع  ععلعاجعسيلاتباييل الللعاز عبلاعاعولبقل-

 لتطبيق اإلدارة االلكرتونيةت الت ريعية ) الاان نية ( الـمطلب الرابع: الـمـتطلبال

اويلالر ل اللالرتبملليفولا   لرسسلاأ عسملليو السسيالتلوتهلع سسلتراجلسسعلأ عسـمللجيـبلعص عيفاـللبوـ هل
لالرت لاسشيلرالأيـلالا عالهلعا  ا يـتلعاـملي لسـولعب عالهلععاول  اتلاسسعلعاييريلعص عيفاللاسملال لا،ولتلايفـيللرتليملل

عاطوسيمليـــتلعأطالا ـــتلرتبـــمللاـــطليفـــولاجـــريلتشـــ يعلقلتـــرالللسيساـــلقلعيـــللرالاـــإل عالهلعاطوسيمليـــتلأـــ ع نيلاتشـــ يعلقلتـــراللل
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سسـعلوـتعلعارالـلالللتسيساللاتضـيولعرتاطـزعالداعيـ لهبـلقلا طـل لعب عالهلعرتا  ا يـتلعإللتـملاليبلعاوضـلهلارسـ عالعاعملعاـ
هتـلتل لفـتلرال ـ ععلعأعس يفلتيـتلر جتـاللسـل زيولسـوليف،صوـتلعامليمللاعايليف تلعاـت ليطبـ اللبتـ ستلرتلمي ـولالالع

ليفتطوملعهتلل العا عقللعاكل طورلسرالليلت وليفط أعتل لعا ز ليفولع صيلاق

وتعلع يف لاجريلعحل  يفلقلريفلالريف لاعأريتلريفلالاعأريليف لررتلاو لج االهلسولأـ ع نيلاتشـ يعلقلتضـيولعطـلالل
يـــللر ـــطلسسياـــللصـــملي لتســـيلعاطشـــ يعلقلصتـــبلعأتـــطوملعقلعاـــكلتالاـــ لسســـعلأـــل  وليفـــرالللاـــإل عالهلعرتا  ا يـــتتلع

لعاتلصتتلاعرتلاسولتطي وليفولعاتيب هلسسعلعرتسطعيلللغ لعاتسيلل لق

ــــتلاعب عالهل ــــ ع نيلتــــرالللعاطوــــلالهلعرتا  ا ي ــــتلوــــتعلع يفــــ لاوليفــــرليفعالياــــللب جــــريلأ ــــملاللرمهي اأــــمللر العــــرلعا
 عاــيلعاعي يفيــتتلايفــولبــنيلعاــملاللورــلكليفــولصــمل قلارجتــاللصاليــخلعرتا  ا يــتلاسيسيــلقلعرتســطجل هليفــول ــمليفلقلعأ

حممل لت  السرملهلأملل  ارل"لقيـل ليفـولعب عالهلعاطوسيمليـتلعإللعب عالهلعرتا  ا يـتقلسسـعلسـاي لعأزـلل:لب يبل يـللصـمل قل
ل1قل2002عآ  لصمللأي رتلرسيلللص  يفطاللاعرتيفلالعقلعاع بيتلعأطعملهلصمل قلسلاللل2005صاليخلسرتل

عأــ عاـــيلل1439 ـعالالســــلالل24يفـ ال ل لل05-18رقـــم لعازعق لفملاللراللأل  الاسطولالهلعرتا  ا يـتا ل
لقلل2018يفــليــ لســرـتلل10

ات ع طلعاعمليملليفولعاملاللعا ز ليفولعاطعملايقلعاول   يتلاإل عالهلعرتا  ا يتلاويلعاع عيف لعاول   يتلاعاتيلسـيتل
سسعل ـا تلعرت   ـرلاوـيليفايـتلاـملاريليفشـ اعلعب عالهلعرتا  ا يـتتلايفـولبـنيلروـلللاسيشلالعتل لعأعس يفلقلاعاايلانق

ل2عأطبسالقلعاول   يتلعاكلجيبلت عا وللب لاليفش اعلرتـيطتلعب عالهليفليسي:

يراييلسسـعلعحل  يفـتلعرتا  ا يـتليف ع اـتل ـمل ليفاـللريفـلالعااـلقلليـعـات املناسبة:وج د األنظمة والت ر  -
عيتليفـولتوـملميل ـمليفلقلعا  ا يـتلتطيطـريلدأ ا ـتلاعاوـملالهلسسـعلتبـ ي لع  اليـتلاعاطشـ يعلقلعاطراليييتلاعاطش ي

 حبي لتطيل عليفريليفطبسالقلعحل  يفتلعرتا  ا يتعل
االتوــملميلعةــمليفلقلعحل  يفيــتلسســعلعرت   ــرليفــريليفــللتومليفــطليفــوللتــ فري الاــدر الكــاا مــن ـمــن املعل مــات: -

تعلجيـبلعرتسطيـل لسسـعلاسـلق لمحليـتلعرتسط ملعال تهلعةمليفتلاـلا عقمللاتتاي،قلتطياللع لللحمللارتقلس ع
بساــطلعـ لأبــلعتلاجيــبلرالي ـ الورــلكلتــ ع،اللســبليفـريلرمهيطاــللاصتلســيطاللامبـلليأ يـتل لتــطلعةمليفـتلمبــلليطر
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عب عالهلعرتا  ا يتلبش  لميراللعأتـطجيمليولبنيلعسطيجلعليفطبسالقلريفولعأعس يفلقلاعأ ا تل لتوملميل مليفلقل
 عا هليفول  ععلعسطا،كلولتطلعةمليفلقعللراليـعيت

 Hardware or)اتــ يتلعأعس يفــلقلســ ععلاساــلال اي لعالعاتــ اط ي حــرورة وجــ د ـنظمــة دقياــة  -
Software)ق 

جــ االهلســولتشــ يعلقلاأــ ع نيل ــ لعأشــ ،قلعاول   يــتلاسياــل رتقلعاطولاليــتلاتــ ا لاســلقساللعاط ر ا  يــتل -
عاــكلتــطلل وــملع ليتطعتــولاجــعاللسســعلعرت   ــرليفزــ ل اــريلعاجــ عت للاعاطراليييــتتلاوــتعل ال يــريلعأاــل رتق

 اعا س العاي عيتلاعا س العحل  يفيتلعأ طسجتليفال  هلسسعلعرت   رع

ل1ا،للسايلذع هتلسسعلعاويل هلعاتيلسيتلرالتطاىنليفش اعلعب عالهلعرتا  ا يتتلايطبسبلذاي:

ب عاليــتلاعاجريــتلعاــكلجيــبلعختلذوــللاسطعــ للاسطرالـــيللجــ االهلتجاــللعاويــل عقلعاتيلســيتلا سياــللاسطييــ عقلعل -
 عرتا  اوع

تجاــــللال ســــلعلع  اــــزهلايفتــــلسمليالل  رــــيل لا سياــــللاعيسيــــتلعاطعــــ للاعاطأعــــمللعاطــــلاليفــــولراليفــــ ظجيالل -
اعأطعــليفسنيليفــريلعااــل،لجبييــريلائــلهتلليــملالع العرتاطزعيفــلقلعأتــرملهل ــللاســعياللب،عاــتلريــتلسواــلقل ــ لل اال

 ذايع
 طعليفسنيليفريلعب عالهل لختبيطلاتب ي لعةمليفلقلعأومليفتل لعا  عكلعأ -
 اجريل اللالاويلجللالجللعأطعليفسنيلعوزعلرسلسيليطياللاسيطعليفسنيلتوييلل مليفلقلعاال،لعا  ا يل ق -
ا ــ  لأــملالهلاسرالــلالسســعلاصصــتلعاج فــتلاسيطعــليفسنيليفــريلعب عالهلاسعرــ للسســعلعةــمليفلقل االيفتــلسملهليفــول -

 ر ليف ظفق

 إىل اإلدارة اإللكرتونية : التح ل من اإلدارة غري االلكرتونيةبحث الرابعامل

ت  ـمللورـلكلس عيفــ لعزـ هلايفطعــمل هلتـملاريلعأتــ اانيلاإللعسطيـل لعاــرالللعأطبـ الهلاعأتــطعملفتل لتتـي لع يلعــ لل
ايفع أـلقللعب عاليتتلوتعلع يف ليطبسبلعأ االلس ليف عص لسمليـملهلداطـملال ل ـيئل لاشـيئل تلاتالاـ ل ، ـللفـع دقلعزـ ه

 ـ لل اال ويـيلوـتعلع ـملفقلا ـولبعـمللتبايـيلعب عالهلعرتا  ا يـتلاـإالورـلكلا عقـملل ليفـزعايل(لعزـ هلسـططعويقلاوـ ل
ليفللسرملالسطل لوتعلعأاع ق
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 ح ل إىل اإلدارة اإللكرتونية.ــتــلب األول: دوافع الـمطـال

عقلجـ االهليفسعـتلا جـاللعا عأـريلعأعـلشلاسـ ستلمبـلل ـلليفـول،يـزللتغ لعرتا  ا يتعط لسيسيتلعاطع لليفولعب عالهل
عاطبــ اللعاــكليشــاملوللعاعــليلعايــ التطبســبلعأضــيلأــمليفللحنــ ل تــنيلعاالــ افلعأعيشــيتلاسيوطيعــلقلمبــلليضــيولتوــملال
االأيلعب تل يتتلايفولر  ل وييلذايلعا أيلا ـبلتوـملميل ـمليفلقلا عاليـتلسـاستلايفيتـ الهلرتلت سـفلعأـ عطرنيلسرـلعلل

ل1التلايفولع سالبلعاطـيل عسرلعاطع للاإل عالهلعبا  ا يتليفبسال ليفسعل ليفلليسي:عا ع للاسعر للسسي

 ج االهلت ا لعاايلانقلعاـيطملعااتلاسعليفسنيل لعأ ستتع -
 فع بتلعا أ فلسسعليفعملرتقلأيلجللع  ععع -
جــــ االهلت صيــــمللعاايــــلانقلاعأعس يفــــلقلاطعويــــيلت ــــلا ل لعةــــمليفلقلعأومليفــــتلسســــعليفتــــط ىلاــــ اعلعأ ستــــتل -

 عصملهععا ل
 رمهيتل وييلعرتترلللعأتطي لبنيلعاعليفسنيلسسعلعتتلعل بلقلعاعي ع -
عاعيسيـــــلقلاعب ـــــ عععقلعأعوـــــملهلعاـــــكلتـــــ   لاإلل،اي هلت ـــــلايفلعأراليـــــلقلاجـــــ االهلعااعـــــ لســـــولصـــــ ل -

 اط جيضالع
ظاــ اللعاط  ــطلحنــ لت ظيــفلخم  ــلقلعاطبــ اللعاط ر اــ  يلاعرتسطيــل لعاشــمليمللسســعلعاايــلانقلعحلمليزــتلرتختــلذلل -

 او عالعقعع
لصطييتل وييلعرتترلللعأتطي لبنيلعاعليفسنيلسسعلراسريل بلقق -

ل2ارجلفل لاـملليفـيــملا لاب عويلل اعاريلر  ى:

ع، اي لعاطوملالعاط ر ا  يلاعاز الهلعأع ايتلعاكلر قلظا الليفزعايل تايتلسمليملهلاطبايولهتللعاعسييتل لخمطسفل -
عةمليفلقلاعاتسريلعاكلت ا وللعأ ستلقلعاعليفتلاعةلفتلالرتقلعحليلهلعب تل يتلمبلل لذايل تنيل  سيتل

 اسيوطيريع
ــــ لعازــــ الهل - ــــ عبطلات ليفــــ لع طيعــــلقلعب تــــل يتلانف ــــل ل لت ــــملهلحنــــ لعرت جط ســــلمهرلت  اــــلقلعاع أــــتلعأطزعي

عاط ر ا  يــتلعاــكلأــمليفرلر اعقليفع ايــتلاتوريــتلةمليفــتليفطبساــلقلعاع أــتلا ويــيلرغ عجــاللات  طاــللاإللاعأــريل
 عيفسي جل
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ظـــا الل ــ رتقل يـــيو عطيتل طيوــتلحل عــلقلعاطعــ اللعاعلأيــتلعاــكلتبلاــبلمبزيــملليفــولعرت جطــل لاعحل يــتلاعأشــلالعتل -
اعصـــ عالصوـــ قلعب تـــلالبصـــملع لتيـــ عقل تاليـــتل لبرـــلعلع طيعـــلقلاأـــمللالعاواـــللعالتجـــلعليفتـــط ىلعاـــ سيل

 ا ش علال ىل مليملهلاسوبلعلعاعلالب لاتلربعل هع
 عاج اليتلاعاطـيليفول أ ـاللاصملع لسملالعاطـ ع،ال لعاطباييععاو عالعقلاعاــطـ فيلقل -
 ع، اي لعأرلاتتلبنيلعأ ستلقلاج االهلا   لآايلقلاسطييزل ع  لع ليف ستتلتتععلاسطرلاسق -

 1اورلكلس عيف لر  ىلصتبل لعحلتول(ليفولرب ،ول:

شــ علقلاعب عالعقلسلأيــل لرالابلأــللرفــااللسررــ لعاــزيفولعاجــلالقل لعأرلاتــتلعاــكلختــ  لغيلالوــللعاعامــل الــزمن:  -
حمسيل تلا  لعأراليلقلتتععلاطوملميليفرط لرال مليفتلذعقل   هلسلايـتتلعرتلرالسررـ لآ ـ لوـ لعاـزيفولصتـللعأرلاتـتل
ـــتلعاـــكلأضـــرلسســـعل ارـــل لآ ـــ يولأـــليف علإبيرـــللليفرـــطواللرارت لاعـــل،اعلعاتـــايتلاوـــتعلدســـطعيل للعاطوريـــلقلعحلمليز

ليف،قلعايملايـتتلاعرت بــ،قلعإللآاــلقلعاتــ ستلاعرتبــملععلعاطوـجلعاــت ليوــملالعــ ليــ الرسـالبلبــطعلعحل عــتلاعاــ اتنيلاعأعــ
 صس لليفاط  هلرت طرلاللعازيفوق

 ــامللعحللســ بليفرــتلظاــ الهلتبــ العقلاظاــ اللر يــلللسمليــملهليفرــطتلذعقلســعتلختــزيولجــ يتلتطــ ر احلاســ ب:  -
عـتليفـولذ لأاـ تلاـلاطعسللرفـااللسـولار فلا،ان لارس علارفي لصويل علاذايلسلولل ل وييلا ل،عقليلت وليفط أ

بُعـملتلاعب عالهلرفــاعرلرسـا ليفــول ـ،لل ييــ لتبايوـلقلابــ عيف لسسـعلعرت   ــرقلاأفـاعرلعآلرتقلتط ــتلعا زــ ل
يفــولعاوــ عالعقلبرــلعلسســعلبــ عيف لعا  ا يــتلمتل ييساــللابــملرقللترــ بلســولعرت تــلال لعا زــ ليفــوليف عأــريلعاعيــ تلعإللل

تلاعأرــل ريلعاعي،أــتلتعطيــمللسســعل تــبلعاــ هليفــولعآلرتقلدارتــاتلاسيــمللعاعليفســتل ال ــتلرالرفــاعرلعب عالعقلعحلمليزــ
 آرتققل%ل90رعز ليفول

عرتترلرتقلعرتا  ا يتل ـاملقلطجـ هلعاـ هل عسـرلعـ ليفـلل طل ـطلعب عالهلعاعرـ يتل ليفطرـلالللتط ر االتصاالت:-
صللل ـلا،لاأـرلع طولاـطلسـوجل ليفعيرـل قلعايملتلارغررلسولعا ز ليفولعاط لايفلاعاطرو،قلاعأايلقتلااأرلجلقريل ل

ايتوبلع ليفللت املتـطلعب عالهلر الع لعاـ اي تلااجضـ لعرتترـلرتقلعرتا  ا يـتل ووـرلا عقـملل ـتلاسيوطيـريلعب تـلول
ـــتقلاوـــمللمتلعاوضـــلعلسســـعلعاـــ اتنيلامتلر ععلعا زـــ ليفـــولعةـــمليفلقتلاع جطعـــرلعب عالعقلسســـعلآاـــلقل ـــطلعاطرالييي اويلعس
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ســلسملهتللعرت   ــرلمبــمللولقــ ليفــولعأعس يفــلقتلا   ــرليف  عيــتليفع ايــتلتعيراــللسســعلبرــلعل بباــلللعاطرييــتلعاعلأيــتلاذ
 ايفش اسلهتللدسطي عالتلابملرقلتشع لبزوتلعا هل لعختلذلأ عالعهتلق

ع طاــل لعاوبــلعلعةــلجل لعرتسطيــل لسســعلعابــ قلعحلمليزــتلاعأاط ــ هلأــلالبطعييــيلع ــ هلبيرــطلـامــات الاطــاع العــاة:  -
وبــلعلعاعــلاتلاوــمللرفــااللر ع هلتوسيــملاي ل ــملع لا ل ــرلعة فرــتلراإلل بــ عقلســعيلعاوبــلعلعاعــلالاسط جيــفلابــنيلعا

يفـــولع ساـــلعلعب عاليـــتلسســـعلعحل  يفـــلقتلايليعـــمللورـــلكلبـــملليفـــول ـــ  ل  بـــتلعاطوريـــتلاتعيـــيللتبايولهتـــللسســـعل اعق وـــلل
رتســـييللريفـــلالتوســـصليفـــ عال لعحل  يفـــتلاع، اي لعب عاليـــتلا  ـــيملل ا  وـــللا جولهتـــلتلااتـــمللعازيـــ عقلريفـــلالاوـــملعاللعأـــ عال ل

لعارجولقلعاعليفتق

رفــاعرلر يــلللعايــ التضــريل رــبلرسيراــللعاعــليلعأطوــملالايلتعــمللت جــعلمبــللوــ لعأــ ليفــولاإلاــاع علــى التانيــة:  -
 ــبل ذاــيتلسســعلأــملالعأتــلاعهلاعاليــطللتعيــيللتبايوــلقلعاطوريــتلسســعلعــ لتجلفــي لعحليــلهلص  ــلتليليعــملل يــ لعايــ ا

فــبجلفلريفــلاليف لتــبلعا يــمللعــ لفــال ليفــولر ــ لعحلرــ للسســعليفاســتليفــليللرالعرتفــبجلفل ع ــ لعااســملايقلرالعرت
ـــتتلاوـــملل ـــملاعق لعحل  يفيـــتلاغـــ لعحل  يفي عاـــملاعق ليفـــولر ـــ لعســـط  ع لاالأـــتلرال اـــريليفســـفتلاوـــتعليرباـــيلسســـعلعـــ لعا

سـيبلاع  عتـفلعحملي اـتلافـلالاعلرفاعرلعازولاتلعرتا  ا يـتلاع طشـ قل لراسـليلعاشـالبلاتعيوـرلس،أـلهتللدحل ع
يف اعنيلهبللبشملهتلافلالاعْليطبسع ال عقيل لعإللعحليلهلعاتاستلعا غيملهلعاكليعيشـاللسـ لالأـلالهلراالدلاريف ي ـللعإلل ال ـتل

االيلتط تلا  عععقلا ب عقلسل ستتلات اريليفوليفتـط ىلعا أـيلاعا الويـتلرالعحل  يفلقلفلالقلحم  تلريفلال ع هبلل
بلرالص  يفلهتللسسعلأـملاللطي صـلهتللافوـلاطالتلاسـيسليفـولعأعوـ للرالتتـايلع  يـلللعامليـملهلايشع لر يلللعاشال

 ص  يفلهتل

ورــــلكلريضــــل لس عيفــــ لسيلســــيتلتــــملاريلحنــــ لعاطعــــ للعإللعب عالهلعرتا  ا يــــتلبتــــابلعاطعــــ رتقلالع امــــل السياســــية: 
ولعاع عيفـــ لســـلمهرلمبوي ساـــلل ل اـــريلعاملميو عطيـــتلاعاطيـــ عقلعرت طيلسيـــتلاعازولايـــتتلاتبسعـــلقلعأـــ عطرنيلاغ وـــلليفـــ

عا زـــ ليفـــول اـــلقلعب عالهلعإللتعيـــيللتبايوـــلقلعاطوريـــتلسســـعل اعق وـــللاأـــمللالعاـــيلوـــتعلعاطبـــ الل لعاارـــلعلعرت طيـــلسيل
اعاتــعيلا ــ ليفــللوــ ل مليــملل لتســيلع طيعــلقلعالتجــلعلعأتــط ىلعب عال لابــ ،لال يــتل مليــملهلاسوبــلعلعاعــلالةبعــل هلل

اطعتــنيليفتــط ىلعأشــلالعتلعاشــعايتل لعاوــ عاللعحل ــ يفيلات ســيخليفاــل ئلعاشــجلايتلعاــت لعساــلقل،ــلل اــريلعإللعاتــعيل
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يعبيلاسشع بلصيلعا ألبتلسسعلعحل  يفتلايفتـلعاطالل ويوـل لاوـيللعاعملعاـتتلع يفـ لعاـت ل عـ ليفـولعب عالهلعرتا  ا يـتل
ل1ا فتل،يزهلريفلالتسيلع  اليتلاطعوييلآيفللل ع هبلق

 ـــطلرتبـــملليفـــولاصــــ،للعرتأطرـــل لعامليـــمللعاـــت ليوــــ السســـعلع فـــ للعارلسيــــتللايـــ ىل ســـلهلعرتأطرـــل لعا أيــــيلر
علأعس يفــلقلاعأع اــتلاعا أييــلقلحمــ لعرتأطرــل لعاطوسيــمل لعاوــلقللسســعلعااريــتلعاطعطيــتلعأل يــتلاع فــ للعارــساتقل لفــتل

ارــــرلسيلبعــــمللرالعســــطبلسرلت ر ا  يــــللعأعس يفــــلقلعحلمليزــــتلرالختســــيلعأطرــــل لاسيعس يفــــلقلخيطســــفلســــولعرتأطرــــل لع
عأطب التل،للر ىلاالا الل اللال مليـمللةسـيلعازـ اهلرتليوـ السسـعلعاعضـ،قلاعآلاـتتلاامنـلليوـ السسـعلعاعوـ لعاـت لظاـ ل

ل2للسرلف لعارشليلعب تلوقـيفول طلقوطليفلليع فلمبوطيريلعأعس يفلقلاعات لرفااللايطلا طل لعأعس يفتليفولرو

 اإللكرتونية.تح ل إىل اإلدارة ـي: مراحل الــانــلـــمطلب الـال

ليف عص لاحمبلقلأا ل لبعمله لعأ اال لعرتا  ا يت لاإللعب عاله لد سلايبلعاطوسيمليت يطبسبلعرت طوللليفولعب عاله
لف ععل ليرط لسرال لاس عأبلأمل لاأ عليفشلع  ل اا لع طولللسسسلايف ا لورلك لاصملي  ا لذايلع ملفق  ويي

يتلاتوتيللتسيلعرتس عتيويتلعإللسملهليف عص لجيبلاجريلعس عتيويتلسسييتلاتالتراليييل ع  لعأراليتلا لال ال
لعإلل لايسوأ لهبل ل الذايلجيع لع طيريليطجل أ لاعصمله لا،لمي ولتباييلعاطع لل اعت لعا  ا يتق لا عاله اسعا اللحن 

ليفولايفطاللاالاضاللاعتايلعاعليفسنيل ع  لعأراليتق

ل3اوتهلعأ عص لليف جعتلعيلليسي:

للمرحلة اإلدارة التاليدية الفاعلة: -1 ل ليطل لاتب ي ول لاتزييرال لعاطوسيمليت لعب عاله لترييت لعأ صست  ،للوته
 جسلعا أرلعات ليطللايطلعااملعلبطرجيتليفش اعلعب عالهلعرتا  ا يتتلصي ليتطبيريلعأ عطولعاعل  لختسيصليفعليف،تطل
 لاا  عععتطلبش  لسا لابملاال،لطستلرالالاتنيتل لعا أرلعات ليتطبيريلايطليفولميسيلصلس بل  ريلرالس

عرتعشلكلعرتط،علسسعل ش عقلعب عالعقلاعا ،عالعقلارصمل لع  الاللاعاايلانقلس لعرت   رتليفريلايف ل يتلطاريل
 عرتسطيلالعقلاتعائطاللب ل،لر ليفعليفستق

                                                           
 ق116جمرجع سابق،  عحلتولصتنيلحميملتل-ل1
 ق50تلجمرجع سابقعاعرز لحميمللبولو،للبولازععلعا تلالتل-ل2

لق57تلجمرجع سابقاب عويلل لاملل،ملا تلل-ل3
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ل االعقل- لسومل ل ،ل ليفو لعرتا  ا يت لعحللسالق لعسط ملعا لسسع لاتملالياال لعأ ظجني لبطأوي  لعاويلا لجيب عيل
ل1ت  يريتق

لاطعطيتليفولر ازهللعحل عسيبلاالبباللداشا لقلانيفنيلاسلق لعرتترللعت ا لعااريتلع-
لعأطرلعلعأت اانيلدأرشآقلأرلستلصيفتلبطع ي ل يريلعأعليف،قلعا الأيتلعإللعرتا  ا يتع-
لعااملعل لسيسيتلت فييلعأعليف،قلعا الأيتلعاوملميتلاا  ا يل لدسط ملعالعألسعلقلعاض قيتلاختزيراللات تياالع-
لليطللعا عيزلسسعلعأعليف،قلعا الأيتلعا ز هلع عز لع طشلالع ل ل يريلع أتلالا  يساللعإلليفعليف،قلعا  ا يتلعي-

لاط جي لعسطعيلللع االعقع
عيلليطلل ،للوتهلعأ صستلعاويلالدارش لعبا  اولسسعل ا تلعرت   رليفول ،لليف عأريلتضلليفعس يفلقلسول-

جلاتلعاريلذ لعأتط مليفتلاطأ يتلعةمليفتلعأبس بتلحبي لمي ولطالسطاللايفسئالتلعتايل ش لعب عالهلعأعريتلا مليفلهتللاا
 جسلعةمليفلقلسسعل ا لقلع لتفلعحملي للبر الهلف تيتتلايطللختريصلرالألالع لتفل تعلعاي  تلاوتعليطبسبل

ل 2برلعلألسملهلبيلانقلف تيتلااصصطالل ع لسمل ل، وليفولعأش عنيل ل جسلعا أرق
للة الفاكس واااتف الفاعل:ـمرحل -2

لتجعي لعسطعيلللللللللللللللللللل لايطلل ، ل لاعاكلسطأيتلبعملولت لعاتلبوت لاسيبل لبنيلعأ صست لعأ صست اتعمللوته
عاجلعسلاع لتفتلحبي ليطي ول يريلعأ عطرنيلعسطعيلللع لتفلرالعاجلعسل ل يريليف عأعاللا،ترلللدب عالهل

 عععقلعب عاليتلاعا بقيلاع االعقلا  ايلا ل،لريتليفعليفستليبسا "للبش  لسا لايف ال االا،سطجتلاللسولعب 
عاطرو ليفولعاايرلعإللعب عالهتلا ي لسرلعلات لايفلعاتج تلالاجلعسليو البعيسيتلاالسلللاعسطوالللعا بقيل لر ل

تطبيريلبتايلعاطولاللاعرت عالي الاأرقلصي لي  السمل لعا ليفولعارلجللأملل ريلرال  بلعب عالهلعرتا  ا يتتلاي
اخمطسفلعأطعليفس الا ل،ليفعليف،هتللس لعرت   رتل السمل ليفتط مليفيلعرت   رليفط سطتلا العسجطاللرع ليفول

ل3ع لتفلرالعاجلعستلا تعلعاتابلاإاليفيت ال لعحللللوللاوطليفوليتطبيع العسطعيلللولتطلعاط ر ا  يلق

                                                           
 ق111-110تلجمرجع سابقعاوملاهلحميمللفاعيتل-ل1

 ق71تلجمرجع سابق عب عالهلعرتا  ا يتت عار  لحميملتل-ل2

 ق74تلجمرجع سابق ،ملا تلاب عويلل لاملل-ل3
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لعأعل لا"لع لعأ صست ل ،للولتط لوتهلايطل لايطبسبلترجيت لعرت   رت ليفول ،لل ا ت ليفرال ل زع يف،قلرا
عأ صستلت ا لبيئتلأل   يتلايفلايتلاريفريتليفرلساتتلابرلعلر اليتليفعس يفلقليفط ليفستتلاعتعلا   لبريتل طيتلا،ترلرتقل

ل1عاو يتق

 مرحلة اإلدارة االلكرتونية الفاعلة:  -2

يفولسمل لعات لاتلاو ليفتط ىلل%30يفتط ىليولالبلل لوتهلعأ صستلي تجريلسمل ليفتط مليفيلعب   رلاإل
لاعأ طالقتلحبي لت  الل لاأمللت ا قلعحل عسيبل لعأرل،للرال لألسلقلعرت   رلرالاـيلع يفلعولعاعليفت سليلت
عسجطاللال يرتلمبلليتياللاييريلائلقلع طيريلاسطعيل للب ل،لريتليفعليفستلا عاليتلةأ لعسجتل، رتتلاةس علاأرل

ل ل املت لعيجيتلارأ  لاتعسل لاتواسال لعرتا  ا يت لاإل عاله لعاطع ل ليفو لعأيزى لتجال لأمل لعايا ال لي  ا حبي 
ل2.عسط ملعيفال

ا لوتهلعأ صستليطللت ا ل يريل  ع بلعةمليفلقلبملعيتليفولعةمليفلقلعاجعسيتلذعهتللاصملع طالع لبشا لقل
ل3ستلجيبلعاويلالمبلليسي:لايرلللوتهلعةمليفلقلاسيتطاس نيلاعاطيطريلمبرلاعالتلااس ف لل تهلعأ ص

لاسطيل ليف عفجلقلأيلسيتلايف صملهلاطال للعأعس يفلقلاعاايلانقلبنيلعب عالعقع-

لتب ي لا تنيليفتط ىلعا جلعهلاعب طل يتل لعةمليفلقلعحل  يفيتلاغ ولع-

لتوسي لعاط لايفلعةلفتلبط ا لاتب ي لعةمليفلقلعأومليفتلاسيتطجيمليولاأبلعلع سيللع-

لا  عععقلعاعي لا ب عتطل،للخيجفلع سالعلعب عاليتعتب ي لاتاتيطل-

ليف ععاتلعاطب اللعاط ر ا  يل لالللعب عالهلعرتا  ا يتلاعسط ملعالر اليتلعا  ا يتلصمليزتعل-

لتوسي لعاطعليف لد االعقلاعاريلذ لعايملايتلدسط ملعالعاريلذ لعرتا  ا يتعل-

ا لالا  عععهتللس لاسلق لعرتترلللعرتا  ا يتل لتتاي لا  عععقلتوملميلعةمليفلقلاسعي،علايطتىنل لل-
لر لاأرتل،للي ا لعا أرلعا،،الاط في لعةمليفتل لق

                                                           
 ق81تلجمرجع سابقل،عار  لحميمل-ل1

لق59تلجع سابقـمرج اب عويلل لاملل،ملا تل-ل2
 ق82جلمرجع سابق،عار  لحميملتل-ل3
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 مرحـلة إصدار الا انني والتـ ريعات اخلاصة خلــتــعامالت االلكرتونية: -4

لبملالع لتو ا لأل  ان لرا ليطعنيلسسعلعاالقلعأ  ات لعاطب العقلاع صملع لعاعلأيت ليفملأوتليفولر  ليف ععات ست
اسطش يعلقلعأ    هلاا  ععليفتالل ليف لا  لع  اليتلاعاس عقالليفولأ َا لويئلقليفط ررتللدأعس يفلتيتلاعاو ع نيتل
أع اتليفملىل ل يالليفريلرالجمللعب عالهلعرتا  ا يتتلعيللتو  لتعملي،قلرالتش يعلقل مليملهلتسزالر ازهلعأراليتل

اسبلعلعأش اسيتلاس بقيلعرتا  ا يتل 1   رلراللةالتلادسطي عالعسسعلاجريلا  عععهتللاتعسييلهتللسسعل ا تلعرت
اعسطيل وللعاملي لسولع االعقتلصي لتو العب عالهلعاطوسيمليتلسسعلراليوملالعأ عطولابقوطل  ريل لا  ليف ستتل

لص  يفيتتل لصنيلتتياللعب عالهلعرتا  ا يتلع طولللعا بقيلبش  ليفال  لبيرايلق

 التح ل إىل اإلدارة اإللكرتونية د )مـزاق(املطلب اللالث: ف ائ

ل2طييزلعب عالهلعرتا  ا يتلبعملهل،يزعقلاتطعويلسملهلا عقملليفولاالعقالتلامي ررللذع وللاييلليسي:ـت

صيـــ لترـــااللعلاـــتلع سيـــلللألبســـتلاسيتـــلعاتلاعأ ع عـــتليفـــولعأتـــطجيمليوليفـــولعةمليفـــتتللال ـــفافية ا األداء: -1
  عال عاداطليلل و لسيسيلقلعاجتل لعب

:لتـــ ا لعحل  يفـــتلعرتا  ا يـــتلع تـــيلبيتلسلايـــتلاطجـــ هل لتـــ ا لعأعس يفـــلقلبـــنيلعأراليـــتلالطفـــرة ا املعل مـــات -2
 اعاالقلعأتطجيملهلةأ لعاط لايفلارس علعا سلق ع

  لترجيتلعأعليف،قلاتوسيصلعاملاالهلعأتطرمليتلاطسيلعأعليف،قعلختفيض ال رق املستقدة -3
نيلعب عالهلعيوــملالاس مليفــتلاســملهلرطــ عفلر ــ ىتلعــلأ عطولاأبــلعلع سيــللليفطــ ع، لبــلإجيــاد تفاعــل اــاعي -4

 اع  ازهليفريلبعضالع
 سسعليفملعاللعاتلستلاط عللرايالع سا ععلاخلدمات العامةلاحلص ل على -5
  لتوملميلعةمليفلقلعاعليفتلا لاتل  عقاللع طيريلداط سجتل جتاللاعا  هعلحتايق العدالة -6
  لر لاأرلا لر ليف لاعلمةسه لة احلص ل على اخلدمات العا -7
 يفز لعأ ج انيلاعأعلأنيلاغ وللبـُيت لاسا اتعلت فري اخلدمات العامة لالوس الظروف اخلاصة -8

                                                           
لق59تلجمرجع سابقاب عويلل لاملل،ملا تل-ل1
ـــ رة الاـــر  احلـــادس والع ـــرين ا تطـــعاشـــ يفلطـــ،للبـــولساـــمل،لصتـــنيتل-ل2 ـــة اململكـــة العربيـــة - ير اإلدارة العامـــةاحلك مـــة االلكرتونيـــة ) ث يرب

لق102-101تلج2010تلعأ طبلعاليفعيلعحلملي تلعأ ستتلعاع بيتلا،سطشلالهلعاعلأيتلاترييتلعأ عال لعااش يتتلعاولو هتليفر تلالسع دية(
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ة  -9  لفـتل ليفشـ اعلعحل  يفـتلعرتا  ا يـتلصيـ لتتـطجيملليفـول ر فـيلهتللعاـكلتطبسااـللتيسيـر معامالت املـر
ا ريااللعرت ط،يلدا  للتلاـلب عالهلعرتا  ا يـتلتضـيولعاش يعتلعبس،يفيتليفولفيل تلعأ رهل لويأهتللاف هتلل

  للعحلر للسسعلعةمليفلقلاا  ا يل لسولبُـعملتلا اال   لةر فيطاللاويل لعليف لص يطالع
 اعاطملعاريلاعاب عبيـ لد  ازهلعب عاليتلعحل  يفيتلاغ لعحل  يفيتقلالاضاء على مناظر الـتـزاحم -10
اس ــمليفلقليجــة االســتجابة الســريعة لالحتياجــات والتســليم املبســط تســاعد علــى اقدة والء الــزخئن نت -11

 1عأومليفتل لق
 2عا ع  (ليفـييزعقلاا عقمللر  ىتليفولبيرال:لاأمللرجلفل ل
:لرف قلعاطولالهلعرتا  ا يـتلسسـعلسـليلعاطوـلالهلبشـ  لالويـبتلايليرعرـ لإجياد ـمناط حديلة لألعمال االلكرتونية-

ع  شــبتلعاطولاليــتتلبــ لعيفطــمللعيضــل لعإللاجيــل لرمنــليليفتــطعملفتليفــولاســلق لا عالهللنف وــللسســعل،اي هلعاــمل  لاوــطليفــو
عارشليتلعلاايريلدا سلق لعرتا  ا يتلاعاطولالهلبنيلأبلسلقلع سيللتل،ـللريف ـوليفـولاصـملع لتييـ ل ـليف ل لط يوـتل

لر ععلعةمليفتع
لاقدة ـس اق التجارة:-

ـــت ـــتلتعـــملقل بـــلقلعحلـــملا لعاي عاي ـــتتلارايـــرلعاويـــ  لاعحلـــملا لريفـــلال  ـــ لللعاطوـــلالهلعرتا  ا ي افـــلالقلسلأي
لع س عقتلابعضالل  للعإللسليلس قليفجط  لريفلالعأتطاسيلب َي لعارال لسولعا عأريلعاي ع ع

لتط ير معايري املنافسة اإلجيابية:-
  ـ  لداتـع لرفاعرلعاطولالهلعرتا  ا يتلس قلعأرلاسلعحلويويلعاول اللسسعلتوـملميلعةمليفـتلع يفزـ لاسـ  لعأرـط لع

لع اض تل ال يلالعقلعات قليفجط صتلريفلالعأتطاسيلاساستلعأرللع
  رــرلعأراليــلقليفــولتجاــللعصطيل ــلقلسي،قاــللااصصــتل يــلالعقلعاطتــ ييللإاتحــة خيــارات التســ يق ال ــامل:-

لريفليفاللبش  لاعسريتلاوتعلبتعتطل ويل تاتلالجللسلايتلاملىلعازدقوع
ل:تعزيز اللج ء لتانيات الدفع-

تطبســبلعاطوــلالهلعرتا  ا يــتلاعب عالهلسليفــتل ليف صســتلعا اــلعلداــزيولاوــلعل مليفــتلرالســسعتل طــل لآايــتل اــريلتطجــيليفــريل
طايعطاــللاعايــ  ليفــولا ــل،لعاعوــمللبشــ  لســ يريلاوــيلا فــتليفطلصــتلاطوريــلقلع سيــلللعأرــ ايتلاطعطــ ليفيــملعالطــ قل

                                                           

 ق224تلج2014اعاطرييتتلعاعمل لعاتلبريتل  يسيتلع ستلعازعق يتلاأليفولتلدور اإلدارة االلكرتونية ا حتسني اخلدمات اإلداريةبولصتنيلسسييتتل-ل1
لق22-21جمرجع سابق، عا ع  لحمي  لصتنيتلعا ع  لب،للحمي  تل-ل2
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عاتـــــعبلاعاابلأـــــلقلعاتعيـــــتلاعـــــ لعاروـــــ  للعاـــــملاريلاترـــــليفيلعســـــط ملعالرســـــلايبلعاـــــملاريلعاط ر ا  يـــــتليفزـــــ لببلأـــــلق
لعبا  ا يتتلاوتعليعز،لألقيتل يلالعقلعاملاريلدارتاتلاسيتطاس نيلاعاطولالق

 املطلب الرابع: مع قات التح ل إىل اإلدارة اإللكرتونية.

اولسرــمليفلليوــ اللعأــملي االعرتســ عتيوي الرالعأــملالععلرال  اــ علعب عالهليفــولعاــريطلعاطوسيــمل لاإللعاــريطلعبا ــ ل
اــإ"للسيرــل ا الريفــليفاللاي ســتلعاــ هليفــولعاطعــملايقلعاــكلتعيــيلسيسيــتلعاطعــ لتلاــتايلجيــبلسســيالليفع اــتل يــريل
  ع ـبلعأ ستــتلجبييــريليف و،هتــللا ولقرــاللاعاطعــ فلسســعلحميباـللا ال ــتلنف وــللانف وــللدةــلال تلعــ لوــتعلســيجيملل

 ــلللعاط ر ا  يــلقلعحلمليزــتلسســعليفرــلحلاللاعــ لعأتــ اانيل لاجــريل بــتل ــليفستلســولاجــعيتلعأ ستــتلاعيجيــتلا 
 عا سلق لعبا  ا يتلا،ترلللاتال للعأعس يفلقلرعز لعسطعيلرتل لعاط عف ق

ل1ايفـولروللتسيلعأع ألقل ملليفلليسي:

 عاط اطلعاتيلسيلعات لي   لاإلليفولطعتلسيسيتلعب عالهلعبا  ا يتلايش  ل ب علسسيالع -
 ش يعلقلعاكلتش  لرسلسللاعيسيتلترجيتلعب عالهلعبا  ا يتععاطأ ـ ل لاجريلعاو ع نيلاعاط -
عا ــــ عال لعابايعيـــــتلعاـــــكلتطتـــــابل لتعبيـــــ لعااريـــــتلعاطعطيــــتلاجـــــ عقل،يفريـــــتل،ـــــلليعيـــــيلترجيـــــتلعســـــ عتيويتلعب عالهل -

 عبا  ا يتع
  عاليتلاعحل  يفيتعيفولايفتلعأ ظجيـولعحل  يفيــيـــولعاتيولخيش السسعلسيساللعأتطواسيلبعمللتاتيطلعب  عععقلعب -
ـــتلعرتأطرـــل يتل - ـــتلاعرتترـــلللعاتـــ يريل الـــ علاأل،يفـــلقلعرت طيلسي ا ـــ  لفـــع بتلعاـــ هلاطواـــ لا ـــ هلعب عالهلعبا  ا ي

 رتسييللاذعلعل رلوتهلعاعيسيتليف سجتليفل ايق

ل2ارجلفل حميملل  لرمحمل(:

 سملالا   لتش يعلقلار اليتلريفريتلرالعاطتلو ل لتبايوالع -
 أ ف  هل للافع بتلت ا لعاتي اتلعارومليتعأستلعأ عال لعألايتلع -
 عاطيتيلدأ عزيتلعب عاليتلاسملالعا جعلداطيي لعب عال ع -
 عارال هلعاتسايتلأجا العب عالهلعبا  ا يتليفولصي لتوسيساللاسعرر لعااش  ع -

                                                           
لق97تلجمرجع سابقاـملععلحمي  لصليفملتلل-1
لق74جللمرجع سابقحميملل  لرمحملتلل-2
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تلاآ ـ يولا   لاو هلالأييتلبـنيلسليفـتلعارـلجللاع ـط،فليفتـط ايهتللعاطعسيييـتلاارـلكليفط ررـنيل لاـلللعاطوريـ -
لرتليجوا ال يئلليفولاجيلبيلهتلق

ل1اي ىل عا ع  لب،للاحمي  (لر طليفولرولليفع ألقل  للعأ ستلقلاإللعب عالهلعبا  ا يتليفلليسي:

 عابايعتلعااش يتلافولاتلع ب عبلعأيسوتلاعة فليفولعاط ر ا  يللاتبايولهتلع -
 اـيتطـرمليتلاالا لعاطعملي لاعاطيي ععاط عايليفريلعارالللعايملايتلعأعطل هل لعاعي لا االعهتللع -
ســملالتـــ عا لعحلــلازلعاوـــ  لاــملىلع اـــ ع لب ــل لسيسيـــتلعاطعــ للاســـملالاصتلســاللة"ـــلل ــزعليفايـــلليفــولسيسيـــتل -

 عاطع للاعارول ع
 سملالعأطرلعلا عالهلعأ ستتلبملاعسيلعاطع للايفطبسالتطع -
لسملالعازوتل لمحليتلريفولس يتلعاطعليف،قلعاش ريتق -

 2ع ألقلت ر ا  يتتلعأطرل يتلاع طيلسيتليفايتليفولبيرال:لعيللرالورلكلسملهليف

لعرت   رل- لعسط ملعا ل تات لتطولا، لعرت   رلصي لرت ل ا ت لعسط ملعا ليفعملرتقلايف ل يت يفولل%10ق3تمل ـي
للالقمَليف لس لالعا طولعاع يبتلاتملوليفتط ىلعااريتلعاطعطيتلاط ر ا  يلقلعبس،الاعرتترلللاأ ل

لرييتلعرتأطرل يتل لعاملاللعاع بيتعجعفليفتط ىلختبيطلاترجيتلعاط-

لختسفلفرلستلعا عيف لا مليفلقلت ر ا  يللعأعس يفلقلاعرتترلرتقع-

لجعفليفتط ىلعسط ملعالعحللسبلعآليلل لعاطعسيللاعرتسيللقل-

ليفولعارلت لعاو يفيقل%5ق0جآاتلعرتسطزيلالل لالللعااع لعاعسييلاعاطب ي لبرتاتلل-

ل لرسالبلر  ىل تع ليفرال:اتعلولعرت عالهلعرتا  ا يتليفولا  ل

لعهرالت أفلعاابلالايقلعرتصطيلطيتلعأتل ملليع وبلعلعاطيلاللعا ا دق-

لال ععهلعا ايلقلعأب الهلرالجعفلعاريل تلعا ايتت-

ل3سملالا   ليفطلبعتلاتب ي لاسطبايولقلعا ايتعل

                                                           
لق83تلجمرجع سابقعا ع  لحمي  لصتنيتلعا ع  لب،للحمي  تلل-1
 قل53-52تلجمرجع سابقولازععلعا تلالتلعاعرز لحميمللبولو،للبل-2

 ق25يف  ريلسلبيتلجلاحلك مة االلكرتونية واالدارة املعاصرة،عاوملاهلحمي  لفاعيتلل3-



 اإلدارة االلكرتونية    الفصل األول 

 

96 
 

لعأعس يفلتيلتعأع ألقلع يفريتتلبتابلا   لاي س- لي تبلسسيطليفولاوملعاليفولعرتسلايبلرت  عقليفرال يفت تلايفل
 ر فيتلعأتطجيمليولاس يطالتل  طليفوليفاللو لع يفولعأعس يفليتلس يتلعأعس يفلقلاس،يفطاللاجيلالبولعوللاسملال

ل1صتااللرالتمليف وللصي لورلكلعيف ل يتلعاطع  لاسو فرتلاعا ميتلعأراليتلاعأ عأريلعأعل يتلاعرتسطي،للعأعس يفليتق

ييلعرت عالهلعرتا  ا يتلاملىليفعالللعأراليلقلو ل  االليفولعا أ عل لبع لعأ لط لعتايليفولبنيليفع ألقلتبا
 2 تع ليفرال:

:لصي لرال ا تلتــزويـر البياانت ـو املعل مات ـو املقرجات الكمبي ترية اخلاصة خإلدارة االلكرتونية -
لريتلعرت   رتلادابايف تابتلاييللبيراللاتطر ل يعاللبشا تلع  ع رلاتطر لاييللبعمللبشا لبعحل عسي

يتا لسسعلعاو عفرتلاعأ  أنيلعحلر للسسعلعاايلانقلايفعس يفلقلخمطسفلعحل  يفلقلاعأراليلقل ل   ل
ل  يطل لسسع ل ت ال لط يي لسو لرا لطلبعتق ليفز، لدحللسبلعآليل ليفطرست لط يوت لريت ليفو ليفبا ست راالعق

 وسالليفولعا سيطلعرتا  اولاذالمي ولعسط ملعالعأعس يفلقلعأزاالهلبعملللCDرالأ جليفمليف لل F.Dيف ا
 اإللعا سيطلعا الأيقلاتعلأبلبعمللعاملاللسسعل  ميتلعاو فرتلاعرت  عقلاس أتلعاايلانقق

لبيلانقلعأتط مليفنيجرائم األم ال ا نطاق التجارة اإللكرتونية - لع صيلالس أت ل لعا ز ليفو لتوري ل:
قلعرت عاليتلاعأر ايتلاغ ولتلا مل لورلكلايفعس يفلهتللاريف ع لليفولط فلعاو عفرتلاع لع ،لخم أيلعاشا ل

ع  عقلحلتلدقليفر ايتلاعي،علعاار كلاعاعا لةالألالعاشج هلاسابلألقلعأيرلطيتيتلااسلعهلعسطعيل لل ل
 عحلر للسسعلريف عللعاي لرال  ي ليفالاتليفلايتليفولصتلدقلعاعي،علاإللصتلدقلعأ  أنيلر جتالق

اوللبملاالولليروتي الاعملهللطة ا نطاق ابكة االنرتنت واالنرتانت:مسؤولية مادمي اخلدمات ال سي -
 رأتلاتل تع ليفرال:ل

لاإلل ا تللمتعهد ال ص ل: -ـ لاجلاط في لعأتط ملا لبملاال ليفعر  ليو ا و ل  صلطايعيلرا
ل(لتضيولت في لعاعيي لاإللعأ عأريقAbonnementعرت   رلسولط ييلسو  لع  عكل 

سسعلصتلدتطلل  webطايعيلراليفعر  ليع  لاي ععلفجعلق:لو ل  صلمتعهد اإلي اء -ب
عاعي،أتليفولب لر  لاا لأملليرشئلالاعبطليفعس يفلتيتليفريلعأ عأريلعرت  ىلسسعلل Serveursعةل يفتل

لعأ عأريلعأتطأ  هلامليطتلاوتهل  ميتليعلأبلسسياللعاوضلعلعاج  تيق
لعالاملنتج: -ج لعرتترلل ل لاسلق  لعأعس يفلتيت لعأل ه ليفرط  لسسعلو  لبرش ول لعاار  لايو ا تيعي

قلاإذعلعل رلتسيلعأل هلعأعس يفلتيتل ط  لسسعلر يلعلغ ليفش استلاإ طليطع  لرعرت   رلاعب  ع 
لاسيطلبعتلاعاطو ميق

                                                           

 ق62جلعأ  ريل جتطتل1-
 ق210-208تلجمرجع سابق لبي يفيتلللصول، لسامللعاجطل2-
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و لعاعليف لعات ليو الدا بطلبنيلعاشا لقلبرلع لسسعلسوملليفولسو  ل و للحامل املعل مات: -د
تط ملالاإلل ال،لعحللسبلعآليللعا قيتيلأطعامللعا ف لل لعأعس يفلقلسسعل   لصزاليفول ال،لعأ

لسول ليفت ال لاا  لبع لعاملال لعرت   رلا  لأ عأري لعأ تابت لعحللسالق لاإل لع    لوبل ليفو  و 
لعرتالولبلرال لعلاطع ي لسسع ليفعس يفلقلذعقل اات لسسع لعل رل ط   لاذع لمي الول عأعس يفلقلعاك

ليفعس يفلقل رتيتلرالعا  عويتق
و لان  لعأ أريلافلصبلعاتسبتلعحلويويتلسسعلعأعس يفلقلعاكليازالتلاا ل، لللخلدمة:متعهد ا -ه

اسيعس يفلقلايفلايلاسعلسبلعةل اتلاوتعلي تبلسسيطليفت اايتل رلقيتلايفمل يتلاذايلسولعأعس يفلقل
ل1عارلأرتلرالعا لذبتلرالعاجلجعتلعاكلألالإبسملع وللا ش وللسسعلعأ أريلعةلجلبطق

 بقيلعرتا  ا يتلعاملي لسولعا بقيلعاطوسيمليتل لا  ععلعأعليف،قلس ععليفللتعسيليفراللسملالعسطيل لعا -
ل2داعو  لعالت فييلعحلو قلاعرتاطزعيفلقق

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           

لقل214-213تلجمرجع سابقصول، لسامللعاجطل لبي يفيتلل1-
 ق228تلجبقمرجع سابولصتنيلسسييتتلل-ل2
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 صل:ـفــة الخـــالصـــ

متلعاطب قليفول ،للوتعلعاجر لعإللعبطلاللعارال  لاإل عالهلعرتا  ا يتلعات لس ارلليفول ،اطل رلقصلل
ا  ا يتلاروملعاالتلاعاج اقلعا و يتلبيراللابنيلعب عالهلعاطوسيمليتتلعيللتع ارللسسعلاظلقجاللايفطبسالهتللعب عالهلعرت

عأ طسجتتلاعاكلتانيلارلليفول ، للرالا  لللعاطوريلقلعحلمليزتليفولعحل عسيبلعأطب الهلاب عااللعاملأيوتل  يل
اش  ليفولر  لتتي لولتطلعاط ر ا  يلقلعاكلتتا لرسلسيلاطعوييلا عالهلاعلاتتلعيللجيبلعرتوطيلالداعرر لعا

لسي لعب عالهلاإلليفملىلبعيملقل

عيللرتصالرللعالع لعاال افلاعاع عيف لتملاريلاسط سيلسولعارالللعاطوسيمليتلاإل عالهلأ ععاتلعاعر لع "لل
مليزتلعاكلتلاعسطاملع للدارالللعحلترفاعرليفش ستل لصمللذعهتللتوفلصو لسز هلريفلالتوملالا   هلعةمليفلقلعب عالي

ع طر قلعا أرلاعأرلاليفلعاطرو،قتلاسلمهرلبش  لعا ل لختجيفلعب  عععقلاصوورليفيزعقلعز هلاإل عالهل
لراض ليفولذ لأا قل
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  دـــيتــمــهــــــــــــــــــ

طغى على ورة، فقد حظى مفهوم اجلودة ابهتمام كبري كونه أحد ركائــز اإلدارات احلديثة واملنظمات املتطـي
بعض املفاهيم األخرى يف تفضيل السلع واخلدمات عن بعضها البعض، وصار يدخل يف شىت مناحي احلياة 

نظمات على البقاء دوما يف الواجهة وكسب حصة سوقية كبرية ائم للماحلرص الد كما أناالجتماعية لألفراد.  
االهتمام والعناية  الوسط عن منافساهتا من املؤسسات، وكذا ميزة وذات مسعة طيبة يفتتقدمي خدمات مدفعها اىل 

 ـناول يف هذاوسنتتقدمي اخلدمات ألكرب شرحية منهم. وبذل اجلهود احلثيثة لتحقيق الرغبات اليت يتوقعها العمالء و 
 التعرض خاصة ملفهوم جودة اخلدمات وإدارة اجلودة الشاملة.دارهتا، و الفصل اإلطار الفكري للجودة وإ
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 م حول اجلودةـمبحث األول: مفاهيـال

تعترب اجلودة طريقة من طرق التفكري ومدرسة فكرية ترتبط ارتباطا وثيقا ابملنظمات وسلوكها التنظيمي، 
تتشكل من جتانس جمموعة من  ها من العلوم األخرى املتداخلة،خمتلف العلوم كعلم االجتماع والرتبية وغري واإلدارة و 

الرؤى والفلسفات واألطر الفكرية اليت تتحد مع بعضها لتعطي منط حديث لتيسري وتوجيه املنظمات وأعماهلا 
، واستمراريتها يف السوقاملنظمة  بقاءضمان لمتينة للتحسني املستمر  واحلصول على منتج جيد كما تضع أسسا  

 .وسنتطرق يف هذا املبحث لإلطار التارخيي واملفاهيمي للجودة

 طور التارخيي ملفهوم اجلودةـتـمطلب األول: الـال

 مرت اجلودة بعدة مراحل اترخيية قبل أن تتبلور كفكرة موحدة، وقد قسم العلماء تلك املراحل كما يلي:

( امللقب أب Edward Demingبرز يف هذه الفرتة الدكتور إدوارد دمينغ ) م:1945-1940الفرتة  -1
( اللذان وضعا قواعد للمفاهيم واحلدود املتعلقة ابجلودة وكان Joseph Juranاجلودة وكذلك جوزيف جوران )

ات، استخدام األساليب اإلحصائية والتحليلية يف عمليات الفحص واالختبار جلودة السلع واخلدمات يف املنظم
عض وقد مساها ب 1،حيث أظهرت تلك التحليالت نتائج فعالة يف مراقبة اجلودة وتفادي األخطاء والعيوب

وقد مت استخدام لوحات السيطرة وعينات القبول بدال من الفحص الشامل  ،2الباحثني مبرحلة مراقبة اجلودة
حص إىل دور مميز ويتطلب خربة وكفاءة،  للسيطرة على اجلودة لتحليل عملية التشغيل وخمرجاهتا وبذلك حتول الف

كما أن املنافسة اليت شهدها العامل أحد األسباب اليت دفعت املنظمات إىل االهتمام مبنتجاهتا واالرتقاء ابجلودة 
 .ابستخدام األسلوب العلمي بوصفها جمموعة أنشطة وتقنيات تشغيلية تستخدم إلجناز متطلبات اجلودة

دام الواسع للمخططات اإلحصائية يف عمليات املنظمة والسيما اإلنتاج واجلودة وقد متيزت الفرتة ابالستخ
واليت سامهت يف حل كبري  (Cause - Effect)التأثري  -( وخمطط السبب Paretoمثل خمطط ابريتو )

 .للمشاكل، وقد أدت كيفية إدارة العمليات بكفاءة إىل جعل الرقابة مسؤولية كل فرد يف املنظمة

                                                           

، 2010، مؤسسـة الـوراق للنشـر، إدارة اجلودة مدخل للتميز والرايدة مفاهيم وأسـ  وتطبياـاتالربواري نزار عبد اجمليد، ابشيوة حلسن عبد هللا،  -1
 .41ص
امـــد ، دار احل  النظريـــ  والتطبيايــ  والتنظيميــ  ا امللسلــات اللــل ي  واخلدميــ ( األســTQMإدارة اجلــودة المــامل  )بــن عيشــاوي أ ــد،  -2

 .22، ص2013الطبعة األوىل،  ،عمان، األردنللنشر، 
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يف هذه املرحلة ظهرت فروقات يف املنافسة بني املنظمات اخلدمية  م:20خلملينيات من الارن فرتة ا -2
( ابالنتقال إىل الياابن من الوالايت Edward Demingمنغ )ـواملنظمات الصناعية، كما قام إدوارد دي

ت أفكاره مثار إعجاهبم اناملتحدة إللقاء حماضرات ودورات تدريبية أمام أصحاب املصانع واملسريين الكبار، وقد ك
ظهرت ف، 1ل فريق متخصص يف جمال اجلودة يف اجملتمع الياابينيتشك متطبقوها على منظماهتم حبذافريها و حيث 

نتائج أفكاره على املنتجات الياابنية اليت أصبحت عالمة للجودة بفضل التطوير والتحسني املستمر الذي قام به 
متداد ملرحلة الفحص والتفتيش، ومن أهم الوسائل واألدوات اليت مت استخدمها يف ، وتعترب هذه املرحلة االياابنيني

 Haroldهذه املرحلة خرائط الرقابة اإلحصائية وأسلوب العينات اإلحصائية يف جمال فحص اجلودة، كما صمم 

Dodge وHarry Roming  أسلواب إحصائيا لفحص عينات من اإلنتاج بدال من فحصه كله، وبناء على
، وهتدف هذه األساليب إىل مراقبة جودة املخرجات اليت ستصنع يف 2تائج الفحص يتم قبول املنتوج أو رفضهن

املستقبل ومنع حدوث عيوب فيها أو تقليلها، إال أنه ومع اشتداد حدة املنافسة فقد مت رفض هذا األسلوب كونه 
اإلنتاج كله، مما ميكن من وصول وحدات  يتميز بعدم الدقة ألن فحص العينة ال يعد مؤشرا دقيقا على جودة

 .معيبة من اإلنتاج للمستهلك
 Qualityم )1962مت استخدام دوائر اجلودة ألول مرة يف الياابن عام  م:20فرتة اللتينيات من الارن  -3

Circle اتكوشي (، ومت خالهلا ظهور مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وتطويره من قبل اخلبريين يف اجلودة الياابنيني
( وقد ظهرت أمهية مشاركة العاملني يف عملية مراقبة اجلودة القابلية Tagueuchi ،Ishikawaوإيشيكاوا )

(، وقد انتقلت فكرة Juran( وحوران )Crosbyلدى املستهلكني، ومن أبرز املنادين بذلك كان كروسيب )
تدارك التأخر املسجل يف مستوى جودة  دوائر اجلودة إىل الوالايت املتحدة األمريكية حماولة من األمريكان

أ حيث .م.منتجاهتم وخوفا من الغزو الياابين لألسواق العاملية وصار ينافس املنتجات األمريكية يف عقر دارها الو
، وقد ارتكزت هذه املرحلة على توجيه كافة اجلهود %20بلغت قيمة املنتجات الياابنية يف السوق األمريكية نسبة 

 3.وث األخطاء قبل وقوعها أصال بدال من عملية التفتيش ومسيت مرحلة ضمان )أتكيد( اجلودةللوقاية من حد
 4ولضمان منتج بدون أخطاء فقد مت استخدام ثالثة أنواع من الرقابة هي:

                                                           
 .42، ص مرجع سابقالربواري نزار عبد اجمليد، ابشيوة حلسن عبد هللا،  -1
ولوجيــا للكتــاب اجلــامعي، جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، الطبعــة األوىل، ، مركــز جامعــة العلــوم والتكنإدارة اجلــودةعــايض عبــد اللطيــف مصــل  حممــد،  -2

 .26ص ،، صنعاء، اليمن2012
 .22، صمرجع سابقبن عيشاوي أ د،  -3
 .28، صمرجع سابقعايض عبد اللطيف مصل  حممد،  -4
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 .وتشري إىل متابعة العمل أول أبول الكتشاف اخلطأ قبل وقوعه والعمل على منع حدوثه الرقاب  الوقائي : -أ

وتعين فحص املنتج بعد كل مرحلة تصنيع للتأكد من مستوى اجلودة، حبيث ال ينتقل املنتج  ب  املرحلي :الرقا -ب
حتت التصنيع من مرحلة ألخرى إال بعد فحصه والتأكد من جودته، وهذا يساعد على اكتشاف األخطاء عند 

 .وقوعها ومعاجلتها يف احلني

نتوج بعد تصنيعه، وقبل تسويقه، حيث يتم جتربته أو فحصه قبل وتعين التأكد من جودة امل الرقاب  الب دي : -ج
 .بيعه

يف هذه الفرتة اشتدت املنافسة بني الشركات العظمى العاملية على  م:20فرتة اللب ينيات من الارن  -4
األسواق بعد غزو الياابن وتراجع مبيعات الدول األخرى، فقد جلأت الشركات األمريكية ألسلوب متطور وهو 

( اليت طورت مفهوم إدارة اجلودة ليكون شامل IBM، ومن أوائل تلك الشركات كانت )االسرتاتيجيةارة اجلودة إد
ل وضمان مشاركة العاملني يف مراقبة اجلودة والرتكيز على العمالء من خالل ــلكل جوانب املنظمة كالقيادة والتشغي

ىت املوردين للمواد األولية من خالل اختيار املوردين سرب آرائهم حول النقائص املسجلة لتداركها، كذلك مشلت ح
الذين يقدمون مواد أولية ذات جودة مقبولة وجيدة تساعد على احلصول على خمرجات ذات نوعية بعدما كان يف 

 .السابق يتم اختيار املوردين الذين يبيعون أبقل األسعار

 1التالية:ضمن احملاور  IBMاجلودة لدى شركة  اسرتاتيجيةوقد مت رسم 

 ؛Market driven qualityإرضاء الزبون وتلبية توقعاته حتت شعار  -1
 ؛اجلودة مسؤولية اجلميع، فمن غري املقبول أن يتم حتقيق اجلودة يف جماالت دون أخرى -2
 .اخل..... حتقيق اجلودة يف كل شيء: األنظمة، الثقافة التنظيمية، اهليكل، أساليب العمل، -3

يف هذه الفرتة ازدادت أعداد دوائر اجلودة يف الياابن وقد جتاوزت عدد  م:20الارن فرتة الثمانينيات من  -5
دائرة تنشط فعليا، وتعترب هذه الفرتة أهم فرتة شهدت أمهية دور اجلودة كعامل فاصل يف اختيار  100.000

( اليت قامت إبصدار ISOالزابئن للمنتجات والتفرقة بينها وقد ظهرت يف هذه الفرتة املنظمة العاملية للمواصفات )
م وأصبحت اجلودة سالح املنافسة األقوى 1987( سنة ISO 9000أول سلسلة للمواصفات القياسية الدولية )

، وشاع استخدام حلقات اجلودة يف املنظمات واملشاركة العمالية الفعالة اليت حققت رواجا كبريا يف 2لفرض اهليمنة

                                                           
 .29، صمرجع سابقعايض عبد اللطيف مصل  حممد،  -1
 .43، صمرجع سابقن عبد هللا، الربواري نزار عبد اجمليد، ابشيوة حلس -2
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طريقة شاملة للتفكري يف موضوع اجلودة مساها ثالثية اجلودة  Deming أ وقد قدم العامل.م. الوالثمانينيات يف
(Quality Trilogyوتتعلق مبعاجلة موضوع اجلودة وتتكون من ثالث عمليات ):1 
وهي نقطة البداية وتشمل تصميم وإنشاء عملية تستطيع أن حتقق األهداف املوضوعة يف  للجودة:التخطيط  -أ

لتنفيذ الفعلي الذي يعمل على تشغيل العملية مبستوى فعالية ممكن حسب املقاييس ظل ظروف التشغيل مث أييت ا
 .املعتمدة

 .ها حتديد املقاييس اليت يقيم من خالهلا عملية التنفيذـيتم خالل الرقاب  على اجلودة: -ب
جمموعة من  هي اإلجراءات املتبعة لتحقيق تغيري جوهري يف مستوى األداء عن طريق عملي  حتلني اجلودة: -جـ

 .اإلجراءات اليت تقوم هبا اإلدارة العليا لتقدمي أساليب ونظم إدارية جديدة يكون هلا هدف حمدد هو حتسني اجلودة
على شكل دورة متتابعة ومساها  Juranصياغة العناصر اليت ذكرها  Shewartو Demingد أعاد ـوق

(PDCA:وهي اختصار لكلمات ) 
 .Planط ط  خ   -1
 ؛Doذ ف  ــــــن   -2
 ؛Cheakبناء على املعايري  مــ ـــيـــــــق   -3
 .Actن بناء على نتيجة التقييم ـــــس  ـح   -4

 PDCAدورة :06المكل رقم 

 
 .25، ص مرجع سابقالطائي  يد عبد النيب وآخرون،  املصدر:

دة، تفوق الشركات الياابنية على األمريكية يف هذه الفرتة دفع املفكرين األمريكان للبحث عن أساليب جدي
إبضافة جوانب أكثر مشوال وعمقا، واستخدموا أساليب متطورة  االسرتاتيجيةفلجأوا إىل تطوير مفهوم إدارة اجلودة 

يف جمال حتسني اجلودة والتعامل مع العمالء واملوردين، وتفعيل أساليب أتكيد اجلودة، إضافة إىل الرتكيز على 

                                                           
، مؤسســة الــوراق للنشــر، ISOوااليــزو  TQMإدارة اجلــودة المــامل  الطــائي  يــد عبــد النــيب، آل علــي رضــا صــاحب، املوســوي ســنان كــاظم،  -1

 .24-23، ص2014عمان، األردن، 

 Pَخِطط 

 Cقَــِيم 

 Dنَـــِفذ  Aَحِلن 
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التزام اإلدارة العليا ابجلودة والعمل على تغيري الثقافة  العمل اجلماعي ومشاركة العاملني، وأهم شيء ضرورة
 1.التنظيمية

تعود بداية ظهور هذه الفلسفة اجلديدة بعد اشتداد  حىت اآلن(: -م 1988مرحل  )فرتة( ست  سيجما ) -6
ات تطبيق إدارة غزو املنتجات الياابنية ومنافستها ملثيالهتا األمريكية داخل األسواق األمريكية، وتعترب أداة من أدو 

يؤدي إىل ختفيض التكاليف التشغيلية مبا يؤدي لتخفيض تكلفة املنتج وتسمى سيكس اجلودة الشاملة، وإدخاهلا 
( وهي طريقة ذكية يف إدارة العمل، وسيجما حرف إغريقي يعين االحنراف املعياري يف علم Six Sigmaسيجما )

إىل جعل املنظمة تقدم منتجات خالية من  Six Sigma اإلحصاء يصف مقدار تباعد القيم عن بعضها، وهتدف
 اسرتاتيجية Six Sigmaوتعترب  2،أي أن العيوب تكاد تكون معدومة %99.99966العيوب عند مستوى 

تسم  بتحسني املنظمات بصورة كبرية خبصوص عملياهتا األساسية وهيكلها من خالل تصميم ومراقبة أنشطة 
يل الفاقد واستهالك املصادر )الوقت، الطاقة الذهنية، الطاقة املادية( وتلبية األعمال اليومية، حيث يتم تقل

أن املنظمة تقدم سلعا خالية من العيوب بنسبة  Six Sigmaحاجات الزبون وحتقيق القناعة لديه، كما يدل مبدأ 
 3.عيب لكل مليون فرصة 3.4

( الذي قدم  م1777-1855) Gaussفإن هذا األسلوب يعود إىل عامل اإلحصاء  يمن اجلانب التارخي
م ليقدم 1922سنة  W. Shewart، مث جاء بعد ذلك Sigmaمبدأ التوزيع الطبيعي وحدد االحنراف املعياري 

( كمقياس للتغيري يف اإلنتاج واقرتح أن تتدخل اإلدارة إذا الحظت Sigma 3ثالث مستوايت لالحنراف املعياري )
( األمريكية من Motorollaيف شركة ) Six Sigmaوقد ظهر مصطل    4.أن هناك احنراف خارج منطقة القبول

 (، حيث قام هو وزمالئه يف الشركة بتطوير منهجBill Smith  قبل املهندس بيل مسيث )

 Sigma)3 ) بعدما كان معدل اخلطأ يقاس ابلنسبة إىل األلف فأرادوا أن جيعلوه يقاس إىل املليون فأصدروا
( مزااي وفوائض مالية  Motorollaشتهر فيما بعد عندما حققت شركة موتوروال )( الذي اSigma 6منهج )

كبرية، حيث مت ختفيض التكاليف وزايدة العوائد وزايدة مهارات العاملني يف معاجلة املشاكل بعد التحسني وتطوير 
 .ككل  املنظمةاألداء يف 

                                                           
 .30، صمرجع سابقعايض عبد اللطيف مصل  حممد،  -1
 .63، ص2014، دار أسامة للنشر، عمان، األردن، الطبعة األوىل، ات الت ليمي  بني النظري  والتطبيقجودة اخلدمصاحل أمري عمر حسنني،  -2
 .470، ص2016دار رسالن، دمشق، سوراي،  إدارة اجلودة المامل  )مدخل الوظائف واألدوات(،الصرن رعد،  -3
 .266، ص2015دار املسرية للنشر، عمان، اأٍلردن، الطبعة األوىل، ، النظري  والتطبيق -، إدارة اجلودة ا منظمات األعمال بوحرود فتيحة -4
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وجنرال إلكرتيك وجونسون أند جونسون  وتعترب شركة موتوروال السباقة تليها كل من شركات أاليد سيجنال
حىت بلغ عدد الشركات اليت تطبقها سنة  Six Sigmaوبنك أوف أمريكا من أشهر الشركات اليت تطبق 

 1.م مخسمائة شركة يف العامل1999
حتسني العمليات، حتسني  :2على ستة مناطق رئيسية يف حتسني قيمة الشركة وهي Six Sigmaوتؤثر 

 .طريقة التصميم، حتسني املورد، التوظيف والتدريب املنتج واخلدمات،
 مراحل تطور اجلودة :07المكل رقم 

 
 .32، ص مرجع سابقعايض عبد اللطيف مصل  حممد،  مصدر:ـال

 يشرح التطور الزمين ملفهوم اجلودة عرب خمتلف املراحل اليت مر هبا للوصول اىل ستة سيجما . 07الشكل 
 3ة على مخسة حماور هي:ويقوم املفهوم احلديث للجود

 .ومتثل احلاجات اليت يطلبها العميل أو النزيل كي يتسىن إشباعها املتطلبات: -أ

                                                           
 .472، مرجع سابق، ص إدارة اجلودة المامل  )مدخل الوظائف واألدوات(الصرن رعد،  -1
 ،،دار الكتـــاب احلـــديث، الطبعـــة األوىل ،ISO، تطـــوير إدارة المـــرحات لتحايـــق إدارة اجلـــودة المـــامل   ـــهادة السيســـي صـــالح الـــدين حســـن -2

 .76ص، 2011القاهرة، مصر، 
، مركــز الكتــاب احلــديث، الطبعــة األوىل، مــداخل إدارة اجلــودة المــامل  والتميــز اادارم ا الــنظم اانتاجيــ  )مــدخل مفــاهيمي(راضــي هبجــت،  -3

 .82، القاهرة، مصر، ص2017

 

 م1960 - 1940

 حىت اآلن 1988

 م1988 - 1980

 م1980 - 1970

 م1970 - 1960

 م1940 - 1920

 م1920 - 1900

 

 الرقابة بواسطة املشرف

 الفحص والتفتيش

 الرقابة اإلحصائية

 أتكيد اجلودة وضماهنا

 إدارة اجلودة الشاملة

 ستة سيجما

 إدارة اجلودة اإلسرتاتيجية

 

 

الرقابة بواسطة 
العامل ما قبل 

 م1990
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 .من خالل التنبؤ ابحلاجات املستقبلية اليت تشبع رغبات الزابئن التوق ات: -ب
مطابقتها حيث يتم حتديد مواصفات املنتج أو اخلدمة ومستوى جودهتا يف إطار مالئمتها و  املواصفات: -جـ

 ؛الحتياجات ورغبات العمالء )جودة التصميم(
 ؛ويقصد هبا جودة األداء أي جودة املطابقة مع التصميم خالل التنفيذ ال مليات: -د
 .يقصد هبا استمرارية اجلودة وعدم انقطاعها وهذا ما يسمى فرتة الضمان االعتمادي : -هـ

 Return on quality (ROQ): مدخل ال ائد على اجلودة 08المكل رقم 

 
وث، معهد اإلدارة العامة، الرايض، ، مركز البحإدارة اجلودة جوانب نظري  وجتارب واق ي اجلبوري ميسر إبراهيم،  املصدر:

 عن: .364ه، ص1431اململكة العربية السعودية، 

Ronald W.Hilton, Michael W.Maher & Frank H.Selto (2006) "cost Management –Strategy 
For Business Decisions" Third ed. Mc Graw-Hill Irwin, pp.248. 

( أن هناك تبادل بني التكاليف ومنافع حتسني اجلودة ويطلب ROQيفرتض مدخل العائد على اجلودة )
بضرورة حتقيق اجلودة لكنه يفرتض أنه ميكن احلصول على األرابح األعلى من خالل حتقيق مستوى جودة أمثل 

(، وكما هو موض  يف الشكل فأعلى MAXاجلودة األقصى أقل من مستوى اجلودة األعظم )ويكون مستوى 
 .مستوى للجودة املثايل ال يتضمن حتقيق السعادة القصوى للزابئن أو عيوب صفرية

 

لي  
الك

ئد 
 وا

ال
 فلياكتوال

 اجلودة

 ف اجلودة األعلى يلاكتت بني ال وائد األعلى و املبادال اجلودة:ال ائد على 

 ال وائد 

 األرابح ال ظمى 

 ف يلاكتال

 األرابح الاصوى 
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 مفهــوم اجلودةي: ـانـثـطلب الـمـال

مكانيات ووسائل، وقد تفرض التحدايت املعاصرة اليت تعيشها املنظمات مسايرهتا بكل ما أوتيت من إ
أصب  مفهوم اجلودة حيظى ابهتمام كبري على اعتباره أحد الركائز اليت تضمن دخول املنظمات يف مسار جديد من 

 .ع يف ظل العوملة االقتصاديةـاملنافسة العاملية احلتمية وأهم فكرة ميكنها حجز مكان للتموق
صني الذين لفتوا انتباه العامل إىل هذه الفلسفة وقد تناول مصطل  اجلودة العديد من املفكرين واملتخص

وطالبوا إبدخاهلا ضمن كيان املنظمات، وقد اختلفت وجهات نظرهم حسب توجهاهتم واملنظمات اليت اشتغلوا هبا 
وحسب تعدد أنشطة املنظمات وخدماهتا ومنتجاهتا، فاجلودة كمفهوم ليس جديد فقد عرفته احلضارات القدمية  

نية واإلفريقية والصينية واحلضارة اإلسالمية واليت حث الرسول صلى هللا عليه وسلم على ضرورة كاحلضارة الروما
اتقان العمل وجتويده وجتنب كل العيوب اليت ميكن أن تصيبه، ابإلضافة إىل نشر روح التعاون واملشاركة اجلماعية 

خالص يف العمل واألمانة لدى املسلمني وهذا يف سبيل اخلري، ابإلضافة إىل غرس مبدأ الرقابة الذاتية من خالل اإل
 .يعد مبدأ مهم من مبادئ إدارة اجلودة

كما بدأت نشأة مفهوم اجلودة كنظام إداري يف الياابن يف بداية النصف الثاين من القرن العشرين، حيث 
منظماهتم وقد  أاثر هذا املفهوم إعجاب أرابب األعمال والعاملني على حد سواء مما دفعهم إىل تطبيقه يف جل

ظهرت آاثره اإلجيابية على االقتصاد الياابين وحتسنت ظروف املعيشة وارتفع دخل الفرد األمر الذي أدى إىل 
انتشار تبين هذا املفهوم أو هاته الفلسفة يف الدول األخرى، وقد حاولت الوالايت املتحدة األمريكية وبعض الدول 

د سامهت يف ظهور اجلودة يف الفكر اإلداري إسهامات املفكرين األوائل الغربية تطبيق هذا املفهوم فيما بعد، وق
( صاحب النظرية العلمية الذي طالب بتحسني األداء وهنري Frederick Taylorمثل فريدريك اتيلور )

( صاحب نظرية Elton Mayoفايول الذي اهتم ابجلانب اهليكلي وتقسيم العمل وتوزيع املهام وإلتون مايو )
 .ت اإلنسانية اليت ربطت بني ارتفاع الروح املعنوية للعاملني وزايدة إنتاجيتهمالعالقا

( اليت تعين طبيعة الشيء، وقد عرفها روادها األوائل كل Qualityواجلودة كمصطل  يكتب ابلالتينية )
 تتمثل يف تلك الصفات ( قد عرفها أبهنا: "Joseph Jablonskiحسب وجهة نظره، فنجد أن جابلونسكي )

، وهذا التعريف قاصر حيث أن صفات املنتج كثرية ولكل منتج صفات خاصة به وقد 1" املميزة ملنتج أو خدمة ما
 .ال تعرب أبنه جيد

                                                           
، مكتبــة امللــك فهــد، بياــات علــى الاطــاي الصــحيإدارة اجلــودة المــامل ، تطعــن: بــن ســعد خالــد،  .20، صمرجــع ســابقبــن عيشــاوي أ ــد،  -1

 .70، ص1997الرايض، 
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جمموعة من خواص املنتوج حتدد مدى مالئمته  م( أبهنا: "2003وعرفها )جيمس ايفان وجيمس دين، 
، 1"ورغبات العميل، وقابليته إلرضاء حاجات املستعملنيألداء الوظيفة املطلوبة منه، أو درجة وفائه ابحتياجات 

يشري هذا التعريف إىل أن اجلودة ترتبط بصفات املنتوج املالئمة لالستعمال الذي يريده الزبون منه ومقدار اإلشباع 
 .الذي حيققه

الناتج الكلي للمنتج أو اخلدمة جراء دمج خصائص ( أبهنا: "Feigenbaumوقد عرفها فيجينبوم )
 .2"شاطات التسويق واهلندسة والتصنيع والصيانة واليت تساعد على تلبية حاجات ورغبات الزبونن

( على أهنا: ASQC( ومجعية ضبط اجلودة األمريكية )ANSIويعرفها معهد املعايري الوطنية األمريكي )
 3."ياجات"املزااي واخلصائص الكلية للسلعة أو اخلدمة واليت تشتمل على قدرهتا يف تلبية االحت

عبارة عن مقاييس ملدى تلبية حاجات الزابئن ( فاجلودة هي: "ISO 9000ووفقا لعائلة املواصفات )
 .4"ومتطلباهتم املعلنة والضمنية

إن مفهوم اجلودة جيمع اخلصائص األساسية للسلع أو اخلدمات املدركة اليت تعادل أو تفوق التوقعات اليت 
تنائه للسلعة أو اخلدمة خصوصا تلك اخلصائص املتعلقة ابلسمات واألداء ظن الزبون أنه سيحققها من وراء اق

(Features & Performance اليت من خالهلا نستطيع القول أن املنظمة تنتج قيمة مضافة، وتعترب )
يف عملية املنافسة ويف جعل األداء  هاما   اجلودة إحدى مسات ومؤشرات أداء السلعة أو اخلدمة، فهي تلعب دورا  

 5.املنظمي متميزا  
عين توقع احتياجات الزبون احلالية ـت ها "ـ( تعريفا للجودة أكد فيه أنDeming, 1986منغ )ـوقد أورد دي

 واملستقبلية، وترمجة هذه االحتياجات إىل سلعة أو خدمة مفيدة وقابلة لالعتماد، وإجياد النظام الذي ينتج السلعة 
 

                                                           
 عن:نقال   .27، صمرجع سابقبوحرود فتيحة،  -1

Evans,J.R et Dean,J.W, Total Quality Management: Organization and strategy, South-
Western, USA, Third Edition, 2003, P 03. 

 .118، ص2010، دار املناهج للنشر، عمان، األردن، ودة المامل : الفللف  ومداخل ال ملإدارة اجلزيدان سلمان خالد،  -2
إدارة اجلودة امل اصرة مادمـ  ا إدارة اجلـودة المـامل  لانتـاج وال مليـات النعيمي حممد عبد العال، صويص راتب جليل، صويص غالب جليل،  -3

 .31، ص2009عربية، ، دار اليازوري، عمان، األردن، الطبعة الواخلدمات
م، 2019، مكتبـــة الوفـــاء القانونيـــة، الطبعـــة األوىل، Six Sigmaإدارة اجلـــودة المـــامل  والتميـــت ا منظمـــات األعمـــال بوفـــاس الشـــريف،  -4

ــزو عــن: الســلطي مــأمون وإليــاس ســهيال .17اإلســكندرية، مصــر، ص شــق، ، دار الفكــر، دم9000، دليــل عملــي لتطبيــق أنظمــ  إدارة اجلــودة: األي
 .26، ص1999

 .16مرجع سابق، ص  إدارة اجلودة المامل  )مدخل الوظائف واألدوات(،رعد،  الصرن -5
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 1."ثل قيمة جديدة واألرابح ابلنسبة للمنظمةأو اخلدمة أبقل سعر ممكن، وهذا ما مي
توقف ـجمموعة من الصفات واخلصائص املتعلقة ابلسلعة أو اخلدمة وت "( أبهنا Blackعرفها بالك )فقد 

هذا التعريف يشري إىل أن اجلودة تتوقف على صفات  2،عليها قدرة السلعة أو اخلدمة على إشباع حاجة حمددة"
 .ا املهمة القادرة على حتقيق إشباع ورغبة الزبون أو مستهلك اخلدمةالسلعة أو اخلدمة وخواصه
( واملطابقة Fithess foruseاملالئمة لالستعمال ) " ( أبهناP. Crosbyي )ـكروسب  وقد عرفها فيليب

حيث نالحظ أن هذا التعريف مازال قاصرا، حيث أن  3."(Conformance to requirementللمتطلبات )
اليت يتم تصميمها وقد تكون مطابقة لالستعمال من طرف املستهلك لتلك السلعة قد ال حتقق السلع واخلدمات 

 .له الرضا واإلشباع الذي يطلبه وقد حيكم عليها أبهنا سلعة رديئة ألن الزبون هو الذي يقوم بتقييم جودة السلعة
ويرى بعض الكتاب  من خالل معظم التعاريف السابقة نالحظ أن هناك اختالفات يف تعريف اجلودة،

  4 :مكن تقسيمها إىل جمموعة من األنواعـ( أنه يGarvinومنهم جارفن )
وترى أبن اجلودة تعين األداء األفضل للسلعة، فهي تعتمد يف تعريفها على أساس   :ـايـويـمن وجه  النظر التل -أ

 .مستعمل السلعة )الزبون(
م على أساس التصنيع، حيث تعين املطابقة للمعايري ترى أن اجلودة تقو  ن وجه  النظر اانتاجي :ـم -ب

 .واملواصفات، وأن يتم إنتاج السلعة بطريقة صحيحة من املرة األوىل
 .حيث تنظر إىل اجلودة على أهنا التغيري اخلاضع للقياس الدقيق من وجه  نظر اللل  : -ج

 5:وحتتاج اجلودة إىل ركائز متعددة لتبقيها حية وفاعلة طوال الوقت وهي
تقدمي املنتج أو اخلدمة املتميزة والصحيحة للزبون يف الوقت والزمان الذي يكون  تلبي  احتياجات ال ميل: -

الزبون حمتاجا إىل اخلدمة أو املنتج، إن تقدمي اخلدمة أو املنتج اخلطأ أو يف الوقت غري املالئم يؤدي دوما إىل عدم 
 .رضا الزبون ورمبا إىل فقده

                                                           
  عن:نقال   .16مرجع سابق، ص  ، إدارة اجلودة المامل  )مدخل الوظائف واألدوات(،الصرن رعد -1

Gabar, Andrea (1990), The man who discovered quality: how W. Edward Deming brought the quality 
revolution to America the stories of ford, Xerox, and GM, Random Howse, Inc, New York, P 10. 

 .27، مرجع سابق، صري  والتطبيقـالنظ –، إدارة اجلودة ا منظمات األعمال بوحرود فتيحة -2
 .38، ص2007العريب للنشر، عمان، األردن،  ، دار التواصلمصرفي ـعومل  جودة اخلدمات الالصرن رعد حسن،  -3
 .20(، مرجع سابق، ص إدارة اجلودة المامل  )مدخل الوظائف واألدواتالصرن رعد،  -4
، ، دار املناهج للنشر، الطبعة األوىل، عمانمنهج اجلودة الياابين الكايزن ا تطوير وحتلني اانتاجي أبو الراغب حممد عدانن، شاويش مها رشيد،  -5
 .164، ص2015ألردن، ا
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معنيني ابلعمل اجلماعي لتحقيق اجلودة، فكل فرد يف مكانه  املنظمةوهذا يعين أن كل أفراد  :التفاعل الكامل -
مسؤول عما يقوم به من أعمال وخدمات وعليه أن ينتجها أو يقدمها بشكل يتصف ابجلودة، وهذا يعين كذلك 

 .أو جمموعة معينةبطريقة تكاملية، وليست مسؤولية قسم  املنظمةأن اجلودة مسؤولية، تشمل كل شخص يف 
 .وهذا يعين أنه ابإلمكان قياس التقدم الذي مت إحرازه يف مسرية اجلودة التادير أو الاياس: -
أن  املنظمةحنو اجلودة، فإنه ينبغي على  املنظمةاملساندة النظامية عامل أساسي يف دفع  امللاندة النظامي : -

 االسرتاتيجياجلودة ويف دعم السبل لتحقيقها، إن التخطيط تضع أنظمة ولوائ  وقوانني تصب يف جمملها يف بوتقة 
          .املنظمةوإعداد امليزانيات وإدارة األداء أساليب متعددة لتطوير وتشجيع اجلودة داخل 

املؤسسات الناجحة تكون دوما واعية ومتيقظة ملا تقوم به من أعمال، وتراقب دائما  التحلني بمكل ملتمر: -
ال وتسعى دوما إىل تطوير طرق األداء وحتسينها، وهذه املؤسسات ترفع من مستوى فاعليتها طرق أداء األعم

 .وأدائها وتشجيع موظفيها على التجديد واالبتكار
( Juran( وجوران )Crosby( وكروسيب )Shewartكما قام العلماء األمريكيني مثل شيوارت )
( وشيبا Ichikawa( وإيشيكاوا )Taguchiشي )والعلماء الياابنيني الذين جاءوا بعدهم أمثال اتكو 

(Shibba قاموا بتمحيص وبلورة األفكار املتعلقة مبوضوع اجلودة وتشكيل فلسفته وصياغة مبادئها ومتطلباهتا )
( Idward Demingوشروط تطبيقها، كما يعود الفضل الكبري إىل العامل األمريكي الدكتور إدوارد دمينغ )

 .اجلودة يف الياابن ليستفيد منها أرابب املصانع وحيققوا نتائج مبهرةالذي قام بتدريس مناهج 
قران من الزمن، من عقيدة وشريعة وأخالق وقد مسى اجلودة  14وقد حتدث اإلسالم عن اجلودة قبل 

َرأِض َأَّنَّ َيُكوُن َلُه َولَ ﴿أبقصى درجاهتا أال وهو اإلبداع حيث قال تعاىل:  ٌد َوَلَأ َتُكنأ َلُه بَِديُع اللََّماَواِت َواألأ
ٍء َعِليمٌ  ٍء َوُهَو ِبُكلِ  َ يأ فاإلبداع أعلى درجات الكمال من اجلودة،  ،1 (101)األنعام:  ﴾َصاِحَبٌ  َوَخَلَق ُحلَّ َ يأ

ن حيسنوا أدائه وقد أبدع هللا تعاىل كل الكائنات واملخلوقات، وطلبا من عباده أن يكونوا صادقني يف عملهم وأ
أن  إن هللا حيب إذا عمل أحدحم عملا » قالصلى هللا عليه وسلم  أنه عائشة أم املؤمنني  ، فعنعلى أكمل وجه

وكلمة اجلودة فعلها أجاد مبعىن: أحسن أو أتقن وعكسه أساء، واجلودة كمعىن مبسط تعين اإلتقان، فقد  ،2«يتانه

                                                           
 .101القرءان الكرمي، سورة األنعام، اآلية - 1
 .1880الصفحة  ،األلباين يف صحي  اجلامع شريف، حدثهث الاحلدي - 2
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َلُن َعَملا ﴿ قال تعاىل ُلوَُحمأ َأيُُّكمأ َأحأ أي أيكم أفضل يف إتباع الطريق الصواب وال يفسد ، 1(07، )هود ﴾لِيَـبـأ
ءٍ ﴿عمله بشيء، قال تعاىل:  َاَن ُحلَّ َ يأ  .2(88)النمل:  ﴾ُصنأَع اَّللَِّ الَِّذم َأتـأ

َ لأِِن َعَلى ﴿سبة ويف السنة كذلك، فقال تعالـى كما أن اجلودة ذكرت يف القرآن يف أكثر من منا َقاَل اجأ
َرأِض ِإين ِ حَ  ر اآلية أن صفة العلم ابلشيء واحلفظ صفتان أساسيتان ــوتشي ،3(55، )يوسف ﴾ِفيٌظ َعِليمٌ َخَزاِئِن األأ

َر َمِن ﴿جلودته، ويف موطن آخر قال تعاىل إلتقان العمل ولنجاحه وسبب  َتأأِجرأُه ِإنَّ َخيـأ َداُُهَا اَي َأَبِت اسأ قَاَلتأ ِإحأ
َِمنيُ  َتأأَجرأَت الأَاِومُّ األأ تدل اآلية أن العمل وحده ليست له قيمة إذا مل يكن مغطى  (،26)القصص، 4 ﴾اسأ

مبجموعة من املميزات اليت يدخلها عليه القائم به والذي يتطلب أن يكون متميزا بصفات عديدة كاألمانة والقدرة 
 .والقوة على إجناز العمل أبحسن وجه
أحدحم فليحلن الاتل ،  إن هللا حتب ااحلان على حل  يء، فإذا قتل» وقال صلى هللا عليه وسلم

جند يف هذا احلديث  ، 5 )رواه مسلم( « هـح ذبيحترٍ ــــيُ ـوإذا ذبح فليحلن الذحب ، وليحد أحدحم  فرته ولأ 
على مفروضية إتقان وجودة العمل فإجادة العمل واجب على كل املسلمني  وصرحيا   واضحا   أتكيدا بليغا وأمرا نبواي  

 .رضى هللا وعدم إحلاق الضرر ألي طرفوشرط لتقبل العمل ونيل األجر و 
َم َأوأ يـََتَأخَّرَ ﴿كما جند يف قوله تعاىل:  أنه سبحانه أشار إشارة  6(37،)املدثر ﴾ِلَمنأ َ اَء ِمنأُكمأ َأنأ يـَتَـَادَّ

صرحية أن هناك اختيارين اثنني أمام كل فرد منا إما التقدم وإما التأخر وهي داللة واضحة على التحسني املستمر 
لذي هو مبدأ أساسي من مبادئ إدارة اجلودة، فإذا مل تعمل املنظمة على التقدم والتحسن فإهنا تتقهقر وتتأخر ا

 .وستخرج من إطار املنافسة
توقع احتياجات الزبون احلالي  وامللتابلي  وترمج  تلك االحتياجات وميكننا القول أبن اجلودة هي " 

اهلندس ، الصيان  والتلويق اىل سل   أو خدم  تتميز  من خلل دمج نماطات التصنيع،والتصورات 
 خبصائص أو صفات قادرة على ا باي حاجات يطلبها الزبون من املرة األوىل" .

 

                                                           
 .07، اآليةسورة هودالقرءان الكرمي،  - 1
 .88، اآليةسورة النملالقرءان الكرمي،  - 2
 .55، اآليةسورة يوسفالقرءان الكرمي،  - 3
 .26، اآلية سورة الاصصالكرمي،  القرءان - 4
 .رواه مسلم الشريف، احلديث - 5
 .37، اآليةسورة املدثرالقرءان الكرمي،  6
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 مطلب الثالث: أهــمي  اجلودةـال

تشهد منظمات األعمال املعاصرة حتوالت وتغريات هائلة يف مناخ األعمال وتقلبات خطرية جدا يف مجيع 
قتصادية، االجتماعية، الثقافية، األمنية، والتكنولوجية، لذا فقد أصبحت اجلودة الركيزة والعمود الفقري اجملاالت اال

الذي تعتمد عليه لتنج  وتستمر يف دنيا األعمال، وقد أشار العامل الياابين إىل ذلك بقوله: "أن أي منشأة ال 
 ."تطبق إدارة اجلودة فإهنا لن تتمكن من االستمرار فرتة طويلة

 1:ومن بني العوامل اليت أكدت أمهية اجلودة وضرورة إدخاهلا يف تنظيم كل مؤسسة جند ما يلي

العامة للتعريفة والتجارة حتت مظلة منظمة  GATTتصاعد حدة املنافسة، السيما بعد دخول اتفاقيات  -1
 ؛التجارة العاملية

 ؛زايدة مستوى وعي املستهلك وثقافته مبوضوع اجلودة -2
 ؛عن شراء املنتجات رديئة اجلودة والغري آمنة عزوف العمالء -3
 ؛تزايد شكاوى العمالء ومطالبتهم ابلتعويض نتيجة املنتوجات املعيبة -4
تنامي عدد التكتالت اإلقليمية وأتثريها، حيث متارس الدول األعضاء بكل تكتل التجارة البينية فيما  -5

 .بينها وفق معامالت تفضيلية
وما تسويق املنتجات أو اخلدمات اليت تعرضها املنظمات وتشكل حاجزا قواي وهذه العناصر املذكورة تعيق د

أمام ذلك وتضطر املنظمات إىل إدخال جمموعة من التحسينات والتغيريات املستمرة على بضائعها هبدف إرضاء 
منتجات العمالء وإدخال نوع من التطوير أو التجديد للسلع أو اخلدمات حىت ال يرفضها املستهلك ويذهب إىل 

 .منافسة أخرى
ومن العوامل اليت تؤكد أمهية ممارسة وظيفة اجلودة الشاملة حتقق للمنظمات عدة فوائد، وقد قامت املنظمة 

( بتقسيم الفوائد النامجة عن اإلدارة الشاملة للجودة إىل مخسة أقسام حسب األطراف ISOالدولية للمواصفات )
فئة سادسة إىل تلك الفئات اليت يعود عليها النفع من وراء إدخال املستفيدة منها، وأضاف عايض عبد اللطيف 

 .وض  ذلكـموايل يـالتحسينات املستمرة على مكوانت املنظمة املختلفة، والشكل ال

 

 
                                                           

 .20، صمرجع سابقعايض عبد اللطيف مصل  حممد،  -1
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 : فوائد إدارة اجلودة09المكل رقم 

 
 .20، صمرجع سابقعايض عبد اللطيف مصل  حممد،  املصدر:

 2005:9000يف مواصفة االيزو اجلودة، ونذكر على سبيل املثال ما ورد  وقد تناولت مواصفات االيزو عناصر
 هي موضحة يف الشكل املوايل: و  .اخلاصة مببادئ أنظمة إدارة اجلودة ومصطلحاهتا
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 2005:9000حما ورد ذلك ا مواصف  االيزو   حأجزاءم اجلودة وعناصر إدارهتا  مفهو  :10 المكل رقم
 ودة ومصطلحاهتااخلاص  مببادئ أنظم  إدارة اجل

 
 .09، ص2010األردن، الطبعة األوىل، ، ، دار دجلة، عمانISO 19011:2002تدقيق أنظم  اجلودة القزاز إمساعيل إبراهيم،  مصدر:ـال

كل املراحل السابقة الذكر أعاله ضرورية جدا  يف عملية الرقابة على اجلودة بداية من وضع األهداف، 
لالزمة لتحقيقها، اعداد املوارد الضرورية، التأكيد على أنه سيتم اإليفاء بتحقيق وحتديد  العمليات التشغيلية ا

 متطلبات اجلودة .
 
 
 
 

 Qualityاجلودة 

 Qualityاجلودة 

 نشاطات منسقة لتوجيه املنظمة قدر تعلق األمر ابجلودة وضبطها

 درجة تلبية جمموعة اخلصائص املتأصلة للمتطلبات

 ختطيط اجلودة
Quality Planning 

جـــــزء إدارة اجلـــــودة يركـــــز 
ـــــــــى وضـــــــــع أهـــــــــداف  عل
اجلــــودة وحيــــدد عمليــــات 
التشـــــــــــــــــغيل الضـــــــــــــــــرورية 
واملـــــــــــوارد ذات العالقـــــــــــة 
 لتحقيق أهداف اجلودة

 ضبط اجلودة
Quality Control 

جــزء إدارة اجلــودة يركــز 
علــى اإليفــاء مبتطلبــات 

 ؛اجلودة

 توكيد اجلودة
Quality Assurance 

يركـــــــز جـــــــزء إدارة اجلـــــــودة 
علــى إثبــات أن متطلبــات 
اجلــودة ســوف يــتم اإليفــاء 

 هبا؛

 حتسني اجلودة
Quality Improvement 

جــــــزء إدارة اجلــــــودة يركــــــز علــــــى 
زايدة القابليــة لإليفــاء مبتطلبــات 

 اجلودة؛

1 2 3 4 
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 جودةـال وأبـ اد خــصــائص لب الرابع:ــمطـال

 .تتميز اجلودة عن ابقي املصطلحات األخرى بعدة خصائص وأبعاد

 1 :د ما يليومن أهم خصائصها جن خصائص اجلودة: -1

 ؛حيث تعين اجلودة التفوق التفوق: -

 مع اختالف خصائص املنتج وجودهتا؛ التعامل قائم  على املنتج: -
 على إرضاء توقعات ورغبات الزابئن؛قدرة املنتج  قائم  على امللتخدم: -
 دة مطابقة ملواصفات تصميم املنتج؛وتعين اجلو  ائم  على التصنيع:ــق -

 ؛األكثر جودة يليب حاجة الزابئن ابلسعر املالئم فاملنتج  :ــــايمــــ  على الــائمــق -

 :ودةــجــــاد الــــ ـــأب-2

يستغرق تطبيق آليات اجلودة وقتا طويال حىت تبدأ املنظمات يف جين مثارها، كما أن تطبيق اجلودة يتطلب 
العمل، لكن هذه يف البداية زايرة التكاليف املنفقة على التدريب وطلب اخلرباء وتغيري بعض أدوات وأساليب 

التكاليف مهما كانت فهي قليلة جدا مقارنة ابلتكاليف اليت كانت ستتحملها املنظمة والناجتة عن إصالح 
األخطاء والعيوب، واهلدر يف الوقت ودوران العاملني، وهناك أبعاد أساسية حمورية تتم مراعاهتا حىت نقول أننا نريد 

 2:ة، ومن أمههاإدخال اجلودة على خدمات أو بضائع املنظم

وهي مقياس لعمر املنتج، وميكن تعريفها أبهنا كمية االستفادة من املنتج قبل تدهور  متان (:ـوة التحمل )الــق -1
 .أدائه

يعرب هذا البعد عن إحساس املستهلك ابملنتج، ويف هذه احلالة ال يكون احلكم  اجلودة املدرح  )املتصورة(: -2
ملوضوعية ولكن من خالل صورة املستهلك عن هذا املنتج أو مسعته أو  الت على املنتج من خالل خصائصه ا

الدعاية واإلعالن، وهي مقاييس شخصية حبتة أي مدى إدراك جودة املنتوج لدى املستهلك، فاجلودة املدركة 
 .املرتفعة تقود املستهلك إلعادة الشراء، كما تضيف قيمة للعالمة التجارية وتوسيعها

                                                           
 .39، ص مرجع سابقالنعيمي حممد عبد العال وآخرون،  -1
 .29-28ص  مرجع سابق،بوفاس الشريف،  -2
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مشولية تعريف اجلودة، حيث ذكر يف موضوع املالئمة لالستخدام أن تكون اخلدمة  عن Juranحتدث 
 1:قادرة على اجناز ما ينبغي منها، وذكر مخسة أبعاد أساسية البد منها لتكون اخلدمة مالئمة هي

أي جودة املواصفات واخلصائص املتوقع أن تكون عليها اخلدمة بعد إنتاجها، وجودة  .جودة التصميم -1
يم هي القدرة على حتقيق رغبات املستهلك منذ بداية العمل على إنتاج اخلدمة، هي مقاييس ملدى التصم

 .قدرة اخلدمة على حتقيق الرغبات احملددة للمستهلك
 ؛أي أن تكون اخلدمة املنتجة مطابقة ملواصفة اجلودة احملددة .جودة املطابقة للمواصفات -2
 ؛أن تكون متاحة -3
 ؛األمان يف االستخدام -4
داء عند االستخدام الفعلي؛ مبعىن أن تكون اخلدمة قادرة على تقدمي الفائدة للعميل عند استخدامها، األ -5

 .اخل...مثال السيارة تقدم فوائد كالراحة، السرعة، قلة استهالك الوقود، 
 ودة السلعة ألن جودة اخلدمة ترتبط ابلوقت والتفاعل بنيعاد جودة اخلدمة ختتلف عن أبعاد جومن شأن أب

 ( أبعاد جودة اخلدمة كما يلي:Evans & Lindsayاملوظفني واملستهلكني، وقد حدد إيفانز وليندسي )
 .كم سينتظر املستهلك من أجل احلصول على اخلدمة، وهل انتهت يف الوقت احملدد  الوقت: -1
 د إرساله؟هل يتوفر للمستهلك ما يطلبه؟ وهل يكتمل طلب الشراء من كتالوج الشركة مبجر  االحتمال: -2
على سبيل املثال هل هم لطفاء ويردون على طلبات واستفسارات الزابئن  حيف ي امل املوظفني امللتهلك:  -3

 بكل؟
 .مبعىن أن يتوفر نفس املستوى من اخلدمة للمستهلك يف كل مرة يطلب اخلدمة االنلجام: -4
دمة على اهلاتف عند االتصال به، وتتعلق مبدى سرعة إجابة موظف اخل درج  سهول  احلصول على اخلدم : -5

 وهل يرد وحيل مشكالت الزابئن بسرعة؟
 ؛يقصد هبا إمتام اخلدمة بشكل صحي  يف كل مرة الدق : -6
 ؛وتعين طريقة معاجلة املنظمة لألوضاع غري العادية اليت حتدث من حني آلخر يف تقدمي اخلدمة االستجاب : -7

 2:د هيللجودة يف اإلنتاج اخلدمي مثانية أبعا
 ؛حيث يتم اجناز وتقدمي اخلدمة بصورة صحيحة من أول مرة وبشكل مستمر الدق : -1
 ؛فرتة انتظار العميل للحصول على اخلدمة الوقت: -2

                                                           
  .27، ص مرجع سابقنيب وآخرون، الطائي  يد عبد ال -1
 .86، ص مرجع سابقراضي هبجت،  -2
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 ؛يتم تقدمي اخلدمة يف املوعد احملدد سلفا من قبل مقدم اخلدمة دق  التلليم: -3
شكل واض  ومفهوم ومبسط واحرتايف ومهين من قبل حيث يتم اجناز مجيع جوانبها ب ااملام واالحرتافي : -4

 ؛اخلدمة
حيث يتطلب أن يقوم العاملني )مقدمي اخلدمات( ابلرتحيب بكل حفاوة ابلعمالء  الت امل والتواصل: -5

 ؛)الزابئن(
 ؛يتم تقدمي اخلدمات لكل العمالء بنفس النمط واألسلوب دون التمييز فيما بينهم التناسق: -6
 ؛تكون إمكانية احلصول على اخلدمة بسهولة ويسر :سهول  املنال -7
 ؛يكون رد الفعل والتفاعل سريع من العاملني حلل املشكالت املتوقعة سرع  االستجاب : -8

وهبذا الصدد ميكننا اإلشارة إىل أن اجلودة بتعاريفها املختلفة تعود حسب املنظور أو اجلهة اليت نرى منها، 
دة على أساس املستخدم أو العميل حيث يعتمد رجال التسويق هذه النظرة أثناء فبعض التعاريف تنظر إىل اجلو 

دراسة حبوثهم التسويقية ملعرفة درجة إشباع املنتوج أو اخلدمة حلاجات املستهلكني، وهناك نظرة أخرى تقوم على 
ابقة للمعايري أساس التصنيع واإلنتاج وهي نظرة املصنعني ورجال اإلنتاج وهم يرون أن اجلودة تعين املط

واملواصفات، ويف هذا اإلطار تقع املنظمات أمام حتدي واض  أن تضع أهدافها بتصميم منتج أو خدمة جيدة 
 ؛وتكلفة احلصول عليها وأن يكون الفرق بني قيمة املنتج وتكلفته عند حده األقصى لصاحل القيمة

 1:نتاج السلع وهي( مثانية أبعاد أساسية للجودة يف جمال إGarvinوقد قدم كارفن )
 ؛قدرة السلعة على األداء وحتقيق الرغبات املتوقعة -1
 ؛: وهي األشياء املميزة اليت ميكن للمنتج أن يقدمهااللمات املميزة للمنتج -2
وتعين جمموعة املواصفات اليت حتدد فرتة استمرار وصالحية أداء املنتج لوظائفه  االعتمادي  أو درج  اجلدارة: -3

 ؛فشل أو أعطالدون حودث 
 ؛وتعين درجة مطابقة املنتج للمواصفات واملعايري اليت مت حتديدها من قبل درج  املطابا : -4
 ؛مقياس لقدرة السلعة على األداء لفرتات طويلة عمر املنتج: -5
 ؛وهي إمكانية وسهولة وسرعة ودقة عمليات اإلصالح والصيانة للسلعة سهول  الصيان  وااصلح: -6
جمموعة من اخلصائص الغري موضوعية اليت حيددها العميل بناء على تفضيالته اخلاصة  اللل  : مظهر -7

 ؛ويستخدمها يف احلكم على السلعة مثل شكل السلعة أو رائحتها أو مذاقها
                                                           

، مؤسســة الــوراق للنشــر، ISOوااليــزو  TQMإدارة اجلــودة المــامل  الطــائي  يــد عبــد النــيب، آل علــي رضــا صــاحب، املوســوي ســنان كــاظم،  -1
 .29-28، الطبعة األوىل، ص 2003
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وهذا يتطلب من العميل استعمال إدراكه اخلاص وبعض املقاييس غري املباشرة يف  اجلودة حما يدرحها ال ميل: -8
كم غلى السلعة وبغض النظر عن املقاييس الفعلية جلودة السلعة اليت تستخدم يف احلكم على السلعة، ومن بني احل

 ؛املقاييس اليت يستخدمها العميل انطباعات اآلخرين وخرباهتم السابقة
 1:وقد أضاف سلمان زيدان أبعاد أخرى جلودة السلعة هي

اخلصائص احملسوسة للسلعة وشكلها واإلحساس هبا  (:Appearance/Featuresاهليئ  أو املظهر ) -1
 ؛ورونقها

 ؛االستفادة الشاملة والدائمة من السلع (:Aestheticsاملتان  ) -2
 ؛الرونق واإلحساس الذي تولده (:Aestheticsاجلمالي  ) -3
تقدميها للعمالء  ويتعلق هذا البعد بتحديد وبيان أنواع خدمات ما بعد البيع اليت يتم خدمات ما ب د البيع: -4

 ؛مثل معاجلة الشكاوى والتأكد من رضاهم عن منتجات املنظمة وما تقدمه هلم من خدمات
 : املاارن  بني أب اد جودة اللل   واخلدم 06جدول رقم 

 أب اد اجلودة للخدم  أب اد اجلودة لللل  
هو  (:Performanceاألداء واالجناز ) -1

ة، ما دام مقياس لسمات عمل املنتوج األساسي
قياس األداء يتم وفق أسس كمية حمددة فإن مسات 
إدارة اإلنتاج عادة ما تقارن وترتب مع تلك اليت 

  ؛يقدمها املنافسون
كلما زادت   (:Featuresاخلصائص ) -2

وتنوعت مناذج املنتج اليت تقدمها املنظمة لزابئنها 
 .فإن اجلودة احملددة من املستهلكني ستزيد

ترتبط معولية  (:Reliabilityامل ولي  ) -3
املنتج ابحتمالية فشل املنتوج ضمن وقت حمدد 
 ؛وعادة ما تقاس املعولية مبعدل الوقت بني العطالت

أي أن  (:Conformanceاملطابا  ) -4
 ؛يتطابق املنتوج مع املواصفات القياسية

وترتبط بدورة  (:Durabilityاخلصائص ) -5
 ؛احلياة املتوقعة للمنتج

 (:Serviceabilityلي  للخدم  )الااب -6
وهذا يتعلق مبدى استعداد املنتج لتقبل الصيانة أو 

اعتمادية األداء أو  (:Reliabilityولي  )ـامل  -1
 ؛االجناز

الرغبة  (:Responsivenessاالستجاب  ) -2
 ؛واالستعداد لتقدمي اخلدمة

 (:Competenceالكفاءة أو اجلودة ) -3
 ؛توظيف املهارات واملعرفة ألداء اجناز اخلدمة

إمكانية الوصول  (:Accessالوصول ) -4
 ؛وسهولة االتصال

هل يرحب العاملون  (:Courtesyالت امل ) -5
 بكل زبون أم ال؟ وهل يعاملوهنم بلطف واحرتام؟

 (:Communicationاالتصاالت ) -6
لتعليم وإبالغ الزابئن بلغة يفهموهنا واإلصغاء 

 ؛للزابئن
الثقة، إمكانية  (:Credibilityاالئتمان ) -7

 ؛االعتقاد
التحرر من اخلطر أو  (:Securityاألمان ) -8

                                                           
 .125، ص مرجع سابقزيدان سلمان خالد،  -1
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 ؛التصلي  ومدى سرعتها وكفايتها
ينبغي أن يكون  (:Aestheticsاجلمالي  ) -7

 ؛املنتج جذااب وذا مجالية
 (:Perceived qualityاجلودة املدرح  ) -8

 ؛التقييم غري املباشر للجودة

 ؛املخاطر أو الشك
بذل اجلهود  (:Understandingالفهم ) -9

 ؛لفهم حاجات الزابئن وتعلم االحتياجات اخلاصة
الوجود أو  (:Tangibleامللموسي  ) -10

 ؛اإلظهار املادي للخدمة

 .127، صمرجع سابقزيدان سلمان خالد،  املصدر:

، حيث أن اخلدمةة أبعاد جودأبعاد جودة السلعة و  يتض  من خالل اجلدول أن هناك فروقات واضحة بني
خصائص السلعة تتعلق مبا هو ملموس وحمسوس وظاهر ابلعني اجملردة وميكننا حىت قياسه إن أمكن ذلك، على 
خالف ابعاد اخلدمة اليت يصعب جدا قياسها وإمنا نشعر بدرجة من االشباع والراحة والفائدة بعد االستفادة من 

 ورائها.اخلدمة واالستفادة من مزااي وحتقيق مصاحل من 

 جودة املنتج  : أُهي  حتلني املطلب الــــخـــامـ
استدعت احلاجة املستمرة لظهور أمناط جديدة تليب احتياجات الزابئن وتستجيب ألذواقهم املتغرية من         

شخص آلخر أن تكون املنتجات ذات خصائص جيدة ومقبولة اىل حد بعيد من طرف الزابئن، وهذا ما يربز 
 1:مايليامة لتحسني اجلودة بالغة اليت تكتسيها عملية حتسني جودة املنتجات، ومن األسباب اهلاألمهية ال
 ؛حتقيق املزيد من األرابح -
 ؛عدم التعرض حلاالت الركود -
 ؛االحتفاظ بثقة العميل -
 ؛احلصول على رضا ووالء العميل -
 ؛املنظمةاالحتفاظ حبيوية  -
 ؛استخدام طاقات العاملني اخلالقة -
 ؛طيبة للمنظمةبناء مسعة  -
 ؛االحتفاظ ابلعاملني -
 ؛خفض نفقات اإلنتاج -
 ؛زايدة اإلنتاجية -
 ؛اإلسهام فيما يعود ابلنفع على اجملتمع -

                                                           
 .184-183، صمرجع سابقالراغب حممد عدانن، شاويش مها رشيد،  أبو -1
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 ؛خلق رؤاي واضحة للمؤسسة -
 ن التكنولوجيا؛ـحتسي -
 حل املشاكل بطريقة فعالة؛ -
 زايدة القدرة التنافسية للمنتج؛ -
 زايدة الصادرات؛ -
 زايدة الرفاهية االجتماعية؛ -
 أجور العاملني؛ زايدة -
 .زايدة االستثمارات والتكوين الرأمسايل -

 ماهي  اخلدمات مبحث الثاين: ـال

تلعب اخلدمات دورا مهما يف وقتنا احلاضر من خالل مسامهتها الكبرية واملتزايدة يف الناتج القومي، وقد 
تصني ليتناولوها جبانب من يف كثري من دول العامل، األمر الذي لفت انتباه الباحثني واملخ %50فاقت نسبته 

البحث اهلادف لسرب هذا القطاع احليوي الذي يدر أرابحا خيالية فاقت القطاع الصناعي يف بعض الدول، وقد 
تناولوا مفهوم اخلدمة كل على حسب رؤيته والزاوية اليت يدرس منها والتوجه الفلسفي الذي يرى من خالله، مما 

قد مسي القرن احلادي والعشرين أبنه قرن النوعية ملا يتميز به من جعل النوعية أدى لظهور مفاهيم كثرية ومتشعبة، و 
)اجلودة( العامل احلاسم يف حتقيق أهداف املنظمات سواء اإلنتاجية أو اخلدمية، وصار لزاما على الشركات أن 

ابحلصة السوقية  تقدم منتجات ذات جودة مالئمة تنسجم مع رغبات الزابئن أو تفوق رغباهتم من أجل االحتفاظ
هلاته الشركات وميزهتا التنافسية وموقعها وسط السوق، ومن هنا يتض  ملاذا تويل املنظمات االقتصادية كل ذلك 

م نتيجة 2020إىل غاية  2000االهتمام لضمان جودة منتجاهتا وخدماهتا، خاصة الفرتة األخرية من سنوات 
إىل مستهلك عاملي يستطيع اقتناء متطلباته من أي مكان ابلعامل  حترير التجارة العاملية وحتول املستهلك احمللي

 ؛بفضل التطور اهلائل الذي شهدته تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وقوة االنرتنت يف نقل البياانت بسرعة هائلة
وقد كان ظهورها كنظام إداري يف الياابن بداية النصف الثاين من القرن العشرين عندما مت تطبيقها يف 

ؤسسات صناعية هناك وأعطت نتائج ابهرة األمر الذي دفع معظم الشركات يف أورواب والوالايت املتحدة م
األمريكية إىل تطبيقها على مؤسساهتا، لكن الباحث يف اتريخ اجلودة يدرك أن هلا اتريخ طويل وعميق منذ 

لى إتقان العمل وإجادته بشدة بل احلضارات القدمية كاآلشورية واإلغريقية والصينية وقد جاء اإلسالم وحث ع
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ووضع لذلك أجرا عند هللا أال وهو حمبة هللا وأي شيء وأي جائزة أعظم من حمبة هللا لعبده، فعن عائشة أم املؤمنني 
 .1«ن هللا حيب إذا عمل أحدحم عمل أن يتانهإ»أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

شورى يف مجيع األعمال، وقصد بذلك أن جيتمع الناس على رأي كما أن القرآن الكرمي أشار إىل مبدأ ال
صواب ينتج عن عملية تشاركية تضم عدة أشخاص يناقشون أمرا معينا أو يعرضون مسألة على عقوهلم للنقاش 
قبل البث فيها جتنبا للوقوع يف اخلطأ ومن أجل االبتعاد عن قرارات خاطئة ميكن أن تتسبب يف أضرار مادية أو 

َناُهمأ ﴿دية، فقال تعاىل: غري ما نَـُهمأ َوِِمَّا َرَزقـأ َتَجابُوا ِلَرّبِ ِمأ َوَأقَاُموا الصََّلَة َوَأمأُرُهمأ ُ وَرى بـَيـأ َوالَِّذيَن اسأ
ِلَك َفاعأُف  فَِبَما َرْحأٍَ  ِمَن اَّللَِّ لِنأَت هَلُمأ َوَلوأ ُحنأَت َفظًّا َغِليَظ الأَالأِب اَلنـأَفضُّوا﴿، وقوله تعاىل: 2﴾يـُنأِفُاونَ  ِمنأ َحوأ

َ حيُِبُّ الأ  ِر فَِإَذا َعَزمأَت فـَتَـوَحَّلأ َعَلى اَّللَِّ ِإنَّ اَّللَّ َمأ تَـمأِفرأ هَلُمأ َوَ اِورأُهمأ ِا األأ ُهمأ َواسأ  .3﴾ُمتَـوَحِ ِلنيَ َعنـأ

به ن ابلرأي الراج  فتكون عواقور السلم واحلرب وأيخذو وقد كان الصحابة يتشاورون فيما بينهم يف أم
حممودة دائما، وقد ساهم العلماء الغربيون مسامهات كثرية يف هذا امليدان لظهور احلاجة إلتقان العمل، خاصة يف 
ظل تكدس السلع يف األسواق حيث صار العامل الفاصل بينهما هو اجلودة بعدما كان السعر هو العنصر 

 .تيةالتفضيلي الذي كان يعتمد عليه الناس القتناء مستلزماهتم احليا

 دم ــخـوم الــهــفـمطلب األول: ــمـال

لعبت اخلدمات قبل ظهور الثورة الصناعية مكانة كبرية يف النسيج االقتصادي وقد كان هلا الدور البارز يف 
احلركية االقتصادية اليت سادت أورواب بداية القرن السادس عشر والسابع عشر، إال أهنا مل تكن تذكر لدى العلماء 

كخدمات أو كقطاع فعال ومل تكن تذكر أبية وسيلة من قبل املفكرين فقد اعتربوها عمال غري مرب  أو واملفكرين  
( يف  Adam Smithعري جمدي وال تضيف أية قيمة اقتصادية، ويف القرن الثامن عشر ذكر املفكر آدم مسيث )

اعة والثاين عدمي املخرجات كتاابته أن هناك نوعني من اإلنتاج، األول ذو خمرجات ملموسة كالزراعة والصن
امللموسة مثل عمل األطباء واحملامني وقوات الدفاع املسلحة، حيث ال تنتج أي شيء وقد ذكر أبهنا إنتاج فاقد 

 4.(Unproductive of my valueألي قيمة وغري مثمر )

                                                           
 .(6/2359(، وابن عدي يف الكامل )4/334(، والبيهقي يف شعب اإلميان )891احلديث الشريف: رواه الطرباين يف األوسط ) -1
 .38، اآلية سورة المورىالقرآن الكرمي:  -2
 .159، اآلية سورة آل عمرانالقرآن الكرمي:  -3
 .17، عمان، األردن، ص2009العربية،  ، دار اليازوري العلمية، الطبعةتلويق اخلدماتالطائي  يد عبد النيب والعالق بشري عباسي،  -4
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بتأدية ( ليقدم اعرتافا أبن الشخص الذي يقوم Alfred Marchallوقد أتى العامل ألفريد مارشال )
( للجمهور متاما كما يقوم الفالح إبنتاج خضر Utilityخدمة هو شخص فعال ومنتج قادر على تقدمي منفعة )

وأكد أبن تلك السلع امللموسة ما كانت لنظهر على الوجود لوال  .وصاحب املصنع الذي ينتج بضائع جاهزة
هذه املنتجات وعرضها على املستهلكني، وقد وجود قائمني بتلك اخلدمات اليت كانت السبب واحلافز وراء إنتاج 

فلن تتمكن   .تبني يف الوقت احلاضر الدور البالغ للخدمات فلوال خدمات النقل والصيانة واالتصاالت وغريها
املنظمات من حتقيق أهدافها والوصول إىل اجلمهور، وتسعى دائما إىل التقرب منه وخدمتها أحسن خدمة، حيث 

تاح على اجلمهور بتأمني خدماته، وقد تزايد النمو يف جمال اخلدمات حىت أن البعض قال قامت املنظمات ابالنف
أ .م.فقد صارت الدول العظمى وعلى رأسها الو 1.(Services Socialityأننا نعيش يف جمتمع اخلدمات )

اخلدمات ملا إىل قطاع  اقتصاداهتاتتسابق على تقدمي أكرب خدمات للمجتمع الدويل، بل وحتويل جزء مهم من 
م فقد شكل القطاع اخلدمايت ما 1996ظهرت الرحبية العالية اليت يدرها على االقتصاد حسب إحصائيات عام 

 2.من القوى العاملة يف االقتصاد العاملي %76من الناتج القومي و %79نسبته 
ات ذات نوعية فقد صار لزاما على املنظمات اليت تنوي البقاء يف غمار املنافسة أن تقدم سلعا وخدم

وكيف ومىت وأين يتم تقدمي تلك اخلدمات والسلع، فقد صار الزابئن ومستهلكو اخلدمات أكثر دراية يف جمال 
 .التفرقة بني اخلدمات والسلع، لذا صار على املنظمات أن تصنع وسائل جذب للزابئن حنو شراء سلعها

فعة يقدمها طرف إىل طرف آخر، "نشاط أو من( اخلدمة أبهنا: Kotler et Armstrongفقد عرف )
وتكون يف األساس غري ملموسة وال يرتتب عليها أية ملكية، فتقدمي اخلدمة قد يكون مرتبطا مبنتج مادي أو ال 

 3.يكون"
النشاطات أو املنافع اليت تعرض للبيع أو اليت تعرض  وقد عرفتها اجلمعية األمريكية للتسويق أبهنا: "

وهو يرى أن اخلدمة نشاط يتم تقدميه أو عرضه للبيع وقد يكون مرتبط بسلعة مباعة  4،" الرتباطها بسلعة معينة
                                                                          .يقرتن بيعها بتقدمي تلك اخلدمة

                                                           
  .55، دار اليازوري، الطبعة العربية، عمان، األردن، صإدارة امللتمفياتالبكري اثمر ايسر،  -1
 عن: .16، عمان، األردن، ص 2014، دار املسرية للنشر، الطبعة الثانية، اخلدمات ، تلويقالصميدعي حممود جاسم ويوسف ردينة عثمان -2

Zeithaml, Valarie A & Bitner, Mary Jo, (2000), Services Marketing, Integrating customer focus across the firm, 
2nd edition, International edition, Irwin McGraw-Hill, Boston, USA, P 06. 

 .34، ص مرجع سابقالطائي  يد عبد النيب والعالق بشري عباسي،  -3
 .33، ص نف  املرجع أعله -4
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تقريبا غري متثل نشاط وأنشطة  " ( اخلدمة على أهناGronross, 1990, P500يف حني عرف )       
املني يف جمال اخلدمة أو يف نظام ملموسة ولكن ليس من الضروري أن يكون هناك تفاعل ما بني املستهلك والع

 1."عملية اخلدمة، لكنها متثل حلول تقدم املستهلك

قد يكون هناك تفاعل وقد  -غري ملموسة-ومن هذا التعريف نستنبط أن اخلدمة نشاط أو جمموع أنشطة 
 .اخلدمة تقدم حلول ملشاكل املستهلك -مقدم اخلدمة والزابئن  ال يكون بني

أما هاين الضمور فريى أن: "اخلدمات تتضمن كل األنشطة االقتصادية اليت خمرجاهتا ليست منتجات 
الراحة والصحة والتسلية واختصار مادية، وهي بشكل عام تستهلك عند وقت إنتاجها وتقدم قيمة مضافة مثل )

 2.كل أساسي غري ملموسة ملشرتيهاالوقت(، وهي بش

يتناول هذا التعريف معظم اجلوانب اليت تدخل يف مفهوم اخلدمة مثل عدم امللموسية، وأهنا تنتج عن نشاط 
اقتصادي أي دخول مدخالت لنحصل عليها وهي غري مرئية ابلعني اجملردة، وتستهلك يف عني املكان وتتطلب 

د من اخلدمة فليس هناك وسطاء أو ختزين للخدمة مثل السلع املادية، كما التقاء مقدم اخلدمة مع الزبون ليستفي
أهنا تقدم قيمة مضافة يشعر هبا الزبون قد تتجلى يف أشكال عديدة مثل: الراحة اجلسدية أو رب  الوقت أو الفرجة 

 .ونأو التثقيف، إال أنه أغفل طريقة انتقال امللكية هلا وهل تكون مرتبطة مبنتج مادي أم ال تك

متثل أعمال، عمليات وإجناز، وأن  " ( أبهناZaithamal et Bitner, 2000, P 04يف حني عرفها )
 3 ."مجيع األعمال والعمليات تقود إىل إنتاج شيء غري ملموس

اخلدمة قد أتخذ عدة أشكال: عمليات، إجناز، أعمال، أعمال صرفة، وأهنا مجيعها تتميز  يشري التعريف إىل
 .بعدم امللموسية

 ويف األخري فإن مفهوم اخلدمة البد من حتديده من خالل ما مت ذكره من عناصر يف التعاريف السابقة:
 ؛إهنا نشاط أو منفعة -
 ؛يقدمها طرف إىل آخر -

                                                           
 عن:نقال   .23صمرجع سابق، الصميدعي حممود جاسم ويوسف ردينة عثمان،  -1

Zeithaml, Valarie A & Bitner, Mary Jo, (2000), A services quality model and its marketing implication, 
European, Journal of Marketing, 18(4), P 500. 

 .18، ص 2002، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة األوىل، تلويق اخلدماتالضمور هاين حامد،  -2
 عن:نقالُ  .24ص  ،مرجع سابقالصميدعي حممود جاسم ويوسف ردينة عثمان،  -3

Zeithaml, Valarie A & Bitner, Mary Jo, (2000), Services Marketing. op. cit., P 04. 

https://context.reverso.net/الترجمة/الفرنسية-العربية/op.+cit
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 ؛غري ملموسة -
 ؛ال يرتتب عنها أي انتقال للملكية -
 ؛قد تكون مرتبطة مبنتج آخر -
 ؛يست منتجات ماديةاخلدمات تتضمن كل األنشطة االقتصادية اليت خمرجاهتا ل -
 ؛تقدم قيمة مضافة مثل الراحة والتسلية واختصار الوقت والرتفيه -

حل األنمط  االقتصادي  واملنافع اليت  وميكننا تعريف اخلدمة بناء على صفاهتا املذكورة أعاله على أهنا: "
نتاال للملكي  وقد خمرجاهتا ليلت منتجات مادي  وغت ملموس ، يادمها طرف إىل آخر وال يرتتب عنها أم ا

 ." تكون مرتبط  مبنتج آخر عند تادميها، وتادم قيم  مضاف  للملتفيد منها

 (Classifying Services)ــدمات خــــف الـيــنــصـــت الـــمـطلب الــــثـــانـــي:

ا توجد هناك عدة تصنيفات وتقسيمات ختضع هلا اخلدمات واليت ارأتى الباحثون أن يقسموها حسبها منه
(، وهناك تقسيمات حسب عرض السوق: Deep-rooted(، ومنها املتعمق )Simplifiedاملبسط )

 .االعتمادية، مدى مشاركة الزبون، وسنحاول يف هذه الفقرة أن نتناول أهم تلك التصنيفات
 1أوال: التصنيف املبلط:

 أمهها: حسب هذا التصنيف توجد أنواع من اخلدمات ميكن أن تصنف وفق هذا األسلوب ومن
وهنا تنقسم إىل نوعني حسب طبيعة اجلهة اليت سيتم فيها استهالك  حلب نوي اللوق )أو حلب الزبون(: -أ

 اخلدمات وهي:
تقدم إلشباع حاجات شخصية حبتة مثل اخلدمات الصحية، خدمات النقل  خدمات استهلحي : -

 -                                    .واالتصاالت، خدمة احلالقة والتجميل، وهلذا مسيت خدمات شخصية
وهي خدمات تقدم إلشباع حاجات منشآت األعمال مثل: خدمات احملاسبة، خدمة  خدمات منمآت:

االستشارة اإلدارية، صيانة اآلالت واملعدات واملباين، فاحلصول على طلبات لتنظيف السجاد أبسلوب البيع 
 .ع منشآت األعمالالشخصي يكون عملية اقتصادية يف حال التعامل م

 وتنقسم لقسمني كثيفة ومادية: حلب درج  حثاف  قوة ال مل: -ب
مثل خدمة التجميل واحلالقة ورعاية األطفال وخدمات التدريس  خدمات ت تمد على قوة عمل حثيف : -

 .واخلدمات الطبية
                                                           

 .44مرجع سابق، ص  تلويق اخلدمات،الطائي  يد عبد النيب والعالق بشري عباسي،  -1
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ي، خدمات النقل على سبيل املثال جند: خدمة النقل العموم خدمات ت تمد على امللتلزمات املادي : -
 .اجلوي، خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية، خدمات اإلطعام، وخدمة الغسل اآليل للسيارات وغريها

 تتفرع لثالث أنواع: حلب درج  االتصال ابمللتفيد: -جـ
من أمثلتها خدمة احملامي والطبيب، وخدمات النقل اجلوي، وخدمات  خدمات ذات اتصال  خصي عال: -

 .ريهاالتأمني وغ
يكون فيها االتصال املباشر مع املستفيد من اخلدمة أقل من النوع  خدمات ذات اتصال  خصي منخفض: -

 .األول، ومن أمثلتها: خدمة الصراف اآليل، خدمات مواقف السيارات اآللية، وخدمات الربيد وغريها
لتها: خدمات وفيها ال يغلب أي طرف على اآلخر، ومن أمث خدمات ذات اتصال  خصي متوسط: -

 .املطاعم للوجبات السريعة، خدمات املسرح، خدمة راكيب السيارات )موتيل(
إن اعتماد مقياس اخلربة يف تصنيف اخلدمات يتفرع  التصنيف حلب اخلربة املطلوب  ا أداء اخلدمات: -د

 ؛حسب درجات اخلربة إىل مهنية وغري مهنية
شارين اإلداريني والصناعيني واخلرباء وذوي املهارات البدنية مثل خدمات األطباء واحملامني واملست مهني : -

 ؛والذهنية
 .مثل خدمات زراعة احلدائق وحراسة العمارات وغريها غت مهني : -

 مت مق:ـصنيف الـتـاثنيا: ال
 1هناك عدة طرق ختتلف عن بعضها لتصنيف اخلدمات ومن بينها:

 marketable versusالاابل  للتلويق )اخلدمات الاابل  للتلويق ماابل اخلدمات غت  -1

unmarketable service:)  وهنا سنميز بني تلك اخلدمات القابلة للتسويق بني تلك اليت تتطلب ضرورات
اقتصادية واجتماعية وعوامل بيئية من أن تكون منافعها ال تعتمد على أساس السوق ومن بينها الكثري من 

وال تتقاضى عليها احلكومة أية رسوم ابملقابل وحيصل ذلك عندما يصعب  اخلدمات احلكومية اليت تقدم للجمهور
عزل أو استبعاد أفراد أو جمموعات معينة من االستفادة من تلك اخلدمة مثل فرض رسوم على املواطنني خالل 

 .جتوهلم يف احلدائق العامة أو مشاهدة انفورة مياه يف ساحة عمومية

الغري قابلة للتسويق فهي تلك اليت يتم توفريها بشكل تقليدي سائد أما اجملموعة األخرى من اخلدمات 
داخل املنزل مثل رعاية األطفال وتربيتهم، التنظيف، الطبخ، وغريها من األعمال املنزلية على االستثناء يف الغرب 

                                                           
 .45الطائي  يد عبد النيب والعالق بشري عباسي، مرجع سابق، ص  -1
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من واجبات  فإن خدمة رعاية األطفال قابلة للتسويق، إال أن كثريا من اجملتمعات األخرى تعتربها جزءا مهما
األسرة، حيث يتوىل الوالدين تربية أبنائهم أبنفسهم وال يتنازلون عن هذه اخلدمة ألحد، كذلك خدمة تنظيف 

 .البيت والطبخ تتواله األم ربة البيت

كما أن هناك خدمات أخرى كانت لفرتة طويلة غري قابلة للتسويق مثل استعمال الطرقات من طرف 
حلكومات تفرض رسوم على الطرق لكل سيارة ورسوم أخرى مرتفعة مثل استخدام سائقي السيارات، فقد صارت ا

 .الطرق السريعة والطرق غري املزد ة

تقدم خدمات املستفيد  اخلدمات املادم  للملتفيد النهائي ماابل تلك املادم  للممرتم الصناعي: -2
ال يرتتب عن استهالك اخلدمة من النهائي إىل األشخاص الذين يستخدمون اخلدمة ملتعتهم اخلاصة، حيث 

 .املستفيد النهائي أية منافع اقتصادية أخرى كاحلالق مثال

أما خدمات املشرتي الصناعي، فهي تقدم إىل منشأة أعمال، حيث تقوم هذه املنشأة أو وحدة األعمال 
لصناعيني الذين إبنتاج شيء آخر ذو منفعة اقتصادية، مثال شركات نقل البضائع، تبيع خدماهتا للمشرتين ا

 .يضيفون قيمة لبضائعهم أو منتجاهتم اليت يف أماكن الطلب عليها
عرض اخلدمات وفاا حلاج  اللوق )الوزن النليب ل ناصر اخلدم  ا إمجايل عملي  تادمي أو عرض  -3

هناك معظم املنتجات  (:The weight of the service in the product offeringاملنتج( )
ن مزيج من املنتجات + اخلدمات، وميكن تقسيمها إىل ثالث أصناف حسب دور اخلدمة يف إمجايل تقدم عبارة ع

 عرضها أو تقدميها:
يتضمن العرض تقدمي خدمة بشكل أساسي  Pure service:1اخلدمات املطلا  أو الصرف  )البحت (  -أ

 .أثر لسلعة ملموسة يف تركيب اخلدمة واتم مثل العالج النفسي، املساب ، العناية ابألطفال، فال يوجد هناك أي
هناك جمموعة من اخلدمات مهمتها إضافة قيمة للسلعة امللموسة،  منتجات ملموس  مصحوب  خبدمات: -ب

وهذا حيدث عندما يقوم صانع السلعة بتعزيز جوهر سلعته امللموسة من خالل تقدمي خدمة مرافقة هلا مثل 
باع اخلدمة لوحدها يشرتيها الزبون إلضافة قيمة لسلعته مثل خدمة ضماانت ما بعد البيع، ويف حاالت أخرى ت

 2.صيانة وتزيني السيارات تضيف قيمة للسيارة املستعملة عند حماولة إعادة بيعها

                                                           
 .29ص  ،، مرجع سابقالصميدعي حممود جاسم ويوسف ردينة عثمان -1
 .48، ص مرجع سابقالطائي  يد عبد النيب والعالق بشري عباسي،  -2
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يتشكل العرض أساسا من خدمة وترافقها سلع مساعدة،  1:خدم  رئيلي  مصحوب  بللع وخدمات اثنوي  -ج
يقومون بشراء خدمة النقل هلدف الوصول إىل وجهاهتم بدون أخذ شيء ملموس  مثال املسافرون بواسطة الطائرات

لقاء ما دفعوه من مبالغ، لكي ميكن أن يستفيدوا من بعض األشياء امللموسة كالطعام والشراب على منت الطائرة 
 .وبعض اخلدمات املرافقة هلا

توجد  (:Extent of consumer involvementمدى ممارح  امللتفيد ا عملي  إنتاج اخلدم  ) -4
خدمات يتم تقدميها من خالل املشاركة الكاملة للمستفيدين منها أي تتطلب تدخلهم شخصيا أثناء تقدمي 
اخلدمة، وهناك نوع آخر أيضا ال يتطلب من املستفيدين إال دورا وسيطا وبسيطا لتحريك عملية إنتاج اخلدمة، 

 مشاركة كاملة للزبون على سبيل املثال خدمات الرعاية الشخصية  ففي احلالة األوىل حنتاج إلنتاج اخلدمة إىل
كاحلالقة مثال يتطلب من الزبون أن يشرح طريقة التسرحية اليت يرغب فيها، إذن جودة اخلدمة وإنتاجها يف غاية 

ستفيد يف األمهية وتتطلب تدخل الزبون، أما ابلنسبة للخدمات األخرى فاألمر ال يتطلب مشاركة كاملة من قبل امل
عملية إنتاج اخلدمة، مثال املستمع ملوسيقى عرب حمطة اإلذاعة ال حيتاج أي مشاركة للحصول على اخلدمة، 

 2.احلصول على اخلدمة يتم بشكل غري فعال أي دون جهد كبري
يتم تقسيم اخلدمات حسب خاصية  3:تصنيف اخلدمات حلب عناصر امللموسي  واللملموسي  -6

ية إىل قسمني: سلع مادية )ذات ملموسية عالية( وخدمات )ذات عدم ملموسية امللموسية والالملموس
 عالية( وهي موضحة بصورة أوض  يف الشكل التايل:

 : تصنيف املنتجات حلب خاصي  امللموسي  واللملموسي 11المكل رقم 

 
 .33ص  ،مرجع سابقالصميدعي حممود جاسم ويوسف ردينة عثمان،  املصدر:

                                                           
 .29ص  ،مرجع سابقالصميدعي حممود جاسم ويوسف ردينة عثمان،  -1
 .50، ص مرجع سابقالطائي  يد عبد النيب والعالق بشري عباسي،  -2
 .33ص ،مرجع سابق حممود جاسم ويوسف ردينة عثمان، الصميدعي -3
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يم آخر مت تطويره يف السنوات األخرية من القرن املاضي يقسم اخلدمات إىل مخسة أنواع كما أن هناك تقس
 1وهي كما يلي:

تعترب من نشاطات اخلدمة األولية لتطوير  اخلدمات المخصي  اليت ت تمد على ال مال  غت املهارة: -1
 .اجملتمعات ومثال على ذلك خدمات احملالت واملنازل

هذا النوع من اخلدمات أدى وجوده إىل حتسني  يت ت تمد على ال مال  املهارة:اخلدمات المخصي  ال -2
مؤشرات اإلنتاجية يف اجملتمعات الزراعية واإلنتاجية حبيث تطورت فيها الصناعة والتجارة إىل مستوايت متقدمة 

 .مثل موظفي الدولة وموظفي املصارف غريهم
اخلدمات نتيجة للتطورات الصناعية واحلياتية للمجتمع ونتيجة  ظهر هذا النوع من اخلدمات الكبتة للزابئن: -3

الرتفاع دخل الفرد وتطور مستوى معيشته األمر الذي تطلب ظهور أمناط جديدة من اخلدمة لتواكب مستوى 
 .احلياة املتطورة، مثال على ذلك شركات الطريان وشركات أتجري السيارات وغريها

نوع من اخلدمات نتيجة الرتفاع وترية املنافسة يف القطاع الصناعي مما دعت ظهر هذا ال اخلدمات الصناعي : -4
احلاجة إىل وجود خدمات مساندة يف هذا القطاع مثل املنظمات احملاسبية واملصارف والتأمني واالستثمارات 

 .البنكية وغريها
وثيق فيما بينها وبني السلع إن املتأمل ملفاهيم اخلدمات يقع أمام حرية من أمره بسبب الرتابط والتزامن ال

املادية، ألنه واقعيا يصعب التمييز بشكل مطلق بني السلع واخلدمات، والسبب يعود إىل أنه عند القيام ابقتناء 
سلعة معينة فإن عملية الشراء تتضمن يف الغالب عنصر خدمة يكون ملتصقا ابلسلعة، ونفس الشيء عندما تقتين 

دمة يرافقه تقدمي سلعة ما أو تقدمي اخلدمة من خالل شيء ملموس يكون خدمة ما، حيث أن شراء تلك اخل
 2( أن عرض أي مؤسسة يكون على أحد األشكال اخلمسة التالية:Kotlerمرتبطا هبا، ويرى )

يف هذه احلال منتجات ملموسة بشكل اتم مثل الصابون أو معجون  املنظمةتتضمن عرض  منتج خالص: -1
 .يرافق هاته السلع أية خدمات األسنان، حيث نرى أنه ال

يف هذه احلالة بتقدمي منتجا مركزاي حماطا مبجموعة من  املنظمةتقوم  منتج ملموس مصحوب ب دة خدمات: -2
 .(الضماناخلدمات، مثل: بيع السيارات يكون مصحوب خبدمات الصيانة وما بعد البيع )

                                                           
، دار وائل للنشر، عمـان، األردن، 2016، الطبعة األوىل، قياس جودة اخلدمات املصرفي  املادم  ا املصارف التجاري السقال رىب حممد تيسري،  -1
 .55ص

، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شـهادة املاجسـتري يف التسـويق، دراس  حال  بنك الربح  اجلزائرم -قياس جودة اخلدم  املصرفي  جبلي هدى،  -2
 .24، ص 2010قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر، 
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نتجات املادية واخلدمات، مثل: املطاعم يتم حيث يشمل العرض على أجزاء متساوية من امل خدم : -منتج  -3
 .تقدمي الطعام وأتدية خدمة

حيث يتضمن العرض يف هذه احلالة خدمة أساسية مكملة خدم  مصحوب  مبنتجات أو خدمات أخرى:  -4
ببعض املنتجات أو اخلدمات امللحقة، فمثال يف جمال النقل اجلوي فاخلدمة األساسية هي النقل، ويتم تكملتها 

 .قدمي الطعام والشراب وبعض اخلدمات الثانوية املوافقة للخدمة األساسيةبت
يف هذه احلالة خدمة فقط بدون أن يرافقها أي منتج، مثل: خدمة احملاماة،  املنظمةوتقدم  اخلدم  اخلالص :-5

 .خدمة العالج النفسي
 -ملتاى اخلدمات-: مصفوفات لوفلوك املطورة تصنيف اخلدمات 12رقم  المكل

 
 .27، صمرجع سابقجبلي هدى،  مصدر:ـال
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  ـدمــخــــصائص الــخ الـــمـطلب الــــثـــالــث:

تركزت اهتمامات الباحثني يف جمال صناعة اخلدمات بدراسة مفاهيمها وخصائصها ودراسة كيفية تقييمها 
 1امللموسة من أمهها:والفصل فيما بينها، ومن خالل الدراسة فقد تبني أن للخدمات خصائص متيزها عن السلع 

اخلدمة ليس هلا كيان مادي حمسوس أو ملموس، وابلتايل فإن العميل  (:Intangibilityعدم امللموسي  ) -أ
ال يستطيع إصدار قرارات وأحكام بناء على تقييم حمسوس، إذ أنه لن يتمكن من ملسها، مشها، تذوقها، أو رؤيتها 

(، فعملييت اإلنتاج واالستهالك حتداثن يف آن Physical existenceقبل شرائه هلا، فليس هلا وجود مادي )
واحد، وتظهر عليها خاصة أخرى هي صعوبة معاينة أو جتربة اخلدمة قبل شرائها، وللتقليل من أثر الالملموسية 

 كاالهتمام بتصميم املطعم  2.يلجأ مسوقو اخلدمات إىل إضفاء أشياء أو رموز ملموسة للتعبري عن جودة اخلدمة
الداخلي واخلارجي أو للبنك أو صاالت التجميل مثال، وهي كلها عوامل تدل على اهتمام القائمني على تقدمي 

 .اخلدمة بزابئنهم
وتعين درجة االرتباط بني اخلدمة ذاهتا والشخص الذي يتوىل  (:Inseparabilityعدم االنفصالي  ) -ب

مات عالية مقارنة بدرجة ترابط السلع، وهذا يتطلب حضور تقدميها إذ يصعب التفريق بينهما، فدرجة ارتباط اخلد
طالب اخلدمة يف كثري من األحيان إىل مكان تقدمي اخلدمة مثال يف املستشفيات حني تقدم خدمة العالج إال أن 

، مثل خدمات الصيانة والتصلي  للسيارات والثالجات 3هناك بعض االستثناءات على احلضور ملقر مصنع اخلدمة
 .اآلالتوخمتلف 

يقصد به صعوبة تنميط وتوحيد املخرجات، فاخلدمات ال تتسم خباصية (: Variabilityعدم التجان  ) -ج
النمطية وحىت إن كانت انجتة عن نفس النظام اخلدمي، فمثال خيتلف مستوى أداء خدمة مصرفية من فرع إىل فرع 

ذا على عكس السلع فإن كان هناك مصنعني آخر لنفس البنك ويصعب تقدير درجة اإلشباع من قبل الزابئن، وه
هبما نوع واحد من اآلالت فإن إنتاج اآلالت يف املصنع األول متماثلة مع الوحدات املنتجة يف املصنع الثاين، وهذا 

 .يدل على النمطية يف السلع

                                                           
 .285-284، ص مرجع سابقبوحرود فتيحة،  -1
 .40، ص سابق مرجعالطائي  يد عبد النيب والعالق بشري عباسي،  -2
 .41، ص مرجع سابقالطائي  يد عبد النيب والعالق بشري عباسي،  -3
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لزوال عند وهذه اخلاصية ترجع بسبب أن اخلدمة تستهلك يف وقت إنتاجها، فهي تتعرض ل الاابلي  للتلف: -د
 1.استخدامها مثال خدمة االنرتنت، وابلتايل يستحيل ختزينها واالحتفاظ هبا

ميتاز الطلب على بعض اخلدمات، ابلتذبذب وعدم  (:Demand Fluctuationتذبذب الطلب ) -هـ
إىل  االستقرار، فهو يعاين تذبذب يف بعض املواسم أو الفصول يف السنة وقد يكون مرة يف األسبوع بل من ساعة

، ونعرض على سبيل املثال خدمة التنزه يف املنتجعات واملصايف يزيد عليها الطلب يف الصيف ويكاد 2أخرى
 .ينعدم يف الشتاء، ودور السينما يزيد عليها الطلب يف هناية األسبوع أو يف أوقات املساء من كل يوم

ث يعتمد العميل على مقدم اخلدمة عند عند شراء اخلدمة فإن عنصر نقل امللكية غري متوفر، حي امللكي : -و
 .عملية االستفادة منها

يؤثر اتصال املستفيد وتفاعله مع مقدمي اخلدمة  سيطرة اجلانب اانلاين على نظم إنتاج وتادمي اخلدم : -ز
 .على مزاج وانفعاالت وانطباعات الطرفني

السلعة اليت ميكن جتربتها قبل  على عكس تزامن إنتاج وتادمي اخلدم  مع األثر الذم يصيب الزبون: -ح
استعماهلا، فاخلدمة ال تستهلك على مدى زمين معني، فالعميل يتأثر هبا منذ بداية تقدميها ويزداد ذلك مع مرور 

 3.الوقت تقدمي اخلدمة
مما مييز اخلدمات هو إنتاجها عند وقوع الطلب عليها وذلك لكوهنا  تنتج اخلدم  عند وقوي الطلب عليها: -ط

أو نشاط يقوم به ظرف لطرف آخر حلظة التقائهما سواء كان الطلب بشكل مباشر أو غري مباشر، مثال فعل 
املصارف اليت هلا فروع عرب الوطن ال تستطيع تقدمي أية خدمات ما مل يكن هناك طلب عليها من طرف زابئن هلذا 

قاء املستفيد مبقدم اخلدمة يف املصرف النوع من اخلدمات املصرفية سواء بشكل مباشر أو غري مباشر من خالل الت
 4.مباشرة مثل عمليات السحب واإليداع واالقرتاض أو حتويل األموال عن طريق االنرتنت

ومبا أننا يف صدد عمل دراسة تطبيقية على مؤسسات مصرفية فإنه والبد من دراسة وذكر خصائص 
لسريع يف جمال األعمال وظهور آليات بنكية ووسائل اخلدمات املصرفية اليت تتميز ابلتطور السريع نتيجة التطور ا

تكنولوجية حديثة تستخدمها البنوك يف حتصيل األموال ودفعها وظهور آليات للصريفة اإلسالمية يف البنوك 

                                                           
 .162، صمرجع سابقبن عيشاوي أ د،  -1
 .43، صمرجع سابقالطائي  يد عبد النيب والعالق بشري عباسي،  -2
 .162، صمرجع سابقبن عيشاوي أ د،  -3
 .40، صابقمرجع سالصميدعي حممود جاسم ويوسف ردينة عثمان،  -4
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اجلزائرية، كمحاولة الستقطاب األموال اليت تدور خارج البنوك وحتفيز للمستثمرين الذين يتجنبون التعامل مع 
 1ة، ومن أبرز خصائص اخلدمات املصرفية ما يلي:الصيغ الربوي

فأبرز ما مييز اخلدمة املصرفية أهنا غري ملموسة، وال ميكن رؤيتها أو ملسها وتذوقها   عدم ملموسي  اخلدم : -1
كما هو احلال يف املنتجات، مبعىن أن املنافع اليت ميكن احلصول عليها من هذه اخلدمة ليست ملموسة كمعرفة 

نكي مثال، األمر الذي يتطلب االعتماد على اجلهود الرتوجيية لتكوين صورة ذهنية إجيابية عن املصرف الرصيد الب
لدى العمالء، لذلك يهتم مسوقو اخلدمة إبضافة أبعاد مادية تساعد على جعل اخلدمة ملموسة كاالهتمام 

 .ابلتصميم الداخلي واخلارجي للبنك مثال إىل غري ذلك
تعين هذه اخلاصية أنه ال ميكن الفصل بني اإلنتاج والتوزيع، مبعىن أنه يف قطاع  نتاج والتوزيع:التلزمي  بني اا -2

البنوك يؤدي مقدم اخلدمة دوره يف تقدميها يف نفس الوقت الذي تستهلك فيه اخلدمة جزئيا أو كليا من طرف 
رات التسويق إىل الرتكيز على توليد الزبون، وهذا ما يؤكد مبدأ التكاملية يف أدائها، وبناء على ذلك تلجأ إدا

 .املنفعتني الزمانية واملكانية فيما تقدمه من خدمات مصرفية
مبا أن اخلدمات يقدمها العامل البشري )اإلنسان( فهي تتميز بعدم التماثل ألن  عدم متاثل اخلدمات: -3

 فإن اخلدمة اليت يعتمد تقدميها على مهارات وخربات العاملني القائمني على تقدمي اخلدمات غري متماثلة، وابلتايل
اإلنسان تتباين وتؤثر على مستوى اإلشباع املتحقق منها، لذلك جيب على إدارات املصارف أن تسعى إىل بلورة 
طرق لرتسيخ اخلدمات يف ذاكرة العمالء، ابإلضافة إىل اعتماد إسرتاتيجيات هتدف لضمان مستوى مقبول من 

عميل هلذا تلجأ البنوك لتفعيل مصلحة اجلودة فيها من أجل رقابة وحتسني جودة اخلدمة املقدمة وكسب رضا ال
 .خدماهتا

تسعى املصارف إىل توسيع شبكة فروعها على الرقعة اجلغرافية للدولة لضمان أكرب عدد  التمتت اجلمراا: -4
ذلك ال يستطيع توسيع من املستفيدين من خدماته، ألن اخلدمات تلعب الدور احملوري يف التسويق املصريف، ل

 .نطاق سوقه إال من خالل توسيع شبكة فروعه ليصب  قادرا على تلبية حاجات ورغبات عمالئه
 .اخلدمة املصرفية ال ميكن نقلها أو جتزئتها قبل شرائها أو استخدامها -5
 أن تتصف اخلدمات البنكية ببعدها الشخصي إضافة إىل تفاوت م ايت االختيار من عميل إىل آخر: -6

املواصفات اليت يطلبها العميل يف اخلدمة ختتلف عن املواصفات اليت يطلبها عميل آخر يف نفس اخلدمة وهذا 

                                                           
 .57، صمرجع سابق السقال رىب حممد تيسري، -1
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راجع الختالف املعايري اليت يستخدمها العمالء األمر الذي يفسر إنتاج اخلدمات املصرفية حسب الطلب وليس 
 .مقدما

ا تتطلب مستوى عال من االتصال بني مقدم اخلدمة تتطلب اخلدمات البنكية أبهن االتصال مع ال ملء: -7
 1.ومتلقيها، األمر الذي يتطلب أن يكون املوظفون على عالقة جيدة مع الزابئن

 وتتميز اخلدمة كذلك خبصائص هلا أتثري واض  على قضية اجلودة:
دمة مثلها مثل تعين يف العديد من اخلدمات أنه من الصعب قياس وتقييم جودة اخل خاصي  اللملموسي : -

 .السلع العادية
حيث أن اخلدمة ملتصقة وملتزمة مع العامل الذي يقدمها أو  خاصي  التلزم بني اخلدم  نفلها ومادمها: -

 .اآللة اليت تقدمها أثناء عملية املبادلة ويؤثر بشكل مباشر على مستوى جودة اخلدمة
ادة إنتاج أو إعادة تقدمي اخلدمة بنفس الدقة وهي وتعين أبنه ال ميكن إع صف  التجان  ا طبي   اخلدم : -

 .دائما متغرية إىل حد ما

إذا مل يـُل بَّ طلب العميل يف مرة من املرات فقد خيتلف حكمه على جودة اخلدمة )مثال عندما  صف  اهللمي : -
 2.ال جيد للعميل تذكر القطار أو الطائرة للسفر عند طلبه(

 ــدمات املطلب الرابـــع: فوائــد اخل

 3:ها أمه ققها اخلدمات املصرفية )البنكية(، منالفوائد اليت حتتوجد العديد من 

تؤدي اخلدمات املصرفية إىل زايدة توظيف أموال املصرف، فعندما يقوم أي بنك بتقدمي خدمات مصرفية  -1
 األجل وينتهي ابنتهاء اخلدمة لعمالئه، تؤدي يف النهاية إىل من  العميل ائتماان يكون مقرتان ابخلدمة ذاهتا وقصري
 .وهو يشكل عنصر موائمة لوقت استحقاق الدفع ووقت توفري األموال لدى املتعاملني

تؤدي اخلدمة املصرفية إىل زايدة موارد البنك من خالل اجتذاب عمالء جدد األمر الذي يؤدي إىل زايدة  -2
ابلبنك وجتعل البنك ميارس نشاطه املايل مما يؤدي إىل ودائعه ابإلضافة إىل أن اخلدمات جتعل العميل يرتبط أكثر 

                                                           
 .58، صمرجع سابقالسقال رىب حممد تيسري،  -1
 .362-361، مرجع سابق، صتلويق اخلدماتالضمور هاين حامد،  -2
 .61، صمرجع سابقالسفال رىب حممد تيسري،  -3
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زايدة ثقة وتعامل العميل مع البنك وكلما زاد احتفاظ املتعاملني أبمواله لدى املصرف فهذا يعين ثقتهم به 
 .واعتمادهم عليه

اعده على تعترب اخلدمة املصرفية وسيلة للدعاية واإلعالن، فقيام املصرف إبصدار خدمات متطورة وجيدة يس -3
جذب الكثري من الزابئن إليه وهذا ما جيعل أسهم البنك تتداول لدى شرحية عريضة من املتعاملني وهذا إعالن 

 .للمصرف جبودة خدماته

حتقيق اخلدمات املصرفية عموالت وأسعار فائدة أعلى بكثري مما جينيه البنك من أموال من وراء عملية  -5
بطاقات اإللكرتونية وتكون أعلى بكثري من حيث الفوائد يف اإلقراض خاصة خدمة السحب والدفع ابل

 .حالة اإلقراض

  م : جودة اخلدثاملبحث الثالــ

تقوم املنظمات بعمليات متعددة هتدف يف النهاية للحصول على منتوج أو خدمة تنتظر تسويقها للعمالء 
فوائض كبرية من السلع واخلدمات عرب سالسل عديدة حىت تنتهي بني أيدي مستهلكيها، كل هذا ويف ظل وجود 

ونظرا للكساد والتشبع الذي تشهده األسواق احمللية واألجنبية فإن املوقف يفرض لزاما التفكري يف وسائل مبتكرة 
وحديثة واقرتاح أفكار جديدة متكن من حتسني املنتجات دون احلاجة إىل إنفاق موارد جديدة، وقد أثبتت 

إنتاج بضائع ذات جودة عالية أرخص من  " ( أنGEشركة جنرال إلكرتيك ) البحوث األخرية اليت قامت هبا
إنتاج بضائع ذات جودة رديئة، وأن عمل الشيء ابلشكل الصحي  وابجلودة العالية من املرة األوىل يوفر هلا الكثري 

 .1"من العمل املهدور

 مفهوم جودة اخلدم املطلب األول: 

التقاء "( جودة اخلدمة أبهنا Dale Barrie ،1999عرف )فقد  هناك مفاهيم كثرية حول جودة اخلدمة،
حاجات ومتطلبات الزابئن وتسليمهم مستوى مناسب من اخلدمة بناء على توقعاهتم اليت تدل على رغباهتم 
 وأمانيهم املتشكلة وفقا للتجربة املاضية مع املنظمة واملزيج التسويقي للخدمة واالتصاالت الشخصية أيضا، وهي 

 
 

                                                           
 .21، صمرجع سابقعايض عبد اللطيف مصل  حممد،  -1
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 1."ثابة احلكم الشخصي للزبون، وتنتج عن املقارنة بني توقعاته للخدمة مع إدراكاته للخدمة الفعلية املسلمةمب
 2." معيار لدرجة تطابق األداء الفعلي للخدمة مع توقعات العمالء هلذه اخلدمة "ويرى آخر أهنا 

والتوقعات اإلمجالية  املنظمةذه أو هي: "تقييم عام ملؤسسة خدمية متخصصة، انتج عن املقارنة بني أداء ه
 3."للعمالء، آخذا بعني االعتبار أداء شركات نفس القطاع

فاجلودة هي احملرك الرئيسي الذي يضخ قوة وعزمية داخل جسد املنظمات ويوقد روح التنافس فيما بينها، 
ير والتحديث املستمرين  هذا األمر دفعها إىل التفكري بعمق وجدية ملواجهة التحدايت فلم جتد بديال عن التطو 

كسالح فعال جلذب أكرب شرحية من العمالء وكسب السيطرة واهليمنة السوقية، وسنتناول مفهوم جودة اخلدمة 
 .املصرفية

 مطلب الــثــانــي: أُهي  جودة اخلدم ـال

لتقدمي تكتسي جودة اخلدمات أمهيتها من احلرص الدائم للمنظمات على البقاء دوما يف الصدارة والواجهة 
خدمات مميزة وذات مسعة طيبة يف الوسط عن منافساهتا من املؤسسات، هذا األمر يستوجب االهتمام والعناية 
وبذل اجلهود احلثيثة لتحقيق الرغبات اليت يتوقعها العمالء وتقدمي اخلدمات ألكرب شرحية منهم، ومن بني أهم 

 4:املربرات اليت تدعوا لالهتمام جبودة اخلدمات ما يلي

إن االمتياز خبدمة ذات جودة مقبولة ومميزة عن املنظمات األخرى من  حتايق الربح والادرة على املنافل : -1
خالل ختفيف تكاليف تقدمي اخلدمة وإدارة شكاوى العمالء من جهة، ومن جهة أخرى ستساعد اخلدمة املميزة 

ومقدرهتا على  املنظمةمما يؤدي إىل زايدة رحبية  على االحتفاظ ابلزابئن احلاليني وجذب املزيد من العمالء اجلدد،
 .منافسة غريها يف األسواق احمللية والعاملية من خالل حتقيق عوائد مالية كبرية

االهتمام بتحسني جودة اخلدمة حيسن االهتمام ابلعاملني ويزيد أتهيلهم وتدريبهم  زايدة حفاءة ال املني: -2
ومهارات معاجلة املواقف الطارئة بشكل دوري ومستمر، كما يتم تزويدهم وتزويدهم ابملعارف واخلربات الفنية 

                                                           
 عن:نقال   .498مرجع سابق، ص  رة اجلودة المامل  )مدخل الوظائف واألدوات(،إداالصرن رعد،  -1

-Herbig, Paul (2003), International marketing lecture series, Session 15, International service quality, 
http://www.geocities.com, P 09. 

 .75، صمرجع سابقالسقال رىب حممد تيسري،  -2
 .285ص مرجع سابق،رود فتيحة، بوح -3
 .79، صمرجع سابقالسقال رىب حممد تيسري،  -4
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جبميع املعلومات جلعلهم قادرين على اإلجابة على أي استفسار دون الرجوع إىل املسؤولني األعلى منهم، وجيب 
 .على اإلدارة االعرتاف أبدائهم املميز ومكافأهتم عليه كمحفز ملواصلة العطاء

ميثل العمالء ابلنسبة للمنظمةٍ اس مال وترتكز وتتمحور حوله مجيع أعمال  ء ال ملء:احملافظ  على وال -3
املنظمة وجهودها، واالهتمام برغباته وأذواقه ومتطلباته حيقق تدفق أرابح وهذا ما يدعوا للمحافظة على والء 

 .العميل حنو املنظمة ابإلضافة الستقطاب عمالء جدد

 .مقدمة اخلدمة املنظمةحتسني جودة صورة  -4

 .حتفيز اإلدارة على تطوير التكنولوجيا واألساليب املستخدمة والعمل على تطويرها ابستمرار -5

إشباع رغبات العمالء اخلارجيني وإرضائهم وختفيض التكاليف وزايدة اعتمادية املنظمة على اخلدمات مبا يعزز  -6
 .استقرارها وكفاءهتا

دى منظمات اخلدمات الراقية تصورات واضحة ودقيقة حول طبيعة زابئنها تتشكل ل :االسرتاتيجي الرؤي   -7
واحتياجاهتم مبا ميكنها من كسب والئهم، فهذه التصورات ضرورية وأساسية للمنظمات وجيب أن تتحول إىل هنج 

 .يتم العمل به إذا أرادت خلق والء للزابئن اسرتاتيجي

من مميزات املنظمات اخلدمية التزامها الكامل بنوعية وجودة  جلودة:التزام اادارة ال ليا وال املني مبفهوم ا -8
خدماهتا، حيث يتم البحث دائما عن األداء احلايل اجليد للخدمات وبواقع معدل كل شهر، ويتم التخلص من كل 

 .شيء ال تنطبق عليه املواصفات اليت ال تتطابق مع طموحات الزبون وإدارة املنظمة اخلدمية

تستخدم املنظمات اخلدمية وسائل لقياس األداء اعتمادا على آراء الزابئن    ملراقب  أداء اخلدم :وضع أنظم -9
ستبيانية إىل منازهلم تستوض  منهم مستوى جودة خدمات حاهتم، كما تقوم إبرسال بطاقات إوشكاويهم ومقرت 

 .العاملني فيها، كما تتابع أيضا خدمات منافسيها

يف سبيل تطوير جودة ونوعية خدماهتا تلجأ املنظمات اخلدمية إىل  ئن ا آن واحد:إرضاء ال املني والزاب -10
اعتماد أداء تسويقي داخلي ملساعدة العاملني ومكافئة أدائهم اجليد لكوهنا تدرك جيدا أن عالقة املنظمة ابلعاملني 

 .تنعكس سلبا أو إجيابيا على عالقتهم ابلزبون
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 جودة: ااطار اادارم لل07جدول رقم

املفاهيم ااداري  
 للجودة

 ؛التوجه حنو العميل -
 ؛االمتثال للمتطلبات -
 ؛مالئمة االستخدام -
 ؛العيوب الصفرية -
 ؛الرقابة على العملية )أو عمليات أتدية األعمال( -
 ؛التحسني املستمر -

األدوات ااداري  
للجودة والرتتيبات 

 التنظيمي 

 ؛التزام اإلدارة العليا -
 ؛حلقات اجلودة -
 ؛عة أو التدقيق الفين للجودةاملراج -
 ؛وظائف اجلودة -
 ؛نشر وظائف اجلودة -
 ؛نشر سياسات اجلودة -
 ؛مسوحات العميل -
 ؛نظم املكافآت -
 ؛نظم املن  -
 ؛إدارة ضبط العمل يف الوقت املناسب -
 ؛وضع عالمة اجلودة -
 ؛تسجيل عالمات اجلودة -

األساليب ااداري  
 للجودة

 ؛األدوات اإلحصائية السبع -
 ؛رية والتخطيطية السبعاألدوات اإلدا -
 ؛تصميم التجارب -
 ؛أساليب قياس جدارة الشيء يف االعتماد عليه -

، ترمجة: طالل بن عايد إدارة اجلودة المامل  تطبيق إدارة اجلودة المامل  ا الرعاي  الصحي  وضمان استمرار االلتزام ّباكوش هيو،   املصدر:
 .30هـ، ص1422لكة العربية السعودية، ماأل دي، مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة، امل
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 خصائص جودة اخلدم طلب الثــالـــث: ـمـال

تتميز اخلدمات بصفتها منتجات غري ملموسة خبصائص عديدة متيزها عن السلع، وهناك مسات عديدة متيز 
ببعضها البعض، جودة اخلدمة كوهنا جتعل اخلدمة ذات قوة تنافسية وحتقق رضا العمالء، وهذه اخلصائص مرتابطة 
 1: تضمن تشاركها مجيعا حىت حنصل على خدمة ذات جودة عالية، ومن بني تلك اخلصائص ما يلي

 ولتحقيق جودة أداء مقبولة جيب أن: ودة األداء:ـج -1
 ؛تؤدي املنظمة اخلدمة صحيحة منذ أول مرة -
 ؛االحتفاظ بسجالت موثقة وصحيحة عن معامالهتا -
 ؛دد هلاأتدية اخلدمة يف التوقيت احمل -
 ؛أن تكون فاتورة احلساب صحيحة -

 من خالل: جودة االستجاب  لل املني: -2
 ؛استجابة مقدمي اخلدمة يف أدىن وقت متوقع لتقدمي اخلدمة -
 ؛إجراء التعاقدات مع الزبون بكل سرعة -
 ؛االستدعاء السريع للعميل -
 ؛أتدية اخلدمة فورا -

 من خالل: جودة وحفاءة املهارات وامل رف : -3
 ؛ء البحوث اخلاصة بقدرة املنظمةإجرا -
 ؛نشر الوعي ومهارات التواصل واملهنية لدى العاملني -
 ؛نشر املعرفة ومهارات األفراد الذين يدعمون العمليات -

 من خالل: جودة الت امل واالتصال: -4
 ؛سهولة احلصول على اخلدمة هاتفيا -
 ؛قلة وقت االنتظار للحصول على اخلدمة -
 ؛ء اخلدماتقضاء ساعات مالئمة ألدا -
 .توفري مواقع وجتهيزات مالئمة ألداء اخلدمة -

 وذلك من خالل: اللباق  واالحرتام والت امل أثناء أداء اخلدم : -5
                                                           

 .294، صمرجع سابقراضي هبجت،  -1
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 ؛احرتام خصوصية العميل -
 ؛نظافة وأانقة األفراد الذين يتعاملون مع العميل -

 ف الي  االتصاالت مع ال ميل: -6
 ؛شرح وتوضي  وتفسري ووصف اخلدمة نفسها -
 ؛وتوضي  تكلفة اخلدمة شرح -
 ؛االهتمام أبي مشكلة لدى العميل تتعلق ابخلدمة -
 .توضي  العالقة بني اخلدمة والتكلفة -

 من خالل احملافظة على: اجلدارة ابلثا  واالعتمادي : -7
 ؛اسم ومسعة املنظمة ومسعة اخلدمة -
 ؛اخلصائص الشخصية واألمانة يف األفراد الذين يتعاملون مع العمالء -
 ؛لصعوابت ودرجات التفاوض يف البيع أثناء التعاملدرجة ا -

 وتتميز جودة اخلدمة بـ: األمان وعدم المك: -8
 ؛توفري السالمة يف كل أماكن أداء وتقدمي اخلدمة -
 ؛األمان املايل -
 .اجلرأة وعدم الرتدد -

 يتم ذلك بـ: الفهم وامل رف  لل ميل: -9
 ؛معرفة احتياجات العميل بدقة -
 .خصي ابلعميلتوجيه االهتمام الش -
 .حتديد العميل الدائم -

 األ ياء امللموس : -10
 ؛مظهر األفراد ومقدمي اخلدمات -
 ؛املعدات واألدوات املستخدمة يف تقدمي اخلدمة -
 ؛الشكل املايل للخدمة -
 1.سلوكيات وأعداد العمالء املتواجدين أثناء اخلدمة -
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 1:نوعني مها ( خصائص جودة اخلدمة إىلWatkins Trevorقسم واتكينس تريفور )

تعتمد على املوظفني ذوي اخلربة واملعارف املتميزة ابخلدمات  (:Technical Qualityاجلودة الفني  ) -أ
 .Ponsion planوإجراءاهتا املتنوعة، ويالئم هذا النوع اخلدمات املصرفية املعقدة مثل خطط التقاعد واملعاشات 

ا النوع على املصادفة اخلدمية والكيفية اليت تقدم يركز هذ (:Functional Qualityجودة الوظائف ) -ب
هبا اخلدمة، وتتطلب التفاعل النفسي بني املنظمة وزابئنها من خالل متابعة احتياجاهتم وتوقعاهتم، وقياس اجلودة 
ورضا الزابئن مبختلف الوسائل، وجيب أن تسعى إدارة املنظمة إىل تعزيز جودة خدماهتا عن طريق حتديد اهلدف 

رتاتيجي جلودة اخلدمة املقدمة، وبناء عليه يتم ترتيب األدوار اجلديدة للمشرفني لتحقيق فوائد اإلنتاجية االس
 .وختفيض تكاليف اخلدمة وبناء قاعدة متينة لكسب والء الزبون

 أبــــــ ــاد جودة الـــخدمــ   مطلب الــرابــع:ـال

جها على شكلها النهائي، وتلعب جودة اخلدمة شهدت أثناء إنتاجها مبرورها مبراحل عديدة تضمن خرو 
دورا هاما يف إعداد منتج اخلدمة وتسويقه، فجودة اخلدمة مهمة لكال الطرفني مقدم اخلدمة والزبون املتلقي للخدمة 
)املستفيد منها( ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا االهتمام جبودة اخلدمات كوهنا متس املركز التنافسي للمنظمة 

 .هبوطا، فإذا كانت اجلودة اخلدمية موجبة فاملركز التنافسي للمنظمة جيد والعكس صحي صعودا و 

 2:وجلودة اخلدمات أبعاد متعددة ميكن من خالهلا حتديد قدرة إشباعها، ومن بينها

بوعودها اليت قطعتها للعمالء خبصوص مستوى  املنظمةتتمثل يف مدى وفاء  :(reliability) االعتمادي  -1
 .املتضمن خلدمتها اجلودة

ويقصد هبا كل املستلزمات املادية والتجهيزات ذات االلتماس املباشر مع  :(tangibles) لموساتـمـال -2
 .العمالء ويتوقع أن تكون امللموسات يف اخلدمة أعلى من توقعات الزبون

ز على تنفيذ اخلدمات يقصد هبا الثقة املتبادلة والصدق يف األداء، وترك :(credibility) صداقي ـمـال -3
 .املعلنة وفق ما مت الرتويج له دون نقصان

                                                           
 عن:نقال   .470مرجع سابق، ص  إدارة اجلودة المامل  )مدخل الوظائف واألدوات(،الصرن رعد،  -1

Watkins, Tavor (1996), Marketing of services, The international encyclopedia of business and management, 
Edited by: Malcolm warner, Rout ledge, London & NewYork, Vol 05, P 4440. 
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يتطلب من املنظمة  :(Understanding and knowing the customer)فهم وم رف  ال ميل -4
بذل جمهودات أكرب لفهم حاجات العمالء وهذا من خالل البحوث واالستبياانت واملقابالت بغرض التعرف على 

 .تؤدي إىل حتقيق رضاهم اخلدمة املطلوبة واليت
توفري أجهزة السالمة  0جيب أن تتوفر خاصية األمان يف اخلدمة، ويتم ذلك من خالل :(Safety)األمان -5

 .اخلدمية ملنظمةواألمان واإلجراءات املرتبطة اب
 ويظهر من خالل املهارات والقدرات واملعارف اليت متكن مقدمي اخلدمات من أداء: (mastery) التمكن -6

 .مهامهم بشكل دقيق ومتقن
يلعب املوقع املناسب  :(Easy access to the service) سهول  الوصول واحلصول على اخلدم  -7

للمؤسسة اليت تقدم اخلدمة وكذا توفر وسائل النقل والطرقات دورا كبريا يف سهولة احلصول على خدماهتا مما جيعل 
 .ثلة هلاالزابئن يفضلوهنا على املؤسسات األخرى املما

وتعتمد على مدى قدرة العاملني على تقدمي اخلدمة بصورة فورية ومتقنة وفقا ملا  :(response) االستجاب  -8
 .يريده العميل، كذلك نعتمد على التفاعل السريع مع املشاكل غري املتوقعة وحلها بصورة جيدة وفقا لتصوره

حلى ابحملادثة املهذبة واالحرتام املتبادل والشفافية يتطلب من مقدم اخلدمة أن يت :(courtesy) اجملامل  -9
 .واأللفة وهي صفات جد مؤثرة يف نفسية يبين على أساسها انطباعاته حول مستوى اخلدمة املقدمة

 1:ويرى رعد الصرن أنه هناك أبعاد أخرى وخصائص متيزها عن غري من السلع وهي
بون ال ميكنه احلصول على عينة منها أو رؤيتها أو وتعين أن الز  (:Intangibilityعدم امللموسي  ) -10

الشعور هبا ما مل يقم بشرائها، وهذا يشكل عقبة أمام الزابئن يف تقييم اخلدمات املتنافسة، هلذا تلجأ املنظمات 
لتبسيط وتنميط اخلدمات والتأكيد على اجلوانب امللموسة فيها والرتكيز على اجلودة، ولكي يعرف املستهلك 

جودهتا حياول سؤال األصدقاء الذين سبق وأن اقتنوها، أو أن يتوجه إىل أحد فروع املنظمة للتأكد من للخدمة 
أبن يتم استخدام جمموعة من األدوات التسويقية  Philip Kotlerجودهتا، ولتخفيض آاثر عدم امللموسية رأى 

ر أبنه على مسوقي اخلدمة أن يكونوا وهي: املكان، األفراد، التجهيزات، مواد االتصال، الرموز والسعر، وأشا
 .قادرين على حتويل اخلدمات إىل فوائد ملموسة

يقصد به وجود ترابط بني الفرد الذي يقدم اخلدمة واخلدمة ذاهتا، أي أن  (:Inseparabilityالتلزم ) -11
دمي اخلدمة، فالزابئن غري اخلدمة يتم استهالكها حلظة تقدميها للزبون، هذا األمر يدفع املنظمات إىل حتسني نظم تق

قادرين على معرفة جودة اخلدمة قبل أن يشرتوها، لذلك تراهم قبل الشراء يقومون ابلسؤال عن اخلدمة لتأكيد 

                                                           
 .502مرجع سابق، ص  إدارة اجلودة المامل  )مدخل الوظائف واألدوات(،الصرن رعد،  -1



 الــفصل الثانــي   جودة اخلدمات
 

143 
 

معارفهم وتعميق فهمهم حول ما إذا كانت اخلدمة ستحقق هلم مستوى من اإلشباع أم ال، لذلك على مسوقي 
 .اخلدمات أن جيعلوها أكثر ملموسية

تتسم اخلدمات خباصية أهنا ال ختزن، لذلك عندما يكون  (:Perishabilityفناء اللريع )اهللك( )ال -12
الطلب مستقر فإنه ال توجد مشكلة، ولكن تظهر املشاكل عندما يكون هناك تذبذب أو تقلب يف الطلب يف 

نة أو تشجيع الزابئن على لذلك مثل تشغيل موظفني لفرتة معي اسرتاتيجيةهذه احلالة من واجب املنظمة اختيار 
شراء اخلدمات يف فرتات اخنفاض الطلب عليها أو تصميم خدمات مكملة أو بديلة عن بعضها البعض، أو إشراك 

 .الزابئن يف أتدية اخلدمة

تتأثر جودة اخلدمة مبجموعة من العوامل من أمهها اختالف القدرات  (:Variabilityالاابلي  للتميت ) -13
ميتاز هبا العاملني يف املنظمة، وكذلك ابختالف املكان والزمان الذي تقدم فيه اخلدمة، وبسبب أن  واملهارات اليت

اخلدمات تنتج وتستهلك يف الوقت نفسه فإن جودهتا تتنوع أكثر من السلع، وعليه تضع معظم املنظمات 
مي اخلدمة الستبعاد املتغريات إجراءات لتقدمي اخلدمات فيها ملنع وقوع األخطاء وتصحيحها وتوحيد إجراءات تقد

الشخصية وعواطف العاملني، وأتثري مزاجهم وأذواقهم على أتدية اخلدمة، وميكن أن تلجأ املنظمات إىل خطوات 
ثالث ملراقبة جودة خدماهتا وهي استقطاب موظفني مؤهلني وتدريبهم على طرق أداء اخلدمة، مث تنميط عملية 

يع فروع املنظمة، وأخريا متابعة رضا الزبون على اخلدمة من خالل إجراء أتدية اخلدمات لتكون موحدة يف مج
 1.حبوث الزابئن ونظم االقرتاحات والشكاوي إىل غري ذلك

وتعين أنه عند شراء خدمة ما فإنه ال يتم نقل ملكية من املنظمة إىل الزبون بل  (:Ownershipامللكي  ) -14
 .ة فقطإن الزبون يشرتي احلق يف العملية اخلدمي

من أجل ضمان خدمة جيدة البد للمنظمات من  :(profiling Difficulty)ص وب  التنميط  -15
اختيار كوادر بشرية وتدريبها بشكل جيد على خدمة الزبون وحتديد معايري حمددة لألداء ووضع إجراءات مناسبة 

احاهتم لتحسني اخلدمة وحتليل أداء للرقابة عليها، وأهم شيء متابعة رضا الزابئن من خالل دراسة شكواهم واقرت 
 املنافسني واستخدام الوسائل والتجهيزات احلديثة لتنميط جودة اخلدمة

 2:يضيف الطائي وآخرون أبعاد أخرى جلودة اخلدمة هي
وهل هي متوفرة يف الزمان واملكان الذي  (:Accessمدى توفر اخلدم  من حيث الزمان واملكان ) -16

 .وهل سيحصل عليها دون انتظار ودون تلقي صعوابت يطلبها املستفيد فيه،

                                                           
 .506، مرجع سابق، صإدارة اجلودة المامل  )مدخل الوظائف واألدوات(الصرن رعد،  -1
 .102، مرجع سابق، صISOوااليزو  TQM، إدارة اجلودة المامل  الطائي  يد عبد النيب وآخرون -2
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كم من الوقت واجلهد   (:Understanding the customerدرج  فهم مورد اخلدم  للملتفيد ) -17
 حيتاج مقدم اخلدمة لكي يفهم حاجة املستفيد ومتطلباته ومشاعره؟ وهل يقدر تلك املشاعر؟

اخلدمات مبستوى من اجلدارة على تقدمي اخلدمة  جيب أن يتمتع مقدموا (:Competenceاجلدارة ) -18
 .من حيث وجود مهارات وقدرات للتحليل واالستنتاج تسم  هلم أبداء مهامهم بشكل أمثل

حيتاج موردي اخلدمات إىل عنصر مهم وهو االتصال ابلزابئن يف  (:Communicationاالتصاالت ) -19
إصالحها على سبيل املثال خدمة االنرتنت وخدمة رصيد حالة وجود خلل أو أعطال ابخلدمة لتنويره بكيفية 

اهلاتف النقال بسبب األعطال تلجأ شركات االتصاالت لوضع يف خدمة الزابئن رقم أخضر يسمى رقم مصلحة 
 .الزابئن لتلقي الشكاوى املتعلقة ابألعطال واالنقطاعات يف خدمة االنرتنت وشبكات اجلوال

ات ال يتأتى إال من خالل التعرف على خصائص وأبعاد هذه لكن وضع تعريف واض  جلودة اخلدم
 1: اخلدمات وميكن التمييز بني ثالث جمموعات من األبعاد

 .ويتمثل يف تطبيق العلم والتكنولوجيا ملشكلة معينة ي:ــالب د الفن -أ
عل النفسي أي كيفية نقل اجلودة الفنية إىل العميل، ومتثل ذلك التفا الفِن(:الب د الوظيفي )غت  -ب

 .واالجتماعي بني كل من مقدم اخلدمة والعميل الذي يستخدم اخلدمة
 (Gronroos, 2001) .وهي املكان الذي تؤدي فيه اخلدمة اامكاانت املادي : -جـ

 : أب اد جودة اخلدم  املصرفي 13المكل رقم 

 : من اعداد الطالب ابالعتماد على:املصدر
                                                           

 .360، ص2002، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة األوىل، تلويق اخلدماتالضمور هاين حامد،  -1
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 مة املتوقعة:اخلد
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 التالزم؛-11؛      االستجابة-3
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 القابلية للتغيري؛ -13؛        التعاطف-5
 صعوبة التنميط؛-14؛            الثقة-6
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Parasuraman, Zanithal, Berry, "A conceptual model of service quality and it's implication 
for future research", Journal of marketing, Vol 49, N° 04, 1985, P 48. 

 م جودة اخلدم ـيــيـ: تاام ـخــالمطلب ـال

صعبا لعدة حياول الباحثون إجياد سبل لتقييم جودة اخلدمة، وهذا ابستعمال عدة طرق، إال أن األمر ابت 
أسباب وعوامل جعلت من املستحيل استعمال طريقة موحدة أو مقياس واحد لقياس جودة مجيع أنواع اخلدمات، 
فالفروقات املوجودة بني منظمات اخلدمات الكبرية وهذا يفرض واقع أنه ال توجد جمموعة معينة من العوامل ميكننا 

الية، واخلدمات الصحية واخلدمات التعليمية واخلدمات الرتفيهية ال تصنيفها يف إنتاج معايري مميزة، مثال اخلدمات امل
نستطيع قياسها ابستعمال معايري حمددة هلا مجيعا، إذ خيتلف املعايري حسب نوع املنظمات، مما جعل إمكانية 

 .وجود معايري شاملة أمر غري عملي

وهي مهمة تتسم ابلصعوبة، فاخلدمة  ويبقى العميل هو العنصر األبرز يف تقييم جودة اخلدمة املقدمة له،
اجليدة من نظر العمالء هي تلك اخلدمة اليت تستجيب لتوقعاهتم لذلك تلجأ املنظمات إىل البحث يف التوقعات 

 .اليت ينتظرها العميل للتعرف عليها واالهتمام بتلبيتها
( Berry( و)Zeithamlو) (Parasuraman)وقد قدم عدد من الباحثني أمثال 

( تسعة معايري تستخدم للحكم على جودة اخلدمة املقدمة، فاملعايري اخلمسة األوىل ختص جودة Gronroosو)
املنافع النهائية اليت جينيها املستفيد من اخلدمة، أما املعايري األخرى فتتعلق جبودة عملية تقدمي اخلدمة نفسها، وهي  

 1:كما يلي
( على اجناز أو أداء اخلدمة Service providerاخلدمة ) وتعين قدرة مقدم (:Reliabilityمادي  )تـاالع -1

اليت وعد هبا بشكل دقيق وبدرجة عالية من الصحة، فالعميل ينتظر خدمة دقيقة من حيث الوقت واألداء وااللتزام 
 .مثلما وعده مقدم اخلدمة

مبدى قدرة وتتعلق  (:Accessمدى إمكاني  وتوفر احلصول على اخلدم  من حيث املكان والزمان ) -2
 وحماولة املنظمة على اإلجابة على األسئلة التالية ومعرفة مدى أمهيتها من وجهة نظر العمالء املستهدفني:

 هل اخلدمة تتوفر يف الوقت املناسب الذي يريده العميل؟ -
 هل اخلدمة متوفرة يف املكان الذي يرغبه العميل؟ -
 هل سيحصل العميل على اخلدمة اليت طلبها؟ -

                                                           
 .366، صمرجع سابقالضمور هاين حامد،  -1
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 ت حيتاج العميل النتظار احلصول عليها؟كم من الوق -
 هل من السهل الوصول إىل كان تلقي اخلدمة؟ -

رب كمؤشر عن درجة الشعور ابألمان والثقة يف اخلدمة املقدمة ومن يقدمها، أي تيع (:Securityاألمان ) -3
مثال: ما هي درجة  مدى وجود املخاطر املدركة لنتائج تلقي اخلدمة من هذه املنظمة أو من مقدمها أو كالمها،

 األمان املرتتبة عن قيام العميل ابستئجار شقة أو غرفة يف فندق؟
يقصد هبا درجة الثقة مبقدم اخلدمة إذا كان موضع ثقة أم ال، وما هي  (:credibilityمصداقي  )ـال -4

على أسرار موكليهم،  مصداقية مقدم اخلدمة؟ هل يفي بوعوده وأقواله؟ وكمثال: خدمة احملاماة، هل حيافظ احملامون
 وهل هم مصدر ثقة للدفاع عن القضية وعدم إمهاهلا؟

تشري إىل مدى  (:Understanding the customerدرج  تفهم مادم اخلدم  حلاجات ال ميل ) -5
قدرة مقدم اخلدمة على حتديد وتفهم احتياجات العمالء وتزويدهم ابلرعاية والعناية، مثال: كم حيتاج مقدم اخلدمة 

الوقت واجلهد حىت يتعرف على حاجات العميل ويدركها؟ وما مدى تفهم مقدم اخلدمة ملشاعر العميل  من
 وتعاطفه مع مشكلته؟

عداد ورغبة مورد اخلدمة على تقدمي املساعدة تعرب عن مدى است 1:(responsivenessاالستجاب  ) -6
: هل طبيب األسنان قادر ومستعد وراغب للمستفيد أو حل مشاكله احملددة، وقدرهتم على خدمة العميل، مثال

 يف حل مشكل أمراض مرضاه يف كل وقت؟
ما هو مستوى اجلدارة الذي يتمتع به القائمون على تقدمي اخلدمة، من  (:Competenceاجلدارة ) -7

حالة حيث املهارات والقدرات التحليلية واالستنتاجية واملعارف اليت تسم  هلم أبداء مهامهم بشكل أمثل؟ ويف 
التعامل مع مورد ما ألول مرة، وغالبا يلجأ املستفيد من إىل معايري، مثل الكفاءات العلمية أو عضوية مجعيات 

 .معينة لتقييم جدارة مورد اخلدمة وجودة خدماته
يف الغالب يتم تقييم جودة اخلدمة من قبل  2:(Tangiblesاأل ياء امللموس  )اجلوانب امللموس ( ) -8

عدات، واألفراد، ووسائل االتصال واجلمالية( التابعة ملورد ضوء التسهيالت املادية مثل )األجهزة وامل املستفيد على
اخلدمة، كذلك مظهر األفراد املقدمني للخدمات، فالعميل يف الكثري من األحيان يقيم اخلدمة بناء على 

 األماكن كشركات االتصاالت والبنوك الشكليات املرافقة لتقدمي اخلدمة مثل املظهر الداخلي واخلارجي وتصميم

                                                           
 .245، صمرجع سابقالطائي والعالق،  -1
 .367، صمرجع سابقالضمور هاين حامد،  -2
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يم جودة اخلدمة حسب ما يرتديه النادل من أزايء ومالبس مجيلة ونظيفة واهلندام واملطاعم، فالعميل يف املطعم يق
 .الالئق، فمن خالل هذه املعايري يرتبط يف ذهنه بنظافة وسالمة الطعام املقدم له يف املطعم

علق دور االتصال بقدرة مقدم اخلدمة على شرح خصائص يت (:Communicationاالتصاالت ) -9
اخلدمة ابلوسائل والطرق اليت تناسبه أو اليت يستطيع القيام هبا، والدور الذي جيب على الزبون أن يقوم به 
للحصول على اخلدمة املطلوبة، فهل مت إعالم الزبون ابلشكل الكامل عما جيب القيام به؟ وهل مت تثقيفه عن 

يت ميكن أن تصيبه إذا مل يلتزم ابلتعليمات املطلوبة منه عند االستخدام؟ وهل مت إخباره ابألعطال اليت األضرار ال
ميكن أن تقع، وكيف ميكن جتنبها؟ وهل فهم ما هو مطلوب منه؟ وهل استخدمت طريقة اتصال واضحة إليصال 

 الغرض؟ وهل مت تبليغ الرسالة؟

ا ليست مستقلة ابلضرورة عن بعضها بل أهنا متداخلة، وقد تكون تعترب هذه املعايري التسعة السالف ذكره
 .مكملة لبعضها أحياان، وهي مالئمة لتقييم جودة اخلدمة

 .Servperfو  Servqualن أساسيني لقياس جودة اخلدمة مها ـوهناك منوذجي

بتطوير  م1985( سنة Parasuraman & Zeithamlري وزمالئه )ـقام بي :Servqualمنوذج  -أ
وذج يدعى منوذج الفجوات الستخدامه يف حتليل مصادر مشاكل اجلودة ومساعدة املديرين على حتسني اجلودة، من

ويتعلق اجلزء العلوي منه ابلعميل، بينما اجلزء السفلي يتعلق مبقدم اخلدمة، إذن اخلدمة املتوقعة هي نتيجة اخلربة 
 .ية والرتويجالسابقة للعميل واالحتياجات الشخصية واالتصاالت الشفو 

 1:ويتشكل هذا النموذج من مخس فجوات أساسية هي

وتنشأ هذه الفجوة من التناقضات  الفجوة األوىل )بني توق ات الزابئن وإدراحات اادارة هلذه التوق ات(: -1
اليت تنشأ بسبب مديري املنظمات الذين ال يفهمون ما ميكن أن يعتربه الزابئن جودة خدمة عالية، أي أن هذه 
الفجوة تنشأ نتيجة فقدان إدارة املنظمة الفهم الكامل لكيفية صياغة الزابئن لتوقعاهتم، وعليه فإن معرفة ما يرغبه 

 .الزابئن ويتوقعونه هو اخلطوة األوىل لتسليم جودة خدمة متميزة

الفجوة تعترب هذه  الفجوة الثاني  )بني إدراحات اادارة لتوق ات الزابئن ومواصفات جودة اخلدم (: -2
واسعة جدا، وهذا ألن توقعات الزابئن معروفة ال ميكن جتاوزها وختطيها بسبب الصعوابت يف االستجابة بشكل 

                                                           
 .95مرجع سابق، ص إدارة اجلودة المامل  )مدخل الوظائف واألدوات(،الصرن رعد،  -1
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اثبت لطلبات الزبون، فاإلدارة قد تصنع مواصفات جلودة اخلدمة، أو قد ال تنص عليها بوضوح، وقد تضع 
 .مواصفات جودة خدمية واضحة، ولكن من غري املمكن حتقيقها

يرجع ظهور هذه الفجوة إىل االختالف  1:لفجوة الثالث  )بني مواصفات جودة اخلدم  وتلليم اخلدم (ا -3
 Delivery( فجوة التلليمبني اخلدمة املصممة وما مت تسليمه فعال إىل الزابئن، ويطلق على هذه الفجوة )

gap الذي يتم بني مقدم اخلدمة ، حيث أن ظهورها مرجعه سلوكي ابلدرجة األوىل وذلك الرتباطها ابلتفاعل
 .واملستفيد منها

تشري إىل الفرق  الفجوة الراب   )بني تلليم اخلدم  واالتصاالت اخلارجي  للزابئن حول تلليم اخلدم (: -4
بني ما مت تسليمه فعال إىل الزبون، والوعود اليت مت تقدميها من قبل املنظمة اخلدمية، فإذا مل تسلم اخلدمة على حنو 

 Communication( )فجوة االتصاالتتلك الوعود تظهر هذه الفجوة واليت يطلق عليها ) يتفق مع

gap). 
تتعلق هذه الفجوة يف شقيها ابلزابئن وذلك نتيجة  الفجوة اخلامل  )بني توق ات الزبون واخلدم  املدرح (: -5

تالمه فعال، فهي الفرق بني اجلودة للمقارنة بني توقعاهتم واليت سبق أن تكونت عن اخلدمة، وإدراكهم عن ما مت اس
املتوقعة واجلودة املدركة بواسطة الزابئن األجانب من خارج املنظمة، وتنشأ هذه الفجوة نتيجة حدوث اختالفات 

 .(Reality gapيف بعض أو كل الفجوات األربعة السابقة ويطلق عليها فجوة الواقع )
ستخدامه يف دراستنا التطبيقية لقياس جودة اخلدمات يف وهذا النموذج الذي بني أيدينا هو الذي سنقوم اب

 بعض البنوك التجارية، وهو موض  يف الشكل املوايل:
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .560، صمرجع سابقالربواري نزار عبد اجمليد، ابشيوة حلسن عبد هللا،  -1
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 Servqual  : منوذج الفجوات14المكل رقم 

 
 .510مرجع سابق، ص إدارة اجلودة المامل  )مدخل الوظائف واألدوات(،الصرن رعد،  املصدر:

وهناك مناذج أخرى ( Service Performance)صار لكلمة : وهي اختServperfمنوذج   -ب
ال تقل شأان عن هذا النموذج يف قياس جودة اخلدمات، إال أننا اقتصران على هذا النموذج ابلذكر حلاجتنا إليه يف 

 .الدراسة التطبيقية

 : إدارة اجلودة المامل  الرابعمبحث ـال

ة ترتبط ارتباطا وثيقا ابملنظمات وسلوكها التنظيمي، واإلدارة تعترب اجلودة طريقة من طرق التفكري ومدرسة فكري
وخمتلف العلوم كعلم االجتماع والرتبية وغريها من العلوم األخرى املتداخلة، فهي تتشكل من جتانس جمموعة من 
 الرؤى والفلسفات واألطر الفكرية اليت تتحد مع بعضها لتعطي منط حديث لتيسري وتوجيه املنظمات وأعماهلا

وبقائها واستمراريتها يف  واحلصول على منتج جيد كما تضع أسسا متينة للتحسني املستمر وضمان املنظمة
 .السوق
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 ادارة اجلودة المامل   التطور التارخيي طلب األول:ـمـال 

تعود بداايت ظهور مفهوم إدارة اجلودة الشاملة اترخييا إىل السنوات األوىل من القرن العشرين بعد ظهور 
، وظهور مفهوم الرقابة اإلحصائية على اجلودة الذي مت م1911دراسات فريدريك اتيلور للحركة والزمن سنة 

تلك األفكار لدى أ مث بعد ذلك تبلورت .م.اعتماده يف الصناعات املدنية واحلربية أثناء احلرب العاملية الثانية يف الو
 .نيات القرن املاضي( بداية مخسيJuranوجوران ) Deming عدة علماء أمثال 

العامل دمينج نقل خرباته إىل الياابن وهناك ظهرت النتائج املذهلة لفكر اجلودة الشاملة على خمتلف 
الصناعات يف الياابن فيما بعد، حيث كان انتقال دمينج إىل الياابن لتعليم الشركات الياابنية كيفية تطبيق أساليب 

ناء اإلنتاج والتصنيع من أجل إحياء الصناعات اليت دمرهتا احلرب العاملية الرقابة اإلحصائية على مجيع املراحل أث
( األمريكي الذي وضع Walter Shewhartالثانية، كما ارتبط مفهوم إدارة اجلودة ابلعامل وولرت شيوارت )

 Rolandفيشر )مفهوم الرقابة اإلحصائية على اجلودة ابالعتماد على النظرية اإلحصائية للعامل الربيطاين روالند 

Fisher وتوصل شيوارت إىل التخلص من االختالفات يف املواد واالختالفات اليت تقع يف العمليات اإلنتاجية )
م من قبل 1956والتجهيزات واآلالت املستخدمة، كما مت استخدام مفهوم )الرقابة الشاملة على اجلودة( هناية 

 1.دارة اجلودة الشاملة كمفهوم إداري حديث( ساهم يف وضع معامل إArmand Feignbaumالعامل )
وقد كان الدور البارز واحلاسم من نصيب اإلدارة الياابنية أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن 
العشرين، حيث جلأت اإلدارة األمريكية والياابنية إىل حتقيق السبل املثلى إلشباع حاجات املستهلكني احلاليني 

قدمي سلع وخدمات ذات جودة عالية مع األخذ بعني االعتبار تقليص التكاليف الكلية يف األداء إىل واملتوقعني وت
( وبذلك استحوذت على أسواق Competitive advantageاحلدود املقبولة وحتقيق امليزة التنافسية )

 Quality controlمهمة، وقد أشارت اإلحصائيات واملؤشرات الكمية أن حلقات السيطرة النوعية )

circle مصنع  459مليون مقرتح للتطوير والتحسني يف  23.5( قد لقيت أمهية كبرية، فقد سامهت بتقدمي
 2.ايابين

 .ض  عجلة النوعية وأسسها الفلسفيةوالشكل املوايل يو 
 
 

                                                           
 .64، مرجع سابق، صإدارة اجلودة ا منظمات األعمال النظري  والتطبيقبوحرود فتيحة،  -1
 .16، ص2015ن، ، دار املسرية، الطبعة الرابعة، عمان، األردإدارة اجلودة وخدم  ال ملءخضري كاظم  ود،  -2
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 : عجل  النوعي  المامل  ومرتكزاهتا الفكري  والفللفي 15المكل رقم 

 
 .17، صسابقمرجع خضري كاظم  ود،  املصدر:

 وقد كان يف نفس فرتة اخلمسينيات من القرن املاضي التقى العلماء البارزين ادوارد دمينج وجوزيف جوران و
كاورو إيشيكاوا الياابين ألول مرة يف الياابن وعملوا سوية على مراقبة املوارد الشاملة وأدخلوا حتسينات أساسية 

 1.والتحسني املستمر، الرقابة على العمليات اإلحصائيةهامة تضمنت الرتكيز على العميل وفرق العمل 
وقد أعلنت حكومة الوالايت املتحدة األمريكية عن جائزة متن  للمنظمات األمريكية اليت حتقق أفضل 

م مت 1988النتائج من تطبيق إسرتاتيجيات انجحة لتطوير اجلودة، وتبعتها العديد من دول أورواب، ففي عام 
أ إىل الدول األوروبية .م.وروبية إلدارة اجلودة الشاملة اليت اهتمت بنقل جتارب الياابن والوأتسيس املنظمة األ

ولتدارك التأخر املسجل يف املنتجات األوروبية أمام نظريهتا الياابنية، وظهرت فيما بعد املنظمة العاملية للجودة 
(ISO 9000  اليت وضعت مقاييس أو قياسات دولية تفرض على من يريد احلصول على عالمة األيزو أن حيرتم )

 .كل الشروط الواردة يف املقياس املراد العمل عليه
 ويبني اجلدول املوايل التطور التارخيي للجودة وطرق الرقابة عليها

 ارخيي للجودة وطرق الرقاب  عليهاالتطور الت :08رقم اجلدول 

 حل تطور إدارة اجلودة المامل مرا

 الرقابة على اجلودة من قبل العامل ( مرحلة ما قبل الثورة الصناعية1

 الرقابة على اجلودة من قبل املشرف املباشر ( مرحلة ما بعد الثورة الصناعية2

 الرقابة على اجلودة من قبل مفتشني ( مرحلة اإلدارة العلمية3
                                                           

 .21ص ،2018الطبعة األوىل، ر، املنصورة، مصبة العصرية، املكت إدارة اجلودة المامل ،غنيم أ د حممد،  -1
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 الرقابة على اجلودة من قبل جهة متخصصة على اجلودة( مرحلة الرقابة اإلحصائية 4

 الرقابة على اجلودة من عدة جهات رقابية ( مرحلة أتكيد اجلودة5

 رقابة شاملة للجودة االسرتاتيجية( مرحلة اإلدارة 6

 رقابة شاملة ( مرحلة إدارة اجلودة الشاملة7

، دار ISOحايق إدارة اجلودة المامل   هادة تطوير إدارة المرحات لتالسيسي صالح الدين حسن،  املصدر:
 .13، القاهرة، مصر، ص2011الكتاب احلديث، الطبعة األوىل، 

 اجلدول يوض  عدة مراحل مرت هبا إدارة اجلودة انطالقا من:
واليت كان خالهلا املصنع عبارة عن ورشة صغرية هبا صاحب العمل وبعض  مرحل  ما قبل الثورة الصناعي : -1

لذين يقومون بصنع السلعة اليت يطلبها الزبون حسب مواصفاته هو بواسطة أدوات بسيطة وجبودة بسيطة العمال ا
 .يراقبها العامل بنفسه

وخالهلا ظهر املصنع حمل الورشة وصار له هيكل تنظيمي وعمال كثر  مرحل  ما ب د الثورة الصناعي : -2
لرقابة على اجلودة أصعب من أن يقوم هبا العامل وارتفعت جودة املنتجات نتيجة استخدام اآلالت وصارت ا

 .وحده، بل صار هناك مشرف مباشر عل العمل مسؤوليته ضمان جودة املنتجات
بعد انتشار أفكار فريدريك اتيلور يف مطلع  (:Scientific Managementمرحل  اادارة ال لمي  ) -3

تهدفت القضاء على النزيف واهلدر يف املواد األولية القرن العشرين السيما دراساته حول احلركة والزمن اليت اس
وضياع اجلهود يف املصنع من أجل ختفيض تكلفة اإلنتاج الكلية، حيث زهرت يف هذه املرحلة فكرة )فحص 
اجلودة( اليت مت إسنادها إىل مفتشني متخصصني يف الرقابة على اجلودة وخرباء مبواصفات السلع املراد إنتاجها 

ن اجلودة من خالل إجراء مطابقة بني معايري حمددة بشكل مسبق مع جودة املنتج احملققة لديهم حيث يتأكدون م
لضمان أن مستوى اجلودة املتوقعة حمافظ عليها ابستمرار، وقد كان فحص اجلودة يف هذه املرحلة يهدف إىل 

 1.حتديد األخطاء يف اجلودة واجلهة املسؤولة عنها جلعلها تدفع مثن أخطائها
مع ظهور أسلوب اإلنتاج الكبري  (:Statistical controlمرحل  الرقاب  ااحصائي  على اجلودة ) -4
(Mass production عام )م الذي كرس مفهوم تنميط وتوحيد اإلنتاج هبدف تقليل األخطاء 1931

ساليب التصنيعية، حيث ميكن مراقبة اجلودة بكل سهولة وجبهد أقل، هذه النمطية مكنت من استخدام األ

                                                           
 .14، مرجع سابق، صISO، تطوير إدارة المرحات لتحايق إدارة اجلودة المامل   هادة السيسي صالح الدين حسن -1
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واألدوات اإلحصائية يف جمال الرقابة من أشهرها نظرية االحتماالت ابستخدام أسلوب العينات اإلحصائية يف 
أسلوب فحص عينات   Harry Romingو Harold Dodgeجمال فحص اجلودة، فقد اعتمد كل من 

أو الرفض، حيث وجهت من اإلنتاج وليس فحصه كله، ويف ضوء نتائج الفحص حيكم على اجلودة سواء ابلقبول 
فيما بعد انتقادات كثرية هلذا األسلوب الغري دقيق وال يعترب مؤشر عن جودة اإلنتاج كله مبعىن إمكانية وصول 

( ليطبق أسلوب الرقابة Edwards Demingمنتوجات للزابئن حتتوي على أخطاء، ليأيت إدوارد دمينج )
عن مستوى اجلودة ابالعتماد على مراقبة عملية اإلنتاج  اإلحصائية على اجلودة من خالل مجع معلومات وفرية

أثناء تنفيذها مث حتليلها ابألساليب اإلحصائية للوقوف على مستوى اجلودة وقد القت أفكاره جناحا ابرزا وسامهت 
 1.يف غزو املنتجات الياابنية لألسواق العاملية

مث تطور وتبلور   م1956هوم سنة ظهر هذا املف(: Quality assuranceمرحل  أتحيد اجلودة ) -5
كأسلوب ابرز من أساليب رقابة اجلودة، وقد ارتكزت عليه إدارة اجلودة الشاملة، ويقوم مفهوم أتكيد اجلودة على 

( يتطلب رقابة Zero Defectفكرة مفادها أنه لتحقيق مستوى جودة عال وإنتاج منتجات بدون عيوب )
فر كل اجلهود يف املنظمة من قبل كل املصاحل من مرحلة تصميم املنتج شاملة لكافة العمليات، وهذا يتطلب تظا

 Preventionحىت وصوله للمستهلك يتعاونون لوضع اخلطة الكفيلة ملنع وقوع أية أخطاء يف أي مرحلة )

Based هذا املفهوم يعمل على حتسني جودة املنتج ويزيد اإلنتاجية من خالل تصميم العمليات ومراقبتها ،)
بة مصادر األنشطة ملنع ظهور السلع واخلدمات غري املطابقة لذلك يعتربونه أفضل من مدخل الفحص ألنه ومراق

 ، إذ يقسمه البعض إىل ثالث مراحل:2يعترب مدخل وقائي
 .وتكون عن طريق مراقبة املنتوج أو اخلدمة أول أبول الكتشاف اخلطأ قبل وقوعه وجتنب حدوثه رقاب  وقائي : -أ

تتم هذه املرحلة من خالل فحص املنتج بعد انتهاء كل مرحلة من مراحل التصنيع للتأكد  حلي :رقاب  مر  -ب
 .اجليد من جودته، مما يساعد على اكتشاف العيوب عند وقوعها ومعاجلتها نورا قبل أن تتسبب يف عيوب أخرى

ن أيه عيوب أو أخطاء يف الصنع أتيت هذه املرحلة املهمة لتتأكد من جودة املنتج وخلوه م الرقاب  الب دي : -جـ
قبل أن يتم تعليبه أو انتقاله إىل يد مستهلك املنتوج أو اخلدمة، وتتم عرب عدة طرق منها جتريب املنتوج إذا كان آلة 

، والبد من مرور املنتج أو اخلدمة ابملراحل 3أو ماكينة أو أداة وفحصه بطرق عديدة يدوية أو آلية إن كان سلعة

                                                           
، 2001، دار وائـــل، عمـــان، األردن، الطبعـــة األوىل، مـــدخل إىل املنهجيـــ  املتكاملـــ  ادارة اجلـــودة المـــامل  )وجهـــ  نظـــر(عقيلـــي عمـــر وصـــفي،  -1
 .24-23ص

 .97مرجع سابق، ص ، مدخل إدارة اجلودة المامل  والتميز اادارم ا النظم اانتاجي  )إطار مفاهيمي(،راضي هبجت -2
 .16، مرجع سابق، صISOتطوير إدارة المرحات لتحايق إدارة اجلودة المامل   هادة السيسي صالح الدين حسن،  -3
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لوه من العيوب ويكون عال اجلودة وحيقق الرغبة اليت اقتناه الزبون ألجلها وكسب رضاه وإقناعه الثالث لضمان خ
 .أبنه قد انل نصيبه من اإلشباع تلقاء دفعه للنقود

بعد اشتداد املنافسة بني  م1980و 1970كانت بداية هذه املرحلة بني   :االسرتاتيجي مرحل  إدارة اجلودة  -6
ية للسيطرة على أكرب حصص من السوق بعد غزو الياابن لألسواق مبنتجاهتا ذات األسعار كربايت الشركات العامل

( األوىل اليت تبنت أسلوب إدارة اجلودة IBMاملعقولة واجلودة العالية، ومن بني الشركات األمريكية جند شركة )
والتشغيل للمؤسسة ككل يعتمد  الشاملة لوقف الزحف الياابين على األسواق األمريكية تبنته كنظام شامل للقيادة

أساسا على مشاركة مجيع العاملني واندماجهم ابإلضافة إىل الرتكيز على العمالء ملشاركة املوردين من أجل 
( خالل Samsungوقد تبنت مفهوم إدارة اجلودة الشاملة شركة سامسونج ) 1.التحسني املستمر للجودة
ت هاتني الشركتني تعتمد أن أسلوب اإلنتاج الوفري على ( حيث كانGold Starالثمانينيات وكذا شركة )

حساب اجلودة من خالل صنع كميات ضخمة جبودة عادية وأسعار منخفضة لتغزو أسواق البلدان املتخلفة 
والنامية ذات الدخل الفردي املنخفض، لكن مع دخول الشركات الياابنية حيز تطبيق اجلودة الشاملة واخنفضت 

ة والتسويقية لديها وصارت تعرض منتجات عالية اجلودة أبسعار منخفضة، مما جعل الشركات التكاليف التشغيلي
الغربية تشعر ابخلطر لتقوم هي األخرى خبوض غمار املنافسة وإدخال املفاهيم احلديثة وحتولت إىل إسرتاتيجية 

اخل الشركات ورصدت هلا حتسني اجلودة على املدى البعيد )اإلسرتاتيجي(، فقد قامت إبنشاء مراكز حبثية د
ميزانيات مالية هامة، واملستهلك يف تلك الفرتة أصب  بفضل السلع واخلدمات العالية اجلودة اليت تعمر ملدة أطول 

 .وذات مشاكل أقل وصيانة أقل على السلع األقل سعرا وأعطاهلا كثرية وبينهما فرق سعر طفيف
جيدا بداية الثمانينيات من القرن املاضي وهو مستمر  تبلور هذا املفهوم مرحل  إدارة اجلودة المامل : -6

إىل يومنا هذا، وقد كان نتيجة املنافسة الشديدة والعوملة وكنتيجة خلسارة معظم الشركات األوروبية 
واألمريكية حلصص من أسواقها لصاحل الشركات الياابنية والصينية، فقد قامت الشركات األمريكية 

إىل إدارة اجلودة الشاملة كخطوة لصد الغزو الياابين  االسرتاتيجيةدارة اجلودة واألوروبية بتطوير مفهوم إ
الرقاب  ألسواقها، ويف ظل ذلك قام العامل الياابين إيشيكاوا بتطوير منهج جديد يف جمال اجلودة أمساه "

  2.(TQC)( Total quality control" )المامل  على اجلودة
 
 

                                                           
  .22، ص مرجع سابقبن عيشاوي أ د،  -1
 .28(، مرجع سابق، ص مدخل إىل املنهجي  املتكامل  ادارة اجلودة المامل  )وجه  نظرعقيلي عمر وصفي،  -2
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 لتطور مفهوم اجلودة : املراحل الزمني 16مكل رقم ال

 
ىل، ، دار الثقافة للنشر، الطبعة األو 2000:9001إدارة اجلودة المامل  ومتطلبات األيزو انيف قاسم علوان،  املصدر:

 عن: نقال   .22ص ، 2009األردن، اإلصدار الثاين، عمان، 
Dale,B. and Plukett,J. Managing quality, Philip, Allanine, 1991, P 07. 

ظهرت طريقة أخرى لتطبيق اجلودة الشاملة تدعى الكايزن وهو مصطل  ايابين يعين "التحسني وقد 
 .(For the better" تعىن إىل األفضل )Zen( و"Change" تعين التغيري )Kaiاملستمر" يتكون من جزأين "

ات أسلوب ايابين ادخال حتلينات تدرجيي  صمتة وبليط  وملتمرة على املنتج ويعرف أبنه: "
ت واخلدمات وال مليات ت مل على خفض التكاليف وتالل من الفاقد واهلدر ا املوارد وتزيد من م دال

وهو عملية حتسينية يف مجيع النواحي تتم مبشاركة مجيع العاملني يف عملية التحسني وعلى مجيع  ،1" انتاجي ا
لوب وهذه الفلسفة للمؤسس الرئيسي لنظام تويوات املستوايت اإلدارية والتنفيذية، ويعود الفضل يف ابتكار هذا األس

(TOYOTA( اإلنتاجي السيد اتييشي أوهونو )Taiichi Ohno وتقوم فلسفتها على التغيري املستمر ،)
لكافة أنشطة املنظمة حنو األفضل ودون تكبد الكثري من املصاريف أثناء إجراء هذا التغيري الذي جيب أن يتفق مع 

 .ويساعد يف حتقيق أهدافها املنظمةإسرتاتيجية 
 وقد اقرتح جابلونسكي منوذج يعرب عن النظرة الشمولية إلدارة اجلودة الشاملة موض  أدانه:

 
 
 

                                                           
 .18، ص مرجع سابقأبو الراغب حممد عدانن شاويش و مها رشيد،  -1

Total Quality Management 
TQM 

Quality Assurance 
QA 

 
Quality Control 

QC 
 

Inspection 
 

INSP 

 إدارة اجلودة الشاملة

 توكيد اجلودة

 ضبط اجلودة

 التفتيش

 التحسني املستمر
 تشجيع العاملني

 املشاركة يف القرارات
 املطابقة مع املواصفات

 حتديد األخطاء
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 لنموذج جابلونلكي : النظرة الممولي  ادارة اجلودة المامل  وفااا 17المكل رقم 

 
دة مدخل للتميز والرايدة مفاهيم وأس  إدارة اجلو وة حلسن عبد هللا، ـابشيالربواري نزار عبد اجمليد،  املصدر:

 .148، ص2010، مؤسسة الوراق للنشروتطبياات، 
من سلوكيات االفراد وتفاعلهم مع االسرتاتيجية املرسومة يف ظل احرتام اهليكل هذا النموذج يدمج كل 

  التنظيمي لتحقيق اهداف املنظمة مع احرتام املواصفات واملعايري القياسية السارية املفعول.
 : مدخل إدارة اجلودة المامل 18المكل رقم 

 
 عن:نقال   .363، صمرجع سابقاجلبوري ميسر إبراهيم،  املصدر:

Ronald W.Hitton, Michael W.Maher et Frank H.Setto (2006) "Cost management strategy 
for business decisions" Third ed, Mcgraw, Hill Irwin, P 248. 

 اإلسرتاجتية اهليكل التنظيمي

 اإلدارة

 اداألفر  النظام

TQ
M

 

 املعايري
 واملواصفات القياسية

 املواقف السلوكية لألفراد
 وتفاعلهم يف حتقيق األهداف

 املستفيد
 الداخلي واخلارجي

 

لي  
الك

ئد 
 وا

ال
يف

كال
والت

 

 اجلودة

 

األرابح  ال وائد 
 ال ظمى 

 الكلف 

 األرابح ال ظمى من جودة عظمى  
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املعتمد على إدارة اجلودة يتبىن فكرة أن التحسينات يف اجلودة تكون معرفة من خالل الزبون هذا املدخل 
Customer Driver   ،واليت تقود إىل حتسني األداء يف املنظمة ابلقضاء على املشكالت وحتسني الكفاءة

ستحقق جماان  كذلك يفرتض أنصار هذا املدخل أن الزبون يبحث عن منتجات أو خدمات عالية اجلودة اليت
 .واليت ميكن حتسينها إذا ما مت جتاوز التوقعات اليت حيملها الزبون مما ينتج عن ذلك حتقيق وفورات مالية

 : تلللل املراحل اليت مرت ّبا إدارة اجلودة المامل19المكل رقم 

 ة
 .21، صمرجع سابقعقيلي عمر وصفي،  املصدر:

 لشاملة إىل أن وصلت إىل حالتها االسرتاتيجية احلالية:ويعرض اجلدول املوايل تطور إدارة اجلودة ا
 : تطور اادارة ال املي  للجودة المامل  09جلدول رقما

تطور مفهوم  ال ام
ابتكارات إدارة اجلودة  األحداث الرئيسية املراكز اجلودة

 الشاملة ونشوء النماذج
قبل 

 اخلملينيات
 – خط اإلنتاج -اإلنتاج الكبري املالئمة للمعيار

 املعاينة - لتنميطا
تقدمي دمينج الرقابة 
 .اإلحصائية للياابن

الرقابة اإلحصائية 
 .للعملية

 اللتينيات
املالئمة 
لالستعمال 
 "جودة التصميم"

 حبوث السوق
 املشاركة الوظائفية املتبادلة

 اجلودة املتوقعة

 
 زايدة إدراك الزبون

 .دوائر رقابة اجلودة
الرقابة الشاملة 

 .للجودة

  لب ينياتال
 

 .حتسني العمل
يع املستوايت يف مشاركة مج

أزمة النفط )زايدة 
 التكلفة(

 
 

إدارة 
اجلودة 
 الشاملة

إدارة اجلودة 
 االسرتاتيجية

أتكيد 
 اجلودة

الرقابة 
 اإلحصائية

اإلدارة 
 العلمية

الثورة 
 الصناعية

مرحلة ما 
قبل الثورة 
 الصناعية

 رقابة شاملة

 

 عدة جهات رقابية

 

 جهة متخصصة

 

 الرقابة على اجلودة

 

(1) 

(2) (3) (4) 

(5) 

(6) 
(7) 

الرقابة على 
اجلودة من قبل 

 العامل

 

لى الرقابة ع
اجلودة من قبل 
 املشرف املباشر

 

 مفتشون للرقابة

 

 فحص اجلودة
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 اهليكل التنظيمي املالئمة للتكلفة
 .اجلودة املتوقعة بسعر تنافسي

 
 .توكيد اجلودة

 الثمانينيات

املالئمة 
للمتطلبات 

الضمنية )التفكري 
 املتقدم(

 .األدوات اإلدارية للتحسني
 .اجلودة اجلذابة

 .سني مجيع العملياتحت

االقتصادات املنافسة من 
الصناعية اجلديدة وإدراك 
ميزة التكلفة واملنافسة 

 .العاملية الكثيفة

حركة إدارة اجلودة 
الشاملة )البلدان 

 .الغربية(
نشر وظيفة اجلودة 

 9000سلسلة االيزو 
 .وشهاداهتا

 التسعينيات

 
املالئمة لثقافة 

 املنظمة

 
 

 .مشروعاإلدارة الشاملة لل

 
 

 زايدة االهتمامات البيئية

إعادة هندسة عمليات 
 .العمل

 .املنظمة املتعلقة
اإلدارة ابملشروعات 

 14000االيزو 
عام 
م 2000
 وما بعدها

املالئمة للبيئة 
 العاملية

 جودة احلياة للجميع
 جودة اخلدمات

 
 .البحث عن املواطنة

ما بعد إعادة اهلندسة 
 .واجلودة الشاملة

 .احلياة جودة إدارة

 .47ص،2007، دار التواصل العريب، عمان، األردن،صرفي اخلدم  املعومل  جودة  الصرن رعد حسن، املصدر:

 ها ــإدارة اجلودة المامل  ومبادئ مفهوم: املطلب الثانــي

ن ألي ر مفهوم اجلودة الشاملة من املفاهيم احلديثة اليت تنبين على مجلة من األهداف واألفكار اليت ميكـيعتب
منظمة أن تتبناها يف عملها لتحقق نوعا من التقدم والتطور يف منتجاهتا وخدماهتا والوصول ألداء أفضل من أدائها 

  .احلايل

 (Total quality management) إدارة اجلودة المامل  مفهوم األول:فري ـــال

الباحثني والكتاب يف سبيل الوصول تعددت تعريفات إدارة اجلودة الشاملة من خالل احملاوالت اليت قام هبا 
إىل مفهوم أمشل وأوسع يضم كل األفكار يف هذا اجملال ويربطها عامل مشرتك فيما بينها هو معرفة حاجة ورغبات 

 .وتوقعات األفراد ألجل تطوير منتج أو خدمة تشبع تلك الرغبات
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مل يهدف إىل حتقيق حاجات تطبيقي شا جمنه"أن إدارة اجلودة الشاملة  رايلالفيدمعهد اجلودة  يرى
يف العمليات واخلدمات يف وتوقعات العميل حيث يتم استخدام األساليب الكمية من أجل التحسني املستمر 

 1."املنظمة

فهي متثل منهجا وفلسفة يف اإلدارة ترمي لتطوير وتصميم قاعدة من القيم واملعتقدات اليت جتعل من العنصر 
لمنظمة هو خدمة العميل، من خالل عمل مجاعي يتصف ابلتعاون واملشاركة البشري يرى أن اهلدف األساسي ل

، حيث ميكن تطبيقها على املنظمات الصغرية والكبرية على حد سواء وهي ترتكز على 2واالستمرارية واالحرتافية
سينية بل حتقيق فكرة العيوب الصفرية أو تسعى حنو حتقيق هذا اهلدف، لذا فهي ال تنتهي بعد إدخال عمليات حت

عليها أن تستمر دوما يف معظم أو كل عمليات املنظمة بشكل غري منقطع، وهي تستند إىل جمموعة مبادئ 
وأسس إدارية حديثة تسعى دوما لتحقيق التكامل بني الوسائل اإلدارية واجلهود االبتكارية، كما يعرب مفهوم إدارة 

املهارات اليت تسعى للتحسني املستمر لألداء يف جمموعة من السياسات واألساليب و  اجلودة الشاملة عن "
العمليات والوظائف واألنشطة واخلدمات واألفراد ابالعتماد على املوارد املالية والبشرية ملواجهة احتياجات 

 3."وتوقعات العمالء احلالية واملستقبلية وحتقيق رضاهم

عمال بتحريك املواهب والقدرات لكل شكل تعاوين ألداء األ( أبهنا "Josef Jablonski, 1991وعرفها )
من العاملني واإلدارة لتحسني اإلنتاجية واجلودة بشكل مستمر مستخدمة فرق عمل من خالل املقومات األساسية 

 4.وهي االشرتاك يف اإلدارة، التحسني املستمر للعمليات، استخدام فرق العمل" املنظمةالثالثة لنجاحها يف 

إدارة تستهدف حتسني الفعالية واملرونة  طريقة " ( أبهناJohn S. Oaklandويعرفها جون أوكالند )
والقدرة التنافسية للمنظمة ككل، وهي تطبق على منظمات اخلدمات بقدر ما تطبق على املنظمات الصناعية، 

 5."وتشمل كل األقسام وكل األنشطة وكل فرد على مجيع املستوايت ابملنظمة

ة حديثة أتخذ شكل هنج أو نظام إداري شامل قائم على أساس إحداث "فلسفة إداري ويرى عقيلي أبهنا
تغريات إجيابية جذرية لكل شيء داخل املنظمة، حبيث تشمل هذه التغريات: الفكر، السلوك، القيم، املعتقدات 

                                                           
 .15، صمرجع سابقالطائي  يد عبد النيب، آل علي رضا صاحب، املوسوي سنان كاظم،  -1
 .112، صمرجع سابقراضي هبجت،  -2
 .88، صمرجع سابقراضي هبجت،  -3
 .23، ص، مرجع سابقبن عيشاوي أ د -4
 .47، ص، مرجع سابقSix Sigmaإدارة اجلودة المامل  والتميت ا منظمات األعمال بوفاس الشريف،  -5
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ني وتطوير  اخل من أجل حتس...التنظيمية، املفاهيم اإلدارية، منط القيادة اإلدارية، نظم وإجراءات العمل واألداء، 
كل مكوانت املنظمة للوصول إىل أعلى جودة يف خمرجاهتا )سلع أو خدمات( أبقل تكلفة هبدف حتقيق أعلى 

 .1درجة من الرضا لدى زابئنها، عن طريق إشباع حاجاهتم وفق ما يتوقعونه وفوق ذلك التوقع"
وإعطاء صالحيات أكرب نظام متكامل موجه حنو حتقيق احتياجات املستهلكني  " وميكن تعريفها أبهنا

للموظفني تساعدهم يف اختاذ القرار والتأكيد على التحسن املستمر لعمليات إنتاج السلع واخلدمات والذي يؤدي 
 .2"إىل حتقيق والء الزبون يف احلاضر واملستقبل ضمن كلفة تنافسية معقولة

ر للمنتوجات واخلدمات اليت التطوير والتحسني املستم ويرى فريق آخر أن إدارة اجلودة الشاملة هي "
تقدمها املنظمة وتشمل كافة الوحدات واملستوايت، كما تشمل كافة األطراف املرتبطة ابملنظمة من مستهلكني، 

 3."موردين، مديرين وعاملني، وذلك إلشباع رغباهتم وحتقيق التفوق االقتصادي للمنظمة
يعمل كافة أفراد التنظيم بشكل مستمر لتحقيق  خلق ثقافة متميزة يف األداء حيث" أهنا كما مت اعتبارها

 4."توقعات املستهلك وأداء العمل مع حتقيق اجلودة بشكل أفضل أو بفعالية عالية ويف أقصر وقت ممكن
عبارة عن املنهجية املنظمة لضمان سري النشاطات اليت مت " ( هيCrosby 1969)كروسيب  حسب و

الذي يساعد على منع وجتنب حدوث املشكالت من خالل العمل  التخطيط هلا مسبقا، وهي األسلوب األمثل
على حتفيز وتشجيع السلوك اإلداري والتنظيمي األمثل يف األداء، واستخدام املوارد املادية والبشرية بكفاءة 

 5."وفعالية
لوايت نظام إداري يضع رضا العمال على رأس قائمة األو  "هوم إدارة اجلودة الشاملة أبهناوقد حدد كول مف

بدال  من الرتكيز على األرابح ذات األمد القصري، إذ أن هذا االجتاه حيقق أرابحا  على املدى الطويل وهو أكثر 
 6."ثباات  واستقرارا  ابملقارنة مع املدى الزمين القصري

                                                           
 .31ص ، مرجع سابق،مدخل إىل املنهجي  املتكامل  ادارة اجلودة المامل  )وجه  نظر(عقيلي عمر وصفي،  -1
 .26، ص مرجع سابقزيدان سلمان خالد،  -2
امعيـــة، اإلســـكندرية، مصـــر، ، الـــدار اجلاملبـــادئ واملهـــارات -اادارة أ ـــد مـــاهر وآخـــرون،  :نقـــال عـــن .49، ص مرجـــع ســـابقبوفـــارس الشـــريف،  -3

 .711، ص2002
 .25، صمرجع سابقزيدان سلمان خالد،  -4
 .18، صمرجع سابقلعمالء، خضري كاظم  ود، إدارة اجلودة وخدمة ا -5
 .24، ص 2012، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، الطبعة األوىل، القاهرة، مصر، إدارة اجلودة المامل عبد الفتاح حممود أ د،  -6
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م 1985وأول من أطلق مصطل  إدارة اجلودة الشاملة كانت قيادة األنظمة اجلوية البحرية األمريكية عام 
( Quality Progressيف نشرة أصدرهتا جملة كوالييت بروجرس ) ،1لوصف أسلوب اإلدارة الياابين لتحسني اجلودة
 .(American Society for Qualityالتابعة للجمعية األمريكية للتحكم ابجلودة )

حتاول إدارة ويعترب تعبري "النجاح على املدى البعيد من خالل إرضاء الزابئن" هو اهلدف املطلق الذي 
 .اجلودة الشاملة حتقيقه

 2:مكوانت مصطل  إدارة اجلودة الشاملة كاآليت وتبسيط شرح وقد مت
 .يقصد هبا التطوير واحملافظة على إمكانية املنظمة من أجل التحسني املستمر (:Managementاادارة ) -
لذي حققه املنتج ومتطلباته تعين حتديد درجة رضا املستهلك ومستوى اإلشباع ا (:Qualityاجلودة ) -

وتوقعاته بل جتاوزها مبا يضمن إسعاده ورضاه مستقبال ومبا يضمن االستمرار يف البقاء واالمتياز والقدرة على 
 .املنافسة

وتعين البحث عن اجلودة يف أي مظهر من مظاهر العمل بداية من معرفة احتياجات  (:Totalالمامل  ) -
الزبون عن املنتجات ويؤخذ على مفهوم الشمولية أن تتشارك كل مستوايت املنظمة الزابئن إىل غاية تقومي رضى 

 .وأفراده وأقسامها يف إحداث تنسيق بني البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة
 ويوض  اجلدول التايل الفروق األساسية بني اإلدارة التقليدية وإدارة اجلودة الشاملة:

 اادارة التاليدي  وإدارة اجلودة المامل  :الفروق األساسي  بني10جدول رقم 
 اادارة

 وجه املاارن 
 إدارة اجلودة المامل  اادارة التاليدي 

 تلبية توقعات الزابئن أرابح قصرية األمد اهلدف األساسي
 اسرتاتيجيأصل  مورد ابهظ الثمن املوظفون

 تعامل اجلودة على أهنا رب  تعامل اجلودة على أهنا تكلفة اجلودة
 العمليات )حتسينها( والنتائج النتائج هدف اادارة

 حتسني اجلودة )احملافظة والزايدة على عدد الزابئن ختفيض التكاليف األسلوب
 العمل اجلماعي الفردية التطل ات

 .25مرجع سابق، ص ،إدارة اجلودة المامل عبد الفتاح حممود أ د،  املصدر:

                                                           
 .28، صمرجع سابقعبد الفتاح حممود أ د،  -1
 .145، ص مرجع سابقالربواري نزار عبد اجمليد، ابشيوة حلسن عبد هللا،  -2
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ة على جمموعة من املفاهيم اليت مبجموعها تشكل إطارها الفلسفي وترتكز فلسفة إدارة اجلودة الشامل
 1:والفكري، ولعل من أمهها

 .لتحقيق الرحبية للمشروع جيب االهتمام بتحسني اجلودة للسلع واخلدمات حتايق اجلودة من أجل الربح: -1
دي إىل حتقيق أدىن وهو أهم مفهوم من هذه املفاهيم، حيث يؤ  أداء ال مل بطريا  صحيح  من أول مرة: -2

 .حد ممكن من العيوب
ابالعتماد على منطق إدارة اجلودة الشاملة، فإن تكلفة اجلودة هي بشكل خمتصر مجيع  تكلف  اجلودة: -3

تكاليف األعمال املتعلقة بتحقيق جودة السلعة أو اخلدمة، مبعىن آخر أهنا تتضمن تكاليف الوقاية، تكاليف 
لي، تكاليف الفشل اخلارجي، تكلفة الزايدة عن احتياجات املستهلك، وأخريا التقييم، تكاليف الفشل الداخ

 .تكلفة الفرصة الضائعة
وهي احملاولة املستمرة لإلدارة لتقوية مركزها التنافسي وأن تستخدم خمتلف املعلومات يف  تنافلي:ــز الـيــميـتــــال -4

إدخال األفكار اجلديدة اليت تضيف إىل منتجاهتا تصميم خطة عملية لتحقيق الشهرة يف السوق، ويتطلب ذلك 
 .متييزا يف خمتلف اجلوانب

بدء ابملديرين ومرورا برؤساء الدوائر واألقسام وانتهاء ابلعاملني، فكل فرد يف املنظمة مسؤول  ممارح  األفراد: -5
 .عن جودة املنتج

لتعاون، فليس هناك اختالف يف املكانة بني يؤمن الياابنيون إمياان راسخا مببدأ ا الت اون ا فريق ال مل: -6
العمال سواء املهندسني ذوي املعرفة النظرية والعاملني ذوي املعرفة التطبيقية، فكال النوعني من املعرفة أساسي 
للتقدم والتطور، لذلك يتعني على كل العاملني أن يعتمدوا على بعضهم البعض وأن ينظروا إىل أنفسهم نظرة 

 .لة يعملون جنبا إىل جنب، وهذا ما يسميه الياابنيون املشاركة التعاونيةمتكافئة ومتعاد
يقصد بذلك أن برامج إدارة اجلودة الشاملة أعطت الشعور للعاملني  امللكي  وعناصر اادارة الذاتي : -7

ابمللكية النفسية للعمل، فمشاركتهم يف حل املشاكل وجتميع البياانت، واستخدام األساليب اإلحصائية 
 .ل املشاكل واقرتاح احللول املناسبة هلا يشعرهم مبلكية العمل، وينمي لديهم مفهوم اإلدارة الذاتيةحل

 

 

                                                           
 .181-180، ص مرجع سابق،  أبو الراغب حممد عدانن شاويش و مها رشيد -1
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 مبادئ إدارة اجلودة المامل : الثانــي:الفري 

حتاول املنظمات إدخال مفهوم إدارة اجلودة الشاملة لتحسني منتجاهتا وزايدة حصتها التسويقية لذلك ومن 
ة اجلودة الشاملة البد أن تعتمد على عدة مبادئ تشكيل قاعدة ودعامة لتطبيقها على أجل جناح فلسفة إدار 

املنظمات مبختلف أشكاهلا، وقد وضع أغلب الباحثني يف هذا اجملال مبادئ رأوا أهنا مناسبة وأمشل للمفهوم 
أحد عشر عنصرا قاما بتقسيم املبادئ إىل  Goestsch et Davisوواقعية أكثر، ومن بني هؤالء الكتاب جند 

 1:وهي
 ؛(Strategically basedاألساس اإلسرتاتيجي ) -1
 ؛(Customer Focusالرتكيز على املستهلك ) -2
 ؛(Obsession withالشعور ابجلودة )االستحواذ( ) -3
 ؛(Scientific Approachاملدخل العلمي ) -4
 ؛(Long-term Commitmentااللتزام طويل األمد ) -5
 ؛(Team workتشكيل فرق العمل ) -6
 ؛(Continuous improvement of systemsاعتماد نظام التحسني املستمر ) -7
 ؛(Education trainingالتدريب والتعليم ) -8
 ؛(Freedom through controlحرية الرقابة ) -9
 ؛(Unity of purposeوحدة الغرض ) -10
 .(Employee involvement anaugn empowerment) ومتكينهم اندماج ومشاركة العاملني -11

رعد الصرن أن هناك مبادئ أخرى تساعد على حتقيق ما هو مطلوب من اجلودة الشاملة بشكل ويرى 
 2: أنسب وهي

 ؛الرتكيز على الزبون الداخلي واخلارجي -
 ؛التحسني املستمر يف اجلودة من قبل مجيع العاملني -
 ؛ضمان استمرارية التحسينات اليت يولدها العاملون -
 ؛اجلودة مسؤولية مجاعية -

                                                           
ان، ، مؤسسـة الـوراق للنشـر، عمـإدارة اجلودة المامل  من امللتهلك إىل امللتهلك منهج حمـيالفضل مؤيد عبد احلسني، الطائي يوسف حجيم،  -1

 .329-328، ص2004األردن، الطبعة األوىل، 
 .43، ص، مرجع سابقدة المامل  )مدخل الوظائف واألدوات(إدارة اجلو الصرن رعد،  -2
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 ؛علق جبميع نشاطات املنظمةاجلودة تت -
 ؛رضا ومشاركة العاملني -
 ؛املدخل العلمي الختاذ القرار وحل املشكالت -
 ؛الرتكيز على العمليات مثلما يتم الرتكيز على النتائج -
 ؛الوقاية من األخطاء قبل وقوعها -
 ؛االلتزام الطويل املدى ورفع مستوى اجلودة بشكل مستمر -
 .ئنوحدة اهلدف وتتمثل يف إرضاء الزاب -

إن مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات هلا دور مساعد يف نظام إدارة اجلودة الشاملة ومن هذه 
 1 :املبادئ

ليس املقصود به العميل اخلارجي للمنظمة فقط بل  (:A customer focusالرتحيز على ال ميل ) -1
يف  املنظمةهم الذين يتوقف على أدائهم جناح يكون العميل داخليا كذلك )سواء املوظفني أو أقسام أو إدارات( و 

 .حتقيق املستوى املطلوب من اجلودة
يقصد  (:A focus on process as well as the resultالرتحيز على ال مليات والنتائج م ا ) -2

دة أو هبا أن العميل سواء داخليا أو خارجيا عندما يستلم منتج أو خدمة وجيد أهنا ال تقابل توقعاته )ابلزاي
النقصان( فإنه سيذهب ويتعامل مع مؤسسة منافسة أخرى إذا توقع أنه سيجد نتائج أفضل لديها، وعليه البد 

 .على املنظمة إجياد حلول مستمرة للمشاكل اليت تعرتض سبيل حتسني املنتجات واخلدمات املقدمة للزابئن
إذا مت اختاذ اإلجراءات  (:Prevention Versus Inspectionالوقاي  من األخطاء قبل وقوعها ) -3

 إتباعالوقاية من األخطاء قبل وقوعها، وهذا يتطلب املذكورة يف املبدأين السابقني فإن هذا املبدأ يتحقق فعال وهو 
 .بعد وقوع األخطاء وتبديد املوارد هالمنتجات واخلدمات أثناء اإلنتاج بدال  من استخداملودة اجلمعايري قياس 

أثبتت  (:Mobilizing Expertise Of The Work Force) وى ال امل حمد خربات الا -4
بل حيبون أن تقابل  ،تب هو احلافز الوحيد للعمل واالستمراراالدراسات أن العاملني ال يعتربون األجر أو الر 

وحتسني ثروة هائلة من األفكار اإلبداعية اليت متكنهم من تطوير ون ، حيث يعترب عليهاالثناء و لتقدير ابجهودهم 
 .عندما يشعرون أهنم جزء من فريق العمل الناج  اذهجودة أداء العمل وزايدة األرابح وختفيض التكاليف، و 

إدارة اجلودة الشاملة  تعتمد (:Fact Based Decision Makingاحلاائق ) بناء علىاختاذ الارارات  -5
الء، وذلك من خالل املشاركة والتفهم العم وكذلككافة العاملني   هويشرتك في ،حل املشاكل كفرص للتحسني

                                                           
 .35-34، ص مرجع سابق دمينغ إدوارد، هاغسرتوم روبرت، -1
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عليها  ستبىنمع املعلومات والبياانت اليت جت حيثل إىل حلول مفيدة، و وصللالكامل للعمل ومسبباته ومشكالته 
مما يستلزم بناء فريق ممتاز يعتمد على االتصال الفعال وعلى تنمية املهارات الفردية للحصول على أقصى  ،القرارات

 .يةطاقات اإلبداعلل
تلعب و املبدأ للمبادئ السابقة أن حتقق النتائج املطلوبة منها،  يتي  هذا (:Feed Back) الراج  التمذي   -6

 .تصميمه بدون مدخالت بشرية أبي حال أن يتم ال ميكن مهما كانساسي ألن أي منتج األدور الاالتصاالت 
 1:ويضيف أبو الراغب وشاويش مبادئ أخرى هي

وهذا املبدأ ضروري لنجاح إدارة  (:Support from top managementة ال ليا )الدعم من اادار  -
اجلودة الشاملة ويصدر عن إرادة قوية لدى املشرفني أو املالكني بضرورة التحسني والتطوير املستمر، حيث تقوم 

لني يف مجيع املستوايت اإلدارة العليا إببداء نيتها من خالل اإلعالن عن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة أمام العام
اإلدارية وااللتزام ابخلطط والربامج الشاملة وختصيص اإلمكانيات املالية، الفنية، البشرية لتطبيقها وحتديد 

 .املسؤوليات والسلطات وإجياد التنسيق الالزم
لعليا من أجل حتقيق منافع اجلودة جيب على اإلدارة ا (:Supplies partnershipالمراح  مع املوردين ) -

أن تركز على نظام اجلودة وأنظمة املوردين الذين يزودون املنظمة مبا حتتاجه من مواد أولية ومستلزمات إنتاج، لذا 
فإنه من الضروري أن يدخل نظام التوريد واملوردين يف عناصر إدارة اجلودة الشاملة، ولتحقيق ذلك يتم إقامة 

واملنظمة بدال من العالقات القصرية املدى، فذلك يسم  مبزج عالقات شراكة على املدى الطويل بني املوردين 
قدرات املنظمة التنافسية مع قدرات وإمكانيات الشركاء، مما يؤدي إىل تعزيز القدرة الكلية للمنظمة ومن ضمنها 

 .سرعة االستجابة واملرونة
اء نظام للمعلومات يتم إنش (:Information systemأتسي  نظام م لومات ادارة اجلودة المامل  ) -

إلدارة اجلودة الشاملة الذي سيسهم يف مجيع معلومات عن املستهلكني وحاجاهتم وتفضيالهتم وأذواقهم، والتعرف 
 .على درجة رضاهم على املنتوج أو اخلدمة وكذلك األمر ابلنسبة للموردين والوسط الداخلي للمنظمة

 2:ابإلضافة إىل مبادئ أخرى هي
وتشمل  املنظمةتعتمد اإلدارة الشاملة للجودة على توضي  مواطن للقوة والضعف يف  يجي:التخطيط ااسرتات -

 .أيضا ختطيط االحتياجات واإلنتاج اخلدمي، وإبقاء فرص التطوير دائمة ومستمرة ال تنتهي بفرتة زمنية حمددة

                                                           
 .175، صمرجع سابق،  أبو الراغب حممد عدانن شاويش و مها رشيد -1
 .69دن، ص، األر ، عمان2010دار الفكر، الطبعة األوىل،  ،إدارة خدمات الرعاي  الصحي ذايب صالح حممود،  -2
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يف حتديد املشاكل  جيب مشاركة العاملني TQMولتحقيق  تفويض الصلحيات واملمارح  ا اختاذ الارار: -
وتعريفها وحلها ومتكينهم من اختاذ القرارات املختلفة فهذه املشاركة ختلق مناخا من القبول وعدم مقاومة التغيري 
وتقدمي التغذية الراجعة بشكل دوري ومنتظم وبشكل مناسب ودقيق، كما متكن العاملني من زايدة قدرهتم 

 .اإلبداعية
 1:ئ أخرى هيوقد أضاف أ د بن عيشاوي مباد

يعترب التحسني املستمر فلسفة إدارية هدفها تطوير األنشطة والعمليات املتعلقة ابآلالت  التحلني امللتمر: -
وهتدف إىل بلوغ اإلتقان الكامل  TQMواملواد وطرق اإلنتاج واألفراد بشكل مستمر، وهي إحدى ركائز منهجية 

إلنتاجية للمؤسسة، كما أنه جيب أن ال تتوقف جهود لألعمال عن طريق استمرار التحسني يف العمليات ا
 .التحسني ألنه هناك دائما فرصا جديدة للتحسني جيب استغالهلا

يركز نظام إدارة اجلودة الشاملة على أمهية التعاون بني خمتلف املستوايت  الت اون اجلماعي بدل من املنافل : -
املالحظ أنه من أسباب جناح الياابن يف جناح أسلوب إدارة اجلودة  بدال من املنافسة بينهم، ومن املنظمةاإلدارية يف 

الشاملة يعود إىل مبدأ التعاون اجلماعي بدال من املنافسة من خالل استخدام الياابنيني ألسلوب حلقات اجلودة 
واحلوافز ( وميكن حتقيق التعاون بني العاملني واملديرين من خالل تفعيل نظام املكافآت Ishikawa) ايميكاوا

على أساس تقييم األداء مبوضوعية، وتشجيع العمل اجلماعي كأداة فعالة للتحسني املستمر، إضافة إىل احرتام آراء 
 .ومنحهم الثقة بعملهم واالعتزاز به املنظمةمجيع أفراد 

تتحقق الكفاءة املطلوبة من خالل إدارة مجيع أنشطة  2:(Process Approachأسلوب ال ملي  ) -
( ولتطبيقه جيب اعتماد اإلجراءات Process Modelيات املنظمة ومواردها على أساس أمنوذج العملية )وفعال

 املوالية:
حتديد العمليات للتوصل إىل األهداف يف ضوء النتائج احملددة هلا، مث حتديد مدخالت هذه العمليات  -أ 

 ؛وخمرجاهتا، عالوة على حتديد نقاط االتصال بينها وطريقة قياسها
 ؛يد مسؤولية إدارة هذه العمليات وتطويرهاحتد -ب 
 ؛تقييم نتائج العمليات وأتثريها يف الزابئن واملوردين واملنظمة -ج 
 ؛حتديد الزابئن اخلارجيني والداخليني لكل عملية من هذه العمليات -د 

                                                           
 .75، صمرجع سابق، بن عيشاوي أ د -1
 .19، صمرجع سابقالقزاز إمساعيل إبراهيم،  -2
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أخذ عوامل املوارد الالزمة ألداء العمليات وكذلك عوامل الرقابة عليها وأسلوب قياس نتائجها بعني  -ه 
 .العتبار عند وضع أنظمة إدارة العملياتا

تعمل إدارة العمليات  1:(System Approach to Managementأسلوب النظام ا اادارة ) -
املرتابطة كنظام متكامل يعمل على حتقيق األهداف ابلكفاءة والفعالية املستهدفة وتطوير األداء وزايدة إنتاجيته 

 ولتحقيق ذلك البد من:

 ؛وهيكلته أبفضل الطرائق املؤدية لتحقيق كفاءة األداء النوعي وتطوير العملياتبناء النظام  -أ 
 ؛حتديد املوارد املطلوبة لتشغيل الطرائق قبل البدء بتنفيذها -ب 
 .تطوير النظام ابستمرار من خالل نتائج فعاليات القياس والتقييم املستمرين -ج 

 خصائص إدارة اجلودة المامل  وأهدافها  الثالث:املطلب  

ومرنة ومتس كل جوانب العمليات اجلودة الشاملة كنظام بعدة خصائص وأهداف تـجـعلها مميزة  تتميز إدارة
التموينية واإلنتاجية حىت تسويق املنتج أو اخلدمة للمستهلك األخري، وسنربز بعض أهم تلك اخلصائص و 

 .األهداف يف هذا املطلب

 ائص إدارة اجلودة المامل خصالفري األول: 

الل دراسة مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وتطورها التارخيي وأهم مبادئها ميكننا أن نستخلص أهنا تتميز من خ
 2:مبجموعة من اخلصائص أمهها

( فلسفة إدارية استمدت جذورها من النظرايت واألحباث السابقة TQMتعترب إدارة اجلودة الشاملة ) -1
 .م، العالقات اإلنسانيةمثل املدرسة السلوكية، العلمية، املوقفية، النظ

تعترب أسلوب تفكري ومنهج عمل حيدد كيفية إدخال التطوير والتحسني بشكل دائم ومستمر على عناصر  -2
 ؛املنظمةاألداء املختلفة والتقنيات املستخدمة ووظائف 

                                                           
 .20، صمرجع سابقالقزاز إمساعيل إبراهيم،  -1
 .69، صمرجع سابقبوحرود فتيحة،  -2
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يف  هتتم بتغيري بعض اإلجراءات والسلوكيات اإلدارية السائدة واالجتاهات واملواقف السلبية جتاه العمل -3
ورؤيتها املستقبلية  املنظمة، لتحل حملها ثقافة تعزز السلوكات اإلجيابية وتربز مالم  شخصية املنظمة

 ؛وتوجهاهتا وقيمها الشخصية والتنظيمية
تضع إدارة اجلودة الشاملة رضا العميل يف أوىل اهتمامات املنظمة وتدعوا إىل تلبية حاجاته وتوقعاته بل  -4

 ؛وجتاوزها
وجه إداري متطور يستهدف التميز يف خدمة العميل والتفوق والتميز عن املنافسني يف عن ت TQMتعرب  -5

 ؛القطاع
لنشر ثقافة اجلودة وإشاعة مبدأ التعاون من أجل جناح العمل وحتقيق أهداف أسلواب TQM متثل  -6

 ؛املنظمة واملشاركة اجلماعية يف حتقيق اجلودة من منطلق أن اجلودة هي مسؤولية اجلميع
مبعىن تطبيق  املنظمةإدارة اجلودة الشاملة عن االنسجام الدائم بني خمتلف األنظمة الفرعية يف تبحث  -7

 ؛مفهوم مورد عميل داخل النظام
 املنظمةأكثر اتساعا ويتعدى حدود اإلنتاج إىل كافة نشاطات  TQMيصب  مفهوم اجلودة يف ظل  -8

 ؛وهذا ما يسمى خباصية الشمولية يف إدارة اجلودة
فة إدارة اجلودة الشاملة على مبدأ العمل اجلماعي والتعاون وتكوين فرق العمل بدال من اجلهود تدعو فلس -9

 ؛الفردية االنعزالية
تؤكد إدارة اجلودة الشاملة على العمل على منع وقوع األخطاء وليس تصحي  العيوب وهذا ما يعرف بـ  -10

 ؛"اخلطأ الصفري يف إدارة اجلودة الشاملة"
 لشاملة ما يلي:من خصائص اجلودة ا

 ؛الرتكيز على املستهلك -
 ؛الشركة ابسرتاتيجيةترتبط ارتباطا وثيقا  -
 ؛هتتم ابلرتكيز على الفلسفة واملفاهيم واألدوات واألساليب -
 ؛التأكيد على مشاركة العاملني بشكل فعال -
 ؛التحسني املستمر -
 ؛هاـتعين ابملنظمة ككل جبميع إداراهتا ووظائفها ومستوايت -
 ؛يري الثقافة والعملياتتشتمل على تغ -

 



 الــفصل الثانــي   جودة اخلدمات
 

169 
 

 الفري الـثـانـي: أهداف إدارة اجلودة المامل 

 1:هناك أهداف متعددة وواضحة تتضمن ما يلي

والقدرة التنافسية يف السوق؛ يعترب التحسني املستمر يف اجلودة مؤشرا لزايدة املبيعات اليت من  ةحتقيق الرحبي -1
اعمل الميء الصحيح من أول وقدرة تنافسية عالية حتت شعار " شأهنا زايدة الرحبية، وخلق حصص سوقية كبرية

 ؛(Things Right First Time" ) وهل 
حتقيق الرضا لدى املستهلكني؛ يتم ذلك من خالل التعرف على العمالء احلاليني واملرتقبني، وحتديد ما  -2

، وذلك من خالل االحتفاظ يرغبون به ابتداء من حبوث التسويق إىل غاية اإلنتاج وخدمات ما بعد البيع
ابملستهلكني احلاليني، جذب مستهلكني جدد، تصميم منتجات تنسجم مع رغبات وحاجات املستهلكني 

 ؛مبختلف طموحاهتم
زايدة الفعالية التنظيمية؛ وتسعى اجلودة الشاملة لالهتمام ابلعمل اجلماعي وتشجيعه وحتقيق حتسن مستمر  -3

معاجلة املشاكل التشغيلية واإلنتاجية وحتسني العالقات الوظيفية والتنظيمية بني لالتصاالت وإشراك العاملني يف 
 ؛العاملني

 2؛تقليل إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيث الوقت والتكلفة -4
زايدة كفاءة األداء العام للمنظمة ومعدالته من خالل أداء األعمال ابلطريقة الصحيحة من أول مرة لتجنب  -5
لبيات متاما، وهذا ما يؤدي إىل ختفيض التكاليف وتقليل التالف، وختفيض فرتات التوقف عن العمل، وابلتايل الس

 ؛ختفيض الوقت الالزم إلجناز األعمال فضال عن عدم وقوع أية نسبة خطأ عند تنفيذ األعمال
 ؛تكوين ثقافة تنظيمية تشجع على رفع كفاءة األداء والتحسن املستمر ابملنظمة -6
 ؛زايدة القدرات التنافسية للمنظمة يف األسواق سواء احمللية أو العاملية -7
زايدة كفاءة عملييت صنع واختاذ القرارات وذلك من خالل الرتكيز على دقة وجودة نوعية وكمية املعلومات  -8

 3؛املرتبطة مبوضوع القرار، وتطبيق تقنية اإلدارة ابملشاركة يف هاتني العمليتني
 ؛أيضا إىل أن متتاز جودة املنتجات ابالستقرار، وأن تكون أفضل ما ميكن ابلنسبة للشركة وهتدف -9

                                                           
 .54-53، صمرجع سابقبوفارس الشريف،  -1
 .114، صمرجع سابقراضي هبجت،  -2
 .118، املنصورة، مصر، ص2018الطبعة األوىل،  ، املكتبة العصرية،اجلودة المامل إدارة غنيم أ د حممد،  -3
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أن متتلك الشركة أفضل القنوات لتوزيع املنتجات، حبيث تساهم بشكل سريع يف تقدمي خدمات ما بعد  -10
 ؛البيع ومبا يتالءم مع احتياجات املستهلك

 ؛م املنتج، والعمليات وخدمات ما بعد البيعحتقيق عمليات ضبط اجلودة من خالل تصمي -11
السعي إىل حتقيق اختيار املوردين وفق عدد من املعايري الشاملة، واليت على ضوئها حتدد العالقة مع املورد  -12

 1؛وجيب أن تبىن على أساس املشاركة
للجودة مثل االيزو أن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة أصب  ضروراي للحصول على بعض الشهادات الدولية  -13

 ؛9000
" النجاح على املدى الب يد من خلل إرضاء الزابئن " اسرتاتيجيةيعتمد مفهوم إدارة اجلودة الشاملة على 

 2:وهذا هدف مطلق تسعى إدارة اجلودة الشاملة دائما حنو حتقيقه، وهناك وجهات نظر مخس ملعىن اجلودة هي
 ؛يع أي فرد متييزها مبجرد رؤيتهااجلودة تعين التميز حبيث يستط التفوق: -1
جيب أن تتعامل اجلودة مع الفروقات يف كميات بعض املكوانت أو الصفات أو  االعتماد على املنتج: -2

 ؛اخلصائص
عات واختيارات درة املنتج، اخلدمة على تلبية توقاجلودة هي مالئمة االستخدام، ق االعتماد على امللتخدم: -3

 ؛الزابئن
 ؛اجلودة هي التطابق مع املتطلبات، أي درجة مطابقة املنتج ملواصفات التصميم لى التصنيع:االعتماد ع -4
أفضل جودة للمنتج هي تلك اليت تقدم للزبون أقصى ما ميكن مقابل ما دفعه، أي  االعتماد على الايم : -5

 .تلبية احتياجات الزبون أبقل سعر ممكن

 مل  ومتطلبات حتاياها رواد إدارة اجلودة المااملطلب الرابــع: 

احلديث عن اجلودة الشاملة ال يتم دون ذكر أهم أولئك العلماء الذين سامهوا بتطوير أفكارها حىت تبلورت 
  .داخل الكياانت  املختلفةاهي عليه اليوم وكيف يتم تطبيقها اىل م

 

 
                                                           

عـة األوىل، اإلصـدار الثـاين، األردن، الطب، دار الثقافـة للنشـر، عمـان، 2000:9001إدارة اجلـودة المـامل  ومتطلبـات االيـزو علوان قاسم انيف،  -1
 .99، ص2009

 .164-163ص مرجع سابق،يد، أبو الراغب حممد عدانن، شاويش مها رش -2
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 همـإدارة اجلودة المامل  وملاُهاترواد الفري األول: 

شاملة يف عملية تطبيقها إىل قاعدة متينة من التنظيمات واملفاهيم واملبادئ اإلدارية حتتاج إدارة اجلودة ال
واالجتماعية داخل املنظمة وخارجها إلمكانية تطبيقها، هذه البىن الفكرية والرؤى ساهم يف وضعها رجال عرب 

االنتقال إىل مرحلة جديدة الزمن سامهوا يف تطوير الفكر اإلداري مبجموعة من األفكار اليت سهلت الطريق أمام 
ري داخل املنظمات حيث جعلوا اجلودة على رأس األولوايت وعملوا جاهدا لنشر ـيـــمن الفكر اإلداري والتسي

أفكارها والتزموا هبا وآمنوا هبا فصارت واقعا معاشا اليوم، والعامل حيصد مثرة جمهوداهتم القيمة، وسنعرض أهم رواد 
 وإسهاماهتم:اجلودة على مستوى العامل 

 مEdward Deming( "1900-1994:)إسهامات إدوارد دمينج " -1
" وحصل على وايومنجم، درس يف جامعة "1900ولد إدوارد دمينج يف الوالايت املتحدة األمريكية سنة 

 1.الدكتوراه يف الرايضيات والفيزايء من جامعة بيل يف أمريكا
( السنوية عام اجلم ي  األمريكي  للرقاب اره، انل ميدالية )تتلمذ على يد أستاذه شيوارت وقام بتطوير أفك

م، الذي بني فيه األصول العلمية 1982( عام اخلروج من األزم م، وقد نشر أفكاره يف كتابه الشهري )1955
للضبط والتحسني املستمر يف اإلدارة على أساس العلم ابألساليب اإلحصائية يف الرقابة على اجلودة ومعايري 

، Check، فتش دقق Do، ونفذ Planوارت تتكون من أربع مراحل هي: خطط ــها، وقد طور دورة شيقياس
 وهي موضحة كما يلي: ،Act2اعمل 

 : دورة دمينج للتحلني امللتمر20 المكل رقم

 
 .36، صمرجع سابقبوفارس الشريف،  املصدر:

                                                           
 .171، صمرجع سابقعقيلي عمر وصفي،  -1
 .27، ص2014، األردن، الطبعة األوىل، ، دار أسامة، عمانجودة اخلدمات الت ليمي  بني النظري  والتطبيقصاحل أمري عمر حسنني،  -2

 خطط
Plan 

 اعمل
Act 

 نفذ
Do 

 دقق
Check 
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ت الذي يؤدي إىل ختفيض التكاليف كما اهتم مبوضوع التحسني املستمر للجودة من خالل حتسني العمليا
مع إمكانية ختفيض األسعار بسبب قلة إعادة التشغيل، وقلة األخطاء مبا يؤدي إىل حتسني اإلنتاجية وزايدة احلصة 
السوقية للمنظمة مبا يعود عليها برحبية عليا )العائد على االستثمار(، هذه العملية تدعى سلسلة تفاعل دمينج 

 نوضحها كما يلي:
 منجــ: سللل  تفاعل دي21كل رقم الم

 
 .37، صمرجع سابقبوفاس الشريف،  املصدر:

 1:خص جل أفكاره يف أربعة عشر مبدأ مسيت ابمسه، وميكن تلخيصها فيما يليـوقد ل
 جل حتسني جودة منتجاهتا وخدماتـها؛حتديد هدف اثبت للمؤسسة من أ -1
، فيجب على كافة العاملني من اإلدارة العليا إىل أدىن التطوير والتحسني ملواجهة التحدايت ةتبين فلسف -2

األخطاء أكثر من حماولة مستوى أن يتعلموا مفهوم إدارة اجلودة، كما أنه جيب على اإلدارة أن تركز على منع وقوع 
 اكتشافها؛

وقوع  أن تدرك تغري هدف الرقابة من اكتشاف األخطاء وحماسبة املتسببني إىل منع املنظمةعلى إدارة  -3
 ء أصال من خالل الرقابة الوقائية؛األخطا

واملوردين على أساس الثقة املتبادلة والتعاون بني الطرفني وذلك ألن مصاحلها واحدة،  املنظمةتبين العالقة بني  -4
هتم، تنظر إىل املوردين على أهنم شركاء هلا، وابلتايل فإهنا توقع عقودا طويلة األجل معهم وهتتم مبقرتحا املنظمةف

 خطيط املشرتك معهم لتحسني اجلودة؛وتقوم ابلت
حتسني نظام اإلنتاج واخلدمة ابستمرار، بناء اجلودة يف كل نشاط ويف كل عملية، وهذا يتطلب التعاون بني  -5

من يقدم السلعة أو اخلدمة )املنظمة( ومن يُقب ل على شرائها أي العميل، ويقع على عاتق اإلدارة مسؤولية حل 
 ة املعروفة؛ت وختفيض االحنرافات يف األداء من خالل استخدام األساليب اإلحصائياملشكال

االهتمام ابلتدريب، يشمل التدريب على أساليب حتسني اجلودة وعلى تنمية مهارات العاملني، وقد أكد  -6
 ة الشاملة؛التحول إىل إدارة اجلود"دمينج" على ضرورة إتباع األساليب احلديثة يف التدريب لتخدم عملية 

                                                           
 .31، صمرجع سابقبن عيشاوي أ د،  -1

 حتسني اإلنتاجية ختفيض التكلفة ن اجلودةـحتسي

 ختفيض األسعار زايدة احلصة السوقية    االستمرار يف األعمال

 الستثمار(زايدة الرحبية )العائد على ا تقدمي وظائف أكثر
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القيادة الفعالة اليت جيب أن تعمل على مساعدة العاملني على إجياد الظروف املناسبة لإلبداع وتشجيع   -7
 .أن يؤدوا أعماهلم ابلشكل املطلوباالقرتاحات وتسعى لتطوير وحتسني مهاراهتم حىت يستطيعوا 

ينها وبني العاملني خيلق مناخا جيدا القضاء على اخلوف، حيث أن تشجيع اإلدارة لالتصاالت الفعالة ب -8
 دية املبنية على التخويف والعقاب؛للتجديد وظروف مناسبة حلل املشكالت بعيدا عن األساليب التقلي

تفعيل فرق العمل عن طريق حل الصراعات التنظيمية بني العاملني وإحالل التعاون بينهم من خالل إنشاء  -9
 فرق للوصول لتحقيق أهداف املنظمة؛فعيل دور هذه الفرق للعمل وعلى اإلدارة أن تقوم بت

التخلي عن الشعارات واهلتافات والتحذيرات املوجهة للعاملني واليت تطالبهم مبستوايت أعلى لإلنتاجية  -10
بدون تقدمي الوسائل الالزمة لذلك والعمل على توفري الوسائل العلمية اليت تساعد العاملني للوصول إىل حتقيق 

 اخلطأ متاما أثناء عملية اإلنتاج؛الصفرية أي منع وقوع العيوب 
جتنب حتديد أهداف رقمية لإلنتاج دون ربط ذلك ابجلودة، حيث أن وضع أهداف رقمية أمام العاملني  -11

 سواء لإلنتاج أو للخدمات؛ ةلكي حيققوها يؤدي إىل توجيههم وتركيزهم على حتقيق الكم وليس اجلود
لني بعملهم وذلك من خالل القضاء على العوامل اليت تؤثر سلبا على حتقيق هذا املسعى،  دعم اعتزاز العام -12
 م توفر التدريب والتهديد ابلعقاب؛صيد األخطاء وعدـتـك

نهم من أداء تشجيع التعلم والتطور الذايت وذلك إلكساب العاملني مهارات أفضل ومعارف أكثر لتمكي -13
 عملهم ابلشكل األفضل؛

التغيري املالئم لدفع عملية التحويل حنو تطبيق أسلوب إدارة اجلودة الشاملة، من خالل إجراء  إحداث -14
تغيريات مناسبة يف اهلياكل التنظيمية للمنظمة وزايدة االهتمام بتشكيل فرق العمل وزايدة التنسيق والتعاون بني 

 1.ناسب مع فلسفة اجلودة الشاملةالتقسيمات اإلدارية، كما جيب التغيري يف الثقافة التنظيمية لكي تت
" أن عملية التحسني هي حلقة دائرية متكاملة هلا صفة االستمرارية، وأركاهنا موضحة يف دمينجوقد أكد "

 الشكل املوايل الذي أمساه دائرة اجلودة:
 
 
 
 
 

                                                           
 .33-32، صمرجع سابقبن عيشاوي أ د،  -1
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 : دائرة اجلودة لدمينج22المكل رقم 

 
األردن، (، دار وائل، عمان،   ادارة اجلودة المامل  )وجه  نظرمدخل إىل املنهجي  املتكاملعقيلي عمر وصفي،  املصدر:

 .173، ص2001الطبعة األوىل، 
ه األمراض السبعة القاتلة اليت الحظ وجودها يف الشركات األمريكية أمسامنج ما ـوهناك مسامهات أخرى لدي

 1:وهي أسباب لفشل برامج حتسني اجلودة يف املنظمات، وجيب استئصاهلا وهي
 ة؛لفشل يف توفري موارد بشرية ومالية مناسبة لتدعيم اهلدف من حتسني اجلودا -1
 ثلة يف األرابح والفوائد السريعة؛التأكيد على حتقيق األهداف القصرية األجل واملتم -2
اعتماد تقييم األداء السنوي على املالحظات واألحكام، إذ أن دمينج ينص  ابلتقسيم املستمر لألداء وضرورة  -3
 أسباب االحنرافات املتحصل عليها؛ مفه
 ى حتقيق األهداف يف املدى القصري؛عجز اإلدارة بسبب التنقل املستمر بني الوظائف إذ أن هذا يؤثر عل -4
 ؛استخدام اإلدارة للمعلومات املتاحة، دون االهتمام ابحلصول على معلومات أكثر وذات أمهية أكرب -5
 ؛تكاليف العناية الصحية الزائدة -6
 .األعباء القانونية الزائدة -7
 ":Joseph M. Juranإسهامات جوزيف جوران " -2

                                                           
 .39، صمرجع سابقبوفاس الشريف،  -1

تصميم 
 املنتج

تصميم 
 ال مليات

تصميم  إعادة
املنتج حلب 
 رغبات ال ملء

 
 بيع الـمنتج

استطلي رأم 
 ال ملء ابملنتج

 دائرة اجلودة
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يعترب جوزيف جوران من رواد اجلودة األوائل البارزين، فقد قام بتأليف عدد كبري من املؤلفات واملقاالت 
وير اجلودة يف الصناعة العلمية يف جانب اجلودة، وكان له األثر البارز على النهضة الياابنية، فقد كانت مهمته، تط

 م، مع علماء آخرين كدمينج، وقد أصدر عدة مؤلفات حول اجلودة 1950الياابنية بعد احلرب العاملية الثانية سنة 
وهو أول من أكد على دور اإلدارة خبصوص اجلودة سواء على مستوى املنشأة ككل أو مستوى أو قسم 

 1.رجع يف ضبط اجلودة الشاملة"معني، وقد قدم جمموعة من أفكاره يف كتابه "امل
 2: وقد قدم جوران ثالثية اجلودة اليت تضم العناصر اآلتية

ويتضمن وضع أهداف اجلودة، وحتديد العمالء  (:Quality planningختطيط وتنفيذ اجلودة ) -
 .)الداخليني واخلارجيني(، تطوير خصائص املنتج ووضع ضوابط العملية، حتويل إىل العمليات

من خالل اختيار موضوعات الضبط والتحكم، واختيار  (:Quality controlرقاب  اجلودة )ضبط و  -
 .وحدات القياس ووضع األهداف، واستخدام نظام اجملسات لكشف املعيب، وقياس األداء الفعلي

من خالل حتديد األولوايت حتديد املشروعات،  (:Quality improvementحتلني وتطوير اجلودة ) -
 والشكل املوايل يوض  ذلك:ص األسباب، توفري احللول الفعالة، ، تشخيفرق العمل

 : ثلثي  جوران للجودة23 المكل رقم

 
 .127، صمرجع سابقراضي هبجت،  املصدر:

جب على املنظمات القيام هبا لتجسيد هاته الثالثية البد من املرور ابلعمليات التالية ـومن أهم األعمال اليت ي
 .أدانه املوضحة يف الشكل

 : ثلثي  عمليات اادارة جلوران24 المكل رقم

                                                           
 .32، صمرجع سابقصاحل أمري عمر حسنني،  -1
 .126، صمرجع سابقراضي هبجت،  -2

ختطيط 
 وتنفيذ

ضبط 
 ورقاب 

حتلني 
 وتطوير
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 .87، صمرجع سابقعلوان قاسم انيف،  املصدر:

 1:ونعرض فيما يلي املفاهيم اليت اعتمد عليها جوران لصياغة برانجمه حول اجلودة
)سلعة، مستوى اجلودة ذو عالقة مباشرة مبستوى رضا العميل، فيحدث الرضا عندما تكون جودة املنتوج  -1

 .خدمة( وأدائه عايل املستوى والعكس من ذلك صحي 
 موضوع إرضاء العميل من خالل اجلودة ذو بعدين مها: -2

حتديد احتياجات ومتطلبات العميل لتحديد مستوى اجلودة املطلوب، ويتم ذلك مبعرفة من هو مستخدم  -
األسئلة ال ميكن حتقيق وبدون اإلجابة عن هذه  اخلدمة، وكيف وأين سوف يستخدمها، السلعة أو

 .اجلودة ملطلوبة
 .مراعاة وتوفري هذه املتطلبات عند تصميم وإنتاج السلعة أو تقدمي اخلدمة -

 تتألف اجلودة من شقني: -3
 ؛اجلودة الداخلية وتتعلق مبفهوم الزبون الداخلي -
سمى سلسلة ن سلسلة تاجلودة اخلارجية وتتعلق ابملستهلك أو العميل اخلارجي، وكال الشقني يشكال -

، مستهلك داخلي(، حيث أشار جوران أنه يف كل مرحلة أو حلقة من اجلودة )ممول داخلي، مرحلة
 ؛حلقات سلسلة اجلودة هناك فرصة إلدخال حتسينات على اجلودة

                                                           
 .179-178ص، ، مرجع سابقعقيلي عمر وصفي -1

 أب اد عمليات اجلودة

 

 الب د الثاين

 ضبط اجلودة 

 

 ؛تقييم األداء احلايل
 داء مع األهداف؛مقارنة األ

 القيام ابإلجراءات التصحيحية؛

 

 الب د األول

 ختطيط اجلودة 

 

 حتديد املستهلكني؛
 حتديد احتياجات املستهلكني؛
تطوير مواصفات املنتج لإليفاء 

 حباجات املستهلكني؛
تطوير العمليات القادرة على إنتاج 

 تلك املتطلبات؛
 حتويل اخلطط إىل عمليات تشغيل؛

 

 الثالثالب د 

 حتسني اجلودة 

 

االهتمام ابملستهلكني الداخليني 
 واخلارجيني

 االهتمام ابملنتجات؛
 االهتمام ابلعمليات؛
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" اليت مماريع حتلني اجلودة املتتالي ركز جوران على ضرورة التحسني املستمر للجودة من خالل ما امساها " -4
 ؛أن تقرتحها أي جهة يف املنظمةميكن 
 1:صنف جوران تكاليف اجلودة ضمن ثالث فئات -5

وتشمل تكاليف تصحي  األخطاء وإعادة العمل من جديد بشكله  .تكاليف اإلخفاق أو الفشل -
 ؛الصحي ، كما تشمل خسارة زبون أو عميل نتيجة اخنفاض مستوى اجلودة

 ؛تكاليف القياس؛ وتشمل تكاليف فحص اإلنتاج -
 .تكاليف احلماية أو املنع؛ وتشتمل على تكاليف الرقابة الوقائية والتعليم والتدريب -

 كما يرى جوران أن التخطيط للجودة مير بعدة مراحل هي:
 ؛حتديد من هم املستهلكون وحتديد احتياجاهتم -
 ؛تطوير مواصفات املنتج لكي تصب  تستجيب حلاجات املستهلكني -
 ؛حتقيق تلك املواصفات أو املعايري املطلوبة تطوير العمليات اليت من شأهنا -
 ؛نقل نتائج اخلطط املوضوعية إىل القوى التشغيلية -

 2:ويرى كذلك أن الرقابة على اجلودة عملية ضرورية متر عرب اخلطوات التالية
 ؛تقييم األداء الفعلي للعمل، مقارنة األداء احملقق أو الفعلي ابألهداف املوضوعة -
 .أو االحنرافات ابختاذ اإلجراءات التصحيحيةمعاجلة االختالفات  -

ابإلضافة إىل األفكار القيمة اليت وضعها جوران، وهو صاحب املقولة الشهرية "ال حتدث اجلودة ابملصادفة، 
( Quality does not happen by accident it has be planned)هلا" بل حيجب أن يكون خمطط

إعادة بناء الياابن بعد احلرب العاملية الثانية، وقد تقلد وساما اعرتافا بفضله وقد أسهم إىل جانب دمينج بفاعلية يف 
" دليل رقاب  اجلودةيف التوزيع اإلحصائي للجودة الذي توصل إليه، وقد ذكر وأوض  يف كتابه الشهري "

(Quality control hand bookالقضااي املهمة واملسائل املتعلقة ابجلودة نذكر من بينها ) :3 
تتضمن اقتصادايت اجلودة من وجهة نظر  (:The economics of qualityاقتصادايت اجلودة ) -1

احلاجة إىل مدخل جديد للرقابة والتمييز بني جودة التصميم وجودة املطابقة، والتوازن بني التصميم واملطابقة وكيفية 

                                                           
 .180-179ص مرجع سابق،عقيلي عمر وصفي،  -1
 .40، صمرجع سابقبوفاس الشريف،  -2
 .77-76مرجع سابق، ص الوظائف واألدوات(،إدارة اجلودة المامل  )مدخل الصرن رعد،  -3
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لضماانت وتكاليف اجلودة وجتنب الفشل املنافسة ابجلودة من خالل تصميم السلعة وكيفية اإلعالن عن اجلودة وا
 .واخلسائر

حدد جوران يف مواصفات اجلودة أهدافها  (:Specification of qualityمواصفات اجلودة ) -2
وأغراضها وميز بني املواصفات املكتوبة والشفوية وكيفية إمتامها والنظر للمواصفات أبهنا أسلوب للتصنيع واالختيار 

 ؛يفية وغري الوظيفية للسلعة وطبيعة القياس ومواصفات جتهيزات ووحدات االختبار وغريهاوحتديد املتطلبات الوظ
حدد جوران املبادئ اليت نعتمدها لقبول اجلودة، وتفسري  (:Acceptance of qualityقبول اجلودة ) -3

قة املعاينني واألخطاء القياسات واملواصفات ومبادئ دقة القياس، والتنازع بني القياسات واملشاكل الفنية ومدى د
 ؛اليت يقعون فيها والفشل يف املطابقة ورفض البائعني للسلعة وعملية شحن السلع الرديئة

وضع جوران مبادئ لرقابة اجلودة، وطرق استخدام األسلوب  (:Control of qualityرقاب  اجلودة ) -4
 ؛سباب التغيري وطرائق استخدام خرائط الرقابةالعلمي يف منع العيوب وكيفية حتليل نتائج الرقابة وكيفية ختفيض أ

أكد جوران على طبيعة توكيد اجلودة ومتابعة الشكاوي امليدانية  (:Quality assuranceتوحيد اجلودة ) -5
 ؛ومراجعة اجلودة وتكلفة العيوب واملعاينة ومدى أمهية تقارير اجلودة

أوض  جوران  (:Paper work in the quality functionال مل الورقي ا وظيف  اجلودة ) -6
 ؛أمهية التسجيالت الكتابية الدقيقة للمعاينة والعمل الورقي يف وظيفة اجلودة

 (:Philip Crosbyملاُهات فيليب حروسيب ) -3

يعد فيليب كروسيب من أوائل رواد اجلودة، فقد ألف العديد من الكتب واملقاالت العلمية يف هذا اجلانب، 
(، حيث أدخل هذا املفهوم يف جمموعة Zero defectلصفرية أو الصناعة بال عيوب )وهو صاحب العيوب ا

من الشركات اليت عمل هبا مستشار، وهو أول من أشار إىل أن اجلودة تتحقق دون تكاليف إضافية أي أنه إذا 
نطلق من خالل حتققت جودة املطابقة للمواصفات فإن تكلفة اجلودة سوف ختتفي متاما، وأكد أن حتسني اجلودة ي

قيام العاملني مجيعهم إبجناز عملهم بصورة صحيحة من أول مرة وعلى اإلدارة حتديد متطلبات ترغب يف الوصول 
 1.إليها وتضع هلا إسرتاتيجية واضحة لتحقيقها وتشجع العاملني على تنفيذها

 2: وقد تلخصت أهم أفكاره حول اجلودة فيما يلي

                                                           
 .34، صمرجع سابقصاحل أمري عمر حسنني،  -1
 .36، صمرجع سابقبن عيشاوي أ د،  -2
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 أربعة عشر نقطة هي:ويتكون من  منهج حروسيب للجودة:
 ؛االلتزام الثابت من قبل اإلدارة العليا -1
 ؛تكوين فرق لتحسني اجلودة -2
 ؛استخدام القياس كأداة موضوعية -3
 ؛حتديد تكلفة اجلودة -4
 ؛نشر الوعي فيما يتعلق أبمهية اجلودة -5
 ؛اختاذ اإلجراءات التصحيحية -6
 ؛أو يف اخلدمةالتخطيط السليم إلزالة العيوب يف السلعة  -7
 ؛الرتكيز على تدريب العاملني وتدريب املشرفني على القيام بدورهم يف حتسني اجلودة -8
 ؛(صناع  بل عيوبحتديد وختصيص يوم خاص لزايدة التحسيس والوعي أبمهية شعار ) -9
 ؛املنظمةحتديد األهداف وتشجيع اإلبداع الفردي داخل  -10
 ؛الة معوقات االتصال الفعالالتخلص من أسباب األخطاء وإز  -11
 ؛ر عادية يف تطوير وحتسني اجلودةـيـغ التعرف على أمهية عملية حتسني اجلودة ومكافأة من يقدم جهودا   -12
 ؛يام بعملية التنسيق واالتصال أبعضاء فرق تطوير اجلودةــتكوين جمالس للجودة واليت من مهامها الق -13
دة وذلك عن طريق تكرار العمليات السابقة لكي تعطي املوظفني تشجيعا االستمرار يف عملية حتسني اجلو  -14

 .مستمرا إلزالة معوقات اجلودة وحتقيق أهداف املنظمة
وقد أدخلت معظم الشركات هذه املفاهيم أو املبادئ وقد خصصت مكافآت حتفيزية وجوائز متن  للعاملني 

يتطلب منهم أن يقوموا مبعظم أعمال املراقبة والتفتيش  الذين ينتجون سلعا بعيوب صفرية لفرتة من الزمن، وهذا
 .ومعاينة املنتوجات وكل هذا سهل التطبيق إذا كانت اإلدارة مهتمة فعال بفلسفة األعطال صفر

 1:وقد مت تلخيص فلسفة فيليب كروسيب يف أربع نقاط هي
 ؛أن اجلودة هي املطابقة للمتطلبات وليست الشهرة واألانقة -1
 ؛ام الذي يسبب اجلودة هو املنع وليس التقييمأن النظ -2
 ؛أن معيار األداء جيب أن يكون األعطال صفر -3
 .قياس اجلودة هو سعر عدم املطابقة وليس املؤشرات -4

                                                           
 .84، مرجع سابق، ص ، إدارة اجلودة المامل  )مدخل الوظائف واألدوات(الصرن رعد -1
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 (:Armound Feignbaumملاُهات وأفكار أرموند فيجنبوم ) -4

ودة تقع على إدارة اإلنتاج وأن أرموند فيجنبوم أول من أرسى قاعدة أن مسؤولية ختطيط وتطوير اجل يعترب
وظيفة مراقبة اجلودة والوظائف األخرى فمسؤوليتها اثنوية، واهلدف الرئيسي إلدارة اجلودة هو إنتاج وحدات جيدة 
قبل وضع وتنفيذ آليات اكتشاف الوحدات املعيبة عقب ظهورها، وهو رائد مساند ألفكار املنع والوقاية من 

الوقت  1،مة املراحل األوىل من العمليات لضمان قلة التكاليف واملواد األولية املهدورةاألخطاء واملركزين على سال
 .واجلهد، وابختصار حتقيق العيوب الصفرية

"، ويرى أن كلف  ِمكن ى حتايق المرض املنمود منه أبقل تقدرة املنتج علوقد قدم تعريفا للجودة أبهنا: "
املسؤولة عن جودة األداء، بل على مجيع اإلدارات األخرى أن تتحمل إدارة اإلنتاج يف املنظمة ليست الوحيدة 

، أو مبعىن آخر 2املسؤولية جتاه جودة املنتجات أو اخلدمات من خالل أتدية مهامها املنوطة هبا جتاه هذا اهلدف
ا، أو إذا كان فإن فيجنبوم يقول أبنه ال ميكن حتقيق اجلودة يف جمال التصنيع مثال إذا كان تصميم املنتجات رديئ

 .نظام توزيعها غري فعال، أو نظام تسويقها غري سليم، أو نظام دعمها ومساندهتا يف موقع العميل غري مناسب
 3:ومن ألف عدة كتب يف جمال الرقابة الشاملة للجودة أكد فيها على أفكار مؤثرة وقيمة، ومن أمهها

جية هي نظام متكامل يبدأ به من خالل الرتكيز على رضا العميل حيث أكد على أن العملية اإلنتا -
 ؛احتياجاته وسينتهي به من خالل مدى رضاه عن السلعة املنتجة

أشار فيجنبوم إىل مفهوم اجلودة من املنبع، فمسؤولية اجلودة تقع على من يؤدون العمل، هذا يعين أن كل  -
 ؛عامل جيب أن يكون مسؤوال عن أداء عمله جبودة متميزة

تكون جودة املنتج أعلى أمهية من معدالت وأحجام اإلنتاج وجيب أن يكون  وأكد على ضرورة أن -
 ؛للعاملني احلق يف إيقاف اإلنتاج عند حدوث أي مشاكل يف جودة السلع اليت يتم إنتاجها

كما أكد على األمهية اخلاصة لوظيفة الشراء يف الدورة الصناعية، إذ متيل أغلب الشركات إىل ما يسمى  -
الشريك الذي يبتزم بتوريد مواد ذات مستوى جودة متميز، وهو من الشروط األساسية  بربانمج املورد

 ؛( أو نظام الوقت احملدد يف التوريدJust in timeلنظم التوريد عند احلاجة )

 (:Kauru Ishikawaرو إيميكاوا )ــايــملاُهات ح -5

                                                           
 .153، صمرجع سابقراضي هبجت،  -1
 .38، صمرجع سابقبن عيشاوي أ د،  -2
 .43-42، صمرجع سابقبوفارس الشريف،  -3
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دة الياابنيني، يتمتع بشهرة واسعة عامليا، يشيكاوا أحد أساتذة اهلندسة جبامعة طوكيو، من رواد اجلو إكايرو 
وقد ختصص يف علم الكيمياء التطبيقية، واشتهر إبسهاماته العلمية يف تطوير مفهوم اجلودة والطرق اإلحصائية 

 .لتطبيقها
(، وقد عاصر إيشيكاوا دمينج Control quality circlesب حلقات مراقبة اجلودة )كما يعترب أ

، فقد ساهم يف نشر مفهوم اجلودة بني العاملني، ويرى أن اجلودة تبدأ بعملية التدريب 1اوجوران وأتثر هبما كثري 
 .والتعليم للعاملني

 2:وقد دارت معظم أفكاره وأمهها حول ما يلي
 يتم ذلك من خالل: :املنظم التحكم المامل ا اجلودة على ملتوى  -1

 ؛ة على املدى الطويلوضع اجلودة على قائمة األولوايت والرتكيز على الرحبي -
 ؛على العميل يف كل عمليات اإلنتاج املنظمةجيب أن ترتكز سياسة اجلودة يف  -
 ؛ملنظمةإقامة عالقات متينة بني العميل واملورد فيما يتعلق جبميع مستوايت التعامل اب -
 ؛استخدام البياانت واملعلومات بواسطة الوسائل اإلحصائية للمساعدة يف عملية اختاذ القرارات -
 ؛املنظمةضرورة االهتمام ابجلوانب اإلنسانية واالجتماعية يف  -
جيب أن يعين ابجلودة يف مجيع املستوايت من اإلدارة العليا إىل آخر مستوى، حيث ينبغي إزالة احلواجز  -

 ؛بني األقسام املختلفة
 .ملنظمةإدماج حلقات اجلودة يف كل مستوايت النشاط اب -

رقابة الشاملة على اجلودة الذي جاء به فيجنبوم حيث يرى أن مشاركة كل وقد ركز إيشيكاوا على مفهوم ال
ضروري جدا لتحقيق جودة املنتج النهائي من خالل مرحلة الشراء، التصميم، الرتكيب،  املنظمةنشاطات 
 .اخل، وليس على مستوى قسم اإلنتاج فقط...التسويق، 

يشيكاوا يف الياابن وقد عرفها أبهنا إم كان 1960نة أول من اندى بفكرة حلقات اجلودة س حلاات اجلودة: -2
عمال جيتمعون بصفة تطوعية مع بعضهم مبعدل  07و 04جمموعة صغرية من العاملني يرتاوح عددهم ما بني 

ساعات اجتماعات قد يرتاوح بني ساعتني وثالث ساعات شهراي، وتكون غالبا خارج أوقات الدوام الرمسي، 
ها يف أعماهلم وإجياد احللول املناسبة هلا، وتعترب حلقات اجلودة ـاملشاكل اليت يواجهون حيث يقومون ابلتعرف إىل

 مكملة ملدخل إدارة اجلودة الشاملة
                                                           

 .150ص مرجع سابق،راضي هبجت،  -1
 .39، صمرجع سابقبن عيشاوي أ د،  -2
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( أو Fishbone diagramقام إيشيكاوا ابستنباط فكرة عظم السمكة ) فكرة خريط  عظم اللمك : -3
( اليت من خالهلا نستطيع حتليل Cause and effect diagramخريطة حتليل العالقة بني السبب والنتيجة )

 .املشكلة ودراسة أسباهبا الرئيسية والفرعية اليت تسببت يف حدوثها
" األدوات اللبعقام إيشيكاوا ابستخدام أساليب علمية وأدوات أطلق عليها اسم " 1:فكرة األدوات اللبع -4

ائط االنسيابية، قائمة الفحص، الرسم البياين لعالقة وهي: خرائط ابريتو، خرائط االنتشار، خرائط املراقبة، اخلر 
األسباب ابلنتيجة، املدرجات التكرارية، وقد دعا إيشيكاوا الستخدامها وقال أبهنا تساعد العاملني يف تطبيق 

من مشكالهتا إذا استخدمت  %95ميكن أن تسيطر على  املنظمةأسلوب إدارة اجلودة الشاملة، وقد الحظ أن 
 .هذه األدوات

 2:أما ابلنسبة للعمليات الداخلية فقد ركز على
 ؛تدريب العمال على أساليب حل املشكالت -
 ؛االهتمام بتقدمي احللول ومتابعة التنفيذ -
 ؛استمرارية عملية التحسني املستمر للجودة -
 ؛إتباع أسلوب دوائر مراقبة اجلودة لتفعيل النشاط العمايل وزايدة الدافعية -
شاركني يف جهود حتسني اجلودة إلجراء عمليات التطوير املستمر، وقد صاغ توفري الوقت الالزم للم -

" مبعىن التحسني املستمر يف مجيع عمليات املنظمة الداخلية حايزنمفهوما جديدا للجودة الياابنية مساه "
 .واخلارجية

 وقد استنتج إيشيكاوا ستة مبادئ أساسية من مفهوم الرقابة الشاملة للجودة هي:
 ؛ة أوال وليس الرب  يف األجل القصرياجلود -1
 ؛توجيه الزبون، وليس توجيه املنتج أي التفكري من وجهة نظر الطرف اآلخر -2
 ؛العملية التالية هي الزبون وكسر حاجز األقلمة ضمن الشركة فقط -3
 ؛استعمال احلقائق والبياانت للقيام بعرض احملاضرات واالستفادة من الطرائق اإلحصائية -4
 ؛احرتام الوجود البشري كفلسفة إدارية، واإلدارة من خالل املشاركة الكاملة للعمال -5
 ؛اإلدارة الوظائفية اإلمجالية عن طريق القطاعات والوظائف -6

                                                           
 .40، صمرجع سابقبن عيشاوي أ د،  -1
 .31، صمرجع سابقصاحل أمري عمر حسنني،  -2
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 م(:Walter Shewhart( )1891-1967ملاُهات والرت  يوارت ) -6

ة نيويورك ابلوالايت املتحدة ( بواليBellيف معامل بيل للتلفوانت ) إحصائيا   اشتغل شيورات خبريا  
م عندما كان 1925األمريكية، يعده العلماء مؤسس الرقابة اإلحصائية لتحقيق اجلودة، وقد بدأ أعماله سنة 

( لتطوير أسس علمية للتحكم اإللكرتوين يف جودة صيانة املنتجات Bellمسؤوال عن قيادة جهود عاملي شركة )
" املنشور مراقب  اجلودةمن مراحل اإلنتاج، وقد تلخصت أفكاره يف كتابه "إبنشائه حدود مراقبة توض  كل مرحلة 

 .1م1931سنة 
وقد اهتم شيورات ابألساليب الكمية يف اإلدارة، وكذا اإلدارة الشاملة للجودة، فقد نشر حبثه املعنون 

د فيه على ضرورة "التطبيقات اإلحصائية بوصفها مساعدا يف احلفاظ على اجلودة للمنتجات املصنفة" الذي أك
االعتماد على األساليب اإلحصائية يف خمتلف مراحل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، وقد ربط بني اإلحصاء 

 2.واهلندسة واالقتصاد
 AT & T Bell)تغل مع شركة وسرتن إلكرتيك وشركةوأشهر أعماله ابتكاره لوحة الضبط اإلحصائي وقد اش

Telephone Laboratoriesلتقدمي احملاضرات واالستشارات حول مراقبة اجلودة (، ابإلضافة. 
وضع منوذج من أربع مراحل هي: التخطيط، التنفيذ، املراقبة، الفحص واملراجعة، يهدف إىل الوصول إىل 
مستوى أداء جديد يتم التخطيط له بعد الوصول إىل أداء حمدد، قام شيوارت بتوضي  أمهية البياانت العملية 

اإلنتاجية، ومتيز يف تطوير اجلودة اإلحصائية عن طريق خمططات ضبط اجلودة، وحدد  نظمةاملالصناعية داخل 
( دائرة  يوارت لتحلني اجلودةمدى االحنرافات يف العملية التصنيعية عن املواصفات املوضوعة، واشتهرت عنه )

 3:واليت تتكون من
يد بياانهتا املتوفرة وطرق املراقبة املطلوبة وكيفية من خالل إعداد املتغريات اليت ننوي إدخاهلا، وحتد التخطيط: -

 .استخدام تلك البياانت
 ؛القيام بتنفيذ التغيريات وإجراء الفحص واالختبار التنفيذ: -
 ؛متابعة أتثريات التغيريات الناجتة من التنفيذ املراقب : -
 .دراسة النتائج وحتديد التوقعات وطرق التعديل عليها الفحص: -

                                                           
 .26، صمرجع سابقصاحل أمري عمر حسنني،  -1
 .117-116، صمرجع سابقراضي هبجت،  -2
 .117-116، صمرجع سابقالربواري وابشيوة،  -3
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 م(:Shigeo Shingo( )1919-1990و )ــنجـيـو  ـيـمات  يجـملاه -7

و من كبار خرباء العامل يف اجلودة، قدم إسهاما خاصا أطلق عليه مفهوم "الضبط اإلحصائي ـنجـيـر شـبـتـعـي
 Just in( وقد قام كذلك بتطوير نظام اإلنتاج اللحظي )Statistical quality controlللجودة" )

time( )JITحدث ثورة يف معاجلة التخزين وأساليب عمليات التصنيع، حيث استطاع ختفيض الوقت ( الذي أ
 .م1958و 1956( إىل النصف بني عامي Set up timeالالزم لإلعداد والتجهيز )

 1:وقد ارتبط امسه بعدة إسهامات يف الصناعة الياابنية أبرزها
 حتقيق وفورات احلجم وتقليل احلاجة للتخزين ساهم هذا النظام يف (:Just in timeنظام التجهيز اآلين ) -

 ؛إىل أقل مستوى
ساهم يف تقليص فرتة  (:Single minute exchange of die SMEDنظام ااعداد اللحظي ) -

 ؛من ساعات إىل دقائق Setupاإلعداد والتجهيز 
هيز وهو يعتمد على فحص مصدر جت :Zero quality control ZQCنظام ضبط اجلودة الصفرم  -

 ؛%100املنظمة ابملواد فحص شامل 
يقوم هذا النظام على معاجلة واختيار األخطاء  (:Poka-Yokeيوحي( ) -نظام م اجل  األخطاء )بوحا -

بشكل مؤقت )آيل(، حيث يتوقف نظام اإلنتاج بسبب األخطاء حال حصوهلا بشكل آيل مؤقت لضمان عدم 
 .انتقال اخلطأ إىل مراحل إنتاجية الحقة

 : ماارن  بني رؤى حبار املفكرين حول ال ناصر الرئيلي  ادارة اجلودة المامل 11 رقم  جدول
 ول أهم ال ناصر الرئيلي  ادارة اجلودة المامل ـرؤيته ح املفكر

 دمينج
Deming 

 ركز دمينج على:
التوجه حنو تقييم عملية )أو عمليات أو إجراءات( تقدمي اخلدمات أو  -

 .الوظائف
 ؛صاءاتاستخدام اإلح -
 ؛ضرورة طرد اخلوف )أو إزالة( اخلوف من خميلة املوظفني -
 ؛خفض درجات االحنراف عن املستوايت القياسية ألداء اخلدمات -

 ركز جوران على: جوران

                                                           
 .92مرجع سابق، ص إدارة اجلودة المامل  )مدخل الوظائف واألدوات(،الصرن رعد،  -1
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Juran - ؛إشراك مجيع الطاقم اإلداري يف موضوع اجلودة 
 ؛التخطيط للجودة -
 ؛الرقابة على اجلودة -
 .حتسني اجلودة -

 فيجنبوم
Feigenbaum 

 ركز فيجنبوم على:
 ؛نظام اجلودة الشاملة -
 ؛تصميم اجلودة -
 .التوجه حنو العميل )املستفيد( -

 إيشيكاوا
Ishikawa 

 ركز إيشيكاوا على:
 ؛استخدام اإلحصاءات -
 ؛حلقات اجلودة -
 .إشراك املوظفني -

 كروسيب
Crosby 

 ركز كروسيب على:
 ؛العيوب الصفرية -
 ؛تكلفة / كلفة اجلودة -
 ؛شعارات اجلودة -

، ترمجة: إدارة اجلودة المامل  تطبيق إدارة اجلودة المامل  ا الرعاي  الصحي  وضمان استمرار االلتزام ّباكوش هيو،   در:املص
 .29هـ، ص1422لكة العربية السعودية، طالل بن عايد األ دي، مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة، املم

   جودة الماملـق الـحايـطلبات تـتـالفري الثانـي: م

يعتمد تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة بداية على اإلدارة العليا فهي متثل قمة اهلرم ويتوقف عليها كل 
االهتمام واحلرص ومدى التزامها واقتناعها بربامج التطبيق، ومدى التزام جملس اإلدارة مبوضوع اإلدارة الشاملة 

 .رحلة من مراحل التطبيقللجودة، فالقيادة العليا تلعب الدور الرئيسي يف كل م

 1:متثل املتطلبات األساسية لنجاح تطبيق اجلودة الشاملة فيما يلي طلبات جناح إدارة اجلودة المامل :ـتـم -
 ليت تدعم عملية التحسني والتطوير؛القيادة اإلدارية املتميزة ا -1
 ؛التعليم والتدريب املستمر جلميع العاملني مع التطوير املستمر للطرائق -2

                                                           
 .29-28مرجع سابق، ص إدارة اجلودة المامل  )مدخل الوظائف واألدوات(، الصرن رعد،  -1
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 فعالة والتنسيق بني كافة األنشطة؛صاالت الاالت -3
 .ضرورة أن تكون املنظمة مبنية على أساس إحدى منظومات توكيد وضمان اجلودة مثل االيزو -4

 1:ويضيف ذايب صالح متطلبات أخرى هي
ت الصحية واالستماع إىل مجيع وجها املنظمةوتتطلب معرفة اإلدارة لكافة املشاكل اليت تواجهها  : يادةـالا -1

مبختلف املستوايت  املنظمةالنظر حول املشكلة وأسلوب حلها، وتشمل القيادة هنا على تشجيع العاملني يف 
 ؛اإلدارية على املشاركة يف اختاذ القرارات وحتقيق األهداف

العمل اجلماعي ومشاركة اجلميع يف العمل وحتقيق األهداف تعترب من القواعد األساسية لنجاح  رق ال مل:ـف -2
عليم والتدريب والتعاون بيق أسلوب إدارة اجلودة الشاملة، حيث أن العمل ضمن الفريق يشجع على التتط

 ؛والتطوير
إن تصميم تقدمي اخلدمة أبسلوب وطريقة مميزة يزيد من إقبال الزابئن على  التصميم الف ال وتطوير التصميم: -3

 ؛ودة وضع طريقة وأسلوب مميز لتقدمي اخلدماتهذه اخلدمة، ولذلك فإن من املتطلبات األساسية إلدارة اجل
على املنافسة  املنظمةوهذا ما يزيد من قدرة  :النتائجالرتحيز امللتمر على حتلني ال ملي  والرتحيز على  -4

 .والرحبية
وقد وضع املعهد األمريكي للجودة عدد من العناصر املهمة اليت تشكل متطلبات لتحقيق إدارة اجلودة 

 2:املؤسسات السلعية أو اخلدمية مهما بلغ حجمها وهيالشاملة يف 
حبيث يكون لديها استعداد اتم لدعم التغيريات  بيق إدارة اجلودة المامل :ـدعم وأتييد اادارة ال ليا لتط -1

 ؛اليت سوف حتدث وينبع ذلك من قناعتها وإمياهنا بضرورة التحسني والتطوير الشامل للمؤسسة
من خالل إعداد األفراد العاملني ابملنظمة وإقناعهم بقبول منهج إدارة  :املنظم وثااف  هيئ  مناخ ال مل ـت -2

 ؛اجلودة الشاملة من خالل إبراز فوائده ومزاايه
جوهر كل اجملهودات يف إدارة اجلودة الشاملة هو العميل، لذلك تسعى املنظمات ما يف  الرتحيز على ال ميل: -3

 ؛نية عن كل احتياجات العمالء ومتطلباهتم احلاضرة واملستقبليةوسعها المتالك قاعدة بياانت غ
 ؛ويتطلب وجود نظام قادر على قياس األداء اخلاص ابإلنتاجية وابجلودة قياس األداء: -4
إىل إقامة نظام قائم على العمل اجلماعي، والتدريب  Demingيشري  اادارة الف ال  للموارد البمري : -5

 ؛فآت على حسب مستوى األداءاملستمر وتوزيع املكا
                                                           

 .70، صمرجع سابقذايب صالح حممود،  -1
 .138-137، صسابقمرجع بن عيشاوي أ د،  -2
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هبدف ضمان القدرة على إنتاج سلع أو خدمات ابستمرار وذات جودة فالبد  الت ليم والتدريب امللتمر: -6
 ؛من تدريب وأتهيل العنصر البشري

ضمان وصول املعلومات من خارج املنظمة إىل الداخل  إرساء نظام م لومات ادارة اجلودة المامل : -7
 ؛فائقة داخل األقسام والوحدات يفعل دور إدارة اجلودة الشاملة داخلها وتنقلها بسرعة

ودورها حتفيز مجيع فعاليات املنظمة وحثها على التعاون وتكثيف اجلهود يف  تمكيل فرق عمل للجودة: -8
بادرة سبيل حتقيق اجلودة وزايدة اإلنتاجية، من خالل بناء فرق عمل وهتيئة مساحة مناسبة من حرية التصرف وامل

لكل عامل لتقدمي أفكاره ضمن حلقات جودة أو فرق عمل، وأخذ رأي العاملني يف مجيع األمور السيما إعادة 
 .توزيع األدوار، تصميم الوظيفة، أنظمة األجور واحلوافز والرتقيات

 1:وأضاف )علوان( متطلبات أخرى هي
ت ابلكمية والسعر واجلودة والوقت املناسب، يعترب املغذي للمنظمة ابملدخال توثيق ال لق  مع املوردين: -9

 ؛وجعل اختيار املوردين يتم بشفافية وموضوعية يف سبيل تطوير جمهودات إدارة اجلودة الشاملة
يتطلب تطبيق مدخل إدارة اجلودة الشاملة أن تقوم اإلدارة العليا مبراجعة شاملة  املراج   المامل  للتنظيم: -10

إىل إعادة النظر يف هيكلها التنظيمي، ألن تطبيق اجلودة الشاملة حيتاج تنظيم جديد له  لتنظيمها وقد يدعوها ذلك
 ؛مسات حديثة

نستطيع القول أن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعتمد على تشارك العديد من األدوات واألساليب وتقنيات 
 الفريق واخلربات، والشكل املوايل يوض  ذلك:
 يق اجلودة المامل : متطلبات حتا25المكل رقم 

 
                                                           

 .107، صمرجع سابقعلوان قاسم انيف،  -1

األساليب أو الطرق التقنية 
 للجودة

 :حتلني اجلودة
االلتزام الثقايف واإلداري  -

 ابجلودة

 العمل أبسلوب الفريق
 والتعرف أو تلمس قيمة أو
 دةمدلول املوظفني للجو 

تبادل األفكار 
 املرئيات مع الزابئنو 

 البيئة

 التدريب

وضع املقاييس 
 واملتابعة والتدقيق 

 إدارة املواد

تبادل األفكار واملرئيات مع 
 املوظفني

 اجلودة الشاملة
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 .47، صمرجع سابقكوش هيو،   املصدر:

 منهاوالفوائد احملاا   ى إدارة اجلودة المامل ـالتحول إلمراحل  طلب اخلام :ـمـال

هيئة األرضية ـجلودة الشاملة يف املنظمات البد من املرور على مراحل عديدة تعترب تالتطبيق 
وسنتطرق يف  .وستستفيد املنظمات من فوائد كثرية ،ومتكامل لوضع أسس متينة لنظام جودة شامل

 .هذا املطلب ألهم تلك املراحل والفوائد املنتظرة من وراء تطبيقها

 التحول إىل إدارة اجلودة المامل مراحل فري األول: ــــال

 1:ة مراحل أساسية للتحول إىل تطبيق اجلودة الشاملة تتمثل فيما يليـهناك ست

 ؛من خالل معرفة الفوائد واملكاسب اليت ستحقق من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة مرحل  بيان اهلدف: -أ

جيب أن يدرك املشرفون واملنفذون ومدراء اإلدارة العليا مفاهيم وأدوات وطرائق اجلودة  مرحل  اادراك: -ب
بربامج التدريب الداخلي  الشاملة لضمان أهنم سيلتزمون ابلتغيري، ولتسهيل إدراكهم ألمهية التغيري ميكن االستعانة

 ؛واخلارجي، امللخصات والقراءة أو زايرة املنظمات اليت تطبق اجلودة الشاملة

تتم من خالل حتديد الفوائد املمكنة التحقيق من املدخل اجلديد والذي ينفذه األفراد  مرحل  التمخيص: -جـ
زبون اخلارجي، الروح املعنوية واجتاهات األفراد حتت إشراف القادة وتكون مرتبطة مبصاحل اإلدارة العليا مثل رضا ال

وتقييم دور عمل األفراد، االتصاالت اخلارجية والداخلية، التكاليف احلالية لألداء، االرتباطات والعالقات مع 
 .املوردين، كفاءة العمليات األساسية للمنظمة من خالل فحص عينات ومراقبتها واحلكم على جودهتا

 تتم هذه املرحلة من خالل حتديد ومعرفة ما يلي: املبدئي : اتيجي االسرت مرحل  وضع  -د

 ؛معرفة الفرص الرئيسية للتحسني -
 ؛األسوأمعرفة التنظيم األفضل من التنظيم  -
 ؛حتديد األسس املبدئية لألداء نتيجة قياس املنافع -
 .وضع أساس للتخطيط كأسلوب متقدم يتماشى مع رسالة املنظمة -

                                                           
 .31-30، مرجع سابق، صإدارة اجلودة المامل  ) مدخل الوظائف واالدوات(الصرن رعد،  -1
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يلعب وعي اإلدارة دور مهم يف برانمج اجلودة الشاملة هبدف قبول حاجات التغيري  ة:مرحل  وعي اادار  -هـ
والبنية اإلدارية املناسبة ويتم ذلك من خالل عقد االجتماعات مبجلس  االسرتاتيجيةوتقييمها فيما بينها واقرتاح 

 ؛اإلدارة وتنظيم املؤمترات

ت والتدريب لتحقيق التزام اإلدارة واملوظفني يف كل يتم ذلك من خالل إجراء االتصاال مرحل  االنطلق: -و
مكان من املنظمة، وحىت يعلم كل فرد بدوره املنوط به وماذا تنتظره املنظمة منه، حيث يتم شرح مفاهيم اجلودة 
الشاملة وغاايهتا وأهدافها وبنيتها اإلدارية، كما يتم اجناز خمطط جيد لالتصال على كافة املستوايت، وتوحيد 

 .اييس التحليل والتطبيق العملي يف كل مكان من املنظمةمق

( فريى حسبه أنه لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة كأسلوب إداري يف أي Jablonskiأما جابلونسكي )
 1:مؤسسة فإن هناك مخس مراحل البد منها وقد خلصها فيما يلي

اليت سوف تتبعها  االسرتاتيجيةالرؤاي واخلطة  وخالهلا يتم وضع األهداف، الرسالة، :( ااعداد ) املرحل  األوىل
، بشرط أن TQM، ابإلضافة إىل احتواء هذه املرحلة على توفري املوارد البشرية واملادية الالزمة لتطبيق املنظمة

يسبق هذه اخلطوة عملية التخلص من كل الرواسب والرموز السلبية واالستعداد النفسي والعملي لتقبل هذا 
 مقبوالTQM ري اجلديد، كما جيب حماولة اإلجابة على تساؤالت كثرية منها مثال: هل يعترب منط األسلوب اإلدا

يف املنظمة أوال؟ وهل يوجد مقرتحات أو تغريات ميكن إجراؤها عليه؟ وما هي نقاط القوة والضعف؟ وكيف يتم 
  املنظمة؟القيام ابلتصحيحات؟ وكيف ميكن تعزيز التنسيق والتعاون بني خمتلف الوحدات يف

، TQMومنها يتم بداية تنفيذ اخلطة ووضع اخلطط الفرعية أو التنفيذية لتطبيق  :( التخطيط املرحل  الثاني  )
حيث يتم إجياد هيكل تنظيمي جديد يشمل وحدات للجودة الشاملة وإدارهتا، ويتم تغيري الثقافة التنظيمية وزايدة الوعي ابجلودة 

 ؛وات وعرض اخلربات السابقة واستضافة خرباء يف هذا اجملال للتوضي  ونقل اخلربةالشاملة من خالل الورش والند

يف هذه املرحلة يتم إجراء املقابالت والدراسات امليدانية لتحديد مواطن القوة والضعف  :(مـويـاــتـال  )ـاملرحل  الثالث
الضعف، ويف هذه املرحلة يتم اختاذ القرار  يف أسلوب اإلدارة احلايل ليتسىن دعم مواطن القوة وتدارك احللول ملواطن

، مث حتديد األشخاص واجلهات اليت ستشارك يف فرق التغيري TQMبتكوين اللجان والفرق اليت ستقوم ابلتغيري وتطبيق 
ليات الالزمة وتقييم الوضع احلايل وتشمل هذه املرحلة التأكيد على تعزيز الوالء واالنتماء للمنظمة والتأكد من أن اإلجراءات والعم

 .مطابقة للمعايري واملواصفات املعتمدة
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وفيها يتم البدء إبجراء التغيريات والتعديالت ضمن النشاطات داخل املنظمة ويتم  :( التطبيق رحل  الراب   )ـمـال
ناسبة تدريب املوظفني واإلداريني، كما يتم إعداد التقارير الدورية لتحديد النتائج واملعوقات واقرتاح احللول امل

 .بشأهنا

يف هذه املرحلة يتم إشراك كافة األقسام واخلدمات اليت تشملها إدارة اجلودة الشاملة،  املرحل  اخلامل : التنويع:
ويتم رفع كفاءة وفاعلية تشغيل املنظمة، حيث يتم حتديد اإلجراءات وأساليب العمل والقواعد، وحتديد الفرتات 

اهليكل التنظيمي مث إعادة بناءه وتشجيع مجيع املوظفني يف املنظمة على تقدمي النشاطات وحتليل  جازــإلنالزمنية 
 .املقرتحات واآلراء اليت من شأهنا أن ترفع اإلنتاجية والكفاءة مبا يف ذلك هتيئة الظروف املناسبة ألداء العمل

 ادارة اجلودة المامل الفوائد الناجت  عن التطبيق الناجح الفري الـثــانـي: 

مت تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات فإن ذلك سيتحقق من ورائه عدة فوائد ال حمالة، ومن أمهها إذا 
 1 أنه: جند

 األفراد من أعلى مستوى إىل أدانه؛سيتحقق االلتزام لدى  -
 م أن كل فرد مسؤول عن اجلودة؛تغيري السلوكيات إىل األفضل، وترسيخ مفهو  -
 حسني املستمر؛خ جيد لالبتكار والتتوفري منا  -
 ر الفاقد، ضمان التوريد والتسليم؛االخنفاض املستمر لكل صو  -
 دة السلعة واخلدمة املقدمة إليهم؛اخنفاض شكاوى املستهلكني والعمالء من جو  -
 ختفيض تكاليف اجلودة؛  -
 كاليف؛زايدة حصة املنظمة يف السوق وختفيض الت -
 ء للمؤسسة؛وزايدة رضا والء العمالختفيض عيوب اإلنتاج واجلودة  -
 اخنفاض عمليات التأخر يف التسليم؛زايدة الفعالية من خالل ختفيض املخزون، تقليص األخطاء و  -
 املبيعات وخفض زمن دورة اإلنتاج؛ زايدة -
 ت اإلنسانية ورفع الروح املعنوية؛حتسني العالقا -
 العالقات بني املوردين واملنتجني؛زايدة العائد على االستثمار، وحتسني  -
 التعليم املستمر وتنمية املهارات؛وح الفريق بني العاملني وتطوير أساليب تنمية ر  -
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 ني العاملني وحتسني مسعة املنشأة؛اإلحساس ابلفخر ب -
 ورضا العاملني وانتمائهم للمنظمة؛زايدة والء  -
 1؛ استفادة العاملني من احلوافز نتيجة للجهود اليت يبذلوهنا للقيام أبعماهلم -
 سي للمنظمات؛حتسني املوقف التناف -
 الستجابة للمتغريات داخل املنظمة؛زايدة معدل سرعة ا -
 ؛حفز العاملني وشعورهم بتحقيق الذات من خالل مشاركتهم يف وضع األهداف واختاذ القرارات -
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  الفصل:  خــــلصــــ

ائدة داخلها، من خالل م ذكره تبني لنا أن تطور املنظمات مرهون بتطوير القواعد السـت من خالل ما
ويف أقل زمن  ،اعتماد نظم جودة متطورة حتقق الوصول اىل أحسن خدمة ومنت ج مقدم أبحسن طريقة وأسهل كيفية

تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعترب من أحسن النظم احلديثة واملتقدمة اليت يستوجب التحول اليها للوصول ممكن، و 
وقد مت تناول خمتلف مفاهيم  .داخل املنظماتوالفعالية لكفاءة درجات ااىل أحسن مستوايت يف األداء وأعلى 

بعرض  ، مث تعرضنا ملفهوم جودة اخلدمة وأبعاده وأمهيته، ويف األخري قمنااجلودة وخصائصها وأبعادها
وقد مفهوم اجلودة الشاملة حلداثة تطبيقه وألمهيته الشديدة لدى املنظمات الكربى يف العامل املتقدم، 

أخرين، ومتطلبات حتقيقها واقعيا .ا خمتلف أفكار روادها األوائل واملتبين
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 متهــــــــــــــــــيد
 

، األض  الذي قرعها يف ضواجه  ضع مجل  غرية على الدقامضن قتننا ااحار  يف يية  ضطر ي  ق تعيش املنظمات يف        
املسريين داخل ، هذا الواتع جعل القادة ق املنقالثقافي   النكنولوجي لنحدايت قالصعوابت االتنصادي  قاالجنماعي  ق ضن ا

، قاسنم ارينهااء ضنظماهتم ــهتم قكاف  ضسنوايهتم الننظيمي  العمل اجلاد للبحث عن أساليب لبقاب ضسؤقليضناصضن كاف  
و أداة أساسي  تكفل القدرة الدائم  على ـقه، املنظماتاملهم  يف إجناح قتروي  قنيات ـحيث يعنرب النغيري أحد الن

 .ب  النرورات البيةي  قالنغـيـ اتضواك
قضفهوم إدارة النغيري الننظيمي الفصل ملفهوم النغيري الننظيمي قأهدافه، أنواعه، أمهينه، قسننع ض يف هذا 

قخصائصها قأهدافها، ض احلها قاسرتاتيجياهتا. قيف األخري سننع ض ملقاقض  النغيري كوهنا ظاه ة تف ض نفسها، ضن 
 أن تنحقق ضن قرائها.أنواعها، أساليب ضقاقضنها، قيعض الفوائد اليت ميكن  أسباهبا،خالل ع ض 
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 التغيــيــر التنظيمي  ومـــفه: ماملبحث االول

يسنوجب ااحديث عن النغيري كعملي  حتدث يف كل نواحي ااحياة االجنماعي  قاالتنصادي  قالسياسي  قغريها 
ضن غري تصد داخل  املنظمات االملام مبفهوضه كمصرلح يفس  أحداث ضنسلسل  حتدث تصدًا أقالسيما داخل 

املنظمات ننيج  عملي  النسيري أق ننيج  الظ قف اخلارجي ، قسنحاقل يف هذا املبحث النر ق اىل ضفهوضه قأمهينه، 
 أنواعه قأهدافه.

 يمي ـظـنـر التــيـيـالتغف ـريــتع األول:املطلب 

قلن ينأتى ذلك  ،لمج ايت االتنصادي  العاملي البقاء يف ظل النغيري املنسارع لدائماً للنمو قالنرور ق  املنظماتتسعى     
تبين اسرتاتيجيات تسمح هلا ق ، ي ط يق  تطمن جناح ضش قعهاأيسهول  يل ابلعمل قالسعي تدضًا حنو البحث عن 

قضن أهم ضصادر حتقيق امليزة الننافسي  للمؤسسات . احملافظ  على ضوتعها الننافسي قتروي همبواجه  النهديدات البيةي  ق 
     .داري  هتنم ابجلودة يشكل رئيسيإهذا ضا يسنلزم على املش فني تبين ضداخل ننجاهتا اليت تقدضها للزابئن، ق ودة ضهو ج

 ر:ـــيـيــغـتـمفهوم ال -1  

قهو ظاه ة حنمي   .، فال شيء يبقى على حالهة خيطع هلا كل شيء يف هذا العاملعملي  ضسنم  هو   ـيـــالنغي          
يعنرب النغيري ضن أهم  .تكنولوجي  أق ييولوجي ، أق غريها ،إداري  ،ف  األنظم  سواء كانت أنظم  اجنماعي ختطع هلا كا

 ،أفطلق إذ ميثل االننقال ضن قرعي  إىل أخ ى أحسن  ،إدراكهاق املش فني فهمها ق العمليات اليت على القادة االداريني 
املعنوي  لألف اد ق داخل الننظيم تصد إشباع ااحاجات املادي   االننقال ضن ض حل  إىل أخ ى ير يق  خمرر  قهادف و هق 

ائجه فقد تكون إجيايي  أق أضا نن ،اخلارجي ق قتد يكون النغيري الننظيمي انجتًا عن البية  الداخلي  أ ،املننمني للمؤسس 
 1.سلبي 

 قرد فعل ق "  ء على غري ماكان عليهجعل الشي "يف ضعجم الوسيط على أنه   لغ  ـيـ: يُـْعـ ف النغير لغةـيـتغيـال-1-1 
كأن جعله غري ضا    ،يدلهق قَغيَّـــَ ُه أي حوله ، تغيري الشيء عن حاله أي تَـَحوَّلَ   ااحال ق ـمبعىن تغي ،معىن يَـدَّلَ ـ" يغَـيَــّــــرَ "

  2.كان عليه
                                                           

 . 05ص، 2008الربع  االقىل، أريد، االردن،  ،الكنب ااحديث للنش  قالنوزيع ، عاملسيكولوجية التغيري يف حياة االفراد واجملتمعات، سعاد جرب سعيد -1
دار األايم للنش   التغيري التنظيمي(، –القيادة االدارية -)االدارة احملليةاإلداري السلوك قعقون ش اف،  ض مي عثمان، أقنيسي خالد، ي سارةـنـزقي  - 2

 .155ص، 2019 عمان، االردن، األقىل،قالنوزيع، الربع  
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  1.َغـيَــّـ  عليه األض  أي حولهق  ، ت األشياء مبعىن إخنلفتـقيـَُقــال تغاي  
 فإننا جند أهم ءاي  هلا عالت  مبوروع النغيري توله تعاىل  هضن خالل اسنق اء آايتد مت ذك  النغيري يف الق ءان الك مي قت

م  َلُه ﴿  ُ َما بَِّقون ِّ يََدينهِّ َومِّنن َخلنفِّهِّ ََينَفظُونَُه مِّنن َأمنرِّ اَّللَِّّ ۗ إِّنَّ اَّللََّ اَل يـَُغريِِّ هِّمن ۗ َوإَِّذا  َحََّّ ٰ يُـ ُمَعقَِّباٌت مِِّن بـَْين نُفسِّ ُوا َما ِبَِّ َغريِِّ
م  ُسوًءا َفََل َمَردَّ َلُهۚ  َوَما ََلُم مِِّن ُدونِّهِّ مِّن َوال   ُ بَِّقون    11.2﴾ ال عدَأرَاَد اَّللَّ

عن أيب سعد اخلدري رري هللا عنه تال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه قسلم النبوي  أحاديث كثرية، ف السن قيف 
 «فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان ى منكم منكراً من رأ »يقول: 

 3رقاه ضسلم(.)

عبارة عن حترك املنظمة من وضعها احلايل اىل الوضع  النغيري أبنه " Jonesع ف  :اصطَلحاً ـر يـــيـغـالت -1-2
  4 "بغرض زايدة الفعالية املستقبلي

االنتقـــال مـــن حالـــة  عىن "ـمــــي Larousseيف القـــواضيم قضنهـــا  (changement  )ـقجـــاء ضصـــرلح النغييـــ
ــــــــــري كمــــــــــا   ،"ذأخرىــــــــــ ــــــــــه أعرــــــــــى يعــــــــــض املرتادفــــــــــات للنغي ــــــــــل أق  (،Modification)ضنهــــــــــا: النعــــــــــديلأن النحوي
فقـد  "Le petit Robert  "أضـا (. Variation)(، االخنالف أق االحنـ افTransformation)النحول

 5.« الذي من خَلله ال ميكن البقاء على نفس احلالةالفعل  » ع ف أبنه

إىل نقطـة تـوازن مســتهدفة، ويعـت االنتقـال مــن حالـة إىل حالـة أخــرى  ،التحـول مــن نقطـة تـوازن حاليــة هـوالنغيـري  
 6.خمتلفة يف املكان والزمان

                                                           
 . 55ص، 1998 يريقت، لبنان، ،،القاموس احمليط، فريقز آابدي - 1
 .11ي ، اآلسورة الرعدالق ءان الك مي،  - 2
 .02داجملل ،2006 ، الربع  األقىل، دار طيب ،نظ  ين حممد الفاراييب قيقحت ضسلم ين ااحجاج ين ضسلم القشريي النيسايورى، ااحديث الش يف،  - 3
 . 187ص، 2010 من،الربع  ال ايع ، صنعاء الي ،ض كز األضني للنش  قالنوزيع، نظرية املنظمة والتغيري التنظيمي، غالبسنان امل هطي  - 4
 .16ص ،2000 ، دار الوفاء للرباع  قالنش ، الربع  األقىل، املنصورة، ضص ،قوى ادارة التغيري يف القرن احلادي والعشرونعثمان فارقق السيد،  - 5

 .16ص ، 2018، دار أساض  للنش ، عمان، األردن، دقن طبع ، االتصال الداخلي والتغـييـر التنظـيمي، ليل دي كان  -  6
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 : وانــــب اآلتيــــ هــــذا النحــــول ميــــم اجل ،النغيــــري يف ط يقــــ  العمــــلالنحــــول ق  املنظمــــ ابلنغيــــري داخــــل  كمــــا يقصــــد
النكنولوجيـــا  )قاألدقات تغيـــري يف الوســـائل  ،(البيةـــ  املاديـــ  )تغيـــري يف ظـــ قف العمـــل ،(ط يقـــ  أداء العمـــل ) املمارســـات
 جي تغيــــري يف االســــرتاتي ،(الوظــــائف  يف املهــــام ق ـحــــدقد الوظــــائف قالنغييــــ ،ض اكــــز الســــلر ) تغيــــري يف النظــــام ،(قالنســــيري

  1.النغيري يف ثقافنها ،(ىل حتقيقيهاإ املنظم  سعىالغاايت املشرتك  اليت ت)

عبــارة عــن حتــوالت قتغيــريات يف الظــواه  احمليرــ ، يف صــي  الوظــائف "أبنــه النغيــري ( 2007)ف يــد النجــار عــ فق 
ينهمـا قاهلياكل قالعمليات قالق ارات قالسلوكيات، إضـا يف البيةـ  احمليرـ  أق يف الفـ د أق اجلماعـات أق اجملنمـع أق النفاعـل ي

قالننيجــ  فإضــا أن يكــون ت اكمــي يف شــكل سلســل  حــدثت يف املارــي قكــ د فعــل، أق  ب، فــالنغيري عالتــ  يــني الســبمجيعــاً 
   2."تد يكون ض تبرا اباحار  قاحنماالت ااحدقث يف املسنقبل

ي  دي  قالفك  ديناضيكي ابتباع ط ق قأساليب ضسنحدث  انمج  عن االينكارات املااىل النغيري أبنه حت ك  كما ينظ 
مجاعات ضن خارج املنظم  أق ضن جمموع  ضصادر تد تكون أف اداً ق  ذ ينبثق النغيري ضنحبكم النقدم الفك ي قاملادي، إ

أقيريةاً( ق)رقتينيًا قتدرجيياً  داخلها أقضن كليهما، قتد يكون النغيري)شاضال أقجزئياً( ق)ضاداًي قضعنوايً( ق)س يعاَ 
 3.قجذرايً(

ابتبــا   خمتلــف عنــهوضــع رخــر  اىل مــن وضــع حــايلو التحــول عمليــة االنتقــال  "النغيــري أبنــه  قميكننــا تع يــف
 ." هتدف اىل حتقيق غاايت معينة تلفةطرق وأساليب خم

 :يميـنظـتـر الــيـيـريف التغـعـت -2

كات قطلبــات تغــري ســلو قف اخلارجيــ  كاملنافســ  الدقليــ  قاالينكــارات ااحديثــ  قاالخرتاعــات ق يف الظــ  نغــري إن ال  
طـــ ق عمـــل لـــب البحـــث عـــن اســـرتاتيجيات فعالـــ  ق ينر يف الـــداخل قتغـــري السياســـات ااحكوضيـــ  ابســـنم ار افـــ اد اجملنمـــع

      ضبنك ة حىت تسنم  املنظم  يف عملها.
                                                           

 .1655ص، 2008، 02، جزء 03، عامل الكنب، جملد معجم اللغة العربية املعاصرة، حممد خمنار عبد ااحميد عم  أمحد - 1
 .17، صمرجع سابقدليل  ي كان،  - 2
إث اء للنش  قالنوزيع، عمان، األردن، دار ، )مفاهيم معاصرة( السلوك التنظيمي، للوزي ضوسى سالض  قالشهايب أنعاماظم محود، االف جيات خطري ك - 3

 .340ص، 2009
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أفكارهم نعددت تعاريفهم ابخنالف آرائهم ق مي، فـإعراء ضفهوم قارح للنغيري الننظيالباحثني حاقل الكناب ق قتد   
السلوك للعاضلني، قإحداث تغيري جذري يف  عبارة عن تغيري ضلموس يف النمط السلوكيفمنهم ضن ع فه أبنه  .هحول

احملصل  النهائي  لنغيري سلوك الننظيم هي  قأن الداخلي  قاخلارجي ، املنظم الننظيمي لينوافق ضع ضنرلبات ضناخ قيية  
  1.تروي ه قتنمينه

يدار ضن القم  يغي  زايدة فعالي  الننظيم ضن ق رط يشمل املنظم  أبكملها جهد خم"أبنه   Bicardا ع فه كم
  2 .تدخالت ضدرقس  يف عملي  الننظيم "ق ادخال حتسينات  خالل

 ،تدرة املنظم  على النكيف ضع املنغريات البيةي  "النغيري الننظيمي يوصفه  (161، 1992، الدهان )ع فق 
 ." نشر  قالعملياتت قضنغريات األالقذلك إبحداث أتثري على ضنغريات املدخ

ذي ينم مبوجبه حتويل املنظم  ضن حالنها ال اهن  اىل فهو"االسلوب االداري ال( Geralds، 1994قحسب)
 3." ااحال  األكث  كفاءة ضن يني حاالت تروي ها املنوتع  يف املسنقبل

دف إىل تغيري ثقاف  املنظم  يف سبيل جهد أق نشاط خمرط طويل املدى يه": ( أبنه1999)يع فه انص  العديليق -
النحسني املسنم  لقدرهتا على تروي  رؤينها قزايدة جودة أدائها قإنناجينها، قجتديد نفسها ضن خالل ضشارك  قتعاقن 

 4." العاضلني هبا لنحقيق رسالنها قأهدافها

ات يقصد النكيف ضع البية  املنغرية " الربانضج الشاضل الذي يهدف إىل تغيري يف املنظم( أبنه 2000)يع فه الزيديق -
  5 ."ومبا يطمن االسنم ار قالنم

                                                           
1 - Wind,J and Main,Y, Driving change -How the best companies Are Preparing For The 21 ST Century, 
Kogah page, London,1999, p18.  

دراسة استطَلعية لآلراء عينة من املدراء والعاملْي يف شركة أيرث لنك  -دور التغيري التنظيمي يف ختفيف الصرا  التنظيميف، ايس  لريف خل - 2
 ، 2017 ،23، اجمللد 99، جمل  العلوم االتنصادي  قاالداري ، كلي  االدارة قاالتنصاد، جاضع  الفلوج ، الع اق، العدد العراق خلدمات الشبكات واالتصاالت

 .279ص
قوة القيادة أداة لدعم جماالت التغيري التنظيمي: دراسة استطَلعية آلراء عينة من القيادات االدارية يف بعض املنظمات  ،رغد حممد حيي خ قف  - 3

 . 06ص ،2010 ضع  املوصل، الع اق،تنصاد، جا، كلي  االدارة قاال99، العدد 32اجمللد  ، جمل  تنمي  ال افدين،الصناعية يف حمافظة نينوى
ض، ، قرت  ضقدض  اىل ندقة ضقاقض  املوظفني للنغيري يف االجهزة ااحكوضي ، االدارة العاض ، ال ايمفهوم التطوير والتغيري التنظيمي وأهدافه، العديلي انص  - 4

 .  10، ص14/02/1999السعودي ، يوم 
 .   61ص ،2000 كلي  االدارة قاالتنصاد، جاضع  يغداد،، رسال  ضاجسنري غري ضنشورة،ها ابلتغيري املنظميثقافة املنظمة وعَلقت ، الزيدي انظم جواد - 5
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قفعالي   كيفي  اسنخدام أفطل الر ق اتنصاداً " و( إىل القول أبن النغيري الننظيمي ه2002)سعيد عاض  كما ذهب  
قليات قاملهام إلحداث النغيري يف املنظم ، قذلك على ض احل تصد خدض  األهداف املنشودة ضن خالل القيام ابملسؤ 

يهنم هذا النع يف ابجلانب االتنصادي ابعنباره اجلانب األهم يف عملي  النغيري  1 .اليت متليها أيعاد النغيري الفعال"
 .ء األعمال أبتل النكاليف املمكن قاالسنخدام األضثل يف أدا

ل  عادة، قينصب على أنه "عملي  ضدرقس  قخمرر  لفرتة زضني  طوي (2003ي ى اثيت عبد ال محن إدريم) ق 
اخلرط قالسياسات أق اهليكل الننظيمي أق السلوك الننظيمي أق الثقاف  الننظيمي  قتكنولوجيا األداء قإج اءات قط ق 
قظ قف العمل قغريها، قذلك يغ ض حتقيق املواءض  قالنكيف ضع النغريات يف البية  الداخلي  قاخلارجي  للبقاء 

 2."قاالسنم ار قالنروي  قالنميز

إحداث تغيريا ت يف أي عنص  ضن عناص  العملي  اإلداري  يقصد  "و( فه2003)يـضن قجه  نظ  اهلامشق 
ضالئم  األقراع الننظيمي  اجلديدة أق اسنحداث أقراع قأساليب إداري  متثل  :حتقيق أحد أض ين أساسيني مها

 3." نشاطات حتقق للمنظم  سبقاً على غريها ضن املنظمات

االننقال ضن الورع ااحايل اىل الورع املسنقبلي خمرط له ابلشكل الذي جيعل املنظم  " ق أبنهكما يع فه صاد
 4.أكث  تكيفاً ضع البية  اخلارجي  "

ف ادها قييةنها، قأ، ملنظم أبنه تغيري اسرتاتيجي ذق طايع علمي قعملي ينعلق اب( 2004) ت ى ضوزاقي ساضي ق 
كون ضنوتع  يف قتت قتد ت ،غري حمددةق ضشكل  حبد ذاهتا فقد تكون ضوجودة إذ ال ينبع ضن  ،هبدف النحسني االداري

 5.ت يب

                                                           
 .270ص  ،2002 ، ض كز قايد سريفيم لالسنشارات قالنروي  االداري، القاه ة، ضص ،التغري واالدارة على املكشوف، سعيد يم عاض  - 1
 . 362ص، 2003، الدار اجلاضعي ، االسكندري ، ضص ، يث يف االدارة العامةاملدخل احلد ، محان ادريماثيت عبد ال - 2
: دراس  حال  يف كلي  االدارة قاالتنصاد، رسال  ضاجسنري غري دور تقانة املعلومات يف اعادة هندسة العمليات االداريةاهلامشي شيماء حممد صاحل،  - 3

  .47ص، 2003ع اق، ضنشورة، كلي  االدارة قاالتنصاد،  جاضع  املوصل، ال
،  تسم اثر اإلدارة االلكرتونية يف اسرتاتيجيات التغيري التنظيمي دارسة ميدانية يف ديوان حمافظة واسط، دجل  ضهدي، عاصي زينب كاظمالنجار  - 4

 .  327ص، 2018 ،21، العدد 10اإلدارة العاض  كلي  اإلدارة قاالتنصاد، جاضع  يغداد، جمل  االنبار للعلوم االتنصادي  قاالداري ، اجمللد 
، رسال  ضاجسنري غري ضنشورة، كلي  العلوم االتنصادي  قعلوم مكانة تسيري املوارد البشرية ضمن معايري االيزو واجلودة الشاملةساضي ،  ضوزاقي - 5

 . 39ص، 2004النسيري، جاضع  اجلزائ ، 
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اسنجاي  قننيج  طبيعي  للنغيري " أن النغيري الننظيمي هو ( 2010)حسني قعالقي عبد الفناحرحيم  قي ى
لنغيريات اليت حتدث قالقدرة على النكيف قاالسنجاي ، قهو حال  إلجياد النوازن البيةي ل، الذي حيدث على الننظيمات

 1 ."يف املناخ احمليط

الننظيمي هو عملي  ضقصودة حمددة رمن أهداف ضعين  يصف  النغيري ( أن 2019)قآخ قنزقييت سارة  قت ى
  2.ضنجددة يسعى أي تنظيم ضن خالهلا إىل االننقال ضن ااحال  ال اهن  إىل حال  أفطل

ها الش ك  أق أي ضؤسس  أساليبها النشغيلي  أق تقنياهتا أق يف العملي  اليت تغري في النغيري الننظيمييبحث 
قكذلك اآلاثر اليت حتدثها هذه النغيريات عليها. حيدث النغيري  ،هيكلها الننظيمي أق هيكلها ابلكاضل أق اسرتاتيجياهتا

 الننظيمي عادًة اسنجاي  للطغوط اخلارجي  أق الداخلي  أق كننيج  هلا.

صياغ  جمموع   حناقل ضن خالل النعاريف السايق  ،اضل للنغيري الننظيمييف ظل صعوي  قرع تع يف ش
 :كما يلي نربز أمهها ،ضشرتك  ضن مميزات النغيري الننظيمي اليت ال يكون النغيري ضن دقهنا

 ؛النغيري الننظيمي تغيري ضلموس يف النمط السلوكي للعاضلني-
 ؛النغيري الننظيمي تغيري جزئي أق جذري-
 ؛تعنمد على النخريط العلميلننظيمي عملي  خمرط هلا ق نغيري اال-
 ؛تنم إدارته ضن القم  هبدف زايدة فعالي  الننظيم-
  ؛يعمل على نقل املنظم  ضن حال  إىل حال  أكث  كفاءة-
  ؛رمان االسنم اري ق يهدف إىل النكيف ضع ضنغريات البية  اخلارجي  -
  ؛تقص  حسب ااحاج ق زضني  تد ترول  جهد يهدف إىل تغيري ثقاف  املنظم  خالل ضدة-
 .سلوك األف اد قثقاف  املنظم  ،النكنولوجيا املسنخدض  ،اهليكل الننظيمي ،السياساتق ينناقل اخلرط -

عملية خمطط َلا علميًا هتدف إىل التكيف مع متغريات إذن مما سبق ميكننا تع يف النغيري الننظيمي أبنه "        
تنقل املنظمة من حالة إىل حالة أكثر كفاءة من خَلل  ،فعالية التنظيم بصفة جزئية أو كليةية وزايدة البيئة اخلارج

                                                           
، ضداخلــ  رــمن امللنقــى الــدقيل حــول اإليــداع األعمــال: دوافعــه، أهدافــه ومداخلــه التغيــري التنظيمــي يف منظمــات، رحــيم حســني قعــالقي عبــد الفنــاح -1

 .03، ص2010ضارس  13-12اجلزائ ،  قالنغيري الننظيمي يف املنظمات ااحديث ، جاضع  البليدة،
 .158، مرجع سابققآخ قن، زقييت سارة  - 2
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ثقافة املنظمة خَلل مدة زمنية و سلوك األفراد  ،التكنولوجيا املستخدمة ،إدخال حتسينات على اَليكل التنظيمي
 . " تقصر حسب رغبة قيادة املنظمةو قد تطول 

 التغيري التنظيمي أمهية وأهداف  : مطلب الثاينـال

تكنسب مجيع العمليات داخل املنظمات أمهي  خاص  هبا على حسب نوع العملي ، قالنغيري الننظيمي كذلك 
 له عدة أهداف يسعى املسريقن لنحقيقها ضن قرائه، قضن تلك االهداف ظه ت أمهينه البالغ  يف النسيري.

 أمهية التغيري التنظيمي : الفر  االول

نغيري ذات أمهي  ابلغ  كوهنا ت افق مجيع نواحي ااحياة، حيث أن أمهينها تنجاقز ضا حتققه يف الوتت تعنرب ظاه ة ال
 1قسنربز أمهي  هذه الظاه ة يف اجلوانب املخنلف  النالي : ،ااحار  اىل املسنقبل

 احلفاظ على احليوية الفاعلة: -1

ل، قإىل حت يك الثوايت، قإىل يؤدي إىل اننعاش األض ننظيم فهوجتديد ااحيوي  قال يف املنظماتداخل النغيري  ؤث ي
تظه  املبادرات الف دي  قاجلماعي  قتظه  اآلراء قاالترتاحات قيزداد اإلحساس أبمهي   يعدهاسيادة رقح النفاؤل، 

بات رقح الالضباالة قالسلبي  قنزعات النشاؤم النامج  عن الثيذلك نخنفي ف، اإلجيايي  يف النروي قجدقى املشارك  
 قاالسنق ار املمند لفرتة طويل  ضن الزضن.

 تنمية القدرة على االبتكار: -2

 ضقالنماشي أق السليب ابل ف للنعاضل ضعه سواء النعاضل االجيايب ابلنكيف جمهوداتإىل  قضاً النغيري دحيناج 
 نغيري على تنمي  القدراتال ، قكال النوعني ينرلب إجياد قسائل قأدقات قط ق ضبنك ة قضن مث يعملقالعناد قالع تل 

 على االينكار يف األساليب يف الشكل قاملطمون.

 

                                                           
 .275ص، 2010 ، دار الفك  انش قن قضوزعون، الربع  االقىل، عمان، األردن،مي، التطوير التنظيعاض  ساضح عبد املرلب قتنديل عالء حممد سيد -1



يـمـيـنظــتـر الـيـغيـتـال     الفصل الثالث  
 

202 
 
 

 1ن أفراد املنظمة:ـر بيـيـغرس روح التغي -3

قحتسني العمل  ،على النحفيز قإزكاء ال غبات قالدقافع حنو النغيري قاالرتقاء قالنروي  إن جوه  النغيري ضبين
 قذلك ضن خالل عدة جوانب:

 أق تصحيحها؛ ح قضواجه  املشكالت قضعاجلنهاعمليات اإلصالتشجيع  -
 ؛عمليات النجديد قتروي  القوى اإلنناجي  القادرة على اإلنناج قالعملدعم  -
يدة جديدة ضن خالل إدخال تكنولوجيا جد ي على تربيق أساليب إنناج القائمالنروي  الشاضل قاملنكاضل  -

اعث الربيعي  قالذاتي  حنو و تولد األسباب قالب ةنرور قاألساليب امل قضنرورة حيث أن النكنولوجيا ااحديث 
 .النغيري

 2الوصول إىل درجة أعلى من اجلودة يف األداء: -4

 :ضايليالنشغيلي ، قذلك ضن خالل  درج  ضن القوة يف األداء قاملمارسات يعمل النغيري على الوصول إىل أفطل
 ؛ء قضعاجلنهاالطعف قالثغ ات اليت أدت إىل اخنفاض هذا األدا اكنشاف نقاط -
ال غب   ضنه قحتسن ضناخ العمل قتزيد الت اليت تشجع االنناج قت فعااجمليز فحتنقاط القوة قأتكيدها ضثل ضع ف   -

فإن للنغيري أيعاد  ط ابلعمل هذا ضن جه  قضن جه  أخ ىيف النفاعل االجيايب ضع العاضلني، قالوالء قاالرتبا
 ود قروايط على ح كنه قاجتاه هذه ااح ك .حتدده قتطع اطارات قدقائ  حوله كما تطع تي

 3:لنغيري ضايليا ضهامأن ضن  (1995ي)ـقيطيف الزه ان
إجياد يية  تنظيمي  تنميز يدرج  ضنخفط  ضن ال مسي  قتل  تعدد املسنوايت الننظيمي  العمودي ، قالالض كزي  يف  -

 ؛صناع  الق ار
 ؛لى الكمالرتكيز على نوعي  اإلنناج قجودته أكث  ضن الرتكيز ع -

                                                           
دار ااحاضد للنش  قالنوزيع، الربع  االقىل، عمان، األردن،  ،إدارة التغيري التحدايت واالسرتاتيجيات للمدراء املعاصرين، الريري خط  ضصباح إمساعيل -1

 .72-71ص، 2011
 .276ص ض جع سايق، ،التطوير التنظيمي، ل عالء حممد سيدعبد املرلب قتنديعاض  ساضح  -2
، أط قح  دكنوراه يف اإلدارة الرتيوي  األدوار القيادية ملديري الرتبية والتعليم يف ضوء متطلبات إدارة التغيريعبد هللا ين حبيرت،  السبيعي عبيد ين -3

 .16ص، 2010  أم الق ى، اململك  الع يي  السعودي ، قالنخريط،، تسم اإلدارة الرتيوي  قالنخريط، كلي  الرتيي ، جاضع
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 ؛املسنوايت الننظيمي   احل املشكالت يف كل املواتع أق الالزض قالراتات توفري املعلوضات قالقدرات -
ضعلوضات قنصائح قتوجيهات أكث   كلشقيكون االتصال يف ، اعنماد االتصال األفقي أكث  ضن العمودي -

 ؛ضن كونه أقاض  للننفيذ
 نموها قترورها؛ارة املنظم  لاملسر ة ضن ط ف إدهداف ابالالنزام العاضلني  -

 ؛قأتثري لدى ييةنها اخلارجي قتقدي  ضبني  غالباً على ضقدار ضا تنمنع يه ضن خربة تصبح املنظم  ذات مسع  طيب  -

 ر التنظيمي ابلنسبة للعاملْي: ـأمهية التغيي-

 1: ابلنسب  للعاضلني يصف  خاص  فإن إدارة النغيري الننظيمي تفيدهم يف اجلوانب النالي
 رقح العمل اجلماعي؛ـ  شـل عن ط يق نتشجيع ف ق العم -
 ي للعمال قالنشجيع قضنح املكافآت؛تقليل دقران العمل ينوفري االسنق ار الوظيف -
 العمل ضن حيث الوسائل قاملهارات؛ النجديد يف ضكان -
 سلوكي  هلا؛سب  قت تي  األمناط التنمي  املوارد البش ي  ينروي  القدرات قاملهارات املكن -
 رتقاء.تقوي  ال غب  يف االينكار قاإل -

 2أمهية التغيري التنظيمي ابلنسبة للعمَلء:-

البية  الننظيمي  قخاص  يف جمال أساليب االتصاالت  سامهت النغريات قالنرورات النكنولوجي  يف
 سياسياً عن يعطها اتنصادايً، فصل  حتويل العامل ضن أجزاء ضن يفت نت قالفاكم، ااحواسب اآللي (، سامهاالنرت )ااحديث 
، قضن هنا خمنلف الثقافات، قأصبح ضن الط قري النعاضل ضع كالق ي  الصغرية  سوق ضفنوح للجميعاىل  قطبيعياً 

احنل ررا العميل ضكان  فقد ، قيرلق على عقد النسعينات عقد املنافس  الش س املنظم تطاعف أتثري العمالء على 
قأن ينم  Products  Zero Defectفالعميل ي يد ضننجات خالي  ضن العيوب  املنظماتالصدارة يف إسرتاتيجي  

                                                           
للنش  قالنوزيع، ، دار ااحاضد إدارة التغيري والتحدايت العصرية للمدير)رؤية معاصرة ملدير القرن احلادي والعشرين(، حممد ين يوسف النم انالعريات  -1

 .64-63ص ،2006 عمان، األردن،
، غيري لدى مديري املدارس االبتدائية يف دولة الكويت وعَلقتها اباللتزام التنظيمي للمعلمْي من وجهة نظرهم، قيادة التعائش  عبد اجمليدالعوري  - 2

 .16، ص2012ي ، جاضع  الش ق األقسط، ملنرلبات ااحصول على درج  املاجسنري يف الرتيي ، كلي  العلوم الرتيو  رسال  ضقدض  اسنكماالً 
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حيث يدأت ، Total Qualityي يد اجلودة الشاضل  ابخنصار فهو النسليم يف الوتت املناسب، قابلكمي  الالزض  ق 
 .اقإج اءاهت ايف إش اك العمالء يف قرع سياساهت يعض املنظمات

 1يمي ابلنسبة للمنظمة:ر التنظـيـأمهية التغي -

 ه عن كل تغيري حيدث داخل الننظيم؛حتسني ضسنوى األداء لكل ف د عن ط يق الندريب قالنكوين الذي ينلقا -
 نفقات ضن أجل النحكم يف النكاليف؛ت شيد ال -
 تنناسب ضع أهدافها؛ املنظم جعل كل ضكوانت ضن خالل حتقيق النوازن الننظيمي  -
السنق ار عليه، قااحزم يف  االنأين يف اختاذه قعدم الرتدد يف اذ الق ارات ضن خاللتربيق املنهج العلمي يف اخت -

 تنفيذه؛
 الوصول إىل درج  أعلى ضن القوة قاملمارس . -

 : أهداف التغيري التنظيمي الثاين الفر  

غيريي داخل ضش قع ت، قأي نحقيق مجل  ضن األهدافل ري داخل املنظماتـيـإحداث تغ اىل قن ـسعى املسيـي       
  :النالي املنظمات يهدف ابلط قرة اىل حتقيق األهداف 

يبيةنها ضن أجل ضواكب  احنياجات العص  قضنرلبات كل األط اف الفاعل  عرب تروي  االنظم   املنظم ريط  -
 2؛على البقاء املنظم قاألساليب داخلياً قخارجياً، قهذا ضا يساعد 

 3 :كما يليداف النغيري الننظيمي  لخيص أهم أهميكن ت( 2007عبوي،) قحسب
 حتسني تدرهتـا على البقاء قالنمو؛زايدة تدرة املنظم  على النعاضل قالنكيف ضع البية  احملير ، ق  -
 حداث النغيري قالنروي  املرلويني؛ضساعدة األف اد على تشخيص ضشكالهتم قحفزهم إل -
 ؛املنظم م توجيهه يشكل خيدالص اع هبدف إدارته ق تشجيع الكشف عن  -
  ؛املنظم النفاعل يني أف اد زايدة الثق  قاالحرتام ق  -

                                                           
، ضداخل  ضقدض  خالل امللنقى الدقيل حول اإليداع قالنغيري جماالت التغيري التنظيمي يف التكيف مع حميط متغريدور ، أضالتبايلي ق  يوت ة رايح - 1

 .05، ص2011كلي  العلوم االتنصادي  قعلوم النسيري، جاضع  سعد دحلب، البليدة، اجلزائ ، ضاي   الننظيمي يف املنظمات ااحديث ، اجلزائ ،
 . 21ص ، 2012، دار ال اي  للنش ، عمان، االردن، حديثة يف ادارة التغيرياجتاهات  ،ع ف  سيد سامل - 2
جمل  البلقاء للبحوث قالدراسات  دراسة تطبيقية على منظمات املرأة العاملة يف األردن، -دور املرأة يف قيادة التغيريالقوامس  ف يد حممد، ق البدارين رتي   -3

  .28-27، ص2013، 01، العدد 16لد اجملألردن، تسم إدارة األعمال، جاضع  جدارا، أريد، ا
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 ؛ال غب  يف النروي تنمي  القدرة على االينكار ق  -
 ؛يف عالجها للمشاكل اليت تواجهها املنظم تروي  أساليب  -
لى االيداع االداري قتروي  تيادات تادرة ع ،القدرة على ضواجه  ضشاكلهمزايدة الثق  قاالحرتام قالنفاعل لألف اد ق -
 1 ؛راغب  فيهق 
قأساليب أقرح لالتصال  ،االرتفاع مبسنوى األداء قحتقيق ضسنوى عايل ضن الدافعي  قدرج  عالي  ضن النعاقن -

  2؛قخفض ضعدالت الغياب قدقران العمل قااحد ضن الص اع قختفيض النكاليف

  3.دات تادرة على االيداع االداري قراغب  فيهتروي  تيا-

أن أهداف ي اضج النغيري زايدة اإلنناجي  قحتسني ضسنوى االسنجاي  للعمالء ( (harvey & brown ي ىق -
 .سرتاتيجيات قضهارات إداري  جديدةقحتسني املوتـف الننافسي، قرفع ضسنوى املشارك ، قتروي  ا

 4:( أن أهداف النغيري الننظيمي تنمثـل يف1999يشري حاضد رضطان)ق 
نظام حيوي يف املنظم  مبعىن نقل املنظم  ضن النظام القائم على ت كيز السلر  قعدم املشارك  يف العمل على إجياد -

 ؛اختاذ الق ارات إىل النظام قانسياب االتصاالت قتبادهلا يف مجيع االجتاهات
 ؛الذاتي  قدفع األف اد للعمل ابسنخدام نظام حوافز ي كز على املؤث ات االجيايي  قليم العقاب قيشجع ال تاي  -
تغيري سلوكيات األف اد العاضلني ابملنظم  لننسجم ضع النغيريات اليت حدثت يف الظ قف احملير  ابملنظم  ضثل االننقال  -

 ؛ضن العمل الف دي إىل تشجيع العمل اجلماعي يف شكل ف ق عمل مجاعي 

 . ل قذلك ابسنخدام نظام حوافز فعالزايدة دافع األف اد للعم -

 5( أن النغيري الننظيمي يسعى لنحقيق امل قن  الننظيمي ؛ 2005) ى القوامس كما ي  -     

                                                           

 . 417-416ص، 2004، الدار اجلاضعي ، االسكندري ، ضص ، السلوك التنظيمي مدخل بناء املهارات، أمحد ضاه  - 1
شـهادة دكنـوراه علـوم النسـيري  ، أط قحـ  ضقدضـ  لنيـلأثر التغيري التنظيمي علـى أداء الــموارد البشـرية دراسـة حالـة سـونلغاز االغـوا ، عالقي عبد الفنـاح 2

 .20ص، 2013-2012، 03ختصص إدارة أعمال، كلي  العلوم االتنصادي  قالنجاري  قعلوم النسيري، جاضع  اجلزائ 
 . 417-416ص ض جع سايق، ،السلوك التنظيمي مدخل بناء املهارات ضاه  أمحد، - 3
، ضكنب العني املدارس اخلاصة من خَلل معايري تقييم األداء جمللس أبو ظيب للتعليم، التغيري والتطوير التنظيمي إلدارات نورة حممدال شيدي  -4

 .23ص ،2010، للنعليم
   .174، صمرجع سابقآخ قن، زقييت سارة ق  - 5
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( أنه يهدف اىل تشجيع االف اد العاضلني على حتقيق االهداف الننظيمي  قحتقيق 2016) قأرافت نوال األشهب  
 ال را الوظيفي هلم؛

 الكشف عن الص اع هبدف إدارته قتوجيهه يشكل خيدم املنظم ؛-
 1منظم  أق تدهورها؛ ـنطوج املنظم  قننائجها، قفحص ضسنم  لنمو ال زايدة درج -

نسنريع القول أن النغيري الننظيمي يسعى إىل إحداث نقل  نوعي  متم املنظم  اليت ج ى فيها النغيري مبخنلف 
الوسائل  ،سلوكيات األف اد ،أجزائها قضسنوايهتا الننظيمي  ضن خالل قسائله املخنلف  قاألط اف اليت تساهم فيه

البية  احملير  هبا ضن ضوردين قزابئن قضنافسني، كما أن أهدافه ختنلف ضن ضؤسس  إىل ، العملقاألساليب املننهج  يف 
 أخ ى قذلك حبسب ااحاج  إىل هذا النغيري قنوعه، قكذا القائمني عليه قاالجتاه الذي سوف يسلكه.

 2:مي ضا يلين أهداف النغيري الننظيكما أن)جون شريققد( ي ى أن ض
 ؛إشاع  جو ضن الثق  يني العاضلني يف حمنلف املسنوايت الننظيمي  -
 ؛يدقن تشويهق توفري املعلوضات ملنخذي الق ار  -
 ؛االهداف الننظيمي قالنوافق يني االهداف الف دي  ق العمل على إجياد النرايق  -
شجيع رقح املنافس  رمن رقح الف يق مما يزيد ضن تقتكاضلي  يني العاضلني كأف اد قمجاعات ق إجياد عالت  تبادلي   -

 ؛فاعلي  اجلماعات
 ؛ساليب اداري  دميق اطي  يف االش اف ضثل االدارة ابالهدافعلى تبين أضساعدة املش فني  -
 س لل تاي  اخلارجي  قضكماًل هلا.االعنماد عليها كأسا  الذاتي  ق تعويد العاضلني على ممارس  ال تاي -
 اد النرايق قالنوافق يني االهداف الف دي  قاالهداف الننظيمي ؛العمل على إجي -
إجياد عالت  تبادلي  قتكاضلي  يني العاضلني كأف اد قمجاعات قتشجيع رقح املنافس  رمن رقح الف يق مما يزيد ضن  -

 فاعلي  اجلماعات؛
 ة ابالهداف؛ضساعدة املش فني على تبين أساليب اداري  دميق اطي  يف االش اف ضثل االدار  -
 تعويد العاضلني على ممارس  ال تاي  الذاتي  قاالعنماد عليها كأساس لل تاي  اخلارجي  قضكماًل هلا. -

                                                           
يع، الربع  األقىل، عمان، ، دار أجمد للنش  للنش  قالنوز )دراسة تطبيقية(اإلدارية دور إدارة التغيري يف تطوير املهارات ، نوال عبد الك ميشهب األ - 1

 .34ص، 2016االردن، 
 .341، ص مرجع سابقالف جيات خطري كاظم محود، اللوزي ضوسى سالض  قالشهايب أنعام،  - 2
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قميكن متثيل الثالث  عناص : العاضلني، العمالء، اجلودة الشاضل  لألداء، قاليت جعلت لعملي  النغيري الننظيمي أمهي  ابلغ  
 نايل:ضن خالل الشكل ال املنظماتملخنلف 

ر التنظيميـيـتغيـــ: مثلث ال26 شكل رقم  

 

رؤية معاصرة ملدير القرن احلادي ) تغيري والتحدايت العصرية للمديرإدارة الالعريات حممد ين يوسف النم ان،  املصدر:
 .65ص ،2006 ،األردن ، عمان،، دار ااحاضد للنش  قالنوزيعوالعشرين(

 نظيمي ر التــيــمطلب الثالث: أنوا  التغيـال

حسب الر يق  املسنخدض  يف النصنيف قهي   قهذاتوجد هناك عـدة أنواع للنغيري الننظيمي ميكن النمييز يينها 
 كاآليت:

 النخريط كمعيار السنرعنا أن منيز يني: إذا مت اعنماد التخطيط:معيار  -
 داخل املنظم  درقسعديل ضعني قضإىل إحداث ت الذي يهدفقيقصد يه ذلك اإلج اء اإلداري  ر املخطط:ــيــغيـتـال -

  يري قضنرلباته ضن انحي  قالفوائدخلر  زضني  حمددة، قعلى أساس تفكري قتقدي  لنكلف  النغ أق أحد عناص ها قفقاً 
 1.عليه ضن انحي  اثني  تب املرت 
 
 
 

                                                           
 .64ص، 2009، دار املسرية للنش  قالنوزيع، عمان، االردن، التطوير التنظيمي واالداري، السكارن  يالل خلف -1
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ل الربيعي  أق البيولوجي ، قيدقن تدخل يفعل العواض الذي حيصل تلقائياً  قهو (: يــقائـــتلـال ) طـخمطر ـر الغيـــيــيـتغـــال -
 ضثال ازدايد عم  املنظم ننيج  النرور قالنمو الربيعي يف  ، قيقعاملنظم ضسنقل عن رغب  ينم يشكل  قهواإلنسان، 

 .، كما أنه ال تبذل فيه أي حماقل  لنحقيق أي هدفاملعامل على خر  قارح  ال يكون ضبنياً أي أنه   1.العمال

 2:نوعني إىلهذا املعيار حسب ينقسم النغيري ر: ـيــمول التغيـشمعيار درجة  -ب

ء كانت تكنولوجي ، أقإنساني ، سوا املنظم مل كاف  أق ضعظم اجلوانب قاجملاالت يف  يشريقهو تغي ري الشامل:ـالتغي -
 اجنماعي .أق 

  اآلالت قاألجهزة قتكمن ـيـيـغـكنيف املنظم   جانب قاحد تراع قاحد أق يقنص  على هو تغيري  ر اجلزئي:ـالتغيي -
، حبيث تكون يعض اجلوانب ضنرورة قاألخ ى ضنخلف  مما ضن عدم النوازن يف النغيري اجلزئي أنه تد ينشئ نوعاً  خرورته

حيناج تغيري أدقات اإلنناج إىل تغيري يف عمليات اإلنناج قأساليب النسويق قتدريب فمثاًل يقلل ضن فاعلي  الننظيم، 
 لزضاته.ـري ذلك ضن ضسنالعاضلني قغ

 3 :ينقسم اىل تسمني معيار موضو  التغيري:-ج
اخنصاصـــــات )كـــــل الننظيمـــــيقيشـــــمل النغيـــــري اهليكلـــــي قالنغيـــــري النكنولـــــوجي، أي النغيـــــري يف اهلي التغيـــــري املـــــادي: -أ

 ض .( قالنغيري يف األعمال قاألنشر  اليت يزاقهلا الننظيم أق الوسائل النكنولوجيا املسنخدقضسؤقليات
هذا النوع ضن النغيري يهدف إىل إحداث النغيري يف أمنـاط السـلوك ابلنسـب   نفسي أو اجتماعي(:) التغيري املعنوي -ب

لــديها ضعــدات قأجهــزة حديثــ  لكــن أمنــاط  املنظمــاتلألفــ اد عــن ط يــق يــ اضج الننميــ  قالنكــوين، قكمثــال جنــد أن يعــض 
 ا النوع ضن النغيري ينميز ابلسرحي  قهو شكل غري فعال.سلوك العاضلني قأساليب العمل فيها تقليدي  قهذ

 4:حسب هذا املعيار نسنريع أن منيز ينيق  ر:ـيـمعيار كيفية إحداث التغي -د

                                                           
، ضــذك ة ضقدضــ  لنيــل شــهادة املاجســنري يف علــم االجنمــاع، ختصــص تنظــيم قعمــل، كليــ  تغيــري التنظيمــي وفعاليــة املنظمــاتسوســيولوجيا ال، يومشــال أمحــد -1

 .43، ص2011 -2010ني ، جاضع  قرتل ، العلوم االجنماعي  قاإلنسا
ــة التنظيميــة ملنســويال ضيــزان عبــد الــ محن يــن عبــد هللا،  -2 ، رســال  ضقدضــ  رــمن حــرس احلــدود ابملنطقــة الشــرقية إدارة التغيــري وعَلقتهــا بســلوك املواطن

 .42ص ،2013 ي ،ضنرلبات ااحصول على درج  املاجسنري يف العلوم اإلداري ، كلي  الدراسات العليا، جاضع  انيف الع يي  للعلوم األضني  ابل ايض، السعود
 .362ص ،2003 اجلاضع ، اإلسكندري ، ضص ،، دار السلوك التنظيمي مدخل تطبيقي معاصر، صالح الدين حممد عبد الباتي -3
، ضذك ة ضقدض  لنيل شـهادة املاجسـنري يف العلـوم االتنصـادي ، ختصـص اتنصـاد التغيري والتطوير التنظيمي وإشكالية مقاومته يف املؤسسة ،ضعموري صوري  -4

 .12، ص2008-2007سيري، جاضع  الشلف، قتسيري، كلي  العلوم االتنصادي  قعلوم الن
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على العاضلني عن ط يق توى ضعين  يف البية   عنوةيف هذا النمط يف ض النغيري  ابلقوة(:) ر املفروضـييـالتغ -
 تد يزقل يزقال الشخص الذي ف ره.ق  اإلحباط،قهو يسبب هلم  اخلارجي ،

 اسنم اري . له قتنفيذه، قهو أكث ينم ي را قضشارك  العاضلني يف النخريط  ابملشاركة:ر ـالتغيي -
 ميكن أن منيز يني:الس ع  ضعيار حسب يري: ــتغــمعيار سرعة ال -هـ
 1.جات املسنهلكني أي تغري األذقاقاملسنم  يف رغبات قحاقالنرور ننيج  النغري جيب أن ينم  التغيري السريع: -
قإبيقاع اثيت ضنسلسل  ققارح املعامليشكل تدرجيي ننائجه قهو النغيري الذي تظه   (:درجييـالت)التغييـر البطيء -

 2.النكيف ضعه يسهول  إذا ضا قاجهنه املنظم أق  يل  خالل تلك الفرتة، قميكن لألف ادخالل فرتة طويل  قتقلبات تل
 3: جند أن هناك نوعني شكل واملضمون:حسب معيار ال

هـذا النـوع يهـنم ابإلجـ اءات قالشـكل، حيـث ي كـز علـى تصـميم أنظمـ  أق إعـادة تصـميمها دقن  ي:ـر الشكلــتغييـال -أ
ينبسـيط اإلجـ اءات دقن تــنفيذها أق إعـادة النصـميم الوظـائف  املنظمـ االهنمام ينربيقها قتنفيـذها يشـكل سـليم، فقيـام 

 جيعل أي ترور شكلياً أق جزئياً قيبقى ااحال كما هو عليه دقن تغيري حقيقي.دقن تربيقها 
يهــنم ابألهــداف قالننــائج قاملشــاكل قالعــالج قاملهــارات االســنثنائي  قجــوه  الشــيء، فورــع  التغـــيري يف املضــمون: -ب

لــى صــالحيات تنفيذيــ  قحتويلهــا إىل خرــط يشــارك فيهــا العــاضلون قحيصــلون ع املنظمــ خرــط إســرتاتيجي  هتــنم مبشــاكل 
 هلا، قينايعون تنفيذها جيعل األض  كله ضنجهاً إىل حتقيق ننائج حقيقي  متم املطمون قليم الشكل.

 :املوايلخالل الشكل سنورح خمنلف النصنيفات اليت مت ذك ها للنغيري ضن ق 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .12، صاملرجع نفسهوري  ضعموري، ص -1
 .71ص، 2004، دار ااحاضد للنش  قالنوزيع، عمان، االردن، تطور الفكر واألساليب يف اإلدارة، لعنييب صبحيا -2
 .28ص، 2010، الدار اجلاضعي  للنش  قالنوزيع، اإلسكندري ، ضص ، إدارة التـغـيـيـرأمحد ضاه ، - 3
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 ريــــــيـــ: تصنيفات أنوا  التغ27 شكل رقم

 
، ضذك ة ضقدض  املنظمةالتغيري والتطوير التنظيمي وإشكالية مقاومته يف ، صوري ضعموري :علىعنماد إعداد الباحث ابالضن  ملصدر:ا

-2007لنيل شهادة املاجسنري يف العلوم االتنصادي ، ختصص اتنصاد قتسيري، كلي  العلوم االتنصادي  قعلوم النسيري، جاضع  الشلف، 
 .13-12، ص2008

 ر التنظيمي ــيــيـــغــــالتأسباب : مطلب الرابعـال
حداث تغيري قلو يسيط يف املنظم ، يف أحد أق كل عناص ها، قهذا حيناج اىل عملي  مي ينرلب إالنغيري الننظي

 اعادة تنظيم جزئي أق كلي للمنظم ، مما جعل يعض الكناب يرلقون على النغيري الننظيمي ضصرلح إعادة الننظيم
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(Reorganization)،   قضن العواضل اليت تسندعي خر  يف البية  اخلارجي  اق الداخلي قهذا ضن أجل ضواجه ،
 1: القيام ابلنغيري ضايلي

إذا تاضت املنظم  إبحداث تعديل على أهدافها سواء إبراف  أهداف أق  :حدوث تغري يف أهداف املنظمة -
حجم القوة  ااحذف أق توسيع يعطها، فإن ذلك يسندعي ادخال تغيريات على أنشرنها، هيكلها الننظيمي،

 . مبا ينماشى ضع النعديل امل اد ادخاله، العاضل  فيها
،  : يؤدي اخنفاض ضسنوى ال قح املعنوي  لدى العاضلني، قيطء العمل، قتدين االنناجي اخنفاض الروح املعنوية -

كل هذه االضور ضؤش ات قضظاه  لوجود رقح ضعنوي  ضنخفط  داخل املنظم ، قيسندعي االض  ادخال 
 ضن أجل القطاء على أسباب االخنفاض. تنظيمي تغيريات 

الت حديث  يفطل السباق النكنولوجي العاملي، آيشهد العامل كل يوم ظهور اخرتاعات ق  :التطور التكنولوجي -
الت املنرورة حتسني االنناج قاخلدضات، قال ينبغي على املنظم  جتاهل هذا النرور آلاهلدف ضن هذه ا

يه قاال سنجد نفسها ضنأخ ة عن ابتي املنظمات االخ ى. قينرلب ادخال  النكنولوجي، يل عليها االخذ
 النكنولوجيا ااحديث  تغيريات تنظيمي  كنخفيض حجم العمال  قتغيري يف اساليب العمل، تغيري يف يعض املواد.

اشى القوانني ااحكوضي  اليد للمنظم  أن تنكيف قتنمعند حدقث تغيريات يف النش يعات ق  :تغيري القوانْي -
نفسها ختالف توانني الدقل  مما يع رها للمسؤقلي  ال قجدت إق ت املناسب  هلا، ضعها ضن خالل ادخال النغيريا

 .جنماعي، محاي  البية  ضن النلوثقاحملاسب  ضثل تعديل ساعات العمل، تعديل نظام الطمان اال
ق خدضاهتا ضع ترور   سلعها أترويق خدضات للمسنهلكني، قعليها أ املنظم  تننج سلعاً  :تغيري االذواق -

 فالسها.ن سلعها غري تايل  للنسويق مما يؤدي إلأ ال سنجدإذقاق املسنهلكني قرغباهتم، ق أ
االندضاج ضع ضنظمات أخ ى أق النخلي عن ف قع أق  : حتناج املنظمات أحياانً ري الشكل العام للمنظمةـتغي -

 املادي. إىل تغيريات تنظيمي  يف اجملال البش ي أق توسيع ف قعها لنغري  ضناطق جغ افي  ضعين  قهذا حيناج
حيدث قأن تكون عملي  اختاذ الق ار يرية  جداً مما يطيع ف ص  االسنفادة  :وجود خطأ يف عملية اختاذ القرار -

 دخال النغيريات الط قري  لنفادي ذلك.إه، مما يسنوجب الق ار ألجل ضن الورع الذي ينخذ
تد يكون هناك فشل يف جمال قظيفي رئيسي داخل املنظم  ضثل اخنفاض  :الفشل يف اجملاالت الوظيفية -

النغيري  دخالإاالنناج عن املسنوى املرلوب أق ارتفاع النكلف  النشغيلي  أق ت اجع يف النوعي  مما يسنوجب 
 املناسب.

                                                           
-358ص، 2013ع، الربع  االقىل، عمان، االردن،، دار زه ان للنش  قالنوزيالرقابة( -التنظيم -)التخطيط عاصرةاالدارة امل، عم  قصفيعقيلي  - 1

356. 
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ي  الفشل يف أحد الوظائف هو رعف االتصاالت يني الوحدات الننظيم : تد يكون سببضعف االتصاالت -
 .يف اجملال الوظيفيالف عي أكث  ضن عدم الكفاي  

إضا يف شكل ضننجات  يف االفكار اجلديدة أق ندرة عندضا يكون هناك نقص: االبتكارالنقص يف التجديد و  -
 .قالنمو أق يف ط يق  أداء االعمال فعندها سينوتف النجديد أق خدضات

  1: يالتغيري التنظيمي هأخرى أسباب  هناك يرى اخلضريي أنق
 ؛رتنمي  القدرة على االينكا قاملنظمات قالدقل، املنظماتااحفاظ على ااحيوي  الفاعل  قجتديدها داخل  -
  نوافق قالنكيف ضع ضنغريات ااحياة.النروي  قاالرتقاء، ال، إزكاء ال غب  يف النحسني -
 ،ي ، كوهنا تعيش يف نظام ضفنوحات تواجه ضصدرين ضن الطغوط اليت تف ض عليها النغيري داخلي  أق خارجملنظماف

  .مث تعيد إرساهلا إىل احمليط اخلارجي ض ة أخ ى املنظم قتنحصل على ضدخالهتا ضن احمليرها اخلارجي لنعاجلها داخل 
 ا:أمههــاملنظمات الننهاج النغيري  أخ ى تدفعت توجد أسبايق 

  ؛يني الوحدات املخنلف أسباب هيكلي  كالنغـييـ  يف تقسيم العمل يف املنظم  أق الننسيق  -
  ؛أسلوهبا يف العمل على أدائهاأسباب إداري  كنـأثـيـ  فـلسفـ  اإلدارة ق   -
حتسني النغـيري ضن أجل تروي  أدائها ق  حيث تلجأ املنظم  إلجـ اء ،النحسني قاالرتقاءال غب  يف النروي  ق  -

  ؛انناجها
  ؛ااحياةالنوافق ضع ضنغريات ق  ،تكنولوجي قفني  ق  ،أسباب ييـةي   -
 أسلوب عملها؛نظم  سريافقه تغيري يف ي اجمها ق حيث أن النغيري يف هدف امل ؛النغيـيـ  يف أهـداف املنظم  -
  2؛النفوذتغيريات يف عالتات السلر  قاملسؤقلي  قامل كز ق  -
 3 .املمارس أعلى درج  ضن القوة يف األداء ق  الوصول اىل -

ب قالقوى اليت تدفع ابملنظمات للنغيري ضن أجل ضواكب  النحوالت تناقل الكثري ضن الباحثني األسبا          
أن أسباب قعواضل النغيري حيث ، الداخلي  قاخلارجي  اليت تنع ض هلا قاليت متلي عليها ر قرة النعديل قالنغيري

                                                           

 . 23ص، 2003، دار ال را للنش ، دضشق، سوراي، إدارة التغيري مدخل اقــــتصادي للسيكلوجيا اإلداريةاخلطريي أمحد،  - 1
، أط قح  ضقدض  لنيل ة اسرتاتيجيات ومناذج ادارة التغيري لبعض املنشآت الصناعية واخلدمية السودانيةتقومي فعالي، عبد ال حيم سلمى سيدامحد -2

  .41ص، 2008يف ادارة االعمال، تسم ادارة االعمال، ضدرس  العلوم االداري ، كلي  الدراسات العليا، جاضع  اخل طوم، السودان،  شهادة الدكنوراه
 .20، صابقمرجع سعالقي عبد الفناح،  -3
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حاقل العديد ضنهم تصنيفها قضن أكث  النصنيفات شيوعًا هو تصنيف القوى قاملسببات إىل تد ضنعددة، ق 
 : نفنيص

قضناخها الداخلي قكذا الثقاف  الننظيمي  السائدة هبا،  ملنظم قتشمل املنغريات امل تبر  اب: األسباب الداخلية
القوى ( قكينكي ك ينن ) منيـقتد صنف العال 1.قهيكلها الننظيمي قالسياسات املنبع  لنسيري العاضلني فيها

  2:الداخلي  يف املنظم  إىل نوعني
كانيات تنعلق ابلقوى العاضل ، ضثل املشكالت الناشة  عن إدراك العاضلني فيما ينعلق يكيفي  إض ت أقضشكال-أ

 ؛ضعاضل  املنظم  هلم
فالص اع قاالحنكام يني ال ؤساء قامل ؤقسني ينرلب تنمي  ضهارات يف النعاضل  ارات املدي ين، ـلوك أق تـس-ب

  .لدى اجلميع
 قأراف الق يويت أبن ضن أسباب النغيري:

 ؛ترور قعي العاضلني قزايدة طموحاهتم قحاجاهتم-1
 ؛  مجيع تدرته الكاضن  للعملـايدة إدراك العالت  ين البية  اإلداري  قيني رغب  العاضل يف تسخيز -2
 ضع العاضل قإفساح اجملال للمشارك  يف اختاذ الق ارات قإنناجينه. إدراك الصل  يني أسلوب النعاضل-3

اتنصــــادي ،  ضـــع ييةنهـــا اخلارجيــــ  ســـواء كانـــت املنظمـــ األســــباب الـــيت تظهـــ  ننيجـــ  تفاعــــل هـــي ق  :األســـباب اخلارجيـــة
واكبـــ  قالنكيـــف ضـــع النغـــريات الـــيت ترـــ أ عليهـــا قتشـــمل العواضـــل املاجنماعيـــ ، سياســـي  أق تانونيـــ ، قرـــ قرة  ،تكنولوجيــ 

 النالي :

ال النكنولــوجي ضــن األســباب ال ئيســي  الــيت إن اســنجاي  املنظمــات للنرــورات ااحاصــل  يف اجملــ التطــور التكنولــوجي: -أ
تؤدي إىل النغيري قذلك ضن خالل اسـنخدام العديـد ضـن قسـائل النرـوي  قالنحـديث النقـين ممـا يـؤدي إىل ارتفـاع الكفـاءة 

 النشغيلي  قزايدة اإلنناجي  قحتسني النوعي .

                                                           
 .342، صمرجع سابقخطري كاظم محود قآخ قن،  الف جيات -1
رقق،  الربع  دار الش ،دة الرتبوية يف اختاذ القرارات اإلداريةدور القيا، دور القيادة الرتبوية يف اختاذ القرارات اإلدارية، زيد ضنريعبوي  -2

 .173، ص2010الع يي  األقىل عمان، األردن، 
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ي  خمنلفـــ  لنلبيـــ  حاجـــات صـــول علــى إن النمــو االســـنهالكي قال غبـــ  الدائمـــ  للحصـــ التغيـــري يف ظـــروف الســـوق: -ب
قرغبــات املســنهلكني يعنــرب ضؤشــ  ضهــم يف اســنم ار املنظمــ  قيقائهــا ابألســواق خاصــ  إذا اعنمــدت علــى تغيــري قترــوي  

 جمال أنشرنها قإحداث األساليب املخنلف  جلدب املسنهلكني قحتقيق رغباهتم قحاجاهتم املنناضي .

واضــل األساسـي  الــيت تــؤدي إىل النغيــري، حيــث أصــبح الننــافم يــنم علــى أســم هــي احــد الع ازدايد حــدة املنافســة: -ت
جديدة ضبين على إدخال النكنولوجيات ااحديث  يف جمال العمل ضن أجل حتقيق قيلوغ النوعي  قكذا رفع اإلنناج قهـذا ضـا 

 تسعى كل املنظمات إىل الوصول إليه.

دقل ، أق تغيري السياس  ااحزيي  ااحاكم ، أق قجـود تغيـري سياسـي تنطمن تغيري السياس  العاض  لل القوى السياسية: -ث
 ضف قض ننيج  النغريات السياسي  العاملي .

 .املنظم تنطمن تغيري يف النش يعات ااحالي  قظهور تش يعات جديدة تؤث  على سياسات  :القوى التشريعية -ج

ت اجنماعيـــ  قالـــيت متـــم كـــل فـــ د يف اجملنمعـــات إن ضـــا يســـود اجملنمـــع ضـــن نزاعـــات أق اجتاهـــا :القـــوى االجتماعيـــة-ح
الصغرية قالكبرية، أسهمت يشكل ضطر د قخاص  خالل السنوات األخـرية يف حتويـل منـط النزاعـات، قالـيت تـؤث  يـدقرها 
ى يف احنياجات قسلوكيات األف اد املخنلف ، لذا ينصح املدي قن قالقادة مبجاراة قضنايع  النغريات املسـنم ة قالـيت ترـ أ علـ

حياة األف اد قضع ف  أسباهبا قان الق اءة قاالطالع على املوروعات االجنماعي  قاالسنفادة ضنها سـيكون عـاضالً ضسـاعداً 
 عند إحداث النغيريات املخنلف  يفعالي  كما أهنا متكن ضن الننبؤ مبا تد يننج عنها ضن أاثر يدرج  كبرية.

وارد االتنصـــادي  قح كـــ  قتغيـــري األســـواق العامليـــ  قظـــ قف اإلننـــاج، يقصـــد هبـــا رأس املـــال قاملـــ القـــوى االقتصـــادية: -ه
 قالشكل املوايل يلخص ضا سبق ذك ه. قاألعمال قالنسويق قندرة املوارد قاملنافس  قااح قب أقاألزضات االتنصادي .
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 عو إىل التغيريالعوامل الداخلية واخلارجية اليت تد :28 الشكل رقم

 
 بع رالضكنب  اجملنمع الع يب للنش  قالنوزيع، ، السلوك التنظيمي يف املنظماتمحد العزام، أ ال حاحل ، زك اي بد ال زاق ساملع املصدر:

 .256ص  ،2011 ،األردن، ، عماناالقىل

 1:تدفع إىل النغيرينظ ة أخ ى، قأن هناك أريع  أسباب  قتد رأت جيمم رقينسون قداان رقينسون 

 ؛اك أن األضور جيب أن تنح ك ضن ضكاهنا قتنغري يصف  ضسنم ةإدر ضن خالل : ةـــــــــاألزم -

 ؛الصورة الوارح  للمسنقبل الذي ميكن الوصول إليه عن ط يق النغيري: ةــــــــــرؤيـــال -

 لنايل ال جيب أن نرتك هذه الف ص ؛الننبؤ أبن النغيري سيكون إىل األفطل قاب :ةــــرصـفــال -

 قاسنم ار يقائها. املنظم ؤ حبدقث شيء يف املسنقبل سيؤث  سلبا على الننب :دـــــهديــتــال -

 إدارة التغيري التنظيمي  :املبحث الثاين

فهناك ترورات يف الفك  اإلنساين قيف العالتات قالنظم، قيف أمناط ااحياة قالعادات  يعيش العامل ح كي  دائم ،
قعليه فقد أصبح النروي  قالنغيري ر قرة  سي  قاالتنصادي  قالثقافي .قالنقاليد، قيف كاف  نواحي ااحياة االجنماعي  قالسيا

ضلح  للنأتلم يف أي قسط، قملا كانت املنظمات ضفنوح  على عاملها اخلارجي تؤث  فيه قتنأث  يه قجب عليها النفاعل 
 نغيري الننظيمي حىتي  إلدارة ال. قتد صارت املنظمات تويل أمهضعه دقضًا لنطمن اسنم ارينها قيقاءها يف الساح 

  ضن قتوع هتديدات أق خماط  قيف نفم الوتت تنصيد الف ص. تنمكن ضن االحرتاز
                                                           

 .17-16ص ،2015 قالنوزيع، الربع  االقىل، دسوق، ضص ، ، دار العلم قاالميان للنش إدارة التغيري الرتبوي، سيد علي أساض  حممد- 1

 المنظمة

 عوامل التغيري اخلارجية:
 عواضل االتنصاد أق السوق-
 العواضل النكنولوجيا-
 قالسياسي  اضل القانوني العو -
 املوارد عواضل ض تبر  ينوف -

 عوامل التغيري الداخلية:
ت النغيري يف تيم قاجتاها-

 العاضلني
 النناجا النغيري يف تكنولوجيا-
 تغيريات اهليكل الننظيمي-
 النغيري يف أهداف املنظم -
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 إدارة التغيري التنظيمي أهدافمفهوم و  :املطلب األول

 اجلانب املفاهيمي الدارة النغيري الننظيمي قاالهداف اليت تسعى اىل حتقيقها. اىل يف هذا املرلب نع ضسن

 وم إدارة التغيري التنظيميمفهالفر  األول:  -

ضن خالل تربيق ضنهج مشويل  املنظم "عملي  حتويل أن إدارة النغيري الننظيمي هي  S.Smithي ى سنيف مسيث     
عملي ضندرج ضن الواتع ااحايل إىل الواتع امل اد الوصول إليه ضن خالل تروي  األعمال قالسلوك إبتباع أساليب عملي  

 1". إحداثه لنعزيز النغيري امل اد

ي صد ضؤش ات النغيري يف يية  ضنظم   ك النهج اإلداري الذي يعىنذال" ايينما يصفها صبحي العنييب أبهن
رمن أقلوايت إدارهتا هبدف تكيف قأتتلم تلك اإلدارة  املنظم األعمال، قف ز تلك املؤش ات اليت هلا عالت  ينشاط 

 2 .ريات املنوتع  لنحسني أدائها قسلوكها "يف ممارسنها لوظائف العملي  اإلداري  ضع املنغ

جمموع  ضعين  ضن القيم،  املنظم العملي  اليت ضن خالهلا تنبىن تيادة  "كما تع ف إدارة النغيري الننظيمي أبهنا 
 ضعارف قتقنيات أخ ى، قأتيت إدارة النغيري الننظيمي لنعرب عن كيفي  ،املعارف قالنقنيات، ضقايل النخلي عن تيم

  3."املنظم يقصد يلوغ أهداف  ،قفعالي  إلحداث النغيري، قعلى ض احل حدقثه دام أفطل الر ق اتنصاداً اسنخ 

ضن أجل تصميم  املنظم عملي  تسنخدضها  أن إدارة النغيري الننظيمي هي" Recardoقيورح ريكاردق
هذا النع يف  يبني 4." ها البية  اخلارجي املبادرات املالئم  قتنفيذها قتقييمها، قكيفي  النعاضل ضع املنرلبات اليت تف ر

ضن اجل اترتاح خرط ضسنقبلي   املنظم لديهم القدرة على حتليل قرعي   ناج اىل تادة حقيقينيأن إدارة النغيري حت
 . هاقتقدض هاترور تطمن 

                                                           
، دار ااحاضـد للنشـ  قالنوزيـع إدارة التغيري والتحدايت العصرية للمدير)رؤية معاصرة ملدير القرن احلـادي والعشـرين(، ريات حممد ين يوسف النم انالع -1

 .94ص، 2006األردن، 
رسـال  ضقدضـ  رـمن ضنرلبـات ااحصـول علـى درجـ   واقع إدارة التغيري وأثرها على أداء العاملْي يف وزارة الصحة الفلسـطينية،عوين فنحي خليل عبيـد،  -2

 .12ص ،2009 ضاجسنري يف إدارة األعمال، كلي  النجارة، اجلاضع  اإلسالضي  يغزة، فلسرني،
، ضداخل  ضقدض  ألعمال امللنقى الدقيل حول اإليداع قالنغيري الننظيمي املنظور السوسيولوجي إلدارة التغيري التنظيمي، ك مي  شوميات ،خ يبش عبد القادر -3

 . 06، ص2010ضاي 23-22يف املنظمات ااحديث ، اجلزائ ، جاضع  البليدة، 
، العــدد ال ايــع، دضشــق ســوراي، 27ق للعلــوم االتنصـادي  قالقانونيــ ، اجمللــد ، جملــ  جاضعــ  دضشــأثــر القيــادة التحويليــة يف إدارة التغيــري التنظيمــي ،إايد محـاد -4

 . 388ص، 2011
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ملي  جتسد عمليات فك ي  قممارسات ع"يب أن إدارة النغيري الننظيمي هييف حني ي ى أمحد صاحل قضنصور الغال  
 1."لننفيذ النغيري الننظيمي املنظم خبروات قإج اءات، قط ق قأساليب تنبعها 

ملواجه  األقراع اجلديدة  املنظم اآلل  أق الدافع اليت حت ك اإلدارة ق  "قيف تع يف آخ  ل عد الص ن ي ى أبهنا 
 2.نب أق تقليل عواضل النغيري السلبي "قإعادة ت تيب األضور حبيث ميكن االسنفادة ضن عواضل النغيري اإلجيايب، قجت

 لر قعدد ضن اضن خالل  اخلارجي الداخلي  ق جه  النحدايت اإلداري  على ضوا قدرة النظمضنغيري ـتعين إدارة ال
قتد ينم  مث البحث يف كيفي  النعاضل ضعه، تغيري يقعفعل لعمليات النغيري، أي االننظار حىت رد  لى شكلالدفاعي  ع

قهذا ضا ابلقبول أق ال فض إ ،النغيري ابسنش اف املسنقبل قاالسنعداد املسبق للنعاضل ضعه النوتع حبدقث ذلك يناء على
ت ارات يس ع  قحبسم اً، مث اختاذ علميذا الغ ض، قحتليلها اليت مت مجعها هلاملعلوضات  هائل ضن كم  ابالعنماد على

املناسب  الق ار اختاذ يف قإش اك كل الكفاءات املوجودةحل ضدرقس ، أق رفطه مبنرق ضقبول، قتبول النغيري على ض ا
 3.حول النغيري

كما أهنا العملي  اليت ضن خالهلا تبين تيادة املنظم  جمموع  ضعين  ضن القيم املعارف قالنقنيات....اخل، ضقايل 
الر ق اتنصادايت النخلي عن تيم قضعارف أق تقنيات أخ ى، قأتيت إدارة النغيري لنعرب عن كيفي  اسنخدام أفطل 

قفعالي  إلحداث النغيري قعلى ض احل حدقثه يقصد يلوغ أهداف املنظم  احملددة الررالع ابملسؤقليات اليت متليها 
 4.أيعاد النغيري الفعال

نقاط  أق ضا تسمى يت تنرلب حتديثوانب ااجلقجذري لكل شاضل تغيري تسعى ادارة النغيري اىل إحداث 
ضن خالل الواتع ااحايل  تدرس أن قرع رؤي  ضسنقبلي  فعليهااملنظم  لي، قحني ت يد عف ضنظمي حايل أق ضسنقبر

ضن  5.لنحسني نقاط الطعف قضعاجلنها، مث احملافظ  على نقاط القوة املوجودة داخل املنظم  القوة قالطعف نقاط

                                                           
 .41ص ،2010 ، دار قائل للنش  قالنوزيع، عمان، االردن،)مدخل حتليلي( التطوير التنظيمي، ي قالغاليب طاه  حمسن ضنصورصاحل أمحد عل -1
، 2011دار ااحاضــد للنشــ  قالنوزيــع، عمــان، االردن،  ت واإلســرتاتيجيات للمــدراء املعاصــرين(،التحــداييري)إدارة التغ، الريرــي خطــ  ضصــباح إمساعيــل -2

 .30ص
، جمل  أحباث اتنصادي  قإداري ، إدارة التغيري ودورها يف تعزيز عملية التخطيط التسويقي االسرتاتيجي يف القطا  الصناعي األردين، الزعيب علي فالح - 3

 .78، ص2009، ديسمرب06لعدد جاضع  حممد خيط  يسك ة، ا
 .267ص، 2013، الربع  االقىل، عمان، األردن، ، اإلدارة املدرسية املعاصرة، دار صفاء للنشر والتوزيعالبن  هال  ضصباح - 4
 .23ص، 2008، املنظم  الع يي  للننمي ، ضص ، قيم ومعتقدات األفراد وأثرها على فاعلية التطوير التنظيمي، عصفور أضل ضصرفى -5 



يـمـيـنظــتـر الـيـغيـتـال     الفصل الثالث  
 

218 
 
 

ر لَلنتقال من ـقيادة التغيي الذي َيركحرك والدافع و ـمـالإدارة النغيري الننظيمي هي  أنخالل ضامت ع ره نسنننج 
 .املنظمةبلوغ أهداف بكفاءة وفعالية ل ةموارد املنظم، ابستخدام منه وضع غري مرغوب فيه إىل وضع أحسن

 ر التنظيميــيـغيـتـأهــداف إدارة الي: ـالفر  الثان

حسب شكل    إىل أخ ىنظمل  ضن االهداف اليت ختنلف ضن ضتسعى إدارة النغيري الننظيمي إىل حتقيق مج
 1قحاجنها للنغيري قتدرهتا على النخريط له قحشد الراتات مث تنفيذه، قض اتب  ننائجه، قضن أمهها: املنظم 

 على اإليداع قالنعلم ضن النجارب؛ املنظم زايدة تدرة  -
 تغيري العمال لنحقيق النكاضل قالنباين املرلوب للنعاضل ضع املنغريات السائدة؛ -
ي  ضن خالل الكفاي  قفعالي  األداء قحسن اخنيار قاسنخدام املوارد البش ي ، ختفيض النكاليف النشغيل -

 قاسنخدام الرات ، قرأس املال قاآلالت املناح  اليت تنجز االعمال أبس ع قتت قأحسن ط يق ؛
 قمسعنها؛  املنظم حتسني رؤي   -
 زايدة محاس قتدرة أف اد اإلدارة يف ضواجه  ضشاكلهم قيف انطباطهم الذايت؛ -
 تغيري الرات  اإلنناجي  ملواجه  ف ص النمو؛ -
 يناء حميط حمايب للنغيري قالنروي ؛ -
 تروي  تيادات تادرة على اإليداع اإلداري قراغب  فيه؛ -
جتديــــد اهليكــــل الننظيمــــي قهــــذا إبعــــادة تصــــميمه يشــــكل يطــــمن للمنظمــــ  حتقيــــق أهــــدافها ير يقــــ  أحســــن    -

 لرتتي ؛كاالعنماد على املشارك  العمالي ، االتصال قا
حتســـني املوتـــف النســـويقي للمنـــنج أق اخلدضـــ ، ضـــن حيـــث النوعيـــ  قاالنســـجام قضـــدى االعنمـــاد عليـــه قســـهول   -

 االسنخدام قاألداء؛ 
 حتقيق درج  عالي  ضن النعاقن قالنفاعل؛ -

                                                           
-95ص ،2019 ، دار ااحاضـد للنشـ  قالنوزيـع، الربعـ  االقىل، عمـان، االردن،التطـوير التنظيمـي ورليـات ادارة التغيـري ابملؤسسـة ،يوسفي عالء الـدين -1

96. 
. 
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 ؛املنظم حتديث قتروي  أمناط السلوك يف  -
 ك ضن أجل البقاء قاالسنم ار؛قتوسيع جمال نشاطها قحقل ضعارفها، قذل املنظم تنمي  إسرتاتيجي   -
 قأساليبها اإلداري . املنظم النحسيـن املسنم  يف نشاط  -

 1قأراف ) ج ادات انص  قآخ قن( أهداف أخ ى ضن يينها: 
 ؛زايدة تدرة املنظم  على النعاقن يني خمنلف اجملموعات املنخصص  ضن أجل اجناز األهداف العاض  للمنظم -
 ى حتقيق األهداف الننظيمي  قحتقيق ال رى الوظيفي هلم؛ تشجيع األف اد العاضلني عل-
 الكشف عن الص اع هبدف ادارته قتوجيهه يشكل خيدم املنظم ؛-
 متكني املدي ين ضن اتباع أسلوب اإلدارة ابالهداف يداًل ضن أساليب اإلدارة النقليدي ؛-
علوضــات عــن عمليــات املنظمــ  املخنلفــ  ضســاعدة املنظمــ  علــى حــل املشــكالت الــيت تواجههــا ضــن خــالل تزقيــدها ابمل-

 قننائجها؛
 درج  عالي  ضن النعاقن؛ قيقحت-

 تقليل ضعدالت الدقران الوظيفي؛
 إجياد النوازن ضع البية  احملير ؛-
 ت شيد النفقات، -
 اسنخدام األسلوب العلمي احل املشكالت.-

 إدارة التغيري التنظيمي  خصائص املطلب الثاين:

  2: ضن يينها اليت تطفي عليها صف  النغيري حنو االفطل صضن اخلصائضهم  جموع  مبري الننظيمي ميز إدارة النغيتن

، يــل يــنم يف إطــار ح كــ  ضنظمــ  تنجــه أق ارجتاليــاً  ابعنبــار النغيــري ح كــ  تفاعــل ذكــي ال حيــدث عشــوائياً  االســتهدافية: -
 إىل غاي  ضعلوض  قأهداف قارح  قحمددة قضقبول .

                                                           

 .46، صمرجع سابقج ادات انص  قآخ قن،  -1 

 .347-345ص، 2004ش  قالنوزيع، الربع  الثاني ، عمان، االردن، ، دار قائل للنالسلوك التنظيمي يف منظمات األعمالالعميان حممود سلمان،  -2
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يف إطـــار ذلـــك أن يـــنم جيـــب ، ق املنظمـــ تـــ تبط إدارة النغيـــري الننظيمـــي ابلواتـــع العملـــي الـــذي تعيشـــه  ثحبيـــ الواقعيـــة: -
 هتا قضواردها قظ قفها اليت مت  هبا.اإضكاني

قترلعـــات  احنياجـــات قرغبـــاتري الننظيمـــي أن توافـــق يـــني أهــداف النغيـــري ق ـإدارة النغيــ ضـــن الواجـــب علـــى التوافقيــة: -
 النغيري. القوى املخنلف  لعملي 

ينعــــني أن تكــــون إدارة النغيــــري الننظيمــــي فعالــــ ، أي متلــــك القــــدرة علــــى ااح كــــ  حب يــــ  ضناســــب  قالنــــأثري يف  الفاعليــــة: -
 اآلخ ين، قتوجيه توى الفعل يف الوحدات اإلداري  املسنهدف  تغيريها.

وحيـــد لنحقيـــق ذلـــك هـــو املشـــارك  الواعيـــ  ري الننظيمـــي إىل النفاعـــل اإلجيـــايب، قالســـبيل الـحتنـــاج إدارة النغيـــ املشـــاركة: -
 للقوى قاألط اف اليت تنأث  ابلنغيريضع تادة النغيري، قذلك لنفادي ضقاقض  النغيري قرمان سريقرته قفق املعايري احملددة.

 ري يف إطـــار الشـــ عي  القانونيـــ  قاألخالتيـــ  يف آن قاحـــد، أي عـــدم تعـــارض إدارة النغيـــريـيــــجيـــب أن يـــنم النغ الشـــرعية: -
 الننظيمي ضع األخالق قاألع اف السائدة قغريها.

ابإلصــالح، أي جيــب أن تســعى حنــو إصــالح ضــا هــو تــائم ضــن  لكــي تــنجح إدارة النغيــري جيــب أن تنميــز اإلصــَلح: -
 .املنظم عيوب، قضعاجل  ضا هو ضوجود ضن اخنالالت يف 

قينرلب تـوف  خاصـي  ال شـادة قالعقالنيـ ، إذ قهي صف  الزض  لكل عمل إداري قيصف  خاص  إدارة النغيري،  الرشد: -
 تغيري العنبارات النكلف  قالعناد. اتق ار الكل كل النص فات ق طع  خت

أفطـل قأفكـار جديـدة ري أن تعمل علـى إجيـاد تـدرات تروي يـ  ـينعني على إدارة النغي القدرة على التطوير واالبتكار: -
 .مما هو تائم أق ضسنخدم حالياً 

ابلقـــدرة علـــى النكيـــف الســـ يع ضـــع  هتـــنم إدارة النغيـــري اهنماضـــا كبـــرياً  لتكيـــف الســـريع مـــع األحـــداث:درة علـــى اـالقـــ -
 1.املنظم األحداث، قحتاقل السير ة عليها، لإليقاء على حيوي  قفعالي  

داخليــ  قخارجيــ  تقــع يقــوم علــى أســاس اكنشــاف ااحاجــ  للنغيــري قالــيت عــادة ضــا تظهــ  ننيجــ  ضشــاكل  :التخطــيط -
تغيـــري خمرـــط  جـــ اءالنظـــام ااحـــايل أق تغيـــريات حـــدثت يف الظـــ قف، أق ضـــن املنوتـــع أن حتـــدث، قيســـنلزم ذلـــك إ يســـبب

                                                           
، ضذك ة ضقدض  لنيل شهادة املاجسنري يف علم االجنماع، ختصص تنظيم قعمل، كليـ  العلـوم عَلقة التغيري التنظيمي ابلرضا الوظيفيعبد ااحفيظ القيزي،  -1

 .40، ص2012 ،02االجنماعي  قاإلنساني ، تسم علم االجنماع، جاضع  اجلزائ 
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املنوتعــ ، قكيــف ميكــن النغلــب عليهــا قضــن الـــذي  ، قتكلفنـــه، قضشــاكلهنغيــرياللنجديــد ضــا املرلــوب تغيــريه، قكيــف يــنم 
تلقائيـاً ضـع الـزضن قلكنـه تغيـري خمرـط قضقصـود إدخالـه يكون ضسؤقل عن عملي  النغيري قيـذلك فـالنغيري الننظيمـي ال يـنم 

 للمؤسس .
لــإلدارة العليــا، اال أنــه قإن كانــت ضســؤقل  عنــه أكثــ  يعنــرب النغيــري الننظيمــي ضــن املهــام ال ئيســي   :املســؤولية اإلداريــة -

قضعنــوايً قعــبء املوافقــ  علــى ، إال إن تــدعيم النغيــري ضــادايً ضســؤقل  أيطــاً  ملنظمــ ملســنوايت اإلداريــ  املخنلفــ  ابفكــذلك ا
خرـــــط النغيـــــري قاختـــــاذ القـــــ ارات الالزضـــــ  لننفيـــــذها قاملســـــامه  يف حـــــل املشـــــاكل يكـــــون ضـــــن ضســـــؤقلينها أيطـــــاً ابلنســـــب  

 للمسنوايت الننفيذي  فيقع عليها عبء املشارك  قالنخريط للنغيري قتنفيذه.
يظ قفهــا ااحاليــ  قالداخليــ ، قتــد حتــاقل  املنظمــ أتثــ  أن النغيــري الننظيمــي حيــدث ننيجــ   يقصــد هبــا: الــنظم املفتوحــة -

 1.النأثري أيطاً ابلظ قف اخلارجي  حىت تنسجم ضعها
: خصائص إدارة التغيري التنظيمي29شكل رقم   

 
-38، ص، ض جع سايقعَلقة التغيري التنظيمي ابلرضا الوظيفي ،القيزي عبد ااحفيظ: : ضن إعداد الباحث ابالعنماد علىاملصدر

 .76، ص، ض جع سايقمي يف منظمات االعمالالسلوك التنظي العميان حممود سلمان،ق  .39

 

                                                           

 .80ص، 2010، ض  للنش  قالنوزيع، عمان، األردن، دار أسااسرتاتيجيات التطوير التنظيمي، ث قتضشهور  1 
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 التغيري التنظيمي مراحل إدارة  :املطلب الثالث
ضن د تع ض هلا العديد قت، عند تربيقه عرب عدة ض احلاليد ضن امل قر النغيري الننظيمي عند ال غب  يف احداث 

أكد أن ، قالذي Kurt Lewinاحملاقل  األقىل قال ائدة لكريت لوين  قذلك يعدالباحثني كل حسب قجه  نظ ه، 
يت مث أت املوجود حالياً تبدأ مب حل  إزال  اجلمود للنظام  قتد صنفها أبهنا، أساسي  إدارة النغيري الننظيمي مت  يثالث ض احل

  حل  إعادة النجميد للنظام اجلديد كما يلي:تننهي مبض حل  النغيري، مث  يعدها
 :(Unfreezing Stage)اإلذابة( ) ة إزالة اجلمودـمرحل -أ

املوجــودة شــاكل املالقــائمني علــى إدارة النغيــري تورــيح فــ اد قاملســريين ألن إزالــ  أق إذايــ  اجلمــود أضــ  يفــ ض علــى اإ
قاترتاحـات اليت تواجه السري ااحسن قتع تل منو املنظم  قاليت تنرلب الوتوف عليها قحلها. مث تليها يعد ذلك ضناتشات 

لقـيم القدميـ  قالعـادات قاملعنقـدات قاهليكلـ  ير حها املسريقن قالعمال قاملش فني على ي انضج النغيري، قضن هنـا تـنم إذايـ  ا
 1.املنظم اليت تقوم عليها 

جتعــل األفــ اد العــاضلني هبــا ينقبلــون عمليــ   املبذقلــ  ضــن طــ ف املنظمــ  حــىت خــالل هــذه امل حلــ  حشــد اجلهــود يــنمق 
 علهـــم يشـــع قنها قذلـــك جلنقبـــل النغيـــريات املزضـــع إحـــداث نفســـياً ضعنـــوايً ق هـــذا ضـــن خـــالل إعـــدادهم يكـــون ق    2،يـــريالنغ

إبيــ از العوائــد الــيت تــد  يــنم ذلــك، قأبهنــا ال متــم ضصــااحهم يســوء، املنظمــ ابألضــان اجتــاه النغيــريات الــيت تــد ترــ أ يف ييةــ  
 لداخليـ  قاخلارجيـ ، قكـذا البـدء يف تغيـري القـوى اج سـلبي  ممكنـ  الوتـوعننـائترتتب على النغيـري، قالنخفيـف ضـن تيمـ  أي 

  العمـل علـى هتيةـ  األجـواء األخ ى اليت تؤث  يف العاضلني كـنمط القيـادة، نظـم ااحـوافز، قغريهـا، قهلـذا يـنم يف هـذه امل حلـ
ور لــدى هــؤالء األشــخاص ، مث العمــل علــى تقويــ  الشــعضفيــد   خللــق دقافــع جديــدة عنــد األشــخاص لعمــل شــيءاملناســب

 3.ةء جديداشييط قرة اسنبدال األمناط السلوكي ، قالقيم القدمي  أب
 (:Changing Stage ) رــمرحلة التغيي -ب

الواتع قهذه هي امل حل  اليت  على أرضهذه امل حل  إدخال النغيريات الالزض  داخل النظام قتربيقها ينم خالل 
قاهلياكل ، املنظم تيم تكنولوجيا، األهداف الننظيمي  قاملوارد البش ي ، قتناسق يني خلق متاشي فيها على املسريين جيب 

تغيري تقوم ينشخيص دتيق للمشكل قيعد ذلك تقوم يعملي  حتليل دتيق لكل االحنماالت الننظيمي ، قأي عملي  
                                                           

 .47، صمرجع سابقيومشال أمحد،  -1
 .363، ص2004، دار املسرية، عمان، االردن، إدارة جديدة يف عامل متغري-اإلدارة اإلسرتاتيجية  ،ين حبنور عبد العزيز صاحل -2
، ضداخلـــ  ضقدضـــ  خـــالل امللنقــى الـــدقيل حـــول اإليـــداع قالنغيـــري الننظيمـــي يف قـــراءة مفاهيميـــة دالليـــة –التغيـــريينـــدي عبـــد هللا عبـــد الســالم،  ق  علــ  ضـــ اد -3

 .17صاملنظمات ااحديث ، اجلزائ ، جاضع  البليدة، 
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تد تسنغ ق عدة  طويل  نسبياً  امل حل  فرتة زضني حيث تنرلب هذه  1.املمكن  للحل قاملؤث ة على ننائج هذا النغيري
 2.  أق عدة سنوات لورع النغيريات ضورع الننفيذأشه

 ، قالندرب علىالقدمي  النظم اجتاهات النغيري، قإدخال جتهيزات قنظم جديدة قإمهال يف هذه امل حل  ينم حتديدق 
 3.ت الفاعل قطبيعنهضن ذا القيام إبج اءات لنعلم القيم قالسلوكيات قاملواتف اجلديدة اليت تصبح جزءاً 

 :(Refreezing Stage ) مرحلة إعادة التجميد -ج
كون ضورع اليد أن ت ،اجتاهاتت هياكل أق ، سواء كانتبنيهامت  ة اليتاجلديد اتالنغيري، فإن السلوك حني يقع

نغيري، أق صبح جزء ضن الننظيم قعند هذه النقر  ميكن اخنبار ضدى فعالي  النه جيب أن تالنجميد قالنثبيت، أي أ
ادة النجميد هي حال  نسبي  اخنبار ضدى ال غب  يف االسنم ار يف عملي  النغيري، قجيب اإلشارة هنا إىل أن حال  إع

 قنحىت يسنم  ق اجلديدة،  قسلوكياهتم طاتاهتم قخرباهتم أن تعري الف ص الكاضل  لألف اد لنفجري، قعلى اإلدارة قضؤتن 
 4.يف ضواصل  هذا السلوك ي غب  قررا

 :وايلامل اجلدقليف  Lewinقميكن تلخيص ض احل إدارة النغيري حسب لوين 
 مراحل إدارة التغيري التنظيمي :12 اجلدول رقم

 
 .14، صمرجع سابقعالقي، ق رحيم  املصدر:

                                                           
1- John R, Schermer horn, David S. Chappell, Principes de management, Paris, Edition Vilage Mondial, 2002, PP 
340-341. 

 .13، ص مرجع سابق ،يندي عبد هللا عبد السالمق  عل  ض اد -2
، ضـذك ة ضقدضـ  لنيـل شـهادة املاجسـنري يف ديناميكية االتصال التنظيمي وعَلقته ابلتغيري التنظيمي داخل املؤسسة االقتصـادية اخلاصـة، سهامعجاس  -3

 .70، ص2011-2010، 02صص الديناضيكي  قالنغري االجنماعي يكلي  العلوم اإلنساني  قاالجنماعي ، جاضع  اجلزائ علم االجنماع، خت
 .349، ص2004 ضص ، اإلسكندري  ، ،،  الدار اجلاضعي لسلوك التنظيمي املعاصر، احسن راقي  -4
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 ض احــل يثمــان اليــد أن متــ أن إدارة النغيــري الننظيمــي  Dan Cohenيــ ى دان كــوهني  ذلــكرــاف  إىل ابإل
 1:تصنيفها إىل ثالث ض احل كربى، قفيما يلي ع ض ضوجز لنلك امل احل الثالثضنفاعل ، ميكن 

 ر:ـللتغيي هتيئة املناخ -1
ناســب داخــل نــاخ املاملب ضــن الراتــ  الدافعــ  لــدى العــاضلني قهتيةــ  يــنم تكــوين املســنوى ال غــو  خــالل هــذه امل حلــ 

علــى األرض قيشــع  أبمهينــه اجلميــع،  اً ضلموســ عــاً لنقبــل النغيــري املزضــع إجــ اؤه، حــىت ميكــن جعلــه قات املنظمــ قخــارج 
 قتشمل هذه امل حل  ثالث خروات هي:

 زايدة الشعور اباحاج  للنغيري؛ -
 لنغيري قإعدادها؛حداث االف ق املوجه  إل تكوين -
 صياغ  ال ؤي  الصائب  للنغيري. -

 ة:واإلحاطة بكل جوانب املنظمالتمكن  -2
  ينخ طــون يف النغيــري قيســنوعبون أهدافـــه ضــن خــالل تـــادة يف املنظمـــ لــ  إىل جعـــل كــل العــاضلنيهتــدف هــذه امل ح

 ، قتشمل هذه امل حل  ثالث خروات هي:الذين يلعبون دقر قسيط نقل املعلوضات قاالتناع الف ق
 النواصل الفعال لنحقيق األهداف؛ -
 للنغيري؛النمكن ضن املمارس  الفعلي   -
 حتقيق ضكاسب تصرية املدى. -

 مساندته:تنفيذ التغيري و  -3

 املنظمــ ال ينجــزأ ضــن نســيج  ضســنم  قتــائم قاثيــت قأصــبح جــزءاً  األخــرية علــى أن النغيــري الــذي يــدأتؤكــد امل حلــ  
 خروتني هي:مت حتقيقه ضن اجنازات، قتشمل قثقافنها ضن خالل جهود تادة النغيري قضساندهتم ملا 

 عدم النوتف عن ضواصل  العمل؛ -
 تدعيم النغيري قتثبينه. -

                                                           
 .11-08، ص2009ة، الدار اهلندسي ، ، ت مج : ضعنز سيد عبد هللا، القاه  أسس التغيري التنظيمي، دانكوهني  -1
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لنغيـري سـوف للم قر اىل اليت تليها، قعليه فإن جهود ا  ير قر اخلروات الثماين ر قري ، فكل ض حل  فان شارة لإل
 تنجح إذا مت اسنبعاد أي خروة ضن هذه اخلروات الثماين:لن تنقدم ق لن 

 إلدارة التغيري التنظيمي John Kotterمنوذج جون كوتر : 30قم ر شكل 

 

 .120ص ،سابق مرجع، يوسفي عالء الدين :اد علىضن إعداد الباحث ابالعنماملصدر: 

 ر التنظيميــيـالتغي إدارةماذج ـمطلب الرابع: نـال

تــام جمموعــ  ضــن البــاحثني األكــادمييني ابلنعمــق يف ضورــوع النغيــري الننظيمــي، قحــاقلو صــياغ  مجلــ  ضــن اخلرــط 
ن قرـعينها ااحاليـ ، قضـن يـني أهـم قالنماذج اليت تورح الر ق الـيت جيـب اتباعهـا للوصـول اىل قرـعي  للمنظمـ  أفطـل ضـ

، منــوذج املســار ااحــ ج Kotter، منــوذج scheinمنــوذج وذج كــريت لــوين، منــوذج رقيينســون، تلــك النمــاذج جنــد: منــ
 منوذج حل املشكالت، منوذج نظ ي  النظم قاالحنماالت. قسننع ض اليها يشيء ضن االجياز. ت،جللبري 
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  1(:  Kurt Lewinموذج كريت لوين ) ـن -1

ابتـــرتاح منـــوذج لقـــي تبـــوال قاســـعاً ضـــن طـــ ف الدارســـني  Kurt Lewinم الباحـــث منـــوذج كـــريت لـــوين تـــا
 قالكناب، أكد فيه أن النغيري حىت حيقق أهدافه اليد أن مي  خالل ثالث ض احل أساسي  هي:

هـات قالقــيم قالعــادات يـنم خــالل هــذه امل حلـ  يــنم إلغـاء قالنخلــي عــن االجتا إذابــة وإزالــة اجلليــد(: ) املرحلـة األوىل -أ
قالسلوكيات ااحالي  لألف اد، قذلك ينشنيت ال قايط اليت تشـد االفـ اد حنـو الورـع ااحـايل قالنقليـل ضـن شـأنه يف نفوسـهم، 

 عليهم. هذا األض  سيجعلهم ال يقاقضون النغيري يف حال  حدقثه، قسينقبلون االفكار اجلديدة اليت تع ض

يرـ ح املسـريقن أفكـار قطـ ق جديـدة قضهـارات قأسـاليب مل تكـن ضوجـودة أق مل تكـن  ـر(:ـيـيــالتغ املرحلـة الثانيـة ) -ب
ضســنغل ، يــنعلم ضــن خالهلــا االفــ اد يف املنظمــ  منــط أق أمنــاط أخــ ى تســاعد علــى اجنــاز املهمــات ير يقــ  احرتافيــ  مل تكــن 

 ملنظم .ضن ذي تبل، قابلنايل ينم إحداث تغيري فعلي يف عنص  قاحد أق أكث  ضن عناص  ا

يف هـذه امل حلـ  ضـن املهـم جـدا احملافظـ  علـى االجنـازات الـيت جلبهـا النغيـري، قابلنـايل قجـب محايـ   إعادة التجميد: -ت
الـــنظم قاالســـاليب الـــيت حققـــت تلـــك املكاســـب الـــيت ننجـــت عنـــه. قالشـــكل النـــايل يورـــح امل احـــل الـــيت ميـــ  هبـــا النغيـــري 

 الننظيمي قفق هذا النموذج:

 ـون ذو أربعة مراحل:موذج روبينسـن -2
اترتح رقينسون منوذج آخ  ضكون ضن أريع ض احل، قيـ ى حسـب هـذا النمـوذج أن األفـ اد ينح كـون علـى املنحـىن 

 يداي  ضن ض حل  اإلنكار إىل املقاقض  مث االسنكشاف قصوالً إىل االلنزام، قتظه  يف كل ض حل  عدة ضظاه  قأع اض 

 2 ضورح  كما يلي:

تظه  خالل هـذه امل حلـ  العديـد ضـن النصـ فات الغـري ضقبولـ  ضثـل النهـ ب قعـدم  ) مرحلة اإلنكار(: املرحلة األوىل -أ
 املسؤقلي ، رفض النغيري، قااللنزام أبداء العمل ير ق تقليدي ، قاالنسحاب.

 قللنعاضل ضع هذه امل حل  جيب:
                                                           

، جمل  أحباث اتنصادي ، كلي  العلوم االتنصادي ، دور الثقافة التنظيمية يف إدارة التغيري يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية حسني،ر هداق  زين الدين ي قش- 1
 .51ص ،2007 ضع  حممد خيط  يسك ة، اجلزائ ،، جا2007جوان  01العدد

 يك، القاه ة، ضص ،ـمـإصدارات ي ، ت مج  عبد ال محان توفيق،التغيري أدوات حتويل األفكار إىل نتائج، رقينسون جيممق  جاينم رقينسون داان -2
 .89ص ،2008
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 هبا األف اد للنكيف ضع النغيري.ش ح ضا سيحدث قاترتاح النغيريات قالر ق قاإلج اءات اليت ميكن أن يقوم  -
 إطالع قإعالم األف اد اباحقائق قاملعلوضات اليت دفعت للقيام ابلنغـيـري؛ -
 قجتنب النفاصيل الكثرية عند اطالع األف اد أبن النغييـ  سينم تربيقه؛  -
 الوروح يف ض اعاة الرتكيز على اإلطار العام؛ -
 قاءات النشاقري  لنوريح قتيسري األضور.ضنح الوتت الكايف لألف اد، قااح ص على عقد الل -

يـني االفـ اد يعطـهم الـبعض قييـنهم  خـالل هـذه امل حلـ  تظهـ  يعـض الصـ اعات املرحلة الثانية )مرحلـة املقاومـة(: -ب
قيني االدارة، قتنعدد ضظاه  املقاقض  يـني الغطـب، اللـوم، القلـق، الصـ اعات قاإلحبـاط قالنهـ ب ضـن املسـؤقلي . قلعـالج 

 االت على املسريين القيام يبعض اخلروات نذك  ضنها:هاته ااح

 النأكيد على أن النغيري أض  ر قري قعليهم تبوله؛ -
 النشجيع على النعبري على املشاع  قاآلراء، قجتنب الدخول يف ضربرات قضناهات املاري؛ -
 اإلنصات اجليد قتقبل تص فات اآلخ ين قتشجيعهم على إيداء ال أي قاملناتش . -

تظه  يف هذه امل حلـ  ضظـاه  كثـرية ضثـل اخلـوف قاالرتبـاك، زايدة األعمـال  لة الثالثة )مرحلة االستكشاف(:املرح -ت
املرلــوب اجنازهــا، اإلفــ اط يف االســنعدادات الشخصــي ، كثــ ة األفكــار اجلديــدة، النطــارب يف املســؤقليات، عــدم القــدرة 

 أة هذه الطغوطات ميكن القيام مبا يلي:على الرتكيز قاخنفاض ضسنوى القدرة على العمل. قلنخفيض قط

 الرتكيز على الط قرايت املرلوب إجنازها قتقدمي الدعم الكايف ابلنواجد ضعهم قتقدمي املشورة؛  -
أســاليب توليــد  الرتكيــز علــى اخلرــط تصــرية األجــل قضنايعــ  تقــدم االعمــال املنجــزة قتشــجيع األفــ اد ضــن خــالل -

 األفكار؛
لــ  قضكافــأة القــائمني هبــا لنحفيــزهم يكــل الرــ ق املمكنــ  قجتنــب الــ فض الســ يع تشــجيع قتقــدي  اجلهــود املبذق  -

  فكار.لأل
حيــم األفــ اد خــالل هــذه امل حلــ  ابل رــا عــن العمــل ققرــوح ال ؤيــ  قالنعــاقن  املرحلــة الرابعــة )مرحلــة االلتــزام(: -ث

خـــ ين يف قرـــع األهـــداف طويلـــ  قالننســـيق قالنحـــدايت اجلديـــدة، كمـــا تظهـــ  أمنـــاط جديـــدة يف العمـــل ضثـــل ضشـــارك  اآل
ــــادرين للنغــــري، قحتديــــد املعــــايري قالــــنظم العادلــــ  األجــــل، اتــــرتاح أهــــداف جديــــدة مل تكــــن ســــايقاً،  ضكافــــأة قتشــــجيع املب

 .يناء ِف ق العمل، قالرتكيز على املنميزين قاملبدعنيللمكافأت قالعقوابت، 
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ى ضـن خاللـه أن النغيـري ميـ  ابمل احـل األريعـ  منوذجه البسيط الذي ي  ينقدمي شني  تام: scheinشْي منـوذج  -3
 1النالي :

 هبا تفكيك املكوانت اإلداري  القائم  قغري املرلوي  قاملفيدة حالياً؛ يعينق  مرحلة اإلذابة: -أ
ا إلغــــاء يعــــض أق كــــل األنشــــر  الــــيت كانــــت غــــري جمديــــ  قغــــري ضفيــــدة أق تعــــديلها مث يــــنم خالهلــــ مرحلــــة التغيــــري: -ب

 إداري  ضرلوي  مل تكن ضوجودة؛ اسنحداث ضكوانت
 هتدف إىل إرفاء نوع ضن الصالي  على ضكوانت اجلهاز اإلداري يورعه اجلديد؛ مرحلة الرتسيخ: -ت
 ينم خالهلا ممارس  األف اد قاجلماعات يف اجلهاز اإلداري نفسه للنظام القيمي للمؤسس . مرحلة التشغيل: -ث
 2ا يلي:فيمضننالي  ضورح   ض احلعملي  النغيري مي  عرب مثاين اترتح كوت  منوذج ل(: (Kotterمنوذج كوتر -4

 إجياد الشعور للحاج  للنغيري؛ -
 إجياد حتالف ضوجه للنغيري؛ -
 تروي  رؤي  إسرتاتيجي ؛ -
 إيصال رؤي  للنغري؛ -
 متكني العمل ذي القاعدة الع يط ؛ -
 حتقيق ضكاسب على املدى القصري؛ -
 قحتقيق ضزيد ضن النغيري؛تك يم املكاسب  -
 ت سيخ املناهج اجلديدة يف ثقاف  املنظم . -

 ( Beer & Autresمنوذج الـمسـار احلـرج )جلبـيـر ورخرون( ) -5
ركزقا فيه على النغيـيـ  على ضسنوى الوحـدة أق الننظـيم، قاترتحـوا ط يقـاً إلدارة  قزضالئه يورع منوذج  Beerتام 

 ، قيكـون املسـار ااحـ ج عمليـ  عاضـ  يـقــودها املديــ  قالـيت تنفـذ النغيـري تـاضوا ينسـمينها املسـار ااحـ ج إلعـادة جتديـد املنظمـ
 3 ربط املهم  على ضسنوى الوحدات االداري  عن ط يق عمل ضا يلي:

                                                           

 .29ص ،2012 ، دار أساض  للنش  قالنوزيع، الربع  االقىل، عمان، األردن،إدارة التغيري وتطبيقاهتا يف اإلدارة املدرسيةي يخ ف حان حسني،  -1
 .52، صمرجع سابق ،حسن هدارق  زين الدين ي قش2
النجاري  قعلوم  ، تسم االتنصاد، كلي  العلوم االتنصادي ، أط قح  دكنوراه علومإسرتاتيجية التغيري كرهان للتنافسية ابملؤسسة ،حممودي تادة املخنار 3

 .104ص ،2014-2015يب يك  يلقايد تلمسان، اجلزائ ، أالنسيري، جاضع  
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جتديد طات  النغيري لدى الشخصـيات املهمـ  يف الننظـيم ضـن خـالل االعنمـاد علـيهم يف تشـخيص املشـاكل الـيت  -
 تعوق الننافسي ؛

 النغيري؛تروي  رؤي  راير  لعملي   -
 تكوين إمجاع أبن ال ؤي  اجلديدة صحيح ، قكفؤة لنعميمها، قضنماسك  إلحداث النغيـري؛ -
العمــل علــى إتنــاع كافــ  املســنوايت اإلداريــ  يف املنظمــ  أبهنــم جــزء ضهــم يف عمليــ  النغـيـيـــ ، قإدراكهــم أبن عمليــ   -

 النغيري ليست ضدفوع  ضن رأس اهل م؛
 اسات قنظم، قهياكل تنظيمي  تعزز ضن إجناح عملي  النغيري؛ربط عملي  النغيري ضن خالل سي -
 امل اتب  املسنم ة، قحتديد االسرتاتيجيات يف االسنجاي  للمشاكل املنوتع  يف عملي  النغيري املخرط. -

 منوذج الـغمـري: -6
دخــال قرــعت فيـه أهــم النقــاط الــيت ال ميكــن جتاهلهــا إل 1975إترتحـت الغمــ ي منوذجــاً للنغيــري الننظيمــي ســن  

يشنمل هذا النمـوذج علـى عـدة ض احـل كـون أن النغيـري الننظيمـي يعنمـد علـى النظـ ة الشـمولي  للمنظمـ  علـى  أي تغيري،
اعنبــار أهنــا نظــام كلــي ضنكاضــل ضــن جمموعــ  ضــن األنظمــ  الف عيــ  املنداخلــ  قاملنفاعلــ  ضــع يعطــها، قتــد مت حصــ  ض احــل 

 1 هذا النموذج يف اخلروات النالي :

تؤكد الغم ي على أمهيـ  النأكـد ضـن قجـود شـعور حقيقـي  ر(:ــيـغـيــتــشعـور ابحلاجة إىل إحداث الـحلة األوىل )الاملر  -أ
ينبع ضن داخل املنظم  قحاج  ذاتي  إلحداث تغيـري ضـن نـوع ضـا، حيـث أن يـ انضج النغيـري الننظيمـي ال ميكـن أن يُــفَ ض 

 املنظمات يشكل ذايت إلحداث النغيـري.على املنظم  يل جيب أن تنوف  الدقافع لدى هذه 

أي جمهــود للنغيــري ينرلــب خــربات نوعيــ  خاصــ  ضــن خــرباء النغيــري  املرحلــة الثانيــة )بدايــة عمــل خبـــري التغـيـــري(: -ب
قيفطل أن يكون اخلرباء ضن الوطنيني الذين يكونون على دراي  عالي  ابلظـ قف البيةيـ  احملليـ  كمـا أنـه علـى اإلدارة العليـا 

ن تدرك أمهي  النغيري قالنرـوي  املنظمـي قأن تفهـم دقره قتـؤضن يـه كأسـلوب انجـع لنحقيـق الفعاليـ  قتكمـن ضهمـ  خـرباء أ
 النغيري يشكل رئيسي يف ضساعدة املنظم  على تعلم ط ق جديدة، قليم إعراء حلول جاهزة.

                                                           

-562ص ،1995 ، ضعهد اإلدارة العاض ، ال ايض، اململك  الع يي  السعودي ،السلوك اإلنساين والتنظيمي منظور كلي متكاملالعديلي انص  حممد،  - 1
563. 
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 1اجلوانب األساسي  لبداي  عمل خبيـ  النغيـري كما يلي: الغم يقخلصت 

 م الوارح لربيع  قأهداف ي انضج النروي  الننظيمي؛الفه -
 حتديد النوتعات األقلي  لكل ضن خرباء النغيري قاإلدارة العليا يصف  خاص ؛ -
 االسنرالع األقيل ضن جانب خرباء النغيري للمناخ الننظيمي السائد يف املنظم ؛ -
 ؛النع ف األقيل ضن جانب املنظم  على خبري النغيري قأسلويه يف العمل -
 االتفاق األقيل على طبيع  العملي  املخرر  قض احلها املننوع . -

ضن خالل قروح أيعاد العالت  يني خبري املرحلة الثالثة )وضوح أبعاد العَلقة بْي خبيـر التـغـيـر واملنظمة(:  -ت
لوب قالر يق  اليت تعمل هبا النغيري قاملنظم  يف هذه امل حل  تبىن الثق  قالنعاقن قينحدد دقر كليهما فيهنم اخلبري ابألس

املنظم  قت كز املنظم  يف املطمون الفعلي قاألداء قعلى ضسؤقلينها الكاضل  عنهما كما ينطح دقر اخلبري يف ضعاقن  
املنظم  على اسنخدام طاتاهتا قإضكانياهتا املنوف ة أبعلى درج  ضن الفاعلي ، قعلى تدريبها على اسنخدام األدقات 

 ملواجه  ضشكالهتا قاترتاح ااحلول الالزض  قضنايع  تنفيذها.اجلديدة الفعال  

تــنم خالهلــا عمليــ  مجــع املعلوضــات الدتيقــ  حــول املنظمــ ، حيــث يقــوم خبــري  املرحلــة الرابعــة )ملــع املعـــلومات(: -ث
علــى مجاعــ  النغيــري ينصــوي  املنــاخ الننظيمــي الســائد يف املنظمــ  كمــا هــو دقن أيــ  تغيــريات طفيفــ  مث يعــ ض هــذه الصــور 

 املنظم  لريقا أنفسهم كما هم حقيق  يف الواتع قهو ضا يسمى يعملي  إرجاع األث .

هذه امل حل  ضهم  جداً يف عملي  النغيـري الننظيمـي، فهـي أتيت  املرحلة اخلامسة )التشخيص وحتديد املشكَلت(: -ج
ينحليـــل املعلوضـــات قالنعـــ ف علـــى النقـــاط  يعـــد ض حلـــ  مجـــع املعلوضـــات، حيـــث يقـــوم خبـــري النغيـــري ابلنعـــاقن ضـــع املنظمـــ 

الســوداء الــيت تســبب املشــكالت قنوعينهــا قاآلاثر املرتتبــ  عليهــا، قيف هــذه امل حلــ  جيــب النأكــد ضــن أمهيــ  قخرــورة قدتــ  
 املعلوضات، ألن النشخيص اخلاطئ يرتتب عليه مناذج خاطة  كما يرتتب عليه إراع  للوتت قاجلهد قاملال.

قفيها تلجأ اإلدارة (:  اسرتاتيجيات وبرامج العمل -استخدام أساليب للتطوير التنظيمي سة )املرحلة الساد -ح
اىل اسنخدام جمموع  ي اضج قأنشر  قضدخالت تسعى املنظم  احل املشكالت يواسرنها، حيث تعمل على زايدة 

مي ضثل الندريب ااحساسي ، ي اضج فاعلي  املنظم  قهذه الرباضج تسنخدم يعض األدقات اليت ميدان هبا النروي  الننظي
 ..اخل..،القيادة اإلداري 

                                                           
 .563، ض جع سايق، صالسلوك اإلنساين والتنظيمي منظور كلي متكاملالعديلي انص  حممد،  - 1
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ت ى الغم ي أبنه يف هذه امل حل  ضن الط قري إجياد  املرحلة السابعة )املراجعة واملتابعة وتثبيت التغـيـيـر(: -خ
ات النغيري املنبع  الوسائل املالزض  للنأكد ضن تثبيت عملي  النغيري الننظيمي.كما تنعلق ابخنيار ضدى كفاءة اسرتاتيجي

 .يف حتقيق الننائج امل جوة ضنه

تعرب عن النوتيت املناسب الننهاء عالت  خبري النغيري  املرحلة الثامنة )انتهاء برامج التغيري والتطوير التنظيمي(: -د
 1.الننظيمي قاملنظم  اليت مت ضعاقننها يف تربيق ي انضج النغيري قالنروي 

دراك االف اد للحاجات للنغيري، كما يساهم يف تدعيم على كيفي  إز هذا النموذج ي ك موذج حل املشكَلت:ـن-7
قتعزيز رغبنهم يف تبنيه، قيفرتض ضن الف د أن يقبل ابلنغيري عندضا يشع  انه حيقق اهداف املنظم ، قيف نفم الوتت، 

 قيف نفم الوتت يليب يعض حاجاته الشخصي .
هذه النظ ي  تنظ  للنغيري نظ ة كلي ، قتعمل على حتليل النفاعل داخل  ت:منوذج نظرية النظم ونظرية االحتماال-8

النظام االجنماعي قييةنه الداخلي  قاخلارجي ، قتسعى للفحص الدتيق لالينكار هبدف تصميم عمليات النغيري مبا 
ج قاحد للنغيري املخرط ينالءم قااحال  اخلاص  للمنظم  املعين . أضا نظ ي  االحنماالت فنقوم على أنه ال يوجد منوذ 

 2املناسب للمؤسس . . قضن األفطل تصنيفها اىل جمموعات تنظيمي ، قاخنيار منوذج النغيري املنظماتيالئم كل 
 املبحث الثالث: جماالت واسرتاتيجيات التغيـري التنظيمي 

، قتلنزم ينلك إذا أرادت أي ضنظم  النغيري ضن قاتها حنو األفطل فعليها رسم خرط قاسرتتيجيات للنرور
اخلرط قالنصورات مث تسعى لننفيذها ضع الصرب يف ضواجه  العقبات اليت تواجههاعلى املدى الق يب قالبعيد، لنحقيق 

   ب املصاحل.امليزات الننافسي  اليت ت ضي اليها ضن أجل تلبي  ضنرلبات األسواق قحتقيق رغبات العمالء قأصحا
 التنظيمي املطلب األول: جماالت إحداث التغيري 

يسعى القادة قاملسؤقلني اىل إجياد ضنظم  ضنكيف  ضع الورع قضبدع  قضنجددة يف نفم الوتت، األض  الذي 
جيعل عملي  النغيري ليست ابلعفوي ، قتوجد هناك جماالت عديدة إلحداث النغيري داخل املنظمات، كما تد يشمل 

 اجملاالت.أكث  ضن جمال يف نفم الوتت، قسننع ض ابلذك  ألهم تلك 

                                                           
 .564، ض جع سايق، ص والتنظيمي منظور كلي متكاملالسلوك اإلنساينالعديلي انص  حممد،  - 1
-230، ص2011، دار اجلاضع  اجلديدة، اإلسكندري ، ضص ، إدارة التغيري األسس واملنطلقات الفكريةالزعيرب إي اهيم ين عبدهللا ين عبدال محن،  - 2
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 جمال التغيـري التكنولوجي: -أ

النغيـيـ  النكنولوجي هو تغيري ير أ على جمموع  ضن األدقات أق املعدات قالنجهيزات الفني  اليت تسنخدم يف 
العمليات اإلنناجي ، مبا يسهم يف حتسني ط ق أداء الوظائف قيف خفض النكلف ، قزايدة اإلنناجي ، قأيخذ النغيري 

شكااًل عدة، ضثل النحول ضن جتهيزات ضيكانيكي  إىل أخ ى تلقائي ، أق إدخال ضعدات أق أدقات أق النكنولوجي أ
أساليب جديدة يف العمل كذلك الرتتيب الداخلي ملواتع العمل حبيث ال يكون الرتتيب يصورة عشوائي  يل ير يق  

جي ال يقنص  على النرور يف العناد قاآلالت، كما أن النغيري النكنولو   1تؤدي إىل توفري الوتت قاجلهد قس ع  األداء.
قكذلك  2يل حىت املع ف  الفني  كجزء أساسي يف النكنولوجيا، قتشمل كذلك الر ق املنبع  يف اإلنناج، تقدمي اخلدض .

ميكن إدخال قسائل إنناج حديث  قأكث  ترورًا أق جتديد خروط اإلنناج أق اتنناء قسائل اتصال حديث  قاسنعمال 
فائق  الس ع  ضن أجل تروي  ط ق ققسائل االتصال يف املنظم ، قتسنريع املنظم  كذلك تروي  كل ضعاضالهتا  تقنيات

قضثال ذلك اسنخدام قسائل الدفع اإللكرتقني  قالقيام مبعظم أق كل املعاضالت يواسر  االنرتنت )النجارة  3قأنشرنها.
 االلكرتقني ( قاالنرتانت. 

 مـجـال الـتغـيـيـر اإلنـساين: -ب

تر أ تغريات كثرية يف البية  اخلارجي  للمنظم  تسنوجب ضعها تروي  ضنظوضنها أق جزء ضنهـا، قيف يعـض األحيـان 
تطــر  اىل النغيــري يف املــورد البشــ ي ألســباب النكيــف ضــع النرــورات النكنولوجيــ  الســ يع ، قهــذا يــنم يعــدة طــ ق، ضثــل 

قجييدقن سلوكيات ضعين  متثل ضصدر جلب ضنافع هلا أق العمل على ترـوي  سـلوكيات قنون ضهارات إراف  أف اد جدد ين
قيهــدف تغيــري األفــ اد إىل تغيــري   5.مبــا ينوافــق ضــع األدقار اجلديــدة املرلويــ  ضــنهم  4.قضعــارف األفــ اد املوجــودين ابملنظمــ 

ات، تــدرات قضواهــب، قتوظيفهــا يف مجيــع اجملــاالت ســلوكياهتم قتصــ فاهتم قالرتكيــز علــى ضــا ميلكــون ضــن خــربات، طموحــ

                                                           
، رسال  ضقدض  رمن ضنرلبات ااحصول على درج  يف وزارة الصحة الفلسطينيةواقع إدارة التغيري وأثرها على أداء العاملْي ، عبــيد عوين فنحي خليل -1

 .21-20ص، 2009املاجسنري يف إدارة األعمال، كلي  النجارة، اجلاضع  اإلسالضي  يغزة، فلسرني، 
 .391ص مرجع سابق،الق يويت حممد تاسم،  -2
، جمل  وحدة بسكرة ADEدراسة حالة الشركة اجلزائرية للمياه  -ادية اجلزائريةمؤشرات جناح التغري التنظيمي يف املؤسسة االقتص ،ي كان دليل  -3

 .327ص ،2015 ،17عددال ،أحباث اتنصادي  قإداري ، جاضع  حممد خيط  يسك ة، اجلزائ 
 .343يريقت، لبنان، ص ، دار النهط  الع يي  للنش ، الربع  األقىل،املبادئ واالجتاهات احلديثة يف إدارة املؤسساتيلوط إي اهيم حسن،  -4
 .56ص ،2003 ، دار هوضه، اجلزائ ، دقن طبع ،السلوك التنظيمي والتطوير اإلداري، مجال الدينلعوينات  -5
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الـــيت تنشـــط فيهـــا ضؤسســـاهتم، فـــاملورد البشـــ ي صـــار أهـــم عنصـــ  حيـــوي ميلـــك إضكانيـــات فك يـــ  هائلـــ  قتـــدرات، ميكـــن 
 اسنثمارها يف تراعات إسرتاتيجي ، إنناجي  قتروي ي  تنافسي  قهبدف خلق أكرب تيم  ضطاف  قتعظيم األرابح.

خالل األف اد يف ضعظم ااحاالت اليت تواجه املنظمات؛ كون أن العاضل ين للقيام ابلنغيـيـ  ضن قيلجأ ضعظم املسري 
البش ي يلعب الدقر األهم يف جناح أق فشل السياسات املننهج ، فاألف اد هم الذين حيققون األهداف ضن خالل 

 1تياضهم أبداء األدقار قيذل اجلهود.

 2كن تلخيصها كما يلي:عـدة ط ق للنغيري البش ي، قمي توجدق 

أي االسـنغناء عـن العـاضلني ااحـاليني قاسـنبداهلم أبفـ اد أكثـ  كفـاءة قإنناجيـ ، إال أن هـذه الر يقـ  يصـعب  اإلحَلل: -أ
 تربيقها.

 مبعىن قرع ش قط قضعاييـ  جديدة الخنيار العاضلني اجلدد. التحديث التدرجيي للعاملْي: -ب

ـــدريب العـــاملْي: -ت ضلني املوجـــودين علـــى رأس العمـــل هبـــدف حتســـني أدائهـــم للعمـــل ضـــن خـــالل أي تـــدريب العـــا ت
 إكساهبم ضهارات جديدة.

أبن يـنم النغيـري ضـن خـالل االجتاهـات قاإلدراك قالنوتعـات، كمـا قذلـك  االجتاهات واإلدراك والسـلوكيات والتوقعـات:
 ميكن تغيري ثقاف  املنظم  قسلوك األف اد قسلوك اجملموعات.

 ري اَليكلي )البنائي(:جمال التغي -ج

" ذلك ال سـم النصـوي ي للعالتـات ال مسيـ ، تدم الباحثني تع يفات كثرية للهيكل الننظيمي، فمنهم ضن قصفه أبنه 
خرــوط االتصــاالت قنقــل املعلوضــات، حيــث يــوف  إطــاراً يعمــل األفــ اد ضــن خاللــه ألنــه يــنظم العالتــات يــني املســنوايت 

  3.نشر  قيورح األيعاد ال أسي  قاألفقي ، قحيقق النوازن يف عدد املسنوايت اإلداري "اإلداري  قيوف  ال تاي  على األ

                                                           
ين، ، العــدد الثــا25، جملــ  دراســات العلــوم اإلداريــ ، اجمللــد ، اجتاهــات العــاملْي يف املؤسســات احلكوميــة األردنيــة لــو إدارة التغيــرياللــوزي ضوســى ســالض  -1

 .339، ص1998
 .130ص، 2000، الدار اجلاضعي ، اإلسكندري ، ضص ، اإلدارة املعاصرة، علىالش يف  -2
 .109، صمرجع سابقث قت ضشهور،  -3
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" الر يقــ  الــيت تــنظم هبــا املنظمــ  ضواردهــا البشــ ي  يف صــورة عالتــات ضســنق ة نســبياً قالــيت تعيــد إىل حــد كبــري أق هــو
   1.أمناط النفاعل قالننسيق قالسلوك املوجه حنو اجناز أهداف املنظم 

هو قسيل  الختاذ الق ارات على ضسنوى اإلدارات يشكل يوهالل فاطيم  قآخ قن( أن اهليكل الننظيمي ا)قت ى 
لنحقيق أهداف  يوجه سلوك االف اد قاجلماعات فيما خيص مت كز السلر ، درج  ال مسي  قكذا درج  تعقيد الننظيم

 2. املنظم ، قابلنايل حيدد قيشكل كلي الرتكيب الداخلي للمنظم 

النغيري يف هيكل العالتات قالسلرات قهيكل االتصال قجمموع  الوظائف، نغـيـري يف هيكل املنظم  يقنطي قال
 3.قهذا يشمل نراق اإلش اف، النخصص يف العمل قالنصميمات الننظيمي  املخنلف 

 4قإلج اء تغيري يف اهليكل اليد ضن الرتكيز على يعدين هاضني مها:

 مسي ، فالقواعد غري ال مسي  غري قارح  قهي تنطمن ضناخ املنظم  قيصعب حتديدها يدت  القـواعـد ال مسي  قغري ال -
 قتعقب ضساراهتا قغالباً ضا تكون هلا جذقر راسخ  قتوي  يصعب تغيريها.

يـيـ  النظم الداخلي  ابملنظم  اليت تعمل على توفري املعلوضات لل تاي  على نظام اإلنناج قاألف اد قغريه، فمن السهل تغـ -
 هـذه النـظم ضن الناحي  الفني  إال أن تغيري اجلوانب اإلنساني  امل تبر  هبا يف غاي  الصعوي .

فمعظــم النغيــريات الــيت تقــع داخــل املنظمــ  غالبينهــا ينبعهــا تغيــري يف اهليكــل الننظيمــي قحيــدث ذلــك ضــن خــالل 
ا يســاهم يف ض قنــ  النظــام قضالئمنــه ضــع حــذف يعــض الوحــدات الننظيميــ  أق دجمهــا ضعــاً أق خلــق قحــدات جديــدة، ممــ

 :قضن خالل اجلدقل املوايل سنورح أهم النقاط اليت ينم تغيريها 5النغريات اجلديدة، 

 

                                                           
 ، ، ضكنب  الوفاء القانوني ، الربع  االقىل، االسكندري ، ضصSIX SIGMA ادارة اجلودة الشاملة والتغيري يف منظمات االعماليوفاس الش يف،  - 1

 .190-189، ص2019
، ضؤسس  التوافق بْي االسرتاتيجية واَليكل التنظيمي وعَلقته بفعالية املنظماتأيوهالل فاطيم ، ك يوش حممد، ضيمون عبدالنور قتنوين ااحبيب،  - 2

 .81، ص2018الوراق للنش  قالنوزيع، الربع  األقىل، عمان، األردن، 
، ضــذك ة ضقدضــ  رــمن ضنرلبــات نيــل شــهادة املاجســنري يف العلــوم السياســي  قالعالتــات وأثــره يف صــنع القــرار تصــميم التغيــري التنظيمــين علــي خليــل، يــ -3

 . 124، ص2008-2007الدقلي ، ختصص رسم السياسات العاض ، كلي  العلوم السياسي  قاإلعالم، جاضع  اجلزائ ، 
 .94-93، ص2007، جمموع  النيل الع يي ، القاه ة، ضص ، املعاصرة( إدارة وتنمية املوارد البشرية )االجتاهاتضدحت حممد أيو انص ،  -4
 .354-353، ص2003، دار اجلاضع  اجلديدة، اإلسكندري ، ضص ، السلوك التنظيمي مدخل تطبيقي معاصرصالح الدين حممد عبد الباتي،  -5



يـمـيـنظــتـر الـيـغيـتـال     الفصل الثالث  
 

235 
 
 

 : التغيريات اَليكلية يف املنظمة13 اجلدول رقم

 املضمون املَلمح
توزيع السلطة سلسلة 

 األوامر
ملنظم  قينم النعبري عنها ابخل ير  الندفق اهل ضي للسلر  ضن أعلى إىل أتل ضسنوى تنظيمي اب

 الننظيمي  يف شكل خروط رأسي  ضنصل .
 درج  تقسيم املهام الواجب أدائها إىل أعمال خينص هبا األف اد العاضلني ابملنظم . التخصص يف العمل

 عدد امل ؤقسني اخلارعني لإلش اف املباش ضن رئيم إداري قاحد داخل املنظم . نطاق اإلشراف

 عملي  ضنح درجات ضنفاقت  ضن السلر  للم ؤقسني. السلطة تفويض

 درج  ت كيز سلر  اختاذ ضعظم الق ارات يف املسنوايت اإلداري  العليا للمنظم . املركزية

 درج  تعقيد املنظم  ابإلج اءات قالقواعد يف توجيه سلوك العاضلني هبا قضدى تنمينها لوظائفهم املخنلف . الرمسية

 .564ص، 2000 اإلسكندري ، ضص ، ،دار اجلاضع  اجلديدة، السلوك يف بيئة العوملة واالنرتنت، ق طهطار املصدر: 

 كما يهدف النغيري اهليكلي اىل حتقيق جمموع  ضن املزااي نذك  ضن يينها أنه:   

 1يساعد العاضلني على حتقيق كفاءة اسنخدام املوارد املادي  قالفك ي ؛   -
 ت يني األف اد إىل أدىن درج  ممكن ؛يؤدي اىل تقليص االخنالفا 
 يسهل حتديد األنشر  ذات االقلوي  للقيام هبا لننفيذ اخلرط ينجاح، قختصيص املوارد الالزض ؛ 
 ؛جينب النداخل قاالزدقاجي  يني األنشر  قاألعمال 
  ؛ناسق يني خمنلف الوحدات قاألنشرحيقق االنسجام قالن -
 2اخلها قخارجها قالنكيف ضع هذه املنغريات.ميكن املنظم  ضن االسنجاي  للنغريات د 

 قالشكل أدانه يبني املداخل الثالث للنغيري الننظيمي كما سبق ذك ه.
 

                                                           
1-Katsainis, C.J(1998), An empirical examination of the relationships between strategy, structure and 
performance in building industry organizations, Op Cit, P 32. 

 .146، ص2006، دار ااحاضد، األردن، الربع  االقىل، مبادئ اإلدارة احلديثةحسني ح مي،  -2
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 جماالت التغيري التنظيمي :31م قر الشكل 

 
 .545، ص مرجع سابق، ندرق، جي قاالس ضاركأدي سيزقالتي  املصدر:

ضــداخل، إال أن أمههــا األســاليب اهليكليــ  قالنقنيــ   علــى العمــوم ميكــن إحــداث النغيــري الننظيمــي ضــن خــالل عــدة
 قاألف اد. قسنلخصها يف اجلدقل املوايل:

 جماالت التغيري التنظيمي :14 ماجلدول رق

 
 .328، صمرجع سابقالش يف علي،  صدر:ـمـال

 إسرتاتيجيات إدارة التغيري التـنـظيـمي املطلب الثاين:

حتقيـق خالهلـا رؤينهـا  ضنضسنقبلي  قاسرتاتيجيات تسمح للمنظم   خرط دعت ااحاج  اىل النغيري اىل أمهي  رصد
اآلفـــاق الننمويـــ  جيـــب أن تنماشـــى ضـــع إضكانياهتـــا املاديـــ  قاملعنويـــ  قكـــذلك خمنلـــف ق  االسنشـــ افي ، هـــذه االســـرتاتيجيات

لــيكــهــال  

يا(ـنولوجـتكـ)ال  رادــــاألف   
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ات قضـداخل إلحـداث ذا اجملـال ي سـم قترـوي  عـدة اسـرتاتيجيالظ قف اليت حتـيط هبـا، قتـد تـام املفكـ ين قالبـاحثني يف هـ
 1النغيري، قسنسنع ض أهم تلك االسرتاتيجيات فيما يلي: 

ـــظيمي والتقنيــات واألفــراد:-1 ــاء التن ـــري البن ( ينقســيم هــذه Harold leavitt) تــام الباحــث إســرتاتيجيات تغــي
 االسرتاتيجي  إىل ثالث أتسام:

ـــليدي  يف النـنظيـــم قاالدارة مت اســنخدام هــذه النظ يــ  مــدخل تغـيــيـــر البنــاء الـتنـــظيمي: -أ ضــن طــ ف أنصــار املدرســـ  النـقـ
حتسني إدارة العمل قحتديد السلرات قنرـاق االشـ اف ضـن خـالل البحـث عـن عالتـات أعمـال  قكانت تبحث يف جمال

 ضناسب .

خـــالل ي تكـــز علـــى ترـــوي  النقنيـــات املســـنعمل  قضواكبـــ  النرـــورات العلميـــ  ااحاصـــل  ضـــن  مـــداخل التغيـــري التقـــت:-ب
اســنخدام حبــوث العمليــات قنظــم ضعاجلــ  املعلوضــات لنحليــل املعريــات يدتــ  قســ ع  متكــن املســريين ضــن اختــاذ القــ ارات 

 يكل ثق  قصواب.

ي كـز علــى إدخـال أمنـاط تفكـري قسـلوكيات جديــدة لنعـديل قحتسـني سـلوكيات العــاضلني يف  مـداخل تغيـيــر األفـــراد:-ج
 املنظم . 

االســرتاتيجيات  ( ابتـنــ احBenne et Chinتـام كـل ضـن )نيـة وإعـادة الـتعلم واإلكــراه: إسـرتاتيجيات العقَل-2
 النالي :

ذق عــقل راشـد قسـليم قضنـزن ابألفكـار قاملقرتحـات الـيت تفـرتض أن الفـ د  إسرتاتيجية التغـيـيـر العـقـَلنية والتجريبية:-أ 
 ا اتـنـنع يفائدهتا.ينم العمل هبا، قأنه يسنجيب يس ع  للنغيريات املقرتح  اذ

ـــ  ســيحدث حينمــا يغــري الفــ د تيمــه قضعــايريه  اســرتاتيجيات القــيم وإعـــادة التعـــليم:-ب قتسنـــند علــى فكــ ة أن النغـيـي
القدميـــ  حنـــو ممارســـات قعـــادات جديـــدة، حيـــث ت كـــز علـــى تعلـــم الفـــ د قثقنـــه قانفناحـــه كأســـاس، قيـــدخل رـــمن هـــذه 

 حل املشاكل قتروي  االف اد.  االسرتاتيجي  تروي  تدرات املنظم  على

                                                           
 .343، صمرجع سابق الف جيات خطري كاظم محود، اللوزي ضوسى سالض  قالشهايب أنعام، - 1
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قت كـــز علـــى اســـنخدام القـــوة املعنويـــ  كـــدافع قحمفـــز ابســـنخدام عـــدة اســـاليب ضثـــل  اســـرتاتيجيات القـــوة واالكــــراه:-ج
 الشعور ابلذنب قاخلجل. 

( ينـقـــسيمها علــى أســاس كيفيــ  إحــداث النغيـــري اىل Larry Greiner)تــامإســرتاتيجية كيفيــة إحــداث التغيـــري: -3
 اسرتاتيجيات ف عي : ثالث 

د علـى ضوتـع الفـ د ابلسـلر  إلحـداث النغيـريات كإصـدار القـوانني ـؤكــتـ االسرتاتيجية الـيت تعتمـد علـى طـرف واحـد:-أ
 أق تعديل اهليكل الننظيمي. 

القـ ارات مبشـارك  اجلماعـ  أق حـل املشـكالت مبشـارك   ذت كـز علـى رـ قرة اختـاإسرتاتيجيات املشاركة يف السلطة: -ب
 ماع  أيطاً.اجل
حيــث يــنم تفــويض الســلر  قالقــ ارات إلحــداث النغـيـيـــ  جملموعــ  ضــن املــوظفني، إســرتاتيجيات الســلطة املفوضــة: -ج

 .قالذين يُـعهد اليهم مبسؤقلي  حتديد املشكالت قضعاجلنها
 إسرتاتيجية استخدام السلطة الفردية: -4

غيــري يقــ ار ضــن اإلدارة العليــا يف املنظمــات، قميكــن أن إدخــال النأساســي قهــو هــذه اإلســرتاتيجي  علــى ضبــدأ  تقــوم
 1 ينم ذلك يعدة أساليب هي:

اختــاذ تــ ارات النغييـــ  ضــن طــ ف اإلدارة العليــا ققرــع خرــ  النغيـــري قحتديــد كيفيــ  تنفيــذها ضــن خــالل ســلراهتا  -
 عملهم. ال مسي  قت اراهتا إداري  ترلب ضن املوظفني يف املنظم  تنفيذ خر  النغيري يف جماالت

تيـــام اإلدارة العليـــا ابســـنبدال األفـــ اد ذقي امل اكـــز ااحساســـ  الـــيت ينرلـــب إدخـــال تغيـــري يف إدارهتـــم أبفـــ اد ذقي  -
 أفكار جديدة قتدرات اينكاري  أحسن، ألن تغيـري األفـ اد يؤدي إىل النغيري لألصلح يف املنظم ؛

ألنـــه ضـــن املنوتـــع أن يعمـــل  ،ســـاضهاإعـــادة تصـــميم هيكـــل جديـــد للمنظمـــ  قتشـــكيل عالتـــات جديـــدة يـــني أت -
 النصميم اجلديد هليكل املنظم  على إحداث تغيـريات داخلها؛

لكن ضن عيوب هذه اإلسرتاتيجي  أنه ال ينم ضشارك  العاضلني يف اختاذ القـ ارات قالنخرـيط هلـا، قال تكـون لـديهم 
إىل إفشــال النغيــري يف  قضــ  شــديدة رمبــا تــؤديأيـ  ضعلوضــات عــن أســباب النغيــري قط يقــ  تنفيــذه، لــذلك غالبــاً يظهــ قن ضقا

 املنظم .

                                                           

 .96-95، ص2008 ، دار اخلليج للنش  قالنوزيع، الربع  االقىل، عمان، األردن،الرتبية وإدارة التغيرياجلوارن  املعنصم ابهلل، قصوص دمي  حممد،  -1
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 إسرتاتيجية التـثـقـيف والتوعية املوجهة: -5

يــل عـــدم  ،تســنند هــذه االســـرتاتيجي  علــى فكــ ة أن املشـــكل أضــام النغيــري لـــيم عــدم تــواف  املعلوضـــات أق نقصــها
م ضنه، فقد يهدد النغيـري ضصـااحهم أق جيعلهـا تناع  املنظمات أق األشخاص يط قرة النغيـري أق عدم رغبنهم فيه أق خوفه

فيســعى القائـد الــذي ي غــب يف إحــداث النغيــري  1تنطـارب ضــع تــيمهم قضعنقــداهتم، قابلنـايل جنــدهم يقاقضونــه قال يقبلونــه.
ه، أن حيارب ظهور كل املقاقضات يواسر  النوعي  قالنثقيف قتبديد املخاقف قتنمي  الوالء لربانضج النغـري امل غـوب إحداثـ

حـىت ينقبلـه النــاس قيصـبحون راغبـون فيــه يـدل ضــن أن ي فطـوه قيكونـوا ضقــاقضني لـه، قضـن أهــم األسـاليب املســنخدض  يف 
 ذلك الندريب اهلادف إىل تغيري اجتاهات االف اد قضواتفهم.

 قهــي إســرتاتيجي  تقــوم علــى تفــويض الســلر ، كــون أن تفــويض الســلر  يفــنح جمــال ح يــ إســرتاتيجية التفــويض:  -6
 2 ال أي الختاذ املبادرة قيعري أيطاً جمااًل قاسعاً لإليداع قاإلتقان يف األعمال قاملهام.

 إسرتاتيجية إاثرة عدم الرضا حول الوضع احلايل: -7

تســنند علــى قرــع اعنقــاد يف ذهــن العــاضلني أبن الورــع ااحــايل غــري جمــدي قغــري ض رــي قحباجــ  إىل النغيــري حنــو 
ى يعــض الســلبيات الســيما ضــا ينعلــق أبداء اخلــدضات قالرــ ق املنبعــ  ضــن أجــل تعزيــز حالــ  األحســن، قهــذا ابلرتكيــز علــ

قابلنــــايل رــــمان تبــــوهلم قضشــــاركنهم يف النغـــــيري  ،رفــــض العــــاضلني قعــــدم ررــــاهم علــــى الورــــع الســــائد امللــــيء ابملشــــاكل
 3 الننظيمي.

 إسرتاتيجية التغـيـيـر التجريبية العـقَلنية: -8

ابلنغيــري املــدرقس قاملخرــط لــه، قهــي  يجي  إىل إســنبدال سياســ  النغيــري االرجتــايل قالعشــوائيتـــسعى هــذه اإلســرتات
قهـادف، ضبــين علــى ضعريــات دتيقــ  قميــ  خبرــوات ضننايعــ   هتـنم ينرــوي  األعمــال داخــل املنظمــ  لنســلك ســلوك ضطــبوط

هلـدف األساسـي ضـن ذلـك هـو ققارح  تبـدأ ضـن ض حلـ  اكنشـاف ضع فـ  جديـدة إىل ض حلـ  ققرـعها ضورـع النربيـق، قا
 4 تـقليص الفجوة يني اجلانب النظ ي قاجلانب العلمي.

                                                           

 .91، ص2012، دار ال اي  للنش ، عمان، األردن، ، اجتاهات حديثة يف ادارة التغـيـيـرع ف  سيد سامل -1
 .20، ص2010، تنمي  املوارد البش ي  دعائم قأدقات، دار طليرل  للنش ، احملمدي ، اجلزائ ، رد البشريةتنمية املواضسلم حممد،  -2
 .86، ص2007، دار الفك  اجلاضعي، الربع  األقىل، اإلسكندري ، ضص ، إدارة الـتغـيـيـرحممد الصرييف،  3
 .162، ص2011الثقاف  للنش  قالنوزيع، الربع  االقىل، عمان، األردن، دار  إدارة التغيري يف املؤسسات الرتبوية،ااح ي ي رافدة عم ،  -4 
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 إسرتاتيجية التغذية الراجعة للدراسات املسحية:-9

ــــــينت اســـــنخدام  ضـــــن خـــــالل الفكـــــ ة املهمـــــ  هلـــــذه اإلســـــرتاتيجي  يف مجـــــع املعريـــــات حـــــول نشـــــاطات املنظمـــــ  نــبـ
مَث يــنم تغـــذي  ننــائج االسنقصــاءات جملموعــ  ضــن األفــ اد إلعرــائهم  قضــن ،اسنقصــاءات ضفصــل  تــوزع علــى العــاضلني فيهــا

ف ص  السنكشاف ضطاضني قضعاين هذه الننائج قالوصول إىل اسـننناجات حوهلـا مث القيـام إبجـ اءات تصـحيحي ، مث يـنم 
جعـــ  يف لنغذيـــ  ال العمليـــ  ا الوظيفـــ  ال ئيســـي  مجـــع البيـــاانت ضـــ ة أخـــ ى يعـــد تربيـــق األجـــ اء النصـــحيحي للنغـيــــري. قتـــربز

ه املنظم  قضـا يسـنوجب عليهـا فعلـه، قَجْعـل هـذا النعـارض قارـحاً للمشـاركني يف املنظمـ ، إظهار النناتض يني ضا تقوم ي
زهم للبدء ابختاذ إجـ اء تصـحيحي ألهنـا يفحتفالنغذي  ال اجع  تؤث  على سلوكيات األف اد عن ط يق توليد الرات  عندهم ق 

 1ات يف املنظم  ضعلوضات تنعارض ضع إدراكهم قضعنقداهتم.تقدم لألف اد قاجلماع

قتسنند على فلسف  النغيري الندرجيي، قهتدف إىل إتاض  املزيد ضن البنيان قاملزيد ضن إسرتاتيجية االرتقاء والنمو:  -10
2النغيري قالنروي  قالنجديد قهي عملي  ض حلي  قضنوالي  ضن اإلصالح.  

 عـملية التغـيـيـر التنظيمي  عـنــاصر الــثالث:مطلب ـال

تــام الدارســون لشــؤقن املنظمــات ابلبحــث يف جمــال النغيــري قتــد أكــدقا أنــه ســن  عناصــ  رئيســي  اليــد ضــن دراســنها 
ينوع ضن الدت  قالعناي ، قينصح كل ضن ي يد النغـييـ  قإحداثه دراسنها قالنع ف على كيفي  النعاضل ضعها، قهذه العناصـ  

 3هي:

قهو الذي يرالب ابلعملي  النغيريي ، قينادي هبا، قيبدأ يف ممارسنها، قيقودهـا، قيرورهـا فهـو األسـاس الـذي  ــر:املُغَــيِِّ  -
 تقوم عليه عملي  النغيري.

قهـــو املورـــوع الــــذي ينناقلـــه النغيـــري أي الشـــيء الـــذي يــــنم تغيـــريه، تـــد ينمثـــل يف تواعـــد النغيــــري  موضـــو  التغـييــــر: -
 قضسنوايته قخرواته.

                                                           

 19-18، ضلنقى دقيل حول اإليداع قالنغيري الننظيمي يف املنظمات ااحديث ، التغيري التنظيمي يف املؤسسات الصحية، عدضان ض يزق، عدضان حممد -1
 .08ص، 2011البليدة اجلزائ ، ضاي، كلي  العلوم االتنصادي  قعلوم النسيري، جاضع  سعد دحلب 

 .133-132، ض جع سايق، صر الرتبويـييـتغـإدارة ال، علي أساض  حممد سيد - 2

، رســال  إدارة التغيـري وعَلقتهــا ابإلبـدا  اإلداري لــدى مـديري املــدارس الثانويـة يف حمافظــات غـزة مــن وجهـة نظــر املعلمـْيضنـري حسـن أمحــد شـقوري،  -3
 .29ص ،2012فلسرني،  غزة،، جاضع  األزه  ل على درج  املاجسنري يف أصول الرتيي ، كلي  الرتيي ،ضقدض  رمن ضنرلبات ااحصو 



يـمـيـنظــتـر الـيـغيـتـال     الفصل الثالث  
 

241 
 
 

 قهو الذي يؤيد قيقدم الدعم قاملساعدة لعملي  النغيري ضن خالل املسامه  يف ذلك أق املرالب  هلا. ملؤيد للتغيري:ا -
 قهو الذي ال ينخذ ضوتفاً قارحاً يشكل رأايً أق اجتاه العملي  النغيريي .  احملايد: -
 ها قإفشاهلا قالقطاء عليها. قهو الذي ي فض قيقاقم عملي  النغييـ  قيسعى إىل إيرال أث  املقـاوم:  -
قهـــي املمارســـات الـــيت يقـــوم هبـــا تـــادة النغيـــري قضؤيـــدقه لـــرتقيض املقاقضـــ  أق إجهارـــها أق القطـــاء  مقاومـــة املقــــاومة: -

 :قسنورح العناص  السايق  الذك  يف الشكل املوايل   .1عليها
 عناصر التغيري التنظيمي :32 الشكل رقم

 
 

 

 

 

 
 .109، صسابق مرجعاحث ابالعنماد على: يوسفي عالء الدين، ضن إعداد الب مصدر:ـال

 مبحث الرابع: مــقــاومة التغيــيــر التنــظيميـال

عند القيام إبراف  أقحذف أي عملي  أق النعديل عليها يف النظام فإنه تظه  يعض النص فات العكسي  اليت 
غيري قيقصد هبا البعد عن االفرتارات املنرقي  لر ق حتاقل ضنع ذلك. قتد اصرلح العلماء على تسمينها مبقاقض  الن

توفري ين أبهنم سوف لن يسنريعوا قأدقات قضناهج إحداث النغيري، يدافع القلق قاخلوف ضن جانب األف اد أق املدي  
 2اجلديدة.  ضنهم طبقاً لنربيق املناهج الننظيمي  رلوينايل الفشل يف أداء أدقارهم املهارات املرلوي  اجلديدة، قابلملا

 

                                                           
 .195ص ،2012 ، دار اخللدقني  للنش  قالنوزيع، اجلزائ ،)مدخل تسيري املؤسسات( االجتاهات احلديثة يف ادارة املنظمات ،زايد ض اد -1
 .210ص، 1998، ضكنب  اين سينا للنش  قالنوزيع، القاه ة، ضص ، رــيـر بْي املدير واخلبـيـغياملنظمات والتـ، محداخلزاضي عبد ااحكم أ -2 

  المؤيد للتغيير

  ايدالمح

  المقاوم

 مقاومة المقاومة

 سداسي الـتـغــيــيــر

  موضوع التغيير

  المغير
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 ر التنظيميــيــعريف مقاومة التغيـاملطلب األول: ت

ف اد عند تياضها يننحديث عملياهتا أق تواجه أغلب املنظمات ردقد أفعال عكسي  ضن ط ف جمموعات أق أتد 
أق  املنظماتقميكن أن تشمل عمليات النغيري إعادة تنظيم ق ختفيض أحجام  أي شيء ضن ضكوانهتا. أق قظائفها

قكل ذلك يعنرب ضن ضنرلبات اسنم ار املنظمات، قابلنايل فقد  ،ال النقنيات اجلديدة، أق تغيري قسائل العملإدخ
صارت كل ضن اإلدارة العليا قاملسنوايت الدنيا ضسؤقل  عن النغيري لطمان الوصول لكفاءة أعلى قللنح ك ضن قرعي  

قاقض  النغيري الننظيمي دمي تعاريف هلذه الظاه ة املع قف  مبنقيالباحثني  ق تد حاقل الكثري ضن اىل قرعي  أحسن ضنها.
 .حسب نظ ة كل ضنهم

ردقد أفعال دفاعي  قارح  ضن ني  النغيري، قتعرب عن ضوتف ف دي أق مجاعي يوعي "  تد اعنربها أحدهم أهنا
ضا ينم إدخال تغيريات قيدقن قعي قالذي يظه  ضن ط ف فك ة النحول، قهي متثل ضوتفاً سلبياً ضن تبل املوظفني عند

 1".يف الدقرة العادي  للعمل

ناع االف اد عن النغيري أق عدم االضنثال له ابلدرج  املناسب  قامليل للمحافظ  على الورع ـاضنقي ى آخ  أهنا " 
لنع يفني اقضن خالل  2 .القائم" أق هي " النعبيـ  الظاه ي املنمثل ابل فض العلين أق ال فض املبرن لعملي  النغيـيـ  "

ينطح لنا أن االف اد يف املنظمات يسعون للوتوف يف قجه النغيري يشكل ضعلن أق خفي، قال يفطلون االضنثال لألقاض  
 الداعي  للنغيري.

اسنجاي  عاطفي  قطبيعي  اجتاه ضا يعنرب خر اً حقيقيًا أق ضنوتعًا يهدد أسلوب العمل ااحايل قي ى يوفاس أهنا " 
، ملا تد الورع ال اهن ) امليول لالسنق ار( تغيريص ضنه، مييل االنسان يربعه قفر ته اىل ضقاقض  قهي أض  حنمي ال ضنا

 3" أكده ضن الننائج املرتتب ـرابك قتلق قتوت  داخلي يف نفم الف د لعدم تيسببه ذلك ضن إ

تيم جديدة قهي " ال أي املعاكم ملواجه  القوى اليت تف ض سلوكيات ق ( أبهنا Baptiste,2003قتد ع فها )
مبثاي  رد فعل ننيج  الشعور حبال  ضن اخلوف، ااح ضان، قالنهميش ضن ط ف الف د العاضل أق يف شكل مجاعي. قهي 

رفض  ، مبعىن أن"متثل تعبرياً ظاه ايً أق ابطنياً ل دقد األفعال ال افط  للنغيري، قهي ظاه ة طبيعي  شأهنا شأن النغيري نفسه

                                                           
 .399ص، 2007، دار املسرية للنش  قالنوزيع، عمان، األردن، اإلدارة واألعمال، الغاليب طاه  حمسن ضنصور العاض ي صاحل ضهدي حمسن، -1

 .268، صمرجع سابقج ادات انص  قآخ قن،  - 2
  .216، صمرجع سابقيوفاس الش يف،  - 3



يـمـيـنظــتـر الـيـغيـتـال     الفصل الثالث  
 

243 
 
 

قيظه  أتثريها على أدائه  شكل أتوال قسلوكيات قتص فات ضعين ، قتد تكون غري ضعرب عنها. األف اد تد يعرب عنه يف
االلنزام ابلثبات على الورع النغيري ق ، فاملقاقض  تشري اىل النص فات اليت يقصد ضنها احباط اهداف املنظم لعمله يف 
 1ال اهن.

 مقاومة التغيري التنظيمي أسباب وأنوا  املطلب الثاين:

ن أن يظه  هناك حتفظ أق تصادم ضن جانب يعض األف اد املنأث ين يعملي  النغيري، قهذا ننيج  تط ر ضصااحهم أق ميك
احنمال أتث ها يف الوتت ااحار  أق ضسنقباًل، فيسعون س ًا أق عالني  أىل تعريل هذا املش قع يكل ضا أقتوا ضن توة 

أسباب قأنواع ضقاقض  النغيري ع ض يف هذا املبحث اىل ققسائل، كما أن ضقاقضنهم تظه  يف عدة أشكال. قسنن
 .الننظيمي

 أسباب مقاومة التغيري التنظيمي :ولالفر  األ

فــإن هنــاك جمموعــ  ضــن القــوى الظــاه ة أق اخلفيــ  الــيت تنشــط يف الســاح  ملنــع ذلــك  ي عمليــ  تغيرييــ القيــام أبعنــد 
م يصــف  أقأبخــ ى. هاتــه املعاررــ  تنــنج عــن عــدم فهــم الغــاايت أق أنــه مل يَـــُ ق هلــ حــول، كونــه تــد أرــ  مبصــاحل الــبعضالن

قالدقافع ضن قرائه، قعدم إجياد ضن ينبىنى الفك ة قحيمي آلياهتا، قصياغ  األجواء املطادىة للحيلول  دقهنا، قضن هنـا فاليـد 
 2ضن ذك  يعض األسباب اليت تدفع ابلكثريين ملقاقض  النغيري قهي كمايلي:

 ،قهذا ألن النغيري ينرلب حدقث تبديالت قتغيريات يف األساليب قاملنـاهج واالستقرار النفسي: انعدام الطمأنينة-1
 ري.ـقيف ذلك هتديد لألضن النفسي لألف اد خصوصاً عند الذين ال جيدقن ر قرة أق ضصلح  يف النغي

ضعـدالت الـدخل قالصـ ف  ينصور يعض األف اد أن النغيري سيهدر ضن دخلهم، ألنه سننغري التخِوفات االقتصادية:-2
قضيزانيـات األعمــال ننيجـ  النغيــريات اجلديـدة. األضــ  الــذي ال ي رـونه قال يلــيبى طموحـاهتم، ابخلصــوص أهنـم تعــوىدق علــى 

 قرع ضسنق  كانت تد هتيأت أسبايه قش قطه.

ك أهــداف أخــ ى غــري ينوتــع املعنيــون ابلنغيــري عــادة أن اإلدارة هتــدف اىل النرــوي ، قتــد تكــون هنــا توقِــع اخلســارة: -3
ضعلــن عنهــا. هــذه األهــداف تــد تعــود علــيهم ابلطــ ر ألن النغيــري ينرلــب إجــ اء يعــض احملاســبات قالنقييمــات للمســرية 

                                                           
 .106، ص2015، دار املسرية للنش  قالنوزيع، الربع  األقىل، عمان، األردن، النظرية والتطبيق()إدارة اجلودة يف منظمات االعمال يوح قد فنحي ،  - 1
 .75صض جع سايق،  ن،ر التحدايت واالسرتاتيجيات للمدراء املعاصريــإدارة التغيي، الريري خط  ضصباح إمساعيل - 2
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األضــ  الــذي تــد يطــع العديــد ضــن األفــ اد أضــام احملاســب ، قخصوصــاً أقلةــك الــذين يشــع قن ابلنقصــري يف إجنــاز  ،الســايق 
د يكون النغيري هبدف اسنبدال يعض املسؤقليات قالوظائف، أق ت تي  يعـض األفـ اد الوظائف أق اإلحباط يف اإلجناز. قت

ضقايل إتصاء البعض أق إنزاهلم ضن ض اتبهم أق تصعيد غريهم على حساهبم. أقتغيري يف جدقل األقلـوايت قغـري ذلـك ضـن 
ك الـذين يفرترـون أن النغيـري ضوجىـه الدقافع قاألسباب اليت هي يف احملصل  النهائي  تعـود علـيهم ابخلسـارة، خصوصـاً أقلةـ

 رد ضصااحهم.

النغيــــري تــــد يولــــد ختوىفــــاً كبــــرياً ضــــن اجملهــــول عنــــد يعــــض األفــــ اد، ألنــــه يــــؤدي إىل فــــكى يعــــض  القلــــق االجتمــــاعي: -4
قرمبـا يسـنلزم يف يعـض األحيـان االرتبـاط يعناصـ  ال حيبـون النعاضـل  ،االرتباطات قأتسـيم ارتباطـات جديـدة غـري ضع قفـ 

 ، كما تد يفكى ارتباطهم يعناص  حيبىذقن النعاضل ضعها.ضعها

ضــن أن يــؤدي النغيـري إىل قجــوب اكنسـاب ضهــارات جديــدة قتعلىـم أشــياء جديــدة، قجتميـد ضهــارات كانــت التخـوف -5
 ،ئ ضكنســب  قت اكميــ ، هــذا ابإلرــاف  اىل ضاتــد يســببه النغيــري ضــن تبــدل يف املســؤقليات قاملواتــع قاألضكنــ  قاألدقار قالــدقا

فالف د الذي ميارس نشاط تنفيذي حيبى دقره الذي اشنغل فيه لسنوات قتربىع ضـع ضهاراتـه، فهـو خيشـى أن يبـدىل النغيـري 
النغيــري تـــد تظهـــ  األضــ  الـــذي جيعلــه ضنعثـــ اً يف ضســـريته قدقره،...اخل، كمــا أن ضقاقضـــات  ،دقره إىل إداري أق ضــدي  ضـــايل

سنفحلت، ألهنـا تكـون تـد أصـبحت يف شـكل تكـنالت قمجاعـات رـغط قرأي ، قهنا تكمن اخلرورة إذا ايصف  مجاعي 
قعليـــــه فإنـــــه جيــــب اختـــــاذ اإلجـــــ اءات املناســـــب  للنعاضـــــل ضعهـــــا إبجياييـــــ  لنجنـــــب  ،عــــام حيمـــــل نفـــــم االنربـــــاع قالنصـــــوىر

ات املقاقضــ  االنقســاضات الداخليــ  أق حترــيم املنظمــ  ابلكاضــل، كمــا أن النغيـــري غــري املــدرقس تــد ينســبىب يف تنظــيم عمليىــ
ضن تبل العديد ضـن أصـحاب النفـوذ قاملـدراء قجيعـل ضـنهم ي مسـون خررـاً دتيقـ  قحمميـ  ابلقـدرة قالنفـوذ تـؤدىي يف النهايـ  

 إىل فشل النروي  قالنغيري يشكل كبري.

حسب نظ ايت النعلم املخنلف  فإن الف د يقوم ينكـوين عـادات قأمنـاط سـلوك حتـدد ط يقـ  تصـ فه  العادات :-
فيـــ  اســـنجاينه للموتـــف، حيـــث يشـــع  ابالرتيـــاح هلـــا ألنـــه ال يكـــون ضطـــر اً للنفكـــري يف كـــل ضوتـــف جديـــد قكي

 1ير يق  جذري  يل يصبح رقتيناً قضربجماً اىل حد ضعني.
 

                                                           
 .44، ص2012العلمي  للنش  قالنوزيع، الربع  الع يي ، عمان، األردن،  ، دار اليازقريإدارة التغيري والتطوير التنظيميمد يوسف، ـدقدين أح - 1
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 1قهناك أسباب أخ ى حسب ) ج ادات قآخ قن( ضن يينها :
 نظم ؛النأثري السليب الذي يسببه النغيري على ط ق النفكري األساسي  يف امل-
 هذا النغيري؛ عدم تدرة تيادة املنظم  على ضواجه  حتدايت النغيري قاالجهاد الذي يصاحب-
 غياب النخريط قالنظ ة اىل النغيري ابعنباره تغيرياً تصري املدى فقط؛-
 االتفاق على أن ي جم  النغيري يف املنظمات القائم أكث  صعوي  ضن املنظمات تيد الـنأسيم؛-
 ري جم د خيار، أي أن تنفيذه ليم قاجباً؛اعنبار النغي-
 الرتكيز على عملي  النغيري قإمهال الننائج؛-
 تكليف جهات خارجي  ابلقيام ابلنغيري قعدم حتميل ضسؤقلي  النغيري ملن هم داخل الننظيم؛-
 عدم تغيري أنظم  األجور قاملكافآت لننالئم قالنغيري اجلديد؛-
 عدم النزام القيادة ابلنغيري؛  -
 غياب املنايع ؛ -

عدم تقدي  حجم النغيري املرلوب، كأن يكون كبرياً ال ميكن حتقيقه أق رةيالً ال حيظى ابالهنمام املرلوب.-  

 2ق يطيف )علي أساض ( أسباب أخ ى ضن يينها: 

توجد يعض املنظمات اليت ختشى النغيري يسبب فشلها يف جتـارب سـايق ، : الفشل السابق من جهود التطوير -
 األخ ى يف جتارهبا؛ املنظماتلعدم اسنفادهتا أق تعلمها ضن فشل أق 

غ قرها ضن جناح ممارسنها ااحالي  أق النماذج قاألنظم   املنظمات: تقاقم يعض يـغرور ابلنجاح احلالـال -
لن يكون انجح هبذه الصورة يف الغد، قالغ قر  أن تدرك أبن ضاهو انجح اىل املنظماتالناجح  هلا. قعلى 

سبب يف عدم سعيها للنرور يينما ينغري ضن حوهلا، حىت أييت النغيري عنوة، أق تد تننهي املنظم   سيكون
 ؛قيراح هبا جانباً 

 اً لقبـول الفكـ ة، السـيما إذا كانـت اجلـدقى ـقاً كبيــائــه عـينـزانـ  قضيـويــنرـ  تكلف  الــبـنـعـ: تر العاليةـتكلفة التطوي -
 ه.ـنـــيـشككون ضن جدقاه قعدم فعالـمـدخل الـنـ، قهنا يوي حسـ  ضـدرقس  قغيـ  ضـنه غيـض

                                                           
 .54-53،  ض جع سايق، صوالتطوير التغيري إدارةج ادات انص  قآخ قن،  - 1
 .112-111ص ،مرجع سابقعلي أساض  حممد سيد،  - 2
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   1:اقض  النغيريقميكن أن تشكل العواضل أدانه أسباب ملق

 زايدة األعباء الوظيفي  يعد احداث النغيري؛ -

 حدقث اخنفاض يف الدخل الف دي؛ -

 النع ض لالننقال اىل ضكان عمل آخ ؛-

القائمـــ  أق هتديـــد جـــو  د املباشـــ  ملســـنوى اشـــباع ااحاجـــات االجنماعيـــ إيعـــاد الفـــ د عـــن مجاعـــات العمـــل قالنهديـــ-
قالعالتــات االجنماعيــ  القائمــ  أق هتديــد امل كــز االجنمــاعي لــبعض املــوظفني أق عــدم االنســجام ضــع القــيم الصــدات  

 قاملبادئ قالقناعات املوجودة؛

 ن غريها.ف اد قاجلماعات تد ي قن ان النغيري سيكون ضفيداً ألط اف دق يعض األ

  2 :ضن يينها  ضنعلق  ابلعاضلني، داخليقهناك أسباب   

 ؛اخلوف ضن يرال  النكنولوجيا -

 ؛األج   وف ضن ساعات العمل املدفوع اخل -

 ؛يا ضن األجورالنخوف ضن تنزيل قختفيض ااحدقد الدن -

 قختفيض املكافآت قااحوافز املادي . ضن رفع ضعدالت اإلنناج اخلوف -

 ؛اليب املنبع  يف العمل غري ظاه ةري املباش  أبن الر ق قاألساالسنياء غ -
 ؛قالنك ار قاخنفاض الشعور يقيمنه توتع ازدايد النخصيص قضا يننج عنه ضن شعور ابمللل -
 ؛لنعلم قالندريب على العمال اجلددعدم ال غب  يف يذل اجملهود املرلوب إلعادة ا -
 ؛قائم يري العالتات االجنماعي  الكس  قتغ  ونال جيب -
 ؛عض األشخاص الذين يقدضون النغيريال جيب الندخل اخلارجي أق ي -

                                                           

 .221، صمرجع سابقيوفاس الش يف،  - 1

 .218-217، صمرجع سابقي سارة قآخ قن، ـــنـزقي -2
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 سنياء ضن عدم املشارك  يف إحداث النغيري.الا -
 

 ابملنظمة: تعلقت أخرى سبابوهناك أ

خالل نشاط املنظمات فإهنا تواجه ظ قف جتعلها تنحكم فيها قتقيدها اىل حدقد ضا، تلك الظ قف تعنرب ضن 
 1 نغيري يف حياة املنظمات، قضن يينها:األسباب املعيق  لل

على درج  ضن االسنق ار ضن خالل الوصف  ظ فاخاص  الكبرية احمل املنظمات سعى الكثري ضنت االستقرار: -أ
 ؛النمكن قالننبؤ قزايدة اإلنناجي هبدف  هذاالوظيفي قخروط حمددة للسلر  قنراق إش اف ريق ق 

النغيري ألهنا كانت اسنثم ت ضواردها يف ضش قع ضعني   قاقضململنظمات كثري ضن اتلجأ ال االستثمار السابق: -ب
 ؛إىل االلنزام إبسرتاتيجي  ضعين  ارر ت يسببه

ن يقاملوردات وزار التعاتدات كالنزاضات ضع عندضا تقوم املنظمات إبج اء  التعاقدات وااللتزامات السابقة: -ت
 عليها تلك االلنزاضات إج اءات أق تواعد ضعين . قد تف ضفقالعمالء قالنقاابت، قغريهم  قاملنافسني

 قالشكل املوايل يورح أي ز تلك األسباب.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .178ض جع سايق، ص دور القيادة الرتبوية يف اختاذ القرارات اإلدارية،عبوي زيد ضنري،  -1



يـمـيـنظــتـر الـيـغيـتـال     الفصل الثالث  
 

248 
 
 

 ر التنظيميــيـيــغـتـ: أسباب مقاومة ال33الشكل رقم 

 
 إعداد الباحث املصدر:

 (ا)أشكاَل ر التنظيميـيـالفر  الثاين: أنوا  مقاومة التغي

أشكال قأمناط، قتد تكون ظاه ة للعلن قتد تكون ضسنرتة، فقد يلجأ  تظه  ضقاقض  النغيري الننظيمي يف عدة
العاضلون لع تل  نشاط املنظم ، أق يزيدقن عدد األخراء امل تكب  أق يسنغ تون قتنًا طويالص يف إجناز االعمال، قتد 

رفطهم للعملي  يكث قن ضن العرل امل ري  أق ينغيبون، قكل ضا ذك انه قأكث  ضن ذلك إمنا هي تص فات تعرب عن 
 النغيريي  اليت مل ينقبلوها يصدر رحب قمل يقننعواْ هبا. 
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، قاليت سنذك  يعطها قتد أشار يعض الباحثني اىل املظاه  قالصور اليت تظه  عليها هاته املقاقض  أضام اجلمهور
 1لي: ـفيما ي

اه  قعلين، ضن خالل يقصد يه ضواجه  العاضلني قرفطهم للنغيري يشكل ظ ي:ـالسلوك الدفاعي العلن-1
 املمارس  الفعلي  هلذا ال فض قالذي أيخذ عدة أشكال:

: قاالعالن عن عمل تكنالت رد النغيري املقرتح، قهو أخر  تكوين جتمعات رافضة من قِّبـَل العاملْي-أ
 ري؛أسلوب أق أخر  أنواع املقاقض  فهو حتدي ص يح، قتد يصل اىل حد اإلر اابت قاالحنجاجات ال افط  للنغي

أق ال فض للنغيري  يقوم العاضلون يرتك أضاكن العمل أق ال يقوضون أبعماهلم ننيج  االحنجاج ترك العمل:-ب
املوروع أضاضهم قيننظ  النربيق، السيما عندضا ال يسنريعون إيقاف جهود النغيري أق تعريلها، فقد يدفع ذلك 

 يعطهم لالسنقال  قت ك العمل.
عن  هذا النوع يظه  عندضا يكون هناك عاضلون رافطون للنغيري قخيفون ذلك :رـتـاملست السلوك الدفاعي-2

غريهم يشكل غري علين قغري قارح، قهو سلوك يطعف املنظم ، قيطعف الدافعي  حنو العمل، قيطعف الوالء 
لظاه ة تربز كإفشاء الس  املهين، قحتريم ممنلكات املنظم  اىل غري ذلك. قهذه ا للمنظم  مما ينج  عن ذلك ضن آفات

 يف عدة أشكال:
، إلعراء صورة قانرباع لإلدارة أبن النغيري ليم يف ضصلح  العمل. ازدايد عدد األخطاء املرتكبة عن قصد-أ

 قهو ضا يدفع اإلدارة إلعادة النظ  يف الرباضج النغيريي  اليت تبننها.
ري، مما يغيق عمل املنظم  قيعرل اليت التنرلب قتت كب استغراق فرتات أطول يف تنفيذ االعمال العادية-ب

 عدة قظائف قجيعلها غري تادرة على تلبي  النزاضاهتا ضع الزابئن يف الوتت احملدد، مما يـجعلها تعيد النظ  يف النغيري.
 لنعريل العمل اجلديد.، قهذا ضقصود ضن ط فهم مَتـاُرض العاملْي أو زايدة عدد الغياابت-ج

 2ضن يينها: قيطيف )علي أساض ( أشكال أخ ى 
عدم املباالة قرعف املشارك  يف أنشر  النغيري، لعدم قروح األهداف املنشودة ضن تربيق النغيري، قرعف  -

 االتصال أق عدم قجوده،

                                                           
 .277-276ص ع سابق،ـمرجج ادات انص  قآخ قن،  - 1
 .119-118ص ،مرجع سابقعلي أساض  حممد سيد،  - 2
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 البطء يف أداء االعمال املكلف هبا قالرتيث املقصود؛ -
 النقليل ضن أمهي  النغيري قالدفاع عن األقراع القائم ؛ -
اإلحباط قالقلق قالنوت  قالفزع ضن النغيري يصور ضنعددة، ضن يينها املقاقض  قال فض قعدم  النعبري ضن ضشاع  -

املشارك  يف االعمال قعدم أدائها، أق النقليل ضن تيم  العمل اجلديد، قهذا خوفًا ضن الفشل قأهنم ال يثقون يف 
 القائمني عليه، ضع قجود ررا عن الورع ااحايل؛

ب ضن االجنماعات قاألنشر  املنعلق  ابلنغيري قأهدافه، قذلك احاجنهم يف األضن كث ة الشكاقى قاالنسحا -
 قاالسنق ار الوظيفي؛

 كث ة الغياابت امل ري ، أق ادعاء امل ض قالنمارض؛  -
 كث ة النخ يب قالص اعات داخل املنظم ، قالسعي اىل تدضري املوارد؛

 ن الورع ااحايل أفطل ضن النغيري، قيقوضون ينفسري ذلك يعبارةتيام ال افطني للنغيري مبحاقالت إلتناع زضالئهم أب-
 "؛رفهـعـه أحسن لنا من الذي ال نـنعرف ما" 
 لعب األف اد املعاررني دقر الصاضت قيظه  ذلك يف سلوكاهتم حنو العمل،ـي-

 ينحويل النقاشات اىل ضناظ ات فك ي  جدلي  ال تفيد املنظم  قالتفيد النغيري؛ نيتيام املعارر
يف أريعـــ  أشـــكال قخلصـــها قاقضـــ  النغيـــري ملأشـــكال يعـــ ض تصـــنيفات أخـــ ى أق  ((Carton,1997 كمـــا قـــام

 1: هي  رئيسي 
يـــل النربيـــق، عـــدم قجـــود رد فعـــل علـــى النغيـــري، قيشـــري إىل تقبـــل النغيـــري، قلكـــن يف حماقلـــ  لنأجيعـــين قهـــو  اجلمـــود: -

 لب املشورة املوروعي .سنحط  ااحذر، يدعوى ااحاج  إىل طقت شيد اجلمود الذي ي
ينعلـــق األضـــ  ينشـــكيل  ، قهنـــاملقاقضـــ ، قال يـــنم دضـــج أي تغيـــري غـــري ضـــربرضـــن أشـــكال اهـــي الشـــكل املفطـــل  احلجـــة: -

 أن تكشف عن املزااي قاملساقىء ضن النغيري؛ضقاقض  ضثم ة للغاي  قضفيدة ميكن 

العمــل  قاتــع النغيــري املقــرتح، قأضثلــ  ذلــك: عم تــدرة الفــ د علــى تكييــف قاتعــه ضــعنــدضا يكــون هنــاك عــد تقــع الثــورة: -
قالنهديـــد يهـــدف إلظهـــار أن النغيـــري تـــد ال يـــؤدي إىل  قاســـنخدام النسلســـل اهل ضـــي،نقـــل، النحويـــل قالالنقـــايب، قطلـــب 

 حتسن يف الورع القائم إمنا يؤدي إىل تفاتم الورع.
                                                           

 . نقالً عن:222، صمرجع سابق  زقينـي سارة قآخ قن،1- 
-Alain VAS, Bénédicte Vande Velde(2000), la résistance au changement revisitée du top management à la 
base-Ixième Conférence International de Management Stratégique, 24-25-26 Mai, Montpellier, France, p:06. 
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ا أيخـذ شـكل يهـدف إىل إظهـار غبـاء النغيـري، أكث  األشكال رـ راً قالـذي يـدعو إىل النمـ د قغالبـاً ضـ ضن التخريب: -
 إلح اج امل قج ملش قع النغيري.

 أساليب احلد من مقاومة التغيـيـر  املطلب الثالث: 

، قحتــاقل  ـتنبــع املنظمــات طــ ق كثــرية لنخفــيض أق القطــاء علــى أشــكال ااحــوادث الــيت تقــع رــد عمليــات النغييــ
ت االحرتازيــ  ميكــن أن تكــون ســايق  لعمليــ  النغيــري أق ض افقــ  هلــا، قتــد العمليــاهــذه الرــ ق أق ع تلــ  ســريها النــدرجيي، 

 :تكون يعدها، ضن يني تلك األساليب قاالسرتاتيجيات املهم  نذك  ضا يلي

 1 التعليم واالتصال: -1

تنخـذ عـدة أشـكال ضنهـا املناتشـ  الف ديـ ، العـ ض للمجموعـات، ، ق العاضلني أتهيلهذه اإلسرتاتيجي  يف تساهم 
اللجــوء هلـذه الر يقـ  يف حالــ  القصـور يف كميـ  املعلوضـات املنــوف ة عـن النغيـري أق النحليــل  يكـونذك ات قالنقـاري ، ق أق املـ

هذه املعلوضــات، ـاييات هــذه الر يقــ  أنــه عنــد اتننــاع العــاضلني يـــجـــيإ املشــوه للمعلوضــات املنشــورة عــن عمليــ  النغيــري، قضــن
ها تســنغ ق قتنــاً طــويالً قيشــكل خــاص عنــدضا يكــون عــدد ـيعــاب عليهــا أنــ كمــا ،  ـيــــسيســامهون يف عمليــ  تربيــق النغي

  .ـــاملعنيني ابلنغيري كبي

اللنزام الطمين أي صيغ  غري ضكنوي ، أق تلميح رمين يدرك ضعه يقصد اب 2:االلتزام الضمت أو الصريح -2
م الص يح فينمثل يف ت ار خير  يه املسنهدف اللنزاقيقصد اب ، ـاملسنهدف ابلنغيري أبنه ال ضف  ضن االلنزام ابلنغيي

اتصاالت رمسي  -أاي كانت الصيغ  -ابلنغيري، ابعنباره توجها رمسياً ينعني االلنزام يه، قيف كل ااحاالت جيب أن يصاحب
إك اهاً قغري رمسي  تلرف األث  السليب الذي يصيب املسنهدف ابلنغيري ننيج  النزاضه يه، حبيث يبدقا األض  إلزاضاً قليم 

 عليه. 

 3ر:ــــيــيـــغـتــالعاملْي ابل ارـإشع -3

                                                           
 .137ص ،2012 ، القاه ة، ضص ، دار النهط  الع يي  للنش  قالنوزيع،إدارة املؤسسة الرتبوية األولوايت واملستجدات، ضنال رشاد عبد الفناح -1
 .545ص، 2012األردن، ، دار اإلعالم للنش  قالنوزيع، الربع  االقىل، عمان، السلوك التنظيمي منحى سلوكي معاصر ،شهاب اخلالديإي اهيم يدر  -2
 .116، صمرجع سابق، حممد ين يوسف النم انالعريات  - 3
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قالعاضلني  املنظم تنم ملصلح   العاضلني أن عملي  النغيري ارـقإشع النمهيد لعملي  النغيريهذه امل حل   ينم خالل
قالندريب عليها للقيام فطاًل عن املهارة املرلوب تعليمها  املنظم  يف تروي  قأث هفيها، قينبغي إخبارهم يكيفي  النغيري 

 .ابلنغيريات يكفاءة قاتندار

 1هتيئة املناخ املَلئم للتغري: -4

 .حوه قدقافعه املالئم  للنغريـقذلك ابإلدراك السليم للنغيري قاجتاهات العاضلني ن

ثري يقوم هذا األسلوب على اسنخدام ط ق خفي  للنأ )املناورة واالستقطاب(: ار األعضاءــاالستثمار واختي- 5
 2يصورة اننقائي ، اق اخنيار عطو أق جمموع  ضعين  لنمثيل املقاقض  يف النخريط للنغيري قتصميمه قتنفيذه. 

 3)ج ادات قآخ قن( أسلوب آخ  ي ى أنه جمدي قهو:  يضيف

ابلنفاعل ضع يبي  لنربيق النغيري املقرتح يقوم العاضلون أثناءها   ، قاملقصود يه قجود فرتة جتاإلدخال املؤقت للتغيري-6
 النغيريات قإيداء ردقد الفعل حوهلا.

 4قأراف ) فارقق سيد ( عواضل أخ ى ضن يينها: 

ن ثق  العاضلني يف اإلدارة قثقنهم يف أن اإلدارة تعمل لصااحهم جيعلهم يقبلون النغيري الذي تدخله اإلدارة إ الثقة: -7
 اإلدارة.لنشككهم قعدم ثقنهم يف نوااي  أضا يف حال  فقدان الثق  فقد يقاقم العاضلون فك ة النغيري

 5( ضايلي :علي أساض  سيد قيطيف ) 

النغيري قتنفيذه قالرلب ضنهم  يطرختق  تصميمالسماح لآلخ ين ابملساعدة يف ضن خالل  :واالندماج املشاركة -3
 .للمنظم  جديدة قتزيد ضن قالئهم تقدمي ضقرتحاهتم قأفكارهم قاألخذ هبا قضن املمكن أن تنشأ أفكاراً 

                                                           
 .21صع سابق، مرج، رقينسون جيممق رقينسون داان جاينم  - 1

 .43صمرجع سابق، ، عبد الك مي األشهب نوال - 2
 .280ص ،مرجع سابقج ادات انص  قآخ قن، - 3
 .385، صمرجع سابقعثمان فارقق السيد،  - 4
 . 125-121، ض جع سايق، صري الرتبويـإدارة التغي، ي أساض  حممد سيدعل - 5
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حتدد املشاكل  عندها،   النغيريميلكون القدرة العالي  على ضقاقض ون يق  عندضا يكون العاضلالر اتهه نعملقتس
اليت حتناج إىل تروي  قحتدد البدائل اخلاص  ابلنروي  قينم اختاذ الق ارات اخلاص  ابلنروي  قتعد خرط النروي  مبعزل عن 

 .ضن ط ف العاضلني املقاقض  قالنصدي ضع عندها تنصادم، ضشارك  العاضلني املنأث ين هبا

يف كاف  الدراسات قالنحليالت قالق ارات اخلاص  ابلنروي ، إذن فهم تد اندجموا يف أضور  تشاركهمأن  جيبقعليه 
متسهم قاشرتكوا يف إعداد النروي  يشكل يسنحيل أن يقاقضوه ألنه كان ابشرتاكهم قجهدهم قيعاب على هذه الر يق  

 أهنا حتناج إىل قتت أطول لطمان حسن ضشارك  العاضلني.

توفري الدعم املعنوي قالعاطفي قاإلصغاء ملا يقوله اآلخ قن ضن ينبغي على اإلدارة  ؤازرة:ـمـيل والدعم والـالتسه -4
يعد  قإعرائهم فرتة راح  قتقدمي الدعم الالزم هلم ضشكالت قشكاقى قتوفري ف ص الندريب على األساليب اجلديدة

 للمشاركني قي انضج النغيري. ، قتوفري ظ قف العمل املناسب  مبا يهيئ أداء فعاالً النغيري

الذين حوافز لألف اد دمي شمل تقـنه قيـاقضـ  قضقـيـأي تبادل اآلراء يني رقاد النغي اق:ـفـبول واالتـقـاوض والـفــتـال -
 تياضهم مبقاقضنه.حينمل 

ه  تنط ر يشكل كبري ققارح ضن عملي  النغيري قينفم الوتت متنلك تلك تسنخدم هذه الر يق  عند قجود ج
اجله  القدرة على ضقاقض  النغيري. كإعراء النقاي  ضعدل أج  أعلى للعاضلني ضقايل املوافق  على تغيري تعليمات العمل 

  ضن اإلدارة العليا أن حينما يكون لدى العاضلني أق املدراء ااحج  قاملعلوض  أبن النروي  سيط هم. فيحناج األض
لالتفاق ضعهم قينم ذلك ضن خالل تقدمي حوافز  تنفاقض ضعهم، األض  الذي يعين ر قرة تقدمي تنازالت هلم سعياً 

قضزااي قخدضات حىت تطمن املنظم  عدم ضقاقضنهم، يل تد تطمن تعهدهم قالنزاضهم خبر  النروي  قتطمن جتنب 
 تد تكلف اإلدارة تكلف  غالي . هذه النسوي ق ضشكالت ضصاحب  للنروي ، 

للنأثري على اآلخ ين قتزقيدهم ابملعلوضات قإسناد أدقار احملاقالت ق  اجلهودقتشمل اسنخدام  التحكم واالستمالة: -
 رئيس  يف ختريط قتنفيذ النغيري األف اد أق جمموعات ضعين .

ا ال تنجح الر ق السايق ، كما أهنا تعين فن فن اسنخدام ااحيل السياسي  قتد ينجح اسنخداضها حينم هي املناورة: -
النأثري على العاضلني ضن خالل اتنناء ضعلوضات ضعين  ذات أث  إجيايب على العاضلني قرمبا اسنخدام يعض الشعارات 

العاضلون  احمإىل ننائج عكسي  إذا  هذا األسلوب تد يؤديق ال انن  قرغم متيز هذا األسلوب ابلس ع  قعدم النكلف ، 
 ضن ضناقرة هلم. تقوم يه املنظم  مبا
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قينجح هذا  .رمنياً أق  علنياً كان ذلك   ها ابلنهديد قالعقاب، سواءً ـاملنظم  توت فيه مسنخدسلوب تاأل اهذ القوة: -
األض  حينما ميلك ضدراء النروي  القوة الكافي  للنهديد أق العقاب اباح ضان ضن ااحوافز أق املزااي قاخلدضات أق ااح ضان 

 لكن أتثريه ضؤتت قجيب عدم اسنخداضه ملدة طويل .. قضؤث  أسلوب س يع هوالرتتي  أق رمبا النقل ملكان أتل، ق ضن 

 1:)املناورة واالستقطاب( األعضاء واختيار االستثمار -5

على اسنخدام ط ائق خفي  للنأثري يصورة اننقالي  أق اخنيار عطو أق جمموع  ضعين  لنمثيل هذا األسلوب قوم يق 
 .ملقاقض  يف النخريط للنغيري قتصميمه قتنفيذها

 2ضن يينها:أخ ى قأراف )ج ادات قآخ قن( أساليب 

العمل ضن خالل القادة غري ال مسيني لنربيق النغيري، فكما هو ضع قف يوجد يف املنظمات نوعان ضن الننظيم مها: -
قالننظيم غري ال مسي الذي ينشأيفعل الصداتات ،ي ال مس الننظيم ال مسي الذي ينشأيفعل الالنظم  قاللوائح قالنعليمات

قاملصاحل اليت ت يط هبا العملني فيما يينهم، قهذا الننظيم غري ال مسي يكون له عادة تادة غري رمسيني ينولون تيادة 
مجاعاهتم، سواء لنشاطات اجنماعي  أق غريها، قيقننع أعطاء اجلماع  ينوجيهات تائدهم، قهنا تلجأ املنظمات 

 نفاقض ضع أقلةك القادة ضن أجل مت ي  ي اضج النغيري؛لل

كي يربقوا خرط توزيع املكافآت على كل ضن يربق خرط النغيري، ميكن تقدمي ضكافآت تكون حافزًا لآلخ ين  -
  كي يربقوا خرط النغيري للحصول على ضثل تلك املكافآت.خ ينالنغيري اجلديدة، قسيكون هذا حافزاً لآل

 3يف أسلوب :أن يطكذلك يوفاس   ي ىق 

 عدم اغفال الننظيمات غري ال مسي  ملا هلا ضن أتثري يف سلوك األف اد؛ -

 ان الفوائد املالي  املعنوي  اليت سنرتتب عن عملي  النغيري لألف اد.ـــيــي-

 ر ــيـمقاومة التغيمن وقعة ـد متــوائـــمطلب الرابع: فـال
                                                           

 .359ص مرجع سابق،، العميان حممود سلمان - 1
الربع  األقىل، عمان، دار إث اء للنش  قالنوزيع، إدارة التغيري والتطوير، ، حممد سعود، املعاين أمحد امساعيل قع يقات أمحد يوسف  صج ادات ان  2-

 .281ص ،2013 ،االردن
 .224، صمرجع سابقيوفاس الش يف،   - 3
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سـلبياً داخـل أي ضؤسسـ  إال إن لـديها جوانـب اجياييـ  ميكـن للمؤسسـ   على ال غم ضن أن ضقاقض  النغيري تعد أض اً 
 1: جند أهناالرتكيز عليها قحتويلها إىل نقاط توة حبيث ميكنها االسنفادة ضنها قضن يني هذه اجلوانب 

 ؛أفطل لنغيري ققسائله قآاثره يشكلاملنظم  على توريح أهداف اإىل إجبار إدارة  تؤدي -أ 
مل توجـــد يعـــض املقاقضـــ  فـــإن الســـلوك  اذا ابلســـلوك، حبيـــث أنـــهضـــن االســـنق ار قالننبـــؤ  تـــوفري درجـــ  علـــىتســـاعد  -ب 

 ؛ظيمي تد يصبح ضشوشاً أق عشوائياً النن
 ؛عدم تواف  النقل اجليد للمعلوضاتتكشف ضقاقض  النغيري يف املنظم  عن عدم فاعلي  عمليات االتصال قعن  -ج 
عـــاين ضنهـــا العـــاضلون إدارة املنظمـــ  إىل حتليـــل أدق للننـــائج حالـــ  اخلـــوف ضـــن النغيـــري قضشـــاع  القلـــق الـــيت يتـــدفع  -د 

 احملنمل  للنغيري سواء املباش  أق غري املباش .
 تكشف ضقاقض  النغيري النقاب عن نقاط الطغط يف عملي  ضعاجل  املشكالت قاختاذ الق ارات يف املنظم . -ه 
للنأكــد ضـــن أهنـــا  ضنعمـــقق  جــدييــري يشـــكل ها للنغـ حاتــــاإلدارة علــى تفحـــص ضقنحتـــث ميكــن ملقاقضـــ  النغيــري أن  -ق 

 ضناسب .
 2 :نقأرافت ) غزال حياة ( أ

ابملعلوضــات حـــول حــدة قشـــدة  اإلدارة العليـــا تــزقدكمـــا  ضننفســاً لألفـــ اد للنعبــري عـــن ضشــاع هم، تـــوف املقـــاقض   -
حــىت ينفهمــوه  أقرــحنفكــري قالنحــدث عــن النغيــري يصــورة للاألفــ اد ، ممــا يــدفع ضشــاع  األفــ اد يشــأن تطــي  ضعينــ 

 فطل؛يصورة أ
 خ ين مبوتفهم.نغيري لنعبة  طاتاتـهم إلتناع اآلحتفز ضؤيدي ال -

  3 ن:أ مكنـا حسب ) علي سيد ( أهنا يجايياهتـإيقضن 

قهذا ننيج  حال   دفع إدارة املنظم  إىل حتليل أدق للننائج احملنمل  للنغيري سواء املباش ة أق غري املباش ةـت -
 . قضشاع  القلق اليت يعاين ضنها األف اداخلوف ضن النغيري

                                                           
، كلي  العلوم االتنصادي  النجاري  قعلوم ، أط قح  ضقدض  لنيل شهادة دكنوراه علومللتنافسية ابملؤسسة ر كرهانـيـإسرتاتيجية التغيحممودي تادة خمنار،  -1

 .122ص، 2015اجلزائ ،  د تلمسان،ـي يك  يلقايـيأجاضع   النسيري، تسم االتنصاد،
 .147، ص2018، دار األايم للنش  قالنوزيع، الربع  األقىل، عمان، األردن، نظيميـر تـيـغيـإعادة تصميم اَليكل التنظيمي ومقاومته كتغزال حياة،  - 2
 .120ص، ض جع سايق، إدارة التغيري الرتبوي، علي أساض  حممد سيد - 3
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تشجع اإلدارة على تفحص ضقرتحاهتا للنغيري يشكل ضنعمق قجدي  للنأكد ضن أهنا ضناسب  قجتعل القائمني  -
 على النغيري أكث  دت  قاسنعدادا قهتية  هلا.

 كما ميكن هلا أن:

 نها يشكل ضوروعي أكث  جدي .  اإلدارة على توريح أهداف ققسائل النغيري قآاثره قضناتشـجبـت -
 تدفع إدارة النغيري إىل إج اء حتليل أدق قأمشل لننائج النغيري املنوتع  املباش ة قغري املباش ة. -
 اط الطعف يف عمليات ضعاجل  املشكالت قاختاذ قصناع  الق ارات املثلي.ـتكشف نق -

 1 .تصال قعن عدم تواف  النقل اجليد للمعلوضاتتكشف ضقاقض  النغيري يف املنظم  عن عدم فعالي  عمليات اال - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .55، ص2018الربع  األقىل، االضارات الع يي  املنحدة،  دار الكناب اجلاضعي، ،غيرياَلندرة وإدارة الت، امساعيل اهلاييل قسيم - 1
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 خَلصة الفصل 

قضــا ينعلــق يــه، الحظنــا ان املنظمــات تقــوم يــه يف كــل ضكــان قزضــان،  النغيــري الننظيمــي ضــن خــالل دراســننا ملفهــوم
لــى املنظمــات قجيــب ع .ضنــه للبقــاء يف الســاح  فهــو شــيء يفــ ض نفســه قال يــرتك جمــاالً لالخنيــار. فهــو أضــ  حمنــوم اليــد

هبــا، قكــذا  احمليرـ  يف ظــل الننافســي  الـيت تشــهدها البيةــ أهـدافها سـنفادة ضنــه ضــن أجـل يلــوغ املنظمــ  قاال فهمـه قالقيــام يــه
تبــين كــل ضاســبق ينرلــب لزاضــاً قرــه خرــط ق ،  قتغــري أذقاتهــم قســلوكاهتم قمنــط عيشــهم املنرلبــات املنزايــدة ألفــ اد اجملنمــع

ملنغـريات العـامل امللـيء ابيطمن هلا ضكان  داخل هـذا ضنه إىل قرع أحسن  ايلضن الورع ااح لالننقاضعين  ل اتإسرتاتيجي
األفـ اد أق اهليكـل أق النكنولوجيـا املـداخل ال ئيسـي  للنغـري الننظيمـي املبنيـ  علـى  أق جـل علـى أحـد قهذا ابلرتكيزاليوضي ، 

معوتـات الـيت ميكـن أن تواجـه عمليـ  النغيـري قيعـض ااحلـول . كمـا مت النعـ ض للالنغيـري فيهـا مجيعـاً  دخالأق الوظائف أق إ
املمكن  قاالسرتاتيجيات اليت ميكن أن ختفف ضن قطأة املقاقض  اليت تواجه عملي  النغيري. ضنخالل ش ح اهـداف االعمليـ  

ك. قضـــا النغيرييـــ  قعـــ ض أهـــدافها قضنافعهـــا قضـــا ميكـــن أن حتققـــه للمنظمـــ  ضـــن ترـــورات، قالوســـةل الـــيت ســـنعنمدها لـــذل
 إلجناح هذه العملي .تننظ ه املنظم  ضن األف اد ضن الندخل اإلجيايب قالفعال 
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 د ــــــــــيـــهـــــــمــــــت

خالل إجنازان هلذا العمل واجهتنا بعض الصعوابت اليت تطرح نفسها مرارا وتكرارًا وتعيق عمل 
على رأسها مشكل اإلجابة على االستبياانت املطروحة يف مكان الدراسة، حيث ي ـمـالباحث االكادي

ك احمللية للبنوك العمومية واخلاصة العاملة بوالية ارأتينا القيام بتوزيع االستبيان على مستوى الشبابي
ادرار، وهذا ألهنا تطبق مفهوم اإلدارة االلكرتونية، التغيري التنظيمي، اجلودة يف اخلدمة اىل حد مقبول. 
وتسعى جاهدة جلذب أكرب عدد من الزابئن إليها من خالل تقدمي خدمات سريعة ومتطورة يف إطار 

وقد استجاب أفراد العينة املدروسة للرد على االستبانة املطروحة اىل حد   لبنوك.املنافسة املشروعة بني ا
كبري. وسنتطرق يف هذا الفصل التطبيقي اىل التعريف ابلبنوك العمومية واخلاصة اليت تنشط يف جمال 

. مث ننتقل اىل حتليل البياانت املوجودة لدينا من خالل ادخال درارالصريفة على مستوى والية أ
 . SPSSــــ ستبياانت على برانم  الاال
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 ة ــاريــجــم البنوك التـديــقــت األول:حث ــبــمـال

 

بعد صدور قانون النقد والقرض أصبح إبمكان البنوك اخلاصة والبنوك األجنبية مزاولة نشاطها يف السوق 
وك لتدعيم البنوك العمومية واملسامهة يف ترقية املصرفية اجلزائرية طبقا لقواعد القانون اجلزائري، حيث ظهرت هذه البن

 النشاط املصريف وإحداث نوع من املنافسة بني البنوك يف تقدمي منتجات وخدمات مصرفية جديدة.

( مؤسسات مالية معتمدة إىل غاية 09) ( بنكا جتاراي وتسعة20) من عشرون تكون النظام املصريف اجلزائري حالياً ـوي
 ( مكاتب للتمثيل.07) ىل سبعة، ابإلضافة إ2019سنة 

 وميثل الشكل املوايل توزيع البنوك التجارية واملؤسسات املالية املكونة للنظام املصريف اجلزائري.
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2019ن طرف بنك اجلزائر إىل غاية مارس ـ: قائمة البنوك التجارية واملؤسسات املالية املعتمدة م34مقالشكل ر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املتضمن نشر قائمة البنوك  2019يناير 02املؤرخ يف  01-19قرر بنك اجلزائر رقم ابالعتماد على م الباحث : من إعدادصدرـمـال
.2019مارس 11بتاريخ  15دد ع واملؤسسات املالية املعتمدة يف اجلزائر، اجلريدة الرمسية،  

زائرـجـنك الـب  

 مكاتب التمثيل املؤسسات املالية البنوك التجارية

بنك اجلزائر اخلارجي-1  
البنك الوطين اجلزائري-2  
القرض الشعيب اجلزائري-3  
بنك التنمية احمللية-4  
بنك الفالحة والتنمية الريفية-5  
ري واالحتياطالصندوق الوطين للتوف-6  
بنك الربكة اجلزائري-7  
اجلزائر - سييت بنك-8  
اجلزائر - ؤسسة العربية املصرفيةـمـال-9  

اجلزائر-نتيكسيس-10  
اجلزائر-سوسييت جينرال-11  
اجلزائر–البنك العريب -12  
اجلزائر - يب ن يب ابريبا-13  
اجلزائر - ترست بنك-14  
اجلزائر-بنك اإلسكان للتجارة و التمويل-15  
اجلزائر - بنك اخلليج-16  
اجلزائر - فرنسا بنك-17  
ت أنفاستمنتيكوربورا  كريدي أقريكول-18  
اجلزائر - اتش أس يب سي-19  
اجلزائر - صرف السالمـم -20  

 

 

 

 

 

 

شركة إعادة التمويل الرهين-1  

الشركة املالية لالستثمار واملسامهة -2

لتوظيفوا  

الشركة العربية لإلجيار املايل-3  

اجلزائر - املغاربية لإلجيار املايل-4  

سيتيالم اجلزائر-5  

الصندوق الوطين للتعاضدية -6

مالية"الفالحية "مؤسسة   

شركة -الشركة الوطنية لإلجيار املايل-7

 أسهم

شركة أسهم -إجيار ليزينغ اجلزائر-8  

شركة أسهم -اجلزائر إجيار-9  

البنك التجاري الربيطاين العريب-1  

حاد البنوك الفرنسية العربيةـات-2  

تجاريالقرض الصناعي وال-3  

القرض الفالحي اندرسويز-4  

بنك تونس الدويل-5  

بنك فورتيس-6  

ابنكو ساايديل-7  
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على الساحة  خاصةدد كبري من البنوك عمومية و ع  الشكل السابق يتبني لنا أنه يوجدما مت عرضه يفـم 
 قتصادية، اما يسمح بتوفري فر  كبرية لتمويل املشروعات اخلاصة والعمومية خمتتلف الصي..اال

 لب األول: تقدمي البنوك العموميةـمطـال

 ( بنوك جتارية:06وهي البنوك اليت تعود ملكيتها ابلكامل للدولة وعددها ستة )

 (:CNEPطين للتوفري واالحتياط )أوال: الصندوق الو 

م، ومن مهامه مجع املدخرات الصغرية من 1964أوت  10املؤرخ يف  227-64أتسس خموجب القانون 
م مت 1971األفراد والعائالت، متويل عمليات البناء وبعض العمليات اخلاصة ذات املنفعة الوطنية، وابتداء من سنة 

 .1تكريس الصندوق كبنك وطين للسكن

 (:BNA: البنك الوطين اجلزائري )اثنيا

م، وذلك لغرض متويل املشاريع 13/06/1966املؤرخ يف  178-66أتسس هذا البنك خموجب املرسوم رقم 
االقتصادية إضافة إىل دعم عملية التحول االشرتاكي يف القطاع الزراعي، وبسبب التعارض الوظيفي مع املؤسسات 

م لكي يبقى هذا البنك وحده يف امليدان 1968دولة إىل إلغائها مجيعها سنة املصرفية الزراعية األخرى فقد جلأت ال
 .2م اتريخ نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية1982الزراعي إىل غاية سنة 

 (:CPAاثلثا: القرض الشعيب اجلزائري )

نوك م نتيجة دم  جمموعة من الب14/05/1967املؤرخ يف  75-67أنشئ هذا البنك خموجب األمر رقم 
األجنبية، فباإلضافة إىل وظائفه التقليدية كبنك جتاري أسندت إليه مهمة متويل القطاع العمومي خاصة قطاع 

 السياحة واألشغال العمومية والبناء والري والصيد البحري.
                                                           

 .181،   مرجع سابقجناة جابر،  -1
 .61-59م،   1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، الطبعة الثانيةحماضرات يف اقتصاد البنوكشاكر القزويين،  -2
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 (:BADRرابعا: بنك الفالحة والتنمية الريفية )

حيث أوكلت إليه مهمة متويل هياكل  م،1982مارس  13املؤرخ يف  206-82أتسس خموجب املرسوم رقم 
ونشاطات اإلنتاج الزراعي، ابإلضافة إىل احلروف التقليدية يف األرايف وكذا املهن احلرة، وبصفة عامة مجيع املنشآت 
اخلاصة املتواجدة يف الريف أاي كان نوع نشاطها، وابلتايل فإن إنشاؤه يكون قد خفف عن البنك الوطين اجلزائري 

 .1ن التمويل وهو االئتمان الفالحيجانبا مهما م

 (:BDLخامسا: بنك التنمية احمللية )

م، وهو اثين بنك جتاري انبثق 1985أفريل  30املؤرخ يف  85-85أتسس هذا البنك خموجب املرسوم رقم 
زائري، عن عملية إعادة هيكلة املنظومة املصرفية، حيث توىل جزء من النشاطات اليت كان يقوم هبا القرض الشعيب اجل

 ويقوم هذا البنك خممارسة نوعني من النشاطات، نشاط مصريف تقليدي ونشاط متتصص.

حيث أن النشاط املصريف التقليدي يتمثل يف مجع املدخرات ومنح القروض للقطاعات العامة واخلاصة وكذا 
االقتصادية واالجتماعية  القيام بعملية الصرف والتجارة اخلارجية، أما النشاط املتتصص فهو املسامهة يف التنمية

للجماعات احمللية من خالل متويل املؤسسات والشركات العامة ذات الطابع االقتصادي العاملة حتت وصاية 
 2.البلدايت والوالايت

 ي: تقدمي البنوك اخلاصةـمطلب الثانـال

( بنكا جتاراي، وميكن 14وهي عبارة عن فروع لبنوك عربية وبنوك أجنبية تعمل يف اجلزائر وعددها أربعة عشرة )
اليت و  البنوك العاملة بوالية أدرار على ذكرفقط  تقسيمها إىل بنوك بشراكة عربية وبنوك بشراكة أجنبية وسنقتصر 

 أجرينا هبا الدراسة:

 أوال: بنوك بشراكة عربية:
                                                           

 .62، مرجع سابق،   شاكر القزويين -1
  http://www.agb.dz/article-view-1.html. 2018/05/02خ تـم االطالع عليه بتاري املوقع االلكرتوين لبنك اخللي  اجلزائر-2

http://www.agb.dz/article-view-1.html.%202018/05/02
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 ة أدرار:هي عبارة عن فروع لبنوك عربية تعمل يف اجلزائر وعددها ستة بنوك وينشط فقط بنكني يف والي

 (:AGB) اجلزائر بنك اخلليج -1

م وتتجزأ ملكيته على ثالث بنوك عاملية وهي: البنك االحتادي 2004أتسس بنك اخللي  اجلزائر سنة 
، وينتمي املسامهون الثالثة إىل اجملموعة %10، وبنك األردن الكويت %30، وبنك تونس الدويل %60اخلليجي 
( املتتصصة يف اجملال املايل واإلعالمي، ويقدم البنك Kuwait Project Company) KIPCOالكويتية 

 .1خدمات خمتلفة يف إطار التمويل الكالسيكي إضافة إىل منتجات تتوافق مع الشريعة اإلسالمية

 (:El Salam Banqueمصرف السالم ) -2

بل بنك اجلزائر يف لقد جاء أتسيس مصرف السالم كثمرة للتعاون اإلمارايت اجلزائري، حيث مت اعتماده من ق
م، فهو يعمل طبقا للقوانني اجلزائرية ووفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية يف كافة تعامالته، وميتلك 2008سبتمرب 

، %5، مصرف السالم )السودان( %7، شركة أمالك للتمويل %18رأمساله كل من مصرف السالم )البحرين( 
 .%60مسامهون آخرون  ،%5، شركة إعمار العقارية %5شركة ليدر كابيتال 

 تحليل الوصفي ملتغريات الدراسة ـ: الانـــيـــثـــــــمبحث الـال

 لب األول: أداة الدراسة ـــمطـال

رت امت استتدام االستبيان كأداة رئيسية جلمع بياانت الدراسة، وقد مت إعداد استبانة وفق مقياس ليك
 يطلب فيه من املبحوث أن حيدد درجة موافقته أو عدم اخلماسي الذي يعترب أحد املقاييس األكثر شيوعا حيث

، ال حمايدأوافق،  ،متاماً رجة على النحو التايل: أوافق كون من مخس خيارات متدمموافقته على خيارات حمددة، وهو 
 ، ومت تقسيم استبانة الدراسة إىل حمورين كما يلي:متاماً  أوافق، ال أوافق
صائص الدميوغرافية ألفراد عينة الدراسة )اجلنس، التتصص الوظيفي، العمر، تضمن هذا احملور اخل احملور األول:

 (.، سنوات اخلدمة املستوى التعليمي
                                                           

 http://www.agb.dz/article-view-1.html. 2018/05/02خ عليه بتاريتـم االطالع  املوقع االلكرتوين لبنك اخللي  اجلزائر -1

http://www.agb.dz/article-view-1.html.%202018/05/02
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تضمن هذا احملور متغريات الدراسة املمثلة يف املتغري املستقل اإلدارة اإللكرتونية، املتغري التابع جودة  ور الثاين:ـمحـال
 لتغيري التنظيمي.اخلدمات واملتغري الوسيط التكيف مع ا
عبارة، و والتكيف مع التغيري التنظيمي  23عبارة، وجودة اخلدمات على  14حيث مشلت اإلدارة اإللكرتونية على 

 كما هو موضح يف اجلدول التايل:  عبارة 15على 
 رات الدراسةـ: العبارات اليت تقيس متغي15 اجلدول رقم

 جمال العبارات عدد العبارات املتغري
 14إىل  1من  14 اإللكرتونية اإلدارة

 37إىل  15من  23 جودة اخلدمات
 52إىل  38من  15 التكيف مع التغيري التنظيمي

 من إعداد الطالب املصدر:
وحىت نتمكن من قياس اجتاهات وآراء العاملني، اعتمدان على ترميز اخليارات يف مقياس ليكارت إبعطاء كل رأي 

 دول التايل: ـو موضح يف اجلكما ه  05إىل  01قيمة معينة من 
 يوضح مقياس ليكارت اخلماسي :16 اجلدول رقم

 أوافق متاما   أوافق حمايد أوافقال   أوافق متاما  ال  التصنيف
 5 4 3 2 1 الدرجة

 من إعداد الباحث املصدر:
 حيث مت حتديد طول خالاي مقياس ليكارت اخلماسي الدنيا والعليا كما يلي:

 4=  1 – 5أصغر قيمة =  –يمة = أكرب قحساب املدى 
  0.8= 4/5مث نقسم املدى على عدد الفئات ليصبح طول اخللية 
 احلد األعلى للتلية= طول اخللية + أقل قيمة يف املقياس 
 :وابلتايل يصبح طول اخلالاي كما هو موضح يف اجلدول التايل 
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 ا حسب مقياس ليكارت اخلماسيـول اخلاليـ: ط 17 اجلدول رقم
 املستوى املوافق له االجتاه ط احلسايباملتوس
 ضعيف جداً  أوافق متاماً ال  1.79إىل  01من 
 ضعيف وافقال أ 2.59إىل  1.8من 
 متوسط حمايد 3.39إىل  2.6من 
 مرتفع وافقأ 4.19إىل  3.4من 

 مرتفع جدا أوافق متاماً  5إىل  4.2من 
 إعداد الباحث.من  املصدر:

 االستبيان فقرات صدق املطلب الثاين: 
ميثل صدق فقرات االستبيان مدى تناسق العبارات املكونة لالستبيان من خالل حساب معامل االرتباط بني  

 كل عبارة وحمورها 

 : ور اإلدارة اإللكرتونيةي حملـصدق االتساق الداخل
 : عد التخطيط اإللكرتوينـُــباىل ابلنسبة  - أ

 طقيمة االرتباقمنا بتحليل املعطيات واستترجنا 
 : صدق االتساق الداخلي لعبارات بعد التخطيط اإللكرتوين18 اجلدول رقم

 
  

 العبارة
قيمة 

 االرتباط
sig 

الكتساب العديد من خربات التتطيط ابلبنك  يسعى املوظفون 01
 االلكرتوين.

0.006 0.967 

02 
به  وننك ابلتتطيط ألداء العمل املكلفالب موظفويقوم 

 الكرتونياً.
0.500** 0.000 

03 
البنك يف وضع اخلطط املستقبلية لتطوير العمل  موظفو يساهم

 اإلداري ابلرجوع اىل املعلومات االلكرتونية.
0.546** 0.000 

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:
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رتوين نالحظ أن معامل من خالل نتائ  اجلدول أعاله املتعلق ابالتساق الداخلي لفقرات بعد التتطيط اإللك
كما أن كل القيم موجبة اما يدل على وجود  (**0.546( و)0.006االرتباط سيربمان ترتاوح قيمته ما بني )

 ارتباط طردي بني عبارات بعد التتطيط اإللكرتوين حبيث:

 0.05وهو أكرب من  0.967( خمعدل معنوية 0.006أقل قيمة يف اجلدول وهي ) 01سجلت العبارة رقم 
ستوى الداللة املعتمد، كما تدل قيمة االرتباط هلذه العبارة على وجود ارتباط طردي ضعيف جدا، كما سجلت م

ل على وجود ارتباط دت( على التوايل، وهي قيم **0.546و)( **0.500: )القيم التالية 03و رقم  02العبارة رقم 
أن العبارتني هلا مستوى معنوية أقل من مستوى طردي متوسط للعبارات املذكورة لبعد التتطيط اإللكرتوين، كما 

 وصادقة ملا وضعت لقياسه. ، أي أن هذه العبارات دالة إحصائيا  0.05الداللة املعتمد 

 :التنظيم اإللكرتوينعد ــب  اىل ابلنسبة  - ب

 اإللكرتوين التنظيمصدق االتساق الداخلي لعبارات بعد  :19 اجلدول رقم

 
 

 العبارة
قيمة 
 االرتباط

sig 

ميارس كل موظف ابلبنك مهامه بوضوح يف ختصص عمله  04
 إلكرتونياً.

0.432** 0.001 

05 
البنك مهارات تنظيم الــعمل اليومي  موظفويستتدم 
 إلـكـتــرونــيــاً.

0.729** 0.000 

 0.000 **0.638 البنك اللوائـــــح واألنظمة إلكــــــتــرونــيــاً. موظفويطبق  06

07 
البنك نظام أرشيف إلكرتوين ملتتلف  وموظفيستتدم 

 اإلجراءات والعمليات.
0.537** 0.000 

  spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:
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نالحظ من خالل نتائ  اجلدول أن معامل االرتباط سيربمان لكل عبارات بعد التنظيم اإللكرتوين موجبة اما 
سجلت معامل ارتباط طردي ضعيف  04الطردية، كما نالحظ أيضا أن العبارة رقم  يدل على العالقة االرتباطية

سجلت أكرب قيمة  05وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد، يف حني جند أن العبارة رقم  0.001خمستوى داللة 
لقيم ( ا07)( و06ذلك سجلت كل من العبارتني )، ك0.05خمستوى معنوية أقل من  (**0.729معامل ارتباط )

 sigعلى التوايل، وهي قيم ارتباطية طردية متوسطة، كذلك مستوى املعنوية  (**0.537و) (**0.638) التالية
، وعليه ميكن القول أن 0.05للعبارتني مساوية للصفر اما يعين أهنا دالة إحصائيا عند مستوى الداللة املعتمد 

 صادقة ملا وضعت لقياسه. العبارات

 : التوجيه اإللكرتوينــعــد ــــاىل بـُـــ  ابلنسبة -ج

 : صدق االتساق الداخلي لعبارات بعد التوجيه اإللكرتوين20 اجلدول رقم

 sig قيمة االرتباط العبارة 

البنك البياانت واملعلومات بسهـولة للزبـائن من  موظفويوفر  08
 خالل احلاسوب. 

0.737** 0.000 

ر املعلومات املتاحة البنك يف عمله على مصاد موظفويـعتـمد  09
 إلكرتونياً لتسهيل العمل اإلداري واالتصال.

0.505** 0.000 

10 
البنك بربام  االتصال االلكرتونية مع كافة  موظفويســتـعيــن 

 اجلـهـات املعنية لتسهيل عملية التوجيه.
0.531** 0.000 

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

خالل نتائ  اجلدول أعاله نالحظ أن قيم معامل االرتباط سيربمان لعبارات بعد التوجيه اإللكرتوين كلها  من
( أكرب قيمة معامل ارتباط وتقع ضمن 08موجبة تدل على العالقة االرتباطية الطردية، حيث سجلت العبارة رقم )

 (**0.505فقد سجلتا القيم التالية ) (10( و)09(، أما ابلنسبة للعبارتني )**0.737جمال ارتباط قوي )
أقل من مستوى  0.000خمستوى معنوية  ، كما أن كل العبارات دالة إحصائياً قيم متوسطة وهي (**0.531و)

 .0.05الداللة املعتمد 
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 :ةــالرقابة اإللكرتونيابلنسبة لبعد  -د

 ة: صدق االتساق الداخلي لعبارات بعد الرقابة اإللكرتوني21 اجلدول رقم

 
 

 العبارة
قيمة 
 االرتباط

sig 

 0.000 **0.497 يقــوم املوظــفــون ابلبنك خمراقبة أنفسهم أثناء العمــل. 11

 0.000 **0.579 يقوم املسؤولون ابلبنك خمراقبــة ومتابعة األعمال اليومية إلكرتونيــاً. 12

 0.000 **0.755 يستتدم مدراء البنك نظام رقابة إلكرتوين. 13

 0.000 **0.668 تدم إدارة البنك نتائ  الرقابة االلكرتونية يف تقييم األعمال . تست 14

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

ه أن كل قيم عبارات بعد الرقابة اإللكرتونية موجبة، وهي تدل على العالقة الطردية نالحظ من اجلدول أعال
(، وهي تدل **0.755( سجلت أكرب قيمة ارتباط وتساوي )13أن العبارة رقم ) ، كما جندبني العبارات واحملور

(، أما **0.497ـ )ــــــ( قيمة ارتباط ضعيفة إذ تقدر ب11على القيمة االرتباطية القوية، كما سجلت العبارة رقم )
سط، كما أن العبارات دالة (، فهي تقع ضمن جمال االرتباط املتو 14( و)12ابلنسبة لكل من العبارتني رقم )

(، وابلتايل 0.05لكل الفقرات واليت هي أقل من القيمة ) sigإحصائيا وهذا ما يفسره مستوى الداللة املعنوية 
 ميكن القول أن هناك صدق اتساق داخلي لعبارات الرقابة اإللكرتونية.
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 ور جودة اخلدمات ـمحلــساق الداخلي ــاالت

 :وسيةبعد امللمابلنسبة ل -أ

 : صدق االتساق الداخلي لعبارات بعد امللموسية22 اجلدول رقم

 الرقم
 

 العبارة
قيمة 

 االرتباط
sig 

15 
ميتلك البنك أجهزة حديثة )أجهزة إعالم آيل، أجهزة اتصال، كامريات 

 مراقبة،..(
0.401** 0.003 

 0.000 **0.672 ة وجذابة.يُـعترب التصميم الداخلي للبنك والديكور واألاثث، والتجهيزات مالئم 16

 0.000 **0.777 يتوفر يف البنك مكاتب و قاعات استقبال مرحية، نظيفة، مضاءة ودافئة. 17

 0.000 **0.729 ميتاز موظفو البنك خمظهر أنيــق وحـــســـن. 18

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

ملعامل االرتباط سيربمان إىل وجود ارتباط طردي بني الضعيف والقوي، حبيث  تشري النتائ  املتحصل عليها
، أي وجود ارتباط قوي هلذه العبارات اليت تعرب عن 0.70( قيمهما أكرب من 18و)( 17نالحظ أن العبارتني رقم )

يف، والعبارة ( وهي قيمة ارتباط ضع**0.401سجلت قيمة ارتباط ) 15بعد امللموسية، يف حني أن العبارة رقم 
(، وهي تدل على وجود ارتباط طردي متوسط، كما أن العبارات كلها دالة **0.672( سجلت القيمة )16رقم )

، وابلتايل ميكن القول أن هناك 0.05لكل العبارات واليت هي أقل من  sigإحصائيا وهذا ما يفسره مستوى الداللة 
 صدق اتساق داخلي لعبارات بعد امللموسية.
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 : عد االعتماديةـــــبُ  اىل بةابلنس - ب

 : صدق االتساق الداخلي لعبارات بعد االعتمادية23 اجلدول رقم

 الرقم
 

 العبارة
قيمة 
 االرتباط

Sig 

19 
يقـــدم البنـــك خـــدمات ســـحب، دفـــع، حتويـــل، ادخـــار، إقـــراض. وهـــي متوافقـــة مـــع 

 رغبات واحتياجات الزابئن.
0.673** 0.000 

 0.000 **0.796 صادقاً حبل املشاكل احملتملة للـزبـــائن. يبدي موظفو البنك اهتماماً  20

 0.000 **0.740 عليها. املتفقةيلتزم موظفو البنك بتقدمي اخلدمات يف املواعيد  21

 0.000 **0.653 .يف البنك واملوظفني العمال توجد ثــقــة يف 22

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

 

نالحظ من خالل نتائ  اجلدول أن معامل االرتباط سيربمان لكل عبارات بعد االعتمادية موجبة اما يعين 
ضمن جمال االرتباط املتوسط والقوي، حيث  فهي تقع 0.6أن كل القيم أكرب من  وجود عالقة ارتباط طردية، وخما

( فقيم االرتباط 22و) (19بة للعبارتني كل من )(، سجلتا قيم قوية، أما ابلنس21( و)20أن كل من العبارتني رقم )
 هبما تقع ضمن اجملال املتوسط، ونالحظ أن مستوى املعنوية كل العبارات مساوية للصفر اما يعين أن دالة إحصائياً 

 ، أي أن العبارات املتعلقة ببعد االعتمادية صادقة ومتسقة ملا وضعت لقياسه.0.05عند مستوى الداللة 
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 : د املوثوقيةـــــــعــــــــبُ  ىلا ابلنسبة -ج

 : صدق االتساق الداخلي لعبارات بعد املوثوقية24 اجلدول رقم

 الرقم
 

 العبارة
قيمة 
 االرتباط

Sig 

 0.000 **0.751 تُــعطي سلوكيات املوظفون يف البنك انطباعاً ابلثقة و األمان لدى الزابئن. 23

 0.000 **0.788 لى التكفل ابنشغاالت الزابئن.القدرة عميتلك موظفو البنك الكفاءة و  24

 0.000 **0.498 األدب يف املعاملة.موظـــفــو البنك ابللباقـــة و  يتمتع 25

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

 

وثوقية أن كل نالحظ من خالل نتائ  اجلدول أعاله املتعلق بصدق االتساق الداخلي لعبارات بعد امل
( سجلتا قيم 24( و)23العبارات موجبة اما يعين وجود عالقة ارتباطية طردية، ونالحظ أن كل من العبارتني رقم )

( فقد سجلت قيمة ارتباطية 25وهي تقع ضمن جمال ارتباط قوي، أما ابلنسبة للعبارة رقم ) 0.70ارتباط تفوق 
لكل عبارات هذا البعد مساوية للصفر اما يعين أهنا  sigعنوية (، ونالحظ أن مستوى امل**0.498ضعيفة تقدر بـ )

 ، أي صدق االتساق الداخلي لعبارات بعد املوثوقية.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
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 : عد التعاطفــــبُ ـى لإابلنسبة  -د

 صدق االتساق الداخلي لعبارات بعد التعاطف :25 اجلدول رقم

 الرقم
 

 العبارة
قيمة 
 االرتباط

Sig 

 0.000 **0.715 يويل موظفـــو البنك االهتمام الشتصي ابلـــزبـــائـــن. 26

 0.026 *0.305 يــتــــفـــهــم موظفـــو البنك االحتياجات احملددة للزابئن. 27

 0.000 **0.651 يـضع البنك مصلحة الزابئن فوق كل اعتبار. 28

 0.000 **0.817 ــك مجيع فــئـــات الزابئـن.تُــالئـــم ســاعــات عـمل البن 29

 0.001 **0.454 يــــتــم حمادثـــــــة الــزبـــون ابللغة واللـــهــجــة اليت يـعـرفـهـا . 30

 spss v26إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   من املصدر:

 

فة، متوسطة وقوية، حيث سجلت كل نالحظ من اجلدول أعاله أن عبارات بعد التعاطف سجلت قيم ضعي
( هبا قيمة ارتباطية متوسطة، أما 28(، قيم ارتباطية قوية، يف حني أن العبارة رقم )29( و)26من العبارة رقم )

( فقد سجلت قيم ارتباط ضعيفة، كما أن مستوى املعنوية لكل 30( والعبارة رقم )27ابلنسبة لكل من العبارة رقم )
اما يعين أن كل العبارات دالة إحصائيا وهناك صدق واتساق داخلي هلذه العبارات وأهنا  ،0.05الفقرات أقل من 

 صادقة ملا وضعت لقياسه.
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 : انــــــــد األمـــعـــــبُ اىل ة ــبـــســــالنــــب -ه

 انــد األمـــعـــــــُـارات بـــبـــــعــــي لـــلـــداخــــــاق الـــســــــــــــدق االتــــ: ص26 اجلدول رقم

 الرقم
 

 العبارة
قيمة 
 االرتباط

Sig 

 0.000 **0.742 . يشــعــر الزابئن ابألمان و الثقة عند التعامل مع موظــفـي البنك 31

 0.000 **0.687 يظهر املوظفني يف البنك االهتمام الصادق حلل مشاكل الزابئن. 32

 0.000 **0.711 داء.يتمتع املوظفون ابملهارة العالية وسرعة األ 33

 0.000 **0.814 توجـد سـريــة تــامــة للمعلومات اخلاصة بكل زبــون يف البنك . 34

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

 

ات نالحظ من خالل اجلدول أعاله املتعلق بنتائ  صدق االتساق الداخلي لعبارات بعد األمان أن كل العبار 
موجبة، وهذا يدل على العالقة االرتباطية الطردية، كما نالحظ أن قيم معامل االرتباط تقع ضمن اجملال املتوسط 

(، كما جند أن مستوى املعنوية **0.814( سجلت أكرب قيمة ارتباط بقيمة تقدر بـ )34والقوي، وأن العبارة رقم )
، وهو ما يعين أن العبارات دالة 0.05لة املعتمد لكل العبارات مساوي للصفر، وهو أقل من مستوى الدال

 إحصائيا، وأهنا صادقة ومتسقة ملا وضعت لقياسه.
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 : عد االستجابةـــُــباىل  ابلنسبة -و

 

 صدق االتساق الداخلي لعبارات بعد االستجابة: 27 اجلدول رقم

 الرقم
 

 العبارة
قيمة 
 االرتباط

Sig 

 0.000 **0.809 تعــداد الدائم لتقدمي اخلدمات للـزبـــــائــــــن.يـــمــتـاز موظفو البنك ابالس 35

 0.000 **0.780 تـكــون االستجابة فــوريــة لطلبات الزابئــن دائمـــاً ابلبنك. 36

 0.000 **0.616 يـــتميــز موظفـــو البنك ابلـــــدقـــة يف حتديد وقــــت إنــجــاز اخلـدمـة. 37

 spss v26داد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم  من إع املصدر:

 

يوضح اجلدول أعاله نتائ  صدق االتساق الداخلي لعبارات بعد االستجابة، واملالحظ منه أن كل العبارات 
أكرب قيمة ارتباط إذ تساوي ( هبا 35جند أن العبارة رقم ) كماموجبة، وهو ما يدل على العالقة االرتباطية الطردية،  

( 37( والعبارة رقم )36وهي تدل على العالقة االرتباطية القوية، كذلك سجلت كل من العبارة رقم ) (**0.809)
اما  0.05(، وهي قيمة متوسطة، كما أن مستوى املعنوية لكل العبارات أقل من **0.616) ( و**0.780القيم )

 سه.يعين أهنا دالة إحصائيا، وأن العبارات صادقة ومتسقة ملا وضعت لقيا

 

 

 



الــــــدراســة الـــميدانيــــــة   ـــرابــعفصل الــالــ  

 

 
276 

 

 : ميـظيـنــــتـــر الـــــيــــيــــــغــتــــور الـحــمـــاالتساق الداخلي ل-

 : ر البشريـــيـــغيـــتـــالابلنسبة لبعد  -أ

 ر البشريـــيـــيــغـــتــصدق االتساق الداخلي لعبارات بعد ال :28 اجلدول رقم

 sig قيمة االرتباط العبارة الرقم

بدال املوظفني ذوي املستوى الضعيف يقوم البنك ابست 38
 خموظفني آخريـن أكثر كفاءة.

0.715** 0.000 

سامهت التغيريات األخرية يف البنك يف جلب كفاءات  39
 بشرية.

0.606** 0.000 

40 
سامهت تكنولوجيا االعالم واالتصال يف تطوير وتنمية 

 املوارد البشرية ابملؤسسة .
0.685** 0.000 

41 
عقد دورات تكوينية للموظفني حول املهام يقوم البنك ب

اجلديدة والتقنيات احلديثة املستتدمة عند إدخال أية 
 تغيريات جديدة يف العمل .

0.712** 
0.000 

42 
تسعى إدارة البنك على حث املوظفني على االلتزام 

 ابلوضع اجلديد بعد عملية التغيري.
0.730** 0.000 

 spss v26اد على خمرجات برانم  من إعداد الباحث ابالعتم املصدر:

يوضح اجلدول أعاله االتساق الداخلي لعبارات بعد التغيري البشري، واملالحظ من النتائ  أن كل العبارات 
موجبة اما يدل على العالقة االرتباطية الطردية، كما جند أن كل العبارات تقع ضمن جمال االرتباط املتوسط والقوي، 

( **0.685(،)**0.715(، فقد سجلتا القيم التالية: )42( و)40(، )38من ) حيث جند أن العبارات كل
( فقد سجلت قيم ارتباطية متوسطة،  40( و)39لعبارتني رقم )قيم ارتباطية قويةـ أما ابلنسبة ل ، وهي(**0.730و)

صادقة ومتسقة ملا  ، وأهناكما نالحظ أن كل القيم لديها مستوى معنوية مساوي للصفر اما يعين أهنا دالة إحصائياً 
 وضعت لقياسه.
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 : ليــيكـهـر الــــيــيــغـتــالد ـــعـــُــــباىل ابلنسبة 

 

 ليـيكــهـر الـــيــيــغـــتـــعد الـــساق الداخلي لعبارات بـ: صدق االت29 اجلدول رقم

 العبارة الرقم
قيمة 
 االرتباط

Sig 

ريات غميتلك البنك هيكاًل تنظيميًا مراًن يستجيب للت 43
 .احلاصلة يف البيئة اخلارجية

0.628** 0.000 

44 
يعمل اهليكل التنظيمي احلايل للبنك على توزيع 

 .ملسؤوليات و السلطات بني االفراداألعمال و ا
0.699** 0.000 

45 
مت إنشاء أقسام ومصاحل جديدة مل تكن موجودة يف 

 السابق تتناسب مع تطور وضعية البنك.
0.529** 0.000 

 0.000 **0.687 . يـ ـــُعــد البنك حباجة اليهامت إلغاء أقسام أو مصاحل مل 46

الوظائف اليت متت إضافتها على اهليكل التنظيمي  47
 تــغـطي كافة وظائف البنك.

0.552** 0.000 

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

 

، واملالحظ من النتائ  أن كل العبارات اهليكليي لعبارات بعد التغيري يوضح اجلدول أعاله االتساق الداخل
إذ ، ت تقع ضمن جمال االرتباط املتوسطموجبة اما يدل على العالقة االرتباطية الطردية، كما جند أن كل العبارا

ستوى معنوية أن كل القيم لديها م جند، كما 0.69إىل  0.50ترتاوح قيم االرتباط بني من  أن العبارات نالحظ
دالة إحصائيا، وأهنا صادقة  اما يعين أن العبارات 0.05، وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد مساوي للصفر

 ومتسقة ملا وضعت لقياسه.
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 : ر التكنولوجيــيـــغيـــتــالد ـــعـــُـــبالــــى ابلنسبة 

 ولوجي: صدق االتساق الداخلي لعبارات بعد التغيري التكن 30 اجلدول رقم

 العبارة الرقم
قيمة 
 االرتباط

Sig 

48 
ات جديدة تساعد ر البنك أجهزة كمبيوتر وطابعـيوف

 .على اجناز املهام
0.712** 0.000 

49 
يف أداء املهام  يقوم البنك بتطوير الربجميات املستتدمة

 .واالعمال دورايً 
0.718** 0.000 

( يف INTRANETيتم تطوير شبكة االنرتانت ) 50
 .لتصبح أكثر فاعلية البنك

0.635** 0.000 

51 
يطبق البنك أنظمة الكرتونية عــنـد تـــقـــــديــم خدماته 

 لزابئنه.
0.857** 0.000 

52 
تساهم التكنولوجيا والتقنيات املستتدمة يف تسهيل 

 االتصال وتسريع االجناز.
0.797** 0.000 

 spss v26م  من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات بران املصدر:

يوضح اجلدول أعاله االتساق الداخلي لعبارات بعد التغيري البشري، واملالحظ من النتائ  أن كل العبارات 
موجبة اما يدل على العالقة االرتباطية الطردية، كما أن كل العبارات تقع ضمن جمال االرتباط املتوسط والقوي، 

، يف حني أن العبارة رقم قيم ارتباطية قوية( سجلت 52و) (51)، (49(، )48حيث جند أن العبارات كل من )
ا يعين أهنا دالة كما نالحظ أن كل القيم لديها مستوى معنوية مساوي للصفر ام( هبا قيمة ارتباطية متوسطة،  50)

 صادقة ومتسقة ملا وضعت لقياسهإحصائيا، وأن العبارات 
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 رات االستبيانــــقــالث: ثبات فــثــطلب الـمـال

لقياس مدى ثبات املقياس املستتدم مت استتدام معامل الثبات ألفا كرونباخ، ومعامل التجزئة النصفية 
 .)جيتمان(

 معامل الثبات ألفا كرونباخ: أوال  

 : قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ ملتغريات الدراسة 31 جدول رقمــال

 قيمة ألفا كرونباخ راتـــــقـفـدد الـع 
 0.879 14 ونيةاإلدارة اإللكرت 

 0.958 23 ودة اخلدماتـج
 0.932 15 ر التنظيميــيـيـغـالت

 0.966 52 بانة ككلـاالست
 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

، اما مرتفعةلكل حماور الدراسة وكذلك جلميع فقرات األداة ول أن معامل الثبات ألفا كرونباخ يتضح من اجلد
، كما نالحظ %96و %87حبيث مت تسجيل نسب ترتاوح بني  يدل على أن املقياس على درجة عالية من الثبات،

 يعين أن معامل الثبات قوي، وهووهي نسبة قريبة من الواحد،  %96.6أن قيمة معامل االستبيان ككل يساوي 
، ويعد مؤشرا على أن البحث احلايل للقياس يف من الثقة عند استتدام املقياس كأداةعالية بذلك يعطي درجة و 

 املقياس ميكن أن يعطي النتائ  نفسها إذا ما أعيد تطبيقه على العينة نفسها ويف ظروف التطبيق نفسها.
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 مان للتجزئة النصفيةــتــــيــاثنيا : معامل الثبات ج
 يةـــــــصفـــة النـــــمان للتجزئـــتـــيـــل جــــامـــعــــ: م32 اجلدول رقم

 اجلزء الثاين األول اجلزء 
 26 26 عدد الفقرات

 0.959 0.921 معامل ألفا كرونباخ
 0.874 معامل جيتمان للتجزئة النصفية

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:
( سؤال، 26الثاين ) ( سؤال، وأسئلة اجلزء26يتضح من خالل اجلدول أعاله أن عدد أسئلة اجلزء األول )

على التوايل، وكذا يوضح اجلدول معامل  0.959و 0.921وأن معامل ألفا كرونباخ للجزء األول والثاين يساوي 
 .، ويتضح من هذه املؤشرات أنه يوجد ثبات قوي يف أداة البحث0.874جيتمان للتجزئة النصفية الذي بل. 

 املطلب الرابع: التحليل الوصفي خلصائص العينة 
مت يف هذه الدراسة استهداف عينة من املوظفني يف البنك خمتتلف مهامهم وبياانهتم الشتصية من ذكور 

ة حتليل النتائ  إحصائيا مت عرض اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة يف وإانث وأعمار خمتلفة، وبغية تسهيل عملي
 خاصة بكل جدول. مع إرفاقها بتحليالت spssجداول إحصائية ابالعتماد على برانم  

 :اجلنسر ــيـغـتـمـابلنسبة ل

       : توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس33ماجلدول رق

 %النسبة املئوية التكرار 
 62.3 33 ذكر
 37.7 20 أنثى

 100 53 اجملموع

 

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

62.3% 
37.7% 

 الجنس

 أنثى ذكر

: توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس35الشكل رقم   
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وهي نسبة كبرية مقارنة بعنصر  %62.3اله نالحظ أن نسبة الذكور متثل من خالل اجلدول والشكل أع
يف املؤسسة حمل الدراسة، وقد تعزو هذه النتيجة إىل طبيعة النشاط املمارس الذي  %37.7إانث الذي سجل نسبة 

 يعتمد على اجملهود البدين يف الغالب والعمل ألوقات متأخرة.

 : التخصصابلنسبة ملتغري 

 : توزيع أفراد العينة حسب متغري التخصص34 اجلدول رقم

النسبة  التكرار 
 %املئوية

 3.8 2 تقين
 22.6 12 داريإ

 41.5 22 موظف
 7.5 4 مكتبرئيس 

 18.9 10 رئيس مصلحة
 1.9 1 رئيس قسم
 3.8 2 أخرى
 100 53 اجملموع

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

ل نتائ  اجلدول أعاله والشكل املوضح نالحظ أن البنوك التجارية هبا عدة وظائف إدارية خمتلفة، من خال
، تليها فئة إداري بنسبة %41.5حيث نسجل أن املوظفني هم الفئة الغالبة يف العينة حمل الدراسة بنسبة تساوي 

ات للزابئن، كما جند أن فئة رئيس وهذا راجع إىل طبيعة نشاط املؤسسة الذي يقوم على تقدمي اخلدم ،22.6%
من أفراد  %1.9كذلك جند أن على التوايل،   %7.5و %18.9متثل النسب التالية  مكتبمصلحة وفئة رئيس 

 %3.8عينة الدراسة ميثلون رئيس قسم، ونالحظ كذلك من خالل اجلدول أن فئة تقين وفئة أخرى متثالن ما نسبته 
    إطار عقود ما قبل التشغيل.لكل فئة، ومتثل هذه الفئة العمال يف
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 : توزيع أفراد العينة حسب متغير 36 الشكل رقم
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 :العمرر ــــابلنسبة ملتغي

 : توزيع أفراد العينة حسب متغري العمر35اجلدول رقم

النسبة  التكرار 
 %املئوية

 18.9 10 سنة 30أقل من 

إىل أقل من  30من 
 سنة 40

30 56.6 

إىل أقل من  40من 
 سنة  50

10 18.9 

 5.7 3 سنة فأكثر 50

 100 53 اجملموع

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

نالحظ من اجلدول أعاله أن املؤسسة حمل الدراسة توظف خمتلف الفئات العمرية وبنسب مئوية متفاوتة 
، تليها %56.6سنة تسجل أكرب نسبة يف العينة حمل الدراسة خمعدل  40إىل أقل من  30حيث جند أن الفئة من 

لكل فئة، أي أن  %18.9سنة يف نفس الرتتيب بنسبة  30سنة والفئة أقل من  50إىل أقل من  40ة من الفئ
املؤسسة حمل الدراسة تعتمد على فئة الشباب بدرجة أوىل يف التوظيف نظرًا ملا تتميز به هذه الفئة الشابة من طاقة 

حني جند أن املؤسسة حمل الدراسة تشغل فقط ونشاط ومستوى تعليمي يساعد على تقدمي خدمات اميزة للزابئن، يف 
سنة فأكثر، وميكن القول أن هذه الفئة تتوىل مهمة توجيه وأتطري الشباب إذ أن  50من الفئة  %5.7ما نسبته من 

 هذه الفئة مشبعة بقيم ورؤية املؤسسة.
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 :املستوى التعليمير ــمتغيــابلنسبة ل

 ري املستوى التعليمي: توزيع أفراد العينة حسب متغ36اجلدول رقم

النسبة  التكرار 
 %املئوية

 7.5 4 اثنوي دبلوم
 13.2 7 تقين سامي

دراسات جامعية 
 تطبيقية

7 13.2 

 35.8 19 ليسانس
 24.5 13 ماسرت
 3.8 2 ماجستري
 1.9 1 دكتوراه
 100 53 اجملموع

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

تركز يف سياسة التوظيف اخلاصة هبا على األشتا  الذين ظ من النتائ  أعاله أن املؤسسة حمل الدراسة نالح
هلم مؤهالت علمية متقدمة إذ نالحظ أن املؤهالت اجلامعية لديها النسبة األكرب عن غريها، حبيث نسجل نسبة 

دمات والنشاط الذي تقوم به املؤسسة ابلنسبة للجامعيني خمتتلف املستوايت، وهذا راجع إىل طبيعة اخل 79.2%
حمل الدراسة، والذي يتطلب مستوى علمي مناسب، وكذلك جند أن املؤسسة حمل الدراسة تعتمد على خرجيي 

طلبها املؤسسة حمل الدراسة إذ ميثلون ـاملعاهد ومراكز التكوين خمتتلف التتصصات نظراً ملا يتمتع به من مؤهالت تت
 نة.من العي %20.7ما نسبته 
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العينة حسب متغير المستوى  : توزيع أفراد38الشكل رقم
 التعليمي
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 املبحث الثاين: التحليل الوصفي إلجاابت أفراد العينة على متغريات الدراسة
 املطلب األول: التحليل الوصفي ملتغري االدارة اإللكرتونية

يوضح هذا املطلب إجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور اإلدارة اإللكرتونية، حيث مت استتدام 
املعياري إلجراء عملية التحليل اإلحصائي الوصفي الذي يسمح خمعرفة درجة املوافقة املتوسطات احلسابية واالحنراف 

  حور.ـلكل عبارة من عبارات امل
 بعد التخطيط اإللكرتوينابلنسبة ل

 د التخطيط اإللكرتوينـعـ: نتائج إجاابت أفراد الدراسة على عبارات ب37 اجلدول رقم

 
 العبارة

املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
ارياملعي  

الرتتيب 
حسب 
 املتوسط

توى ـمس
 اإلجابة

01 
الكتساب العديد من خربات ابلبنك  يسعى املوظفون

 1.89 التتطيط االلكرتوين.
0.974 

3 
ضعيف 
 جدا

02 
يقوم موظفون البنك ابلتتطيط ألداء العمل املكلفون به 

 الكرتونياً.
 مرتفع 1 1.025 3.60

03 
قبلية لتطوير البنك يف وضع اخلطط املست موظفو يساهم

 العمل اإلداري ابلرجوع اىل املعلومات االلكرتونية.
 متوسط 2 1.094 3.36

 متوسط  0.699 2.95 القيم اإلمجالية للتتطيط اإللكرتوين

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

عد التتطيط اإللكرتوين واليت تعرب عن من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيم املتوسط احلسايب لعبارات ب
 2.60إجاابت أفراد العينة على هذا البعد تقابل مستوى اإلجابة متوسط إذ أن املتوسط احلسايب يقع يف جمال من 

، كما أن قيم العبارات يف هذا البعد جاءت يف مستوى إجابة ضعيف جدا ومرتفع، وللتوضيح أكثر 3.39إىل 
 نة فيما خيص هذا بعد التتطيط اإللكرتوين كاآليت:نستعرض إجاابت أفراد العي
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واحنراف معياري قدره  3.60األمهية خمتوسط حسايب  يف املرتبة األوىل من حيث 02جاءت العبارة رقم 
يقومون ابلتتطيط ، وتعكس هذه النتيجة حالة االتفاق بني أفراد العينة حول العبارة، أي أن عينة الدراسة 1.025

 كلفون به الكرتونياً.ألداء العمل امل
واحنراف معياري  3.36خمتوسط حسايب يساوي  03وجاءت يف املرتبة الثانية من حيث األمهية العبارة رقم 

، حيث أن هذا املتوسط يقع يف جمال مستوى اإلجابة حمايد خمعىن أن أفراد عينة الدراسة غري متأكدين من 1.094
 لية لتطوير العمل اإلداري ابلرجوع اىل املعلومات االلكرتونية.أن املوظفني يسامهون يف وضع اخلطط املستقب

 1.89خمستوى إجابة ضعيف جدا إذ يقدر املتوسط احلسايب هلذه العبارة  01ويف املرتبة األخرية جاءت العبارة رقم 
اليت تنص ، أي أن أفراد عينة الدراسة ال يتفقون بدرجة كبرية مع حمتوى العبارة 0.974واحنراف معياري يساوي 

 الكتساب العديد من خربات التتطيط االلكرتوين. على أهنم يسعون
 التنظيم اإللكرتوينابلنسبة لبعد 

 : نتائج إجاابت أفراد الدراسة على عبارات بعد التنظيم اإللكرتوين 38 اجلدول رقم

 
املتوسط  العبارة

 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

الرتتيب 
حسب 
 املتوسط

مستوى 
 اإلجابة

04 
ميارس كل موظف ابلبنك مهامه بوضوح يف ختصص عمله 

 إلكرتونياً.
 متوسط 4 1.06 3.30

05 
البنك مهارات تنظيم الــعمل اليومي  موظفويستتدم 
 إلـكـتــرونــيــاً.

 مرتفع 3 1.09 3.64

 مرتفع 2 0.97 3.70 البنك اللوائـــــح واألنظمة إلكــــــتــرونــيــاً. موظفويطبق  06

البنك نظام أرشيف إلكرتوين ملتتلف  موظفويستتدم  07
 اإلجراءات والعمليات.

 مرتفع 1 1.02 3.74

 مرتفع  0.82 3.59 اإلمجالية للتنظيم اإللكرتوينالقيم 

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:
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رتبة األوىل من حيث درجة األمهية خمتوسط جاءت يف امل 07من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن العبارة رقم 
، وتدل هذه النتيجة على أن أفراد عينة الدراسة يتفقون على 1.02واحنراف معياري  3.74حسايب يساوي 

 وين ملتتلف اإلجراءات والعمليات.استتدامهم نظام أرشيف إلكرت 

واحنراف معياري  3.70يساوي  خمتوسط حسايب 06وجاءت يف املرتبة الثانية من حيث األمهية العبارة رقم 
 ظفون متفقون على أهنم يطبقوا، وتعكس هذه النتيجة درجة اتفاق أفراد العينة حول العبارة إذ أن املو 0.97قدره 

 اللوائح واألنظمة بشكل إلكرتوين.

وسط فقد جاءت يف املرتبة الثالثة من حيث درجة األمهية، حيث كانت قيمة املت 05أما ابلنسبة للعبارة رقم 
حول مضمون العبارة، أي أن املوظفون  وهو يعكس درجة االتفاق ألفراد العينة 3.64احلسايب هلذه العبارة يساوي 

 يستتدمون مهارات تنظيم العمل اليومي إلكرتونياً.

، وهو يعكس 3.30خمتوسط حسايب يساوي  04ويف املرتبة األخرية من حيث درجة األمهية جند العبارة رقم 
ابة متوسط، أي أن أفراد عينة الدراسة غري متأكدين من أن املوظفني ابلبنك ميارسون مهامهم إلكرتونيا مستوى االج

 بوضوح.

شكل إمجايل جند أن بعد التنظيم اإللكرتوين سائد بدرجة مرتفعة يف البنك حمل الدراسة إذ جند أن املتوسط بو 
 رورة أداء املهام بشكل إلكرتوين.يركزون على ض ، وهذا يدل على أن مسؤولو البنك3.59احلسايب للبعد يساوي 
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 :يــــالتوجيه اإللكرتونعد ـــــبُ الـى ابلنسبة 

 : نتائج إجاابت أفراد الدراسة على عبارات بعد التوجيه اإللكرتوين39اجلدول رقم

 
 العبارة

املتوسط 
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

الرتتيب 
حسب 
 املتوسط

مستوى 
 اإلجابة

08 
البنك البياانت واملعلومات بسهـولة للزبـائن من  موظفور يوف

 خالل احلاسوب. 
 متوسط 3 1.323 3.34

09 
على مصادر املعلومات املتاحة  مالبنك يف عمله موظفويـعتـمد 

 إلكرتونياً لتسهيل العمل اإلداري واالتصال.
 مرتفع 2 1.003 3.74

لكرتونية مع كافة البنك بربام  االتصال اال موظفويســتـعيــن  10
 اجلـهـات املعنية لتسهيل عملية التوجيه.

 مرتفع 1 0.876 3.96

 مرتفع  0.834 3.68 القيم اإلمجالية للتوجيه اإللكرتوين 

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

واحنراف  3.96خمتوسط حسايب  وىلجاءت يف املرتبة األ 10العبارة رقم نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن 
، ويدل املتوسط احلسايب هلذه العبارة أن أفراد عينة الدراسة يتفقون على أهنم يستعينون بربام  0.876معياري 

 االتصال اإللكرتونية مع كافة اجلهات املعنية لتسهيل عملية التوجيه.

 يساوي توسط حسايبيث األمهية إذ جند أن املفقد جاءت يف املرتبة الثانية من ح 09لعبارة رقم أما ابلنسبة ل
 وهو يقع يف مستوى اإلجابة مرتفع، وهو ما يعين أن أفرد العينة يتفقون حول مضمون العبارة. 3.74

 يساوي خمتوسط حسايبيف املرتبة الثالثة من حيث إجاابت أفراد عينة الدراسة  08العبارة رقم كما جاءت 
، ويقع املتوسط احلسايب يف فئة مستوى اإلجابة متوسط، خمعىن أن املوظفون 1.323قدره  واحنراف معياري 3.34

 غري متأكدين من توفري البياانت واملعلومات بسهولة للزابئن من خالل احلاسوب.
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توســط امل ســائد بدرجــة مرتفعــة يف املؤسســة حمــل الدراســة، إذ بلــ. بعــد التوجيــه اإللكــرتوينوبشــكل عــام جنــد أن 
إىل  3.40، ويقـع املتوسـط احلسـايب يف الفئـة مـن 0.834حنـراف معيـاري ابو  3.68 ه اإللكـرتوينلبعد التوجيـ حسايب
وهــي متثـــل مســـتوى اإلجابـــة مرتفــع واجتـــاه موافـــق، أي أن أفـــراد عينـــة الدراســة يتفقـــون حـــول مضـــمون عبـــارات  4.19

 التوجيه اإللكرتوين. 

 : الرقابة اإللكرتونيةعد ـــــبُ الـــــــى ابلنسبة 

 ةاإللكرتوني الرقابة: نتائج إجاابت أفراد الدراسة على عبارات بعد 40 ول رقماجلد

 

 العبارة
املتوسط 
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

الرتتيب 
حسب 
 املتوسط

مستوى 
 اإلجابة

 مرتفع 1 0.942 3.81 يقــوم املوظــفــون ابلبنك خمراقبة أنفسهم أثناء العمــل. 11

 مرتفع 2 1.067 3.70 خمراقبــة ومتابعة األعمال اليومية إلكرتونيــاً.يقوم املسؤولون ابلبنك  12

 مرتفع 3 1.244 3.62 يستتدم مدراء البنك نظام رقابة إلكرتوين. 13

تستتدم إدارة البنك نتائ  الرقابة االلكرتونية يف تقييم األعمال  14
 . 

 متوسط 4 1.254 3.25

 مرتفع  0.836 3.59 ةالقيم اإلمجالية للرقابة اإللكرتوني 

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

يوضح اجلدول أعاله نتائ  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعبارات الرقابة اإللكرتونية اليت تعد بعد 
جاءت يف املرتبة األوىل من حيث  11من أبعاد اإلدارة اإللكرتونية، ونالحظ من خالل اجلدول أن العبارة رقم 

والذي يقع ضمن مستوى إجابة مرتفع، أي أن املوظفون  3.81إجاابت أفراد عينة الدراسة خمتوسط حسايب يقدر بـ 
 يقومون خمراقبة أنفسهم أثناء العمل.
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اد ، ويعكس هذا األخري اتفاق أفر 3.70خمتوسط حسايب يساوي  12رقم  وجاءت يف املرتبة الثانية العبارة
أن املسؤولون يف املؤسسة حمل الدراسة يقومون خمراقبة ومتابعة األعمال  حول مضمون العبارة خمعىن عينة الدراسة

ذلك من خالل إجابة أفراد العينة اليت تؤكد على أن مدراء البنك  13اليومية إلكرتونيا، وكذلك تؤكد العبارة رقم 
 يستتدمون نظام رقابة إلكرتوين.

فقد جاءت يف املرتبة األخرية من حيث إجاابت أفراد العينة، إذ بل. املتوسط  14عبارة رقم أما ابلنسبة لل
، وهو يقع ضمن مستوى اإلجابة متوسط، خمعىن أن أفراد عينة الدراسة غري متأكدين من أن إدارة 3.25احلسايب 

 البنك تستتدم نتائ  الرقابة اإللكرتونية يف تقييم األعمال.

ن القول أن بعد الرقابة اإللكرتونية سائد بدرجة مرتفعة، وهو ما تؤكده قيمة املتوسط وبشكل إمجايل ميك
واليت تقع ضمن مستوى اإلجابة مرتقع واجتاه موافق، أي أن أفراد عينة الدراسة يتفقون  3.59احلسايب اليت تساوي 

 حول مضمون عبارات الرقابة اإللكرتونية.

 اإللكرتونية حسب األمهية تبعاً إجاابت أفراد عينة الدراسة يف اجلدول اآليت: كما ميكن توضيح ترتيب أبعاد اإلدارة

 : ترتيب أبعاد اإلدارة اإللكرتونية حسب املتوسط احلسايب41اجلدول رقم

 الرقم
وسط احلسايبـاملت بعدـــــال  

االحنراف 
 املعياري

الرتتيب حسب 
 األمهية

 مستوى اإلجابة

 متوسط 03 0.699 2.94 التتطيط اإللكرتوين 01

 مرتفع 02 0.82 3.59 التنظيم اإللكرتوين 02

 مرتفع 01 0.834 3.71 التوجيه اإللكرتوين 03

 مرتفع 02 0.836 3.59 الرقابة اإللكرتونية 04

 مرتفع  0.670 3.46 متغري اإلدارة اإللكرتونية 

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:



الــــــدراســة الـــميدانيــــــة   ـــرابــعفصل الــالــ  

 

 
290 

 

ل اجلدول أعاله نالحظ أن بعد التوجيه اإللكرتوين جاء يف املرتبة األوىل من حيث درجة األمهية من خال
، ويليه كل من بعد التنظيم اإللكرتوين والرقابة اإللكرتونية يف 0.834واحنراف معياري قدره  3.71خمتوسط حسايب 

 تبة الثالثة حسب إجاابت أفراد العينة.نفس الرتبة، أما ابلنسبة لبعد التتطيط اإللكرتوين فقد جاء يف املر 

اإلدارة اإللكرتونية أببعادها سائدة يف املؤسسة حمل الدراسة بدرجة مرتفعة إذ يقدر املتوسط احلسايب  إذن
 .0.670واحنراف معياري قدره  3.46لإلدارة اإللكرتونية بـ 

 املطلب الثاين: التحليل الوصفي ملتغري جودة اخلدمات

إجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور جودة اخلدمات، حيث مت استتدام  يوضح هذا املطلب
املتوسطات واالحنراف املعياري إلجراء عملية التحليل اإلحصائي الوصفي الذي يسمح خمعرفة درجة املوافقة لكل 

  عبارة من عبارات احملور.

 : ابلنسبة لبعد امللموسية

 الدراسة على عبارات بعد امللموسية : نتائج إجاابت أفراد42 اجلدول رقم

 الرقم

 العبارة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الرتتيب 
حسب 
 املتوسط

مستوى 
 اإلجابة

ـــة )أجهـــزة إعـــالم آيل، أجهـــزة اتصـــال،   15 ميتلـــك البنـــك أجهـــزة حديث
 كامريات مراقبة،..(

 متوسط 3 1.306 3.21

ـــديكور  16 ـــداخلي للبنـــك وال ُــــعترب التصـــميم ال واألاثث، والتجهيـــزات ي
 ة.ــذابــمالئمة وج

 متوسط 4 1.406 3.15

17 
يتوفر يف البنك مكاتـب و قاعـات اسـتقبال مرحيـة، نظيفـة، مضـاءة 

 ئة.ــوداف
 مرتفع 2 1.183 3.72

 مرتفع 1 0.966 3.91 حـــســـن. و البنك خمظهر أنيــق وـفـميتاز موظ 18
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 مرتفع  0.874 3.49 القيم اإلمجالية لبعد امللموسية 

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيم املتوسط احلسايب لعبارات بعد امللموسية واليت تعرب عن إجاابت أفراد 
،   3.91إىل  3.15 إذ أن املتوسط احلسايب يقع يف جمال من مرتفعالعينة على هذا البعد تقابل مستوى اإلجابة 

كما أن قيم العبارات يف هذا البعد جاءت يف مستوى إجابة متوسط ومرتفع، وللتوضيح أكثر نستعرض إجاابت 
 أفراد العينة كاآليت:

واحنراف معياري قدره  3.91يف املرتبة األوىل من حيث األمهية خمتوسط حسايب  18جاءت العبارة رقم 
أي أن عينة الدراسة املتمثلة يف موظفو  تفاق بني أفراد العينة حول العبارة،، وتعكس هذه النتيجة حالة اال0.966

 البنك ميتازون خمظهر أنيق وحسن.

واحنراف معياري  3.72خمتوسط حسايب يساوي  17وجاءت يف املرتبة الثانية من حيث األمهية العبارة رقم  
ن أفراد عينة الدراسة متفقون على أ خمعىن أن ، حيث أن هذا املتوسط يقع يف جمال مستوى اإلجابة موافق1.183

 البنك يتوفر على مكاتب وقاعات استقبال مرحية، نظيفة، مضاءة ودافئة.

خمستوى إجابة متوسط إذ يقدر املتوسط احلسايب  15جاءت العبارة رقم من حيث األمهية  ويف املرتبة الثالثة
 خمعىن ويقع هذا املتوسط يف االجتاه حمايد من سلم ليكارت ،1.306واحنراف معياري يساوي  3.21هلذه العبارة 

مع حمتوى العبارة اليت تنص على أن البنك ميتلك أجهزة حديثة )أجهزة متوسطة أن أفراد عينة الدراسة يتفقون بدرجة 
 .إعالم آيل، أجهزة اتصال، كامريات مراقبة،..(

بة متوسط إذ يقدر املتوسط احلسايب هلذه العبارة خمستوى إجا 16أما املرتبة األخرية فجاءت العبارة رقم 
ويقع هذا املتوسط يف االجتاه حمايد من سلم ليكارت أي أن أفراد عينة  ،1.406واحنراف معياري يساوي  3.15

 الدراسة غري متأكدين من أن البنك حيتوي على تصميم داخلي جذاب.
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املؤسسة حمل الدراسة، إذ بل. املتوسط احلسايب وبشكل عام جند أن بعد امللموسية سائد بدرجة مرتفعة يف 
يتفقون حول مضمون  أفراد عينة الدراسة، وتدل هذه النتيجة على أن 0.874وابحنراف معياري قدره  3.49

 عبارات بعد امللموسية اما يؤكد تواجد هذا البعد يف املؤسسة حمل الدراسة.

 :ابلنسبة لبعد االعتمادية

 ابت أفراد الدراسة على عبارات بعد االعتمادية: نتائج إجا43 اجلدول رقم

 الرقم
 

 العبارة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الرتتيب حسب 
 املتوسط

مستوى 
 اإلجابة

خدمات سـحب، دفـع، حتويـل، ادخـار، إقـراض. يقدم البنك  20
 رغبات واحتياجات الزابئن. وهي متوافقة مع

 مرتفع 2 1.012 3.77

نـــك اهتمامـــاً صـــادقاً حبـــل املشـــاكل احملتملـــة يبـــدي موظفـــو الب 21
 للـزبـــائن.

 مرتفع 4 1.246 3.60

22 
يلتـــــزم موظفــــــو البنــــــك بتقـــــدمي اخلــــــدمات يف املواعيــــــد املتفـــــــق 

 عليها.
 مرتفع 3 1.142 3.75

 مرتفع 1 1.133 3.79 .العمال واملوظفـيــن يف البنكتوجد ثــقــة يف  23

 مرتفع  0.984 3.73 ةالقيم اإلمجالية لبعد االعتمادي 

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

يوضح اجلدول أعاله إجاابت أفراد العينة حول العبارات املتعلقة ببعد االعتمادية، وفيما يلي ترتيب هذه 
 العبارات حسب األمهية:

رتبة األوىل من حيث درجة األمهية خمتوسط جاءت يف امل 23من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن العبارة رقم 
خمعىن  ، وتعكس هذه النتيجة حالة االتفاق بني أفراد عينة الدراسة،1.133واحنراف معياري  3.79حسايب يساوي 

 أن املوظفني يؤكدون ويتفقون على أنه توجد ثقة بني العمال واملوظفني يف البنك.



الــــــدراســة الـــميدانيــــــة   ـــرابــعفصل الــالــ  

 

 
293 

 

واحنراف معياري قدره  3.77خمتوسط حسايب يساوي  20العبارة رقم وجاءت يف املرتبة الثانية من حيث األمهية  
خدمات سحب، دفع، حتويل، يقدم  ، وتدل هذه النتيجة على أن أفراد العينة يتفقون على أن البنك1.012

 .رغبات واحتياجات الزابئن ادخار، إقراض، وهي متوافقة مع

لثة من حيث درجة األمهية، حيث بلغت قيمة املتوسط فقد جاءت يف املرتبة الثا 22أما ابلنسبة للعبارة رقم 
، وهو يعكس درجة االتفاق ألفراد العينة حول مضمون  1.142ابحنراف معياري  3.75احلسايب هلذه العبارة 

 يلتزمون بتقدمي اخلدمات يف املواعيد املتفـق عليها.العبارة، أي أن موظفو البنك 

، وهو يعكس 3.60خمتوسط حسايب يساوي  21ية جند العبارة رقم ويف املرتبة األخرية من حيث درجة األمه
 يبدون اهتماماً صادقاً حبل املشاكل احملتملة للـزبـــائن.مستوى اإلجابة املرتفع، أي أن أفراد عينة الدراسة 

ايب وبشكل إمجايل جند أن بعد االعتمادية سائد بدرجة مرتفعة يف البنك حمل الدراسة إذ جند أن املتوسط احلس
أداء املهام بشكل  ، وهذا يدل على أن مسؤولو البنك يركزون على ضرورة متكني املوظفني من3.73للبعد يساوي 

 جيد.

 : ابلنسبة لبعد املوثوقية

 نتائج إجاابت أفراد الدراسة على عبارات بعد املوثوقية :44 اجلدول رقم

 الرقم

 
 العبارة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب
حسب 
 املتوسط

مستوى 
 اإلجابة

24 
ـــعطي ســلوكيات املو  األمــان ظفــون يف البنــك انطباعــاً ابلثقــة و تُـ

 لدى الزابئن.
 مرتفع 2 1.346 3.64

25 
القــــــــدرة علــــــــى التكفــــــــل ميتلــــــــك موظفــــــــو البنــــــــك الكفــــــــاءة و 

 ابنشغاالت الزابئن.
 مرتفع 1 0.964 3.74

 مرتفع 1 1.095 3.74  املعاملة.يتمتع موظـــفــو البنك ابللباقـــة و األدب يف 26
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 مرتفع  0.953 3.70 القيم اإلمجالية لبعد املوثوقية 

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

 3.74( يف املرتبة األوىل خمتوسط حسايب 26و 25نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن العبارتني رقم)
حول مضمون  على التوايل، وهو ما يعين أن أفراد عينة الدراسة يتفقون 1.095و  0.964واحنراف معياري 

العبارتني، وتعكس العبارتني امتالك املوظفني للكفاءة والقدرة على التكفل ابنشغاالت الزابئن من خالل التعامل مع 
 الزابئن ابللباقة.

األمهية إذ جند أن املتوسط حسايب يساوي فقد جاءت يف املرتبة الثانية من حيث  24أما ابلنسبة للعبارة رقم 
يف حالة اتفاق حول مضمون العبارة، أي وهو يقع يف مستوى اإلجابة مرتفع، وهذا يدل على أن أفرد العينة  3.64

 أن سلوكيات اليت يتمتع هبا املوظفني تعطي انطباعاً جيداً لدى الزابئن. 

يف املؤسسة حمل الدراسة، إذ بل. املتوسط احلسايب هلذا  بعد املوثوقية سائد بدرجة مرتفعةوبشكل عام جند أن 
، وهي متثل مستوى اإلجابة مرتفع واجتاه موافق، أي أن أفراد عينة الدراسة 0.953وابحنراف معياري  3.70البعد 

 يتفقون حول مضمون عبارات بعد املوثوقية. 

 : ابلنسبة لبعد التعاطف

 اسة على عبارات بعد التعاطف: نتائج إجاابت أفراد الدر 45 اجلدول رقم

 الرقم
 

 العبارة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الرتتيب حسب 
 املتوسط

مستوى 
 اإلجابة

 مرتفع 2 0.878 3.81 يويل موظفـــو البنك االهتمام الشتصي ابلـــزبـــائـــن. 27

 مرتفع 1 0.969 3.94 يــتــــفـــهــم موظفـــو البنك االحتياجات احملددة للزابئن. 28

 مرتفع 3 0.939 3.75 يـضع البنك مصلحة الزابئن فوق كل اعتبار. 29
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 مرتفع 5 1.230 3.60 تُــالئـــم ســاعــات عـمل البنــك مجيع فــئـــات الزابئـن. 30

تفعمر  4 1.060 3.62 يــــتــم حمادثـــــــة الــزبـــون ابللغة واللـــهــجــة اليت يـعـرفـهـا . 31  

 مرتفع  0.696 3.74 القيم اإلمجالية لبعد التعاطف 

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

يوضح اجلدول أعاله نتائ  إجاابت أفراد العينة حول عبارات بعد التعاطف، وفيما يلي ترتيب العبارات 
 حسب األمهية:

واحنراف معياري  3.94خمتوسط حسايب يساوي  يف املرتبة األوىلمن حيث األمهية  28جاءت العبارة رقم 
 درجة، وتدل هذه النتيجة على أن أفراد عينة الدراسة يتفقون على أن يتفهمون احتياجات الزابئن. 0.969قدره 

واحنراف  3.81فقد جاءت يف املرتبة الثانية من حيث األمهية خمتوسط حسايب يساوي 27أما ابلنسبة للعبارة 
يقع هذا املتوسط يف جمال اإلجابة مرتفع، خمعىن أن أفراد عينة الدراسة يتفقون حول ، و 0.878ياري قدره مع

 مضمون العبارة. 

واحنراف معياري  3.75خمتوسط حسايب يساوي  ،29وجاءت يف املرتبة الثالثة من حيث األمهية العبارة رقم  
كون أن هذا  االتفاق بني أفراد العينة حول العبارة، حالة درجة، وتدل نتيجة املتوسط احلسايب 0.939قدره 

املتوسط يقع يف جمال اإلجابة مرتفع واالجتاه موافق يف سلم ليكارت، وهو ما يدل على أن املوظفني يضعون مصلحة 
 الزبون فوق كل اعتبار.

التوايل، خمتوسط  على 30ورقم  31ويف املرتبة الرابعة واخلامسة من حيث األمهية جاءت كل من العبارة رقم 
على التوايل أيضا، وتدل نتائ  املتوسط  1.230و 1.060واحنراف معياري  3.60و  3.62حسايب يساوي 

احلسايب هلاتني العبارتني حالة االتفاق ألفراد العينة حول مضمون العبارتني، خمعىن أن املوظفني يتعاملون مع الزابئن 
 لزابئن.، كما أن ساعات العمل تالءم ابلغة مفهومة
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سائد بدرجة مرتفعة يف املؤسسة حمل جند أن بعد التعاطف  ، وحسب النتائ  املوضحة يف اجلدولبشكل عام
ويوافق هذا املتوسط اخلانة الرابعة  درجة، 0.696وابحنراف معياري  3.74الدراسة، إذ بل. املتوسط احلسايب العام 

يتفقون بدرجة مرتفعة حول تواجد بعد التعاطف يف  يف مقياس ليكارت أي موافق، أي أن أفراد عينة الدراسة
 املؤسسة حمل الدراسة.

 : ابلنسبة لبعد األمان

 األمان : نتائج إجاابت أفراد الدراسة على عبارات بعد46 اجلدول رقم

  الرقم
 العبارة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الرتتيب 
حسب 
 املتوسط

مستوى 
 اإلجابة

ــــزابئن 32 ـــــر ال ابألمــــان و الثقــــة عنــــد التعامــــل مــــع موظــفـــــي  يشــعـ
 . البنك

 مرتفع 1 0.988 3.85

يظهــــر املــــوظفني يف البنــــك االهتمــــام الصــــادق حلــــل مشــــاكل  33
 الزابئن.

 مرتفع 3 1.022 3.74

 مرتفع 2 1.063 3.79 يتمتع املوظفون ابملهارة العالية وسرعة األداء. 34
 مرتفع 4 1.180 3.62 خلاصة بكل زبــون يف البنك .توجـد سـريــة تــامــة للمعلومات ا 35
 مرتفع  0.945 3.75 القيم اإلمجالية لبعد األمان 

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

عبارات يلي ترتيب ال نالحظ من خالل اجلدول أعاله املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد األمان، وفيما
 حسب األمهية:

واحنراف  3.85يف املرتبة األوىل من حيث درجة األمهية، خمتوسط حسايب يساوي  01جاءت العبارة رقم 
، ويدل املتوسط احلسايب هلذه العبارة أن أفراد عينة الدراسة يتفقون بدرجة مرتفعة حول 0.988معياري قدره 
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وهذا راجع لكفاءة العاملني ودرايتهم  عند التعامل مع املوظفني. مون العبارة، خمعىن أن الزابئن يشعرون ابألمانمض
 .الكبرية ابألمور الدقيقة يف ميدان عملهم

واحنراف معياري قدره  3.79خمتوسط حسايب يساوي  34تبة الثانية من حيث األمهية جاءت العبارة رقم ويف املر 
 الفئة الرابعة من مقياس ليكارت اخلماسي وهي درجة، ونالحظ أن املتوسط احلسايب هلذه العبارة يقع يف 1.063

 يتمتعون ابملهارة الالزمة والسرعة يف األداء. متثل مستوى اإلجابة مرتفع واالجتاه موافق، خمعىن أن أفراد عينة الدراسة

 3.74فقد جاءت يف املرتبة الثالثة من حيث األمهية، خمتوسط حسايب يساوي  33أما ابلنسبة للعبارة رقم 
وتدل هاته النتيجة على أن أفراد عينة الدراسة يتفقون بدرجة مرتفعة حول  درجة، 1.022راف معياري قدره واحن

 مضمون العبارة، أي أن املوظفني يف البنك يبدون االهتمام حلل مشاكل الزابئن.

رجة، د 1.180واحنراف معياري قدره  3.62خمتوسط حسايب يساوي  35ويف املرتبة األخرية جاءت العبارة 
وجند أن املتوسط احلسايب يدل على حالة االتفاق بدرجة مرتفعة ألفراد عينة الدراسة حول مضمون العبارة، أي أن 
املوظفني يف البنك حيافظون على معلومات العميل أو الزبون يف البنك، وهو ما يعكس الدرجة العالية لسرية 

 معلومات الزابئن.

املتوسط احلسايب  بدرجة مرتفعة يف املؤسسة حمل الدراسة، إذ بل.وبشكل عام جند أن بعد األمان سائد 
ويؤكد هذا املتوسط على تواجد بعد األمان بدرجة كبرية يف املؤسسة  درجة، 0.945وابحنراف معياري قدره  3.75
 الدراسة.

 : ابلنسبة لبعد االستجابة

 جابة: نتائج إجاابت أفراد الدراسة على عبارات بعد االست47 اجلدول رقم

 الرقم
 

 العبارة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الرتتيب حسب 
 املتوسط

مستوى 
 اإلجابة

 مرتفع 1 1.127 3.87                                                                   يـــمــتـــــــــــــــــــــاز موظفــــــــــــــــــــو البنـــــــــــــــــــــك ابالستعــــــــــــــــــــــداد الـــــــــــــــــــــدائم 36
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 لتقدمي اخلدمات للـزبـــــائــــــن.
 مرتفع 2 1.336 3.58 تـكــون االستجابة فــوريــة لطلبات الزابئــن دائمـــاً ابلبنك. 37

38 
ــــــاز  ــــــت إنــجـ ـــــد وقـــ ــــــة يف حتدي ــــــو البنـــــك ابلـــــدقــ ــــــز موظفــ يـــتميـ

 اخلـدمـة.
 مرتفع 3 1.187 3.51

 مرتفع  1.080 3.65 القيم اإلمجالية لبعد االستجابة 

 spss v26الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   من إعداد املصدر:

من خالل اجلدول أعاله نالحظ قيم املتوسط احلسايب لعبارات بعد االستجابة جاءت كلها خمستوى إجابة 
 مرتفع، وفيما يلي ترتيب العبارات حسب األمهية:

واحنراف معياري  3.87خمتوسط حسايب يساوي  36يف املرتبة األوىل من حيث األمهية جاءت العبارة رقم 
وتدل نتيجة املتوسط احلسايب على أن أفراد عينة الدراسة يتفقون بدرجة مرتفعة حول ما جاء  درجة، 1.127قدره 

 يف العبارة إذ أن املوظفني ميتازون ابالستعداد الدائم لتقدمي اخلدمات للزابئن.

واحنراف معياري  3.58حسايب يساوي  خمتوسط 37ويف املرتبة الثانية من حيث األمهية جاءت العبارة رقم 
، ويعكس املتوسط احلسايب هلذه العبارة حالة االتفاق بدرجة مرتفعة ألفراد عينة الدراسة حول 1.336قدره 

 االستجابة الفورية لطلبات الزابئن.

، إذ جند فقد جاءت يف املرتبة األخرية يف الرتتيب حسب األمهية لبعد االستجابة 38أما ابلنسبة للعبارة رقم 
وتدل هاته النتيجة على  درجة، 1.187وابحنراف معياري قدره  3.51أن املتوسط احلسايب هلاته العبارة يقدر ب 

 أن أفراد عينة الدراسة متفقون بدرجة مرتفعة حول مضمون العبارة.

ط احلسايب وبشكل عام جند أن بعد االستجابة سائد بدرجة مرتفعة يف املؤسسة حمل الدراسة، إذ بل. املتوس
درجة، وجند أن املتوسط احلسايب يقع يف الفئة الرابعة من سلم ليكارت  1.080واحنراف معياري قدره  3.65للبعد 

اخلماسي وهي متثل مستوى اإلجابة مرتقع واالجتاه موافق، أي أن أفراد عينة الدراسة يتفقون بشكل كبرية حول 
 تواجد بعد االستجابة يف املؤسسة حمل الدراسة.
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 د عينة الدراسة يف اجلدول اآليت:كما ميكن توضيح ترتيب أبعاد جودة اخلدمات حسب األمهية تبعاً إجاابت أفرا

 : ترتيب أبعاد متغري التكيف مع التغيري التنظيمي حسب املتوسط احلسايب48 اجلدول رقم

 البعد الرقم
 املتوسط احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الرتتيب حسب 
 املتوسط

مستوى 
جابةاإل  

 مرتفع 06 0.874 3.49 بعد امللموسية 01

 مرتفع 03 0.984 3.73 بعد االعتمادية 02

 مرتفع 04 0.953 3.70 بعد املوثوقية 03

 مرتفع 02 0.696 3.74 بعد التعاطف 04

 مرتفع 01 0.945 3.75 بعد األمان 05

 مرتفع 05 1.080 3.65 بعد االستجابة 06

 مرتفع 0.815 3.68 متغري جودة اخلدمات

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:

ترتيب أبعاد متغري جودة اخلدمات حسب درجة األمهية لدى عينة الدراسة، إذ جاء يف  نالحظ من اجلدول أعاله
فراد العينة بعد التعاطف ، يليه يف املرتبة الثانية حسب إجاابت أ3.75املرتبة االوىل بعد األمان خمتوسط حسايب قدره 

، 3.73، أما ابلنسبة لبعد االعتمادية فقد جاء يف املرتبة الثالثة خمتوسط حسايب يساوي 3.74خمتوسط حسايب قدره 
واحنراف معياري قدره  3.49ويف املرتبة األخرية حسب درجة األمهية جند بعد امللموسية خمتوسط حسايب يساوي 

 درجة. 0.874

متغري جودة اخلدمات سائد بدرجة مرتفعة يف املؤسسة حمل الدراسة إذ جند أن املتوسط احلسايب وبشكل عام جند أن 
 .  0.815وابحنراف معياري قدره  3.68جلودة اخلدمات يساوي 
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 التغيري التنظيمي التكيف مع املطلب الثالث: التحليل الوصفي ملتغري

التغيري التنظيمي، حيث مت استتدام  التكيف مع ت حموريوضح هذا املطلب إجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارا
املتوسطات واالحنراف املعياري إلجراء عملية التحليل اإلحصائي الوصفي الذي يسمح خمعرفة درجة املوافقة لكل 

 عبارة من عبارات احملور.  

 التغيري البشريابلنسبة لبعد 

 ت بعد التغيري البشري: نتائج إجاابت أفراد الدراسة على عبارا 49اجلدول رقم

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الرتتيب 
حسب 
 املتوسط

مستوى 
 اإلجابة

يقوم البنك ابستبدال املوظفني ذوي املستوى الضعيف  39
 خموظفني آخريـن أكثر كفاءة.

 متوسط 3 1.065 3.43

40 
سامهت التغيريات األخرية يف البنك يف جلب كفاءات 

 ة.بشري
 ضعيف 5 1.120 2.77

41 
سامهت تكنولوجيا االعالم واالتصال يف تطوير وتنمية 

 املوارد البشرية ابملؤسسة .
 متوسط 4 1.226 3.36

42 
يقوم البنك بعقد دورات تكوينية للموظفني حول املهام 
اجلديدة والتقنيات احلديثة املستتدمة عند إدخال أية 

 تغيريات جديدة يف العمل .
3.53 

1.203 
2 

 مرتفع

تسعى إدارة البنك على حث املوظفني على االلتزام  43
 ابلوضع اجلديد بعد عملية التغيري.

 مرتفع 1 0.974 3.77

 متوسط  0.926 3.37 القيم اإلمجالية للتغيري البشري 

 spss v26املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم  



الــــــدراســة الـــميدانيــــــة   ـــرابــعفصل الــالــ  

 

 
301 

 

دول أعاله، والذي يعرض املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للعبارات املتعلقة من خالل النتائ  املوضحة يف اجل
ببعد التغيري البشري، يتضح أن أفراد العينة الدراسة غري متأكدين من مدى توافر التغيري البشري داخل املؤسسة حمل 

الفئة الثالثة على مقياس ليكارت  وهو يقع يف 3.37الدراسة فقد بل. املتوسط احلسايب العام لبعد التغيري البشري 
اخلماسي إذ يشري إىل درجة موافقة متوسطة، وميكن ترتيب العبارات املتعلقة هبذا البعد حبسب متوسط املوافقة كما 

 يلي:
 3.77ابملرتبة األوىل خمتوسط حسايب قدره  43جاءت نتائ  حتليل إجاابت أفراد العينة فيما يتعلق ابلعبارة رقم 

، وتدل هذه النتيجة على درجة املوافقة املرتفعة ألفراد العينة على هذه العبارة، وهذا 0.974ياري قدره وابحنراف مع
 ما يعكس سعي إدارة البنك على حث املوظفني لاللتزام ابلوضع اجلديد بعد إجراء عملية التغيري.

تيب الثاين من حيث درجة املوافقة، فقد يف الرت  42لعبارة رقم اب إجاابت أفراد العينة فيما يتعلق جاءت نتائ  حتليل
، وابلتايل ميكن القول أن درجة املوافقة على 1.203وابحنراف معياري  3.53بل. املتوسط احلسايب هلذه العبارة 

كانت مرتفعة، إذ أن أفراد العينة يتفقون على أن البنك يقوم بعقد دورات تكوينية حول املهام اجلديدة   هذه العبارة
 احلديثة املستتدمة عن إدخال أية تغيريات جديدة يف العمل.والتقنيات 

فقد جاءت يف املرتبة الثالثة من حيث درجة األمهية واملوافقة، فقد بل. املتوسط احلسايب  39أما ابلنسبة للعبارة رقم 
العينة على  ، وتدل هذه النتيجة على املوافقة املتوسطة ألفراد1.065وابحنراف معياري قدره  3.43هلذه العبارة 

هذه العبارة، فنجد أن أفراد العينة غري متأكدين من مضمون هذه العبارة، فهم يرون أن البنك يقوم بتدريب وتطوير 
 قدرات املوظفني من أجل حتسني أدائهم بداًل من استبداهلم خموظفني آخرين.

وابحنراف  3.36وسط احلسايب هلذه العبارة يف املرتبة الرابعة من حيث درجة املوفقة إذ بل. املت 41جاءت العبارة رقم 
وتدل هذه النتيجة على درجة موافقة متوسطة ألفراد عينة الدراسة على هذه العبارة، فنجد  ،1.226معياري قدره 

أن املتوسط احلسايب يقع ضمن الفئة الثالثة يف مقياس ليكارت اخلماسي وهو يوافق االجتاه حمايد أي أن املوظفني غري 
 من إذا كانت تكنولوجيا االعالم واالتصال سامهت يف تطوير وتنمية املوارد البشرية ابملؤسسة.متأكدين 

، حيث بل. املتوسط احلسايب واالحنراف 40ويف املرتبة اخلامسة واألخرية من حيث درجة املوافقة جاءت العبارة رقم 
ضعيفة ألفراد العينة على هذه العبارة، إذ أن على التوايل، وهي درجة موافقة  1.120، 2.77املعياري هلذه العبارة: 
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املتوسط احلسايب هلذه العبارة يقع يف الفئة الثانية ملقياس ليكارت اخلماسي الذي يوافق االجتاه غري موافق، وهو ما 
 يعين أن أفراد عينة الدراسة ال يتفقون على أن التغيريات يف البنك تساهم يف جلب كفاءات بشرية.

هتتم بدرجة متوسطة دم من حتليل لعبارات بعد التغيري البشري يظهر أن إدارة البنك حمل الدراسة ومن خالل ما تق
خمجال التغيري البشري يف املؤسسة، وهو ما توضحه قيمة املتوسط احلسايب العام لبعد التغيري البشري الذي بل. 

 عبارات التغيري البشري.الذي يعرب عن درجة املوافقة املتوسطة ألفراد عينة الدراسة على  3.37

 :التغيري اهليكليابلنسبة لبعد 

 : نتائج إجاابت أفراد الدراسة على عبارات بعد التغيري اهليكلي50 اجلدول رقم

 العبارة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الرتتيب 
حسب 
 املتوسط

مستوى 
اإلجا
 بة

44 
غريات ميتلك البنك هيكاًل تنظيميًا مراًن يستجيب للت

 احلاصلة يف البيئة اخلارجية .
 مرتفع 2 1.096 3.62

يعمل اهليكل التنظيمي احلايل للبنك على توزيع األعمال  45
 و املسؤوليات و السلطات بني االفراد .

 مرتفع 3 1.134 3.58

46 
مت إنشاء أقسام ومصاحل جديدة مل تكن موجودة يف 

 السابق تتناسب مع تطور وضعية البنك.
 مرتفع 1 1.049 3.70

 متوسط 4 1.147 3.38 مت إلغاء أقسام أو مصاحل مل يـ ـــُعــد البنك حباجة اليها . 47

الوظائف اليت متت إضافتها على اهليكل التنظيمي تــغـطي   48
 كافة وظائف البنك.

 متوسط 5 1.171 3.23

 مرتفع  0.914 3.50 القيم اإلمجالية للتغيري اهليكلي 

 spss v26اد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم  املصدر: من إعد
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 ميكن ترتيب العبارات املندرجة حتت بعد التغيري اهليكلي حبسب متوسط درجة املوافقة كما يلي:

، وميكن القول 3.70يف املرتبة األوىل من حيث درجة املوافقة، حيث بل. املتوسط حسايب  46العبارة رقم جاءت 
قياس ليكارت على هذه العبارة هي درجة موافقة مرتفعة، إذ أن أفراد عينة الدراسة يتفقون أن درجة املوافقة حسب م

 على إنشاء البنك ألقسام ومصاحل جديدة تتناسب مع وضعية البنك.

وهي درجة موافقة  ،3.62 يساوي خمتوسط حسايبيف الرتتيب الثاين من حيث درجة املوافقة  44العبارة رقم جاءت 
يؤكدون على أن البنك ميتلك هيكل تنظيمي مرن  عينة الدراسة على هذه العبارة، فنجد أن املوظفنيمتوسطة ألفراد 

 يتالءم مع التغيريات اخلارجية.

هلذه  سايباحلتوسط فقد جاءت يف املرتبة الثالثة من حيث درجة األمهية، فقد بل. امل 45عبارة رقم أما ابلنسبة لل
لرابعة من مقياس ليكارت مخاسي املوافقة لدرجة اإلجابة مرتفعة، إذ أن أفراد عينة ، وهو يقع يف الفئة ا3.58 العبارة

 للبنك يقوم على توزيع األعمال واملسؤوليات و السلطات بني االفراد.الدراسة يتفقون على أن اهليكل التنظيمي 

، ويعكس هذا 3.38 قدره توسط حسايبيف الرتتيب الرابع من حيث درجة األمهية خم 47العبارة رقم وجاءت 
املتوسط درجة اإلجابة املتوسطة على العبارة، إذ أن املتوسط احلسايب يقع ضمن الفئة الثالثة ملقياس ليكارت 

اخلماسي الذي يوافق االجتاه حمايد ومستوى متوسط لإلجابة، خمعىن أن أفراد عينة الدراسة غري متأكدين أو حمايدين 
 البنك قام إبلغاء أقسام مل يعد ابحلاجة إليها. حول مضمون العبارة الذي ينص على أن

 سايباحلتوسط فقد جاءت يف املرتبة اخلامسة من حيث درجة األمهية واملوافقة، فقد بل. امل 48عبارة رقم أما ابلنسبة لل
أن ، وهي درجة موافقة متوسطة ألفراد عينة الدراسة، فنجد أن املستجوبني يرون بدرجة متوسطة 3.23 هلذه العبارة

 متت إضافتها على اهليكل التنظيمي تــغـطي كافة وظائف البنك. الوظائف اليت

وبشكل إمجايل يتجلى لنا أن إدارة البنك هتتم وبدرجة مرتفعة ابلتغيري اهليكلي داخل املؤسسة، حيث بل. املتوسط 
فراد عينة الدراسة على أن إدارة ، وما يعرب على درجة املوافقة املرتفعة أل3.50احلسايب العام لبعد التغيري اهليكلي 

 البنك تعطي أمهية ابلغة للتغيري اهليكلي داخل املؤسسة من أجل حتقيق أداء أفضل.
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 :التغيري التكنولوجيابلنسبة لبعد  

 : نتائج إجاابت أفراد الدراسة على عبارات بعد التغيري التكنولوجي51 اجلدول رقم

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

الرتتيب 
حسب 
 املتوسط

مستوى 
اإلجا
 بة

49 
يوفر البنك أجهزة كمبيوتر وطابعات جديدة تساعد 

 على اجناز املهام 
 متوسط 3 1.170 3.30

50 
يقوم البنك بتطوير الربجميات املستتدمة يف أداء املهام 

 واالعمال دورايً .
 مرتفع 1 1.041 3.74

( يف INTRANETيتم تطوير شبكة االنرتانت ) 51
 البنك لتصبح أكثر فاعلية .

 مرتفع 2 1.132 3.60

يطبق البنك أنظمة الكرتونية عــنـد تـــقـــــديــم خدماته  52
 لزابئنه.

 متوسط 4 1.357 3.25

53 
تساهم التكنولوجيا والتقنيات املستتدمة يف تسهيل 

 االتصال وتسريع االجناز.
 مرتقع 2 1.080 3.60

 مرتفع  0.970 3.49 للتغيري التكنولوجي القيم اإلمجالية 

 spss v26املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم  

 ميكن ترتيب العبارات املتعلقة هبذا البعد حبسب متوسط املوافقة كما يلي:

 3.74حسايب قدره ابملرتبة األوىل خمتوسط  50جاءت نتائ  حتليل إجاابت أفراد العينة فيما يتعلق ابلعبارة رقم 
، وتدل هذه النتيجة على درجة املوافقة املرتفعة ألفراد العينة على هذه العبارة، حيث 1.041وابحنراف معياري قدره 

 تعكس هذه النتيجة سعي إدارة البنك إىل تطوير الربجميات املستتدمة يف أداء املهام واألعمال دوراي.
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ل. املتوسط احلسايب يف الرتتيب الثاين من حيث درجة املوافقة، فقد ب 53و 51كما جاءت نتائ  حتليل العبارة رقم 
ويقع هذا املتوسط ضمن الفئة الرابعة يف مقياس ليكارت اخلماسي والذي يوافق مستوى اإلجابة  ،3.60للعبارتني 

 ليات االتصال.مرتفع، أي أن أفراد عينة الدراسة يتفقون على أن إدارة البنك تستتدم الوسائل احلديثة لتسهيل عم

فقد جاءت يف املرتبة الثالثة من حيث درجة األمهية واملوافقة، فقد بل. املتوسط احلسايب  49أما ابلنسبة للعبارة رقم 
، وتدل هذه النتيجة على املوافقة املتوسطة ألفراد العينة على هذه العبارة، فنجد أن أفراد العينة 3.30هلذه العبارة 

 ى أن البنك يقوم بتوفري احلواسيب والطابعات ألداء املهام.متفقني بدرجة متوسطة عل

وتدل ، 3.25يف املرتبة الرابعة من حيث درجة املوفقة إذ بل. املتوسط احلسايب هلذه العبارة  52جاءت العبارة رقم 
 يقع ضمن هذه النتيجة على درجة موافقة متوسطة ألفراد عينة الدراسة على هذه العبارة، فنجد أن املتوسط احلسايب

متفقني أي أن املوظفني  ومستوى اإلجابة متوسط الفئة الثالثة يف مقياس ليكارت اخلماسي وهو يوافق االجتاه حمايد
  بدرجة متوسطة على أن البنك يقوم بتطبيق أنظمة إلكرتونية عند تقدمي خدماته للبنك. 

ري بعملية التغيري أن إدارة البنك لديها اهتمام كبومن خالل ما تقدم من حتليل لعبارات بعد التغيري التكنولوجي جند 
جند  ل املؤسسة حمل الدراسة، ابعتبار أن التكنولوجيا ميزة تنافسية حتقق للمؤسسة سبق تنافسي، إذالتكنولوجي داخ

 ،3.49حيث بل. بعد التغيري التكنولوجي سائد بدرجة مرتفعة يف املؤسسة حمل الدراسة ل املتوسط احلسايب العام أن
 حول مضمون عبارات التغيري التكنولوجي. بدرجة مرتفعة وهو يدل على أفراد العينة الدراسة يتفقون

حسب األمهية تبعاً إجاابت أفراد عينة الدراسة يف  التكيف مع التغيري التنظيميكما ميكن توضيح ترتيب أبعاد 
 اجلدول اآليت:
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 يري التنظيمي حسب املتوسط احلسايب: ترتيب أبعاد متغري التكيف مع التغ52 اجلدول رقم

 الرقم
 البعد

املتوسط 
 احلسايب

الرتتيب حسب  االحنراف املعياري
 املتوسط

مستوى 
 اإلجابة

 مرتفع 02 0.970 3.49 لتغيري التكنولوجيا 01

 مرتفع 01 0.914 3.50 تغيري اهليكليال 02

 متوسط 03 0.926 3.37 لتغيري البشريا 03

 مرتفع 0.812 3.45 يري التنظيميمتغري التكيف مع التغ

 spss v26املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم  

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن متغري التغيري اهليكلي جاء يف املرتبة األوىل من حيث إجاابت أفراد عينة الدراسة 
لنسبة لبعد التغيري التكنولوجي فقد جاء يف ، أما اب0.914واحنراف معياري قدره  3.50خمتوسط حسايب يساوي 

، يليه يف الرتتيب بعد التغيري البشري خمتوسط 3.49املرتبة الثانية من حيث درجة األمهية خمتوسط حسايب يساوي 
 وبدرجة متوسطة. 3.37حسايب يساوي 

بدرجة مرتفعة إذ بل. وبشكل عام نالحظ أن متغري التكيف مع التغيري التنظيمي سائد يف املؤسسة حمل الدراسة 
، وتدل هاته النتيجة على حالة االتفاق بني 0.812وابحنراف معياري يساوي  3.45املتوسط احلسايب اإلمجايل 

 أفراد عينة الدراسة حول تواجد أبعاد التغيري التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة.
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 املبحث الثالث: اختبار فرضيات الدراسة

الفرضيات، وهو راسة عن طريق استتدام االحندار البسيط واملتعدد والتدرجيي لقبول أو رفض يتم اختبار فرضيات الد
 ما سيتطرق إليه البحث يف املطالب اخلاصة هبذا املبحث.

 املطلب األول: اختبار الفرضية األوىل

التكيف مع التغيري ال يوجد أثر ذو داللة معنوية بني اإلدارة اإللكرتونية وبني  تنص الفرضية األوىل على أنه:
  0.05التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى معنوية أقل من 

وللتحقق من هذه الفرضية مت استتدام االحندار البسيط بني االدارة اإللكرتونية وبني التكيف مع التغيري التنظيمي، 
 كانت النتائ  يف اجلدول اآليت:  spssوابالستناد إىل برانم  

 االحندار البسيط بني االدارة اإللكرتونية وبني التكيف مع التغيري التنظيمي: نتائج حتليل 53 اجلدول رقم

  التكيف مع التغيري التنظيمي 
معامل 
 الثبات

معامل 
 االحندار

معامل  tاختبار 
االرتباط 

R 

معامل 
التحديد 

R2 

اخلطأ  fاختبار
 f Sigقيمة  t sigقيمة  املعياري

االدارة 
و اإللكرت 
 نية

1.077 0.68
4 

4.87
9 

0.00
0 

0.564 0.31
8 

23.80
9 

0.00
0 

0.14
0 

 spss v26املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم  

انطالقاً من اجلدول أعاله يتبني وجودة عالقة أتثري ذات داللة إحصائية بني اإلدارة اإللكرتونية وبني التكيف 
 ، وتدل هاته النتيجة على مقدار0.684الدراسة، فقد بل. معامل االحندار مع التغيري التنظيمي خالل فرتة 

حساسية اإلدارة اإللكرتونية ابلنسبة للتكيف مع التغيري التنظيمي، وهو ما يؤكد على وعي املؤسسة حمل الدراسة أي 
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 1.077ه، ومتثل القيمة البنك حول استتدامها لإلدارة اإللكرتونية من أجل حتقيق التغيري التنظيمي الذي تسعى إلي
 مسامهة العوامل األخرى جمتمعة يف التكيف مع التغيري التنظيمي.

من التغريات  %31.8، واليت تعين أن 0.318أما القابلية التفسريية للنموذج املتمثل يف معامل التحديد فقد بل. 
ونية، وهو ما تؤكده قيمة معامل اليت حدثت على التكيف مع التغيري التنظيمي يعود سببها إىل اإلدارة اإللكرت 

، وهي قيمة تدل على العالقة الطردية بني اإلدارة اإللكرتونية والتكيف مع التغيري 0.564االرتباط اليت بلغت 
 0.000خمستوى داللة يساوي  23.809 بلغت  Fاختبار التنظيمي، ومن خالل اجلدول كذلك نالحظ أن قيمة 

 .0.05 وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد

ال يوجد أثر ذو داللة معنوية بني وهبذه النتائ  فإننا نرفض الفرضية الصفرية األوىل اليت تنص على أنه 
اإلدارة اإللكرتونية وبني التكيف مع التغيري التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى معنوية أقل من 

وجد أثر ذو داللة معنوية بني اإلدارة اإللكرتونية وبني ي، لتحل حملها الفرضية البديلة واليت تنص على أنه: 0.05
 .0.05التكيف مع التغيري التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى معنوية أقل من 

قبل البدء يف تطبيق االحندار املتعدد الختبار هذه الفرضية نقوم ابلتحقق من افرتاضات االحندار من خالل إجراء 
التباين والتباين املسموح به، وذلك ألجل ضمان مالئمة البياانت الفرتاضات حتليل االحندار اختباري معامل تضتم 
 املوضح يف اجلدول التايل:

 اختبار معامل تضخم التباين والتباين املسموح به: 54 اجلدول رقم

 toleranceالتباين املسموح به  vifمعامل تضخم التباين أبعاد املتغريات املستقلة
 0.493 2.029 اإللكرتوينالتخطيط 

 0.530 2.860 التنظيم اإللكرتوين
 0.379 2.642 التوجيه اإللكرتوين
 0.180 5.548 الرقابة اإللكرتونية

 spss v26املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم  
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سموح به جيب أن يكون أكثر من ، والتباين امل10ابلنسبة ملعامل اختبار تضتم التباين جيب أن ال تتجاوز قيمته 
، وذلك من أجل ضمان مالئمة البياانت الفرتاضات االختبار، ومن خالل نتائ  اجلدول أعاله نالحظ أن 0.05

، 5.548و 2.029ما بني  وترتاوح 10مجيع قيم معامل تضتم التباين جلميع أبعاد املتغريين املستقلني تقل عن 
، ويعدا هذا مؤشرا على عدم وجود ارتباط 0.530و 0.180ترتاوح ما بني  وأن قيم اختبار التباين املسموح به
 عايل بني أبعاد املتغريات املستقلة.

ولتوضيح درجة أتثري كل بعد من أبعاد اإلدارة اإللكرتونية على التكيف مع التغيري التنظيمي، مت استتدام االحندار 
 املتعدد كما هو موضح يف اجلدول التايل:

 : نتائج االحندار اخلطي املتعدد بني أبعاد اإلدارة اإللكرتونية وبني التكيف مع التغري التنظيمي55اجلدول رقم

معامل  املكوانت
 الثبات

معامل 
 االحندار

معامل  Tاختبار 
االرتباط 

R 

معامل 
التحديد 

R2 

 Fاختبار 
الدال T sigقيمة 

 لة
 F sigقيمة 

يط ــالتخط
 اإللكرتوين

 
 
 
0.64
0 

معنو  0.002 3.217 0.506
 ي

    

يم ــالتنظ
 اإللكرتوين

معنو  0.047 2.042 0.320
 ي

التوجيه 
 اإللكرتوين

معنو  0.007 2.817 0.431
 ي

ابة ـالرق
 اإللكرتونية

0.397- معنو  0.038 -2.137 
 ي

0.67 عاد اإلدارة اإللكرتونيةـأب
7 

0.459 10.16
9 

0.000 

 spss v26عتماد على خمرجات برانم  من إعداد الباحث ابال املصدر:
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من التغيريات اليت أجريت على التكيف مع التغيري التنظيمي يف  %50.6يتضح من اجلدول أعاله حنو 
املؤسسة حمل الدراسة يعود سببها إىل التتطيط اإللكرتوين ابفرتاض ثبات العوامل األخرى، وهذا األثر ذو داللة 

من  %32، كما أن حنو 0.05وهي دالة معنواي عندي مستوى  3.217 احملسوبة بلغت tمعنوية ألن قيمة 
هرت نتيجة التكيف مع التغيري التنظيمي يف املنظمة املبحوثة يعود سببها إىل التنظيم اإللكرتوين ظالتغيريات اليت 

معنوية عند وهي دالة  2.042احملسوبة بلغت  t، وهذا األثر دال معنواي ألن قيمة ابفرتاض ثبات العوامل األخرى
من التغيريات اليت أجريت على التكيف مع التغيري التنظيمي يف  %43.1، كما أن حنو 0.05مستوى معنوية 

املؤسسة حمل الدراسة يعود سببها إىل التوجيه اإللكرتوين ابفرتاض ثبات العوامل األخرى، وهذا األثر ذو داللة معنوية 
( %39.7، كما أن حنو )0.05لة معنوية عند مستوى معنوية وهي ذات دال 2.817احملسوبة بلغت  tألن قيمة 

من التغريات اليت أجريت على التكيف مع التغيري التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة يعود سببها إىل الرقابة 
(، وهي -2.137احملسوبة بلغت ) tاإللكرتونية ابفرتاض ثبات العوامل األخرى، وهذا األثر دال معنواي ألن قيمة 

 .0.05ات داللة معنوية عند مستوى ذ

من التحسينات اليت طرأت على التكيف مع التغيري التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة  %67.7وأن حنو 
خالل فرتة الدراسة يعود سببها إىل أبعاد اإلدارة اإللكرتونية ككل، كما يدل على ذلك قيمة معامل االرتباط الذي 

احملسوبة اليت  f، ألن قيمة اختبار %95مقبواًل إحصائيا بدرجة تزيد عن ثقة ، وهذا التحليل يعد %45.9بل. 
 .0.05هي ذات داللة معنوية عند مستوى داللة  10.169بلغت 

يوجد أثر ذو داللة أنه ويف ضوء هاته النتائ  ميكن احلكم برفض فرضية العدم وقبول الفرض البديل الذي يدل على 
ية وبني التكيف مع التغيري التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى معنوية أقل من معنوية بني اإلدارة اإللكرتون

0.05. 

 املطلب الثاين: اختبار الفرضية الثانية

ال يوجد أثر ذو داللة معنوية بني التكيف مع التغيري التنظيمي وبني جودة اخلدمات  تنص هذه الفرضية على أنه:
  0.05ستوى معنوية أقل من يف املؤسسة حمل الدراسة عند م
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كانت أهم نتائ  حتليل االحندار اخلطي البسيط بني التكيف مع التغيري التنظيمي وبني جودة اخلدمات موضحة يف 
 اجلدول اآليت:

 االحندار البسيط بني التكيف مع التغيري التنظيمي وبني جودة اخلدمات: نتائج حتليل 56 اجلدول رقم

 جودة اخلدمات 
معامل 

 ثباتال
معامل 
 االحندار

معامل  tاختبار 
االرتباط 

R 

معامل 
التحديد 

R2 

اخلطأ  fاختبار
 f sigقيمة  t Sigقيمة  املعياري

التكيف 
مع 

التغيري 
التنظيم

 ي

0.78
3 

0.83
9 

10.89
8 

0.00
0 

0.83
6 

0.70
0 

118.77
5 

0.00
0 

0.07
7 
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من اجلدول أعاله يتبني وجود عالقة أتثري بني التكيف مع التغيري التنظيمي وبني جودة اخلدمات خالل فرتة  انطالقاً 
، وهو يدل على مقدار حساسية التكيف مع التغيري التنظيمي ابلنسبة 0.839الدراسة، فقد بل. معامل االحدار 

على التغيريات اليت  %83.9ظيمي يؤثر بشكل إجيايب خما نسبته جلودة اخلدمات، وهذا أن التكيف مع التغيري التن
مشلت جودة اخلدمات املقدمة من طرق البنك ابفرتاض ثبات العوامل األخرى وهذا األثر دال معنواي عند مستوى 

ية مسامهة العوامل األخرى جمتمعة يف جودة اخلدمات، وتبني القابلية التفسري  0.783، ومتثل القيمة 0.05معنوية 
من التغريات اليت حدثت على جودة اخلدمات يعود سببها إىل التكيف مع  %70للنموذج أي معامل التحديد أن 

 %83.6التغيري التنظيمي، وهذا ما أكدته قيمة معامل االرتباط بني املتغريين الذي بل. 
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يوجد أثر ذو داللة معنوية بني أنه: وهبذه النتائ  فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على 
التكيف مع التغيري التنظيمي وبني جودة اخلدمات يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى معنوية أقل من 

0.05. 

ولتحديد أمهية كل عنصر من عناصر التكيف مع التغيري التنظيمي على حدى يف املسامهة يف النموذج الذي ميثل أثر 
 جودة اخلدمات نقوم إبجراء حتليل االحندار املتعدد التدرجيي، واجلدول املوايل يوضح النتائ : ألبعاد هذا األخرية يف

 نتائج حتليل االحندار التدرجيي الختبار أثر أبعاد التكيف مع التغيري التنظيمي على جودة: 57 اجلدول رقم
 اخلدمات

معامل  
 االحندار

اخلطأ 
 املعياري

قيمة 
Beta 

معامل  tاختبار 
تباط االر 

R 

معامل 
التحديد 

R2 

 fاختبار
 f sigقيمة  t sigقيمة 

1.30 الثابت
5 

0.25
1 

5.20
3 

5.20
3 

0.00
0 

0.80
9 

0.65
5 

96.80
3 

0.00
0 

التغيري 
التكنولوج
 ي

0.68
0 

0.06
9 

9.83
9 

9.83
9 

0.00
0 

1.06 الثابت
0 

0.26
0 

4.07
0 

4.07
0 

0.00
0 

0.83
1 

0.69
1 

55.85
2 

0.00
0 

التغيري 
لوجالتكنو 
 ي

0.47
2 

0.10
9 

4.33
0 

4.33
0 

0.00
0 

التغيري 
 اهليكلي

0.27
8 

0.11
6 

2.40
8 

2.40
8 

0.02
0 

 spss v26من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم   املصدر:



الــــــدراســة الـــميدانيــــــة   ـــرابــعفصل الــالــ  

 

 
313 

 

من اجلدول أعاله واملتضمن اختبار االحندار التدرجيي لكل بعد من أبعاد التكيف مع التغيري التنظيمي  انطالقاً 
 .0.05لى حدى ابلنسبة إىل جودة اخلدمات يتبني معنوية النموذجني ابعتبار أن مستوى املعنوية أقل من ع

من  %65.5وحده فسر ما مقداره  ويتضح من خالل اجلدول أن النموذج األول املتمثل يف التغيري التكنولوجي
ج الثاين يتضح أن متغري التعيري اهليكلي التغيريات اليت حدثت يف جودة اخلدمات، وعند مقارنة النتيجة مع النموذ 

من التباين احلاصلة يف جودة اخلدمات، ومنه يظهر إمجااًل أنه يوجد أتثري لكل من بعد  0.036يضيف ما قيمته 
 التغيري التكنولوجي وبعد التغيري اهليكلي على جودة اخلدمات.

 املطلب الثالث: اختبار الفرضية الثالثة

ال يوجد أثر ذو داللة معنوية بني اإلدارة اإللكرتونية وبني جودة اخلدمات يف املؤسسة  تنص الفرضية على أنه:
  0.05حمل الدراسة عند مستوى معنوية أقل من 

كانت  spssوللتحقق من هذه الفرضية قام البحث إبجراء اختبار االحندار اخلطي البسيط، وابالستناد إىل برانم  
 :اجلدول التايل أهم نتائ  هذا االختبار موضحة يف

 : نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط بني اإلدارة اإللكرتونية وبني جودة اخلدمات58 اجلدول رقم

  جودة اخلدمات 
معامل 
 الثبات

معامل 
 االحندار

معامل  tاختبار 
االرتباط 

R 

معامل 
التحديد 

R2 

اخلطأ  fاختبار
 f sigقيمة  t sigقيمة  املعياري

اإلدارة 
اإللكرتوني

 ة

1.95
7 

0.49
6 

3.19
2 

0.00
2 

0.40
8 

0.16
7 

10.18
8 

0.00
2 

0.15
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انطالقًا من اجلدول أعاله يتبني وجودة عالقة أتثري ذات داللة إحصائية بني اإلدارة اإللكرتونية وبني جودة 
، وتدل هاته النتيجة على مقدار حساسية اإلدارة 0.496فقد بل. معامل االحندار  اخلدمات خالل فرتة الدراسة،

اإللكرتونية ابلنسبة جلودة اخلدمات، وهو ما يؤكد على وعي املؤسسة حمل الدراسة حول استتدامها لإلدارة 
لعوامل األخرى مسامهة ا 1.957اإللكرتونية من أجل حتقيق التحسني يف جودة اخلدمات املقدمة، ومتثل القيمة 

 جمتمعة يف جودة اخلدمات.

من التغريات  %16.7، واليت تعين أن 0.167أما القابلية التفسريية للنموذج املتمثل يف معامل التحديد فقد بل. 
اليت حدثت على جودة اخلدمات يعود سببها إىل اإلدارة اإللكرتونية، وهو ما تؤكده قيمة معامل االرتباط اليت بلغت 

ي قيمة تدل على العالقة الطردية بني اإلدارة اإللكرتونية والتكيف مع التغيري التنظيمي، ومن خالل ، وه0.408
وهو أقل من مستوى  0.002خمستوى داللة يساوي  10.188 بلغت Fاجلدول كذلك نالحظ أن قيمة اختبار 

 .0.05الداللة املعتمد 

ال يوجد أثر ذو داللة معنوية بني تنص على أنه  وهبذه النتائ  فإننا نرفض الفرضية الصفرية األوىل اليت
لتحل  ،0.05اإلدارة اإللكرتونية وبني جودة اخلدمات يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى معنوية أقل من 

يوجد أثر ذو داللة معنوية بني اإلدارة اإللكرتونية وبني جودة اخلدمات  حملها الفرضية البديلة واليت تنص على أنه:
 0.05سسة حمل الدراسة عند مستوى معنوية أقل من يف املؤ 

 املطلب الرابع: اختبار الفرضية الرابعة

ال يوجد أثر ذو داللة معنوية بني اإلدارة اإللكرتونية وبني التكيف مع التغيري  تنص الفرضية الرابعة على أنه:
  0.05وية أقل من التنظيمي جمتمعة على جودة اخلدمات يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى معن

ومن أجل التحقق من صحة هذه الفرضية قام البحث إبجراء اختبار االحندار املتعدد بني اإلدارة اإللكرتونية 
 كانت النتائ  كاآليت:  spssوبني التكيف مع التغيري التنظيمي جمتمعة على جودة اخلدمات، وابالستناد إىل برانم  
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املتعدد بني اإلدارة اإللكرتونية والتكيف مع التغيري التنظيمي على جودة : نتائج حتليل االحندار 59اجلدول رقم
 اخلدمات يف املؤسسة حمل الدراسة

 جودة اخلدمات 
معامل  

 الثبات
معامل 
 االحندار

معامل  tاختبار 
االرتباط 

R 

معامل 
التحديد 

R2 

 fاختبار
الدال t sigقيمة 

 لة
 f sigقيمة 

اإلدارة 
اإللكرتوني

 ة

0.96
6 
 

 
0.114- 

 
1.007- 
 

0.31
9 

غ 
معنو 
 ية

0.840 0.706 59.91
2 

0.00
0 

التكيف 
مع التغيري 
 التنظيمي

0.892 9.568 0.00
0 

معنو 
 ية

 spss v26املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانم  

 ما يلي: من اجلدول أعاله يتبني انطالقا  

يدل على مقدار حساسية اإلدارة اإللكرتونية ابلنسبة جلودة ( وهذا -0.114أن معامل االحندار بل. ) 
اخلدمات، وهذا يعين أن اإلدارة اإللكرتونية لوحدها تؤثر بشكل عكسي على جودة اخلدمات ابفرتاض ثبات العوامل 

من التغيريات اليت جرت  %89.2، كما أن حنو 0.05األخرى، وهذا األثر غري دال معنواًي عند مستوى معنوية 
ى جودة اخلدمات يعود سببها لتوجه املؤسسة حمل الدراسة حنو التكيف مع التغيري التنظيمي ابفرتاض ثبات عل

 .0.05العوامل األخرى وهذا األثر ذو داللة معنوية عند مستوى معنوية 
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 الصة الفصل الرابع:ـــــخ

 

جمتمعة يف الدفع حنو حتسني  تساهم اإلدارة اإللكرتونية والتكيف مع التغيري التنظيمينستنت  اما سبق أن 
، كما يدل على ذلك قيمة معامل االرتباط الذي بل. %70.6جودة اخلدمات يف املؤسسة حمل الدراسة بل. حنو 

يعترب لى جودة اخلدمات، وهذا األثر بني اإلدارة اإللكرتونية والتكيف مع التغيري التنظيمي يف أثرمها ع %84حنو 
وهي ذات داللة إحصائية  59.912احملسوبة بلغت  f، ألن قيمة اختبار %95زيد عن مقبواًل إحصائيا بدرجة ت

 .0.05عند مستوى معنوية 

يوجد أثر ويف ضوء النتائ  السالفة الذكر ميكن احلكم برفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على أنه: 
ة عينتمعة على جودة اخلدمات يف الع التغيري التنظيمي جمذو داللة معنوية بني اإلدارة اإللكرتونية وبني التكيف م

 . 0.05حمل الدراسة عند مستوى معنوية أقل من 
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للفصول الثالثة من خالل التطرق يف اجلانب النظري بعد إجراء هذه الدراسة جبانبيها النظري والتطبيقي، 
املتعلقة ابإلدارة االلكرتونية يف الفصل األول، مث جودة اخلدمات يف فصلها الثاين، والتغيري التنظيمي يف الفصل الثالث 

ة يف حتسني جودة اخلدمات اإلدارية، وهذا من أجل اإلجابة على دخال التكنولوجيات احلديثة يف اإلدار ملعرفة دور ا
الدور الذي تلعبه اإلدارة االلكرتونية يف ظل التوجه حنو التكيف مع الـتــغيـيـر الــتــنظــيمي اإلشكالية اليت متحورت حول 

ومنها  تعلق ابجلانب النظري . حيث توصلنا جملموعة من النتائج منها ما يف حتسني جودة اخلدمات يف البنوك التجارية
ما تعلق ابجلانب التطبيقي، ليتم من خالل هذه النتائج اختبار الفرضيات املقرتحة يف مقدمة البحث، وعلى ضوئها 

 تقدمي جمموعة من التوصيات وكذا اقرتاح آفاق هلذه الدراسة.

 ج ـــأواَل: عرض النتائ

ظرية والتطبيقية اليت ميكن أن تساهم يف مساعدة مسريي من خالل هذا البحث توصلنا جملموعة من النتائج الن
البنوك وأصحاب القرار على رسم سياسات وخطط مناسبة حسب األوضاع االقتصادية املعاصرة لتطوير عمل 

 املصارف ودميومة نشاطها ومسايرة النمو االقتصادي.

مها اىل قسمني، النتائج املتعلقة مد اىل تقسيوبناء عليه وهبدف االستفادة من النتائج املتوصل اليها سنع
 ابجلانب النظري ) الفصول الثالثة النظرية ( واألخرى املتعلقة ابجلانب التطبيقي ) الفصل الرابع (.

 عرض النتائج املتعلقة ابجلانب النظري: -1
دارة دراسة االطار املفاهيمي لإلنهج الوصفي ـمـحاولنا من خالل الفصول النظرية األوىل وابالعتماد على ال

 :حيث توصلنا للنتائج التالية، واجلودة كمصطلح، جودة اخلدمة، التغيري التنظيمي االلكرتونية،
اإلدارة نشاط يهتم بقيادة وتوجيه وتنمية األفراد وختطيط ومراقبة العمليات اخلاصة ابلعناصر الرئيسية يف املشروع  -

 .لتحقيق أهدافه
جاز ـنإل بكثافة ستخدم تقنيات املعلومات واالتصاالتي فكر والتطبيقمنط جديد من الاإلدارة االلكرتونية هي -

الورق، واستخدام األرشيف قل حد ممكن من أب اإلدارة اجلديدةلتحقيق أهداف  ،األعمال اإلدارية إلكرتونيا
دارة بال وهي إونظم تطبيقات املتابعة اآللية،  والربيد اإللكرتوين واألدلة واملفكرات اإللكرتونية والرسائل الصوتية

 .بال زمانمكان و 
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مهما كان نوع العمل أو  حلكومة اإللكرتونية عمل اإلدارة اإللكرتونية يف املنظمات العمومية التابعة للدولةقصد ابـي-
، وتشري إىل اإلدارة احلكومية املسرية بطرق الكرتونية حديثة حيث جيري تقدمي اخلدمات طبيعة النشاطات املقدمة

 ؛للجمهور
قوم اإلدارة االلكرتونية على اهلياكل التنظيمية وال تعرف التسلسل الوظيفي اهلرمي كما يف اإلدارة التقليدية، وال ـتال -

تقوم على عمل األفراد وجهدهم اليدوي يف املكاتب بقدر ما تعتمد على إدارة املعلومات اليت حتتفظ هبا يف دوائرها 
 ؛وبراجمها

 فع أداء وكفاءة احلكومة العادية؛اإلدارة اإللكرتونية وسيلة لر  -
 تؤدي اىل تقليل كلفة اإلجراءات والعمليات اإلدارية وما يتعلق هبا بشكل كبري؛ -
ـــة ـتــــحد مـــن  ثيـــ - ر العالقـــات الشةصـــية والنفـــوا يف إمتـــام املعـــامالت اإلداريـــة وإىل العالقـــة املباشـــرة بـــني طـــريف املعامل

 )العميل واملوظف(؛
العمـالء يف وقـو واحـد إا أن قـدرة اإلدارة التقليديـة ابلنسـبة إىل ختلـيت معـامالت العمـالء  عـدد أكـم مـن تستوعب -

 تبقى حمدودة وتضطرهم يف كثري من األحيان إىل االنتظار يف صفوف طويلة؛
العنصر البشري من مسات اإلدارة االلكرتونية والعنصر األهـم، مـن خـالل دوره يف تشـغيل هـذه األنظمـة ويسـهر علـى  -
مينهـا وحراسـتها، الــ  أن النظـام اإللكـرتوين لشــبكة احلكومـة اإللكرتونيـة يف حاجــة إىل فـريقني مـؤهلني؛ األول يشــغل  

 المانمج ويممج وظائفه، وفريق آخر يتوىل محايته و مني  املعدات وبرامج النظام؛
نتيجــة تقلــيت حجــم الوقــو الضــائع تطبيــق اإلدارة االلكرتونيــة يــؤدي اىل حتقيــق فــوائق ماليــة ويقلــل مــن التكــاليف  -
 ر يف السلع املدخلة يف العملية اإلدارية،ـوفيـوت
 حتقيق أكم قدر من الفعالية والكفاءة يف تقدمي اخلدمات للجمهور بسرعة ودقة؛ -
 دعم الشفافية واملساواة أمام اإلدارة، وتسهيل عملية املسائلة للحد من الفساد اإلداري؛ -
 راطية التشاركية اليت تسعى احلكومة اىل جتسيدها؛ترسيخ مبادئ الدميق -
تقلــت االدرة االلكرتونيــة مــن حجــم املبــاين اإلداريــة الــيت تســتةدم كمرافــق إداريــة، وختفــق حجــم اليــد العاملــة الال مــة -

ن لسري اإلدارة، كما تقضي على الوظائف  والتعقيدات، وتصبح أكثر حرية وتفتح مما حيقق فكـرة إدارة دون مكـان ودو 
  مان وخدماهتا متوفرة يف الزمن احلقيقي؛
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ضــرورة اعتمــاد التصــديق االلكــرتوين كوســيلة لضــمان محايــة الوتئــق اإلداريــة املتداولــة علــى النــو مــن القرصــنة والتلــف -
 وتزوير حمتوايهتا؛

أبول الكتشـــاف  دور وظيفــة اجلــودة رقابـــة وقائيــة قــد تكـــون قبليــة أو بعديـــة أو كالاــا، وتشــري إىل متابعـــة العمــل أول-
 اخلطأ قبل وقوعه والعمل على منع حدوثه؛

والكـــايزن يف املنظمـــات اجلزائريـــة لالنتقـــال  (Six Sigmaســـيكي ســـيجما )ضـــرورة اعتمـــاد الـــنظم احلديثـــة مثـــل  -
 مبستوى تنافسية املؤسسات حنو األفضل،  جعل املنظمة تقدم منتجات خالية من العيوب.

هــون بتطــوير القواعــد الســائدة داخلهــا، مــن خــالل اعتمــاد نظــم جــودة متطــورة حتقــق تبــني لنــا أن تطــور املنظمــات مر  -
 الوصول اىل أحسن خدمة ومنَتج مقدم أبحسن طريقة وأسهل كيفية، ويف أقل  من ممكن،

يـة وزددة عمليـة ططـط  ـا علميـاف إـدف إك التكيـف مـت متبـئات البي ـة ا ارج نا تعريف التغيري التنظيمـي أبنـه ميكن
إدخـال سسـينات علـ  عالية التنظيم بصفة جزئية أو كلية، تنقل املنظمة من حالة إك حالة أكثر كفاءة من خالل ف

ا يكــل التنظيمــي، التكنولوجيــا املســتخدمة، ســلوث األفــراد و قافــة املنظمــة خــالل مــدة زمنيــة قــد تطــول وتقصــر 
 . حسب رغبة قيادة املنظمة

 

 : امليدانية ابلدراسة عرض النتائج املتعلقة -ب
تطبـق مفهـوم االدارة االلكرتونيـة  بواليـة أدرار بنكية العاملةانية أن أغلب املؤسسات الأظهرت نتائج الدراسة امليد

 وهي جمهزة بتقنيات حديثة من تكنولوجيات املعلومات؛
بطريقة  به نيمون ابلتةطيط ألداء العمل املكلفيقو  اهنم موظفي البنوكتفاق بني احالة كما ظهر أن هناك  -

 ة؛الكرتوني
وين ملةتلف اإلجراءات على أن أفراد عينة الدراسة يتفقون على استةدامهم نظام أرشيف إلكرت  كما دلو النتائج -

 ؛والعمليات
 ؛ات املعنية لتسهيل عملية التوجيهبمامج االتصال اإللكرتونية مع كافة اجله املوظفون يف البنوك  يستعني -
 رقابة ااتية بغرض تفادي وقوع أخطاء تكلف اإلدارة خسارة أمواهلا؛ راقبة أنفسهم أثناء العملاملوظفون يقومون مب -
 ، بدرجة مرتفعة حمل نظمات املدروسةرتونية أببعادها سائدة يف املاإلدارة اإللك -



 الــــــــــخــــــــــاتــــــــمـــــــــة 

 

321 
 

ثلة يف موظفو البن  حالة االتفاق بني أفراد العينة حول العبارة، أي أن عينة الدراسة املتمهناك أظهرت النتائج أن  -
 ؛ يف البن بني العمال واملوظفنيكبرية توجد ثقة  و  ؛ميتا ون مبظهر أنيق وحسن

 أفراد عينة الدراسة يتمتعون ابملهارة الال مة والسرعة يف األداء.  -
 ن ميتا ون ابالستعداد الدائم لتقدمي اخلدمات للزابئن.ــاملوظفي -
 تناسب مع وضعية البن .ـك ألقسام ومصاحل جديدة تو ء البنأفراد عينة الدراسة يتفقون على إنشا -
 .ك إىل تطوير المجميات املستةدمة يف أداء املهام واألعمال دورايا و إدارة البن ىسعت
 
 ار صحة الفرضيات:ـــــتبـاخ-
لة معنوية بني ال يوجد أ ر ذو دالرفق الفرضية الصفرية األوىل اليت تنت على أنه مت ابلنسبة للفرضية األوىل فقد  -

اإلدارة اإللكرتونية وبني التكيف مت التبيئ التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى معنوية أقل من 
يوجد أ ر ذو داللة معنوية بني اإلدارة اإللكرتونية وبني يت تنت على أنه: ـحملها الفرضية البديلة وال وحلو، 0.05

 .0.05ة حمل الدراسة عند مستوى معنوية أقل من التكيف مت التبيئ التنظيمي يف املؤسس

يوجد أ ر ذو داللة أنه احلكم برفق فرضية العدم وقبول الفرض البديل الذي يدل على  الثانية متابلنسبة للفرضية  -
عنوية ر التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى مــــيـيـبـن التكيف مت التـيـمعنوية بني اإلدارة اإللكرتونية وب

 .0.05أقل من 

ال يوجد أ ر ذو داللة معنوية بني رفق الفرضية الصفرية األوىل اليت تنت على أنه مت الثة ـابلنسبة للفرضية الث -
لتحل  ،0.05ن جودة ا دمات يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى معنوية أقل من ـاإلدارة اإللكرتونية وبي

يوجد أ ر ذو داللة معنوية بني اإلدارة اإللكرتونية وبني جودة ا دمات  ى أنهحملها الفرضية البديلة واليت تنت عل
 0.05يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى معنوية أقل من 

ال يوجد أ ر ذو داللة معنوية بني  على أنهاليت تنت  رفق الفرضية الصفرية األوىلفقد مت  لفرضية الرابعةابلنسبة ل-
 التكيف مت التبيئ التنظيمي تجتمعة عل  جودة ا دمات يف املؤسسة حمل الدراسة عند اإلدارة اإللكرتونية وبني
يوجد أ ر ذو داللة معنوية بني  حملها الفرضية البديلة واليت تنت على أنه وحلو 0.05مستوى معنوية أقل من 
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 املؤسسة حمل الدراسة عند اإلدارة اإللكرتونية وبني التكيف مت التبيئ التنظيمي تجتمعة عل  جودة ا دمات يف
 . 0.05مستوى معنوية أقل من 

 التوصيات:و راحات ــتـاالق
لباحث مجلة من اأن يقدم  ضوء النتائج املتوصل اليها يف الشقني النظري والتطبيقي، فإنه ميكن ىعل

بكل املقاييي يف االقرتاحات والتوصيات اليت يرى أنه من شأهنا أن تعز  التحول حنو إدارة الكرتونية حديثة مطورة 
املؤسسات البنكية يف والية أدرار خصوصاا واجلزائر عموماا، وتنتهج مسار عصري يف تقدمي خدماهتا املصرفية بكل 

 البريوقراطية وجعلو االقتصاد اجلزائري يعاين حتو وطأة احرتافية واقتدار متجاو ة بذل  كل العقبات اليت صنعتها
   قرتاحات ما يلي :التةلف والفساد. ومن بني هاته اال

 دارة االلكرتونية مع مرور الزمن؛ضرورة وضع خطط واضحة للتحول حنو اإل -1
 اإلدارات بكل جدارة؛إعطاء اجملال للكفاءات والقدرات إلبرا  ما لديها من طاقات تسيريية لقيادة  -2
 ؛كتساب العديد من خمات التةطيط االلكرتوينا  األفراد علىتشجيع  -3
بطريقة الكرتونية على احلاسوب اليومي  م هلاعمأمهارات تنظيم ةدام تقنيات و على است نياملوظفحث  -4

 ؛مما جينبهم تراكم األعمال واملهام وجينبهم النسيان.
البنــ  مجيع ــالئـــم ســاعــات عـمل اعتماد توقيو مناسب للعمل يناسب مجيع شرائح اجملتمع، حيث ت -5

 ؛فــئـــات الزابئـن
بكل سرية وأمانة مما يشعرهم ابالرتياح للتعامل مع  املعلومات اخلاصة ابلزابئن على احلفاظلعمل على ا -6

 البن ؛
نظام يضمن االستجابة السريعة لطلبات الزابئن ومنحهم األولوية عند ولوجهم الوكاالت ضرورة فرض  -7

 البنكية من الدخول حىت اخلروج؛
 اق اليت تشكل امللفات اإلدارية؛مواصلة عمليات تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتقليت عدد االور  -8
إضفاء املرونة على اهلياكل التنظيمية يف البنوك واستبعاد النمااج اهلرمية للقيادة اليت صنعو عراقيل  -9

 بات كثرية أمام االستثمار احمللي؛وعق
 استقصاء املوظفني ومعرفة احتياجاهتم املعرفية بدقة من أجل تدريبهم و هيلهم على التقنيات احلديثة -11

 واالتصال. لإلعالم
 
 



 الــــــــــخــــــــــاتــــــــمـــــــــة 

 

323 
 

 آفاق الدراسة :
سريع نتيجة االبتكارات اهلائلة والتقنيات املطورة، االمر الذي تطور مستمر و اإلدارية يشهد قطاع اخلدمات   

معه العمل جبدية حنو اكتساب املهارات والقدرات العملية الال مة لذل ، وتبقى هناك نقاط غامضة ميكن أن  تطلبي
 ية من بينها:تقبلتعاجل يف حبوث مس

 معاجلة موضوع األمن املعلومايت يف ظل اإلدارة االلكرتونية ؛ -
 دور اإلدارة االلكرتونية يف محاية األرشيف؛ -
 دور اإلدارة االلكرتونية يف دفع عجلة النمو االقتصادي؛ -
 اخلدمات اإلدارية الراقية ودورها يف تعزيز تنافسية املؤسسات؛ -
 ت اإلدارية ودوره يف تطوير قطاع السياحة يف اجلزائر؛حتسني جودة اخلدما -
 دور حتسني جودة اخلدمات االدارية وأثره على جلب االستثمار االجنبـــــي. -
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 ابللغة األجنبيـــة كتب -

1-Dean Joshna, Government: Grating Digital Democracy 

Government, Execntive Magazine, 2000. 

2-John R, Schermer horn, David S. Chappell, Principes de 

management, Paris, Edition Vilage Mondial, 2002. 

3-Katsainis, C.J(1998), An empirical examination of the 

relationships between strategy, structure and performance in 

building industry organizations, Op Cit. 

4-Ronald W.Hitton, Michael W.Maher et Frank H.Setto (2006) "Cost 

management strategy for business decisions" Third ed, Mcgraw, 

Hill Irwin. 

5-Zeithaml, Valarie A & Bitner, Mary Jo, (2000), A services quality 

model and its marketing implication, European, Journal of 

Marketing, 18(4). 

6-Zeithaml, Valarie A & Bitner, Mary Jo, (2000), Services 

Marketing, Integrating customer focus across the firm, 2
nd

 edition, 

International edition, Irwin McGraw-Hill, Boston, USA. 

 

  اجلامعية  واألطروحات  الرسائل-4

ملنسويب حرس احلدود إدارة التغي  وعالقتها بسلوك املواطنة التنظيمية الرميزان عبد الرمحن بن عبد  ،  -1
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العلوم اإلدارية، كلية الدراسات ابملنطقة الشرقية

 .2013 العليا، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية  لرايض، السعودية،

ماجستري غري منشورة،كلية االدارة  ، رسالةثقافة املنظمة وعالقتها ابلتغي  املنظميانظم جواد،  الزيدي  -2
 .2000، واالقتصاد، جامعة بغداد
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، قيادة التغي  لدى مديري املدارس االبتدائية يف دولة الكويت وعالقتها العوضي عائشة عبد اجمليد -3
املاجستري ، رسالة مقدمة استكمااًل ملتطلبات احلصول على درجة اباللتزام التنظيمي للمعلمني من وجهة نظرهم

 .2012يف الرتبية، كلية العلوم الرتبوية، جامعة الشرق األوسط، 
، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة االوىل، إدارة التغي  وتطبيقاهتا يف اإلدارة املدرسيةبريخ فرحان حسني،  -4

 .2012 عمان، األردن،
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علم التغي  التنظيمي وفعالية املنظمات سوسيولوجيابومشال أمحد،  -5

 .2011 -2010االجتماع، ختصص تنظيم وعمل، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة ورقلة، 

، مذكرة تدخل ضمن دراسة حالة بنك الربكة اجلزائري -قياس جودة اخلدمة املصرفية جبلي هدى،  -6
متطلبات نيل شهادة املاجستري يف التسويق، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، 

 .2010منتوري قسنطينة، اجلزائر، جامعة 
يف علم ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري عالقة التغي  التنظيمي ابلرضا الوظيفيعبد احلفيظ القيزي،  -8

، 02االجتماع، ختصص تنظيم وعمل، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، قسم علم االجتماع، جامعة اجلزائر
2012. 

تقومي فعالية اسرتاتيجيات ومناذج ادارة التغي  لبعض املنشآت الصناعية ، عبد الرحيم سلمى سيدامحد -9
يف ادارة االعمال، قسم ادارة االعمال، مدرسة العلوم  الدكتوراه، أطروحة مقدمة لنيل شهادة واخلدمية السودانية

 .2008االدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة اخلرطوم، السودان، 
 واقع إدارة التغي  و ثرها على  داء العاملني يف وزارة الصحة الفلسطينية،عبدديد عوين فتحي خليل ،  -10

رسالة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على درجة ماجستري يف إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية 
 .2009 بغزة، فلسطني،

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة التغي  والتطوير التنظيمي وإشكالية مقاومته يف املؤسسةمعموري صورية،  -11
اد وتسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتص

2007-2008. 
، رسالة ماجستري غري مكانة تسي  املوارد البشرية ضمن معاي  االيزو واجلودة الشاملةموزاوي سامية،  -12

 .2004منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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: دراسة حالة يف كلية دور تقانة املعلومات يف اعادة هندسة العمليات االداريةاهلامشي شيماء حممد صاحل، -13
 .2003االدارة واالقتصاد، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية االدارة واالقتصاد،  جامعة املوصل، العراق، 

، دار املسرية، عمان، إدارة جديدة يف عامل متغ - اإلدارة اإلسرتاتيجيةبن حبتور عبد العزيز صاحل، -14
 .2004االردن، 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة تصميم التغي  التنظيمي و ثره يف صنع القرارن علي خليل، ب-15
الم، عاملاجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، ختصص رسم السياسات العامة، كلية العلوم السياسية واإل

 .2008-2007جامعة اجلزائر، 
األدوار القيادية ملديري الرتبية والتعليم يف ضوء متطلبات إدارة السبيعي عبيد بن عبد   بن حبيرت، -16

، أطروحة دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط،، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، كلية الرتبية، جامعة أم التغي 
 .2010العربية السعودية، القرى، اململكة 

ديناميكية االتصال التنظيمي وعالقته ابلتغي  التنظيمي دازل املؤسسة االقتصادية عجاس سهام، -17
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع، ختصص الديناميكية والتغري االجتماعي بكلية اخلاصة

 .2011-2010، 02رالعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائ
،  ثر التغي  التنظيمي على  داء الـموارد البشرية دراسة حالة سونلغاز االغواطعالوي عبد الفتاح، -18

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم التسيري ختصص إدارة أعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
 .2013-2012، 03التسيري، جامعة اجلزائر

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ر كرهان للتنافسية ابملؤسسةـيـالتغي اسرتاتيجيةختار، املحممودي قادة -19
اجلزائر،  د تلمسان،دي بكر بلقايدبأ، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، قسم االقتصاد، جامعة علوم

2015. 
وعالقتها ابإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس الثانوية يف إدارة التغي  منري حسن أمحد شقوري، -20

، رسالة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف أصول حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني
 .2012فلسطني،  غزة،، الرتبية، كلية الرتبية، جامعة األزهر
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   يةـــاملقـــاالت العلم-5

    ـــــــعـــــــربــــــيــــــةالـــــ ابللـــــــغـــــة -  

 ثر اخلدمات املصرفية االلكرتونية على حتسني جودة اخلدمات ابملصارف بشراير عمران، هتتان موراد،  -1
، جملة معارف، قسم العلوم االقتصادية، جامعة البويرة، دراسة حالة الوكاالت العمومية واخلاصة بوالية البليدة

 .182-168، ص2016جوان، 20العدد
، اجمللة اجلزائرية لألمن والتنمية، دور االدارة االلكرتونية يف حتسني  داء اخلدمات االداريةبن حسني سليمة،  -2

 234-205، ص2014، جويلية07العدد
دور االدارة االلكرتونية يف حتسني جودة اخلدمات يف املؤسسات االستشفائية بن قسمي طارق،  -3

 ،2017، ديسمرب02، العدد02اجمللد لة اقتصاد املال واألعمال، جامعة محة خلضر الوادي، اجلزائر، جمالعمومية
 .38-23ص
العالقة التأث ية بني  بعاد التغي  التنظيمي وتفعيل مبادىء ادارة اجلودة حداد عفاف ججيق عبد املالك،  -4
االجتماعية، جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة، جملة العلوم االنسانية و ، قاملة-شاملة يف مطاحن عمر بن عمرال

 .120-96، ص2020، ديسمرب 02، العدد06اجمللد
لعينة  جودة اخلدمات الفندقية وحتدي التغي  التنظيميمحدوين رشيد، سعيد عيماد داتو، رديف مصطفى،  -5

 ،17اجمللد افريقيا،، جملة اقتصادايت مشال  PIS SEM.مقاربة ابستخدام  من فناد  مدينة مغنية
 .430-415، ص2021، 26العدد

، االدارة املتكاملة التحول من االدارة التقليدية اىل االدارة االلكرتونية خبال محيد، بن شهرة شول -6
-231، ص2021جويلية 02، العدد06، اجمللة اجلزائرية لألمن اإلنساين، اجمللداألسباب والدوافع-والذكية
244. 

دراسة ميدانية ألثر االصالحات املصرفية على حتسني جودة ي عبد الوهاب، خليل عبد القادر، رميد -7
جملة علوم  حالة الوكاالت العمومية العاملة مبدينة املدية )وجهتا نظر العمالء والعاملني ، -اخلدمات ابملصارف

 .192-165، ص2013، 02، اجمللد27االقتصاد والتسيري والتجارة، العدد
، اجمللة الفلسطينية دارة االلكرتونية يف جامعة فلسطني التقنية/زضوري و سيل تطويرهاواقع اال ربيع عطري، -8

 .120-81،ص2015، كانون الثاين 09،العدد05للتعليم املفتوح، اجمللد
للموارد البشرية على تطوير ر س املال الفكري دراسة حالة بعض  ة، أتث  اإلدارة اإللكرتونيزواوي خالصة -9

، ص 2017، جوان01، العدد08، جملة وحدة البحث يف تنمية وادارة املوارد البشرية، اجمللداملؤسسات اجلزائرية
108-130. 
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كاة التحفظ حماولة حما التغي  التنظيمي من املعاي  العلمية اىل ضغوطات الرفض و صادقي علي،  -10
، حوليات جامعة بشار يف العلوم االقتصادية، جع لتفس  اجلوانب البشرية يف املنظماتــناألسلوب األ

 .319-303، ص02، العدد05اجمللد
 ثر الرضا الوظيفي على جودة اخلدمات الفندقية دراسة ميدانية لعينة صكري أيوب، بن عيشاوي أمحد،  -11

 ، جملة ميالف للبحوث والدراسات، املركز اجلامعي عبد احلفيظيةمن فناد  صنف ثالثة جنوم بوالية املد
 .192، ص2017، ديسمرب02، العدد3لدصوف، ميلة، اجملبو 

مسامهة االدارة االلكرتونية يف حتسني جودة اخلدمات العمومية دراسة حالة طهار انصر، معيوف كمال،  -12
 35-17، ص2019، ديسمرب02، العدد03والتجارة، اجمللد، جملة مناء لالقتصاد املديرية العامة للضرائب

دراسة  -التغي  التنظيمي و ثره على رضا العاملنيطويهر طه مدين، مناصرية رشيد، شطيبة زينب،  -13
،ص 2017، 03، جملة الدراسات االقتصادية الكمية، العددميدانية مبؤسسة اتصاالت اجلزائر ابألغواط

227-243. 
 مهية تطبيق اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية يف ترشيد االدارة احلكومية وام زاهية، عزوز عائشة، ت -14

، جملة االقتصاد احلديث والتنمية املستدامة، ، خمرب االقتصاد نظام بياانيت لإلمارات العربية املتحدة منوذجا
تسيري، جامعة أمحد بن حيي الونشريسي احلديث والتنمية املستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ال

 .124-107، ص2021، جوان01، العدد04تيسمسيلت، اجمللد
دراسة  Servqualقياس جودة اخلدمات الفندقية ابستخدام منوذج مزايين نور الدين، عاشور اميان،  -15

 ،02، العدد07لداجمل،  ، جملة دراسات العدد االقتصادي، جامعة األغواطميدانية على بعض فناد   ربع جنوم
 .178-163،  ص2016جوان 
األمناط القيادية وعالقتها إبدارة التغي  التنظيمي يف املؤسسة اجلزائرية دراسة منصور أمساء، مقدم ميينة،  -16

، جملة ادارة األعمال والدراسات االقتصادية، جامعة حالة مؤسسة ديوان الرتقية والتسي  العقاري بوالية الوادي
 .736-719،ص 2021، 01، العدد07اجمللد اجللفة،
ادارة املوارد البشرية و دورها يف تطوير اخلدمات الفندقية نصر فرج علي عمار، املقدويل البهلول انصر،  -17

، اجمللة الدولية لألداء االقتصادي، دراسة حالة-على فناد  شركة الضمان لالستثمارات مبدينة طرابل  ليبيا
 .25-1،ص 2021، 01، العدد04اجمللد
 ثر تطبيق االدارة االلكرتونية يف تسهيل مهام موظفي االدارة وصيف فائزة خري الدين، زهواين رضا،  -18

، 01، العدد23، جملة معهد العلوم االقتصادية، اجمللددراسة حالة املديرية العامة للضرائب الوادي-الضريبية
 .383-365،ص 2020
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تقييم جودة اخلدمات الصحية ومستوى رضا الزابئن عنها دراسة ميدانية يف حيياوي اهلام، بوحديد ليلى،  -19
 .345-331، ص 2014، 14، جملة الباحث، جامعة ورقلة، العدداملؤسسات االستشفائية اخلاصة بباتنة

 ثر التغي  التنظيمي على االلتزام التنظيمي للعاملني من وجهة نظرهم دراسة إكرام بودبزة، أمال يوب، -20
، 12، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، اجمللددانية ابملؤسسة الوطنية للرزام بسكيكدةمي

 .39-24، ص2019 01العدد
دراسة تطبيقية على منظمات املر ة العاملة  -دور املر ة يف قيادة التغي القوامسة فريد حممد، و البدارين رقية -21

، العدد 16لد اجملجملة البلقاء للبحوث والدراسات قسم إدارة األعمال، جامعة جدارا، أربد، األردن،  يف األردن،
01 ،2013. 
إمكانية تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف إدارة صناعة التأمني دراسة استطالعية اجلميلي أمحد حممد جاسم، -22

 .251-235، ص2018، 02، العدد10اجلامعة، اجمللد، جملة كلية مدينة العلم يف شركة التأمني الوطنية
ودورها يف تعزيز عملية التخطيا التسويقي االسرتاتيجي يف القطاع  إدارة التغي ي علي فالح، دددالزعب-23

 .2009، ديسمرب06يضر بسكرة، العدد ، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، جامعة حممد خالصناعي األردين
مكوانت اإلدارة االلكرتونية على  داء املنظمة دراسة تطبيقية على مصرف الرافدين  ثر العزاوي جنم، -24

 .264-247، ص17،2017، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، العددوفروعه يف العرا 
جملة دراسات اللوزي موسى سالمة، اجتاهات العاملني يف املؤسسات احلكومية األردنية حنو إدارة التغيري، -25

 .1998، العدد الثاين، 25العلوم اإلدارية، اجمللد 
اثر اإلدارة االلكرتونية يف اسرتاتيجيات التغي  التنظيمي دارسة النجار دجلة مهدي، عاصي زينب كاظم، -26
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السالم علـيكم ورحمة هللا ،

ـــف ه اــالس سياــإلى م رفــ      ــ               فــت سيســود  ــخدة الفــظل   فــت  ــ  دور االدارة االلكترونيــة  )ي
ون جـاس  ـس اـى م ال سفإ ـ وم   يـ   ـب س ج  ـ   .(لوظانيـة دراسـة  -التيخل نيـخ التكيـم لـل التــوـوــر التـميــيمت

عل  سألائل  سفماجامة  ب ساإم رة سياإلى م علمـً  أم  س امإال سفا يم   ب س ج    عل  سألائل  اإس ع ن  علـ  
 سفاصال سف  سفيإ ئج سف لمى  سفم جاة .

إسإخ م ألغ سض سفبحث سف لمب  قط . وب فإ فب ونلفت سنإب اكل سف  أم سفم لا  ت سفإب اإ فام بف  ا            
 سفإق ي .س  يال س ج    عليف  ب ق  وحى م. و فضلاس  قلال وس   سيحإ سم و ن جا 

:أواًل: البي ن   الشفصية  
(  ب سفخ ن  سفمي اب  فك: √ي ج  وضع سف ال   )  

الجمس:                   -1  

 ذك ) (             أنث )   (
 

الخ يفت:  التفصص -2  
 قيب) (      رمسري) (     اظف) (   رئىس  كإب )  (   رئىس  صلح  ) (   رئىس قسل)  (    

 أخ ى  ع ذك ا  ) (                       
 العمر:       -3

اي ) (         50رف  سقل  س40اي ) (          س40رف  أقل  س  30اي ) (      س 30أقل  س 
 اي   أكث ) (50
 
 المستخى التعليمت:      -4

) (   قيب ا  ب) (   مرسا ت ج  عى   طلىقى )  (   فىس نس) (   اإ ) (     جسإي ) (    ث ناي/مبلام
 ) ( مكإارسه 

 
 
ة:  سمخا  الفظلــــــ -5  

) (   15رف  أقل  س  10)  (    س  10رف  أقل  س  05 س    )  (   اياست 05أقل  س   
()  ق  م   ا  15 س     

 

 

 

 أداة الدراسة يف صورهتا النهائية  :امللحق



 
  

 

349 
 

  س وجف  نظ ك.سفإب   ى أنف   الئم  سفخ ن  سفمي اب  (  ب  ×)  وضع سف ال  ي ج   :االدارة االلكترونية أواًل: 

أوافق  ب رةــــعــال الرقم
ال أوافق  ال أوافق لي يظ أوافق سم ل 

 سم ل 

                                1-التفـطيط اإللكترونت

      يكإس ب سف  ي   س خل ست سفإخطىط سيفاإ ونب.  فليك  يس   سفماظفام  01

      يقام  اظفام سفليك   فإخطىط ألمسء سف مل سفمكلفام  ه سفاإ ونىً . 02

03 
 اظفاس سفليك  ب وضع سفخطط سفمسإقللى  فإطاي  سف مل س مسري  يس ال

   ف جاع سف  سفم لا  ت سيفاإ ونى .
 

 
 

 
 

التمـيــيم اإللكــترونــــت - 2                             

       ف  ه باضاح  ب  خصص عمله رفاإ ونىً .  فليك يم رس كل  اظف  04

       ف رست  يظىل سفــ مل سفيا ب رفـاـإــ ونــيــً . سفليكيسإخ م  اظفاس  05

      رفاــــــإــ ونــيــً .سفلاسئـــــح وسألنظم   اظفاس سفليك  يطلق 06

يسإخ م  اظفاس سفليك نظ م أرشىف رفاإ ونب فمخإلف س ج سءست  07
 وسف ملى ت.

 
 

 
 

 

الـــــــتـخ ـــــوـه اإللــــكـتــرونــــــت    -3                          

08 
سفلى ن ت وسفم لا  ت  سفـاف  فلزبـ ئس  س خالل   اظفاس سفليكيا   

 سفح ااب. 
 

 
 

 
 

09 
يـ إـم   اظفاس سفليك  ب عمله عل   ص مر سفم لا  ت سفمإ ح  رفاإ ونىً  

 وسي ص ل.فإسفيل سف مل س مسري 
 

 
 

 
 

10 
سفليك بل س ج سي ص ل سيفاإ ونى   ع ك    سفجـفـ ت  يســإـ يــس  اظفاس

 سفم يى  فإسفيل عملى  سفإاجىه.
 

 
 

 
 

الرق بة االلكترونوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -4                       

      يقــام سفماظــفــام   فليك  م سقب  أنفسفل أثي ء سف مــل. 11

        فليك  م سقلــ  و إ     سألعم ل سفيا ى  رفاإ ونيــً .يقام سفمسؤوفام  12

      يسإخ م   رسء سفليك نظ م رق    رفاإ ونب. 13

       سإخ م رمسرة سفليك نإ ئج سف ق    سيفاإ ونى   ب  قيىل سألعم ل .  14
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  س وجف  نظ ك.سفإب   ى أنف   الئم  سفخ ن  سفمي اب  (  ب  ×) وضع سف ال  ي ج    خدة الفظل  :ث نيً : 

أوافق  العب رة الرقم
 ال أوافق لي يظ أوافق سم ل 

ال 
أوافق 
 سم ل 

ليـخر الملمــخسـوـــة                                         

      يمإلك سفليك أجفزة ح يث  )أجفزة رعالم آفب، أجفزة س ص ل، ك  ي ست   سقب ،..( 15

      ُيـ إل  سفإصمىل سف سخلب فلليك وسف يكار وسألث ث، وسفإجفيزست  الئم  وجالس  . 17

      يإا    ب سفليك  ك  ب و ق ع ت ساإقب ل   يح ، نظىف ،  ض ءة ومس ئ . /18

      يمإ ز  اظفا سفليك  مظف  أنيــق وحـــســـس. 19

ليخر االعـتـمـ ديـة                                      

20 
ـــ ت  خـــ   ت اـــحب،م ع،  حايـــل، سمخـــ ر، رقـــ سض. واـــب  إاس قـــ   ـــعيقـــ م سفليـــك  رغب

 وسحإى ج ت سفزب ئس.
  

 
  

      يل ي  اظفا سفليك ساإم  ً  ص مقً   حل سفمش كل سفمحإمل  فلـزبـــ ئس. 21

      يلإزم  اظفا سفليك بإق يل سفخ   ت  ب سفماسعي  سفمإفـق عليف . 22

       اج  ثــقــ   ب سف م ل وسفماظفـيــس  ب سفليك  . 23

     لــيــخر الــمــخثـــــخقـــــوـة                                 

       ُــ طب الاكى ت سفماظفام  ب سفليك سنطب عً    فثق  و سأل  م ف ى سفزب ئس. 24

      و سفق رة عل  سفإافل   نشغ يت سفزب ئس. يمإلك  اظفا سفليك سفاف ءة 25

      يإمإع  اظـــفــا سفليك   فلب قـــ  و سألمب  ب سفم   ل . 26

لـــيــخر الــــتـــــعـــــ طــــف                                 

      يافب  اظفـــا سفليك سياإم م سفشخصب   فـــزبـــ ئـــس. 27

      يــإــــفـــفــل  اظفـــا سفليك سيحإى ج ت سفمح مة فلزب ئس. 28

      يـضع سفليك  صلح  سفزب ئس  اق كل سعإب ر. 29

       ُــالئـــل اــ عــ ت عـمل سفليــك جمىع  ــئـــ ت سفزب ئـس. 30

      يـ ـ  ـفـ  .يــــإــل  ح مثـــــــ  سفــزبـــام   فلغ  وسفلـــفــجــ  سفإب  31

 ليــخر األلـــــ ن ) الــضــمــ ن (                           

      يشــ ــ  سفزب ئس   أل  م و سفثق  عي  سفإ   ل  ع  اظــفـب سفليك  . 32

      يظف  سفماظفيس  ب سفليك سياإم م سفص مق فحل  ش كل سفزب ئس. 33

      يإمإع سفماظفام   فمف رة سف  فى  وا ع  سألمسء. 34
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       اجـ  اـ يــ   ــ  ــ  فلم لا  ت سفخ ص   كل زبــام  ب سفليك . 35

ليخر االســتــــجـــ بـــة                                     

      فلـزبـــــ ئــــــس.يـــمــإـ ز  اظفا سفليك   ياإ ــ سم سف سئل فإق يل سفخ   ت  36

       ـاــام سياإج     ــاريــ  فطلب ت سفزب ئــس مسئمـــً    فليك. 37

      يـــإميــز  اظفـــا سفليك   فـــــ قـــ   ب  ح ي  وقــــت رنــجــ ز سفخـ  ـ . 38

 نظ ك.وجف   (  ب سفخ ن  سفمي اب  سفإب   ى أنف   الئم   س ×ي ج  وضع سف ال   )   :الـتـــوـــوــر التمييمت: ــ لـث ً ث
 

 العب رة الرقم
أوافق 
 لي يظ أوافق سم ل 

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 سم ل 

 ليخ ر التـوور البـــــــشـــــري ) اإلنــســ نــت (                            

      سفمسإاى سفضعىف  ماظفيس آخ يـس أكث  كف ءة. يقام سفليك   اإل سل سفماظفيس ذوي  39

      ا امت سفإغيي ست سألخي ة  ب سفليك  ب جلب كف ءست  ش ي . 40

      ا امت  ايافاجى  سيعالم وسي ص ل  ب  طاي  و يمى  سفماسرم سفبش ي    فمؤاس  . 41

42 
سفج ي ة وسفإقيى ت سفح يث  يقام سفليك   ق  مورست  ااييى  فلماظفيس حال سفمف م 

 سفمسإخ    عي  رمخ ل أي   غيي ست ج ي ة  ب سف مل .
 

 
 

 
 

43 
 س   رمسرة سفليك عل  حث سفماظفيس عل  سيفإزسم   فاضع سفج ي      عملى  

 سفإغيي .
 

 
 

 
 

 ليخر الــتــــوــوـر الهــــوـــكــــــلــت                               

      سفليك هىكاًل  يظىمىً    نً  يسإجيب فلإغي ست سفح صل   ب سفليئ  سفخ رجى  .يمإلك  44

45 
و سفسلط ت  تي مل سففىكل سفإيظىمب سفح فب فلليك عل   ازيع سألعم ل و سفمسؤوفى 

 بيس سي  سم .
 

 
 

 
 

 طار   ل رنش ء أقس م و ص فح ج ي ة فل  اس  اجامة  ب سفس بق  إي اب  ع 46
 وضعى  سفليك.

 
 

 
 

 

       ل رفغ ء أقس م أو  ص فح فل َيــــُ ــ  سفليك  ح ج  سفيف  . 47

      سفاظ ئف سفإب  مت رض  إف  عل  سففىكل سفإيظىمب  ــغـطب ك    وظ ئف سفليك. 48

 الــتــــوــوـر الــــــتــكــــمـــخلـــــخ ـــــت  لـــيـــــخر                                 

      يا   سفليك أجفزة كمليا   وط    ت ج ي ة  س ع  عل  سنج ز سفمف م  49

      يقام سفليك بإطاي  سفل  جى ت سفمسإخ     ب أمسء سفمف م وسيعم ل موريً  . 50

      فإصبح أكث    على  .(  ب سفليك INTRANETيإل  طاي  شبك  سينإ سنت ) 51

      يطلق سفليك أنظم  سفاإ ونى  عــيـ   ـــقـــــ يــل خ    ه فزب ئيه. 52

 


